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समर्मि 
 
 

धममस्थार्नचे नर । रे् ईश्वराचे अवर्ार । 
जाले आहेर् रु्ढे होिार । देिे ईश्वराचें ॥ २० ॥ 

 
उत्तम गुिाचा ग्राणहक । र्कम  र्ीक्षि णववेक । 
धममवासना रु्ण्यश्लोक । देिे ईश्वराचें ॥ २१ ॥ 

 
सकळ गुिांमध्यें सार । र्जणवजा णववेक णवचार । 
जेिे र्ाणवजे रै्लर्ार । अरत्रर्रत्रीचा ॥ २२ ॥ 

 
दासबोध 
दशक अठरावा–समास सहावा 
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णनवेदन 
 

भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामात देशातील इतर नििंाणापं्रमाणेच वधा नजल्ह्यािेही प्रशसंिीय िंामनगरी 
बजावलेली आहे. र्रंतु त्याला व नवशषेतः वधा शहर आनण सेवाग्राम यािंा स्वातंत्र्येनतहासात 
अिन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले ते महात्मा गाधंी व आचायप नविोबा भाव ेयाचं्या तेथील वास्तव्यामुळे. 
 

गाधंी—नविोबािंा वध्याला आिंषूपि घेण्यात सुप्रनसद्ध गाधंीवादी उद्योगर्ती श्री. जमिालाल 
बजाज याचंा फार मोिा वाटा आहे. नविोबाजी १९२१ साली वध्याला आले व गाधंीजी १९३३ साली. र्ुढे 
१९३६ साली गाधंीजी सेवाग्रामला गेले. १९३३ र्ासूि तो गाधंीजींच्या मृत्यरू्यंत वधा-सेवाग्राम हीच त्याचं्या 
िंायाची मुख्य िंें दे्र होती. 
 

त्या िंाळात वधा-सेवाग्राम ही भारताची राजिंीय राजधािीच झाली होती असे म्हटले तर ते 
त्याचं्या स्थाि-महात्म्याचे यथाथप वणपि होईल. िंाँगे्रस वनिंंग िंनमटीच्या अिेिं बैििंा तेथे झाल्ह्या. 
अनखल भारतीय िंाँगे्रस अनधवशेिही तेथे भरवले गेले होते. भारताच्या भावी इनतहासाला िवीि वळणे 
देणारे िराव वनिंंग िंनमटीिे वध्याला सम्मत िेंलेले आहेत. ‘छोडो भारत’ आदंोलिाचे बीजही येथेच रे्रले 
गेले. रचिात्मिं िंायाच्या आनण सवोदयाच्या अिेिंनवध प्रयोगािंी वध्याचा संरू्णप र्नरसर बहरूि गेला. 
सारे वातावरण व लोिंजीवि गाधंीमय झाले. अिेिं जणािंा देशासािी त्याग िंरण्याची पे्ररणा त्यार्ासूि 
नमळाली. िंायपिंत्यांचे मोहोळ निमाण झाले. अनखल भारतीय स्तरावर िंायप िंरणाऱ्या निंत्येिं संस्थाचंी 
स्थार्िा वधा-सेवाग्रामला झाली. सेवाग्रामचा गाधंीजींचा आश्रम, नतथलाच िई तानलमी संघ, वध्यातील 
राष्ट्रभाषा प्रचार सनमती व मगिवाडी, दत्तरू्र येथील िुंष्ठधाम, िालवाडीचे चमालय यासंारख्या संस्था 
म्हणजे गाधंी—नविोबाचं्या सामानजिं-आर्थथिं र्ुिरुत्थािाच्या प्रयोगाचंी नजवतं स्मारिेंच आहेत. या 
िंायाची जबाबदारी उचलण्यासािी आचायप िंािंा िंालेलिंर, आचायप दादा धमानधिंारी, श्रीिृंष्ट्णदास 
जाजू, मिोहरजी नदवाण, निंशोरलाल मश्रूवाला, जे. सी. िुंमारप्र्ा, श्रीमन् िारायण, आयपिायिंम्, 
आशादेवी आयपिायिंम्, याचं्यासारख्या तोलामोलाच्या व्यिींिी स्वतःला वाहूि घेतले. 
 

या सवप उर्क्रमामंागे जमिालाल बजाज र्हाडासारखे उभे रानहले. त्यािंी गाधंी—नविोबािंा तर 
वध्याला आणलेच आनण त्याचंी व इतर िेत्याचंी सवपतोर्री िंाळजी वानहली, र्रंतु असंख्य िंायपिंत्यांिाही, 
त्याचें गुण हेरूि, योग्य त्या संस्था-िंायास वाहूि घेण्यासािी प्रवृत्त िेंले. 
 

अशा या वधा—सेवाग्रामचे ऐनतहानसिं महत्त्व शबदानंिंत िंरण्याची नितातं आवश्यिंता होती. 
गाधंीजींच्या वास्तव्य िंालातील तेथील र्ुिीत वातावरणाचे नचत्रण िंरण्याची गरज होती. आनण त्या 
सदंभात, धिवाि असूिही समर्पणाच्या वृत्तीिे जीवि जगलेल्ह्या जमिालाल बजाज याचं्या लोिंनवलक्षण 
आयुष्ट्याचा आलेखही िंाढणे जरूर होते, िंारण वधा-सेवाग्रामचे ते नशल्ह्र्िंार होते. 
 

हे िंायप प्रनथतयश मरािी सानहत्त्यिं व अथपशास्त्राचे प्राध्यार्िं श्री. वामिराव चोरघडे यािंी हे 
र्ुस्तिं नलहूि नसद्धीस िेले आहे. त्याबद्दल त्यािंा शतशः धन्यवाद. स्वातंत्र्यप्राप्तीरू्वीच्या िंाळातील 
वातावरणाचे ते साक्षीदार होते. म्हणूिच त्यािंी गाधंीजी, नविोबाजी व जमिालालजी नवषयींच्या अत्यनंतिं 
भनिभावािे व आदर भाविेिे या र्सु्तिंाचे लेखि िेंले आहे. श्री. रामिृंष्ट्ण बजाज याचं्या सहिंायामुळे हे 
र्ुस्तिं सानहत्य संस्िृंती मंडळास प्रनसद्ध िंरण्यास नमळाले याबद्दल आम्ही श्री. बजाज याचें आभारी 
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आहोत. भारतीय राष्ट्रीय िंाँगे्रसच्या शताबदीच्या निनमत्तािे हे र्ुस्तिं प्रनसद्ध िंरता येत आहे हे मंडळाचे 
भाग्य आहे. 
 
 

सुरेंद्र बारललगे 
 
४२, यशोधि, नदिशा वाच्छा मागप, 
मंुबई ४०० ०२०. 
 
२ ऑक्टोबर १९८६, गाधंी जयंती. 
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मुणिर्वम 
 

िंीतपि िंरायचेच तर आधी िंराव ेरामाचे िंतर िंराव ेिंामाचे! राम िंामात नमसळला तर िंामात 
‘राम’ येऊि बसतो, ही वैनदिं रीती आहे आनण साधिेचा र्ाया उभारला आहे तो यावरच! 
 

बायबलमध्ये ‘िव्या िंरारा’ त िंाही सूिे आहेत. अिराव्या सूिातल्ह्या दोि ओळी नवसरू म्हटले 
तरी िंिीण आहे. त्या ‘व्हेअर देअर ईज िो त्व्हजि, द र्ीर्ल रे्नरश, बट ही दॅट निंरे्थ द लॉ हॅर्ी ईज ही!’ 
संिंल्ह्र्, भिी दोहींिा प्रनतष्ठा नमळाली. जे राष्ट्र अथवा लोिं स्वप्िे र्ाहू शिंत िाहीत त्याचंा नविाश 
िरलेलाच आहे. र्रंतु जो धमाज्ञा र्ाळतो तोच सुखी होतो. 
 

स्वप्िे किंवा दृष्ातं िंा र्डतात? िंोणाला र्डतात? हा नवषय बुनद्धवादाचा होऊ शिंतो. र्ण भिी, 
निष्ठा दृढ असेल तर जागेर्णी संिंल्ह्र्नसद्धी होऊि जाते. 
 

र्रतंत्र भारताला अशी स्वप्िे र्डू लागली, तो िंाळ भाग्याचाच म्हणावा लागेल. आत्मग्लािीमुळे 
संिंल्ह्र्-नविंल्ह्र्ाच्या फेऱ्यात सार्डणे अर्नरहायपच होते. र्नहले स्वप्ि भारताला र्डले ते १८५७ साली. एिं 
समूहच्या समूह जागा झाला. अर्यश आले र्ण ही जाग मात्र िंायम रानहली. स्वप्िे र्डतच रानहली आनण 
उण्यार्ुऱ्या तीस वषांच्या िंालावधीत एिंाचे अिेिं दृष्ातं होऊि अनखल भारतीय िंाँगे्रसची स्थार्िा 
झाली. 
 

िंाँगे्रसचा इनतहास येथे िंतपव्य िाही. त्यावळेचा मध्य प्रदेश व नवदभप िंसा जागला, त्यािे िंाय 
िेंले, त्याची मानहती देखील येथे अनभपे्रत िाही. र्ण अनखल भारत, िंतर प्रातं, िंतर नजल्ह्हे, िंतर 
खेडीर्ाडी या सगळ्या हिंीिंतीचा मोहिं वृतातं! हा मोह आवरूिच िंाही नवशषे प्रयोजिािे–भारतीय 
धमाचे, भारतीय संस्िृंतीचे, भारतीय राज्जय-स्वराज्जयाचे िंें द्र बिलेल्ह्या वधा शहरार्ुरतीच मयादा येथे 
साभंाळायची आहे. प्रातंाचंा, देशाचा अिुषंग, संदभप सोडणे तर अशक्यच आहे. हा सदंभप यथाशक्य जोडूि-
जुळविू वधेचा उत्थाि मनहमा सागंण्याचा हा प्रयास! 
 

वधा शहराला शभंर वषांरू्वी इनतहास तर िव्हताच र्ण भगूोलही िव्हता. १८६२ र्यंत िागरू्र 
नजल्ह्यातच या र्ालिंवाडीचा समावशे होता. निनटशाचं्या शासि नवस्तारात वाढ झालेला आणखी एिं 
नजल्ह्हा तयार झाला आनण त्याचे शासिस्थाि िंविा येथे िेवण्यात आले. त्यािंतर १४-१५ वषांत इ. स. 
१८७६ मध्ये िंवठ्याहूि नजल्ह्हा िंचेरी र्ालिंवाडीला आली. आनण हीच र्ालिंवाडी र्ुढे वधा म्हणिू 
ओळखली जाऊ लागली. जुिी माणसे र्नहल्ह्या महायुद्धार्यंत ‘जरा र्ालिंवाडीला जाऊि येतो’, असेच 
म्हणायची. र्ण र्ुढे र्ुढे वधा म्हणण्याची सवय झाली. निनटश शासिाचा राबता वधेला होऊ लागला. 
दळणवळणाची साधिे इतर नजल्ह्याशंी जोडली गेली. 
 

वधा हेच िाव िंा र्डले, याचा संदभप अंदाजािेच सागंता येतो. एखाद्या गावाचा मनहमा वाढला–
गावाचाच िंाय िावाचा मनहमा वाढला िंी, त्याचा रू्वेनतहास उजळ िंरण्याचा प्रयत्ि होतो. वधा िदीवरूि 
हे िाव र्डले असे म्हणाव,े तर वधा िदी येथूि ३२ निंलो मीटर अंतरावरूि वाहते. वधा िदी ‘वरदा’ म्हणूि 
संबोनधली जाऊ शिंते. िदी म्हणजे ईश्वराचे वरदाि; वाहती िृंर्ाच! ‘फेडीत र्ार्-तार् र्ोखीत नतरींचे 
र्ादर्। समुद्रा जाय आर्’ हे वणपि िेंवळ गंगेलाच िाही, तर भारतातील िंोणत्याही लोिंमातेला लाग ू
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र्डते. वधा शहराबद्दल दुसरीही उर्र्त्ती प्रचारात आहे. या िदीच्या र्नरसरात वटवृक्ष र्ुष्ट्िंळ. भारताच्या 
सासं्िृंनतिं जीविात वटवृक्षाची थोरवी त्याच्या र्ारंबयाइंतिंीच प्राचीि आहे. “वड-कर्र्ळ दोघे भाऊ, 
त्याचं्या सावलीत सुखािे राहू” ही भारतीयाचंी अनत प्राचीि वनहवाट! वटवृक्षाच्या बहुलतेमुळे वरोडा, 
वाढोणा, वडिेरा याच चालीवर ‘वटदा’, ‘वडदा’, ‘वधा’ असेच िंाहीसे झाले असाव.े िंोणत्याही 
िंारणामुळे एखादे िाव-गाव प्राचीि र्रंर्रेशी जोडले गेले, तर भारतीय माणसाला आिंद होतो. 
 

१८८५ र्ासूि या छोट्याशा १५-१६ हजार वस्तीच्या गावाला स्वप्िे र्डू लागली. दृष्ातं होऊ 
लागले. संिंल्ह्र् सुचू लागले. ‘संिंल्ह्र्स्तुमािसंिंमप’ याच्याही र्ुढे जाण्याची त्स्थती निमाण झाली. निनटश 
राजवटीची नजल्ह्याची नििंाणे एिंा नवनशष् र्द्धतीिे वसनवली जात असत. िुंिलेही नजल्ह्याचे प्रमुख 
नििंाण घ्या, त्याचे दोि भाग असायचेच. एिं नवभाग मुलिंी, सभ्य म्हणजे ‘नसत्व्हल’ िरलेलाच. नजल्ह्हा 
म्हटला िंी, नसत्व्हल लाईि आलीच. या नसत्व्हल लाईिमध्ये सरिंारच्या िंचेऱ्या आनण त्याच्याही र्ल्ह्याड 
गावाच्या दूर तीि बंगले. एिं नडसी साहेबाचंा, एिं नडएसर्ी साहेबाचंा आनण एिं नसत्व्हल सजपिचा. या 
नतघाही गोऱ्या साहेबािंी नसत्व्हल लाईिमध्ये राहूि बाहेरच्या सगळ्या शळे्या हािंायच्या! खरे म्हणजे 
र्टवारी आनण िंोतवाल यािंाही नतथेच बोलवायचे. र्ण इंग्लंडवरूि िंोतवाल-र्टवारी येऊ शिंत िसत. 
अनधिं जिसरं्िंप  वाढला तर अनधिंाऱ्याचंा आब-रुबाब राहील िंसा? निनटशाचंी रीत-िीत भीतीवरच 
उभारली होती. आता निनटश गेले आनण लोिंवस्ती वाढल्ह्यामुळे सगळ्या नसत्व्हल लाईन्स बजूुि गेल्ह्या. बरे 
झाले िंी वाईट, िंोण जाणे!  
 

२८ नडसेंबर १८८५ रोजी, मंुबईस गोिुंलदास तेजर्ाल संस्िृंत िंॉलेजच्या इमारतीत िंाँगे्रसचे 
र्नहले अनधवशेि थाटात र्ार र्डले. ७२ मंडळी हजर होती. ‘कहदी लोिं आर्ला िंारभार चालनवण्यास 
िालायिं आहेत’ हा िंलंिं दूर िंरण्याच्या हेतूिे िंाँगे्रसिे नवचारनवनिमय िेंला. अव्वल इंग्रजी 
आमदािीत शासिाचा िंारभार इंग्रजीतूि चालनवण्यास र्ुरेसे लोिं िसत. म्हणूि बाहेरची मंडळी 
बोलावण्यात आली आनण बोस, नभडे, र्ाििं, महाजि, र्टवधपि, दीनक्षत, िंोल्ह्हटिंर, गाडगीळ, िायडू 
इत्यादी घराणी िागर्रुास आली. येतािा आर्ल्ह्याबरोबर िंलिंत्ता आनण मंुबईचे वातावरण घेऊि 
आल्ह्यामुळे सावपजनििं जीविास सुरुवात झाली. स्थानििं घराणी निंिखेडे, बुटी, नचटणवीस ही देखील 
सावपजनििं िंायात भाग घेऊ लागली. आनण िील नसटी स्िूंल, मॉनरस िंॉलेज, लोिंसभा, गोरक्षण सभा, 
स्थार्ि झाल्ह्या. १८९१ र्यंत “इंनडर्ेंडंट”, “देशसेविं” व “गोरक्षा” ही वृत्तर्ते्र निघाली. िंॉलेजातील 
प्रोफेसर मंडळी प्रगनतशील नवचारसरणीला चालिा देऊ लागली. िैं. बळवतंराव महाजि, गुरुवयप म. म. 
िेंशवरावजी ताम्हण ही नशक्षणके्षत्रातील मंडळी लोिं जागृतीस मदत िंरू लागली व या प्रातंाचे 
सावपजनििं जीवि जागले. र्नहली राजिंीय ससं्था म्हणजे १८८६ साली स्थार्ि झालेली लोिंसभा. 
गोरक्षण सभाही असेच िंायप िंरू लागली आनण मध्य प्रदेश, वऱ्हाड नमळूि ससं्थेच्या ४७ शाखामंधूि 
लोिंजागतृीला चालिा नमळू लागली. अनखल भारतीय िंाँगे्रसच्या अनधवशेिाला इिंडील मंडळी जाऊ 
लागली. १८८९ च्या दरम्याि या प्रातंातूि अनखल भारतीय िंाँगे्रसच्या मंुबई अनधवशेिाला २१४ प्रनतनिधी 
गेले होते. र्ण ‘उनत्तष्ठत, जाग्रत’ हा मंत्र रुजला तो १८९१ मध्ये, स्वराज्जय नमळनवण्याचा निश्चय िंरणारे 
लो. बाळ गंगाधर नटळिं या प्रातंात आले तेव्हाच! त्याचं्या आगमिाचे निनमत्तच ‘लोिं-जागृती’ हे होते. 
१८९१ मध्ये िंाँगे्रसचे अनधवशेि िागरू्रला झाले. ते यशस्वी िंरण्याचे श्रेय बनॅर. िारायणस्वामी, प्रो. 
भगीरथ प्रसाद, प्रो. िृंष्ट्णराव देशर्ाडें, श्री. गोर्ाळराव नभडे, श्री. राजारामर्ंत दीनक्षत, मुधोळिंर, देवराव 
नविायिं, श्री. िेंशवराव जोशी यािंा द्याव ेलागेल. या सवांच्या िृंती-स्मृतीला प्रणाम! 
  



 

अनुक्रमणिका 

येथूि जे िवचैतन्य निमाण झाले ते वाढतच गेले. त्यािंाळी िंाम िंरणारी मंडळी निरलस, 
निररे्क्ष, स्वाथपत्यागी होती. िंाँगे्रससािी र्ैसा गोळा िंरणे, हे त्यावळेी फार मोिे नदव्य होते. आर्ल्ह्याच 
प्रातंातील हिंीगत म्हणूि एिं गोष् िमूद िंरणे बरे! येथील िंाँगे्रसचे एिं नचटणीस िेंशवराव जोशी हे 
िील नसटीचे हेडमास्तर होते. त्यािंी स्वतः बैलगाडीतूि कहडूि र्ैसा गोळा िेंला. दुसरे नचटणीस लाला 
भगीरथ प्रसाद यािंी अनधवशेिासािी जमनवलेल्ह्या सामुग्रीतूि अनधवशेि संर्ल्ह्यावर उरलेले बटाटे भर 
बाजारात बसूि नविंले व आलेली रक्कम स्वागत िंनमटीच्या दप्तरात दाखल िेंली. ही र्ोटनतडीिं 
सावपजनििं जीविाच्या अिेिंािेिं उन्मेषािंा िंारणीभतू झाली. िंाहीतरी नवशषे व्हाव े व ते सवांगीण 
असाव,े हे नवचार िेट धरू लागले. श्रीिृंष्ट्णराव फाटिंाचं्या खटर्टीिे र्ुलगावची नगरणी, रावसाहेब 
िेंशवराव मवाळिंराचं्या प्रयत्िािंी कहगणघाटची िंार्ड नगरणी सुरू झाली. हातमाग उद्योगाचा नविंास 
िंरण्याचे प्रयत्ि सुरू झाले. सामानजिं चळवळीत िागरू्र वऱ्हाडप्रातं रस घेऊ लागला. िंदिनमश्र समाज, 
सिाति धमपसभा, शतेिंऱ्याचंी चळवळ अशा अिेिंागंी िंायाची जागृती १८९९ र्यंत होत रानहली. 
तळमळीच्या िंायपिंत्यांिी जसे लोिंािंा जागे िेंले तसेच सरिंारही जागे झाले आनण हार-नजतीचा खेळ 
सुरू झाला. एिंीिंडे लो. नटळिं आनण दुसरीिंडे लॉडप िंझपि, असा सामिा र्ढेु रंगतच गेला!  
 

या स्वप्ि-दृष्ातंाच्या िंाळात आम्ही भारतीय दुःख-नवर्त्तीत होतो. जाळ-जंजाळात होतो, हे 
िंबूल. निनटश साम्राज्जयावर सूयप मावळत िव्हता, हे देखील िंबलू! र्ण सूयप िेंवळ निनटशािंाच प्रिंाश देत 
होता आनण आम्हाला देत िव्हता, हे मात्र एिंदम िािंबूल! ‘धाता यथा रू्वपमिंल्ह्र्यत्’ च्या िंाळार्ासूि 
आनदत्य देवता सवांचीच होती. आनण तो वायु! तो एिंटा निनटशासंािीच वाहात िव्हता आनण ते िृंष्ट्णाच्या-
रामाच्या रंगाचे निळे-िंाळे ढग, त्यातूि बरसणाऱ्या जलधारा! त्या तर निनटशारें्क्षाही आमच्यावर अनधिं 
िृंर्ा िंरीत होत्या. हा वारा, या जलधारा, याचंा आसेतुनहमालय मुि संचार! मद्रास, लाहोर, िंलिंत्ता, 
िंराची चहूनदशाहूंि येणारा वारा, बरसणाऱ्या जलधारा िंाय िंाय आमच्यार्यंत र्ोहोचवीत होत्या याची 
िंल्ह्र्िा सत्ताधाऱ्यािंा िव्हती. दारे-नखडक्या उघडण्याचीच देर िंी, वारा-प्रिंाश नशरलाच! ‘बया दार 
उघड, दार उघड बया’! अंधार आनण अंधेर दोन्ही संर्नवण्याची स्वप्िे ज्जयाचं्या ज्जयाचं्या वाणीिंरणीिे 
आिंारास येत होती त्यािंा आजवर आम्ही प्रणामच िंरीत आलो.  
 

लो. नटळिंािंी सवपत्र चैतन्य आणले, याबद्दल वाद िाही. र्ण त्यािंीही रू्वपसूरींिंडूि चैतन्य घेतले 
होतेच. तेजाला िव-ेजुिे िंाहीही िसते. ते असते घेणाऱ्याच्या िुंवतीवर! राष्ट्रीय िंाँगे्रसचा संदेश 
िागरू्रला असाच चहूबाजंूिी र्सरला. वधा नजल्ह्हा आनण वधा तहसील एवढीच मयादा घातली तरी 
आदर-प्रणामाचे प्रसंग लोभिीयच आहेत. तसा इनतहास अल्ह्र्सा िंा होईिा उर्लबध आहे. १९३५ साली 
िागरू्र प्रानंतिं िंाँगे्रस िंनमटीिे र्न्नास वष ेरू्णप िेंली. त्यावळेी सुवणप ज्जयुनबली िंनमटीिे िागरू्र प्रातंाचा 
इनतहास प्रनसद्ध िेंला. त्यात गाव-तहसील-वार िोंदी आहेत. अिेिंािंी अनवश्रातं र्नरश्रम िंरूि हा 
इनतहास शक्य तो र्नररू्णप िंरण्याचा प्रयत्ि िेंला. इ. स. १९३२ मध्ये िागरू्र प्रानंतिं िंाँगे्रस िंनमटीचे 
दप्तर जप्त झाले. या आर्त्तीवर मात िंरूिही अध्यक्ष (िैं.) गोर्ाळ अिंत ओगले, नचटणीस (िैं.) माधव 
जिादपि िंािेटिंर, प्रयागदत्त शुक्ल यािंी हा इनतहास प्रनसद्ध िेंला. िागरू्र प्रानंतिं िंाँगे्रस िंनमटीचे 
अध्यक्ष डॉ. िा.भा. खरे यािंी या र्ुस्तिंाचा र्रुस्िंार िेंला. हा गं्रथ आता उर्लबध िाही. अनखल भारतीय 
िंाँगे्रसचे ६४ व ेअनधवशेि ९ जािेवारी १९५९ ला िागरू्रला झाले. त्यावळेी उर्रोि र्ुस्तिंाच्या आधारािे 
‘िाग नवदभप प्रदेश िंा स्वतंत्र भारत में योगदाि’ म्हणूि एिं छोटेसे र्सु्तिं िंाढले गेले. त्यावळेच्या 
नटर्णाचं्या आधारे वधा, आवी, कहगणघाट तालुक्याचंा १९३५ र्यंतचा इनतहास देण्याचा हा प्रयत्ि. 
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आवी र्ालुका–१९०४ च्या बगंालच्या फाळणीिंतर या तालुक्यातील रामभाऊ अभ्यिंंर (धिोडी), 
नविायिंराव देशमुख (वाढोणा), िीळिंंिराव देशमुख (नवरुळ) ही मंडळी देशिंारणात भाग घेत असत. 
स्वदेशी वस्तंूचा प्रचार व नवलायती िंार्डाचा बनहष्ट्िंार येथे त्यावळेी बऱ्याच प्रमाणात र्ाळला जाई. सेि 
सानलग्रामजींच्या प्रोत्साहिािे मोरस साखरेचा बनहष्ट्िंार झाला. िंतर सुरत येथे भरलेल्ह्या िंाँगे्रसच्या 
ऐनतहानसिं अनधवशेिाला वासुदेवराव देशमुख, रामभाऊ अभ्यंिंर, महादेवराव होिाडे वगैरे मंडळी गेली 
होती. 
 

होमरुल लीगच्या िंारणे लो. नटळिंाचंा दौरा झाला त्यावळेी येथूि दोि हजार रुर्याचंी थैली 
अर्पण िंरण्यात आली. यावळेी र्ुरुषोत्तमराव नचर्ळूणिंर, र्रशुरामर्ंत थते्त, र्ंढरीिाथ बतपिं, सेि 
खुशालचंद, वसंतराव िंदम मंडळींिी फार र्नरश्रम िेंले होते. १९२० मध्ये आवी तालुिंा िंाँगे्रस िंनमटीची 
र्द्धतशीर स्थार्िा िंरण्यात आली. िागरू्र िंाँगे्रसिंनरता फंड जमनवण्यासािी एिं िंनमटी िेमण्यात 
आली. िंलिंत्ता जादा िंाँगे्रसच्या िरावान्वये आवी, कहगणघाट नवभागातफे प्रानंतिं िंायदे िंौत्न्सलच्या 
निवडणुिंीसािी उभे असलेले उमेदवार िीळिंंिराव देशमुख यािंी आर्ली उमेदवारी र्रत घेतली. १९२१ 
च्या माचप मनहन्यात आष्ी र्रगणा र्नरषद भरनवण्यात आली. नतचे अध्यक्ष चदं्ररू्रचे बळवतंराव देशमुख हे 
होते. र्नरषदेत जागच्या जागी दोि हजार रुर्ये नटळिं स्वराज्जय फंडासािी जमले. खरागंणा येथे 
अजुपिलालजी सेिी याचं्या अध्यक्षतेखाली र्रगणा र्नरषद भरनवण्यात आली. अजुपिलालजी, सुंदरलालजी 
व डॉ. हेडगेवार यािंा र्नरषदेतील भाषणाबद्दल नशक्षा झाली होती. 
 

तालुिंाभर दारू-नर्िेंकटगची चळवळ जोरािे सुरू िंरण्यात आली. नतच्यावर दडर्शाहीचा 
वरवटंा नफरू लागला. आवी येथे १९२१ साली लवाद िंोटप आनण सूत िंाढण्याचा व खादी नवणण्याचा 
िंारखािा िंाढण्यात आला. बारा हजारावंर नटळिं फंड जमनवण्यात आला. १९२१ ते १९२३ मध्ये या 
तालुक्यात नभन्न नििंाणी र्नरषदा झाल्ह्या. तालुिंाभर सतत चळवळ! 
 

१९२७ साली या तालुक्यात खादी भाडंार उघडण्यात आले. अस्र्ृश्य वगासंबधंािे १९२७, 
१९२८,१९२९ साली रघुिाथराव माडें, थते्त वगैरे मंडळींिी आस्थारू्वपिं िंाम िेंले. 
 

२६ जािेवारी १९३० रोजी तालुिंा िंाँगे्रस िंनमटीिे िंाँगे्रसच्या आजे्ञप्रमाणे सबधं तहसीलभर 
स्वातंत्र्य नदि र्ाळण्यात आला. १३ एनप्रल १९३० रोजी नमिाचा िंायदेभगं िंरण्यात आला. िैं. वािखेडे व 
रामभाऊ श्रोत्री यािंी हा सत्याग्रह िेंला व िंतर तालुिंाभर या िंायपक्रमाची सुरुवात झाली. प्रानंतिं 
युद्धमंडळािंडूि जप्त वाङ मयाच्या िंायदेभगंाचा हुिूंम आला. त्यात थते्त विंील, श्रौती, डॉ. आर्टे, 
िारायणराव वाघ, िेंशवराव भसुारी, िृंष्ट्णराव भोसले, मारोतराव जळीत, महादेवराव रािोडिंार, 
शिंंरलाल आचायप यािंी भाग घेतला. तालुिंाभर जप्त वाङ मयाच्या ३० हजार प्रती छारू्ि खेडोर्ाडी 
वाटल्ह्या. वनिंंग िंनमटीच्या फौजी आनण र्ोनलस नशर्ायािंा उदे्दशूि निघालेल्ह्या िराव िंबर ६ च्याही हजारो 
प्रती छारू्ि वाटल्ह्या. हे िंाम चंर्तराव र्ािबुडे याचेंिंडे सोर्नवले होते. यािंतर ताराबाई र्ािबुडे, सौ. 
ताराबाई नलमये. िुं. िंमलाताई देशमुख याचं्या प्रयत्िािंी प्रभातफेऱ्या व िंार्डाचे नर्िेंकटग िंरण्यात 
आले. एिं मनहन्यात दहा हजार रुर्ये किंमतीचे र्रदेशी िंार्ड आवी येथे गोळा झाले. १ जूि १९३० रोजी 
िुं. नवमलाताई अभ्यिंंर (िरिेंसरी अभ्यंिंर याचंी िंन्या) याचें हस्ते या िंार्डाची होळी िंरण्यात आली. 
 २६ जूि १९३० रोजी आवी तालुक्यात आवी येथे स्वयंसेविं र्नरषद भरनवण्यात आली. तळेगावला जंगल 
सत्याग्रहाची मुहूतपमेढ रोवण्यात आली. 
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आवी तालुिंा िंाँगे्रस िंनमटीिे या सत्याग्रहाच्या िंें द्रातील खचाची जबाबदारी आर्ल्ह्या नशरावर 
घेतली. गोर्ाळदास रािी यािंी नशनबरािंनरता तळेगाव येथे जागा नमळविू नदली. त्या जागेवर १७ जुलै 
१९३० रोजी (लो. नटळिं याचं्या जयंतीच्या मुहूतावर) नवभतूी महाराज याचें हस्ते ध्वजारोहण िंरण्यात 
आले. याच जागेवर बाबासाहेब देशमुख याचें अध्यक्षतेखाली प्रचंड सभा होऊि डॉ. खरे, ढवळे विंील, 
भोसले, वल्लभदास जाजू, चंर्तराव र्ािबुडे याचंी स्फूर्थतदायिं भाषणे झाली. लो. नटळिं र्ुण्यनतथी रोजी 
तळेगाव येथील सरिंारी जंगलात िंायदेभगं िंरण्याचे िरनवण्यात आले होते. हा सत्याग्रह ३० 
ऑगस्टर्यंत चालूच होता. मधले सात नदवस वजा जाता २३ तुिंड्ािंी सत्याग्रह िेंला व तेव्हार्ासूि 
तळेगावचे िाव ‘तळेगाव नशबीर’ असे र्डले. २ ऑगस्ट १९३० रोजी तालुिंा युद्धमंडळाचे बळीरामर्ंत 
जळीत यािंा भलुथार्ीिे आवीहूि तळेगावला फि भेटीला बोलावण्यात आले व र्ोलीस िाण्यात र्िंडूि 
वध्याला रवािा िंरण्यात आले. थते्त, श्रोत्री यािंा नशनबरातूि १३ ऑगस्ट १९३० रोजी र्िंडले. ३ ऑगस्ट 
१९३० ला तळेगावचे प्रमुख िागनरिं र्ाडुंरंग इंगळे यािंा र्िंडूि नशक्षा िोिावण्यात आली होती. 
 

या मोनहमेत आवी तालुक्यात िंमीत िंमी र्ाचशचेेवर स्वयंसेविंािंा अटिं िंरण्यात आली. 
त्यार्ैिंी २३९ जणािंा नशक्षा िोिावण्यात आली होती. सवांिा नमळूि ९,२७६ रुर्ये दंड िोिावण्यात आला 
होता. 
 

आवी, खरागंणा, िंारंजा, आष्ी, जळगाव व भरसवाडा येथील एिूंण ९७ िंार्ड दुिंािदारािंी ६९ 
हजार रुर्ये किंमतीच्या नवदेशी िंार्डाच्या गठ्ठठ्यािंा मोहरा लावल्ह्या. बनहष्ट्िंाराच्या चळवळीसािी माडें 
विंील, िगरिंर विंील, डॉ. आर्टे याचंी र्ोट-िंनमटी िेमण्यात आली होती. 
 

१३ एनप्रल १९३० रोजी जमिालालजी बजाज याचें हस्ते गाधंी चौिंात नतरंगा झेंडा फडिंनवण्यात 
आला. म्युनिनसर्ानलटीच्या िरावास अिुसरूि बाबासाहेब देशमुख याचें हस्ते म्युनिनसर्ल िंचेरीवर नतरंगी 
झेंडा फडिंनवण्यात आला. लो. िा. बारू्जी अणे याचें हस्ते लोिंलबोडप िंचेरीवर झेंडा लावण्यात आला. 
आष्ी येथील सरिंारी नमडलस्िूंल वगळता तालुक्यातील सवप शाळावंर राष्ट्रीय झडे फडिूं लागले होते. 
खरागंणा, नवरूळ, तळेगाव, आष्ी, िंारंजा, जळगाव आदी गावातं निरनिराळ्या प्रमुख गृहस्थािंंडूि 
राष्ट्रीय ध्वजारोहण िंरण्यात आले होते. 
 

बल्लभदासजी र्िंडले गेले, तेव्हार्ासूि आवीत “बुलेनटि” सुरू झाले. त्याचे ७२ अंिं व िंाही 
जादा अंिं िंाढण्यात आले. ते १३ नडसेंबर १९३० र्यंत सुरू होते. 
 

१९३२ च्या दुसऱ्या युद्धाच्या सुरुवातीस बाबासाहेब देशमुख याचें अध्यक्षतेखाली र्नु्हा युद्धमंडळ 
स्थार्ि िंरण्यात आले. ते िागर्रुास र्िंडले गेल्ह्यािंतर डॉ. वािखेडे युद्धाध्यक्ष झाले. प्रातंाध्यक्ष 
िरिेंसरी अभ्यंिंर यािंा ९ जािेवारी रोजी र्िंडण्यात आले. 
 

१६ फेिुवारी १९३२ रोजी वधा येथे अमािुष लािीहल्ला िंरण्यात आला. आवी म्युनिनसर्ानलटीिे २३ 
माचप रोजी क्लॉथ मािेंटचे िाव बदलूि त्याचे िेहरू मािेंट िेंले. २५ माचप रोजी आवीचे िंायपिंते 
वल्लभदास जाजू याचें घरास र्ोनलसािंी गराडा घातला व त्याचें गरैहजेरीत घराची झडती घेतली. १९३० 
मध्ये प्रनसद्ध झालेले ‘क्रातंी िंी गझले’ या र्द्यावलीच्या दोि हजार प्रती जप्त िेंल्ह्या होत्या. 
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म. गाधंींच्या प्राणानंतिं उर्वासािंतर आवी तालुक्यात हनरजि चळवळीला सुरुवात झाली. 
हळूहळू नवनहरी व देवळे अस्र्ृश्यािंा मोिंळी होऊ लागली. 
 

१९३४ च्या प्रारंभी जमिालालजी बजाज यािंी वधा येथे प्रातंात जागतृी िंरण्याचे उदे्दशािे नवदेशी 
वस्त्र-बनहष्ट्िंार मंडळ स्थार्ि िेंले. त्याचंा त्या संबधंात आवी तालुक्यात जािेवारी मनहन्याच्या रू्वाधात 
आवी, खरागंणा व नवरुळ येथे दौरा झाला. 
 

१९३४ साली िंाँगे्रसच्या आजे्ञला अिुसरूि िरिेंसरी अभ्यंिंर हे निवडणिुंीला उभे होते. 
त्यािंीही या भागात दौरा िेंला होता. निवडणिुंीिंतर मताचंी मोजदाद झाली. त्यावळेी आवी तालुक्यातूि 
अरे्के्षबाहेर बहुमत नमळाले होते. 
 

खराणंगा िंें द्रातील झामाजी व दगडूजी; तळेगाव िंें द्रातील इंगळे व त्याचें सहिंारी आनण िंारंजा 
िंें द्रातील िेंशवराव भसुारी, र्ाडुंरंगजी वगैरे मंडळी िंाँगे्रसच्या हािेंला िेहमीच ‘ओ’ द्यायला तयार असत. 
 

लहगिघाट र्ालुका.— २६ जािेवारी १९३० चा स्वातंत्र्य नदि गोकवदराव खत्री याचें अध्यक्षतेखाली 
र्ाळण्यात आला. र्ुरुषोत्तमराव देशर्ाडें (विंील) यािंी स्वातंत्र्याचा िराव सभेतील र्ाच हजार 
लोिंािंंडूि म्हणविू घेऊि र्ास िेंला. 
 

१९२१ सालार्ासूि हा तालुिंा िंाँगे्रसचा िेहमी र्ािर्ुरावा िंरीत आला. या तालुक्यातील 
जागृतीचे श्रेय बहुताशंी िीळिंंिराव घटवाई यािंाच जाते. १३ एनप्रल १९३० रोजी िंमलाबाई दातार याचें 
अध्यक्षतेखाली १३० नस्त्रयािंी नमिाचा िंायदेभगं िेंला. त्याच रात्री घटवाई याचें अध्यक्षतेखाली आचायप 
नविोबाजी भाव ेयािंी गैरिंायदा नमिाच्या सत्तर र्ुड्ा नविंल्ह्या. या तालुक्यातील वरोडा, वडिेर, र्ोहिा, 
अल्लीरू्र या गावी घटवाई, बाबासाहेब देशमुख याचें हस्ते नमिाच्या र्ुड्ा नविंण्यात आल्ह्या. र्ुढे जप्त 
वाङ मयाचा सत्याग्रह िंरण्यात आला. त्यात भीमिवार आदीिंरूि मंडळींिी प्रामुख्यािे भाग घेतला. 
 

र्नहले सवानधिंारी वधाश्रमाचे श्री. ह. थते्त होते. त्यािंतर युद्धमंडळ स्थार्ि झाले. त्याचे र्नहले 
अध्यक्ष गोकवदराव खत्री होते. यािंतर डॉ. मुजुमदार यािंी चळवळीचे िेतृत्व र्त्िंरले. िंतर देशसेनविंाश्रम 
स्थार्ि िंरण्यात आला. त्यात ४० देशसेनविंा होत्या. स्वयंसेविं मंडळात १,२०० स्वयंसेविं होते. ९ माचप 
१९३० रोजी र्रदेशी िंार्डावर नर्िेंकटग सुरू झाले. नवलायती तस्तू बनहष्ट्िंारामुळे ३६ इसमावंर खटले 
भरण्यात आले व त्यािंा नशक्षा िोिावण्यात आली. मालतीबाई थते्त यािंा जंगल सत्याग्रहास उते्तजि 
देण्याबद्दल अटिं िंरण्यात आली व र्ुढे नशक्षा झाली. बालवीर मंुजे यािंा दंडाची नशक्षा झाली. दंड ि 
नदल्ह्यामुळे दोि मनहिे नशक्षा झाली. थते्त यािंा ३० सप्टेंबर १९३० रोजी अटिं होऊि नशक्षा झाली. याच 
आरोर्ाखाली िृंष्ट्णराव देशर्ाडें व महादेवराव सोििुंसरे यांिाही नशक्षा िोिावण्यात आली. 
 

१६ ऑक्टोबर १९३० रोजी िुंळिंणी याचें हस्ते प्रथम प्रदशपि उघडण्यात आले. २१ िोव्हेंबर १९३० 
ला दुसरे प्रदशपि डॉ. मुजुमदार याचें हस्ते उघडले. नदवाळी सरं्ल्ह्यावर िंार्ड व्यार्ाऱ्यािंी सील तोडूि 
नवदेशी िंार्डाचे गठे्ठ मोिंळे िेंले म्हणूि नर्िेंकटग सुरू झाले. तीि इसमािंी दोि नदवसर्यंत उर्वास 
िेंला. शवेटी बेमुदत सील लावण्यात आले. २९ जुलै १९३० र्ासूि दारू-नर्िेंकटग सुरू झाले. त्यामुळे दारू 
नवक्री अनजबात बंद झाली. 



 

अनुक्रमणिका 

िंौत्न्सल नर्िेंकटगच्या वळेी— १० िोव्हेंबर १९३१ रोजी र्ोनलसािंी तीि वळेा लािीहल्ला िेंला. 
दोि इसम घायाळ झाले. 
 

दुसऱ्या युद्धात – ४ जािेवारी १९३२ रोजी म. गाधंी यािंा र्िंडल्ह्यािंतर तालुक्यातील चळवळीिे 
र्ुन्हा उचल खाल्ली. कहगणघाट तालुक्यातील र्नहली धरर्िंड १९ जािेवारी १९३२ रोजी झाली. 
 

८ माचप १९३२ ची सभा नवशषे महत्त्वाची िरली. नशविी जेलमध्ये र्ुिमचंदजी रािंंा यािंी राजिंीय 
िैंद्याचं्या वगीिंरणाच्या निषेधाथप उर्वास सुरू िेंला होता. त्याचं्याबरोबर कहगणघाट तालुक्याचे र्नहले 
नडक्टेटर डॉ. मुजुमदार यािंीही सहािुभतूीर्र उर्वास सुरू िेंला होता. तेव्हा या सभेत सरिंारवर 
सडिूंि टीिंा िंरण्यात आली व अत्याचाराचा निषेध िोंदनवला. 
 

वधा र्ालुका.— राष्ट्रीय महासभेची स्थार्िा झाल्ह्यार्ासूि नतला वधा नजल्ह्यातूि प्रनतनिधी गेल्ह्याचे 
आढळतात. िागरू्रच्या लोिंसभेची तसेच गोरक्षण सभेची एिं शाखा येथे होती. लक्ष्मणराव अते्र हे लो. 
नटळिं याचं्या अिुयायात मोडत. 
 

१९०४ च्या बंगाल फाळणीच्या वळेी या तहनसलीत जोराची चळवळ झाली. स्वदेशी व बनहष्ट्िंाराचा 
ध्विी तालुिंाभर र्सरला व अिेिंािंी स्वदेशीच्या शर्था घेतल्ह्या. र्ाडुंरंग सदानशव खािखोजे वगरेै 
मंडळींिी नवद्याथीदशतेच देशसेवसे वाहूि घेण्याचे व्रत र्त्िंरले. िीळिंंिराव देशमुखाचं्या अध्यक्षतेखाली 
तरुणाचें “िृंनषिं मंडळ” स्थार्ि झाले. याच सुमारास वधा नजल्ह्यात ‘मालगुजारी सभा’ स्थार्ि झाली 
होती. 
 

तु. ज. िेंदार, मिोहरर्ंत देशर्ाडें, हनर िृंष्ट्ण उर्ाख्य, आप्र्ाजी जोशी, डॉ. गंगाधरराव देशमुख, 
गोकवदराव र्ाडें आदी विंील मंडळी राजिंारणात लक्ष घालू लागली होती. लोिंमान्याचं्या होमरूल 
चळवळीत हा तालुिंा अगे्रसर होता. प्रचारिंायासािी ‘सुमनत’ र्त्र िंाढण्यात आले. एिंट्या तुिंाराम वसू 
यािंी ६०० सभासद िोंदले. 
 

१९२० साली येथील अिेिं वनिंलािंी वनिंली सोडली. आचायप नविोबा भाव ेयाचं्या प्रमुखत्वाखाली 
वधा येथे सत्याग्रहाश्रम स्थार्ि झाला होता. सरिंारी व निमसरिंारी शाळातूंि १,२०० नवद्यार्थ्यांिी 
असहयोगाच्या िंायपक्रमाला अिुसरूि शाळा सोडल्ह्या. त्यामुळे तालुक्यात एिंंदर बावीस राष्ट्रीय शाळा 
स्थार्ि झाल्ह्या. मारवाडी हायस्िूंलिे सवपस्वी राष्ट्रीय नशक्षणाचा अभ्यासक्रम सुरू िेंला. तालुक्यात सोळा 
नििंाणी लवाद िंोटे स्थार्ि झाली. 
 

१९२१ मध्ये तालुक्यात ७,९४६ िंाँगे्रस सभासद िोंदले गेले होते. जमिालालजी बजाज याचंी एिं 
लाखाची देणगी सोडूि १७,८७० रुर्ये र्ावणे सात आणे नटळिं स्वराज्जय फंड जमा झाला होता. तालुक्यात 
१,३८१ चरखे चालू झाले. यानशवाय कहगणी व आजंी येथे ६५५ शरे सूत िंाढण्यात आले होते. १,१०५ वार 
खादी तयार झाली. र्रदेशी िंार्ड बोलावणार िाही, अशा १०३ िंार्ड दुिंािदारािंी प्रनतज्ञा िेंल्ह्या. 
निव्वळ खादीच नविंणारे एिं भाडंार निघाले. या तालुक्यातील र्ाच मनॅजस्रटेािंी मनॅजस्रटेी सोडल्ह्या. ३० 
गावात र्रदेशी िंार्डाच्या होळ्या झाल्ह्या. दारू नर्िेंकटग झाले. 



 

अनुक्रमणिका 

वधा येथे प्रत्यक्ष िंायदेभगंाच्या लढाईला २७ एनप्रल १९३० रोजी तोंड लागले. थते्त याचं्या अध्यक्षतेखाली 
दहीहंड्ावरूि आणवलेल्ह्या खाऱ्या र्ाण्याचे िंन्हय्यालाल भैय्या, आडिंोबा र्टेल, तेजराम गहलोत 
आदी मंडळींिी िंायदा मोडूि मीि तयार िंरूि नविंले. 
 

राजद्रोही वाङ मय वाचण्याचा िंायदेभगंाचा िंायपक्रम हाती घेण्यात आला. र्रदेशी िंार्ड, दारू व 
ताडीवर नर्िेंकटगची मोहीम िंाढण्यात आली. तालुिंाभर नतची नवक्री मंदावली. 
 

असहिंानरतेचा र्ुरस्िंार िंरण्यासािी सत्यदेव नवद्यालंिंार याचें सरं्ादिंत्वाखाली ‘राजस्थाि 
िेंसरी’, िीळिंंिराव देशमुखाचं्या संर्ादिंत्वाखाली ‘सुबोध माला’, तर वामिराव घोरर्डे याचें 
संर्ादिंत्वाखाली ‘तरुण भारत’ ही वृत्तर्ते्र वध्याहूि निघू लागली. नविोबाजींिी ‘महाराष्ट्र धमप’ मानसिं 
सुरू िेंले.  
 

१९२३ साली झेंडा सत्याग्रह सुरू झाला. 
 

१९२४-२५ साल िंाँगे्रसच्या र्रस्र्रनवरोधी राजिंीय र्क्षाचं्या खेचाखेचीत गेले. तथानर् 
जमिालालजी बजाज र्क्षाचा नवजय होऊि प्रानंतिं िंाँगे्रस िंनमटीची मुख्य िंचेरी वध्यास आणण्यात 
आली. याच सुमारास िाह्मण-िाह्मणेतर भाविेिे जोर धरला व येथे िाह्मणेतर र्नरषद भरूि रा.ब. िायडू 
याचं्या िेतृत्वाखाली र्क्ष स्थार्ि झाला. 

 
तळेगावच्या जंगलसत्याग्रहासािी ८ जुलै रोजी श्रीधरराव दाते याचं्या आनधर्त्याखाली एिं तुिंडी 

र्ािनवण्यात आली होती. त्यात ३-४ मनहन्याचंी नशक्षा झाली. २ ऑगस्ट १९३० रोजी वधा येथे युद्धमंडळ 
स्थार्ि झाले. नशवराजजी अध्यक्ष होते. तालुक्यात चुडीवाले, कर्जरिंर, िंन्हय्यालाल भयैा यािंी 
व्याख्यािाचंा दौरा िेंला. २५ ऑगस्ट रोजी तीि नििंाणी सामुदानयिं जंगलसत्याग्रह िंरण्यात आला. 
 

२ सप्टेंबर १९३० रोजी साळव े विंील याचं्या अध्यक्षतेखाली स्वयंसेविं र्नरषद भरली. दुसऱ्या 
नदवशी बनॅर. गोकवदराव देशमुख याचं्या अध्यक्षतेखाली मालगुजार व मुिंादमाचंी र्नरषद झाली. ७ सप्टेंबर 
१९३० रोजी िेंळझरच्या जंगलात ५०० लोिंासंह युद्धमंडळाचे अध्यक्ष नचरंजीलाल यािंी सत्याग्रह िेंला. 
त्यावळेी २० हजार लोिं जमले होते. तेव्हा ९६ लोिंािंा र्िंडूि ४६ जणावंर खटले भरले. ८ सप्टेंबर रोजी 
गढवाल-नदि र्ाळण्यात आला. सालईचा दुसरा सत्याग्रह १५ सप्टेंबर १९३० रोजी भर र्ावसात झाला. 
तेव्हा र्ोनलसािंी लािीमार िेंला. 
 

याच सुमारास िंायदे िंौत्न्सलच्या निवडणुिंा झाल्ह्या. िािाजी लोटलीिंर याचं्या िेतृत्वाखाली 
नर्िेंकटग झाले. त्यात नस्त्रयािंीही भाग घेतला होता. फि शिेंडा १२ मतदारािंी मते नदली. लोटलीिंर 
आदी मंडळींिा नशक्षा झाली. िंतर अबिंारी नललावाचा प्रसंग उद् भवला. नर्िेंकटग झाले. त्यात गुलाबबाई, 
िेंशरबाई, लक्ष्मीबाई, चंद्राबाई, गंगाबाई भसुारी यािंी भाग घेतला. नललावात सरिंारला ४० टके्क तूट 
आली. 
 



 

अनुक्रमणिका 

नडसेंबर मनहन्यात निरनिराळ्या जातींच्या सुमारे एिं हजार स्त्री-र्ुरुष स्वयंसेविंािंी सहभोजिाचा 
समारंभ िेंला. सेि जमिालालजी, दे.भ. अभ्यिंंर, िीळिंंिराव देशमुख सुटूि आल्ह्यावर वधेिंरािंी त्याचें 
प्रचंड स्वागत िेंले. 
 

िंतर वािरसेिा, माजंरसेिाही निमाण झाल्ह्या. श्रीिृंष्ट्णदास जाजू यािंी खादी प्रचाराचे िंाम 
संघनटत िेंले. 
 

वािरसेिेची महत्त्वाची िंामनगरी नशरगणतीच्या बाबतीतील ‘िंायदेभगं’ ही होय. त्याचें तीि िंप्ताि 
र्िंडण्यात आले. िंमलियि बजाज व १४ मुलािंा र्िंडूि सोडूि देण्यात आले. प्रल्ह्हाद र्ोद्दार (वय १६) 
व बुद्धसेि (वय १२) यािंा रेसर्ासखाली जेलमध्ये रवािा िंरण्यात आले. तालुिंा युद्धमंडळातफे 
नशरगणतीचा बनहष्ट्िंार-नदि र्ाळण्यात आला. जंगी नमरवणूिं िंाढण्यात आली. तीत जाििंीदेवी बजाज 
आर्ल्ह्या मुलींसह नमरवणुिंीत सामील झाल्ह्या होत्या. 
 

१९३२ सालची या तालुक्यातील युद्धाची मोनहम तालुक्यात नशनबरे स्थार्ि िंरण्यार्ासूि झाली. 
त्याचा उर्क्रम सत्याग्रहाश्रमाच्या मंडळींिंडूि झाला. ७ जािेवारीर्ासूि तेजरामजी याचं्या िेतृत्वाखाली 
दारूच्या गुत्त्यावंरील नर्िेंकटग सुरू झाले. त्याचबरोबर नवदेशी िंार्डावरील नर्िेंकटगचे िंाम गणर्तराव 
उमरे याचं्या िेतृत्वाखाली सुरू झाले होते. यावळेी बरीच धरर्िंड झाली. 
 

१७ फेिुवारी १९३२ रोजी िंानशिाथराव महािंाळिंर याचं्या िेतृत्वाखाली र्ाच हजार लोिंाचंी 
नमरवणिूं निघाली. दारू दुिंािासमोरील चौरस्त्यावर राष्ट्रानधिंारी सरदार शादुपलकसगाचंा संदेश वाचिू 
दाखनवण्यात आला. त्यावळेी लािीबाज र्ोनलसासंह सब्-नड. मनॅजस्रेट डोंगरे हजर होते. त्यािंी जितेला 
र्ागंार्ागं िंरण्याबद्दल हुिूंम नदला. तो हुिूंम ि ऐिंल्ह्यामुळे लोिंावंर लािीहल्ला झाला. १७ नस्त्रया, २२ 
मुले-मुली व ५५ र्ुरुष घायाळ झाले. १८ जणािंा नगरफ्तार िंरण्यात आले. तेजरामजी व डॉ. वऱ्हाडर्ाडें 
यािंाही र्िंडण्यात आले. िंाही नदवसािंी र्ुिश्च लािीचाजप िंरण्यात येऊि बदेम मारण्यात आले. 
रामादीि िावाचा स्वयंसेविं फार घायाळ झाला. र्ण लोिं घाबरले िाहीत. लागलीच एिं नदवस नजल्ह्हा 
िंचेरीवर, सवप िंचेऱ्या चालू असतािा नजल्ह्हा िंोटाच्या इमारतीवर एिंाएिंी िंाँगे्रसचा झेंडा फडिूं 
लागला. इमारतीवर नचन्ना र्हेलवाि होता. त्याला नगरफ्दार िंरण्यात आले. 
 

१९३२ साली वधा तालुक्यात सेलू, र्ुलगाव व देवळी येथे नशनबराचंी स्थार्िा िंरण्यात आली. 
वध्याचा सत्याग्रहाश्रम जप्त िंरण्यात आला. जमिालालजींच्या बगीचातील हजारो रुर्ये किंमतीच्या 
इमारती ऑर्थडिन्सच्या वरवटं्याखाली जप्त िंरण्यात आल्ह्या. 
 

१९३२ साली वधा तालुक्यातूि सरासरी ५०० र्ुरुष व ७५ नस्त्रया तुरंुगात गेल्ह्या. त्यारं्ैिंी ४० वधा 
शहरातल्ह्या होत्या. ३५ तालुक्यातील होत्या. 
 

सत्याग्रहाश्रमाचे बाबाजी मोघे, तेजरामजी व आश्रमाच्या मंडळींिी जंगलसत्याग्रहाचे िेतृत्व 
स्वीिंारले होते. 
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व्यनिगत सत्याग्रह नशनथल झाल्ह्यावर जमिालालजी बजाज यािंी नवदेशी वस्त्रबनहष्ट्िंाराला हात 
घातला. या चळवळीत नर्िेंकटगचा समावशे िव्हता, तरी राधािृंष्ट्ण बजाज याचं्या िेतृत्त्वाखाली िऊ 
जणाचें र्थिं र्िंडण्यात आले. त्यात हनरभाऊ मोहिी व छोटेलालजी होते. त्यािंा माचपमध्ये नशक्षा झाली. 
त्यािंी िंोटात बचाव िेंला. १९३३ च्या व्यनिगत सत्याग्रहात २८ जणािंा नशक्षा झाली होती. 
 

म. गाधंींिी १९२५ मध्ये अ. भा. ग्रामोद्योग संघाची स्थार्िा िेंल्ह्यावर त्याचे मुख्य िंें द्र तसेच त्याचें 
स्वतःचे निवासस्थाि त्यािंी वधा हे िेंल्ह्यार्ासूि वध्यािंडे सगळ्या जगाची दृष्ी लागली. दृष् मात्र 
िंोणाचीच लागली िाही. या औत्सुक्याच्या, आशीवादाच्या, अरे्क्षाचं्या दृष्ीिे वधा १९२० र्ासूि र्ुढे र्ढेु 
आनण र्ुढेच येत गेले!  
 

येथर्यंत वधा तहनसलीच्या मुिी-िंायावर भर देण्याचे एिं महत्त्वाचे िंारण आहे. या मुिी-
इनतहासात ज्जयाचंी िाव ेिमूद िेंलेली नदसतात ती मंडळी र्ुढे गाधंीजींचा िंाँगे्रसवर प्रभाव जसजसा र्डू 
लागला तसतशी वगेळी झाली. िंाही अन्य र्क्षातही सामील झाले. र्ण लो. नटळिंाचं्या दौऱ्यािंतर 
स्वराज्जयासािी जी जागृती झाली त्यात िेंवळ देशभिीच्या भाविेिे िेंवढे िंाम झाले होते, याचे नदग्दशपि 
म्हणूि होऊ शिंते. बरीचशी मंडळी िंाँगे्रसच्या नवरोधातही गेली, म्हणूि त्याचें देशपे्रम-देशभिी खरी 
िव्हती असे म्हणणे योग्य िाही. भावभाविेच्या आहारी जाऊि िंोणी देशासािी िंाय िेंले, निंती िेंले असा 
नहशबे माडंणे चूिं आहे. जे र्ढेु गेले त्यािंा वदंि! ज्जयािंा जाता आले िाही त्यािंाही वदंि!  
 

र्ुढे व र्ुढेच जाऊि सरिंारच्या नवरोधात सामील होऊि अंतरीच्या त्यागभाविेिे देशिंायात 
सामील झाली होती त्याचंी त्रोटिं उर्लबध मानहती देणे योग्य वाटते. मतभेदातीत राष्ट्रीय एिंात्मतेला ते 
र्ोषिंच होईल. 
 

जागरणाच्या िंाळात राजदंड, राजिैंद ज्जयािंी सोसली त्याचंी िोंद घेणे ऐनतहानसिं दृष्ीिे आनण 
देशनविंासाच्या दृष्ीिे आवश्यिं आहे. हा त्याग चार-दोि मंडळींिी िेंला असता तर िामसिंंीतपिाचे र्ुण्य 
िक्कीच र्दरात र्ाडूि घेता आले असते. नवष्ट्णुसहस्त्रिामात ईश्वराची एिं हजार िाव ेआहेत. ‘यानि िामानि 
गौणानि’ म्हणजे गुणवाचिं िाव ेआहेत. र्ण ईश्वर असंख्य असंख्य िामाचंा आहे. ‘तू अिंत तुझी अिंत िामे’ 
हेच खरे! िामसंिंीतपिावर जबाबदारी येत िाही. संिंीतपिािे स्िाि घडते, असे नविोबाजी म्हणतात. 
राजबदं्याचं्या िावात असेच स्िाि घडेल, ही भाविा! र्ण ही यादी िागरू्र प्रातंार्रुती मयानदत, र्ण संख्या 
मोिी. िामावंर र्टुावंर र्ुटे देऊि देऊिच संख्येचा निदेश िंरायचा आहे. नशवाय िावाचंी िोंद अर्ुरी व 
१९३२ र्यंतच आहे. 
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यात मुद्दाम एिं लक्षणीय संख्या नदलेली िाही. वरील राजबंद्याचं्या यादीत िेंवळ र्ुरुषाचंा समावशे 

आहे. िामनिदेश इतिंा लोभस आहे िंी, ईश्वरिामच आिवाव!े िंाही िाव ेिळिं नदली आहेत. जसे श्री. 
जमिालालजी बजाज, नविोबा भाव,े बॅनर. मोरोर्तं अभ्यंिंर ही िाव े थोराचंी आहेत; वदंिीय आहेत, हे 
खरे. र्ण माधो, र्ैिूं, फिंीरा, बारशा, िंाळू, मािंंडी, नझबला, डोमा, िामा या िावाचें िंाय? शबदाला अथप 
माणूस देतो. शबदाचा र्नहला अथप ईश्वर आनण दुसरा अथप वस्तू, असे नविोबाच म्हणायचे. त्यामुळे उर्रोि 
िामातूंि र्नहला अथप िंाढणे चागंले! नशवाय या सबधं यादीत जाती, जमाती, र्क्ष, र्ंथ, धमप सवपच 
एिंमेिंातं नमसळूि गेले आहेत. अिेिंातूि एिं आनण एिंातूि अिेिं, असे िंाहीसे वाटूि जाते. 
 

वरील सवप िाव ेया िामावलीत १९३० ते १९३२ र्यंत आली असावीत. िंारण िंाँगे्रस ज्जयुनबलीचा 
इनतहास सि १९३५ मध्ये नलनहला गेला. इथूि वध्याचा इनतहास किंबहुिा िागरू्र प्रातंाचा इनतहास हा 
अनखल भारताचाच इनतहास होऊि जातो. सि १९३२ ते १९४० या अवधीतली सरिंारनवरोधीची चळवळ, 
सि १९३५ चा िंायदा, िंाँगे्रस मंनत्रमंडळाची स्थार्िा - सगळे सुरळीत होणार होते. र्ण निनटशािंी एिं 
मेख मारूि िेवली होती, ती िंम्युिल अवाडपची! जितेला तो र्टविू देण्यात आर्ल्ह्या र्ुढाऱ्यािंा खूर्च 
र्नरश्रम र्डले. सवप िंसे रीतसर घडेल, अशी अरे्क्षा होती. आशा – आिंाकं्षाचं्या जलधारा, वासलेल्ह्या 
चोचीत र्डतील असे वाटू लागले होते. र्ण हे वाटणे तात्र्ुरतेच! 
 

सि १९३९ मध्ये दुसरे जागनतिं महायुद्ध सुरू झाले. “इंग्रजाचंी अडचण ही भारताची सधंी” या 
दृष्ीिे नवचार सुरू झाले. र्नहल्ह्या महायुद्धात लो. नटळिंािंी असाच नवचार माडंला होता. आनण तरुण मिे 
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या वळेेर्रुती नटळिंाचं्या मिाची झाली होती. र्ण म. गाधंींचे व्रत अकहसेचे! या अकहसेमध्ये शत्रलूा नमत्रच 
मािाव ेलागते. एवढेच िव्हे तर शत्रूच्या शत्रलूाही नमत्रच मािाव ेलागते. राज्जयिंते सिंंटात आहेत, त्यािंा 
अडचण ििंो, हे म. गाधंींचे नवचार. त्यावळेी वध्याच्या बजाजवाडीमध्ये िंाँगे्रस वनिंंग िंनमटीची जी बिैिं 
झाली त्यात बरेच आवाज चढले. म. गाधंी शातं होते. िंारण त्याचंी स्वराज्जयाची व्याख्याच आगळी वगेळी! 
कहसेिे साम्राज्जय नमळाले तरी ते त्यािंा ििंो होते. साम्राज्जयच िंाय र्ण ‘र्ारमेष्ट्टं्य राज्जयं’ त्यािंा ििंो होते. 
धमपराजासारखी अकहसेिे नमळालेल्ह्या र्ाच गावाचंीही त्याचंी तयारी होती. िंारण धमपनिष्ठेमुळे या र्ाचावंर 
असंख्य शून्ये चढनवण्याची त्याचंी तािंद होती. अकहसा हे वीराचे िंाम. धैयाचे िंाम. निभपर, निवरै अशी 
राज्जयव्यवस्था त्यािंा हवी होती. 
 

म्हणूि ते शातं होते. र्ं. िेहरू, वल्लभभाई अशातं होते. त्याचें तगमगीिे नविंल झालेले चेहरे ज्जयािंी 
बनघतले ती माणसे आजही नजवतं आहेत. र्ण अखेर या भारताच्या संस्िृंतीत तरी, या भीष्ट्माच्या भारतात 
तरी जय होतो तो धमाचा! म. गाधंींिी प्रतीिंात्मिं सत्याग्रहाची िंल्ह्र्िा माडंली आनण र्नहला सत्याग्रही 
म्हणूि नवज्ञािी, प्रज्ञावतं नविोबाचंी निवड िेंली. साधा राज्जयव्यवहार. र्ण म. गाधंींच्या या निवडीिे िंसा 
ऊंच ऊंच होऊि गेला. रू्. नविोबाजीं िंतर जे तुरंुगात गेले त्याचंीही उंची वाढली. त्याचंी िाव े देण्याची 
प्रस्तुत मयादेत शक्यता िाही. 
 

िंतर अनंतम लढा १९४२ चा! हे अखेरचे युद्ध!  
 

‘किंबहुिा तृनषता लागी । र्ाणी आरानयले जगी’ 
 

ही भारताची ससं्िृंती! र्ण हे र्ाणीच जेव्हा रे्टते, जेव्हा उफाळते – वाफेला येते तेव्हा िंरायचे 
िंाय? एिंाचे अिेिं, अिेिंाचे अिेिं अिेिं. सगळेच अिंत! अवघा भारत रे्टला. गाधंीजींिी २० जूि 
१९४२ ला आर्ल्ह्या अंतेवानसयािंा सानंगतलेच होते, ‘हे माझ्या नप्रयजिािंो, हा अंनतम लढा आहे. अकहसिं 
लढ्याला जिता तयार िाही. या लढ्यात कहसा होणार आहे. मला नदसते आहे. र्ण अंनतम लढाई मागे 
घेता येत िाही. अकहसा हे व्रत आहे. तुमच्यािंडूि माझी एिंच अरे्क्षा आहे. – नजथे नजथे म्हणिू कहसा 
घडेल नतथे नतथे अकहसेवर नितातं नवश्वास असलेला एिंही मिुष्ट्य मजिंडे नजवतंर्णी हे सागंायला येता 
िंामा िये िंी, ‘बारू्, येथे कहसा घडत आहे.’  
 

असा हा अनंतम लढा! निंती गेले, निंती रानहले असा नहशबे अखेरच्या वळेी िंरायचा िसतो. 
शिेंडो–हजारो-लाखो-त्याचं्या त्यागाची िोंद िंरता येत िाही. महायज्ञात सनमधाचंी िोंद होत िसते. 
िोंदच िंरायची झाली तर अनखल भारताची िंरावी लागेल. भारतातील प्रत्येिं प्रांतािे, प्रत्येिं शहरािे, 
प्रत्येिं गावािे, प्रत्येिं खेड्ािे आनण रािाविात राहणाऱ्या माणसािेही या महायज्ञात सनमधा टािंल्ह्या. 
त्यात एखाद्या गावाचा, शहराचा वाटा, त्याचा हक्क सागंणे हे िंार्पण्य! र्ार्च! जगण्याची िंला मरण्याचे 
रहस्य समजूि घेतल्ह्यानशवाय िंधीच आत्मसात िंरता येत िाही. मृत्यूला सामोरे जाणे हे धैयप; मृत्यूचा 
नहशबे िंरणे हा प्रसाद!  
 

म्हणूि अल्ह्र्शा िामावलीवर आर्ण र्णु्य साधायचे! हजार िाव ेज्जयािंा घेता येत िाहीत त्यािंा माझे 
एिं िाव घेतले तरी तेवढेच र्ुण्य नमळते हे भगवतंािेच सानंगतले आहे. ईश्वरािे नधवसा नदला! अहो भाग्य!  
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वरील ३,१९३ िामामंध्ये आणखी समानवष् िंरावयाची िाव ेफि १९९ आहेत. त्याचंी िामावलीच 
देणे भाग आहे. िाहीतर स्त्रीचे िह्मचयप, समािता याचंा र्ुरस्िंार िंरणाऱ्या राष्ट्रनर्त्याचा आनण स्त्री-
रक्षणाथी असू िये, असे प्रनतर्ादि िंरणाऱ्या गुरूचा द्रोह िंरण्यासारखे होईल. ही िामावली नस्त्रयाचंी 
आहे. स्त्रीची रू्जा- 
 

‘नशवः शक्त्या युिो यनद भवनत शिः प्रभनवतंु ।  
ि चे देव ंदेवो ि खलु िुंशलः स्र्त्न्दतुमनर् ॥’  

 
ईश्वरालाही शिीच्या रूर्ात िंरावी लागते. साधुसतं मातेच्या रूर्ात ती िंरतात. सतं तुिंारामािे 

तर नविोबालाच ‘माऊली’ म्हणूि टािंले आहे. सतंाचंी श्रीज्ञािेश्वर माऊली प्रनसद्धच आहे. र्ुरूषाला शिी 
जोडली तर दोघाचं्याही शिीची र्ट भनूमतीप्रमाणािे वाढते. यास्तव या शिीचे िामसिंंीतपि िंरावसेे 
वाटते. नशवाय नवस्तारभयाचा संिंोचही िाही. िंारण ही िाव े‘तयामाजी अनत सुगमे’ अशीच आहेत. 
 
 

स्त्री राजबंद्ांची नाव े
नागरू्र 

(१) सौ. अिसूयाबाई िंाळे  (४१) िंमळजा र्ाटलीि 
(२) सौ. सरस्वतीबाई छते्र  (४२) भीमाबाई र्ाटलीि  
(३) सौ. रमाबाई छते्र  (४३) सखुबाई िंारीि 
(४) सौ. सरस्वतीबाई नटिेंिंर  (४४) िसोबाई धन्नालाल िंहार 
(५) लक्ष्मीबाई देऊस्िंर  (४५) यशोदाबाई िवलकसग 
(६) सौ. लक्ष्मीबाई दातार  (४६) लीलाबाई धन्नालाल 
(७) सरस्वतीबाई जोगळेिंर  (४७) रंगू मोतीराम िंलार 
(८) सौ. चंर्ाबाई भरूिंा  (४८) रंगूबाई िाह्मण 
(९) अंनजराबाई देशमुख  (४९) रखमाबाई 
(१०) यशोदाबाई देशमुख  (५०) सोिी मारोती सोिार 
(११) भीमाबाई जोशी  (५१) भीमा माळीि 
(१२) सौ. सुशीलाबाई गाडगीळ  (५२) लहािूबाई म्हालीि 
(१३) सौ. शातंाबाई माचव े  (५३) िुं. नवमल अभ्यंिंर 
(१४) गोदुबाई जोगळेिंर  (५४) िुं. सरोनजिी अभ्यंिंर 
(१५) सौ. सगुणाबाई िंािेटिंर   (५५) सौ. मिोहर 
(१६)तुळसाबाई नगऱ्हे  (५६) दीनक्षत 
(१७) रमाबाई घाटे  (५७) जोशी 
(१८) सीताबाई बाके्र  (५८) शारदाबाई गदे्र 
(१९) सीताबाई आिले  (५९) िंमलाबाई हॉस्रे्ट 
(२०) सौ. नवद्यावती देवनडया  (६०) वाराणसीबाई माटे 
(२१) गंगाबाई चोब े  (६१) खंडारिंर 
(२२) चतुराबाई िंोटिं  (६२) सौ. गधें 
(२३) र्ावपतीबाई  (६३) धिवटे 
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(२४) अंनजराबाई चव्हाण  (६४) इंनदराबाई िंाळी 
(२५) सौ. लक्ष्मीबाई जागोबाजी  (६५) बयाबाई िंाळे 
(२६) यशोदाबाई सीनरया  (६६) तुळसाबाई खंडेलवाल 
(२७) मरािे  (६७) ताराबाई तेलीण 
(२८) साळूबाई  (६८) आक्का नभडे 
(२९) राधाबाई  (६९) राधाबाई इमारते 
(३०) मिाबाई  (७०) दुलीबाई िेंळ 
(३१) गंगूबाई मरािे  (७१) सौ. चंर्ाबाई कर्गे 
(३२) बजाबाई  (७२) आण्याबाई र्डोळे 
(३३) िंाशीबाई र्नंडत  (७३) साळूबाई 
(३४) लीलावतीबाई  (७४) नमलीबाई बालाजी 
(३५) सुनमत्राबाई  (७५) चंद्रभागाबाई बालाजी 
(३६) सौ. गंगाबाई नतडिें  (७६) सोिाबाई र्रदेशीण 
(३७) गंगाबाई महाजिीि  (७७) र्ावपतीबाई सालेवार 
(३८) भागाबाई  (७८) िुं.साखरदाडें 
(३९) निंसिाबाई चोर्डे  (७९) सौ. चंद्रभागाबाई र्टवधपि 
(४०) गुजाबाई खरिंाटीि   

 

वधा णजल्ह्यार्ील रु्रंगार् गेलेल्ह्या णस्त्रया 
 

(१) जाििंीबाई बजाज  (४३) मिाबाई जाधव 
(२) िेंशरबाई र्ोतदार  (४४) रंगूबाई 
(३) दुगाबाई बजाज  (४५) सोिाबाई 
(४) चंद्राबाई र्ाििं  (४६) भीमाबाई 
(५) लनलताबाई चौरे  (४७) गजाबाई 
(६) लक्ष्मीबाई धािुिंा  (४८) सरस्वतीबाई 
(७) िमपदाबाई भय्या  (४९) गयाबाई 
(८) मालतीबाई थते्त   (५०) गंगूबाई 
(९) शातंाबाई िंाळे  (५१) ताईबाई 
(१०) गंगूताई वाळंुजिंर  (५२) लंिंाबाई 
(११) शरयूताई धोते्र  (५३) तािाबाई 
(१२) गीताबाई वलेे  (५४) सीताबाई 
(१३) राधाबाई िंोष्ी  (५५) र्ावपतीबाई 
(१४) नवमलाबाई जोग  (५६) अंनबिंाबाई 
(१५) सखुबाई तेली  (५७) सोिाबाई 
(१६) आवडाबाई  (५८) मंजुळाबाई 
(१७) िृंष्ट्णाबाई चव्हाण  (५९) यशोदाबाई 
(१८) गंगूबाई दुग े  (६०) िंमलाबाई 
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(१९) लक्ष्मीबाई बागडदेव  (६१) लक्ष्मीबाई  
(२०) गंगूबाई िृंष्ट्णर्क्षी  (६२) अिसूयाबाई 
(२१) नविाबाई वजंारे  (६३) नर्लाबाई 
(२२) रंगूबाई देशिंर  (६४) सीताबाई वाघ 
(२३) लक्ष्मीबाई िंावळे  (६५) िंर्ुराबाई गौड 
(२४) सखुबाई िंोष्ी  (६६) िंाशीबाई वाणी 
(२५) भागेरथीबाई मरािे  (६७) सुभद्राबाई रोहणी 
(२६) साळूबाई आगलाव े  (६८) लक्ष्मीबाई देशमुख 
(२७) बयाबाई खरणिंर  (६९) सारजाबाई 
(२८) रख्माबाई भलूिंर  (७०) तािाबाई सोिार 
(२९) गंगूबाई रोडे  (७१) सखुबाई िंोष्ी 
(३०) राधाबाई मरािे  (७२) मिाबाई र्ुजंाराम वाद 
(३१) चंद्रभागाबाई मंुजे  (७३) नर्लाबाई 
(३२) मिाबाई गोंड  (७४) द्रौर्दीबाई 
(३३) िंलाबाई गोंड  (७५) राधाबाई 
(३४) अन्नरू्णाबाई मीटिंर  (७६) नचमिाबाई 
(३५) मिाबाई सोिार  (७७) गुणाबाई 
(३६) िंमलाबाई सोिार  (७८) सरस्वतीबाई जुवाडी 
(३७) िंमलाबाई िुंणबी  (७९) बायजाबाई 
(३८) िंानमिीबाई वािखेडे   
(३९) उमाबाई िृंष्ट्णर्क्षी   
(४०) जाििंीबाई मोरे   
(४१) सोिाबाई बागडदेव   
(४२) सखुबाई जाधव   

 
योगायोग बघा! िागरू्र व वधा दोहींचा आिंडा एिंच आहे, एिंोणऐंशी! 

 
ही माता-भनगिींची िाव,े आया-बनहणींची िाव,े लेिंी-बाळींची िाव,े नवनवध िामाचा आनवष्ट्िंार; 

िंाही सौभाग्यवती आहेत. िंाहींिी मागे ‘िुं.’ आहे. प्रणामाजंलीच्या वळेी एिं नवचार मिात येतो. ही िाव े
र्न्नास वषांरू्वीची आहेत. यातील बहुतेिं िामशषे झाली असतील. िंाही असतील. िंाही आशीवादाचे धिी 
झाली असतील. िंाहींिी नर्त्या लेिंराला सोडूि बंनदवास र्त्िंरला असेल. िंाहींची गत ‘नशवलीलामृता’ 
तल्ह्या हनरणीसारखी झाली असेल आनण व्याधािे त्याचें िंाही एिं ऐिंले िसेल! 
 

दुसरा नवचार मिात येतो—याचंी लेिंरे असतील, सुिा असतील, लेिंीबाळी िादंत्या घरी 
असतील, िातवडें असतील. नजथे असतील तेथे सुखी असोत. तािाबाई, बजाबाई, रंगूबाई अशा निंत्येिं 
िावाचंी िीटशी मानहतीही िाही. अिानमिं. खरोखरच अिानमिं! झझंावातात वृक्षाची र्ालवी गळावी 
तेवढ्यार्ुरता टप् टप् , सळसळ आवाज व्हावा आनण र्रत वाऱ्यावावटळीिे िुंिेतरी ती र्ािे उडविू द्यावीत. 
र्ण एिंा नवनशष् मुलाला एिंा नवनशष् िातवडंाला एिं नविंती िंरावीशी वाटते िंी बाबारे, अशीच एखादी 
तािाबाई तुझी आई असेल, आजी असेल, र्णजी असेल! नतची तू तरी याद िेव!! िंधीतरी नतचे िाव घे. 
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आम्ही शिीरूरे्च िाव घेणार! तू मात्र आप्तरूर्ािे घे! असे िेंल्ह्यािे िंाय होईल? शिीच्या शर्थेिेच 
सागंतो—तुझी इडानर्डा टळेल आनण िुंिल्ह्यातरी मंदमंद प्रिंाशािे तुझा आसमंत उजळूि निघेल. तुझ्या 
रू्वपजािंडूि एिं र्ुण्यिंमप घडले; त्याच्या आिवणीिे तूच उजळूि निघशील. आजवर तू नवचार िेंला 
त्यावरूि मोिे नवचार तुझ्या भाविेत भरतील आनण या मोठ्या नवचाराचं्या ओझ्यािे खोटे नवचार नचरडले 
जातील.—नवश्वास तर िेविू बघ! जेव्हा िंाही तरी जळते तेव्हाच िंाही तरी उजळते!  

 
 

_________ 
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उज्ज्वल जमनालालजी 
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उज्ज्वल जमनालालजी 
 

मिात सततची एिं खंत होती; अजूिही आहे. आनण आता तर ती अनधिंच डाचत आहे. चाळीस 
वष ेझाली—ती खंत निघत िाही. मिात येते िंी आर्ण वध्याला आलो ते िंािंाजींमुळे—िंािंाजींसािी 
िव्हे! त्याचं्यार्ासूि आर्ण जे घेतले, त्यािंी संतोषािे जे नदले ते अनधिं चागंले िंरूि त्यािंा अर्पण िंराव.े 
अन्न नदले असेल तर त्याचे शुद्ध प्रवाही रि िंरूि तेच अर्पण िंरावे, वस्त्र नदले असेल तर ते स्वच्छ धुऊि 
वाहूि द्याव.े िंबीराला िेंवढी लाज आली होती; िंळवळूि या सतंािे आकं्रदि िेंले- 
 

“घर जाऊ िैंसे नछर्ाऊँ िैंसे । 
जा िें बाबलु से िजरे नमलाऊँ िैंसे ।  
लागा चुिरी में दाग”  

 
शून्य मंडळाची स्वप्िे बघण्याची शिी असलेला संत िंबीर थोर होता. देवाचा लाडिंा होता. आनण 

आम्ही—निंडे, मंुगळे! आमच्या इच्छा, आमच्या आिंाकं्षा अशाच मातीत जायच्या. दुःख तेवढेच आनण 
सुखही तेवढेच. सुख असे िंी, इच्छा बाळगता आली आनण दुःख असे िंी, ती धुळीत नमळाली!  
 

श्रेष्ठ साधिं श्री. जमिालालजी याचंा ऐनहिं इनतहास तारीखवार नलनहण्याची फार मोिी गरज 
होती. ती जमिालालजींचे स्िेही आनण नमत्र श्री. हनरभाऊ उर्ाध्याय यांिी रू्णप िेंली. त्याचें ‘श्रेयाथी 
जमिालालजी’ हे र्ुस्तिं सि १९५१ मध्ये प्रनसद्ध झाले. सागंोर्ागं, सनचत्र असा र्नररू्णप संयोग त्यािंी 
साधला. त्या चनरत्राचा मागोवा घेऊि सि १९५८ मध्ये मरािीत सच्छील चनरत्रिंार दा. ि. नशखरे यािंी 
साधला. ‘िृंताथप जीवि’ हे त्याचें चनरत्र प्रिंानशत िेंले. या दोन्ही चनरत्रािंी आगामी नर्ढीसािी फार मोिे 
िंायप िेंले. जमिालालजींच्या आंतर जीविाची तडफड, तळमळ यथाशक्य या दोन्ही र्ुस्तिंातं व्यि 
झाली आहे. 
 

या व्यितेरे्क्षाही निंतीतरी अव्यि राहूि गेले. माणसाचे चनरत्र नहमिगासारखे असते. त्याचा एिं 
िवमाशं भागच नदसू शिंतो. समुद्राच्या तळातील आि िवमाशं भाग आर्ल्ह्या िुंवतीप्रमाणे ओळखावा 
लागतो. हा अंदाज चनरत्रिंार आर्ल्ह्या शिीिुसारच घेऊ शिंतो. र्ुष्ट्िंळदा त्यासािी शबदही सार्डत 
िाहीत. िंारण ते शबद रूढ अथािे इतिें नझजले असतात िंी, त्याचंा यथातर्थ्य अथप लुप्तच होऊि जातो. 
र्ुष्ट्िंळदा आर्ण म्हणतो ‘अंतरीची तळमळ िंोणा िाव.े’ र्ण ‘तळमळ’ या शबदाचा अथप िंाय? व्युत्र्त्ती 
िंोणती? सामान्यर्णे अथप शोधण्याची गरजच आर्ल्ह्याला र्डत िाही र्ण तळमळ म्हणजे तळातला 
(अंतःिंरणातला) मळ वर येतो, असे म्हटले तर अथप भगवद गीतेर्यंत जाऊि नभडतो. अतंःिंरणातला 
मळ वर ि येऊ देणे म्हणजेच शातं होणे! ही शातंी िंधी नमळते? दुसऱ्या अध्यायात ‘गीताई’ मध्ये—  
 

“ि भगं र्ाव ेभरतानह नित्य । 
समुद्र घेतो नजरवनूि र्ाणी । 
जाती तसे ज्जयात नजरूनि भोग । 
तो र्ावला शानंत ि भोग-लुबध ॥”  
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भोग नजरनवणे व भोग ि नजरवता येणे, या संघषातच तळमळ शबद उर्योगी र्डू शिंतो. दुसरा शबद 
‘िंळणे’, अथप आर्ण वार्रतो तो आिंलि होणे—मानहती होणे, ज्ञाि होणे. र्ण ‘िंळणे’ या शबदाच्या तीि 
अक्षरातं दोि तृतीयाशं ‘िंळ’ असते, असा नवचार िेंला िंी आतल्ह्या आत बरे वाटू लागते. 
 

जमिालालजींची सवप जीवियात्राच अंतमुपख अशी होती. बालर्णार्ासूिच त्याचेंवर असे िंाही 
प्रसंग बेतले िंी, बाहेर बघण्यारे्क्षा आत बघण्याची सवय त्यािंा लागली. त्याचंा जन्म िंार्थतिं शुद्ध १२; 
१९४६ नव.; ता. ४ िोव्हेंबर १८८९ साली झाला. हे बालिं देखणे होते आनण नवशषे म्हणजे आजािुबाहू होते. 
या देखणेर्णाच्या खुणा तर्तार्ािंतरही ११ फेिुवारी १९४२ र्यंत जशाच्या तशाच होत्या. एवढेच िव्हे, तर 
िंातंी अनधिंानधिं वाढतच गेली. नर्त्याचे िाव िंनिरामजी. आईचे िाव नबरदीबाई. हे बालिं साडेचार 
वषांचे होते ि होते तोच दुसऱ्या एिंा मातेच्या माडंीवर बसण्याची त्याच्यावर र्ाळी आली. ििंळत्या वयात 
जे होते त्याची िंळ िुंिेतरी आत आत जाऊि बसते. जन्मल्ह्यार्ासूि मूल आईचा स्र्शप ओळखते. त्या 
स्र्शाला र्ारखे झाल्ह्याबरोबर त्या बालिंाला िंाय वाटते हे त्याला तर िंळत िाहीच र्ण आर्ल्ह्यालाही 
िंळत िाही. िंल्ह्र्िा मात्र िंरता येते. दुदैवी बालिं दुडदुडत्या वयात आर्ली आई गमाविू बसते आनण 
त्या क्षणार्ासूि जणू अिंत अिुभव िंाही क्षणात घेऊि ते प्रौढ होऊि जाते. त्याला निंतीही सुखात िेवले, 
निंतीही ममतेिे त्याचे लालिर्ालि िेंले, संर्त्तीच्या राशी डोळ्यात मावणार िाहीत इतक्या ओतल्ह्या तरी 
तो अिुभव त्याला नवसरताच येत िाही. ‘अिुभवाच्या शाळेत नशिंलो’ असे म्हटले जाते ते या अथािे! 
शाळेत दहा र्सु्तिंािंी वा दहा वषांिी जो अिुभव येईल तो अशा वळेी दहा क्षणातच येऊि जातो. 
 

चनरत्राचा आलेख र्नररू्णप व्हावा म्हणिू हनरभाऊजींिी जमिालालजींची जन्म-लग्ि िंुंडली नदली 
आहे. नहची फनलते फारसा नवश्वास ि िेवता बरेच िंाही बोलूि जातात. सप्तमेश एिंादशात, िंन्येचा शुक्र 
भोगानवषयी, ऐनहिं सुखानवषयी उदासीिता दशपनवतो. लग्िेश लाभात आहे. हा उत्तम लाभदायी योग! 
द्वादशचेा तुळेचा रवी हा सत्िंमाची ओढ, सत्िंमासािी औदायप आनण इतरासंािी त्याग िंरण्याची वृत्ती 
दाखनवतो. र्ंचमेश गुरु, धिस्थािात स्वराशीचा असल्ह्यािे संततीच्या बाबतीत िावलौनिंिंात भर 
घालणारी संतती सुचनवतो. दशमात रवीच्या राशीत शिी. वनडलोर्ार्थजत वारसा िंाही ि नमळणे, वनडलाशंी 
मतभेद असणे याचे सूचिं. धिानवषयी िंसलाही लोभ िसल्ह्यािे धिस्थािात िेंतू असल्ह्यामुळे सूनचत होते. 
 

भनवष्ट्याची ही फनलते नवश्वसिीय आहेत िंी िाहीत, हे तज्जज्ञाचें िंाम! र्ण ‘वनडलाशंी मतभेद’ 
याचा अथप एवढाच लावता येईल िंी, जमिालालजींिा िंळू लागल्ह्यार्ासूि दत्तनवधाि र्सतं िव्हते, 
एवढाच निघतो. धिंतराच्या घरी म्हणजे श्रीमंत सेि बछराजजींच्या घरी दत्तिं गेल्ह्यािंतर 
जमिालालजींिा िंदानचत असे तर वाटले िसेल िंी, आर्ल्ह्याला नमळालेली संर्त्ती आर्ली िव्हे. 
आर्ल्ह्या वाडवनडलारं्ासूि नमळालेली िव्हे! ती देवा-दैवािे लाभली आहे. नहचा नवनियोग आर्ल्ह्यासािी 
िंरणे योग्य िाही. अशा प्रिंारची उदासीिता वयाच्या सतराव्या वषी त्याचं्या अंगी बाणली. ती सि १९०६ 
मध्ये सेि बछराजजींिा त्यािंी जे र्त्र नलनहले त्यातूि नदसूि येते. बारा वष ेिंळणे ि िंळणे यात वचेूि 
त्यािंी आर्ल्ह्या धिंतर आजोबािंा र्त्र नलनहले ते मारवाडी भाषेत असले तरी स्वच्छ, नितळ आहे. त्या 
र्त्रातूि जमिालालजींचे लख्ख दशपि होते. र्त्र असे— 
 

“आज नमती ताई तो हमारे बारे में अथवा जो हमारे ताई खचप हुयो सो हुयो बािंी नदि सू ं
आम िंिेसूं एिं छदाम िंोडी हमा लेवागंा िहीं अथवा मंगवागंा िहीं । और आर् िें मिमा ंिंोई रीत 
िंा नवचार िंरजो मत िा । आर्िंी तरफ हमारो िंोई रीत िंा हिं आज नदि सो रयो छे िहीं । 
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और आर्िें मि में हो िंी सब र्ीसा िंा साथी है, र्ीसा ताईं सेवा िंरे छे, तो हमारे मि मा ंतो 
आर्िंा र्ीसा िंी नबल्ह्िुंल छे िहीं और भी िािुंरजी िंरेंगा तो आर्िें र्ीसा िंी हमारे मि में आगे 
भी आवगेी िहीं । िंारण हमारी तगदीर हमारे साथ छे । और र्ीसा हमारे र्ास होिंर हमा ंिंाई 
िंरेंगा । म्हािे तो र्ीसा िजीिं रहिे िंी नबलिुंल र्रवाह छे िहीं । आर्िंा दया से श्री िािुंरजी िंा 
भजि सुमरि जो िुंछ होवगेा सो िंरेंगा । तो इस जिम माहंी भी सुख र्ावेंगा और अगला जिममा ं
ही भी सुख र्ावेंगा । 

 
सब झिूा िाता छे । िंोई िंोई िंो र्ोता िहीं और िंोई िंोई िंो दादो िहीं । सब आर् आर् 

िंा सुख िंा साथी छे । हमा ंआज नदि आर्िें उर्देश सूं मायाजाल सू ं छूट गया छा ं । आगे श्री 
भगवाि संसार सूं बचावगेा ॥” 

 
मेिंॉलेच्या नशक्षणर्द्धतीतला सुनशनक्षत मिुष्ट्य हा मजिूंर नलहूच शिंत िाही. सुससं्िृंत मिुष्ट्य 

मात्र नलहू शिेंल. वयाच्या सतराव्या वषी िवल म्हणजे जमिालालजींिी ज्जयािंा गुरुस्थािी मािले त्या 
आचायप नविोबाशंीही त्याचंी गाि र्डली िव्हती. मग ही संस्िृंती िंोणती? शाळेतले नशक्षण 
जमिालालजींिा िेंवळ चार वषचे नमळाले. िंतर शाळा िाही िंी िंॉलेज िाही. म्हणूि या र्त्राचा संबधं 
वगेळ्या रीतीिे जोडावा लागतो. श्रीमदआद्यशिंंराचायांच्या ‘नशवार्राधक्षमार्िस्तोत्रम्’ मधील या 
श्लोिंाशी तुलिा िंरू या— 
 

“किंवािेि धिेि ि वानजिंनरनभः प्रापे्ति राज्जयेि निंम् । 
किं वा र्ुत्रिंलत्रनमत्र र्शुनभदेहेि गेहेि निंम् । 
ज्ञात्वैतत्क्षणभङ गुरं सर्नद रे त्याज्जयं मिो दूरतः । 
स्वात्माथं गुरुवाक्यतो भज भज श्रीर्ावपतीवल्लभम् ॥” 

 
ज्जयाला अद्यानर्ही ज्ञािनिष्ठ माणसे भगवाि शिंंराचायप म्हणूि संबोनधतात त्याचं्या या श्लोिंाशी 

साम्य दाखनवणारे जमिालालजींचे र्त्र हा योगायोग समजावा िंी नियतीची लीला समजावी िंी, या 
मुलाच्या हातूि िंाही तरी घडविू दाखवाव ेअशी ईश्वराची इच्छा होती, हे िंोण जाणे! 
 

योग बघा, धमपिंीतपिािे तृप्त होणारे श्रीज्ञािदेव यािंी देह िेवला तो बावीसाव्या वषी. भगवाि 
शिंंराचायांिी देह िेवला तो बत्तीसाव्या वषी आनण मला आदशप माणसू व्हायचे आहे या ध्येयाचा ध्यास 
घेतलेल्ह्या जमिालालजींिी देह िेवला तो बावन्नाव्या वषी! 
 

जमिालालजींचा ओढा राजिंारणािंडे िव्हता, धमपनिष्ठ जीविािंडे होता, हे तर खरेच. त्यािंा 
आस होती ती धमाची, धमप-जीविाची, आत्मोन्नतीची! “आत्म्यातनच असे तुष्” या वृत्तीच्या साधिंाला 
आत्मतत्त्व िुंणािंडूि तरी समजूि घ्याव ेलागते. िेंवळ तर्ािे ते नमळतेच, असे िाही. स्वामी नवविेंािंदािंा 
ज्ञाि झाले ते शनिर्ातािे, असे म्हणतात. र्ण असा गुरु सार्डणार िंोण? ‘अध्यात्म’ हा शबद तसा सवगं 
झालेला आहे. र्ण देहधारी माणसािे आर्ल्ह्या देहात आत्मा आहे आनण आत्मा हा ईश्वराचाच अंश आहे, ही 
भाविा सतत बाळगली, तरीही प्रज्ञा जागतेच असे िाही. देहात आत्मा आहे. त्याला सजनवता, नभजनवता, 
निजनवता येत िाही. र्ण तो देहात असतो म्हणिू त्या देहालाच समजाव,े नभजवाव,े निजवाव े असेही 
अध्यात्माचे मागप आहेत. त्या आत्म्यासािी देह शुद्ध राखणे, ज्ञािेंनद्रय आनण िंमेंनद्रयािंंडूि शुद्ध-सानत्त्विं 
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िंाम िंरविू घेणे असाही एिं मागप आहे. आनण त्या मागािे जाणे सत्र्ुरुष र्संत िंरतात. र्ण शुद्ध म्हणजे 
िंाय, हेही सागंणारा िंोणी हवाच. ‘सद गुरुवाचोनि सार्डेिा सोय’ हेच खरे! 
 

रू्वपसुिृंतािे म्हणा किंवा दैवयोगािे म्हणा, जमिालालजींिा हव्या असलेल्ह्या “शाबदे र्रेच निष्ट्णात” 
असा गुरूही भेटला. त्याची भेट होईर्यंत जमिालालजींची धमपसाधिा सुरूच होती. 
 

धमाचे आजोबा सेि बछराजजी यािंी िािुंरजींच्या भजिात जमिालालजींिा मग्ि होऊ नदले 
िाही. त्यािंा शोधूि समजाविू घरी आणले. र्ण र्सैा बोचू लागला. ‘दािे सवपस्व देणे, वचेणे ते व्यथप िंरणे’ 
अशी तर्ािंडे त्याचंी वृत्ती वळू लागली. 
 

दाि घेण्याचा र्नरप्रिंार जमिालालजींच्या बालवयातच घडला. सेि बछराजजींिी निश्चय, आजपव े
िंरूि जमिालालजींिा दत्तिं तर घेतले, व्यार्ाऱ्याचा नहशबे र्ैशाअडक्याचंाच असणार! दत्तिं 
घेतल्ह्यािंतर सेि िंनिरामजींिा ते म्हणाले, “िंाय देऊ? निंती देऊ? म्हणाल ते देतो.” िंनिरामजी 
क्षणाचाही नवचार ि िंरता उत्तरले, “िंाही ििंो. मी मुलगा नदला तो िंशाच्याही अरे्के्षिे िाही. माझ्या 
धमपर्त्िीचा शबद र्ाळायचा म्हणूि मी हे िेंले.” तरी देखील बछराजजींचा हट्ट िंायमच रानहला. तेव्हा 
िाईलाजािे िंनिरामजींिी मानगतले ते अनभिवच! ते म्हणाले, “सेिजी, तुमचा तसा आग्रहच असेल तर 
एिं िंरा-आमच्या िंानसिंाबासमध्ये नवहीर िाही. लेिंीबाळींिा आनण सवांिा दुरूि िंद़्मािंाबास 
गावाच्या नवहीरीवरूि र्ाणी आणाव ेलागते. सवांसािी नवहीर बाधूंि नदली तर गावाची गैरसोय दूर होईल.” 
बछराजजींिी हे आिंदािे मान्य िेंले. ती नवहीर अजूि वार्रली जाते. नतच्यातले र्ाणी भररू्र तर आहेच 
आनण गोड, रूचिंरही आहे. 
 

दुसरे एिं अनभिव दाि—ते जमिालालजींिी स्वयंस्फूतीिे नदले. त्यािंतर दािमनहमा वाढतच 
गेला. ‘सोमाय स्वाहा, सोमाय इदं ि मम’-हे माझे िाही, जे आहे ते सोमदेवते, ते तुझे आहे. म्हणूि तुलाच 
ते अर्पण, ही आहुती तुझीच! र्ण या र्नहल्ह्या दािाचा जमिालालजींिा जो आिंद झाला, तसा आिंद 
लक्षावधी रुर्ये दाि िंरूिही त्यािंा झाला िाही, हे स्वतः त्यािंीच िमूद िेंले आहे. 
 

१९०२ र्ासूि सबधं भारतात एिं िाव गाजत होते, गजपतही होते! ते लोिंमान्य बाळ गंगाधर 
नटळिंाचें! नटळिं म्हणजे िंरार. नटळिं म्हणजे वगे—आवगे, नवज्ञा, प्रज्ञा! नटळिंाचंा ‘िेंसरी’ म्हणजे 
अस्त्राचा, शस्त्राचा भनडमारच! १९०६ ची घटिा. र्ं. माधवराव सपे्र यािंी िागरू्रला ‘कहद िेंसरी’ म्हणूि 
कहदीत नटळिंाचंा ‘िेंसरी’ िंाढण्याचा सिंंल्ह्र् सोडला, आनण त्या संिंल्ह्र्ासािी जमिालालजींिी १०० 
रुर्ये र्ािविू नदले. ही रक्कम छोटी आहे, र्ण नतचा मनहमा मोिा-फार मोिा! िंारण हे शभंर रुर्ये 
जमिालालजींचे आर् िंमाईचे होते. बछराजजी त्यािंा त्याचं्या स्वतःच्या खचासािी रोज एिं रुर्या देत. 
जमिालालजींच्या गरजाच िंमी. खाणे-नर्णे, मौज-मजा यात त्यािंा रस िसे. तसे र्ानहले तर त्यावळेचा 
एिं रुर्या र्ाच माणसाचं्या िुंटंुबाचा दोि नदवसाचंा उदरनिवाह िंरू शिंत असे. जमिालालजींिी एिं 
एिं िंरता रुर्ये सािविू िेवले आनण योग्य प्रसंग येताच र्ािविू नदले नटळिंाचंा ‘िेंसरी’ कहदीत निघतो 
आहे िा, उत्तमच! निंतीतरी लोिं वाचतील, एवढीच इच्छा! या इच्छातृप्तीतूि जमिालालजींिा निंती 
नशक्षण नमळूि गेले याचे प्रत्यतंर लगेच नदसू लागले. 
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१९०६ ते १९१५ जमिालालजींिी सामानजिं सुधारणा, ज्ञातीसुधारणा, रूढी सुधारणा घडविू 
आणण्याचा उर्क्रम िेंला. मारवाडी समाजािे जुिाट चानलरीती, निरथपिं अर्व्यय लग्िानद समारंभात 
अमार् खचप अशा प्रिंारच्या बंधिातूि मुि झाले र्ानहजे, या धोरणािे त्याचें प्रयत्ि सुरू झाले. १९०६ र्यंत 
लो. नटळिंाचंा प्रभाव आनण १९१५ मध्ये म. गाधंींशी संर्िंप ! या िऊ वषांमध्ये शुभयोग म्हणजे एिंा व्यिीशी 
झालेला संर्िंप ! ही व्यिी सामान्य िव्हती. जमिालालजींसारख्या आतप नजज्ञासूची गरज भागनवण्याची 
अत्स्मता नतच्यात होती. ती व्यिी म्हणजे श्री. श्रीिृंष्ट्णदासजी जाजू! स्वयंपे्ररणेिे आनण समबुद्धीिे एखादी 
व्यिी आर्ल्ह्याच अंतःपे्ररणेिे निंती वरवर चढू शिंते आनण शातंी प्राप्त िंरू शिंते, याचे उदाहरण म्हणजे 
जाजूजी! त्याचंा जन्म २१ ऑगस्ट १८८२. म्हणजे जमिालालजींरे्क्षा सात वषांिी ते मोिे होते. त्याचं्या 
प्रभावािे जमिालालजी त्यािंा वडील बधूंचा माि देऊ लागले. योगायोग बघा! जमिालालजींिा माणसे 
शोधण्याचा हव्यास आनण योग्यवळेी योग्य माणसे त्यािंा लाभत, हे त्याचें सुिृंत!  
 

याच दरम्याि जमिालालजी िंलिंत्त्याच्या िंाँगे्रस अनधवशेिाला जाऊि र्रतले ते अंतबाय 
बदलूि, िंाही तरी शुभ, सात्त्विं मिी घेऊिच! मतै्री जुळली ती श्रीिृंष्ट्णदास जाजंूशी!  
 

जाजूजी र्नहल्ह्या वगात प्रथम क्रमािंंािे िंलिंत्त्याची वनिंलीची र्रीक्षा र्ास झाले आनण नजल्ह्याचे 
गाव म्हणूि वध्याला येऊि वनिंली िंरू लागले. वनिंली हा धंदाच. र्ण त्यातही सचोटी ही त्याचंी 
स्वतःची! ते सत्याला स्मरूिच खटले घेत. असत्याला दारात उभे िंरीत िसत. त्याचंी सचोटी 
न्यायाधीशािंाही र्नरनचत झाली. जाजूजींची वनिंली उत्तम चालू लागली. अगदी खोऱ्यािे म्हणतात तसा 
र्ैसा ओढण्याची वळे आली आनण िेमिंी याचवळेी जाजूजींची वृत्ती र्ालटली. ते समजूि चुिंले िंी, 
निंतीही सत्य जोर्ासले तरी या धंद्यात िंोिे िा िंोिे तडजोडीची वळे येतेच! ििंोच ते! घरच्या मंडळींच्या 
िंािावर त्यािंी घातले िंी, २० हजार रुर्ये माझ्याजवळ जमा होईर्यंतच मी वनिंली िंरीि. िंतर मात्र 
लोिंसेवतेच माझे ति-मि मी वाहूि देईि. तसे त्यािंी िेंलेही. त्यावळेचे २० हजार आनण आताचे २० 
हजार, याचंा ‘र्टी’ िे नहशबेच िंरता येत िाही. त्यावळेच्या २० हजारािंा जीविात आर्ला मागप निवडूि 
घेण्याइतिंी तािंद होती!  
 

अशा या दृढनिश्चयी माणसाला जमिालालजींिी थोरला बधूं िरविू टािंले, आनण सामानजिं 
सुधारणेिंडे आर्ला मोहरा वळनवला. जाजूजींिा राजिंारणात रस िव्हता. समाजिंारण आनण सेवा 
इिंडे िंल त्याचंा जास्त होता. र्ण जमिालालजींिी धािंलेर्णाचा अनधिंार गाजविू त्यािंाही 
गाधंीजींिंडे ओढले आनण चरखा संघाची सवप जबाबदारी त्याचेंवर सोर्नवली. योग्य िंामाला योग्य माणसू!  
 

जमिालालजींच्या सेि बछराजजींिा नलनहलेल्ह्या र्त्राच्या िंाही अवधीिंतरच १९०७ मध्ये सेि 
बछराजजींचे देहावसाि झाले. आनण व्यार्ार-व्यवहाराचा र्सारा जमिालालजींवर र्डला. तो त्यािंी 
वयाच्या १८ व्या वषीच-  
 

‘जोडोनिया धि उत्तम ववे्हारे । उदास नवचारे वचे िंरी’ 
 

अशा सिंंल्ह्र्ािे उत्तम रीतीिे साभंाळला. जमिालालजी धि जोडायला आनण उदास नवचार 
िंरायला मोिंळे झाले. आजोबा आनण आजीची इच्छा रू्णप िंरण्यासािी प्राप्त धिाचा उर्योग खरोखरच 
धमपिंायार्ासूिच सुरू िंरूि वधेला त्यािंी १९०७ साली सुबिं, सुंदर असे ‘लक्ष्मी-िारायणा’ चे मंनदर 
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बाधंले. तेथे भजि, रू्जि, रू्जा-अचेची व्यवस्था िेंली आनण नित्यिेमािे ते दशपि घ्यायला जाऊ लागले. 
नदवसभर व्यवहार आनण संध्यािंाळी देवाजवळ त्या व्यवहाराचे निवदेि! म्हणजे सवप ईश्वरसाक्षच! हीसुद्धा 
एिं तर्स्याच! जमिालालजींचे आगमि वधेला जे झाले ते देहलीदीर्िं न्यायासारखे! जी िंाही त्याग-
वैराग्याची िंामे येथे चालू होती, नतिंडे लक्ष द्यायचे आनण र्ुनढलाचें नहत उन्नतीला आणायचे!  
 

त्यािंतर त्याचें लक्ष िव्या नर्ढीिंडे गेले. ही िवी नर्ढी देविंायाचे-देशिंायाचे संिंल्ह्र् घेऊि र्ुढे 
यावी या उदे्दशािे त्यािंी वडील बधंूंशी मसलत िंरूि छात्रावासाची व्यवस्था िेंली. वधेला मायदेशी, मंुबई, 
िंलिंत्ता इथवर छात्रावासाचंा र्सारा सुरू झाला. िव्या निष्ट्र्ार् बालिंािंा वळण लागावे, ही त्याचंी 
इच्छा! स्वतः अनधिं नशक्षण घेता आले िाही. १८९६ ते १९०० ही चार वषचे शाळेतील नशक्षण त्यािंा 
नमळाले. र्रंतु कहदी, मरािी, मारवाडी आनण िंामार्ुरते इंग्रजी त्यािंी आत्मसात िेंले. आतासारखी 
त्यावळेी दुसऱ्यािंडूि भाषणे नलहूि घेण्याची र्द्धत िव्हती आनण त्यावळेच्या मंडळींिा गरजही िव्हती. 
िंारण त्याचेंजवळ त्याचें नवचार होते. अन् ते र्सु्तिंी िव्हते. ‘अमुिं अमुिं िंाय म्हणतो’ असा निवाळा देत 
मुलािंा नशिंनवणारे नशक्षिं त्यावळेी िसावते असे वाटते. र्ण आत्मसंशोधि, आत्मनिरीक्षण, तज्जयन्य 
अिुभव गदी िंरू लागले िंी, शबद आर्ोआर् सुचतात. या संशोधिातूि शबदािंा मंत्राचे रूर् येऊि जाते. 
जमिालालजी वनिंंग िंनमटीचे सभासद असतािा िंायपवाहीचा मसुदा अचूिं शबदयोजिेसािी 
सहिंाऱ्यािंा जमिालालजींची गरज र्डायची. याची साक्ष वल्लभभाई र्टेल यािंीच देऊि िेवली आहे. 
सत्यासत्य नवविेंातूि जे शबद सुचतात तेच शबद र्नरणाम िंरूि जातात आनण ‘अक्षर’ होऊि बसतात. 
िंाँगे्रस िंायपिंानरणीचे जास्तीत जास्त वष ेसदस्य असलेले एिंमेव सदस्य म्हणजे जमिालालजी!  
 

जमिालालजींच्या व्यार्ारिंौशल्ह्यािंडे जितेरे्क्षाही त्यावळेच्या निनटश सरिंारचे लक्ष अनधिं 
होते. असा धिंतर माणूस आर्ला व्हावा म्हणूि त्यावळेच्या रीतीप्रमाणे सरिंारिे त्यािंा १९०८ साली 
ऑिररी मनॅजस्रेट िेंले आनण र्ुढे ‘रायबहादूर’ ही िेंले. र्ण ही निनटश सरिंारची साहेबी, बहादुरी प्रसगं 
येताच त्यािंी इतक्या लीलेिे सोडली िंी, सरिंारचे बोट जे एिंदा तोंडात गेले ते नतथेच रानहले. 
जमिालालजींची दृष्ी छात्रावासाहूि नशक्षणािंडे वळली. मुले नशिंायला हवीत, स्वदेशी, बनहष्ट्िंार, 
राष्ट्रीय नशक्षण ही नत्रसूत्री लोिंमान्य नटळिंािंी रे्रूिच िेवली होती. त्याच हेतूिे सि १९१० मध्ये वधेला 
मारवाडी नवद्यालय स्थार्ि िेंले आनण जागोजागी राष्ट्रीय नशक्षणाचा प्रसार झाला. जमिालालजींिी 
आर्ला वाटा यासािी तर नदलाच र्ण दुसऱ्यांिंडूिही घेऊि त्या उर्क्रमाला चालिा नदली. व्यार्ारी दाि 
देतो घेत िाही, ही त्यावळेची प्रथा! र्ण जमिालालजी दाि घेतही असत आनण चागंल्ह्या िंामासािी हातही 
र्सरत असत. 
 

तथानर्, या देवाच्या आनण देशाच्या िंायािे त्याचें समाधाि होईिा. आचायप—अिुशासिामध्ये 
नशक्षण रू्णप झाल्ह्यावर गुरु दीक्षा देत असे. त्यात ‘सत्य ं वद, धम ं चर’ र्ासूि तर ‘संनवदा देयम्’ र्यंतचे 
आचरण त्याचं्यािंडूि होऊ लागलेच होते. र्ण ‘अथ यनद ते िंमपनवनचनिंत्सा वा वृत्तनवनचनिंत्सा वा’ येथूि 
मागपदशपिंाची गरज वाटू लागली. ही गरज त्यांच्याच शबदात देणे उनचत होईल. व्यार्ार-उनदमाच्या 
व्यवहारातही वही-खात्यावरील त्याचंी प्राथपिा खरोखरच मंत्रासारखी आहे. “श्री लक्ष्मीजी सु ंप्राथपिा है निं 
सद बुनद्ध देव ेतथा सत्य िें साथ बेर्ार िंरि िंी तथा रुजगार मा ंही लाभ होवो जी िंो देश तथा दुःखी 
जिता िें िंायप माहंी िंी बुनद्ध देव.े” हे शबद त्यावळेच्या िंाय किंवा आजच्या िंाय प्राथनमिं, मध्यम व उच्च 
नशक्षणातही नशिंनवले जात िाहीत. 
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जाजूजींसारखा ज्ञािी, अिुभवी बंधू लाभिूही त्यािंा मागपदशपिंाची गरज वाटू लागली आनण त्या 
शोधात जमिालालजी निघाले. त्यावळेची त्याचंी मिाची तळमळ त्यािंीच व्यि िेंली आहे. “जीवि 
सेवामय, उन्नत, प्रगनतशील, उर्युि आनण सरल व्हाव ेही भाविा मला िंळू लागल्ह्यार्ासूिच अस्र्ष्रूरे् 
माझ्या मिात होती. इसी िें रू्ती िें हेतु सामानजिं, व्यार्ानरिं, सरिंारी और राजिंीय के्षत्रों में िुंछ 
हस्तके्षर् िंरिा प्रारंभ निंया! सफलता मेरे साथ थी! र्रंतु माझ्या मिात एिं नवचार दृढ होत गेला िंी, 
सफल-संरू्णप जीविासािी िंोणी तरी योग्य मागपदशपिं आवश्यिं आहे. मैंिे अर्िे नवनवध िंायो में लगे रहिे 
र्र भी इस खोज िंो चालू रखा. इसी मागपदशपि िंी खोज में मुझे गाधंीजी नमले और सदैव िें नलये नमले ।”  
 
  “सफल-संरू्णप जीविासािी मागपदशपिंाचा शोध लागावा म्हणूि मी भारतातील अिेिं व्यिींशी 
संर्िंप  साधला. महामिा मालवीयजी, िंनववर रवीन्द्रिाथ िािूंर, सर जे.सी.बोस, लो. नटळिं, श्री. 
खार्डे, श्री. िेंळिंर इत्यादी र्ुढाऱ्याशंी व्यनिगत िंमी-अनधिं र्नरचय मी िंरूि घेतला. त्यांच्या सरं्िंात 
मी रानहलो. त्याचं्या जीविवतपिाचे निरीक्षण िेंले. मेरी इस खोज में एिं बात िे मेरे नदल र्र सबसे बडा 
असर रखा था और वह थी तुिंाराम महाराज िंी उिी- “बोले तैसा चाले त्याची वदंावी र्ाउले” । अिेिं 
िेताओं से मेरा र्नरचय होिे र्र मुझे उििें जीवि में मेरे इस नसद्धातं िंी प्राप्ती नजस र्नरमाण में होिी 
चानहए—िही हुई । नभन्न नभन्न व्यनिओं िें नभन्न नभन्न गुणों िंा मुझर्र असर र्डा । सबिें प्रनत मेरी श्रद्धा और 
आदर भी बिा रहा । र्र अर्िे जीवि िें मागपदशपिं िें स्थाि र्र निंसी िंो आसीि िहीं िंर सिंा ।” 
 

जमिालालजी आर्ले नवचार निंती सरळ भाषेत व्यि िंरीत असत, याचे हे उत्तम उदाहरण! 
नवचाराची बिैिं असल्ह्यानशवाय इतिंी सोर्ी भाषा येऊच शिंत िाही. म. गाधंींची लेखिशलैी आनण रू्. 
नविोबाचंी मंत्रमय सोर्ी सोर्ी शबदरचिा ज्जयािंा र्नरनचत आहे त्यािंा यातील ममप सहज िंळाव.े 
 

तात्र्यप, वदंि िंरण्यासािी त्यािंा ‘बोले तैसा चाले’ असा मागपदशपिं आनण “शाबदे र्रेच निष्ट्णात” 
असा गुरू हवा होता. त्यावाचूि आत्मािुशासिाचे िंोडे सुटणार िव्हते आनण ग्रहयोग असे िंी, शोधले 
म्हणजे सार्डते या न्यायािे अशा नवभतूी त्यािंा भेटल्ह्याही! ही रू्वप सुिृंताची जोडीच!  
 

१९१५ मध्ये म. गाधंी भारतात आले. आर्ले गुरु िा. गोर्ाळ िृंष्ट्ण गोखले याचं्या आदेशावरूि 
गाधंीजींिी भारतभर प्रवास सुरू िेंला. आनण जमिालालजींिा त्याचं्या रूर्ािे असा मागपदशपिं लाभला िंी 
ज्जयाचं्याशी आप्तसख्य जोडूि ते निकश्चत झाले.  
 

ही जोडणी नवलक्षणच आहे. िंोणाच्या आयुष्ट्यात घडणार िाही अशी—घडेल ती एखाद्याच्याच! 
त्यात जमिालालजी होते, गाधंीजींच्या शबदात ती देणे योग्य होईल. र्ण ते सोरे् िाही. गाधंीजी इंग्रजीत 
नलहीत तेव्हा त्याचं्या दृष्ीसमोर बायबल असायचे. कहदी-गुजरातीत नलहीत तेव्हा गीता किंवा उर्निषदे 
त्याचं्या दृष्ीर्ुढे असायची. त्याचं्या धमपरू्त शबदाचें भाषातंर िंरायचे तरी िंसे? जमिालालजींच्या 
देहावसािािंतर २२ फेिुवारी १९४२ च्या ‘हनरजि’ मध्ये त्यािंी नलनहले “ट वेंटी टू इयसप ॲगो ए यंग मिॅ नवथ 
बलूम ऑफ थटी त्स्प्रगं्ज अर्ॉि नहम, िेंम टु मी अँड सेड-बारू्, मला तुमच्याजवळ िंाही मागायचं आहे”. 
 

‘जरूर माग, ते तुला नमळेलही. र्ण ही मागणी माझ्या आवाक्यात मात्र असायला हवी.’ 
‘मला देनवदाससारखाच तुमचा र्ाचवा र्तु्र समजा.’ 
‘ॲग्रीड’. आय नरप्लाईड. ‘ओिली आय ऑम नगत्व्हंग िकथग. यु आर द नगव्हर.’ 
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१९४२ र्ासूि बावीस वसंत ऋतू वजा िेंले तर ही र्ुत्रभाविा १९२० मध्येच निनश्चत झाली आनण 
जमिालालजींच्या उत्साहाला, आिंदाला जणू उधाण आले. 
 

दोिच गोष्ींची त्यािंा आस लागली. एिं तर ‘स्थावराणा ं नहमालय’ आर्ल्ह्यािंडे यावा. ते जर 
शक्य िसेल तर आर्णच त्याच्या सावलीत जाव.े प्रयत्ि सुरू झाले. गाधंीजी गुजरातमधील िंोचरब 
(साबरमती आश्रम) येथे आल्ह्याबरोबर जमिालालजींिी त्यािंा नविंती िेंली िंी, आर्ण मजजवळ याव.े मी 
माझे सवपस्व तुम्हालंा अर्पण िंरीि. गाधंीजी म्हणाले, मी गुजरातचा. गुजरातची सेवा िंरूिच मी भारताची 
सेवा िंरीि. या त्याचं्या निश्चयाचा प्रनतवाद िंरणे शक्यच िव्हते. योग्य वळे यायची होती आनण िंसोटीचा 
क्षणही यायचा होता, हेच खरे! 
 

र्ंधरा वषांिंतर हा र्वपतच वध्याला आला. जमिालालजींिा आशा-साफल्ह्य तर लाभलेच आनण 
क्षणाक्षणाचा नहशबे िेवता िेवता नवलक्षण मिःशातंी त्यािंा लाभली. माणूस जे िंरतो ते सवप ईश्वरार्पण िेंले 
िंी, िंमाचे साथपिं होते आनण श्रीज्ञािदेवाचं्या शबदात मि ‘निचाड’ होऊि जाते. यालाच श्री शिंंराचायप 
‘नचत्तशुद्धी’ म्हणतात. नशक्षण, समाजिंायात जमिालालजींचे नदवस लोटत होते हे खरे तथानर्, गुरुचा 
शोध चालूच होता. धि, सरं्त्ती, यौवि याचंा प्रसभ तोलता-साभंाळता जमिालालजींचे आत्मनिरीक्षण 
चालूच होते. या निरीक्षणाचा रोजचा नहशबे ते आर्ल्ह्या रोजनिशीत नटरू्ि िेवीत. 
 

म. गाधंींिी वध्याला येण्याची जमिालालजींची नविंती अमान्य िेंली खरी र्ण त्याचंी 
मागपदशपिासािीची आस, तळमळ त्याचं्या मिात तशीच राहूि गेली. सत्याग्रहाच्या स्थार्िेचे निनमत्त िंरूि 
९ एनप्रल १९२१ रोजी स्वतःच्या क्षती-नवक्षतीला बाजूला सारूि त्यािंी रू्. नविोबाजींिा वध्याला र्ािविू 
नदले. नविोबाजी म्हणजे धमपनिरूर्ण, धमाचरणाचे सगुण रूर्च! ‘चरानत चरतो भगः’ हा मंत्र दुसऱ्याला 
सागंण्याअगोदर त्यािंीच आचरणात आणला. नवद्याजपिाच्या हेतूिे त्यािंी घर सोडले. खरोखरची नवद्या 
त्यािंा हवी होती. त्यासािी ते िंाशीला गेले. नशिंण्याजोगे जे जे असेल ते ते आत्मसात िंरूि नमळालेले 
ज्ञाि अंगाअंगातूि फुटूि निघते िंी िंाय या ध्यासािे नहमालयात गेले आनण तेथूि गाधंीजींची ओढ घेऊि 
साबरमतीला त्स्थर झाले. त्यािंाही जणू ‘र्ुरुष’ गवसला. या र्ुरुषाच्या आजे्ञिे ते जमिालालजींच्या जवळ 
आले. 
 

म्हणजे वयाच्या अवघ्या बत्तीसाव्या वषी नर्ता आनण गुरु दोहोंचा लाभ झाला. महद् भाग्यच! िंमात 
योग आला आनण येथूि जमिालालजींचे र्ढुचे सवप िंमपच ‘िुंशल’ होऊि गेले. 
 

म. गाधंी भारतात आले आनण एिं वगेळेच उत्थाि-िंायप सुरू झाले. रायबहादुरी साभंाळीतच 
उत्तम व्यवहाराच्या मागे जमिालालजींचे र्रोर्िंाराचे िंायप चालूच होते. व्यंिंटेश स्रोत्रात देवदासािे 
त्याच्या व्यंिंटेशाजवळ सवांसािी सवप मानगतले. “देवा, सवांिा धि दे. र्ुत्र दे. लग्िाथी असतील त्याचें 
लग्ि होऊ दे. व्यानधष्ठाचंी र्ीडा हरण िंर. त्यािंा रोगार्ासूि मुि िंर. ‘युद्धी’ शसे्त्र ि लागावी आनण 
सवांची िंीती साधु-साधु होऊ दे. सवांिा मोक्ष दे!” ही समष्ीची दृष्ी झाली. र्ण स्वतःसािी देनवदासािे 
िंाय मानगतले? --िंी देवा 

 
‘मजलागी देई ऐसा वर । जेणे घडेल र्रोर्िंार’ 
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...... ही बुद्धी निमपळ असते, दुर्थमळही असते, रू्वपसुिृंतािेच लाभते. म्हणूिच जमिालालजींिी ‘सफलता 
तो मेरे साथ थी’ असे नलहूि िेवले. 
 

गाधंीजींिा वध्याला तर आणता आले िाही र्ण अनधिं जवळ मात्र आणता आले आनण तशातच 
१९२० मध्ये अ. भा. िंाँगे्रसचे अनधवशेि िागरू्रला झाले. त्या िंाँगे्रसचे स्वागताध्यक्ष जमिालालजी. 
एिंमतािे निवड. भारताच्या इनतहासाला अद् भतु, क्रानंतिंारी वळण लावणारे हे अनधवशेि! 
असहिंानरतेचा आनवष्ट्िंार, र्ुरस्िंार आनण प्रत्यक्ष िृंतीचा आदेश देणारे हे अनधवशेि! या अनधवशेिाचा 
इनतहास हा िंाँगे्रसचा इनतहास आहे. जमिालालजींच्या जडणघडणीत आनण शोध-संशोधिात त्याचं्या 
र्दरी िंाय र्डले, एवढ्याशीच िंतपव्य!  
 

जमिालालजींिा जण ूहजार हत्तींचे बळ आहे. हा हत्तीचा दृष्ातं बरोबर िाही. िंारण हत्ती आर्ल्ह्या 
बळाचा िंाय उर्योग िंरतो याची िीटशी मानहती उर्लबध िाही. श्री ज्ञािेश्वरािंी ‘आंग मिार्ुढे घे दौडा’ 
असे या त्स्थतीचे वणपि िेंले आहे. िंाय िंरू, निंती िंरू, एवढाच नवचार त्यािंा िंरायचा होता. िंसे 
िंरायचे हे सागंायला नविोबाजी होतेच. नर्ता गाधंीजी, गुरु नविोबा—दोि महार्ुरुषाचं्या उर्लबधीिे 
जमिालालजींिी सनदच्छाचंा, सेवचेा, देशर्रतेचा र्सारा असा िंाही र्द्धतशीर र्सरला िंी त्याची 
िंोणाला िंल्ह्र्िाही आली िसेल. सतं तुिंारामाचें ‘बोले तैसा चाले’ हे वचि त्यािंा रोजच उर्योगी 
र्डायचे. र्साऱ्याची बाधंणी आनण रचिा िंरतािा एखाद्या माणसाला हिुमंताचीसुद्धा आिवण येऊ शिेंल. 
समथांिी – 
 

‘हे धरा र्ंधरा श्लोिंी । लाभली शोभली भली’ 
 

असा निवाळा देऊि ‘दशपिे दोष िासती’ येथे आर्ला हिुमंताचा िमस्िंार संर्नवला. िमस्िंार 
िेंला तो िंोणाला? रामरूर्ी अंतरात्म्याला—म्हणजे हिुमंत रामाचा अतंरात्माच! रामाच्या िेंवळ 
दृनष्र्ातातूिच रामाच्या इच्छाआिंाकं्षा हिुमंताला िंळायच्या आनण “आंग मिार्ढेु घेत दौडा” रे्क्षाही त्याची 
गती वाढायची. िेंवळ रामाच्या िावािे िंोटीच्या िंोटी उड्डाणे घेण्याची शिी त्याला नमळायची. या 
गतीसािी समथांचे शबद अद् भतुच आहेत. 
 

“आरि देनखले डोळा । ग्रानसले सूयपमंडळा” 
 

हिुमंताला िंाहीतरी ‘आरि’ नदसले आनण र्ाते लवते ि लवते त्या अगोदरच ‘ग्रानसले 
सूयपमंडळा.’ : गतीच्या दोन्ही िंल्ह्र्िा अद् भतु तर आहेतच र्ण नदव्यही आहेत. 
 

जमिालालजींच्या िंायाचा वगे असाच वाढला. मुखी बारू्ंचे िाव, मिी नविोबाचें िाव! भावभाविा 
दोघाचंीही! १९२० िंतरच्या बत्तीस वषांत त्याचं्या आत्मप्रगतीचा आलेख िंाढावयाचा तर ते सवप अिावरच 
होऊि जाईल. शबदाचंी गती संथ होईल. िंदानचत थाबंलेही. त्याचं्या गतीची िंल्ह्र्िा त्यांच्या आयुष्ट्याच्या 
आलेखावरूिच या अल्ह्र् स्मरणमालेत येऊ शिेंल. गाधंींजींच्या सवपच िंल्ह्र्िा त्यािंी प्रत्यक्षात उभ्या 
िेंल्ह्या. त्या सवप संस्थाचंा र्रामशप वगेळाच घेणे बरे. तूतप आलेख— 
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आलेख 

४ िोव्हेंबर १८८९ . . जन्म : िंासीिंाबासमध्ये. 
 जूि १८९४ . . दत्तिं : वधा येथे वास्तव्य. 

१ फेिुवारी १८९६ . . शालेय नशक्षणास सुरुवात. 
३१ माचप १९०० . . शाळा सोडली. 

 मे १९०२ . . जाििंीदेवींशी नववाह. 
  १९०६ . . ‘कहदी िेंसरी’ ला १०० रुर्ये दाि. 
  १९०७ . . बछराजजींिा ‘त्यागर्त्र’ नदले. 
 जािेवारी १९०७ . . श्री लक्ष्मीिारायण मंनदराची प्राणप्रनतष्ठा. 

३ जूि १९०७ . . बछराजजींचे देहावसाि. 
 नडसेंबर १९०८ . . ऑिररी मनॅजस्रेट झाले. 
 इ. स. १९१० . . वधा येथे मारवाडी नवद्याथी गृहाची स्थार्िा. ‘मारवाड’ ची यात्रा 

व अिेिं नशक्षण संस्थाचें निरीक्षण. 
 इ. स. १९१२ . . वधा येथे मारवाडी हायस्िूंलची स्थार्िा. 

२७ ऑगस्ट १९१२ . . िंमलाबाईचा जन्म. 
५ जुलै १९१३ . . नहरालाल रामगोर्ालर्ासूि नवभि झाले. 

  १९१५ . . िंमलियि याचंा जन्म. 
१९ मे १९१५ . . मंुबई येथे रे्ढी स्थार्ि. 

  १९१५ . . मारवाडी नवद्यालय व मारवाडी नशक्षण मंडळाची स्थार्िा. 
महात्मा गाधंींशी र्नरचय व जवळीिं. 

 इ. स. १९१७ . . राजिंारणात प्रवशे. िंलिंत्ता िंाँगे्रसचे वळेी महात्मा गाधंींची 
अनतनथ म्हणूि सेवा. रायबहादूर र्दवी. 

 इ. स. १९१९ . . मारवाडी-अग्रवाल महासभा अनधवशेिाचे स्वागताध्यक्ष (वधा). 
उमाचा जन्म. 

 इ. स. १९१९ . . मारवाडी-अग्रवाल जातीय िंोषाची स्थार्िा. 
  १९२० . . महात्मा गाधंींचे ‘र्ाचव े र्ुत्र’; िागरू्र िंाँगे्रसचे स्वागताध्यक्ष. 

नतथेच िंोषाध्यक्ष म्हणूि निवड. 
  १९२१ . . असहिंार आंदोलिात भाग. िंतर त्यात उडी घेतली. एिं 

लाख रुर्याचें दाि. 
९ एनप्रल १९२१ . . वधा येथे सत्याग्रहाश्रमाची स्थार्िा; नविोबाचें वध्याला 

आगमि. ‘रायबहादुरी’ र्रत िेंली. 
 ऑगस्ट १९२१ . . ‘कहदी िवजीवि’ चा जन्म. 

१७ ऑगस्ट १९२२ . . साबरमती तुरंुगातूि महात्मा गाधंींचे ते प्रनसद्ध र्त्र. त्यात त्यािंी 
जमिालालजींिा ‘नचरंजीव’ संबोनधले. 

 इ. स. १९२२ . . खादी नवभागाचे संचालिंर्द. 
१३ एनप्रल १९२३ . . िागरू्र झेंडा सत्याग्रहाचे िेतृत्व. 

 इ. स. १९२३ . . रामिृंष्ट्णचा जन्म. 
१० जूि १९२३ . . झेंडा सत्याग्रहाप्रसंगी अटिं. 
१० जुलै १९२३ . . दीड वषप तुरंुगवासाची नशक्षा, तीि हजार रुर्ये दंड. 
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१८ जुलै १९२३ . . मोटरगाडी व अन्य वस्तू जप्त. र्ण त्याची खरेदी िंोणीच िेंली 
िाही; िंोिंोिाडा िंाँगे्रस; खादी बोडाचे अध्यक्ष.  

  १९२४ . . िागरू्र िंाँगे्रस िंनमटीचे अध्यक्ष. 
२३ जुलै १९२५ . . देशबंधू स्मारिंासािी आवाहि; खादी प्रचारासािी राजस्थािचा 

दौरा 
 ऑक्टोबर १९२५ . . अ. भा. चरखा संघाची निर्थमती आनण िंोषाध्यक्ष. सस्ता सानहत्य 

मंडळाची स्थार्िा. र्ंचायतीिंडूि जाती बनहष्ट्िृंत. 
 जािेवारी १९२६ . . साबरमतीच्या सत्याग्रहाश्रमात महात्मा गाधंींच्या उर्त्स्थतीत 

िंमलाबाईचा नववाह. 
२६ मे १९२७ . . अ. भा. चरखा संघाचे स्थािार्न्न अध्यक्ष. माहेश्वरी सभेत 

र्ंढररू्र) भाग; नबजोनलया (मेवाड) ची र्नहली-वनहली यात्रा, 
भरतरू्र येथील कहदी सानहत्य संमेलिास उर्त्स्थत. 

  १९२८ . . हटंुडी (अजमेर) येथे गाधंी आश्रमाची स्थार्िा, िंलिंत्ता 
येथील देशी प्रजा र्नरषदेत भाग, राजर्तुान्याचा दौरा, 
बारडोली सत्याग्रहाचे वळेी दौरा, भारतभर खादी प्रचार दौरा, 
लक्ष्मीिारायण मंनदरात हनरजिािंा प्रवशे, रेवाडी येथील 
भगवद भिी आश्रमात हनरजिाबंरोबर भोजि. 

  १९२९ . . कहदी प्रचार आनण खादी प्रचारासािी मद्रास दौरा, बनहष्ट्िंार 
चळवळीत सनक्रय सहभाग, अजमेरच्या िंाँगे्रस दलात 
नदलजमाई घडविू आणली. 

२० जूि १९२९ . . ‘भारत में अंगरेजी राज्जय’ हे र्ुस्तिं जप्त िंरण्यात आले. त्याला 
नवरोध, र्ुस्तिंाचं्या प्रतींचा शोध घेण्यात आला. 

  १९३० . . नमिाचा सत्याग्रह : नवलेर्ाले येथे छावणीची स्थार्िा, वधा येथे 
मनहलाश्रमाची स्थार्िा, जाििंीदेवी व िंमलियि यािंी 
सत्याग्रह िेंला. 

१० एनप्रल १९३० . . सत्याग्रहात भाग : दोि वष ेनशक्षा. 
  १९३१ . . िंिाटिं प्रानंतिं िंाँगे्रस र्नरषदेचे अध्यक्ष. 
 सप्टेंबर १९३१ . . बंगालमधील ससं्थासंािी धिसंग्रह. 
  १९३३ . . महात्मा गाधंी वधा येथे मुक्कामी आले. सत्याग्रह : तुरंुगावास. 

गाधंी सेवा संघाच्या अध्यक्षर्दाचा राजीिामा. 
  १९३४ . . िंाही िंाळासािी िंाँगे्रसचे िंायाध्यक्ष : नबहार 

भिंूंर्र्ीनडतासंािी सहाय्यिं सनमती. 
  १९३६ . . जयरू्र राज्जय प्रजामंडळाची र्ुिर्थिर्थमती. 

२७ माचप १९३७ . . मद्रास येथील कहदी सानहत्य संमेलिाचे अध्यक्ष. 
३० जूि १९३७ . . िंमलियि याचंा सानवत्रीदेवींशी नववाह. 
११ जुलै १९३७ . . श्रीमन्नारायण अग्रवाल याचेंशी मदालसा नववाहबद्ध. 

 एनप्रल १९३८ . . जयरू्र राज्जय प्रजामंडळाचे अध्यक्ष. 
१३ ऑगस्ट १९३८ . . रमण महषी याचें दशपि. 
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१५ ऑगस्ट १९३८ . . श्री. अरकवद याचें र्ाडेंचरी येथे दशपि; िागरू्र प्रानंतिं िंाँगे्रसचे 
अध्यक्ष. 

२९ ऑक्टोबर १९३८ . . जयरू्र राज्जय प्रवशे बंदीचा निषेध. 
१ फेिुवारी १९३९ . . जयरू्र सरिंारची अवज्ञा; सत्याग्रह व अटिं. 

१९ माचप १९३९ . . जयरू्र येथे नतसऱ्यादंा सत्याग्रह : िजरिैंद. 
  १९४१ . . युद्धनवरोधी प्रचारप्रसंगी िैंद (िागरू्र). 

८ मे १९४१ . . तुरंुगात उदूप वाचायला सुरुवात. 
३ जूि १९४१ . . िागरू्र तुरंुगातूि सुटिंा. 
१ फेिुवारी १९४२ . . वधा येथे गो सेवा संमेलि, गो सेवा संघाची स्थार्िा. 

११ फेिुवारी १९४२ . . देहावसाि : गोर्रुी येथे अत्ग्िसंस्िंार. 
     

या आलेखातील िंाही गोष्ींचा आवजूपि उल्लेख िंरायला हवा. रू्. नविोबा वध्याला आल्ह्यािंतर 
जमिालालजींचे आत्मनिरीक्षण तर वाढलेच र्ण उत्साह जणू दुप्र्ट झाला. रू्. नविोबाचं्या मुखातूि 
र्नहल्ह्या प्रथम जमिालालजींच्या निनमत्तािे ईशावास्योर्निषदच निघाले असेल. जीविाची िंल्ह्र्िा, क्रम, 
उर्क्रम सवपच त्यात आहे. र्नहलाच मंत्र “या जगात जे िंाही जीवि आहे ते सवप ईश्वरािे बसनवले आहे. 
म्हणूि ईश्वराच्या िावािे त्यागूि तू (यथाप्राप्त) भोगीत जा. िंोणाच्याही धिानवषयी वासिा राखू ििंोस.” 
त्यागािे भोग साधणे िंसे असते तेच खरे तत्त्व. रू्. नविोबाचंी नशक्षणाची र्द्धत र्ाणबडु्ासारखी आहे. ते 
स्वतःच सागराच्या बुडाशी जातात आनण तेथूि तत्त्व-रत्िे आणतात. 
 

‘ईशावास्या’ दुसराच मंत्र “िुंवेने्नवहे िंमानण नजजीनवषेच्छत्ँ समाः । एव ं त्वनय िान्यथेतोऽत्स्त ि 
िंमप नलप्यते िरे ।।”—सतत िंमप िंरायची जातूची त्स्थतीगती एिं क्षणभरही िंमावाचिू असूच शिंत 
िाही. आनण असे िंमप िंरीत िंरीत शभंर वष े जगायचे. त्याहूि िंमी जगायला नमळाले तर क्षणाचा 
नहशबेही अनधिं सूक्ष्म होऊि जातो. 
 
  —आनण जमिालालजींिीही खरोखरच उसंतच घेतली िाही. रू्. नविोबािंा गुरु मािले, म. 
गाधंींसारख्या ‘आश्चयपवत्’ नर्त्याच्या माडंीवर जाऊि बसले. आता मला या दोघाचं्याही योग्य व्हायला हव े
आनण तसा आत्मानवष्ट्िंार िंरणेच अगत्य! रू्. नविोबा वध्याला आले ते सत्याग्रहाचे तत्त्वज्ञाि घेऊिच. 
स्वदेशी, बनहष्ट्िंार, राष्ट्रीय नशक्षणाचे ते नदवस. नवदेशी िंार्ड-बनहष्ट्िंाराचे एिं नचत्र रेखाटणे येथे 
आवश्यिं वाटते. नवदेशी िंार्डाची एिं प्रचंड होळी या सुमारास वध्याला (१९२१) झाली. नतथूिच खादीचे 
व्रत सुरू झाले. घरचे, दारचे एवढेच िव्हे तर लक्ष्मीिारायण मंनदराच्या देवाचंीही िंार्डे एिंत्र िेंली गेली. 
आनण या प्रचंड राशीला र्नहली िंाडी िंोणी लावली? —िंोणा र्ुढाऱ्यािे िव्हे, िंोणा सत्र्ुरुषािे िव्हे तर 
जमिालालजींचा मुलगा अवघा सहा वष ेवयाचा िंमलियि—त्यािे! एवढे लहाि वय. होळी रे्टनवतािा 
र्ोर नभऊि जाईल, असा िंोणी नवरोधही िेंला िाही. उलट, असा अद् भतु जाळ र्ाहील ते डोळे भरूि; 
त्यािे उमज र्डेल. तेवढी उमज र्ाच वष ेनशक्षण घेऊिही येऊ शिंणार िाही. नशक्षणाचा हा प्रयोगच होता 
जमिालालजींचा! इतक्या धािुंल्ह्या वयात िंमलियििे साक्षात अत्ग्िदेवतेिंडूि जणू जीविाचा मंत्रच 
नशिूंि घेतला. मुलािंा जीविाला सामोरे जाऊ देऊ िये, अशीही एिं बालनशक्षणाची र्द्धती आहे. खेळातूंि 
नशिंलेली मुले जीविाचा खेळखंडोबा िंरूि घेऊ शिंतात. लुटूर्ुटूच्या वस्तंूद्वारे नशिंणारी मुलेच 
जीविाच्या अंतार्यंत भातुिंलीच खरी मािू लागतात. हेच तर महात्मा गाधंींिा, रू्. नविोबािंा सलत होते. 
मूलभतू नशक्षणर्द्धतीचा र्ुढे नवचार झाला त्याला निनमत्त िंमलियिमुळेच नमळाले, असे म्हणता येईल. 
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१९२० चे अनखल भारतीय िंाँगे्रसचे स्वागताध्यक्षर्द जमिालालजींिी स्वीिंारले. अनधवशेि िवा 
नवचार घेऊि यशस्वी झाले आनण एिंा नवलक्षण आत्मपे्ररणेिे देव, नर्ता आनण गुरु याचं्या साक्षीिे १९२३ 
साली जमिालालजींिी ‘झेंडा सत्याग्रहा’ चे अग्रनणत्व स्वीिंारले. मागचा नवचार त्यािंी अगोदरच िंरूि 
िेवला होता आनण र्ढुच्या नवचाराचंी नदशाही त्याचंी र्क्की झाली होती. झेंडा सत्याग्रहाचे र्ाऊल त्यांिी 
स्वयंस्फूतीिे उचलले. सत्याग्रहाची धडिं अशी नवलक्षण आनण नशस्त अशी डोळ्यात भरणारी होती िंी, 
जमिालालजींिा अटिं िंरूिही ‘झेंडा ऊंचा रहे हमारा’ हीच त्स्थती झाली. जमिालालजींच्या िंतर 
सरदार वल्लभभाई आले; र्ंनडत जवाहरलाल िेहरू येणार होते. र्ण सरिंारिेच माघार घेतली. हा 
सत्याग्रह १०९ नदवस चालला आनण १८६१ राजबंदींिा अटिं झाली. 
 

यािंतरच्या स्वातंत्र्याच्या चळवळी महात्मा गाधंींच्या पे्ररणेिे, सवानधिंाराच्या आनधर्त्यािे सुरू 
झाल्ह्या. १९३० सालचा िंायदेभगं, १९३३ सालच्या दडर्शाहीला उत्तर, १९४० सालचा तानत्त्विं वैयनििं 
सत्याग्रह आनण १९४२ चा ि भतूो ि भनवष्ट्यनत असा आगडोंब आनण जितेचे अंनतम आंदोलि! या सवांची 
जबाबदारी एिंट्या महात्मा गाधंींिी स्वीिंारली होती. एिंट्या जमिालालजींचेच िव्हे तर सवप भारतीयाचें 
ते राष्ट्रनर्ता झाले. र्ण हा सवप अिुषंग महात्मा गाधंींच्या िेतृत्वाशी आहे. वध्याच्या सुदैवािे आनण 
जमिालालजींच्या स्िेहसौहादािे महात्मा गाधंी वध्याला आले आनण जमिालालजींच्या र्ुत्रिंतपव्याला 
भरतीच आली. महात्मा गाधंीिी सागंाव ेआनण जमिालालजींिी ते िंरावे! सिंंल्ह्र् गाधंींचा, यत्ि, नसद्धी 
जमिालालजींची! असे सतत चालूच होते. 
 

सतत िंायपरत राहूिही त्याचें आत्मर्रीक्षण सुरूच होते. गीतेचा १७ वा अध्याय सतत त्याचं्या 
डोळ्यासमोर येत रानहला. आनण त्याच अिुषंगािे ते आर्ले िंाम तोलू लागले. देहाचे, वाणीचे, मिाचे तर् 
आनण आर्ले िंाम याची जणू ते तुलिा िंरू लागले. “प्रसन्नवृनत्त सौम्यत्व आत्मकचति संयम । भाविा 
राखणे शुद्ध” या र्िंीप्रमाणे आर्ल्ह्या हातूि निंतर्त घडते, याचा नहशबे ते िंरू लागले. “निःसगं 
निरहंिंारी उत्साही धैयपमंनडत । फळो गळो चळेिा तो । िंता सात्त्विं बोनलला” या दृष्ीतूि ते अनधिंानधिं 
अंतमुपख होत गेले. उधमी ऐनहिंाचा, धिद्रव्याचा नहशबे िंरतो; संयमी आतला नहशबे चोख आहे िंी िाही, 
ते बघतो. 
 

तिामिाच्या या तगमगीत १९३८ मध्ये त्यािंी आर्ल्ह्या नर्त्याला जे र्त्र नलनहले ते फार बोलिें 
आहे:-  
 

“आज मला ५० व े वषप लागत आहे. आर्ला आशीवाद तर सदैव नमळतच आहे. र्ण 
आर्ल्ह्या आशीवादाला मी र्ात्र िाही, असे मला गेल्ह्या दोि-अडीच वषांत वाटू लागले आहे. माझ्या 
दोषाचंा नवचार जेव्हा मी िंरू लागतो, तेव्हा माझ्या मिात आत्महत्येचे सुद्धा नवचार येतात. 
आत्महत्या िंरणे र्ार् आहे—नभते्रर्णाचे िृंत्य आहे, असे मी मािीत आलो आहे. आनण बौनद्धिं 
दृष्ीिे मी तसेच मािीत आहे. र्ण माझी उन्ननत होण्याऐवजी अवितीच नवशषे होत आहे, याचे मला 
फार दुःख होते. त्यामुळे सवप सावपजनििं िंामातूंि अंग िंाढूि घ्याव ेकिंबहुिा खाजगी िंामातूंिही 
अलग व्हाव,े असा नवचार मिात जोर िंरू लागतो. 

 
“अकहसा व सत्य याचें आचरण िंमी िंमी होत आहे. त्याचेंवरील श्रद्धाही िंमी होईल िंी 

िंाय अशी भीती वाटते. त्यामुळे असहिशीलता वाढली आहे. क्रोधाचे प्रमाणही वाढले आहे. िंाम, 
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लोभ हे नरर्ुही बळावत आहेत. असे असतािा नजवतं राहण्याचा मोह िंा होतो? या त्स्थतीत 
स्वाभानविं मतृ्यूचे निमतं्रण आले, तर मला समाधाि व शातंी नमळेल, असे वाटते. उलट, आज 
माझ्या िायी िंोणी असा नवश्वास जर निमाण िेंला िंी ‘माझे र्ति िंधी होणार िाही व सत्याच्या 
मागावरूि मी िंधी मागे हटणार िाही,’ तर माझ्या अंगी नफरूि िवजीविाचा उत्साह संचरू 
लागेल. र्ण माझी मािनसिं त्स्थती पे्रमािे सुधारू शिेंल असा िंोण आहे?  

 
“आर्ण व नविोबा याचेंवरच माझा भरवसा होता. र्रंतु आर्ल्ह्यावरील आशा आता िंमी 

होत चालली आहे. अजूि नविोबाचंी आशा आहे; िंदानचत िंाही समाधाििंारिं मागप निघेल. 
 

“या वषामध्ये मी आर्ल्ह्याजवळ माझे हृदय मोिंळे िंरण्यासािी िैंिंवळेा आलो होतो. 
र्रंतु आर्ली मािनसिं, शारीनरिं व आसर्ासची र्नरत्स्थती यामुळे माझे हृदय मी रू्णपर्णे खुले 
िंरू शिंलो िाही. आर्ल्ह्याला व अन्य नमत्रांिा मी धोिंा तर देत िाही िा? त्याहूि मोिे र्ार् दुसरे 
िंाय असू शिेंल? सवपसाधारण मिुष्ट्यामध्ये माझी गणिा व्हावी, असा मागप आर्ण मला दाखवावा. 
मला तर आर्ल्ह्याला प्रणाम िंरण्याचाही संिंोच वाटतो.” 

 
इतिें आरसर्ािी र्ारदशपिं नलखाण खूर् िंाहीसे वाचिूही अन्यत्र नमळाले िाही. देहाचे चीज 

र्ुरनवणाऱ्या ऐनहिं वस्तंूिा नच. िंमलियिच्या हातूि जेव्हा िंाडी लावली तेव्हार्ासूि एिंा वगेळ्या 
ध्यासािे, तगमग-तळमळीिे त्यािंा अस्वस्थ िेंले होते. रू्. नविोबा वध्याला आले तेव्हा त्यािंी र्नहला मतं्र 
‘आचायप देवो भव’ याचा जर् सुरू िेंला. १९३३ मध्ये महात्मा गाधंीजी आल्ह्याबरोबर ‘नर्तृदेवो भव’ हा जर् 
सुरू झाला. आनण गाधंीजींिा िंाहीही िंमी र्डू िये, त्याचंी िंोणतीही सिंंल्ह्र्िा अर्रुी राहू िये, हा व्यार् 
वाढनवता, साभंाळता रू्णपत्वाला आणतािा नतसरा जर् त्यािंी सुरू िेंला ‘अनतनथ देवो भव’. हे सगळे जर् 
अजर्ाजर् होते. म्हणिू आर्ल्ह्याला ऐिूं येत िव्हते. 
 

आणखीही एिं त्याचं्या चनरत्रातील खूण जर्ण्याजोगी होती. योग्य मागपदशपिं लाभल्ह्याबरोबर 
१९२५ मध्ये ते सहिुंटंुब साबरमतीला राहायला गेले. देहली दीर्िंासारखी त्याचंी मिोदशा राहूिच गेली. 
१९२५ मध्येच त्यािंी आर्ले मृत्युर्त्र तयार िेंले होते. त्यातला आशय महत्त्वाचा िाही. १९२५ मध्ये त्याचें 
वय अवघे ३७ वषांचे होते. या ऐि उमेदीत मतृ्यचूी वाता र्ुसण्याजोगे िुंिे आढळत िाही, ऐनिंवातही िाही. 
मृत्युंजय मंत्राचा तर ते जर् िंरत िव्हते? “उवारुक् नमव बंधिान् मृत्योमुपक्षीय मा मृतात् ॥” –मृत्यू यावा 
िंसा? -तर वलेीवरची िंािंडी आर्ोआर् गळूि र्डते, तसा! िंल्ह्र्िा भव्य. संिंल्ह्र् तर िुसताच भव्य िव्हे, 
तर नदव्यच! 
 

या र्ाश्वपभमूीवर १९३८ चे त्याचें वर उद धृत िेंलेले र्त्र र्ानहले िंी, “घेई ओढोनि संरू्णप नवषयातुनि 
इंनद्रये । जसा िंासव तो अगें त्याची प्रज्ञा त्स्थरावली ॥” या ‘गीताई’ तील श्लोिंाची आिवण होते. श्री 
ज्ञािेश्वरािंी ‘ज्ञाि’ शबदावर भाष्ट्य िंरतािा ते बदु्धीिे िंळू शिंते, असा निवाळा नदला खरा र्ण ते स्वतःच 
अंतदपशी असल्ह्यामुळे िंाही र्रममोलाचे दृष्ातं त्यािंी नदले. “िंा ंभमूीचे मादपव । सागें िंोंभाची लवलव । 
िािा आचार गौरव । सुिुंलीिाचे ॥” या दृष्ातंाचा प्रत्यय म्हणजेच ज्ञािाचा उदय! वयाच्या ३७ व्या वषी 
मृत्युर्त्र नलनहणारे जमिालालजी मिाच्या िंोणत्या अवस्थेत होते, याच्या स्र्ष्ीिंरणासािीच वरील 
दृष्ातं! 
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िंमप योगरूर्ा आले! जर् झाले; तर् झाले! मागपदशपि िंरणारी माणसे आसर्ास आहेत. सवांचे सवप 
सुरळीत आहे, संसाराची जबाबदारी संर्ली. मुले-मुली जाणती-िादंती झाली. जीविसहचरी माझ्या 
ध्यासिंमात नवलीि झाली आनण ‘जसा िंासव तो अंगे’ हे शबद त्याचं्या मिात घुमू लागले. नचत्तशुद्धीसािी 
त्यािंी गाधंीजींच्या, नविोबाचं्या सूचिेिे गोसेवा—गौरक्षण िव्हे—र्त्िंरली. 
 

—आनण अखेरचा नदवस उजाडला. ११ फेिुवारी १९४२. मिःशातंीसािी सवप र्साऱ्यातूि मि 
निघाले. गोमातेची सेवा िंरण्याचे व्रत घेतले. त्यासािी अनखल भारतीय प्रचारासािी निघण्याची तयारी 
िंरीत असलेले जमिालालजी वगेळ्याच तयारीला लागले. ११ फेिुवारी; नदवस बुधवार, फाल्ह्गुि 
एिंादशी होती. उत्तरायण सूयप. र्ाच हजार वषांरू्वी याच नतथीची महाभारताची मंगल नवभतूी आचायप भीष्ट्म 
वाट बघत होती. नतथी, वळे बरोबर जुळली. भीष्ट्माचायांिी देह िेवला आनण इिंडे जमिालालजींची ज्जयोत 
नवझली. नवझण्याअगोदर सवप िंसे शातं-शातं होते. एिंादशीचा फलाहार आटोर्ला होता. डॉ. राममिोहर 
लोनहयाशंी गप्र्ागोष्ी चालू होत्या. िंताईसािी चरखा लाविू िेवा, असे सागंूि जमिालालजी हातर्ाय 
धुवायला न्हाणीघरात गेले. चरख्याजवळ बसण्याची उसंत घेतली िाही. िंोणाचा नवश्वास बसणार िाही 
इतिंी शातं आनण मंगल मृत्युवलेा—मंगलमय. शातं शातं!! 
 

रू्. नविोबा आले; गाधंीजी आले. वाऱ्यावर बातमी र्सरली आनण िानशवतं देहासािी तीच रडारड, 
आकं्रदि सुरू झाले. शात होता फि नर्ता, शातं होता गुरु! त्याचें मिातले िंळणार िंोणाला? र्ण 
निवृनत्तिाथािंा वाटले तसेच गाधंीजींिाही वाटले. ‘र्ुत्र मरे बार्ा आधी । िंाय िंरू मी ते सागंा तुम्ही 
र्ाडुंरंगा ।।’  
 

ज्जयोत नवझली; नचता भडिंली. अवघ्या चार-र्ाच तासात जे घडले ते शास्त्ररू्त! नविोबािंी 
उर्निषद सुरू िेंले; र्रचुरे शास्त्र्यािंी मंत्र म्हटले. आनण महात्मा गाधंींचे शातं आकं्रदि सुरू झाले. 
 

धमपर्त्िी जाििंीदेवी सती जायला निघाल्ह्या आनण गाधंीजींिी त्यािंा थाबंनवले. गाधंीजी म्हणाले, 
“सती गेल्ह्यािे लोिं आर्ली रू्जा िंरतील, असे समजू ििंा. उलट किदा होईल. शक्य तर योगाग्िीमध्ये 
आर्ले शरीर जाळूि तुम्हाला सती जाता येईल. त्याला िंोण अडनवणार? र्ण ते शक्य िाही. म्हणूि मी 
तुम्हाला सागंतो, जमिालालजींच्या र्श्चात तुम्ही त्याचंी िंाये र्ार र्ाडा. सती जाण्याचा हाच खरा मागप. 
तुम्ही आर्ले सारे धि िृंष्ट्णार्पण िंरा व स्वतः नभिंारी बिा. मुलािंी खाऊ घातले तर खा, िाहीतर 
माझ्याजवळ या. यार्ुढे शोिं िंरण्यास तुम्हाला अविंाश िाही.” 
 

जाििंीदेवींिी ऐिंले. आनण त्याक्षणी दोि-अडीच लाखाचं्या संर्त्तीवर र्ाणी सोडूि त्या जोगीण 
बिल्ह्या.मोठ्याचें जीविही मोिे आनण मोठ्याचंा मतृ्यूही मोिाच! येतात ते नशिंत,जातात ते नशिंवीत!  
 

सारा ऐनहिं िंारभार आटोर्ला. िंािंाजी गेल्ह्यािंतर नर्ता िंाय म्हणाला आनण गुरूचे वचि 
िंोणते एवढेच िमूद िंरायचे. 
 

नर्तृवाक्य.... आता असा दुसरा र्ुत्र मी िंोिूि आणू? असा र्ुत्र निघूि गेल्ह्यामुळे बार् र्ंगू बितो. 
आज माझी तशीच अवस्था झाली आहे. मगिलाल गेल्ह्यावर माझी जी दशा झाली, तीच आज र्ुन्हा ईश्वरािे 
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माझी िेंली. त्यातही ईश्वराची िंाही गुप्त िृंर्ा असेल. माझी आणखीही र्रीक्षा िंरण्याचे त्याचे मिात 
असेल. िंरू दे माझी र्रीक्षा. तीत उत्तीणप होण्याची शिी देणारा तोच आहे. 
 

“आजच्यासारखा प्रसंग माझ्या आयुष्ट्यात यारू्वी िंधी आला िाही आनण र्ुढेही िंधी येणार िाही, 
असे मला आज नवचार िंरतािा वाटते. एखाद्या नभिंाऱ्याप्रमाणे.... मी उभा आहे. माझ्या हाती नभक्षार्ात्र 
आहे. र्ण मला धिदौलतीची भीिं ििंो आहे. तशी भीिं मी माझ्या आयुष्ट्यात र्ुष्ट्िंळ मानगतली आहे. 
गनरबाची िंवडी व अमीराचे िंरोडो रुर्ये या सवांची मला जरूरी आहे. माझ्या मिात असते तर आज मी 
जमिालालजींच्या धनििं नमत्रािंा एिंत्र आणले असते. आनण त्याचं्या भाविािंा र्ाझर फोडूि त्याचं्या 
थैल्ह्याचंी तोंडे खुली िेंली असती. हा धंदा सवप आयुष्ट्यभर मी िंरीत आलो आहे आनण तो मला चागंला 
साधलाही आहे. 
 

“तो माझी र्रीक्षा घेण्यासािीच माझ्यािंडे आला आनण र्तु्र म्हणूि माझ्या िंामाचे सवप ओझे उचलू 
लागला. आज तो र्तु्र निघिू गेल्ह्यामुळे साऱ्या िंामाचा भार माझ्या नशरावर र्डला आहे.” 
 

जेव्हा वीराच्या डोळ्यात र्ाणी येते तेव्हा ते र्ाणीच रे्टूि उिते. र्ण महात्म्याचं्या डोळ्यात जेव्हा 
र्ाणी येते, त्याचे िंाय होत असेल? “लवलवते िंोंभ” तर िसतील?  
 

गुरुवाक्य —“गेली २० वष ेत्यािंा सूक्ष्म आत्मनिरीक्षणाची सवय जडलेली होती. र्ण त्या िंाळात 
मिाची जी उन्नत अवस्था त्यािंा प्राप्त झाली िव्हती ती गेल्ह्या तीि मनहन्यातं त्यािंी मोठ्या त्वरेिे नमळनवली 
होती. अलीिंडे मी र्ाहात होतो िंी, जमिालालजींच्या मिात देहभाविेचा अवशषेही रानहलेला िव्हता—
िेंवळ सेवाच सेवा भरूि रानहली होती. याहूि अनधिं चागंला मृत्यू तो िंोणता? अखेरच्या क्षणार्यंत सेवा 
िंरीत राहणे ही िेंवढी भाग्याची गोष् आहे! त्याचें निधि ही दुःखाची गोष् िाही—ईष्ट्येची आहे.” 
 
  “ज्जया सेवचेा र्नरणाम नचत्त-शुद्धीमध्ये होतो ती खरी सेवा, असा त्याचंा नवश्वास होता. अशा र्नवत्र 
अवस्थेमध्ये ज्जयािंी आर्ले शरीर सोडले, त्याचंा मृत्यू झाला असे म्हणता येत िाही; तर त्यािंी लहािसे 
शरीर सोडूि समाजरूर्ी व्यार्िं देहामध्ये प्रवशे िेंला, असे म्हटले र्ानहजे. शरीर हे आत्म्याच्या 
नविंासासािी आहे. र्रंतु ज्जयाचंा आत्मा महाि बिला आहे, त्याचं्या नविंासासािी मािवदेह लहाि र्डतो. 
अशावळेी तो महाि आत्मा िंधीिंधी आर्ले दुबपळ शरीर सोडूि देऊि देहरनहत अवस्थेत अनधिं सेवा िंरू 
लागतो. जमिालालजींची हीच अवस्था आहे. त्याचं्या मृत्यूिे, त्याचं्या र्त्िीचे िायी, आर्ले सारे जीवि 
सेवािंायाला अर्पण िंरण्याची पे्ररणा उत्र्न्न िेंली. सदेह आत्मा नजतिंा प्रभाव र्ाडू शिंत िाही, नततिंा 
नवदेह आत्मा र्ाडू शिंतो. महाि नवभतूी देहत्यागािंतर अनधिं बलवाि होत असतात. सतंाचंी उदाहरणे 
आर्ल्ह्यासमोर आहेतच. जीवतंर्णी त्याचंा छळ होतो र्ण मृत्यूिंतर समाजाच्या नचत्तावर त्याचंा प्रभाव 
र्डतो. अशा संताचं्या मानलिेंमध्ये जमिालालजींचे स्थाि, छोटेसे िंा होईिा, र्ण महत्त्वाचे आहे.” 
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बजाजवाडीमध्ये सहिंऱ्यासंमवते महात्मा गाधंी 

 

 

 

 
िंमलियि बजाज, राजेंद्र प्रसाद, जमिालाल बजाज व सरदार र्टेल—बजाजवाडीच्या 
अंगणात गप्र्ागोष्ी िंरतािा 

 

 

 



 

अनुक्रमणिका 

 

 
राजेंद्र प्रसाद, सरदार र्टेल, मौलािा आझाद आनण खाि अबदुल गफार खाि बजाजवाडीमध्ये 
र्रंर्रागत भारतीय र्द्धतीप्रमाणे भोजि घेतािा 

 

 

 

 

 
िागरू्र िंारागृहातूि १९२३ साली सुटिंा झाल्ह्यािंतर जमिालाल बजाजाचें जितेिंडूि 
स्वागत. जमिालालजींिी अटिेंरू्वी िागरू्र झेंडा सत्याग्रहाचे िेतृत्व यशस्वीर्णे िेंले होते 
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गाधंी चौिं, वधा, येथे मौलािा शौिंत अली, डॉ. मंुजे व जमिालाल बजाज 

 

 

 
वधा रेल्ह्व ेस्टेशिवर िंाँगे्रसचे अध्यक्ष श्री. सुभाषचदं्र बोस याचें स्वागत िंरतािा र्नंडत िेहरु, 
सरदार र्टेल, आचायप िृंर्लािी, आयपिायिंम् आनण जमिालाल बजाज 
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बजाजवाडी येथे सरदार र्टेल, राजाजी, जमिालाल बजाज व र्ंनडत िेहरू 

 

 

 

 

 
चीिचे ज्जयेष्ठ िेते ताई-नच-ताओ गाधंीजींिा भेटण्यासािी वध्याला आले त्यावळेी बजाजवाडी येथे 
जमिालाल बजाजासंमवते—िोव्हेंबर १९४० 
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प्यारेलाल, लुई नफशर (गाधंीजींच्या जगप्रनसद्ध चनरत्राचे लेखिं), गाधंीची, राजिुंमारी अमृत 
िंौर आनण जमिालाल बजाज सहज फेरफटिंा िंरतािा—वधा येथे 

 

 

 
वध्याला झालेल्ह्या अ. भा. िंाँगे्रस सनमतीच्या अनधवशेिाला उर्त्स्थत राहण्यासािी प्रस्थाि 
िंरतािा राष्ट्रीय िेते. स्वयंसेविं प्रमुख रामिृंष्ट्ण बजाज त्यािंा मागप दशपनवतािा—जािेवारी 
१९४२. 
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व्यनिगत सत्याग्रह आंदोलिासािी (१९४०) र्नहले सत्याग्रही म्हणिू गाधंीजींिंडि निवड 
झाल्ह्याबद्दल नविोबा भाव ेयाचंा सत्िंार. अध्यक्षस्थािी जमिालाल बजाज 

 

 

 

 

बारू् िुंटी, सेवाग्राम 
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सत्याग्रह आश्रम (आता मनहलाश्रम), वध्या, येथे गाधंीजी. वध्याला आल्ह्यािंतरचे त्याचें र्नहले 
निवासस्थाि 
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हनरजिासंािी खुले िेंले गेलेले भारतातील र्नहले मंनदर—वध्याचे लक्ष्मीिारायण मंनदर. 
हनरजिाचं्या तुिंडीचे िेतृत्व नविोबाजींिी िेंले होते 

 

 

 
मगि संग्रहालय, वधा 
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राष्ट्रभाषा प्रचार सनमती, वधा—मुख्य िंायालय 

 

 

 

 

 

 

 
िंस्तुरबा हॉत्स्र्टल, सेवाग्राम 
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र्विार येथील नविोबाजींचा र्रंधाम आश्रम 

 

 

 

 
र्विार आश्रमातील प्राथपिेच्या वळेी नविोबा भाव,े जाििंीदेवी बजाज, मिोहर नदवाण, बाबाजी 
मोघे, श्रीमि िारायण, मदालसा िारायण आनण इतर 
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गीताई मंनदर, गोर्रुी, वधा 
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नशवाजी भाव,े नविोबा भाव ेआनण बाळिंोबा भाव े
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आधारस्तंभ 



 

अनुक्रमणिका 

 

श्रीिृंष्ट्णदास जाजू—खादी प्रसार िंायाचे प्रमुख िेते 

 

 

 

 
आयपिायिंम् व आशादेवी आयपिायिंम्—‘िई तालीम’ िंायास रू्णपर्णे वाहूि घेतले 

 



 

अनुक्रमणिका 
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खंदे िंायपिंते 
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निंशोरलाल मश्रूवाला—सुप्रनसद्ध गाधंीवादी नवचारवतं 

 

 
मिोहर नदवाण—जमिालाल बजाज याचं्या सायािे दत्तरू्र, वधा, येथे िुंष्ठरोग्याचं्या सेवसेािी 
िुंष्ठधाम सुरू िेंले. 
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नर्तृवचि, गुरुवचि, आप्तवचि उद धृत िेंल्ह्यािंतर हा गं्रथ आटोर्ला. या गं्रथाचे बावि अध्याय! 
हाही योगायोगच! 
 

सरस्वती गंगाधरािंी ‘गुरुचनरत्र’ रनचले. गुरुभिाचंा तो आदशप गं्रथ! त्यातला प्रत्येिं शबद 
मंत्रमय आहे, ही गुरुभिाचंी निष्ठा! गुरुचनरत्राचे एिूंण अध्याय बावि! 

 
र्ंनडत जगन्नाथािे आत्मोद्धारासािी गंगेचे स्तवि िेंले. र्ंनडताचंी ‘गंगालहरी’ तारिं आनण 

र्ावि आहे. त्यातील श्लोिंाचंी एिूंण संख्या बावि! 
 

भषूण िंवीची एिंा महार्ुरुषाच्या प्रभावािे प्रनतभा जागी झाली. त्यािंी राजा 
नशवछत्रर्तींवर िंविे रनचली. या िंविाचंी एिूंण सखं्या बावि! 

 
अध्यात्मात ‘बावि’ या आिंड्ाला िंाहीतरी महत्त्व असाव.े िंोणतातरी योग साधला 

जात असावा. याच योगायोगात जमिालालजींची ही ‘आयुबाविी’ येऊ शिेंल िंाय?  
 

तर मग ही ‘आयुबाविी’ अर्पण िंोणाला िंरायची? लो. नटळिंािंी आर्ले िंमपनसद्धातंाचे गीता 
रहस्य— “समर्पये गं्रथनममं श्रीशाय जितात्मिे । अिेि प्रीयता ंदेवो भगवाि र्ुरुषः र्रः ॥” या भाविेिे अर्पण 
िेंले. र्ण ही ‘आयुबाविी’ िंधीचीच नर्तृचरणी, गुरुचरणी समर्थर्त झाली होती. यास्तव भगवतंाला 
िमस्िंार, हाच लेखिालंिंार! 
 

यस्य स्मरिमाते्रि जन्मसंसार बंधनात् 
णवमुच्यरे् नमस्र्स्मै णवष्ट्िवे प्रभवणवष्ट्िवे ॥ 
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हा योगके्षमु आघवा 
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‘हा योगके्षमु आघवा’ 
 

उत्क्रातंीचे र्यपवसाि िंल्ह्याणमय जीविात व्हायला हव.े क्रातंीचे र्यपवसाि शातंीरू्णप जीविात 
व्हायला हव.े र्ण आज ‘क्रातंी’ शबद उच्चारला तर डोळ्यासमोर वगेळेच िंाही उभे राहते. 
 

‘स्वराज्जय हा माझा जन्मनसद्ध हक्क आहे आनण तो मी नमळवीिच’ या लो. नटळिंाचं्या गजपिेिे 
भारताच्या क्रातंीला सुरुवात झाली. ही प्रनक्रया समजविू घ्यायला प्रस्तुतच्या अिुषंगािे थोडे मागे जायला 
हव.े लो. नटळिं ‘मासेस’ वर अवलंबूि होते. ‘क्लासेस’ त्याचं्याबद्दल चागंले बोलत िसत. सवपसाधारण 
जितेला नतच्या शिीची जाण देऊि नतच्यात धैयप, कहमत निमाण िेंली ती लो. नटळिंािंी. म्हणिू ते 
‘लोिंमान्य’ झाले. 
 

स्वराज्जयाची नत्रसूत्री म्हणूि स्वदेशी, बनहष्ट्िंार आनण राष्ट्रीय नशक्षण त्यािंी माडंली. प्रचार 
धुमधडाक्यात सुरू झाला. िंाहींिी प्रनतसाद नदला. र्ण या ‘तेल्ह्याताबंोळ्या’ं च्या र्ुढाऱ्याला त्यावळेच्या 
सुनशनक्षतािंी साथ नदली िाही. हा सुनशनक्षतवगप इंग्रजी नशक्षणािे सामान्य जितेर्ासूि वगेळाच राहू इत्च्छत 
होता. त्यािंा त्यात ऐनहिं लाभ नदसत होता. त्या सुनशनक्षतािंी चचा आनण वादनववादाचे जणू आव्हाि 
स्वीिंारले. राष्ट्रीय नशक्षण म्हणजे िंाय, असा सवाल ते नवचारू लागले. िंसलाही धोिंा ि र्त्िंरता 
आर्ण तेवढे सुरनक्षत रहाव,े हीच त्याचंी भाविा होती. इंग्रज जसे सामान्य जितेच्या दूर राहूि शासि 
िंरीत तीच चाल यािंी स्वीिंारली होती. ते नवचारू लागले िंी, सध्याच्या नशक्षणात दोि + दोिची बरेीज 
चार होते ती तुमच्या राष्ट्रीय नशक्षणात र्ाच होईल िंाय?  
 

याला उत्तर होते. र्ण ते प्रनतवादाचे िव्हे, तर प्रत्यक्ष िृंतीचे! नतला वळे होता. िंारण शबद जसे 
शीघ्र निघतात तशी िृंती शीघ्र असू शिंत िाही. लो. नटळिं तुरंुगातूि सुटूि आल्ह्यावर सामान्य जितेला 
हुरूर् आला आनण जाणते लोिंही त्याचं्या बाजूिे होऊ लागले. नटळिं गजपतच होते. या गजपिेला वळे िंमी 
नमळाला. सहा वष ेतुरंुगात िंाढूि लो. नटळिंािंी गीतेचे रहस्य शोधले. र्ण तदिुसार िंमप िंरण्यासािी 
त्यािंा अवधी नमळाला िेंवळ र्ाच वष.े १९२० मध्ये लो. नटळिं इहलोिं सोडूि गेले. नटळिं अध्याय 
संर्ला! 
 

तथानर् भारतमातेवर धाय मोिंलूि रडायची र्ाळी आली िाही, हे प्रािि! िंारण एिं व्यिी १९१५ 
साली भारतात आली. दनक्षण आनििेंत एिंा िव्या तत्त्वािे अनभिव यश नमळविू ती भारतात आली. ती 
व्यिी म्हणजे महात्मा गाधंी! दनक्षण आनििेंतील सत्याग्रही नवजयामुळे त्याचं्या भोवती वलय निमाण झाले 
होते. त्यािंी भारतात येऊि र्नहले िंाम िंोणते िेंले असेल तर ते नटळिं स्वराज्जय फंडाचे! आर्ल्ह्या 
गुरूच्या सागंण्यावरूि ते सबंध भारतभर नफरले. सामान्य लोिंाशंी संर्िंप  साधला आनण जितेची िाडी 
तर्ासली. नतला औषधाची गरज होती. औषध द्यायचे ते िंोणते? लो. नटळिंाचंा मागप अिुसरूि एिंा 
अनभिव क्रातंीचा र्याय त्यािंा सुचला. 
 

लोिंसंर्िंामुळे त्याचं्या लक्षात र्नहली गोष् नशरली ती म्हणजे सामान्य जितेत ‘भिूं’ फार 
वखवखली आहे आनण या भिेुंचे स्वरूर् अगदीच वेगळे आहे. निखळ भिूं असती तर त्यातूि क्रातंी घडविू 
आणता आली असती. र्ण असल्ह्या क्रातंीसािी भगुृऋषीप्रमाणे “अन्नं िहे्मनत व्यजािानम ।” असे या भिेुंचे 
तत्त्वज्ञाि तयार िंरणे शक्य िव्हते. िंारण सामान्य जितेच्या या भिेुंतूि दोि रोग अगोदरच साथीसारखे 
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फैलावले होते. ते म्हणजे भीिं आनण चोरी! लाचार जिता ‘बुभनुक्षतः किं ि िंरोनत र्ार्म्’ या र्ातळीवर 
आली होती. नभत्रा चोर भीिं मागायचा आनण धीट नभिंारी चोरी िंरायचा. भिूं आनण उर्वास यातील 
फरिं ओळखूि महात्मा गाधंींिा भारत स्वतंत्र िंरायचा होता. दनक्षण आनििेंत त्यािंी जे जे म्हणिू 
व्यनिगत व समनष्गत प्रयोग िेंले ते भारतात लागू होतात िंी िंाय, त्याचा तर्ास महात्मा गाधंी घेऊ 
लागले. सशस्त्र क्रातंी तर अशक्यच होती. लो. नटळिंािंाही ते र्टले होते. ‘रणावीण स्वातंत्र्य िंोणा 
नमळाले?’—हे खरेच! र्ण या रणाची व्याख्या बदलनवणे अर्नरहायप होते. लो. नटळिं व महात्मा गाधंी या 
दोघाचं्याही वळेी भारताची लोिंसंख्या तीस िंोटी होती आनण या तीस िंोटी लोिंावंर सत्ता चालवीत होते 
फि दीड लक्ष इंग्रज! असे हे भारताचे र्ारतंत्र्य! दीड लक्ष सशस्त्र सैनििं तयार िंरूि इंग्रजाशंी लढणे 
शक्य होते? िाही, िंारण या भिूं, लाचारीर्ायी इंग्रज याच देशातूि आर्ल्ह्या देशी लोिंाशंी लढायला याच 
भारतीयामंधूि तीि लक्ष सशस्त्र सैनििं उभे िंरू शिंत होते. महात्मा गाधंींच्या हे लक्षात येताच त्यािंी या 
भिेुंलाच वळण देण्याचे िरनवले. एिं तर ही भिूं भागेल असा उर्ाय सुचनवणे आनण भिेुंचेच उदात्तीिंरण 
िंरणे! 
 

क्रातंी िंरायची तर नतला िंाही तत्त्व े असावी लागतात. भारताला स्वतंत्र िंरणे हे साध्य! 
त्याच्यासािी साधिे, त्याचें नियोजि, त्याचंा क्रम असे एिं शास्त्र बिवाव े लागते. महात्मा गाधंींचा 
व्यािंरणावर नवश्वास होता. ‘मी’ चे अिेिंवचि ‘आम्ही’ होते, हे त्यािंा िाऊिं होते. म्हणूिच त्यािंी साधिे, 
योजिा, क्रम याचें शास्त्रच बिविू टािंले. गनरबािंडे जायचे तर आर्ण स्वतःच गरीब झाले र्ानहजे. िव्हे, 
ते अर्नरहायपच आहे. त्यासािी आहार, नवहार, वतपि सगळेच बदलायला हव.े हेच त्यािंा राष्ट्रीय 
नशक्षणातूि नशिंवायचे होते. लो. नटळिंाचं्या नत्रसूत्रीला त्यािंी सोडले िाही. नतच्यात त्यािंी वगेळाच 
आशय आणला. धमप आनण व्यवहार, साध्य आनण साधिे हा महात्मा गाधंींसािी चचेचा नवषय मुळीच िव्हता. 
देऊळ, राऊळ हे त्यािंा समाि िंरायचे होते. ईश्वरावर त्याचंी नितातं श्रद्धा होती. लहाि मूल जसे िंाही 
िंरायचे तर आईला नवचारूि िंरते तसे ते सवपच ईश्वराला नवचारूि त्याच्या साक्षीिे िंरायचे! एिंच 
उदाहरण घेणे र्रेुसे होईल. लो. नटळिंाचं्या ‘स्वदेशी’ मध्ये र्रदेशी िंार्डाचा बनहष्ट्िंार, आर्ल्ह्या देशात 
बिलेल्ह्या िंार्डाचा वार्र एवढेच अिुस्यूत होते. त्यावळेी र्ुष्ट्िंळ सुनशनक्षतािंी स्वदेशीचे व्रत घेतले व साधी 
रहाणी र्त्िंरली, हे भारताचे सुदैवच. स्वदेशीच्या व्रतार्ायी चहा-साखरेर्ासूिचे र्र्थ्यर्ाणी त्यािंी र्त्िंरले 
आनण त्यात त्यािंा नवलक्षण तृप्तीचा आिंद नमळाला. हा आिंद स्वतः अिुभव घेऊि त्यािंी िंमावला. 
लोिंाचंी दुःखे समजाविू घेण्याची समज त्यािंा आली. 
 

‘स्वदेशी’ बद्दलच सागंायचे होते. महात्मा गाधंींिी ‘कहद स्वराज’ मध्ये (१९०६) स्वदेशीचा जो अथप 
स्र्ष् िेंला तो ईश्वराला स्मरूि िेंला, असे वाटू लागते. ‘कहद स्वराज’ वरूिच सहज एिं आिवण 
झाली—भारत स्वतंत्र झाल्ह्यािंतर लागलीच घटिा सनमती स्थार्ि झाली आनण महात्मा गाधंींिा नवचारले 
िंी, भारताची घटिा िंशी हवी? तेव्हा त्यािंी मोिे सूचिं उत्तर नदले. “मी ‘कहद स्वराज’ मध्ये माझे नवचार 
माडंले त्यातील एिंही अक्षर बदलनवण्याची गेल्ह्या चाळीस वषांत मला गरज वाटली िाही व वाटतही 
िाही.”  
 

ही स्वदेशीची व्याख्या िंाय होती? “स्वदेशी इज दॅट त्स्र्नरट नवनदि अस नवच् नरत्स्रक्टस् अस टू 
नद युज अँड सत्व्हपस ऑफ अवर इनमनजएट सराउंकडग्ज टू नद एक्स्ल्ह्युजि ऑफ मोअर नरमोट’. यातील 
‘त्स्र्नरट’ म्हणजे अंतरोत्िंट भाविा! ‘नवनदि’ म्हणजे आर्ल्ह्यातच अंगभतू असलेली! ‘नरत्स्रक्टस्’ म्हणजे 
सेवलेा मयादा र्ाडायला लावणारी! ‘इनमनजएट सराउंकडग’ म्हणजे अनतनििंट हाताजवळचे सेवाके्षत्र! 
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‘एक्स्ल्ह्युजि’ म्हणजे दृष्ी ि टािंणे! हे शबद लक्षणीय आहेत. गाधंीजींच्या या स्वदेशीव्याख्येला आर्ल्ह्या 
र्रंर्रेत भिी आनण सेवा म्हणतात. या भिीच्या मयादा महात्मा गाधंींिी स्र्ष् िेंल्ह्या आहेत.  
 

त्यामुळे झाले िंाय? –तर बनहष्ट्िंाराची र्ोिंळी निघूि गेली आनण राष्ट्रीय नशक्षणात आशय भरूि 
गेला. निंमाि अरे्के्षिे र्ाऊल उचलायचे आनण िंमाल गतीिे स्वातंत्र्यािंडे जायचे, ही त्याचंी वाटचाल 
होऊि बसली. 
 

भारत स्वतत्र िंरण्यासािी जोखूि, र्ारखूि त्यािंी जी तत्त्व ेस्वीिंारली त्यातूि एिं नदसूि येते 
िंी, िुसती सत्याग्रहात्मिं क्रातंी िंरूि भारत सुखी होणार िाही. ‘समग्र क्रातंी’ हा र्ुढे जयप्रिंाशजींिी 
घोषणा नदलेला शबदच त्यािंा अनभपे्रत होता. वाणी, वतपि, िृंती—समग्र क्रातंी आनण स्वराज्जय—रू्. 
नविोबािंी महात्मा गाधंींचा सवप आशय समजूि स्वातंत्र्य, सत्याग्रह, आश्रमीय जीवि यासंािी आवश्यिं 
व्रतेच छंदबद्ध िंरूि टािंली आनण सिंाळ-संध्यािंाळ त्या व्रताचंा उच्चार आश्रम जीविात महात्मा गाधंींिी 
िरविू टािंला. 
 

“अलहसा, सत्य, अस्रे्य, ब्रह्मचयम, असंग्रह । 
शरीरश्रम आस्वाद सवमत्रभयवजमन ॥ 
सवमधमी समानत्व स्वदेशी स्र्शमभावना । 
ही एकादश सेवावी नम्रत्वे व्रर्णनश्चये ॥”  

 
या व्रताचरणातील ‘िम्रत्व’े हा शबद दोघािंाही अनभपे्रत होता. िंारण आर्ण िंाहीतरी िंरतो 

आहोत, हा अहंिंार टाळणे अत्यंत आवश्यिं होते. 
 

वरील तत्त्वािुसार महात्मा गाधंींर्ासूि संिंल्ह्र्िा घेऊि आनण रू्. नविोबािंा साक्षी िेविू “व्यानचष् े
बहुउर्ायैः यतेमनह स्वराज्जये” या वचिाप्रमाणे उर्ाय योजूि ज्जया संस्था निघाल्ह्या त्याचंा उल्लखे, वरील सवप 
अिुषंग लक्षात घेऊिच िंरावयाचा आहे. महात्मा गाधंींिी िंल्ह्र्िा माडंायची, रू्. नविोबािंी ती र्नरशुद्ध 
िंरायची आनण जमिालालजींिी नतला आिंार द्यायचा, असे सुरू झाले. 
 

‘सामर्थ्यप आहे चळवळीचे । जो जो िंरील तयाचे । र्रंतु तेथे भगवतंाचे अनधष्ठाि र्ानहजे’—असे 
अनधष्ठाि वध्याला आर्ोआर्च लाभले. ते म्हणजे- 
 

(१) श्री लक्ष्मीनारायिाचे मंणदर.—जमिालालजींचे आजोबा सेि बछराजजींच्या व आजी 
सद्दीबाईंच्या इच्छेिेच हे मंनदर १९०७ मध्ये उभे झाले. र्ुढे होऊ घातलेल्ह्या चळवळीला अनधष्ठाि द्यायला 
साक्षात् जगद्धाता आनण जगद्धात्री वध्याला येऊि बसली. श्री लक्ष्मीिारायणाचे दशपि घेण्याचा 
जमिालालजींचा नित्यक्रम होता. प्रनतनदि दशपिाचे वळेी ते िंाय मागत असतील, हा अंदाज त्याचं्या 
चनरत्रावरूि घेता येतो. 
 

या श्री लक्ष्मीिारायण मंनदरािे एिं िवल घडनवले. त्याअगोदर भारतामधील िंोिल्ह्याही शहरात हे 
घडले िव्हते. १७ जुलै १९२८ रोजी हे मंनदर हनरजिािंा खुले झाले. यासािी जमिालालजींिा निंती 
नवरोध झाला आनण त्यािंी तो निंती धैयािे र्रतनवला, हा इनतहास झाला. त्यावळेच्या त्याचं्याच जातीच्या 
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सिातिी मंडळींिी त्यािंा बनहष्ट्िृंत िेंले. हनरजि मात्र शातंर्णे मनंदरात जाऊि देवदशपि िंरूि तृप्त होत 
होते. जरा दूरवर उभा असलेला सिातिींचा मेळावा िंाही िंरू शिंला िाही. मंनदराच्या महाद्वाराशी 
जमिालालजी प्रसन्न मुखािे हात जोडूि उभे होते. आर्ल्ह्यािंडूि िंाहीतरी प्रनतिंार व्हावा या अरे्के्षिे 
रस्ता झाडत असलेल्ह्या भगंीमंडळींिाही सिातन्यािंी र्सेै देऊि मनंदरािंडे नर्टाळले. अरे्क्षा अशी िंी, 
िंाहीतरी गडबड गोंधळ व्हावा. र्ण सवप व्यवत्स्थत र्ार र्डले. 
 

भगवतंाचे अनधष्ठाि प्राप्त झाल्ह्यावर जमिालालजी वळले ते नवद्याथी आनण त्याचें नशक्षण, या दोि 
नवषयािंंडे! वध्यांतच िव्हे तर जागोजागी छात्रावासाचा उर्क्रम तर िेंलाच र्ण १९१० साली वध्याला- 
 

(२) मारवाडी णशक्षा मंडळाची स्थार्ना केली.—नशक्षणनवषयिं सवप सुधारणा त्यािंा अनभपे्रत 
असल्ह्यामुळे या मंडळातंगपत १९१२ मध्ये त्यािी मारवाडी हायस्कूल सुरू िेंले. या हायस्िूंलची इमारत 
भव्य, देखणी व सवप नशक्षणनवषयिं सोयी र्ाहूि तयार िेंली गेली आनण इतिंी वष ेलोटल्ह्यािंतर देखील 
ती देखणी वास्तू तशीच आहे. सध्या तेथे जाििंीदेवी बजाज नवज्ञाि महानवद्यालय भरते. मारवाडी 
नवद्यालयाचे, र्ुढे गाधंीजी आल्ह्यािंतर ‘नवभारर् णवद्ालय’ झाले आनण १९३७ मध्ये नशक्षणतज्ञ्जज्ञाचंी र्नरषद 
भरल्ह्यावर नवचार-नवमशप होऊि िवीि नशक्षणाचा उर्क्रम सुरू िेंला. आचायप आयपिायिंम् याचेंवर ही 
जबाबदारी सोर्नवली गेली. ते िंायाला लागले. त्याचंी अन्य िंामी योजिा झाल्ह्यािंतर आचायप 
श्रीमन्नारायण यािंी प्रमुखत्वाची धुरा साभंाळली. १९४२ च्या चळवळीत तेथील नवद्याथी आनण नशक्षिं 
तुरंुगात गेल्ह्यामुळे नवद्यालय बंद र्डले आनण ते र्ुढे सुरू ि िंरता त्या नििंाणी गोलवदराम सेकसणरया 
वाणिज्य महाणवद्ालय सुरू झाले. प्राचायप श्रीमन्नारायण याचें सौजन्य व र्नरश्रम येथेच सवांच्या प्रत्ययास 
आले. र्ढेु अशाच प्रिंारची अथप, वानणज्जय महानवद्यालये िागरू्र आनण जबलरू्र येथे सुरू िंरण्यात आली. 
नशक्षा मंडळाच्या िंायाचा नवस्तार झाला. छात्रावास िव्यािे सुरू झाले. मारवाडी नवद्यालयाला 
सुनवचारोन्मुख िंरतािा िैं. दामले गुरुजी याचंा उल्लखे अर्नरहायप आहे आनण छात्रावासाची चळचळ 
नर्त्याच्या पे्रमािे आनण नशक्षणाच्या नशस्तीिे ज्जयांिी सहज रे्लली ते िैं. ग. ह. नभडे याचेंही स्मरण िंरणे 
अगत्य आहे. योग्य िंामासािी योग्य माणसे शोधण्याची िंला जमिालालजींिा िुंमारवयार्ासूिच साधली 
होती, हे खरे! 
 

या दरम्याि वधा शहरात आणखी एिं हायस्िूंल िंाढण्याचा उर्क्रम श्री. श्रीिृंष्ट्ण जाजू व 
जमिालालजी यािंी िेंला. ते न्य ूइगं्ललश हायस्कूल. ते आजही वध्याला िादंत, डोलत आहे. 
 

या नशक्षण संस्थाचंा अद्यावत इनतहास येथे अनभपे्रत िाही. िंाही आगळेवगेळे िेंले गेले तेच द्यायचे! 
वध्याच्या गो.से. िंॉमसप िंॉलेजिे महात्मा गाधंींच्या पे्ररणेिे नधवसा घेऊि १९४५ मध्ये मातृभाषा माध्यमाचा 
महानवद्यालयीि नशक्षणात र्नहला प्रयोग िेंला व तो यशस्वीही िंरूि दाखनवला. महात्मा गाधंींचा 
आशीवाद होता. रू्. नविोबाचें मागपदशपि होते आनण नशिंनवणारे नशक्षिं आर्ार्ला नवषय जाणत होते. मरािी 
आनण कहदीतूि सवप नशक्षण सुरू व्हाव.े फि एिं नवषय म्हणूि इंग्रजीचा अभ्यास व्हावा, एवढीच अरे्क्षा 
होती. तानंत्रिं र्नरभाषा िव्हती; क्रनमिं र्ुस्तिें िव्हती. फि आत्मनवश्वास होता. १९४९ मध्ये बी.िंॉम. च्या 
र्दवी र्रीके्षला बसणाऱ्या मुलाचंा प्रथम स्िातिंर्थिं अनभिंदि समारोह २४ नडसेंबर १९४९ मध्ये डॉ. 
राजेंद्र प्रसाद याचं्या अध्यक्षतेखाली आनण त्यावळेचे मध्य प्रदेशचे राज्जयर्ाल माििीय मंगलदास र्क्वासा 
याचें उर्त्स्थतीत साजरा झाला. त्या नवजयाच्या आिंदात सवांिाच पे्ररणा देणाऱ्या महात्मा गाधंींची 
आिवण झाली. डॉ. राजेंद्रबाबूही गनहवरले. त्याचं्यासनहत या स्िातिं नर्ढीचे छायानचत्र अजूि डोळ्यार्ढेु 
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येते. मरािीतूि आनण कहदीतूि अभ्यास िंरूि िागरू्र नवद्यार्ीिाची र्दवी घेतलेली ही नर्ढी जीविात र्ढेु 
आनण र्ुढेच जात गेली. त्यािंी जीवि यशस्वी तर िेंलेच र्ण मोिमोिी र्देही भषूनवली. इंग्रजीच्या अभावी 
त्याचें िंोिे िंधीच अडले िाही. महाराष्ट्राचे बारा वष ेनशक्षण मंत्री असलेले श्री. मधुिंर धिाजी चौधरी हे 
याच तुिंडीतील होते आनण र्दवी र्रीके्षर्यंतचे सवप नशक्षण त्याचें मरािीतूिच झाले होते. 
 

या यशस्वी प्रयोगािे आणखी एिं िंाम झाले. िागरू्र नवद्यार्ीिािे हा उर्क्रम उचलूि धरला आनण 
उदाहरण घालूि नदले. िागरू्र नवद्यार्ीिाचे हे दुसरे धाडस! हैद्राबादच्या नवद्यार्थ्यांिा निजामी सल् तिीत 
जेव्हा निवानसत व्हाव ेलागले तेव्हा त्यािंा आश्रय नदला तो िागरू्र नवद्यार्ीिािेच! त्यारं्िैंी एिं नवद्याथी 
माििीय र्ी.व्ही. िरकसहराव हे आजनमतीला िंें द्रीय मंत्री आहेत. ‘सामर्थ्यप आहे चळवळीचे जो जो िंरील 
तयाचे’ हेच खरे. ज्जयाला िाचता येते त्याचे अंगण िंधीच वािंडे िसते! 
 

नशक्षणाचा हा असा व्यार् तोलीत, रे्लीत, फुलवीत जमिालालजी सावपजनििं िंामात रस व यश 
घेत होते. या दरम्याि रावबहादुरीही त्याचं्या र्दरी र्डली होती. िागरू्रच्या िंाँगे्रस अनधवशेिाचे ते 
स्वागताध्यक्ष झाले. मागपदशपिं नर्ता त्यािंा लाभला आनण या नर्त्यािे वध्याच्या भाग्ययोगािे रू्. नविोबािंा 
वध्याला र्ािविू नदले. येथूि वध्याच्या ससं्था अनखल भारतीय अशा झाल्ह्या. एिं आदशप संस्था म्हणूि 
अिेिं आदशप संस्था, असे व्यािंरणातील अिेिंवचि खरे होऊ लागले. पे्ररणा गाधंींची, शास्त्र नविोबाचें 
आनण िृंती जमिालालजींची, अशा क्रमािे हे अिेिंवचि! रू्. नविोबा सि १९२१ मध्ये वध्याला आले. एिंटे 
आले िाहीत. त्याचं्याबरोबर त्याचें चार नमत्र आले : (१) श्री. बाबाजी मोघे, (२) श्री. गोर्ाळ िरहर िंाळे, 
(३) श्री. रघुिाथ श्रीधर धोते्र, (४) श्री. द्वारिंािाथ नवष्ट्णू लेले. हे अिेिंवचि लाभले म्हणिू 
जमिालालजींच्या िृंतीशौयाला जणू भरते आले! 
 

रू्. नविोबाचंा र्नरचय देण्याचे िंारण िाही. तेवढी शिीही िाही. नविोबा िंोण याचे उत्तर 
नमळायला िंदानचत आणखी र्ाचर्चंवीस वष े जाऊ द्यायला हवीत. महात्मा गाधंींिा त्यािंी र्रम आप्त 
मािले. जीविगुरूसारखा त्यांिा माि नदला. त्या महात्मा गाधंींिाच समजूि घ्यायला अशीच र्ाचर्ंचवीस 
वष े जावी लागणार आहेत. महात्मा गाधंींची हत्या झाल्ह्यािंतर आईन्स्टीि सारख्या शास्त्रज्ञािे उद गार 
िंाढले, “महात्मा गाधंी िावाचा एिं मिुष्ट्य जगाच्या र्ािीवर होऊि गेला यावर देखील िंोणाचा नवश्वास 
बसणार िाही.” र्ंचमढी येथील समाजवाद्याचं्या मेळाव्यात डॉ. राम मिोहर लोनहया यािंी जे अध्यक्षीय 
भाषण नदले ते अनत मोलामहत्त्वाचे होते असे म्हटले गेले. डॉ. लोनहया उद गारले िंी, “नवसाव्या शतिंािे 
दोिच गोष्ी आर्ल्ह्याला नदल्ह्या. एिं अणुबॉम्ब आनण दुसरी महात्मा गाधंी!” नवज्ञािाची प्रगती जसजशी 
नवध्वसंिं होईल तसतशी गाधंींिा समजूि घेण्याची गरज अनधिंानधिं नििंडीची होईल. श्रीमद् भागवत 
र्ुराण श्रीधराच्या भाष्ट्यानशवाय जसे आिंलि होत िाही तसेच गाधंीजींचे तत्त्वज्ञाि नविोबाचं्या भाष्ट्यानशवाय 
उलगडत िाही. नविोबाचंी वृत्ती िंशी होती, हे एिंा उदाहरणावरूिच सागंता येईल. हा प्रसंग 
जमिालालजींच्या चनरत्रात आलेला आहे. 
 

“तुमसे बढिंर रू्ज्जय आत्मा मेरे जाििंारी में. िहीं है” हे वाक्य रू्. नविोबाबंद्दल नलनहलेले! ते 
िंोणाचे? महात्मा गाधंींिी नविोबािंा नलनहलेल्ह्या एिंा र्त्रातले हे एिं वाक्य आहे. र्त्र नविोबाचं्या हाती 
र्डले आनण त्यािंी ते वाचूि लगेच त्याचे तुिंडे तुिंडे िंरूि बाजूला टािंले. नविोबािंा अशी सवयच होती 
िंी, र्त्राचे उत्तर नलहूि झाले किंवा आशय समजला िंी र्त्राचे जीवि संर्वायचे. त्या र्त्राचे तुिंडे 
बनघतले ते नविोबािंंडे नशिंत असलेल्ह्या िंमलियििे! र्त्रातील अक्षरावरूि त्याच्या लक्षात आले िंी, हे 
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र्त्र बारू्चें आहे. त्यािे िंर्टा िंर्टा जुळवूि त्यातील शबद वाचले. बालभाविेिे त्यािे नविोबािंा नवचारले, 
“हे िंाय िेंले? र्त्र िंशाला फाडले? हे र्त्र बारू्ंचे आहे”. नविोबािंी सहज सुहृद उत्तर नदले- “ज्जया 
वस्तूचा मला उर्योग िाही ते भनवष्ट्यिंाळासािी मी िंशाला राखूि िेव?ू बारू् मोिे आहेत. त्याचं्या महाि 
दृष्ीला मी जसा नदसलो तसे त्यािंी नलहूि टािंले. र्ण माझ्या उणीवा त्यािंी िंोिे र्ानहल्ह्या आहेत ?”  
 

जमिालालजींच्या र्त्िी जाििंीदेवी यािंा रू्. नविोबािंी र्त्र र्ािनवले त्यात “संसार नमर्थ्या मािूि 
बसलेला मी एिं रसहीि माणूस. नतथल्ह्या िैसर्थगिं आिंदात मी िंदानचत नमिाचा खडा झालो असतो. 
रनवबाबूिंी एिं गाणे नलनहले आहे. त्यात म्हटले आहे ‘एिंला चालो, एिंला चालो, ओरे मोरे उर्भागा’. 
अरे, भाग्यहीिा! तू एिंटाच चाल! हे गाणे मी िेहमी मला लागू िंरतो—र्ण ‘अरे भाग्यहीिा!’ असे मात्र 
म्हणत िाही. ‘अरे भाग्यवतंा’ असे म्हणतो!”  
 

खुद्द जमिालालजींिा नलनहलेल्ह्या एिंा र्त्रात आर्ल्ह्या जीनवताचे नत्रभवुि तीि शबदातं िंसे 
सािनवले आहे, हे त्यािंी िंळनवले होते. “माझ्या मािनसिं शबदिंोशात आई, गीता आनण तिंली हे तीि 
शबद अक्षरशः समािाथपिं झाले आहेत. ‘आई’ शबदात माझी घरची सवप िंमाई सािवली जाते. ‘गीता’ 
शबदात वदेारं्ासूि संतारं्यंत नजतिें अध्ययि िेंले ते सवप येते आनण ‘तिंली’ त बारू्ंसारख्याचं्या संगतीचे 
सार उतरते.”  
 

“माझी इच्छा म्हणा िंी वासिा म्हणा िंी नवचार म्हणा, मला दोिच गोष्ी िंरण्यानवषयी पे्ररणा 
देतो. एिं देवाचे िाव घ्याव े व दुसरे नदवसभर िंाताव.े यानशवाय नतसरी पे्ररणाच मला होत िाही. 
नशिंवणे, नलनहणे, चचा, व्याख्यािे इत्यानद सवांची किंमत मला अक्षरशः शनू्य वाटते. िामस्मरण आनण 
िंातणे या दोन्हींचा अथप मला माझ्यािंनरता एिंच वाटतो. म्हणिू मी या दोन्हीला नमळूि १ समजतो. या १ 
वर शुन्य िेवले तर १०, १०० इ. होतील र्ण १ चे सहाय्य िसेल तर सगळी शुन्ये िुंचिंामाची होतील. १ ची 
िंाळजी मी घ्यावी. शुन्याची िंाळजी िंरण्यास सवप दुनिया समथप आहे.”  
 

हे असे रू्. नविोबाचें नवभनूतमत्त्व! जमिालालजींच्या आिंदाला आनण उत्साहाला भरती येणार 
िाही तर दुसरे िंाय होईल?  
 

रू्. नविोबा आल्ह्याबरोबर र्नहली ससं्था सुरू झाली ती- 
 

(३) सत्याग्रहाश्रम.— ‘आश्रम’ हा शबद भारतीय संस्िृंतीत फार प्राचीि आहे. सत्याग्रह महात्मा 
गाधंींचा घडनवलेला शबद. आश्रम शबद श्रम् = िंष् िंरणे, या धातूर्ासूि साधलेला आहे. त्याची व्याख्या 
अशी—’आश्रम्यत्न्त अत्स्मन् अिेि वा इनत’ = ज्जयामध्ये ज्जयाच्या योगािे माणसािंा श्रम—तर् स्वाध्यायानद 
िंष् िंराव े लागतात. किंबहुिा ज्जयाच्या आधारे िंतपव्यर्ालिाचे सवप र्नरश्रम िंराव े लागतात तो आश्रम 
होय. म्हणजे श्रमाला महत्त्व आनण श्रम िंरीत िंरीत स्वाध्याय, तर्! गाधंीजींिी ते नजथे नजथे रानहले 
नतथल्ह्या वस्तू—वास्तूला आश्रमच म्हटले. साबरमती, सेवाग्राम हे आश्रमच! या िंल्ह्र्िेतूि मागे 
सानंगतलेली अिंरा व्रते श्रम िंरीत िंरीत आत्मसात िंरणे, हा उदे्दश! अकहसिं क्रातंीला ही व्रते 
आवश्यिंच! जेव्हा जेव्हा गाधंींिा सत्याग्रहाचे आवाहि िंराव ेलागले तेव्हा तेव्हा त्या आंदोलिातं ही सवप 
आश्रमी मंडळी सैनििं आनण सेविं म्हणूिच भाग घेत. गाधंीजींच्या चळवळीचे रहस्य नवशद िंरतािा 
िंोणीतरी उल्लखे िेंलेला आहे. त्याचा साराशं असा—गाधंीजींिा आर्ल्ह्या चळवळीसािी सैन्य अनभपे्रत 
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िव्हते. अनभपे्रत होते सेविं!—आनण या सेविंाचें नशक्षण सैन्यातील नशर्ायाप्रमाणे िंडिं आनण िंिोर 
असायचे. िेर्ोनलयि म्हणायचा िंी, ‘सैन्य र्ोटावर चालते’. म्हणजे ‘र्ोट’ देखील अर्नरहायपच. सशस्त्र 
सैन्य देखील सवप नदवस, सवप तास लढत िसते. र्ण त्याला सज्ज मात्र िेवाव ेलागते व त्याच्या योगके्षमाची 
नफिंीर िंरावी लागते. सैन्यासािी नवनवध िंायपक्रम, सज्जता, र्ोटाची व्यवस्था हे शास्त्र असते. सत्याग्रहाचा 
िंायपक्रम आखल्ह्याबरोबर महात्मा गाधंींच्या मिात िंल्ह्र्िा स्फुरली ही वरील युद्धशास्त्राच्या िंल्ह्र्िेतूिच! 
देशभिीनशवाय इतर िंाहीच िंरायचे िाही, असे जर सेविंािंी िरनवले तर त्यािंा नित्य िंाम आनण 
िंायपक्रम व त्याचं्या योगके्षमाची व्यवस्था अर्नरहायपच आहे. असे नित्य िंाम देणारे राजिंारणी फि महात्मा 
गाधंीच! भारतीय स्वातंत्र्याचे युद्धात ज्जयािंी र्ुढािंार घेतला त्यार्ैिंी िंोणालाही असा िंायपक्रम देता आला 
िाही. 
 

याच िंायपक्रमातूि आश्रम संस्था गाधंीजींिी र्त्िंरली. जे जे देशसेवा िंरतील ते आश्रमीय 
असतील, हे खरे. र्ण प्राचीि िंाळार्ासूि या आश्रमाला गृहस्थ संस्थेची गरज भासलीच. मिूचे महत्त्वाचे 
वचि आहे- 
 

‘यथा वायु ंसमाणश्रत्य सवे जीवग्न्र् जन्र्वः । 
र्था गृहस्थमाणश्रत्य वर्मन्रे् सवम आश्रमाः ॥’  

 
ज्जयाप्रमाणे प्राणवायचू्या आधारािे सवप जीव जगतात त्याप्रमाणे गृहस्थाश्रमाच्या आधारािे सवप 

आश्रम आर्ला निवाह िंरतात. ‘सत्याग्रहाश्रम’ रू्. नविोबाचं्या हस्ते सुरू िेंला, हेही एिं वैनशष्ट्ट्यच! 
जमिालालजींिा मात्र त्यािंी शवेटर्यंत गहस्थाश्रमातच राहू नदले, हेही नवशषेच! याचा अिुषंग र्ढेु 
यायचाच आहे. 
 

आश्रमाच्या नशस्तीबद्दल एिंदा महात्मा गाधंीच म्हणाले होते िंी, सेविंािंी असे जीवि घालवाव े
िंी, यार्ढेु तुरंुगात जाव ेलागले तरी चुिंल्ह्यागत वाटू िये आनण ते खरेच! धुळ्याच्या तुरंुगात स्वचे्छेिे ‘िं’ 
वगप स्वीिंारूि जमिालालजींिी र्त्िीला नलनहलेल्ह्या र्त्रात आर्ली र्हाटे ४ र्ासूि रात्री ९-३० र्यंतची 
जी नदिचया नदली आहे त्यात त्यािंी ‘मी सुखात आहे’ असाच निवाळा नदला. ते आश्रमी जीविात िव्हते, 
गृहस्थाश्रमात मुद्दाम रानहले. र्ण आयुष्ट्याचे वळण ‘आश्रमी’ च होते. म्हणिूच िंणािंणाचा, क्षणाक्षणाचा 
नहशबे त्यािंी िमूद िेंला आहे. महात्मा गाधंी आनण रू्. नविोबाजी याचंा नहशबे असाच होता. 
सिंाळर्ासूिच्या िंमाचा नहशबे िेवायचा आनण सायिंंाळी प्राथपिेच्या वळेी तो र्रमेश्वरािंडूि तर्ासूि 
घ्यायचा! अशी नशस्त जीविात लादूि िंधी येत िसते. िंोणाच्या हुिुंमािेही ती येत िाही. स्वयंपे्ररणेिे 
जीविाला वळण देऊिच ती लाभते. आश्रम संस्थेचा हा अनत लोभस लाभ! 
 

रू्ज्जय नविोबाचं्या आनधर्त्याखाली सत्याग्रहाश्रम सुरू झाला. प्रथम नविोबा आले. ते आजच्या 
बजाजवाडीच्या एिंा झोर्डीत रहात होते. त्या झोर्डीचा उल्लेख यथाविंाश येईलच. या आश्रमात अिंरा 
व्रताचंी उर्ासिा, हा प्रथम िंायपक्रम. अध्यार्ि, अध्यर्ि आनण िृंती त्याच अिुरोधािे! या आश्रमातील 
मंडळी १९३० ते १९३४ या दरम्याि प्रचारासािी गावोगावी कहडली आनण र्रत आल्ह्यावर ग्रामसेवक मंडळ 
स्थार्ि झाले आनण त्याचे िंायालय िालवाडी येथे िेण्यात आले. र्ुढे ३० सप्टेंबर १९४१ ला ते गोर्ुरीत 
स्थानयिं झाले. ग्रामसेवा, वस्त्रस्वावलंबि, सरंजाम िंायप, गोशाळा, शतेी, बागवािी या प्रवृत्तीतूि सेवायोग 
साधला गेला. आश्रम जीविाला वाहूि घेतलेल्ह्या िंाही मंडळींचे िामसंिंीतपि आवश्यिं आहे. सवपश्री 
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बाबाजी मोघे, गोर्ाळराव िंाळे, मोहिलाल छाजेड, सदुभाऊ गदे्र, राधािृंष्ट्ण बजाज, अिसूया बजाज, 
दत्तोबा दास्तािे, िंुंदर नदवाण इत्यादी. 
 

(४) गांधी चौक: १९२१.—ही संस्था िव्हे, एिं व्यासर्ीि! श्री लक्ष्मीिारायण मनंदराशजेारी सेि 
बछराजजींच्या िंाळार्ासूि ‘दुिंाि’ म्हणूि एिं संस्था अत्स्तत्वात आली. जमिालालजी तेथेच रहात 
असत. या दुिंािासमोर प्रशस्त, सुरनक्षत असा चौिं होता. महत्त्वाची व्याख्यािे नतथेच व्हायची. १९४२ च्या 
आंदोलिात हा चौिं एिं िंायम असे स्मारिं बिूि गेला. ९ ऑगस्टला मंुबईस गवानलया टँिंच्या मदैािात 
‘िंरा िाही तर मरा’ या मंत्राचा उद घोष होताच भारताचे सवप र्ुढारी म. गाधंींसह र्िंडले गेले व सगळा 
भारत रे्टूि उिला. ११ ऑगस्ट १९४२ रोजी वध्याला याच गाधंी चौिंात प्रचंड सभा झाली. र्ोनलसािंी ती 
घेरली. लोिं आवरेिात म्हणूि गोळीबार िेंला. त्यात जंगलू िावाचा एिं हमाल शहीद झाला आनण या 
गाधंी चौिंात त्याच्या िावािे एिं नचरा िेवला गेला. सामान्यातला सामान्य अनशनक्षत माणसू असा शहीद 
होतो याची ‘याद’ रहावी म्हणूि हा गाधंी चौिं!  
 

म. गाधंींच्या प्रवृत्तींिा र्द्धतशीर उिाव देण्यासािी िंालािुक्रमे आणखी एिं संस्था अत्स्तत्वात 
आली ती- 
 

(५) गांधी सेवा संघ : १९२३.—गाधंीजींच्या सवोदयी नवचार शास्त्रशुद्ध िंरण्यासािी १९३८ च्या 
ऑगस्टर्ासूि ‘सवोदय’ िावाची कहदी मानसिं र्नत्रिंा सुरू िंरण्यात आली. ती नियनमत रीतीिे जुलै 
१९४१ र्यंत चालू होती. सरं्ादिं िंािंा िंालेलिंर व दादा धमानधिंारी. संर्ादिंाचंी िंोणतीही उर्ाधी 
४८ अंिंारं्यंत छार्ली गेली िसल्ह्यामुळे िुसती िावचे नदली आहेत. प्रत्येिं अिंं हा सवोदयी नवचार 
उत्तरोतर शुद्ध, प्रशुद्ध िंरण्याच्या प्रयत्िािंी भरलेला आहे. 
 

‘सवोदया’ च्या र्नहल्ह्याच अंिंात स्वतः गाधंीजींिीच त्याचंी सवोदयाची िंल्ह्र्िा मूळ कहदीमध्ये 
स्र्ष् िेंली आहे िंोणालाही समजण्याजोगी ही कहदी असल्ह्यामुळे त्याचेंच मूळ र्त्र देणे योग्य. गाधंीजींच्या 
भाषेचे भाषातंर अशक्यच आहे हे मागे आलेच आहे. 
 

“सत्याग्रह िें नसवा सवोदय असम्भनवत है । यहाँ िंा धात्वथप लेिा चानहये । सत्य िंा आग्रह, बगैर 
अकहसा िें, हो िहीं सिंता है । इस नलये सवोदय िंी नसनद्ध अकहसा िंी नसनद्ध र्र निभपर है । तर्श्चया 
सात्त्विं होिी चानहये । उसमें अनवश्रातं उद्यम, नवविें इत्यानद समानवष् हैं । शुद्ध तर् में शुद्ध ज्ञाि होता है । 
अिुभव बताता है निं लोग अकहसा िंा िाम तो लेते हैं लेनिंि बहुतों िंो मािनसिं आलस्य इतिा रहता है 
निं व ेवस्तुत्स्थनत िें र्नरचय तिं िंरिे िंा र्नरश्रम िहीं उिाते हैं । दृष्ातं लीनजये : कहदुस्ताि िंंगाल है; 
हम िंंगानलयत दूर िंरिा चाहते है । लेनिंि िंंगानलयत िैंसे हुई, इसिंा अथप क्या है; िैंसे दूर हो सिंती 
है, इत्यादी िंा अभ्यास निंतिे लोग िंरते हैं? अकहसा िंा भि तो ऐसे ज्ञािसे भरा हुआ होिा चानहये ।  
 

इस प्रिंार िंा साधि र्ैदा िंरिा सवोदय िंा िंतपव्य है; िहीं निं निंसी िें साथ वादनववाद में 
र्डिेिंा । सवोदय िें सचंालिं गाधंीवाद भलू जायें । गाधंीवाद जैसी िंोई वस्तु िहीं है । मिेै िंोई िई चीज 
कहदुस्ताि िें सामिे रखी िहीं है । प्राचीि वस्तु िंो िये ढंग से रखी है । उसिंा उर्योग िये के्षत्र में िंरिे िंी 
चेष्ा िंी है । इस िंारण मेरे नवचारोंिंो ‘गाधंीवाद’ िंहिा उनचत िही होगा । हम तो जहाँ नमले वहाँ से सत्य 
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लें गे; जहाँ देखे वही उसिंी तारीफ िंरेंगे । उसिंा अिुिंरण िंरेंगे । अथात ‘सवोदय’ िें प्रत्येिं वाक्य में 
अकहसा और ज्ञाि िंा दशपि होिा चानहये’। 
 

‘सवोदय’ च्या र्नहल्ह्या अिंंाला गाधंीजींची ही प्रस्ताविा! अकहसा हा तर्ाचा आनण ज्ञािाचा नवषय! 
र्ण इतरािंी आनण नवशषेतः साधुसंतािंी पे्रममूलिं अकहसेचाही र्रुस्िंार िेंला आहे आनण त्याग ही 
पे्रमाचीच िंसोटी आहे. पे्रम आनण सख्यत्व याचंा प्रिंार एिंच. आई अर्त्यावर पे्रम िंरते म्हणूि नतच्या 
मिात अर्त्याबद्दल कहसेची भाविा उिूच शिंत िाही. िुंर्ुत्र असू शिंतो र्ण िुंमाता िसते, असे आद्य 
शिंंराचायांिीच सागंूि िेवले आहे. पे्रम जेवढे मोिे तेवढा त्यागही मोिा आनण र्नरणती िंशात? ‘देवाच्या 
सख्यत्वासािी । र्डाव्या नजवलगाच्या तुटी । सवप अर्ाव ेशवेटी । प्राण तोही वचेावा ॥” म्हणजे सख्यत्वाची 
िंसोटी प्राणार्पणािेच! िव्या नर्ढीिे समथप रामदासाचें िंाही वाचले िसेल. र्ण “प्रीत बिी इस दुनिया में 
मर जािे िें नलये ।” हे गीत िक्कीच ऐिंले असेल. पे्रममूलिं मरणाची तयारी असली िंी युद्धाचे किंवा 
कहसेचे िंामच र्डत िाही. दुसऱ्या महायुद्धाचे वळेी निनटशािंी आर्ली सगळी शस्त्रासे्त्र इतं्ग्लश खाडीत 
फेिूंि द्यावीत, असे म. गाधंींिी जेव्हा सानंगतले तेव्हा त्याचं्या मिात ही मािव पे्रमाचीच भाविा प्रबळ होती. 
 

‘सवोदय’ मानसिं गाधंी सेवा संघाच्या स्थार्िेिंतर र्धंरा वषांिी निघाले आनण त्या मानसिंािे 
‘सवोदया’ चे समग्र शास्त्र नवशद िेंले. गाधंी सेवा संघाची िंल्ह्र्िाच नवलक्षण आहे. एखाद्या व्यिीसािी 
जेव्हा एखादा संप्रदाय सुरू होतो त्यात व्यनिरू्जेचाच मनहमा वाढतो. असे होऊ िये ही गाधंीजींची तळमळ 
होती. ती त्याचं्याच शबदात उद धृत िंरणे बरे – 
 

“आर् मेरे िाम से इस तरह नचर्टे रहेंगे तो दुनिया आर्िंो हंसेगी । लेनिंि एिं दुसरा खतरा भी है 
। वह बडा भयंिंर है । वह यह है निं आर्िंा संघ िंही एिं संप्रदाय ि बि जाय । मेरे नजन्दा रहते हुए भी, 
जब एैसा हो सिंता है, तो मेरे मरिे िें बाद क्या होगा? जब िंोई िंनििाई सामिे आएगी, तो आर् िंहेंगे, 
‘देखो उसिे ‘यंग इंनडया’ और ‘हनरजि’ में क्या िंहा है । आर् अर्िी आर्स िंी बहस में िंसम खा खा िंर 
मेरे लेखों िंा प्रमाण देंगे । अच्छा तो यह है निं मेरी हनड्डयों िें साथ मेरे सारे लेख जला नदये जावें ।” 
 

“सेवा मंडळ”, “संप्रदाय” या शबदािंा सापं्रदानयिं आनण संिुंनचत अथप देऊि टािंल्ह्यामुळे गाधंी 
नवचाराचं्या आचरणासािी हा “संघ” निमाण झाला. ‘गाधंीवाद’ अशी वस्तूच िाही, हे तर गाधंीजी 
अखेरर्यंत सागंत होते. 
 

गाधंी सेवा संघाची स्थार्िा झाली त्यावळेची त्स्थती लक्षात घेण्यासारखी आहे. गाधंी सेवा संघाचे 
अध्यक्ष श्री. निंशोरीलाल मश्रूवाला यािंी ही हिंीगत सानंगतली आहे- 
 

“संघ निमाण झाला तेव्हा गाधंीजी तुरंुगात होते. सहा वषांची नशक्षा त्यािंा झाली होती. िंाँगे्रसमध्ये 
िंौत्न्सल आनण िािंौत्न्सल असे दोि नवचार निमाण झाले होते. िंौत्न्सल प्रवशे अमान्य असणाऱ्यािंा 
गाधंीजींचे नवचार नशरोधायप वाटू लागले. रचिात्मिं िंायावर त्याचंा नवश्वास होता आनण त्यावळेच्या 
िंाँगे्रसमध्ये रचिात्मिं िंामासािी योग्य वातावरण िव्हते. अशा वळेी श्री. जमिालालजी, 
राजगोर्ालाचारीजी, वल्लभ भाई, राजेंद्र बाब,ू गंगाधरराव देशर्ाडें आदी िेत्यािंी असा संघ तयार 
िंरण्याचा नवचार िेंला. रचिात्मिं िंायप िंरायचे आनण असहयोगी विंील, नवद्याथी, सरिंारी िंमपचारी 
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इत्यादींिा सेवािंायात सामील िंरूि घ्यावयाचे”. र्ुढे २८ िोव्हेंबर १९२७ ला तर्ोधि जाजूजी व रू्. 
नविोबाजी यािंा सामील िंरूि या संघाची िंायदेशीर िोंद झाली. 
 

१९२३ साली गाधंी सेवा सघं स्थार्ि झाला तेव्हा त्याचे उदे्दश- (१) म. गाधंींिी माडंलेल्ह्या 
सत्याग्रहाच्या नसद्धातंाप्रमाणे जितेची सेवा िंरणे, (२) या सेवा नसद्धीसािी तत्िंालीि प्रवृत्तींमध्ये खालील 
िंायाचा समावशे असावा :— 
 

खादी प्रचार, ग्राम सेवा, राष्ट्रीय नशक्षण, राष्ट्र भाषा प्रचार, मद्य आनण मादिं र्दाथांचा सनक्रय 
निषेध, हनरजि सेवा, राष्ट्रीय एिंता, स्त्री जाती सुधारणा, रोग निवारण आनण शुश्रूषा तसेच संिंट 
निवारण, गोसेवा आनण गाधंी सानहत्य प्रचार. 
 

संघ िोंदणीचे वळेी निवाह वतेिाचा क्रम सुरू झाला. हे निवाह वतेि १९३५ र्यंत मानसिं रु. ७५/-
, त्यािंतर रु. १०० /- िरनवले गेले. हा असंग्रहाचा नवचार!  
 

यानशवाय इतरही उदे्दश होते. वरील उदे्दश्य-संख्या अिंरा होते आनण गाधंीजींची व्रत-निश्चयािे 
उर्ासिा िंरणारी व्रतेही अिंराच होती. र्ुढे या प्रत्येिं िंायासािी वगेवगेळ्या ससं्था निमाण झाल्ह्या आनण 
त्याचें िंायपके्षत्र स्वतंत्र झाले. गाधंी सेवा संघातील मंडळींिीच या जबाबदाऱ्या र्ुढे उचलल्ह्या. 
 

म. गाधंींच्या हत्येिंतर रू्. नविोबािंी सवांचा नवचार घेऊि १९४८ साली सवप सेवा सघंाची स्थार्िा 
िेंली. एिंादशव्रत साधिेसािी इतर सवप ससं्था या संघात नवलीि झाल्ह्या. 
 

(६) मणहलाश्रम : १९२४.— म. गाधंींच्या मिात स्त्री-र्ुरुष याचं्या संबधंी उच्च-िंनिष्ठ असा भेदभाव 
िंधीच िव्हता. र्ुरुषािंा जे िंाय अनधिंार असतील ते सवप अनधिंार नस्त्रयािंा असलेच र्ानहजेत, हा त्याचंा 
िंटाक्ष होता आनण तो िंटाक्ष दनक्षण आनििेंर्ासूिच ते र्ाळत आले होते. र्रुुषाप्रमाणेच स्त्रीलाही 
िह्मचयाचा अनधिंार म. गाधंीिी नदला. नर्त्याचा हा वारसा र्ुत्र ि उचलील तरच िवल! स्त्री नशक्षणाची 
आस्था जमिालालजींिा प्रथमर्ासूिच होती आनण स्त्रीिे र्ुरुषाबरोबर सवप िंामातं भाग घ्यावा अशा इच्छेिे 
पे्रनरत होऊि एखादी मनहलाचंी संस्था स्थार्ि झाली तर बरे, असे जमिालालजींच्या मिात येताच एिं 
सुयोग आला. स्व. सेि सुरजमलजी रुईया यािंा तीि मुली-शातंीबाई रािीवाला, रत्िीबाई िंारंुनडया 
आनण मनणबाई मुरारिंा! या तीि मुलींिी आर्ल्ह्या स्त्रीधिातूि र्ावणे तीि लक्ष रुर्ये देण्याचा संिंल्ह्र् 
जमिालालजींजवळ बोलूि दाखनवला आनण या रिंमेतूि मनहलाश्रमाची उभारणी होऊि शातंीबाई 
रािीवाला यािंाच जमिालालजींिी या आश्रमात येऊि रहायला सुचनवले. 
 

मनहलाश्रमाची ही इमारत बजाजवाडीच्या उत्तरेला आहे. या इमारतीत वरच्या मजल्ह्यावर जे 
सभागृह आहे तेथे बरेच नदवस रू्. नविोबाचें वास्तव्य होते. त्याचं्याच देखरेखीत मनहलाचंी आश्रमनशक्षा सुरू 
झाली. या आश्रमाच्या जागेत आवश्यिंतेप्रमाणे अिेिं इमारती बाधंल्ह्या गेल्ह्या. आश्रमाच्या मालिंीच्या 
जागेतच र्ुढे ‘िंािंावाडी’ म्हणूि एिं र्नरसर उभा झाला. राष्ट्रीय स्त्री-नशक्षणाचा शास्त्रशुद्ध र्ाया या ससं्थेिे 
घातला आनण एिं आदशप मनहला संस्था निमाण िंरण्याचे ध्येय आनण श्रेय या मनहलाश्रमाला नमळाले. 
आरंभीची िंायपिंत्यांची जी िाव ेआिवतात ती अशी-सवपश्रीमती भागेरथी उर्ाध्याय, शातंीबाई रािीवाला, 
सवपश्री िािा आिवले, श्रीधर हरी थते्त, सौ. मालतीबाई थते्त, िंमलाबाई लेले, भवािीप्रसाद नमश्र, 
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नतवारीजी, श्रीमती मीराबाई मंुदडा, िुंळिंणी असे अिेिंािेिं! स्वातंत्र्य आंदोलिात वध्याच्या अन्य 
आश्रमाप्रमाणे याचंाही वाटा मोिाच. नस्त्रयाही र्ुरुषाबंरोबर तुरंुगातील जाच, आच सोसू लागल्ह्या! ही दृष्ी, 
हे सवपत्र भयवजपि त्याचं्यात िुंणामुळे आले? सागंायला हव?े या इमारतीच्या वरच्या प्राथपिा मनंदरात रू्. 
नविोबाचें व र्ुढे म. गाधंींचे िंाही िंाळ वास्तव्य होते! गाधंीजींचे लक्ष, नविोबाजींचे मागपदशपि, 
जमिालालजींचा आटोर् हा नत्रवणेी संगमच!  
 

(७) अणखल भारर्ीय चरखा संघ: १९२५.—या संघाचे प्रथम िंायालय अहमदाबाद येथे होते. र्ण 
म. गाधंी १९३३ मध्ये वध्याला बजाजवाडीत आले. अ. भा. चरखा संघाचे अध्यक्ष म. गाधंीच होते. मंत्री 
शिंंरलाल बँिंर, जवाहरलाल िेहरू, िंोषाध्यक्ष जमिालाल बजाज, सदस्य-मौ. शौिंतअली, राजेंद्र 
प्रसाद, सतीशचंद्र दासगुप्ता, मगिलाल गाधंी, ख्वा. िुंरेशी. मागे एिंदा आलेच आहे िंी, सामानजिं 
सुधारणेच्या चळवळीत जमिालालजींिी र्ढुािंार घेतला तो श्री. श्रीिृंष्ट्णदासजी जाजू याचं्या पे्ररणेिे! 
जाजूजींिा राजिंारणात रस िव्हता. तसे ते अखेरर्यंत राजिंारणार्ासूि दूरच राहात गेले. र्ण 
जमिालालजींिी त्याचंी गाधंीजींशी भेट घडविू आणली आनण राजिंारण िसले तरी रचिात्मिं िंायात 
जाजूजींिी आिंदािे सहिंाराचे आश्वासि नदले. म. गाधंींिा योग्य िंामासािी योग्य माणसे हवी होतीच. 
त्यािंी जाजूजींिा अ. भा. चरखा संघाचे मंत्रीच िेमिू टािंले. खादीचे उत्र्ादि, खादीचा प्रचार, खादीचे 
नशक्षण, चरख्याचे संशोधि अशा एिूंण मानंत्रिं आनण तानंत्रिं बाबतीत चरखा संघाची िंामनगरी 
अतुलिीयच आहे. 
 

गाधंीजींच्या लेखी खादी म्हणजे िेंवळ हातािे िंातलेल्ह्या सुताचे, हातािंी नवणलेले िंार्ड ही 
िंल्ह्र्िा, मुळीच िव्हती. त्यािंा ‘खादी’हा मंत्र आनण तंत्र, शस्त्र आनण अस्त्रच वाटत होता. खादी म्हणजे 
िंार्ड िव्हे! एिं जीविदृष्ी, एिं स्वतंत्र सासं्िृंनतिं र्द्धती. याच रीतीिे खादी समजूि घ्यायला हवी. 
एखाद्या माणसािे खादी वार्रली िंी तो सत्याग्रहाला लायिं झाला, ही िंल्ह्र्िा म. गाधंींिा िंधीच 
अनभपे्रत िव्हती. कहदुस्थािात माजलेली भिूं आनण िंंगाली यावरचा हा इलाज होता. मािवाच्या प्राथनमिं 
गरजा तीि—अन्न, वस्त्र, निवारा. अन्नासािी ग्रामसेवा, िृंनष उत्र्ादि, वस्त्रासािी खादी आनण निवाऱ्यासािी 
आश्रम, ही त्याचंी उर्ाययोजिा! 
 

वध्याला आल्ह्यािंतर प्रथम मगिवाडीत खादी नवद्यालय आनण प्रनशक्षणाचे िंायप सुरू झाले. 
उत्र्ादिाची सोय र्ाहूि इतर गावीही खादी उत्र्ादि िंें दे्र सुरू झाली. म. गाधंींिी चरखा हा देशाच्या 
स्वातंत्र्याचे प्रतीिंच मािला आनण िंाँगे्रसच्या झेंड्ावर तीि रंगाचं्या मधोमध चरख्याचे प्रतीिं अंनिंत 
िेंले. भारताची वस्त्राची गरज ही सातत्याची गरज आहे. ‘वासानंस जीणानि यथा नवहाय’ म्हणजे देहालाच 
वस्त्राची उर्मा नदली. वस्त्र धुतले जाते, जीणप होते आनण िव ेघ्याव ेलागते. प्राथनमिं गरजारं्ैिंी वस्त्राला 
सततची मागणी असणार. खादी हा त्याचें दृष्ीिे वादाचा नवषय िव्हता, स्वादाचाही िव्हता. देशमुिीचा 
मंत्र म्हणूि खादीिंडे र्ानहले तर या एिंाच साधिािे भारताच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्ि सुटूि जाईल, एवढा 
अढळ नवश्वास त्यािंा होता. 
 

राऊंड टेबल िंॉन्फरन्सच्या वळेी मचेँस्टरच्या िंार्ड उद्योजिंािंी म. गाधंींिा प्रश्ि नवचारले, तेव्हा 
शातं नचत्तािे नदलेले उत्तर सवांिाच िाऊिं आहे. 
 

आज देखील सेवाग्राम येथील चरखा संघातूि खादीचे संशोधि िंायप चालूच आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

(८) अ. भा. ग्रामोद्ोग संघ : १९३४.—गाधंी सेवा संघाच्या िंायपक्रमातूि अ. भा. ग्रामोद्योग संघाची 
स्थार्िा झाली आनण िालवाडी येथे या संघािे आर्ला ससंार थाटला. १९३३ मध्ये रू्. नविोबाजी िालवाडी 
येथे राहायला गेले. १९३४ मध्ये मंुबईच्या िंाँगे्रस अनधवशेिात निवडणुिंीत भाग घेण्याचा िराव जेव्हा र्ास 
झाला तेव्हा म. गाधंींिी िंाँगे्रसचे ‘चार आणे सदस्यत्व’ ही सोडूि नदले आनण आर्ले लक्ष सवपस्वी 
रचिात्मिं िंायािंडे लावले. अस्र्ृश्यता निवारण हनरजि सेविं संघाद्वारे व खादीचे िंाम अ. भा. चरखा 
संघाद्वारे चालू होते. खेड्ार्ाड्ात ग्रामीण उद्योग चालू झाले र्ानहजेत त्यानशवाय गत्यंतर िाही, असे 
प्रनतर्ादि िंरूि मंुबई िंाँगे्रसमध्ये त्यांिी िराव आणला. ग्रामोद्योग संघात लक्ष घातले. श्री. 
श्रीिृंष्ट्णदासजी जाजू, अध्यक्ष आनण अथपतज्ञ जे. सी. िुंमारप्र्ा, महामंत्री नियुि झाले. ग्रामोद्योगाच्या 
संशोधिाचे िंायप मगिवाडीत सुरू झाले. आज या वास्तूमध्ये मगि संग्रहालय आहे. तेलघाणी, हातािे 
दळलेले र्ीि, हातािे सडलेला तादूंळ, मधमाशा र्ाळणे इत्यादी संशोधि अ. भा. ग्रामोद्योग संघाचेच!  
 

म. गाधंी वध्याला आल्ह्यािंतर आनण रचिात्मिं िंायपक्रमासािी िंाँगे्रसचे सदस्यत्व सोडल्ह्यािंतर 
त्यािंी आर्ल्ह्या अिंरा व्रताचं्या अिुषंगािे िव्या िव्या ससं्था िंाढल्ह्या. गाधंीजींच्या व्रताचंा थोडा खुलासा 
िेंल्ह्यािंतरच त्याचं्या उर्त्स्थतीत अन्य संस्थाचंा िेंवळ िामोल्लेख िेंल्ह्यािेही िंाम भागेल, म्हणूि हे थोडे 
नवषयातंर!  
 

गाधंीजींची अिंरा व्रते वर उद धृत िेंली आहेत, त्यार्ैिंी चार व्रते अिंरणात्मिं आहेत ती : (१) 
अकहसा, (२) अस्तेय, (३) असंग्रह, (४) अस्वाद. श्रीमद भगवद गीतेच्या सोळाव्या अध्यायात दैवी गुण व 
आसुरी गुण नवशद िेंले आहेत. दैवी गुणाचंी संख्या सव्वीस आनण आसुरी गुणाचंी संख्या िेंवळ सहा! या 
सव्वीस गुणामंये देखील सात गुण अिंरणात्मिं आहेत : (१) अभय, (२) अकहसा, (३) अक्रोध, (४) 
अलोलुप्तत्वम्, (५) अचार्लम्, (६) अद्रोह, (७) अर्ैशुिम्. 
 

‘अभय’ च्या ऐवजी निभपय असा शबद योजणे शक्य िव्हते िंा? िव्हते! माणूस जन्माला येतो आनण 
त्याला जगायचे असते. जगत असतािा भय वाटणारच! म्हणूि रू्. नविोबािंी िंमीत िंमी भय म्हणजे 
अभय, हा अथप स्र्ष् िेंला आहे. त्याच रीतीिे गाधंीजींच्या अिंरा व्रतारं्ैिंी चार व्रते घ्यायची, जगण्यासािी 
िंराव्या लागणाऱ्या धडर्डीत ि-कहसा अशक्य म्हणिू अकहसा! 
 

आद्य शिंंराचायांिी मंडिनमश्रािंा ‘स्तेिवत् भोक्ष्यसे िंथम् ?’ असा प्रश्ि नवचारला होता. जो 
एिंटा खातो तो चोर, संनवभाग िंरूि खातो तो सज्जि याच रीतीिे असंग्रह आनण अस्वाद याचंा अथप लावणे 
बरे, माणसाला जीभ नदली आहे तर स्वाद, चव असणारच. नतला िंमीत िंमी िंरीत सूक्ष्मात िेणे म्हणजे 
अस्वाद! चवचेी गरजही आहे. “चविा” होऊ ि देणे हे व्रत! 
 

म. गाधंींच्या अिंरा व्रतामंध्ये ‘शरीरश्रम’ असे सहा क्रमािंंाचे व्रत आहे. इंग्रजीमध्ये जेव्हा आर्ण 
नडत्ग्िटी ऑफ लेबर म्हणतो, तेव्हा बरे वाटते. र्ण श्रमाला प्रनतष्ठा देणे नजवावर येते. श्रमप्रनतष्ठा म्हणजे 
िंाय? जी िंामे इतरािंा िंरण्याची घाण वाटते, लाज वाटते म्हणूि ती िंामे स्वतः गाधंींिी िेंली आनण 
आर्ल्ह्या माणसािंा िंरायला लावली. उदाहरणाथप, भगं्याचें िंाम, वध्याला आल्ह्याबरोबर त्यािंी र्नहले 
िंाम हेच िेंले. शुद्ध साधि हाती आल्ह्यािंतर स्वातंत्र्याचे स्वप्ि र्ाहणारे म. गाधंी फार दूरवर नवचार 
िंरीत. व्यनिगत आनण समहूगत िंाही िंामे अशी असतात िंी ज्जयामुळे सुख, आिंद वाटतो. उदाहरणाथप, 
खाणे-नर्णे! र्ण िंाही िंामे अनप्रय असतात आनण व्यिीला िंराव ेलागले तर त्याला िंतपव्य म्हणतात. 
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उदाहरणाथप, भाडंी घासणे, तोंड धुणे इत्यादी. भारतीय समाजावर धमािे, सते्तिे, द्रव्यािे अशीच अनप्रय 
िंामे लादली गेली. स्वातंत्र्यािंतर देशातील लोिंािंी ती िंामे िंरायचे िािंारले तर ? 
 

म्हणूिच श्रमाची प्रनतष्ठा त्यािंा वाढवावयाची होती आनण गीतेतील ‘यद यद आचरते श्रेष्ठ :’ ही प्रथा 
रुळवायची होती. 
 

जानतभेद, वणपभेद हा फार जुिा आहे आनण समाजात मान्यता र्ावलेला आहे. राजे लोिंािंा किंवा 
श्रीमंत लोिंािंा त्याचं्या अंगात िंर्डे (अथात त्याचेंच) चढवायला िोिंर लागायचे. ते धुवायला िोिंर 
लागायचे. तुलसीरामायणामध्ये तुलसीदासािंी प्रभ ूरामचंद्राबरोबर सीतामाई विवासात जायला निघाल्ह्या 
तो प्रसंग सोप्या भाषेत वर्थणलेला आहे. र्ण आजच्या नवचाराला तो चालिा देऊि जातो, एवढे मात्र खरे. 
सीतामाई र्तीबरोबर जायला निघाल्ह्या. िंौसल्ह्या आनण सुनमत्रा याचंी मिे िंासावीस झाली. सीतेला 
विवासातले िंष् सोसवणार िाहीत, िंारण नतला सवांिी जर्त जर्त साभंाळले आहे. “जीविमनूरनजनम 
जुगवतरहही, दीर्बत्ती िहीं टारि िंहही” सीतेचा संभाळ असा झाला होता. नतला िंोणी नदव्याची वात 
सारायचेही िंष् नदले िव्हते. म्हणजे हे िंाम दासीचे! हा वगपभेद, श्रमभेद नस्त्रया आनण दास-िोिंर यािंा 
शिेंडो वषांर्ासूि भोवत होता. भावत मात्र मुळीच िव्हता! 
 

सत्ता, मत्ता, धमप यािंी िेंलेला हा वगपभेद म. गाधंींिा समूळ िाहीसा िंरायचा होता. त्याचं्या अिंरा 
व्रतातं शरीरश्रम अंतभूपत झाले ते या अथािे! 
 

‘सवोदय’ शबद म. गाधंींचा. िंधी िंधी ‘अंत्योदय’ अर्नरहायपच आहे, असे ते म्हणायचे. सवोदय 
म्हणजे सवांचा उदय. षष्ठीतत्र्ुरुष समास म्हणूि सोर्ा वाटतो. र्ण त्यामागील भनूमिंा अतं्योदयाचीच 
आहे. र्नश्चमेिंडला राजिंारणाचा नवचार ‘गे्रटेस्ट गुड ऑफ नद गे्रटेस्ट िंबर’ जास्तीत जास्त लोिंाचें 
जास्तीत जास्त भले! म्हणजे शभंर लोिंामंध्ये िव्याण्णव लोिंाचें भले होणार असेल तर तो र्नश्चमी 
राजिंारणाचा अखेरचा शबद! 
 

म. गाधंींच्या मिात िव्याण्णव लोिंाचंा नवचार आला िाही. नवचार आला तो उरलेल्ह्या एिंाचा. या 
एिंा नबचाऱ्याला इतराचं्या भल्ह्यासािी बळी जाण्यानशवाय उर्ायच िाही िंाय? अंनतमाचा उदय हा हक्क 
म्हणूि गाधंींिी मान्य िेंला आनण निरर्वाद रीतीिे सवोदय = सवांचा उदय, असा शबद प्रचारात आणला. 
अकहसेच्या मागािे हे आनण हेच शक्य होते. 
 

त्याचं्या देखरेखीखाली निघालेल्ह्या र्ढुील संस्था त्याचं्या व्रतािुंसार आहेत िंी िाहीत, हे स्वतः 
जातीिे ते बघत. 
 

(९) महारोगी सेवा मंडळ: १९३६.—सेवाशुश्रूषा हे गाधंीजींचे व्रतच होते. हे व्रत र्ुढे 
चालनवण्यासािी एिं नवलक्षण व्यनिमत्व र्ुढे आले. ते म्हणजे श्री. मिोहरजी नदवाण. त्याचें अध्ययि रू्. 
नविोबाजींिंडेच झाले होते. िह्मचयाचे व्रत त्यािंी घेतले होते. वृत्ती आनण िृंती दोन्ही ‘िम्रत्व’े च! “ज्ञािाची 
चाळीशी गािली िंी ि नदसणारे ‘अक्षर’ नदसू लागते.” हा अिुभव त्याचंाच! त्यािंी महारोग्याचंी सेवा 
र्त्िंरली. संस्था िंाढावयाची असे िरल्ह्याबरोबर जमिालालजींिी देवस्थाि रस्टची दत्तरू्रला असलेली 
शभंर-दीडश ेएिंर जमीि दर एिंरी शभंर रुर्ये या भावािे या मंडळाला नविंली. िंायाची जबाबदारी श्री. 
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मिोहरजी नदवाण यािंी उचलूि सेवािंायप सुरू िेंले. या संस्थेच्या शाखा येळीिेंळी, वायगाव, देवळी, 
खरागंणा, सेलू, कसदी येथे सुरू झाल्ह्या. आज आंतरराष्ट्रीय ख्यानतप्राप्त श्री. बाबा आमटे हे महारोग्यावंर 
प्रथम उर्चार येथूिच नशिंले. १९४० मध्ये या संस्थेचे ‘िुंष्धाम दत्तरू्र’ असे िामानभधाि झाले. शतेी, 
बागवािी, गोशाळा, खादी, चमपवस्तू असे उद्योग येथे सुरू झाले. महारोग्याचं्या िंष्ातूि सुमारे ४०० एिंर 
जमीि धान्य-फळे नर्िंव ूलागली आनण उत्र्न्नाचा आिंडा ६ लाखारं्यंत र्ोहोचला. 
 

मिोहरजींबरोबर डॉ. रनवशिंंर शमा, डॉ. जगन्नाथ महोदय याचंाही उर्चार िंायात सहभाग 
उल्लेखिीय आहे. १९४२ ची चळवळ थाबंल्ह्यावर १९४४ मध्ये म. गाधंी सेवाग्रामला आले तेव्हा त्यािंी 
िुंष्धाम दत्तरू्रला भेट नदली. “मेरे नलये यह तो यात्रा िंा स्थाि है” हे म. गाधंींचे तृप्तीचे उद गार!  
 

मिोहरजींिा १९५७ मध्ये सरिंारिे ‘र्द्मश्री’ निंताब नदला. मिोहरजी त्यािंतर रू्. नविोबाजींिंडे 
र्रंधाम आश्रमात व्यवस्थार्िं म्हणूि राहायला गेले. १५ जािेवारी १९८० मध्ये त्याचें देहावसाि 
झाल्ह्यािंतर िुंष्धाम दत्तरू्रचे ‘मिोहर आरोग्य नििेंति’ असे िामानभधाि झाले.  
 

(१०) राष्ट्रभाषा प्रचार सणमर्ी: १९३७.—९ जुलै १९३७ मध्ये सेवाग्राम येथे राष्ट्रभाषेसंबंधी एिं 
सभा होऊि अनखल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सनमतीची शाखा वध्याला िंाढायचे िरले. िंािरू्र निवासी 
सेि र्द मर्दजी कसघानिया यािंी दरवषी १५ हजार याप्रमाणे र्ाच वषांत ७५ हजार रुर्याचंी देणगी 
राष्ट्रभाषा प्रचारासािी जाहीर िेंली. आरंभी अेम. सत्यिारायणजी हे मंत्री झाले. १९३८ मध्ये मंनत्रर्द 
श्रीमन्नारायण यािंी साभंाळले. १९४२ मध्ये भदन्त आिंद िंौसल्ह्यायि यािंी हे र्द साभंाळले. र्ढेु 
मोहिलाल भट्ट याचंी नियुिी झाली आनण सध्या श्री. शिंंररावजी लोंढे हे िंाम साभंाळीत आहेत. 
 

राष्ट्रभाषा प्रचार सनमतीचा व्यार् आता प्रचंडच झाला आहे आनण वधा स्टेशिला लागिूच प्रचार 
सभेची डोळ्यात भरण्याजोगी वास्तू आज िंायपरत आहे. 
 

(११) मारृ् सेवा संघ: १९३७.—सि १९२१ मध्ये श्रीमती िंमलाताई हॉस्रे्ट या मायमाऊलीिे 
सूनतिंागृहाच्या िंायात स्वतःला वाहूि घेतले. या िंायातूि ‘मातृ सेवा संघ’ ही संस्था िागरू्रला 
अत्स्तत्वात आली. िंमलाताईंची तळमळ, िंायपिुंशलता आनण संघटि शिी अद भतूच! प्राििदोषामुळे 
त्यािंा मातृत्व लाभले िाही. र्ण या दोषाचे उन्नयि िंरूि ‘हजारो माताचंी माता’ आनण ‘हजारो बालिंाचंी 
आजी’ होण्याचे स्वप्ि त्यािंी आिंाराला आणले आनण तारुण्याला लाजवील अशा धडाडीिे त्या िंामाला 
लागल्ह्या. गावोगावी सूनतिंागृहाच्या शाखा िंाढण्याचा उद्यम सुरू िेंला. 
 

अशा या सत्िंायािंडे जमिालालजींचे लक्ष ि जाते तरच िवल! त्यािंी र्ुढािंार घेतला आनण 
मातृ सेवा संघाची शाखा वध्याला निघावी या उदे्दशािे िव्या इमारतीसािी जमिालालजींिी दहा हजार 
रुर्ये नदले. श्रीमती िृंष्ट्णाताई भाव ेतत्र्र होत्याच. श्री. द्वारिंािाथजी लेले याचं्या त्या भनगिी. लेलेजी रू्. 
नविोबाबंरोबरच वध्याला आले होते. िृंष्ट्णाताईंिी र्ढुािंार घेतला. सवपश्री िंािंासाहेब र्राजंरे्, अते्र 
विंील, आगाश ेविंील, डॉ. बार्ट, िंावळे विंील, डॉ. मिुभाई नत्रवदेी, डॉ. सौ. शातंाबाई बार्ट, डॉ. 
वनिता चोरघडे, तिुबेि नत्रवदेी, सौ. िंमलाबाई लेले या मंडळींिी वध्याला ही ससं्था मिाच्या लागणीिे 
आिंाराला आणली. आनण मातृ सेवा संघाचे वध्याचे िंायप भव्य, स्वतंत्र इमारतीत िागरू्रच्या खालोखाल 
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सुचारू रूर्ािे चालू झाले—चालू आहे. मातृभाविेच्या शोभेची लिंािंी वध्यावर शोभ ू लागली. वधा या 
गावाचे िाव स्त्रीकलगी िंा, हे िंोडेच आहे. बऱ्याच गावची िाव ेिर्ुसंिंकलगी असतात. 
 

(१२) नई र्ालीम : १९३७.—मूळ िंल्ह्र्िा म. गाधंींचीच. नशक्षणाचा सावपनत्रिं प्रसार तर झालाच 
र्ानहजे आनण नशक्षण सावपजनििं होण्यासािी स्वावलंबिाचे तत्त्व त्यात आले र्ानहजे. खेड्ार्ाड्ातं 
गनरबाचंी मुले र्ाच-सहा वषांर्ासूिच र्नरत्स्थतीमुळे राबायला लागतात आनण आई-बार्ाच्या िंमाईच्या 
नर्िात स्विंमाईिे मीि घालतात. नशक्षण सिीचे िेंल्ह्यािंतर आई-बार् मुलािंा िुसतेच नशक्षणासािी 
शाळेत घालायला तयार िसतात. िंारण नशक्षण मोफत असले तरी मुलािंडची मीि िंमाई बंद होते. 
 

१९३७-३८ मध्ये श्री. श्रीमन्नारायण याचं्या र्ुढािंारािे सुनवख्यात नशक्षणतज्जज्ञ िें. जी. सय्यनदि 
याचं्या अध्यक्षतेखाली एिं र्नरषद वध्याला झाली. म. गाधंींिी दोि िंल्ह्र्िा माडंल्ह्या : (१) मलूभतू नशक्षण 
एखाद्या धंद्याशी, उद्योगाशी जोडले जाव े (हे रनशयात िेंले गेले आहे.) आनण (२) या धंदेनशक्षणातूि 
नशक्षिंाचे वतेि नदले जाव.े म्हणजे प्रोजेक्ट मेथडच्या भातुिंलीतूि सुटूि नवद्याथी जी वस्तू निमाण 
िंरतील ती वस्तू बाजारात भाव खेचू शिेंल. या दोि िंल्ह्र्िा प्रत्यक्षात आणण्यासािी िई तालीम संस्थेची 
स्थार्िा होऊि श्री. ई. डबल्ह्यु. आयपिायिंम् आनण त्याचं्या र्त्िी श्रीमती आशादेवी आयपिायिंम् यािंी सवप 
जबाबदारी स्वीिंारली. सध्या ही ससं्था सेवाग्रामला िंायप िंरीत आहे. 
 

(१३) मगन संग्रहालय (१३-१२-१९३८).—म. गाधंींिी ग्रामोद्योग संघाच्या नविंासासािी जी 
सल्लागार सनमती नियुि िेंली होती, त्यात सवपश्री रवीन्द्रिाथ िािूंर, सर जगदीशचंद्र बोस, सर र्ी. सी. 
रे, डॉ. सी. व्ही. रमण, डॉ. बी. सी. रॉय, डॉ. अन्सारी, नजवराज मेहता, घिःश्यामदास नबरला ही मंडळी 
होती. ‘ग्रामोद्योगा’च्या नविंासासािी अशा संग्रहालयाची गरज निनश्चत होऊि मगिवाडीमध्येच मगिलाल 
संग्रहालयाचे उद घाटि म. गाधंींच्या हस्ते ३० नडसेंबर १९३८ मध्ये झाले. डॉ. िुंमारप्र्ा िंारभार र्ाहू 
लागले. या संग्रहालयाजवळ त्याचेंसािी एिं िुंटी उभारण्यात आली. र्ुढे डॉ. िुंमारप्र्ािंी सेलडोह येथे 
स्वतंत्र िंायप सुरू िेंले.  
 

ग्रामोद्योगी वस्तंूचे एिं उत्तम संग्रहालय म्हणिू आजही हे प्रदशपि आर्ली जबाबदारी र्ार र्ाडीत 
आहे. 
 

(१४) लहदुस्र्ानी प्रचार सभा : १९४१.—मनहलाश्रमाच्या जनमिीवरच सेवाग्राम रस्ता सुरू होतो. 
नतथेच ‘िंािंवाडी’ अत्स्तत्वात आली. गं्रथालय, इमारत आनण िंायपिंत्यांची निवासस्थािे नमळूि दहा-र्ाच 
इमारतींचा सचं उभा झाला. आचायप िंािंा िंालेलिंर याचं्यावर या सभेची जबाबदारी सोर्नवली. 
िंािंासाहेबाचें सानहत्यातील स्थाि श्रेष्ठ! गुजरातची त्यावळेची सानहत्त्यिंाचंी नर्ढी िंािंासाहेबाजंवळ 
नशिंली. राष्ट्र भाषा प्रचार सभा ही कहदीचा प्रचार िंरीत होती. कहदी व्यनतनरि इतर भाषेतलेही शबद 
घेऊि कहदुस्थािी भाषा तयार िंरण्याचे िंायप सुरू झाले. 
 

एिं सावपभानषिं वगप िंोश िंाढण्याचा संिंल्ह्र् डॉ. राजेंद्रप्रसाद याचं्या अध्यक्षतेखाली रू्णप 
िंरण्याचे िरले. भारतातील १४ प्रचनलत भाषा आनण बोली लक्षात घेऊि देविागरी नलर्ीत मूळ शबद 
घेऊि त्याला प्रनतशबद इतर भाषातं योजण्याची ही िंल्ह्र्िा होती. मलूभतू ‘िंल्ह्र्िा’ निवडीचे िंामही सुरू 
झाले. र्ण १९४२ च्या आंदोलिात हे िंायप तसेच रानहले. िंाही नदवस कहदुस्तािीचा प्रचार िंरायला 
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‘सबिंी बोली’ िावाचे एिं सुन्दर मानसिं िंािंा िंालेलिंर आनण श्री. श्रीमन्नारायण याचं्या 
संर्ादिंत्वाखाली निघत होते.  
 
  सध्या ही वास्तू मनहलाश्रमाच्या ताबयात आहे.  
 

इथवर वधा र्नरसरातील एिं संस्था सोडूि अन्य संस्थाचंा र्नरचय-र्रामषप घेतला. यािंतर तीि 
संस्था वध्याबाहेरच्या म्हणिू स्वतंत्र र्रामशप घेणे बरे. वध्यातील एिं नचरस्मरणीय ससं्था—बजाजवाडी –
नतचा र्रामषप स्वतंत्र प्रिंरणात घ्यायचा आहे. 
 

(१५) सेवाग्राम.—महात्मा गाधंी वध्याला आल्ह्यािंतर िंाही नदवस मनहलाश्रमात आनण 
मगिवाडीत वास्तव्यास रानहले. जमिालालजींिी त्यािंा त्याचंा आश्रम सोडूि वध्याला मुद्दाम आमंत्रण 
नदले होते. सरदार वल्लभभाईंिा अथात हे र्संत िव्हते. जमिालालजींिी आर्ली एिं बाग महात्मा 
गाधंींच्या आश्रमाला द्यायचे िरनवले होते. “सरदार अशा दहा बागा देऊ शिंले असते. र्ण जमिालाल देऊ 
शिंले िसते”, हे महात्मा गाधंींचेच उद गार! 
 

जमिालालजींिी, त्याचं्या मालगुजारीतले वध्यार्ासूि थोड्ा अंतरावर शगेाव िावाचे गाव होते, 
नतथेच आश्रमाची वास्तू उभी िंरण्याचा संिंल्ह्र् िेंला आनण १९३६ मध्ये सेवाग्राम आश्रम रू्णप होऊि म. 
गाधंी नतिंडे रहायला गेले. अिंोल्ह्याजवळील मोिे स्टेशि शगेाव याची गल्लत होऊ िये म्हणूि हे छोटे 
शगेाव बदलूि ‘सेवाग्राम’ असे िाव देण्यात आले. सेवाग्रामचा र्सारा इतिंा वाढला िंी, तेथे सरिंारला 
स्वतंत्र डािंघर उघडाव ेलागले. अ. भा. चरखा संघ, खादी नवद्यालय, तानलमी सघं, िंस्तुरबा हॉत्स्र्टल 
आनण इतर अिेिं तत्सम ससं्था सेवाग्रामलाच गेल्ह्या. देशातील स्वातंत्र्योन्मुख सवप संस्था आनण मान्यवर 
र्ुढाऱ्याचें िंें द्रस्थाि म्हणूि सेवाग्रामची सवपत्र ख्याती झाली. गाधंींच्या सल्ह्ल्ह्यानशवाय र्ािही हलायचे िाही, 
अशी िंाँगे्रसची त्स्थती होती. लोिंप्रमुख, लोिंिेते आनण सरिंारप्रमुख सवपच मंडळी गाधंींिा भेटायला 
येऊ लागल्ह्यामुळे सेवाग्राम आश्रम म्हणजे एिं स्वावलंबी गावच होऊि बसले. िंाँगे्रस वनिंंग िंनमटीच्या 
सवप सभा वध्याला बजाजवाडीतच होत असत. त्या िंायाचा उहार्ोह अन्यत्र! 
 

२५ ऑगस्ट १९४६ ला गाधंीजी नदल्लीला गेले. १ फेिुवारी १९४८ ला सेवाग्रामला ते र्रत यायचे 
होते. र्ण ३० जािेवारी १९४८ हा त्याचं्या जीविातला अखेरचा नदवस िरल्ह्यामुळे ते र्रत आले िाहीत. 
सेवाग्रामचा इनतहास स्वतंत्र उर्लबध आहे. 
 

डॉ. सुशीला िायर याचं्या प्रयत्िातूि व प्रमुखत्वातूि आज सेवाग्रामला िंस्तुरबा हेल्ह्थ 
सोसायटीतफे महात्मा गाधंी इत्न्स्टटू्यट ऑफ मेनडिंल िंॉलेज उभे असूि, वध्याइतिंीच गजबज 
सेवाग्रामला सुरू आहे. 
 

(१६) नालवाडी—गोरु्री (१९३४).—वध्याहूि िागरू्रला यायला निघाले िंी, वध्यार्ासूि सुमारे 
तीि निं. मी. अंतरावर िालवाडी हे गाव लागते. या गावाला गरीब आनण दनलताचंी वस्ती अनधिं त्यामुळे 
गाधंीनिष्ठ सेविंाचें हे आिंषपण स्थाि. वधा सोडल्ह्यािंतर रू्. नविोबाजींचा मुक्काम जवळजवळ सात वष े
िालवाडीला होता. जमिालालजी यािंी नविोबािंा गुरुस्थािी मािले होते. ते नजथे असतील, जातील, ते 
नििंाण त्याचं्या दृष्ीिे उत्तमच होते. “जैसा देव र्जुोनि र्ानहजे रे्रूनि शतेा जाइजे” या तऱ्हेचे हे सबंंध! 
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नविोबाजींजवळ नवश्वासू िंायपिंत्यांचा फार मोिा िेवा होता.‘मी’ िंायाला लागलो, तर ‘आम्ही’ िंायाला 
लागचू, ही रू्. नविोबाचंी वागण्याची तऱ्हा. सवपश्री गोर्ाळराव वाळंुजिंर, मिोहर नदवाण, दत्तोबा दास्तािे, 
गोर्ाळराव िंाळे, िंुंदर नदवाण, भाऊ र्ािसे, बाबाजी मोघे आदी अथिं िंायपशिी असलेली माणसे. 
खादीचे िंाम िालवाडीला उत्तम होऊ लागले आनण िालवाडीची गोर्रुी झाली. 
 

श्री. गोर्ाळराव वाळंुजिंर याचें िाव निघाले म्हणूि एिंा अनभिव प्रवृत्तीचा उल्लखे िंरणे अगत्य 
आहे. जे िंाम अत्यंत हीि म्हणूि समजले जाई, तेच िंाम म. गाधंी, रू्. नविोबा आनण त्याचें सहाय्यिं यािंा 
नप्रय असे. भगंीिंामाचे स्र्ष्ीिंरण आलेच आहे. श्री. गोर्ाळरावजींिी असेच एिं हेय, हलिें िंाम 
स्वीिंारण्याचे धैयप तर दाखनवलेच र्ण त्यातले उत्तम िंसबही मिार्ासूि िंमानवले. श्री. गोर्ाळरावजी 
जातीिे िाह्मण, देशस्थ, ऋग्वदेी नशवाय र्दवीधर, एम. ए. र्यंत नशिंलेले. त्यािंी िंाम र्संत िेंले ते 
मेलेल्ह्या गुराचंी चामडी िंाढणे, ती िंमानवणे आनण त्याच्या उत्तम उर्युि वस्तू बिनवणे. 
 

हे िंायप हलक्या, अस्र्ृश्य जातीचे, तेही त्यािंी िाईलाजािे र्त्िंरलेले, अथपशास्त्रात िॉि िंाँनर्कटग 
गु्रप्स म्हणूि ज्जयाचा उदो-उदो िेंला जातो, तीच या गुरे फाडणाऱ्या लोिंावंर धमप, सत्ता आनण मत्ता यािंी 
र्ाळी आणली होती. हेच िंाम तुम्हाला नवनहत आहे, िंरा िाही तर, उर्ाशी मरा. दुसऱ्या िंामाचा निषेध! 
नजवतं गुरे मारूि त्याचंी िंातडी िंमावण्याचे िंाम महात्मा गाधंींच्या अकहसेत बसूच शिंत िव्हते. श्री. 
गोर्ाळरावजींिी हे िंाम स्वीिंारले. उच्च वणप आनण र्दवीधरािे हे िंाम स्वीिंारणे म्हणजे िंामाला प्रनतष्ठा 
आलीच. िंोणत्याही िंामात श्रेय आनण पे्रय बघणारे महात्मा गाधंी प्रनतष्ठाभजंिाच्या मागे निंती िंसोशीिे 
लागले होते, याचे हे एिं उदाहरण! 
 

या चमालयात ज्जया वस्तू होत, त्याला अकहसिं वस्तू म्हणत. डॉ. राजेंद्र प्रसाद, खुद्द महात्मा गाधंी 
इथूि तयार झालेली र्ायताणे वार्रीत असत. म्हणजे या िंामाला श्रेष्ठता आली. खादी ग्रामोद्योग 
िंनमशिच्या अतंगपत हे िंाम अजूि चालू आहे. जीविमलू्ह्ये बदलविू टािंण्याचे श्रये श्री. गोर्ाळरावजी 
वाळंुजिंर यािंा देण्यात िम्रताच आहे!  
 

(१७) र्रंधाम आश्रम; ब्रह्मणवद्ा मंणदर, र्वनार.—ही एिं अनभिव संस्था, नहची त्स्थती-गती 
समजाविू घ्यायला जी शिी लागते, ती आणणार िुंिूि?  
 

सकळकर्ा र्ो ईश्वर । रे्िे केला आंणगकारू । 
र्या रु्रषाचा णवचारू । णवरळा जािे ॥ 

     (दासबोध, दशकाट, समास ६) 
  

समथप रामदासािंी ‘तया र्ुरुषाचा नवचारु नवरळा जाणे’ असे िमूदच िंरूि िेवलेले आहे. 
र्विारच्या प्रवृत्ती या खास रू्ज्जय नविोबाचं्या प्रवृत्ती. रू्ज्जय नविोबा िह्मज्ञाि व िह्मनवदे्यचे उर्ासिं, ज्ञाते 
आनण तदिुषंगािे सवपच िंाही! नविोबाचं्या जीविभराच्या साधिेचा िंें द्र कबदू म्हणजे िह्मनवद्या! नतच्यासािी 
त्यािंी घर सोडले. त्यासािीच ते रू्ज्जय बारू्जंवळ आले आनण िह्मनवदे्यच्या प्रयोगािे उत्सानहत होऊि त्यािंी 
‘चरानत चरतो भगः’ हे व्रत घेऊि अनखल भारताची भदूाि यात्रा सरं्न्न िेंली. त्याचें हे भारत-दशपि 
जगातील सत् -प्रयोगाचा अद् भतु चमत्िंारच!  
 



 

अनुक्रमणिका 

१९३८ र्ासूिच र्विार ही त्यािंी आर्ली साधिाभनूम िरविू िेवली होती िंी िंाय, िंोण जाणे! 
धाम िदीच्या तीराचे त्यािंा िंा आिंषपण वाटले? रू्वीचे प्रवररू्र हे आजचे र्विार. प्रवररू्रच्या राजाचे िाव 
प्रवरसेि. प्रवरसेिाची आई रामभि, नतिे नित्य दशपिासािी रामाचे मंनदर बाधंले. िंाळािे ही मंनदरे 
उद ध्वस्त िेंली. नविोबाजींिी नतथे ‘राम-भरत भेट’ अशी एिं मूती शोधूि िंाढली. हा ईश्वराचा प्रसाद 
समजूि या मूतीची प्रनतष्ठार्िा िेंली आनण दैवी बंधुभाविेचा मनहमा नशिंनवण्यासािी आर्ले संन्यासाश्रमाचे 
चंबूगबाळे र्विारला िेवले. ‘वार्थषये िाही सनंडली । ग्रीष्ट्मे िाही मंनडली’ अशी बारमाही धाम िदी—नतथे 
एिंा टेिंडीवर जमिालालजींिी एिं लाल बंगला बाधंला होता, तोच र्नरसर आता ‘िह्मनवदे्यचा आगरु’ 
बिूि गेला. 
 

िंाचंिमुिीचे प्रयोग, ऋषी-शतेीचे प्रयोग, याच वास्तूत सुरू झाले. र्ुरुष अनवरोधी िह्मवानदिींचा 
संच भारताच्या प्रातंाप्रातंातूि तेथे गोळा झाला. श्रम-प्रनतष्ठा, असंग्रह आनण स्वतःच्या र्नरश्रमािे िंमावलेले 
अन्न ही साधिा या िह्मवानदिींसािी निनहत िंरूि नविोबाचें वदेान्त नशक्षण येथे सुरू झाले. अंत्योदय, 
सवोदय आनण त्याच्या र्ढेु आत्मोदय ही रू्ज्जय नविोबाचंी साधिा-श्रेणी! नतचे वणपि िंरायला अर्ुऱ्या 
बुद्धीतूि शबद आणायचे िुंिूि? प्रयोग डोळ्यािंी र्ानहले तरी ते आत-आत संवदे्य व्हायला योग्यता 
आणायची िुंिूि? अनधिंारी समथांचेच शबद वार्रावते आनण िमस्िंार िंरावा. 
 

देव र्हावया कारिे । देऊळ लागर्ी र्ाहािे । 
कोठेर्री देउळाच्या गुिे । देव प्रगटे ॥ १२ ॥ 
देउळे म्हणिजे नाना शरीरे । रे्थे राणहजे जीवेश्वरे । 
नाना शरीरे नाना प्रकारे । अनंर् भेदे ॥ १३ ॥ 
चालर्ी बोलर्ी देउळे । त्यामध्ये राणहजे राउळे । 
णजरु्की देउळे णर्रु्की सकळे । कळली र्ाणहजे ॥ १४ ॥ 

      (दासबोध : दशक १७, समास १) 
 

मोठे मोठे येऊन गेले । आत्म्याकणरर्ाची वर्मले । 
त्या आत्म्याचा मणहमा बोले । ऐसा कविू ॥ ११ ॥ 
युगानयुगे येकटा येक । चालणवर्ो णर्नी लोक ।  
त्या आत्म्याचा णववेक । र्ाणहलाच र्हावा ॥ १२ ॥ 
प्रािी आले येऊन गेले । रे् जैसे रै्से वर्मले । 
रे् वर्मिुकेचे कथन केले । इच्छे साणरखे ॥ १३ ॥  

      (दासबोध : दशक १७, समास ३) 
 

आजवर आत्मनवद्या, िह्मनवद्या याचें प्रयोग व्यनिगत ‘निनहतं गुहायाम्’ असे झाले. रू्ज्जय नविोबािंी 
िह्मनवदे्यचा प्रयोग सामनूहिं िेंला. नवहीर खणतािा, नवनहरीचे र्ाणी बागेला देतािा, गायी-वासराचें 
शणेमूत वारतािा, स्वयरं्ािं िंरतािा, भाजी नचरतािाही िह्मनवदे्यचे रहस्य इथल्ह्या भागवती िह्मवानदिींिा 
त्यािंी उलगडूि दाखनवले आनण स्वतः मात्र अनलप्त रानहले—ही देखील िह्मनवद्याच!  
 

या आश्रमाला शासि िाही, व्यवस्थार्ि िाही. ईश्वरा, अन्नही तूच आहेस आनण अन्न खाणाराही तूच 
आहेस. िंारण सवांमध्ये तू, तू आनण तूच आहेस. 



 

अनुक्रमणिका 

“रे् बकरे णजवंर् असर्ाना ‘में में में’ करीर् असरे्. ‘मी मी मी’ म्हिर् असरे्. र्रंरु् रे् मरून 
त्याची र्ांर् लर्जिाला लावली की दादू म्हिर्ो ‘रु्ही, रु्ही, रु्ही-रू्च रू्च-रू्च’ असे रे् म्हिरे्. 
आर्ा सारे रु्ही रु्ही-रु्ही रु्ही!” 

 
वध्याच्या अध्यात्म नविंासासािी म. गाधंींच्या पे्ररणेिे जे प्रयत्ि झाले, ज्जया संस्था उभ्या झाल्ह्या त्या 

संस्थाचं्या अल्ह्र् र्नरचयातूिही एिं अिुस्यूत सूत्र लक्षात येते. ते म्हणजे या सगळ्या संस्थातं 
जमिालालजींचा उर्क्रम िळिं लक्षात येतो. मोिे शबद वार्रू ियत, हे खरे, र्ण महाभारताची आिवण 
येते, त्याला िंरावयाचे िंाय? संरू्णप महाभारताचा अभ्यास घडलेला िाही! र्ण माता-नर्त्याच्या स्िेहल 
शबदातूंि हा भारताचा इनतहास मिात िसूि गेला. महाभारताचा िायिं िंोण? याचे उत्तर श्रीिृंष्ट्ण, असे 
नमळते. त्याच्या ज्ञाियोगव्यवत्स्थतीतूिच हा महाि इनतहास घडला. श्रीिृंष्ट्ण साक्षात् ईश्वराचा अवतार! 
शक्याशक्यतेचा नवचार िंरंटाच! महाभारताची िंथा देशोदेशी र्नरनचत आहे. ज्जया देशात ते घडले, तेथे जर 
िाऊिं िसेल, तर तो दोष महाभारताचा िाही. 
 

महाि गं्रथामध्ये िेहमी एिं मंगलमूती र्ात्र असते, सबंध गं्रथ त्याच्या छायेत, सावलीत, वावरतो, 
रू्णप होतो. त्व्हक्टर युगोच्या “ला नमझराबल” या िंादंबरीत ‘नबशर्’चे र्ात्र हे मंगलमूती र्ात्र आहे. ‘ला 
नमझराबल’ चा िायिं हा नबशर् िव्हे. 
 

महाभारतातील मंगलमूती र्ात्र म्हणजे नर्तामह भीष्ट्म! आरंभार्ासूि अखेरर्यंत महाभारत त्याचं्या 
सावलीत रनचले गेले आहे. 
 

वध्याच्या अभतूरू्वप नविंासाच्या इनतहासात मंगलमतूी र्ात्राचा शोध घेतला तर छाया-सावली 
जमिालालजींचीच, असे म्हणाव ेलागेल. 
 

म. गांधी, रू्. णवनोबा, उज्ज्वल जमनालालजी! 
नमस्र्स्मै नमस्र्स्मै नमस्र्स्मै नमोनमः ।  
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‘मुद्रा भद्राय राजरे्’ 
  



 

अनुक्रमणिका 

‘मुद्रा भद्राय राजरे्’ 
 

‘अत्स्तउत्तरस्या ं नदनश’ अशी सुरुवात िंरावी, असे मिात होते. र्ण ‘भाि येता’ बहु लाजलो! 
िंारण एिंा महािंवीिे आर्ल्ह्या एिंा महािंाव्याची सुरुवात याच िंाव्यर्िंीिे िेंली आहे. 
 

—आनण नदशानदशाचें भाि होते िंोणाला? सूयप उगवतो ती रू्वप, सूयप मावळतो ती र्नश्चम-एवढीच 
सवय होती. उत्तर नदशा धृवाची आनण दनक्षण नदशा यमाची, असे आई सागंायची. दनक्षण नदशलेा र्ाय िंरूि 
झोर्ायचे िाही, हा जििीचा आदेश. ‘िंोनटच्या िंोनट उड्डाणे झेर्ाव ेउत्तरेिंडे’ यातील हिुमंताची उत्तर 
नदशा िंोणती? ‘र्क्षी जाती नदगंतरा’ म्हणजे िंाय? प्रश्िच प्रश्ि!  
 

र्ण इतक्यातच एिंा िंवीची िंाव्यर्िंी आिवली – 
 

“वृंदावणन रु्ज भेटेल माधव सरळ नीट जा या वाटेने 
णदसणर्ल रु्ज हणरचरि उमटले यमुनेच्या काठाकाठाने” 

 
यमुिेच्या िंािी अजूिही हनरचरण उमटलेले नदसतील िंाय? जे उमटते ते र्ुसले जाते. िुंणा एिं 

माणूस समुद्राच्या त्क्लन्न र्ुनलिावर बसला होता. अहोटीमुळे समुद्रनसिंता सर्ाट, मऊ मऊ झाली होती. 
त्या माणसािे नतथल्ह्या वाळूवर आर्ल्ह्या बोटािे आर्ले िाव नलनहले. इतक्यात समुद्राची लाट आली आनण 
‘अबधीच्या अदय’ लीलेिे ते िाव र्ुसले गेले. ते जर खरे तर भवभतूीचा आशावाद “िंालोयय ं
निरनवनधर्थवर्लुाच र्ृत्र्थ्वः” हा खोटाच मािायचा िंाय?  
 

िंाही िंळत िाही बघा, सुचतही िाही!  
 
एिं िंहाणी सागंायची आहे. 

 
िंहाणी ऐिंा िंहाणी, िंहाणी िंोणाची? िंहाणी धनरत्रीची, िंहाणी जळाची, िंहाणी नदव्याची, 

िंहाणी वाऱ्याची, िंहाणी आिंाशाची!  
 

एिं मात्र निनश्चत जाणा, येथे उमटल्ह्या र्ाऊलखुणा! र्ाऊलखुणा िंशा? सोन्यािे मढवलेल्ह्या 
नहऱ्याचं्या जशा!! र्ाउले िुंणाची? धरतीवरचे दाणे नटर्ायला खाली उतरलेल्ह्या नचमण्या—साळंुक्याचंी! 
िंहाणी झाडाचंी, झाडर्ाल्ह्याची, र्ाचोळ्याची! 
 

एिं के्षत्र बजाजवाडी, नतथे जमली हजार जोडी. उदे्दश एिं, र्ाउले अिेिं! 
 

वध्याच्या रेल्ह्व ेस्टेशिवर उतरायचे. िंचेरीच्या रस्त्यािे लागायचे. टर्ाल खात्याची इमारत आली 
िंी डावी सोडूि उजवी घ्यायची. रस्ता साधा आहे. वळण सीधे आहे. वळण घेतले िंी बजाजवाडी. या 
वाडीचे के्षत्रफळ-के्षत्राचे. अनधिं उणेर्ण के्षत्रज्ञाच्या नहशबेी िसतेच! 
 



 

अनुक्रमणिका 

आजनमतीर्ासूि मोजूि साि वषांरू्वी इथे एिं वस्तू वास्तू उभी झाली. रू्वी इथे झोर्डीच होती. 
गायी-गुराचंा चारा सािनवण्याची जागा म्हणजे घास बगंला. इथे िंोणीतरी ‘नसत्व्हल’ माणसू राहायचा 
म्हणे! त्यािे या बंगलीच्या कभतींिा नर्वळा रंग नदला होता म्हणे! म्हणिू त्याला नर्ली बंगली म्हणत म्हणे! 
खरे खोटे देव जाणे! 
 

अशा या नर्वळ्या घास बंगल्ह्यात एिंा अगदीच अत्न्सत्व्हल व्यिीचे र्ाय लागले. १९२१ मध्ये म. 
गाधंींच्या आदेशािे रू्. नविोबा वध्याला आले. त्याचंा र्नहला मुक्काम याच बंगलीत! म. गाधंींची िंाहीतरी 
योजिा होती. िंदानचत आर्णाला अिुिूंल असे वध्याचे वातावरण त्यािंा तयार िंरायचे असेल. त्यासािी 
र्ावि, र्नवत्र आत्मा त्यािंा हवा होता. म्हणूि तर त्यािंी नविोबािंा अगोदर र्ािनवले िसेल? रू्वीचे 
ऋषीमुिी आनण राजिंारणी लोिं असेच अग्रदूत र्ािवायचे आनण र्नरत्स्थतीची अचूिं जाणीव िंरूि 
घ्यायचे. अगस्ती ऋषीचे आगमि असेच नवदभात झाले! 
 

जमिालालजींिा गुरुस्थािी असलेले रू्. नविोबाजी आर्ल्ह्याबरोबर त्यािंा िुंिे िेव,ू िंसे िेव ूअसे 
जमिालालजींिा वाटले असेल. रू्. नविोबािंा बंगले, माड्ा, गाद्यानगद्या, र्ंचर्क्कान्न अशा थाटात िेवणे 
शक्यच िव्हते. सनं्यस्त धमाचे अिुसरण नविोबािंी बालर्णीच सुरू िेंले होते. त्याचंा प्रवासच िह्मनवदे्यच्या 
प्राप्तीसािी होता. 
 

आद्य शिंंराचायांिी ‘िंरतल नभक्षा तरुतल वासः’ हा सनं्यासाचा धमप िेमूि नदला. समथप 
रामदासािंी ‘ॐ भवती या र्क्षा रानखले र्ानहजे’ हा आदेश नदला. म्हणजे सनं्यासाश्रम हा गृहस्थाश्रमाच्याच 
आश्रय आधारावर अवलंबिू आहे. जमिालालजी वृत्तीिे नवरि. र्ण िंाही नवनशष् उदे्दशािेच गृहस्थाश्रम 
त्यािंी स्वीिंारला. त्याचंी गृहसंस्था या नििंाणी जरा नवशद िंरायला हवी. 
 

श्री. जमिालालजी (सि १८८९), श्रीमती जाििंीदेवी (र्त्िी : र्ाच वषांिी लहाि). 
जमिालालजींचा नववाह त्यावळेच्या प्रथेप्रमाणे व ऐर्तीप्रमाणे १९०२ मध्ये सरं्न्न झाला. त्यावळेी 
जमिालालजींचे वय १३ वषांचे व जाििंीबाई ८ वषांच्या. या दारं्त्याची औरस सतंती-- 
 

(१) कमलाबाई (२७-८-१९१२) : िंमलाबाईंचा नववाह १९२६ मध्ये बारू्ंच्या उर्त्स्थतीत साबरमती 
येथेच झाला; अगदी साध्या र्द्धतीिे. वाजवाजंत्री िंाही िाही. माि-र्ाि िंाहीही िाही. स्थळ अिुरूर् 
नमळाले. श्री. िेवनटया. जातीप्रथेप्रमाणे या समतं्रिं नववाहाचे साधेर्ण त्या िंाळाच्या मािािे लक्षणीयच 
होते. 
 

(२) कमलनयन (२३-१-१९१५) : िंमलियिला बालर्णार्ासूिच बारू्-नविोबाचं्या सुरू्दप िेंले 
गेले. नशक्षणाच्या र्दव्या तर नमळाल्ह्या िाहीत र्ण धी-बुद्धी नवलक्षण तीव्रतेिे नविंनसत झाली. बरेच नशक्षण 
रू्. नविोबािंंडे! या नशक्षणात सेवायोगाचे नशक्षण अनधिं. िंमलियिजींिी ‘आचायपय नप्रयं धिं आवृत्य’ या 
अिुशासिाला अिुसरूि नप्रय धि नदले िंी िाही, िंोण जाणे. र्ण नदले ते असे नदले िंी त्याला तोड िाही. 
वनडलाचं्या निधिाचे दुःख मिात िेविू गुरुऋणाची फेड त्यािंी अशी िेंली िंी, नर्त्यािे नजथे देह िेवला 
त्याच भमूीला वदंिीय समजूि या र्नरसरात अिोखे, अनभिव असे गीर्ाई मंणदर बाधंले. या मनंदराचे 
वैनशष्ट्ट्य, मनहमा वणपिातीत आहे. शबदािे समजाविू देणे अशक्य. ज्जया िुंणाला डोळे आनण दृष्ी दोन्ही 
असेल त्यािे जाव—ेबघाव ेआनण झालेच तर आिंलि िंरूि घ्याव.े 
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(३) मदालसा (२७-८-१९१७) : जमिालालजींच्या या नतसऱ्या अर्त्यालाही त्यािंी नविोबाचं्या 
स्वाधीि िेंले. रू्. नविोबािंी नतची जाणजाणीव नविंनसत तर िेंलीच र्ण दीक्षा नवरिी, त्यागाची नदली. 
मदालसेच्या सुदैवािे ११-७-१९३६ रोजी नतचे लग्ि झाले तेव्हा नतला असा वर नमळाला िंी, ज्जयािे 
सवाथािे जमिालालजींच्या िुंटंुबातच आर्ला समावशे िंरूि सोन्याला सुगंध, असे िंाहीतरी िेंले! 
श्रीमन्नारायण (अग्रवाल) याचेंशी मदालसा नववाहबद्ध झाली आनण श्रीमन् जींिी मधमाशीसारखे नजथूि घेता 
येतात नतथूि मधुकबदू घेऊि जीविाचे र्ोळे मधुमय िंरूि टािंले. “नजस जगह जागा सबरेे उस जगह से 
बढिें सो” हा त्याचंा क्रम. रू्. नविोबा, रू्. बारू् याचंी रहस्यिामावली तर त्यािंी आत्मसात िेंलीच र्ण र्ुढे 
नशक्षण, राजिंारण, राजदौत्य, राज्जयर्ालर्द हे सगळे नवविें साभंाळूि स्वीिंारले. जमिालालजी 
गेल्ह्यािंतर वध्याचे र्ोरिेंर्ण अंशतः दूर िंरण्यात श्रीमन् जींचा मोिा वाटा! िंमलियिजींिी गीताईला 
रूर्-लावण्य नदले; श्रीमन् जींिी गांधी ज्ञानमंणदराची िंल्ह्र्िा प्रत्यक्षात आणली. नशलान्यास १९५० मध्ये, 
डॉ. राजेंद्रबाबूंच्या हस्ते. गाधंी ज्ञािमनंदराचा निमाण खचप श्री. जाििंीदासजी र्ोद्दार यािंी आर्ले वडील 
राधािृंष्ट्णजी र्ोद्दार याचं्या स्मृतीप्रीत्यथप िेंला. ५ जािेवारी १९५४ रोजी र्ं. जवाहरलालजी िेहरू यािंी 
गाधंी ज्ञािमंनदराचे उद घाटि िेंले. िेहरूजींिा अथातच जमिालालजींची आिवण आली. ‘हे मंनदर 
म्हणजे जमिालालजींचे स्वप्ि’ असे संबोधूि ते म्हणाले – 
 

“गाधंी ज्ञािमनंदर यों तो एिं छोटी सी इमारत है । मगर इसिें र्ीछे जो तत्त्वज्ञाि है, वह बहुत बडा 
है और उसे हमें समझिा चानहए । नविोबाजी िे िीिं ही िंहा है निं, आत्मज्ञाि और नवज्ञाि िंा मेल है 
गाधंी-ज्ञाि ।” 
 

(४) उमा उर्म  ओम (१३-८-१९१९) : िंमलाबाई, मदालसा आनण ओम् या नतन्ही मुलींचे जन्म 
ऑगस्ट मनहन्यात. एिं शुभयोगच! नच. उमा अथातच गाधंी-नविोबाचं्या सानन्नध्यातच वाढली. या दोघी 
मुलींिा जमिालालजींच्या मिात िह्मचयाचीच दीक्षा देण्याचे होते. दोघींिीही सत्याग्रह आंदोलिात भाग 
घेऊि तुरंुगवास र्त्िंरला. शुभसंस्िंार होते. जमिालालजींिी सवप िंौटंुनबिं जबाबदारी व्यनतनरि इतर 
संगोर्ि आर्ले गुरु आनण नर्ता याचं्यावर सोर्नवले होते. नच. उमाचे लग्ि श्री. अग्रवाल याचेंशी होऊि इथे 
नशिंलेल्ह्या सवप चागंल्ह्या गोष्ी नच. उमाच्या गृहस्थाश्रमात चालू आहेत. 
 

(५) णच. रामकृष्ट्ि (२२-९-१९२३) : जमिालालजींच्या औरस गृहस्थाश्रमीचे हे शेंडेफळ. 
िंमलियिजींच्या निधिािंतर सवप जबाबदारी नच. रामिृंष्ट्णवर र्डली आनण ती त्यािे ऐनहिं आनण 
र्ारमार्थथिं असे दोन्हींचे भाि िेविू अत्यंत नवविेंीर्णे साभंाळली. 
 

र्ती-र्त्िी आनण र्ाच अर्त्ये, असे हे जमिालालजींचे िुंटंुब. एिंा नििंाणी राहूि वाढलेले. िुंटंुब 
हा शबद मी ‘नहतोर्देश’ मधूि घेतला आहे. आनण ‘उदारचनरतािा ं तु वसुधैव िुंटुम्बिंम्’ हे वचि मला 
अनभपे्रत आहे. जमिालालजींच्या उज्जज्जवल चानरत्र्याची बजू राखण्याचे िीद आता साभंाळायचे आहे ते नच. 
रामिृंष्ट्णला. र्त्िी सौ. नवमलादेवी व मुले नच. शखेर, नच. मधुर, नच. िीरज, यािंा! ते साभंाळतील ही 
आशा आनण ईश्वराजवळ प्राथपिा! 
 

नच. िंमलियिजींच्या मागे र्त्िी श्रीमती सानवत्रीदेवी, नच. राहुल, नच. नशनशर याचं्यावरही 
गुरुऋण, नर्तृऋण, फेडण्याची जबाबदारी आली आहे. नच. सानवत्रीदेवी सवप िुंटंुनबयांप्रमाणे स्वातंत्र्याचे 
चळवळीत तुरंुगवास र्त्िंरूि आनण तेथील संस्िंारािंी अतंबाय बदलूि, एिंा नवविेंी भनूमिेंत त्स्थर 
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झाली आहे. या वसुधैव िुंटंुबामध्ये जमिालालजींचे सख्खे र्ुतणे श्री. राधािृंष्ट्णजी बजाज, सौ. अिसूया 
बजाज आनण त्याचंी अर्त्ये यािंाही सामाविू घ्यायला हव.े िंारण आर्ल्ह्या सवप प्रवृत्तींत जमिालालजींिी 
राधािृंष्ट्णजींिा हािं नदली आनण प्रत्येिंवळेी राधािृंष्ट्णजींिी तत्र्रतेिे होिंार भरला. गाधंी-नविोबाचें 
नवचार आनण आचार त्याचं्या रोमरोमात नभिूि गेले आहेत. सावध नर्ता, तल्लीि माता! त्याचं्या अर्त्याचंा 
योग म्हणा, भाग्य म्हणा—ते असे िंी, या सवप अर्त्यािंा आई-बार्ािंी प्रत्यक्ष जीविात झोिूंि नदले. 
िंािावर सुखेिैव बसूि जीवि बघता येते र्ण ते शबदोच्चारासारखे. जीविात उडी घेऊिच त्याची लाबंी, 
रंुदी, खोली िंळते, आिंळते! नशवाय तिमि न्हाऊि निघते, ते र्ुण्यच! या सवांच्या मेलनमलार्ािे हे 
वसुधैव िुंटुम्बिंम्, याचं्या निनमत्तािे व नविोबाचं्या आगमिािे बजाजवाडी वसली, िादंली आनण अजूिही 
नतची मुद्रा ‘भद्राय’ राजतनवराजत आहे. 
 
‘मुदे्र’ चा राजणवराज मणहमा 
 

बजाजवाडीचा र्नरसर खरोखरच अगदी साधा आहे. डामडौल िाही. वैभवाचे िाव िाही. 
नवलासाचे गाव िाही. झाडी-झुडी खूर् आहे. वारार्ाणी मुबलिं आहे. निवाऱ्याची सोय आहे आनण आल्ह्या-
गेल्ह्याबद्दल माि आहे. फाटिंातूि आत नशरल्ह्याबरोबर िंदंब, कचच, िंडुकलब, चाफा याचें दशपि होते. 
िंारण ती उंच आहेत. आिंाश गािणे हे त्याचें ध्येय आहे. त्याचं्यासारखेच वर िजर लाविू उंच उंच जाव,े 
असा त्याचंा आदेश आहे. निंती वषांरू्वी हे अंिुंर उगवले, यािंा जगवले िुंणी, वषावषांिी ते वाढले निंती, 
िंसे याची नमती िाही आनण बुद्धी चालेल अशी गती िाही. ज्जयाचा र्नहला र्दरव या आसमंतात ऐिूं आला 
असेल, त्या मािवािे प्रथम याच निसगपदेणगीला िमस्िंार िेंला असेल. आर्ल्ह्यालाही िमस्िंार िंरणे 
भागच! 
 

फाटिंातूि आत नशरल्ह्याबरोबर र्नहली िजर जाते, ती एिंा बंगलीवर. वाडी वेगळी. वाडीला 
निसगाची साथ असते. वाडा वगेळा िंारण त्याचा र्वाडा फार असतो. बंगलीची वास्तू भव्य िाही िंी नदव्य 
िाही. र्ण इथे जे घडले ते भव्यारे्क्षाही भव्य होते, नदव्यारे्क्षाही नदव्य होते. उजव्या बाजूला एिं झोर्डी 
आहे. तीि खोल्ह्या आहेत. एिंा खोलीतूि जमिालालजींचा िंारभार चालायचा. तेथे श्री. दामोदरदास 
मंुदडा हसतमुख िंायपमग्ि असायचे. दुसऱ्या दोि खोल्ह्यातं आचायप भणसाळी राहायचे. िंाही नदवस तेथे 
िंस्तुरबा राष्ट्रीय स्मारिं निधीचे िंायालय होते. 
 

ही बंगली १९२५ साली जमिालालजींिी उभी िेंली. िंारण गुरंूचे सानन्नध्य त्यािंा हव े होते. 
नविोबाचंी झोर्डी शजेारीच. आता मोडिंळीस आलेली आहे. ही झोर्डी सोडतािा नविोबािंा िंाय वाटले 
असेल? िंाही िंाही वाटले िसेल! ‘यदा ते मोह िंनललम्’ हे त्यािंी तर आत्मसातच िेंले होते आनण 
दुसऱ्यािंाही िंरायला लावले होते. ‘मोह गेलानच तो देवा’ ही त्याचंी त्स्थती. या झोर्डीचे िंाहीतरी स्मारिं 
असाव,े असे नविोबा सोडूि सवांिाच वाटले असाव.े आनण नविोबािंंडे र्ाहूि त्यािंी आर्ले वाटणे मिातच 
िेवले असाव.े 
 

या बंगलीच्या मागे डाव्या बाजूला गेस्ट हाऊस म्हणजे अनतथीगृह आहे. त्या शजेारी राधािृंष्ट्ण 
बजाजचे घर. दोन्ही घरे एिंाच आिंार प्रिंाराची. हे आर्ले घर आहे, याची जाणीव राधािृंष्ट्णजींिा बरेच 
नदवस झालीच िसेल. िंारण ते नतथे रानहले िाहीत. घर असूि िंायपव्यग्रतेिे घराबाहेर राहणारे, असे हे 
दारं्त्य!  
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आणखी थोडे र्ढेु गेले िंी, जाजूवाडी सुरू होते. इथे रू्वी तीि घरे होती. आता चार-दोि घराचंी 
आणखी भर र्डली आहे. र्नहल्ह्या सीमेला बंगली आनण शवेटच्या सीमेला आमच्या निंसि दादाची झोर्डी. 
राखणदारी िंशाची िंराचयी हे िुंणाला िंळतही िव्हते आनण िंळण्याची गरजही िव्हती. 
 

जमिालालजींचा र्सारा मोिा. आवाक्यात मावणार िाही इतक्या ससं्था उभारल्ह्या गेल्ह्या. नशवाय 
माणसे हुडिंण्याची, शोधायची, त्यािंा आर्लेसे िंरूि वध्याला आणण्याची आनण आणल्ह्यावर त्यािंा 
जोडूि िेवण्याची िंला जमिालालजींिा जन्मार्ासूिच साधली असावी. माणसाची ओळख त्यािंा तात्िंाळ 
जमायची. या र्नरसरात ज्जयाचंी सोय लागली, त्याचंी िावचे देणे बरे. म्हणजे िामस्मरण घडेल आनण 
र्दरवाचे वणपि होऊि जाईल. रू्. नविोबाजी, सवपश्री श्रीिृंष्ट्णदास जाजू, िंािंा िंालेलिंर, निंशोरीलाल 
मश्रूवाला, आयपिायिंम् र्ती-र्त्िी, दादा धमानधिंारी, जे. सी. िुंमारप्र्ा, भारतन् िुंमारप्र्ा, रघुिाथ 
श्रीधर धोते्र, बाळिंोबा भाव,े श्रीमन्नारायण, द्वारिंािाथ लेले, बाबाजी मोघे, गोर्ाळराव िंाळे, वल्लभस्वामी, 
गोर्ाळराव वाळंुजिंर, मिोहर नदवाण, अण्णासाहेब सहस्त्रबुदे्ध, िृंष्ट्णदास गाधंी, आचायप भणसाळी, र्रचरेु 
शास्त्री, धमािंद िंोसंबी, वैजिाथ महोदय, डॉ. जगन्नाथ महोदय, डॉ. मिुभाई नत्रवदेी, महादेवभाई देसाई, 
प्यारेलालजी, डॉ. सुशीला िायर, मीराबिे, छोटेलाल जैि, वृषभदास रािंंा. 
 

ही िामावली संनक्षप्तच म्हणावी लागेल. यार्ैिंी िंाही नदवस रू्. नविोबाजी याचंा मुक्काम 
बजाजवाडीत होता. जाजूवाडीत स्वतः श्रीिृंष्ट्णदासजी जाजू आनण त्याचें िुंटंुब राहात होते. नतथेच 
वगेळ्या घरात धोते्र िुंटंुब आनण दत्तोबा दास्तािे. राधािृंष्ट्णजींच्या घरात दादा धमानधिंारी िुंटंुब, 
वृषभदास रािंंा िुंटंुब, अनतथी निवासात निंशोरीलाल मश्रूवाला, महादेवभाई देसाई ही िुंटंुबे नतथेच 
रानहली, िादंली. 
 

राज-िंाजाचा सवप आटोर् बगंलीत साभंाळला जायचा. 
 

या प्रिंरणाला सुरुवात नचमण्या-साळंुक्याचं्या र्ावलािंी िेंलेली आहे. म्हणिू मोठ्याचं्या अगोदर 
छोट्याचं्याच लीला बघणे बरे. बजाजवाडीतील िुंटंुब ेव्रती होती. सुशील होती. र्ण सोवळी िंमपि िव्हती. 
त्याचंी लेिंरे दुडदुडीर्ासूि धावण्यार्यंत आली आनण एिं िवल वतपले! मुलाचें र्ाय र्ाळण्यात नदसतात 
याचा िक्की अथप अनत वार्रामुळे लुप्त झाला आहे. बजाजवाडीतील या मुलािंी एिं नियम िेंला. तो त्याचं्या 
स्वभावाला धरूिच होता. तो नियम म्हणजे खूर् िंाम िंरायचे, खूर् खायचे, खूर् खेळायचे. संध्यािंाळचे 
त्याचें खेळण्याचे आवाज, आरडाओरडा—तो ऐिूंिच तर सरिंार जागे झाले आनण बजाजवाडीिंडे 
वािंड्ा िजरेिे बघू लागले. या र्ोरट्यािंी आर्ली जशी िंाही असेल तशा खोर्डीतूि िावही मोिे अजब 
शोधूि िंाढले—घनचक्कर समाज!’ थोरामोठ्यािंीही सतत याद िेवावी, असे हे िाव. घि-साॅलीड, चक्कर 
– संघ, समूह! घिचक्कर समाजाचे सदस्य (१) रामिृंष्ट्ण बजाज, (२) िारायण जाजू, (३) प्रदु्यम्ि 
धमानधिंारी, (४) यशवतं धमानधिंारी, (५) चंद्रशखेर धमानधिंारी, (६) मोहि धोते्र, (७) ईश्वर रािंंा, (८) 
दामू जोशी, (९) गुणवतं साळव,े (१०) वीरभद्र गुळव,े (११) मदि बजाज आनण (१२) लाली (खाि अबदुल 
गफ्फार खािचा धािंटा मुलगा). या घिचक्कर समाजािे देहाचे भाि नवसरूि खेळ माडंला. खेळातही एिं 
वळण येत असते. इंग्रजीत एिं म्हण आहे िंी, वॉटलूपची लढाई हॅरो—इटि आनण रग्बीच्या मदैािावर 
लढली गेली. िंारण खेळाडू मुलािंा नजवाच्या खेळासािी मदैािच हव ेअसते. 
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म. गाधंींचे क्षणाक्षणाचे वागणे मोजूि मारू्ि, नवचार िंरूि असायचे. त्याचें मत असे होते िंी, 
माणूस झोर्तो तो मरतो आनण सिंाळी उिला िंी त्याला ताजेतवािे वाटते. याचे िंारण त्याला 
सूयपनिंरणारं्ासूि ऊजा नमळते. ही प्राप्त ऊजा-उत्साह-सूयप मावळायच्या आत सरं्विू ज्जयाची त्याला देणे हे 
माणसाचे खरे िंतपव्य. ही ऊजा तशीच िेवली, तर नतची र्नरणती वासिेत, नविंारात होते आनण मिाची 
अस्वस्थता वाढत जाते. या अस्वस्थतेवर सहा चोर झडर् घालतात. 
 

ही ऊजा िुंणीही देवो र्ण अमेनरिेंिे िंाही आिंडेवारी नदली आहे. लहाि मलू तासतास हातर्ाय 
हलनवते. त्या हालचालींिी त्याचा चार निंलोमीटर चालण्याचा व्यायाम होऊि जातो. घरिंाम िंरणारी 
गृनहणी िंामानिनमत्त आतबाहेर िंरते, ती जवळजवळ सहा निंलोमीटर चालते. 
 

घिचक्कर समाजाचे हे टोळिें असेच आर्ल्ह्यातही साचलेली ऊजा या छोट्या मदैािाला घामािे 
नभजवीत नजरविू टािंत असे. वासिा-नविंाराचा लेशही नशल्लिं राहात िसे. सिंाळी ऊजा द्यायला ‘धाता 
यथा रू्वपमिंल्ह्र्यत्’ असा सूयपदेव आहेच िंी! म्हणूिच या चमूमधला, या टीममधला प्रत्येिं र्ोर र्ुरुष 
झाला आनण त्यािंी आर्ले जीवि र्ुरुषाथप-मागाला लावले. 
 

ििंळत्या वयातही देवाचे भाि असतेच. ही घिचक्कर मंडळी गणेश स्थार्िा िंरीत असत. अन् जी 
मंडळी इतर िंोणाला सहसा बधत िसे, ती मंडळी निमटू व्याख्यािाला येत. िंरता िंाय? ‘अस्वलािे गुरू 
िेंला िखे ओरबाडी अंगाला’ अशी गत व्हायची! र्ण एिं मात्र जरा जादाच! स्वतः ही मुले खेळत फुटबॉल, 
हॉिंी, व्हॉलीबॉल. खेळू द्या, िंाई वाधंो िथी! र्ण आर्ल्ह्या खेळात र्ं. िेहरू सारख्या जगन्मान्य 
र्ुढाऱ्यालाही खेळायला लावीत आनण ते नबचारे शिंंरराव देव! जन्मभर एिं वस्त्र. जर्ी, तर्ी, व्रती. र्ण 
त्यािंाही या र्ोरट्यािंी त्याचंी लंुगी सावरीत खेळायला िंी हो लावले! बरे झाले. िुंणी नचत्र िंाढले िाही. 
थोरािंाही उत्साहाचे उधाण आणते; हेच जीविाच्या खेळाचे सामर्थ्यप! 
 

या झाल्ह्या छोट्याचं्या गोष्ी; आता मोठ्याचं्या. मोिीच माणसे! मोिी निंती? बघतािा आर्ल्ह्या 
टोप्या र्डतील, इतिंी मोिी! िंोणी मंनदराचे िंळस, िंोणी स्तंभ, िंोणी मिोरे, िंोणी नमिार! 
देशोदेशींचा, प्रातंोप्रातंाचंा, शहरा-गावाचंा, खेड्ा-र्ाड्ाचंा माणसू इथे जमायचा. या सवांिा 
जमिालालजींचे जाहीर आमंत्रण—या या, बसा बसा. राजहंसाचा िंळर् जसा! एिेंिंा िावावर अिेिंािेिं 
र्ुटे निंती द्यावी, निंती सोडावी- या सगळ्याचं्या र्ाऊलखुणा लेविू बसलेली ही बजाजवाडी! हे सगळे 
र्ाहुणे िंामाला यायचे आनण िंाम झाले िंी तृप्त होऊि जायचे. त्याचं्या िंामाचा आवािंा िंसा? – 
 

‘आकाश—अरं् न कळोणनही अरं्णरक्षी 
आकाश आक्रणमर्ी शक्तत्यनुसार र्क्षी!’ 

 
या चानरत्र्यवतंाचंी िामावलीही र्ुरे आहे, िंारण तेवढेच शक्य आहे- 

 
सवपश्री म. गाधंी, रू्. नविोबा भाव,े डॉ. राजेंद्र प्रसाद, श्री. राजगोर्ालाचारी, डॉ. राधािृंष्ट्णि, 

व्ही.व्ही. नगरी, डॉ. झानिंर हुसेि, र्ं. मोतीलाल िेहरू, र्ं. जवाहरलाल िेहरू, सरदार वल्लभभाई र्टेल, 
जयप्रिंाश िारायण, प्रभावती जयप्रिंाश, नवजयालक्ष्मी र्नंडत, मोरारजी देसाई, इंनदरा गाधंी, खाि 
अबदुल गफारखाि व िुंटंुब, डॉ. खाि साहेब, सरोनजिी िायडू, मौ. अबलु िंलम आझाद, िेर्ाळ िरेश व 
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राणीसाहेब, सुभाषचदं्र बोस, गोकवद वल्लभ र्तं, र्ट्टानभसीतारामय्या, रफी अहमद निंडवाई, डॉ. नबधिचदं्र 
रॉय, डॉ. प्रफुलचदं्र रे, डॉ. प्रफुल्लचदं्र घोष, रथीन्द्रिाथ टागोर, बॅनरस्टर असफअल्ली, अरुणा असफअल्ली, 
अनबद अली, डॉ. सय्यद महमद, डॉ. सय्यदीि, जे. बी. िृंर्लािी, िें. एम. मुन्शी, डॉ. राम मिोहर 
लोनहया, गोर्ीिाथ बारडोलाय, रावसाहेब र्टवधपि, अच्युत र्टवधपि, गुलजारीलाल िंदा, र्ुरुषोत्तमदास 
टंडि, भलुाभाई देसाई, घिश्यामदास नबडला, शान्तीप्रसाद जैि, रमा जैि, जे. सी. िुंमारप्र्ा, भारतन् 
िुंमारप्र्ा, डॉ. हरेिृंष्ट्ण मेहताब, नवश्विाथ दास, शिंंरराव देव, डॉ. चोईतराम नगडवािी, महादेवभाई 
देसाई, प्यारेलालजी, डॉ. सुशीला िायर, शिंंरलाल बिँंर, हनरभाऊ उर्ाध्याय, डॉ. जॉि माट्ट, ही-ताई-
ची-ताओ आनण प्रनतनिधी, सी. एफ अँड्र्यूज, डॉ. व्हेनरअ एत्ल्ह्वि, लॅाडप लेनथअि, सर एडवडप थाॅम्सि, सर 
स्रॅफोडप नक्रप्स आनण प्रनतनिधी, बाळासाहेब खेर, बॅनरस्टर मोरुभाऊ अभ्यंिंर, मनणबिे िंारा, मनणबिे 
र्टेल, डॉ. िा. भा. खरे आनण मंनत्रमंडळ (मध्य प्रदेश), रनवशिंंर शुक्ल आनण मंनत्रमंडळ (म. प्र.), 
निंशोरीलाल मश्रूवाला, श्रीिृंष्ट्णदास जाजू, प्रा. भणसाळी, जिरल मंचरशा आवारी, र्ं. द्वारिंाप्रसाद 
नमश्र, रा. िृं. र्ाटील, रू्िमचंद रािंंा, शरचं्चद्र बोस, तिंप तीथप लक्ष्मणशास्त्री जोशी, सािे गुरुजी, त्र्यं. र. 
देवनगरीिंर, िक्कर बाप्र्ा, जयरामदास दौलतराम. 
 

ही जवळजवळ शतिामावली! भारताच्या राजिंारणातील, समाजिंारणातील सवपच थोर थोर 
मंडळी! आर्ल्ह्या देशाचे, आर्ल्ह्या प्रातंाचे, गावाचे, शहराचे भले िंरण्यासािी सवपच वध्याला येत. या 
सगळ्याचें ‘र्ाहुणेर’ जमिालालजींिंडे असायचे. हजार आले, हजार गेले र्ण त्याची जमिालालजींिा 
नक्षती िाही—उलट आिंदच! वागणूिं अशी िंी ‘घर तुमचेच आहे. तुम्ही येथे र्रम िंायासािी आला 
आहात. माझे घर तुमचेच आहे!’ आनण जमिालालजींचे घर म्हणजे मोिी मजेदारच संस्था! जास्ती र्ाहुणे 
आले िंी हे सगळे घरचे घरच एिंा जागेवरूि दुसऱ्या जागेवर जायचे आनण हे िंोणाला िंळायचेही िाही. 
या मायलेिंरािंा जणू हे रोजचेच होते. 
 

ही मंडळी िंाम संर्ले िंी, नमळेल त्या साधिािंी र्रतत. राष्ट्रा-र्रराष्ट्राची माणसे येत ती राष्ट्रीय 
िंामासािी. गाधंीजी वध्याला १९३३ मध्ये आले आनण त्यािंतर िंाँगे्रस वनिंंग िंनमटीच्या सवप बैििंी बजाज 
वाडीत झाल्ह्या. गाधंीजी बैििंीनिनमत्त बजाजवाडीला येत आनण वनिंंग िंनमटीचे सदस्य िंाही 
नवचारनवमशप िंरावयाचा झाल्ह्यास गाधंीजींिा भेटायला सेवाग्रामला जात. १९३४ ते ४२ चे दरम्याि राष्ट्रीय 
िंायप िंोणत्या र्ायरीर्ासूि िंोणत्या र्ायरीर्यंत गेले याचा अंदाज बजाजवाडीतील वनिंंग िंनमटीच्या 
बैििंीवरूि घेता येईल. 
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(११) २० ऑक्टोबर १९४१ 
(१२) िोव्हेंबर १९४१ 
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रचिात्मिं िंायप, ग्रामोद्योग, समाज सुधारणा, अस्र्ृश्योद्धार र्ासूि एिं एिं र्ाऊल र्ुढे टािंीत 

टािंीत शवेटच्या चौदाव्या बैििंीत गाधंीजींिी असा िंाही उर्ाय सुचनवला िंी, जो उर्ाय आजवर 
सुचनवला गेला िव्हता, आनण जो र्ुढे िंधी सुचनवला जाईल िंी िाही, िंोण जाणे! जगत्न्मत्र गाधंीजींिा 
अत्यंत अनिच्छेिे इंग्रजािंा सागंाव ेलागले िंी बाबािो, आमचे िंाय होईल ते होऊ द्या. र्ण तुम्ही मात्र आता 
आमचा कहदुस्थाि सोडूि चालते व्हा! भारत छोडो—नक्वट इंनडया!  
 

आनण निनटशािंी खरोखरच दोिश ेवषांिंतर इंनडयातूि ‘नक्वट’ िेंले!  
 

प्रत्येिं िंायपिंानरणीच्या बैििंीत िंाय झाले याचा इनतवृत्तातं नलनहण्याची आवश्यिंता िाही. तो 
सहज उर्लबध होऊि जाईल. बजाजवाडी ही भारताची िंें द्रकबदू िंशी झाली, ती िंोणामुळे झाली, हीच 
भाविा येथे प्रस्तुत आहे. बजाजवाडीत दीघपिंाळर्यंत वास्तव्य िंरणारी मंडळी दोिच. र्नहले सरहद्द गाधंी 
(बादशाहखाि) आनण त्याचें िुंटंुब. दुसरे भारतरत्ि डॉ. राजेंद्र प्रसाद. वध्याची हवा िंोरडी, त्यािंा 
दम्याची व्याधी. वध्याला त्यािंा बरे वाटत असे आनण शक्यतो वळे िंाढूि ते वध्याला येऊि राहात. सरहद्द 
गाधंींची ती गोरी नधप्र्ाड मतूी आनण ‘अज खुदी खता अज बुजुगा अता’ हे वाक्य अजूि बजाजवाडीत ऐिूं 
येते. राजेंद्रबाबूंचे सौम्य प्रसन्न त्स्मत अजूि बजाजवाडीत दृष्ी असणाऱ्यािंा नदसते. बंगलीच्या व्हराडं्ात 
एिं मोिी आरामखुची, नतच्यात बसलेले जमिालालजी! बाबजूी आले िंी ती खुची बाबूजींची व्हायची. 
फाटिंात नशरता नशरता त्यावळेी या दोिच मुद्रा नदसायच्या. 
 

या सगळ्याचें आनतर्थ्य, खाणे नर्णे, राहणे, लेणे बजाजवाडीिे भषूनवले. एिं िरानविं र्द्धत—
तीही धमपशास्त्रीय! जो जसा असेल तसे त्याला राहायला, खायला नमळायचे. याचा आगाजा भारतभर 
र्ोहोचला होता हे खरे. र्ण त्यातही एिं मयादा होती. गाधंी-नविोबामुंळे सानमष भोजि शक्यच िव्हते. 
िंडिंडूि भिूं लागली िंी जे खाऊि तृप्ती होईल, तेच भोजि बजाजवाडीत नमळायचे. 
 
  “सत्त्व प्रीनत सुख स्वास्र्थ्य आयुष्ट्य बळ वाढवी । 
  रसाळ मधुर त्स्िग्ध त्स्थर आहार सात्त्विं ॥” 
 
हे त्या आहाराचे स्वरूर्! या मयादेत जे बसेल ते सगळे नमळत असे. बाहेरच्यािंा चहाची मुभा होती. 
सरोनजिी िायडंूिा नहरवी नमरची आवडायची—नमळत असे! िेहरंूिा खमंग टोस्ट आवडायचा—नमळत 
असे! हसत-खेळत, मौज-मजेत र्ंगत चालायची, टेबल-खुची िाही, साधे र्ाट-ताट. वनिंंग िंनमटीचे 
िंाम संर्विू वल्लभभाई, िेहरू, सरोनजिीबाई अशी जवळजवळ मंडळी बसत. गप्र्ागोष्ींिा ऊत येई. 
जेवणाच्या वळेी ऋतुिंालोद्भव फळे असतच आनण ऋतुिंालाचे धान्यही असायचे. त्यात हुरड्ाचा, 
मक्याच्या िंणसाचंा माि आनण रुबाब नवशषेच. जेवतेवळेचे हास्यनविोद िुसते सूनचत िेंले तरी र्सारा 
वाढेल. खरी गोष् अशी िंी, बजाजवाडीत आलेल्ह्या प्रत्येिं र्ाहुण्याचे एिं तर चनरत्र नलनहले गेले आहे 
किंवा आत्मचनरत्र प्रनसद्ध झाले आहे. बजाजवाडीच्या चनरत्रात हा नवस्तार िसणे बरे! खेळ खेळ तरी इतिंा 
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चालायचा िंी र्ािात जो अन्न टािंील त्याला एिं रुर्या दंड व्हायचा आनण र्ािात टािंलेले नदसू िये 
म्हणूि जो र्ाहुणा वाटीखाली झािंायचा त्याला दोि रुर्ये दंड व्हायचा. अथात दंड वसूल िंरणारी यंत्रणा 
बजाजवाडीत िव्हती, हे खरेच! र्ण दंड भरूिही र्ाहुणा जेवण संर्ल्ह्यावर ‘अन्नदाता सुखी भव’ असे 
म्हणायचा आनण असे म्हणत म्हणतच बजाजवाडी सोडायचा. 
 

जमिालालजींची आनतर्थ्यशीलता एिंा बाबतीत उल्लखेिीय िरली आहे. एिंदा जिरल मंचरशा 
आवारी दुर्ारी अचाििं बजाजवाडीत आले. बजाजवाडीतला चौिंा उिला होता. िंािंाजींिी र्ुन्हा 
स्वयंर्ािं िंरायला सानंगतले. आवारीजींिा ताजे अन्न खाऊ घालण्याचा आदेश नदला. स्िािानद आटरू्ि 
तासा दीड तासािे आवारी जेवायला बसले. िंािंाजी समाचाराला गेले, बघतात तो वाढर् सगळे गार 
झालेले. आवारीजींिा याची नक्षती िव्हतीच. वाढलेले सगळे अन्न एिंत्र िंरूि चवीढवीची र्वा ि िंरीत 
रोज जेवणारा हा सैनििं जेवत होता. प्रायनश्चत्त मात्र िंािंाजींिी घेतले. अनतथी धमाचे उल्लंघि 
झाल्ह्याबद्दल स्वतः एिं नदवस उर्वास िेंला. स्वयंर्ाक्याला व व्यवस्थार्िंाला एिं शबदही ि बोलता जो 
धडा नमळाला तो िंायमचाच. ‘सावधर्ण सवप नवषयी’ हेच तर िंािंाजींचे जीवि रहस्य!  
 

आता िंािंाजी गेले, गाधंीजी गेले, नविोबािंीही इहलोिंीचा मुक्काम हलनवला. आता बजाजवाडीत 
उरल्ह्या आहेत फि र्ाऊल खुणा! या खुणा र्ाहूिच अंतरीची खूण ओळखायची! 
 

बजाजवाडीला र्ुष्ट्िंळािंी सद् भाविेिे, िृंतज्ञतेिे राष्ट्रीय अनतथीगृह म्हटलेले आहे. र्ण राष्ट्रीय 
िंाय, आंतरराष्ट्रीय िंाय किंवा वैनश्विं िंाय, िंोणतेही नवशषेण वार्रले तरी अनतथीगृहाची मूळ िंल्ह्र्िा 
उदात्त होऊ शिंत िाही. अनतथीगृह वगेळे आनण ‘अनतथी देवो भव’ ही िंल्ह्र्िा वगेळी. इथे थोर थोर 
माणसे आली, तृप्त झाली र्ण ती आनतर्थ्यासािी िंधीच आली िाहीत. िंामासािी आली होती—
िंामार्ुरतीच रानहली होती. अनतथीगृहात मिुष्ट्य खािर्ािाची िंल्ह्र्िा मुख्यतः घेऊि जातो. या िंल्ह्र्िेिे 
िुंणीच आला िाही म्हणिू बजाजवाडीला अनतथीगृह म्हणू िये! ते िंमपके्षत्र असू शिेंल. िंमप प्राधान्यािे 
िुंरुके्षत्रही होईल आनण अध्यात्म साधिेिे जरा र्ुढचे र्ाऊल टािूंि धमपके्षत्र होऊि जाईल. धमपके्षत्राला 
भौगोनलिं मयादा िसते. बजाजवाडी हे धमपके्षत्रच! जे घडले-जे घडत होते ते सगळे धम्यपच होते. देवाच्या-
धमाच्या साक्षीिे घडले होते.’ 
 

झाले! सरं्ली िंहाणी आमची. आता हात जोडूि नविंती! 
 

रोमच्या इनतहासात एिंा अद भतू स्मारिंाची हिंीगत आहे. स्र्ाटाची लढाई सरं्ली. त्या गावाच्या 
सीमेवर एिं दगड आहे. त्यावर एिं वाक्य आहे- “हे प्रवासी लोिंहो, तुम्ही या नदशिेे िंधी स्र्ाटािंडे 
गेलात तर स्र्ाटपि लोिंािंा आमचा निरोर् सागंा िंी, या नििंाणी आमच्या देशासािी आम्ही आमचे देह 
िेवले आहेत....” 
 

आर्ण सवपच प्रवासी आहोत, घडीचे दो घडीचे असू, िंदानचत क्षणा दो क्षणाचेही असू; िंधी नदवसा 
दो नदवसाचें, िंधी वसा दो वसांचे असू! र्ण प्रवासीच! या जीविाच्या प्रवासात माझ्या भारतीयािंो, तुम्ही 
िंधी वध्याला गेलात तर जरूर ‘उजवी’ साधा आनण या र्ाऊल खुणा, मुद्रा डोळे भरूि र्ाहूि घ्या! हीच 
वळे आहे. घडीचा भरोसा देता येत िाही-िुंणाला आजवर देता आला िाही. 
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“नमस्रे् सरे् रे् जगत्कारिाय” 

 

ईश्वरा, देवानधदेवा! अखेर तुझ्याच चरणी माथा टेिंतो! भगवतंा, माझ्या हृदयात तुझी षोडशोर्चारे 
रू्जा मी बाधंली आहे. या र्ाविक्षणी जगच्चालिंा, तुझ्या एिंा वचिाची तुला आिवण देतो! हे वचि तू 
िुंरुके्षत्रावर नदले आहेस. सगळ्याचं्या देखत नदले आहेस. 
 

“यदा यदा नह धमपस्य ग्लानिभपवनत भारत । 
अभ्युत्थािमधमपस्य तदात्मािं सृजाम्यहम्॥” 

 
र्ाच सहस्र संवत्सरारू्वी तू हे वचि नदले आहेस. िंाळ लोटला आहे, र्ण वळे आली आहे, देवा! 

 
उगीच िामदेवाचा अभगं आिवतो : 

 

“र्णक्षिी प्रभार्ी चाणरयासी जाये । 
णर्लू वाट र्ाहे उर्वासी ॥” 

 
हे माझ्या नर्ल्ह्या राजा, तुझी र्क्षीण शोधायला मी जातो आहे. तोवर हे दोि खाऱ्या र्ाण्याचे थेंब 

नर्ऊि टािं! 
  

खारीच्या अंगावरील वाळू िंणाइतक्याच मोलाचे हे धमपिंीतपि! देवा, हे तुझेच आहे. म्हणूि तुझ्याच 
चरणी!! 
 

“रू्िमस्य रू्िममादाय रू्िममेवावणशष्ट्यरे् ॥” 

 

 

 

___________ 
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