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णनवेदन 
 
 

 पंद्वडता रमाबाइ यानंी अपल्या आंग्लंडच्या प्रवासािे वणकन त्यािें एक द्वमत्र रॅी. िारकानाथ गोकवद 
वैद्य यानंा पत्राच्या रुपाने द्वलहून कळद्ववले होते. ते ऄनेक वर्षांपूवी प्रद्वसद्धपण झाले. द्वशवाय या पत्रासोबत 
रॅी. वैद्य यानंी पंद्वडता रमाबाइ यािें ऄल्पसे िद्वरत्रही जोडले होते. हे प स्तक द र्ममळ अहे. पंद्वडता रमाबाइ 
म क्ती द्वमशनकडून हे प स्तक अम्हाला द्वमळवता अले अद्वण अज ते मंडळाच्या वतीने प नरृ प्रकाद्वशत होत 
अहे. त्याम ळे आद्वतहासािी काही ज नी पाने नवीन द्वपढीला कळावीत.     
 
 
४२, यशोधन,  सुरेंद्र बारवलगे, 
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द्वदनाकं :१ मािक, १९८८.  महाराष्ट्र राज्य साद्वहत्य अद्वण संस्कृती मंडळ. 
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सूचना 
 
 
 
 ही हकीकत पदं्वडताबाइ ह्ानंी येथील अपल्या एका द्वमत्रास द्वलहून कळद्ववली ती त्याने 
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राद्वहल्यास तो पंद्वडताबाइंच्या द्ववद्याभ्यासाच्या साह्ाथक त्याजंकडे पाठवावा ऄसा त्यािा द्वनरृय अहे. 
याकद्वरता बाइंच्या सवक द्वहतकितकाकंडून ह्ा प स्तकास अरॅय द्वमळेल ऄशी त्यास पूणक अशा अहे.    
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१.पत्र 
 
 

सेंट मेरीज होम, वाटेंज बकक शायर, आंग्लंड 
 
द्वप्रय बाधंव,  
 
 काल दोन प्रहरी अपले पत्र पोहोिले. पत्र पहाताि मनािी कशी स्स्थती झाली हे मी द्वलहून 
कळद्ववण्यास ऄसमथक अहे. ही माझ्या मनािी स्स्थती माझ्यासारखे जे कोणी दीघकप्रवासी अद्वण 
स्वजनापंासून द्विरद्ववय क्त मन ष्ट्य ऄसेल त्याच्याि ध्यानात येण्याजोगी अहे; द सऱ्या कोणासही द्वहिा ऄन भव 
होणार नाही. कारण ज्याला कधी काटा बोिला नाही त्याला काटा बोिल्याने काय होते हे कसे कळणार? 
परंत  मला वाटते की माझ्यासारखे स खी मन ष्ट्यही या जगात फार कमी ऄसेल. कारण मला द्वजतके स खािे 
स्वरूप समजते द्वततके द सऱ्याला समजत नाही ऄसे मला वाटते (त्यावरून मला त म्ही ऄद्वभमानीनी समजू 
नका) कारण ज्या मन ष्ट्याने प ष्ट्कळ द ःखे पाद्वहलेली ऄसतात त्यालाि स खािी ककमत काय ती समजत 
ऄसते. ज्याने स खाति द्वदवस घालद्ववले त्याला स ख काय ते नीट कळत नाही. मी अजन्म वनवाद्वसनी अहे 
अद्वण प ष्ट्कळ द ःखेही पाद्वहली अहेत म्हणून मला थोडेसे स ख झाले तरी त्यािा पूणक ऄन भव घेण्यािी शक्ती 
देवाने द्वदली अहे. कोणीही अपल्यास द ःख ककवा द्ववपद्वत्त ऄसावी ऄसे आस्च्छत नाही हे खरे. पण माझी गोष्ट 
तशी नाही. एकदा पाडंवाचं्या मात रॅीने जसे म्हटले होते तसे मी इरॄराला म्हणते “द्ववपदः संत  नः शारॄत 
तज्ञ तज्ञ जगत्पते!” म्हणजे हे जगत्पते! तू मला सवकदा व सवक स्थळी द्ववपत्तीति ठेव. कारण मला यातंि 
स ख अहे. 
 
 अपल्याला ऄसे वाटेल, ही एवढी प्रस्तावना कशािी? ही प्रस्तावना एका नाटकािी अहे. या 
नाटकािा एक ऄंक अपल्या [ पंद्वडताबाइिें जन्मिद्वरत्र मागे स बोध पद्वत्रकेत छापले होते.]स बोध पद्वत्रकेत अला अहे. 
द सरा ऄंक तसाि राद्वहला अहे. [त्यािंी या देशातील प्रवासािी हकीकत.] तो अताि प्रद्वसद्ध होइलसे वाटत नाही. 
प ढे एखाद्या वळेी होइल. हा द्वतसरा ऄकं अहे. त्यािीि ही प्रस्तावना. हा ऄंक स मारे ७ – ८ वर्ष ेपयकन्त 
संपावयािा नाही. ऄसे माझे ऄन मान अहे; परंत  मन ष्ट्यािे ऄन मान सवक काळी खरेि ठरते ऄसे नाही. 
इरॄरेच्छा काय ऄसेल ती खरी. 
 
 मन ष्ट्य जीवन हे एक नाटक अहे अद्वण हेि खरे नाटक. नाटकगृहात जी नाटके करतात ती सोंगेि 
होत. त्याचं्यात खरेपणा काही नसतो. ज्यास नाटके पहाण्यािी फार अवड अहे त्यानंी अपापली 
जीवनरूपी नाटके पहावी ऄशी त्यासं माझी द्वशफारस अहे. खऱ्या गोष्टींिा ऄन भव नसला तरी न सती सोंगे 
पाहत काही फळ नाही अद्वण जर तो ऄसेल तर सोंगे पहाण्यािीही काही अवश्यकता नाही. 

 
 मी त म्हास स मारे एक वर्षापूवी कळद्ववले होते की, काही द्वदवसानंी माझा य रोपात प्रवास करण्यािा 
द्वविार अहे. त्याप्रमाणे गेल्या एद्वप्रल मद्वहन्याच्या द्ववसाव्या तारखेस सायंकाळी स मारे ४ वाजता मी म ंबइहून 
“ब खारा” नावाच्या अगबोटीतून आंग्लंडकडे रवाना झाले हे त म्हाला माहीति अहे. माझे या वळेेस आकडे 
येणे हे मोठे साहस ककवा (त मच्या मते) मोठ्या ि कीिे अहे. त म्ही त्यािी प ष्ट्कळ कारणे दाखद्ववलीत अद्वण 
एका पक्षी ती म्हणजे खोटी अहेत ऄसे नाही तरी द्वकत्येक लोकानंी गैरसमज तीम ळे ककवा अपल्या 
प्रकृतीप्रमाणे माझ्या आकडे येण्यािे ईदे्दश नाना तऱ्हेिे कल्पून घेतले. ही गोष्ट खरोखरि मोठी द ःखास्पद 
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अहे. ऄसो. माझ्या द्वमत्रमंडळींच्या सागंण्यावरून म्हणा ककवा सवड नव्हती म्हणून म्हणा एकदा माझा बते 
रद्वहत झाल्यासारखा झाला होता. परंत  तो ऄगदी ऄद्वनद्वरृत होता. तसे होण्यािे कारण एवढेि की या नवीन 
देशात कोठेही ओळख नसून आकडे अल्यावर मी राहाव ेकोठे यािी व्यवस्था होण्यापूवी एकदम अपला देश 
सोडण्यािे मला बरे वाटले नाही. मी आकडे येण्याच्या पूवी माझ्या द्वकत्येक द्वमत्रमंडळींच्या िारे या देशात 
कोठे तरी माझी राहाण्यािी सोय होइल ककवा नाही याबद्दल शोध करद्ववला होता. त्यावरून ऄसे समजले 
की जाण्यायेण्यािे भाडे द्वशवाय करून स मारे ४६०० रुपये हातात ऄसले तर स मारे दोन वर्ष ेएक मन ष्ट्य या 
देशात राहू शकेल. मी तर जाणूनब जून लक्ष्मीिी कन्या अद्वण माझे नावस द्धा रमा! मग काय प सता? 
कितामणी माझा भाउ! मला कशािीि ईणीव नाही! फक्त एकाि गोष्टीिी काय ती ईणीव!! ऄशा स्स्थतीत 
आंग्लंडिा प्रवास करणे माझ्यापक्षी केवळ अकाश प ष्ट्पवत अहे ऄसे मला वाटले. तरी मी प्रयत्नात काही 
कसर केली नाही. प ण्यात ऄसता काही प्रसंगाने माझा अद्वण सेंट मेरीज होममधील द्वसस्टर स पीद्वरयर [ 
द्विस्ती लोकाचं्या एका पंथात द्विया व प रुर्ष अजन्म ऄद्वववाद्वहत राहून धमकप्रिारािे काम करतात. ह्ातील द्वियासं द्वसस्टसक (बद्वहणी) ऄसे 

म्हणतात. एका मठात द्वजतक्या द्वसस्टसक राहतात त्यातं एक म ख्य ऄसते द्वतला स पीद्वरयर म्हणजे प्रम ख ऄसे म्हणतात.] द्वहिा पद्वरिय झाला 
होता त्यािप्रमाणे अणखीही द्वकत्येक य रोद्वपयन द्वियाशंी माझा बराि स्नेह जमला होता, म्हणून मी त्याचं्या 
जवळही सदरहू शोध केला. त्यापंैकी द्वकतीएकीने ऄगदी द्वनराशा केली. द्वकतीएक म्हणाल्या त म्ही द्विरृन 
ऄसता तर काही सोय झाली ऄसती. कोणी म्हणाल्या अमच्या एथे ऄगोदर ईमेदवारी करा, प ढे पहाता 
येइल. एका बाइने लंडनहून मला द्वलहून कळद्ववले की त म्ही एकटीि (म लीला कहद स्थानात ठेवनू) साहा 
मद्वहन्याकंद्वरता आकडे या प ढे त मिी काही एथे रहाण्यािी तजवीज झाली तर बरेि अहे. नाही तर परत 
जाल. परंत  तसे करणे ऄशक्य होते. त्यात म ख्य दोन ऄडिणी होत्या. पद्वहली, दोन वर्षांच्या बाळाला 
सोडून आतक्या दूर येणे; अद्वण द सरी केवळ सहा मद्वहन्याकंद्वरता आकडे येउन “न धड गाढव न धड 
ब्रह्मिारी” या म्हणीप्रमाणे होणे. काही द्वदवसानंी सदरहू द्वसस्टर स पीद्वरयरकडून मला द्वनरोप कळला की 
एथे अले ऄसता त्याचं्या ज्या प ष्ट्कळ द्वसस्टसक कहद स्थानात जाणार अहेत. त्यास मराठी द्वशकण्यािी जरुरी 
ऄसून ते काम जर मी पत्कद्वरले तर त्या माझा खिक (खाण्याद्वपण्यािा) िालद्ववतील. अद्वण मला आंग्रजी 
द्वशक्षणही देतील. एक द्वसस्टर काही द्वदवसापूंवी कहद स्थानातून हवा बदलण्याकद्वरता अली होती ती माझी 
पद्वरद्वित ऄसून द्वतला माझी बरीि माद्वहती होती. द्वसस्टर स पीद्वरयरने ऄसे स िद्ववल्यावर मी त्यासं सागंनू 
पाठद्ववले की, त्यानंी जो माझा खिक िालद्ववण्यािा पत्कर घेतला तो द्वनःस्वाथक ऄसावा (म्हणजे प ढे मला 
अभारी करून द्विरृन करण्याच्या अशनेे ककवा द सऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या मतलबाने ऄसू नये.) तरि 
मी त्याचं्या मंडळीपाशी रहाण्यास जाइन, नाही पेक्षा जाणार नाही. हे माझे म्हणणे त्यानंी कबलू केल्यावर 
माझे या देशात राहाण्यािे द्वठकाण द्वनद्वरृत करून मी आकडे येण्यािी तयारी केली. ऄसो. अता या देशात 
अताि अले पाद्वहजे ऄसे मला वाटण्यािी कारणे अद्वण माझ्या द्वहतेच्छ  द्वमत्रमंडळीस मी अताि न याव ेऄसे 
वाटण्यािी कारणे यािंा द्वविार करू. माझ्या मताच्या द्ववरुद्ध जी काही कारणे माझ्या द्वमत्रानंी दाखद्ववली 
त्यापैकी म ख्य ऄशी –  
 
 १. प्रकृतीिी ऄशक्तता अद्वण म लगी लहान अहे (हे सवांत सबळ.) 

 
 २. आंग्रजी बोलता येत नाही. 

 
 ३. मी आकडे द्वनघून अल्यावर अयक मद्वहला समाज वगैरे द्वनद्रा घेउ लागतील. 

 
 ४. द्विरृन लोकाचं्या सहवासात राहाणे बरोबर नाही. 
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 ५.  आंग्लंडसारख्या िैनबाजीच्या म लखात या तरुण वयात येणे बरोबर नाही. 
 

 ६. या देशािी मला माद्वहती नसून आकडे प ष्ट्कळ लबाड लोकापंासून मला ऄपाय होण्यािी 
भीती अहे. 

 
 ७. आंग्लंडला गेल्यावर द्वतकडच्या वैभवाने डोळे द्वदपून जातील अद्वण मग स्वदेश प्रीती ऄगदी 
राहाणार नाही. 

 
 ८. एका गृहस्थानी तर मला ऄसे स िद्ववले की, ―ऄहो आंग्लंडला द्वमसेस फॉसेट, द्वमस् म्यॅकनग 
सारख्या द्वविान बायासंमोर जाउन त म्ही काय बोलणार? त म्हाला आंग्रजी प रते समजतस द्धा नाही!” 

 
 ९. द सऱ्या एका गृहस्थानी म्हटले, “ऄहो त म्ही आंग्लंडला जाउन जी जी द्वठकाणे पाहाल 
त्यािंा आद्वतहास त म्हाला माहीत नसला तर त्या पाहाण्यापासून काय फळ होणार? लंडनमध्ये एके द्वठकाणी 
―द्विओपाराज नीडल‖ नावािा खाबं अहे तो पाद्वहलात तर त म्हाला काय समजणार? [रोमिा कॉन्सल ऄथवा 
बादशहा ऄ टॅनी यािी बायको स्क्लओपारा द्वहच्या स्मरणाथक हा खाबं ईभारलेला होता अद्वण अहे. तो आद्वजप्त देशात होता. परंत  आंग्रजािंी अद्वण 
त कांिी लढाइ झाली तेव्हा आंग्रजािंा द्ववजय झाला. याच्या स्मरणाथक तो खाबं तेथून ईपटून आंग्रजानंी लंडनमध्ये अणून टेम्स नदीच्या द्वकनाऱ्यावर 
ईभा केला अहे. लंडनमध्ये ज्या द्वदवशी मी पोहोिले त्याि द्वदवशी गाडीत बसून द्वबऱ्हाडी जाताना मला ह्ा खाबंािे दशकन झाले. तेव्हा मला वरच्या 

गोष्टींिी अठवण झाली.] ऄशा प्रकारच्या प ष्ट्कळ गोष्टी तेथे त मच्या पाहाण्यात येतील म्हणनू त म्ही अधी सगळे 
आद्वतहास पाठ करा. अणखी ऄसे की त मिे वय ऄद्याद्वप लहान अहे. वयोवृद्ध झाले म्हणजे मन ष्ट्यात प ष्ट्कळ 
वजन येते. त म्ही अणखी दहा – बारा वर्षांनी द्वतकडे जा.” 

 
 १0. कोणी ऄसे म्हटले की, “त मिा वैद्यकी द्वशकण्यािा आरादा अहे तर त म्ही येथे एक – दोन 
परीक्षा पास केल्या पाद्वहजेत. एथे द्वनदान िार वर्ष ेराहून िागंला ऄभ्यास करून मदॅ्वरक्य लेशन परीक्षा पास 
झाला म्हणजे मग जा.” कोणाच्या मनािा तर ऄसा समज झाला की माझ्या स्वदेशीय द्वमत्रावंर माझा ऄगदी 
द्ववरॄास नसून माझा काय तो भरंवसा सवक द्वमशनरी लोकावंरि अहे. आत्यादी.    
 
 यावरून माझे आकडे येणे माझ्या वािनू बह धा कोणासही सय द्वक्तक ककवा बरे वाटले नाही ते स्पष्टि 
अहे. तर मग मला का आकडे यावसेे वाटाव?े सदरहू कारणे दाखद्ववणाऱ्या मोठ्या द्वविानापेक्षा माझी ब द्धी 
ऄद्वधक होती ऄसे नाही. परंत  प्रत्येक मन ष्ट्यािा ऄसा स्वभाव ऄसतो की त्याला त्याने काय कराव ेअद्वण 
काय न कराव ेयािे िागंले ज्ञान अहे ऄसे वाटते. (अद्वण ते ऄसतेही. ईदाहरणाथक जेव्हा पाप ककवा प ण्य 
कमात मन ष्ट्य प्रवृत्त होतो त्या वळेेस िागंले कोणते अद्वण वाइट कोणते हे त्यािा द्वववके त्याला सागंत 
ऄसतो. हे सवांस माहीत अहे. परंत  सवकि मन ष्ट्य अपल्या द्वववकेाला ऄन सरून कृत्ये करतात ऄसे नाही.) 
मीही मन ष्ट्य जातीच्या बाहेर नाही, तेव्हा मलाही तसे वाटणे हे स्वाभाद्ववकि अहे. लोकाचं्या मताद्ववरुद्ध 
माझी जी मते पडली त्यािी कारणे ऄशी –   
 
 १. माझी प्रकृद्वत ऄसावी तशी सशक्त नाही तरीही माझी ऄशक्तता काही रोगमूलक नव्हे. काही 
कारणावरून गेल्यावर्षी याि द्वदवसामध्ये मी एका वृद्ध अद्वण ऄन भवी य रोद्वपयन (द्वसस्व्हल सजकन) 
डाक्टरास अपली प्रकृद्वत दाखद्ववली होती. त्याने ऄगदी द्वनरृयाने सादं्वगतले होते की माझ्या शद्वररात 
कोणत्याही प्रकारिा रोग नसून प्रकृती फार स दृढ अहे; ऄशी स दृढ प्रकृती फारशी लोकािंी नसते. यािे 
कारण माझ्या शद्वररातील रक्त मज्जाद्वदक पदाथांिा ऄकाली अद्वण ऄद्वतशद्वयत व्यय झालेला नाही. अद्वण 
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अज स मारे ८ वर्षांपासून सतत प्रवासात माझे अय ष्ट्य गेले ऄसून शकेडो द्वठकाणिे हवा पाणी माझ्या 
प्रकृद्वतला मानवले अहे. अद्वण स मारे २००० मलै काही एक वाहन नसता पायानंीि प्रवास केल्याने शीतोष्ट्ण 
सद्वहष्ट्ण ताही माझ्या ऄंगी अहे. सतत द्वमत भोजन अद्वण द्वमतािार ऄसल्याने सहसा रोग होण्यािे भय नाही. 
द्वहमालयासारख्या थंड (जेथे बफक  पडते) जाग्यािी हवा मला मानवली होती तेव्हा आंग्लंडमधील थंड हवा 
माझ्या प्रकृद्वतस ऄपाय करील ऄसे वाटण्यास काही अधार नाही. अता म लगी लहान अहे अद्वण द्वतच्या 
प्रकृतीला सम द्रातील अद्वण येथील हवा मानवले ककवा नाही हा प्रश्न राद्वहला. म लीिी अइ सहा मद्वहन्यािी 
(तान्हे लेकरु) होती तेव्हाि द्वतिी अइ – बाप द्वतला एका वतेाच्या पेटाऱ्यात घालून गड्याच्या डोकीवर 
देउन प्रवासास द्वनघाली! तेव्हापासून अजपयकन्त द्वतच्या कपाळािा प्रवास ि कला नाही, तेव्हा द्वतच्या 
म लीिी प्रकृद्वत नाजूक कोठून होणार? बरे म लीला द्वतच्या अइने “स इवर ठेद्ववली तर म ंगी िावले अद्वण 
ऄधातंरी ठेद्ववली तर कावळा नेइल” ऄशी अशकंा करून ऄगदी नाज कपणाने वाढद्ववली अहे ऄसेही नाही. 
म लीिे वय अठ मद्वहन्यािेही प रते झाले नव्हते तेव्हाि द्वतिी अइ द्वतला घेउन ऐन ईन्हाळ्यामध्ये 
कहद स्थानच्या एका कोपऱ्यावरून द सऱ्या कोपऱ्यापयकन्त (कािाराहून मद्रास अद्वण तेथून प णे-म ंबइ वगैरे) 
प्रवास करून अली अहे या प्रवासात म लीच्या प्रकृतीिा बराि पद्वरिय झाला अहे त्यावरून द्वतला एथील 
हवा मानवणार नाही ऄसे मला वाटत नाही.  
 
 २. मी कहद स्थानाच्या प ष्ट्कळ देशात द्वफरले. त्या देशातील भार्षा मला कशी ती स्वप्नीस द्धा माद्वहत 
नव्हती. त्यािंी माद्वहती नव्हती तरी त्या त्या देशामंधून मला कोणत्याही गोष्टींिी ऄडिण सोसावी लागली 
नाही. त्या देशात काही द्वदवस राद्वहल्यानंतर िोहोकडे एकि भार्षा ऐकू येउ लागल्याने ती द्वशकण्यािा 
प्रयत्न करताि ती मला बोलता, द्वलद्वहता अद्वण वािता येउ लागली. तशीि आंग्रजी भार्षा मला येणार नाही 
म्हणून कशावरून?  

  
 अता ती भार्षा अमच्या म लखा द्वनराळी अहे हे खरे, तरी पहा, मूल जन्मास येते तेव्हा त्याला सवकि 
भार्षा म लखा द्वनराळ्या ऄसतात. परंत  लोकािें बोलणे ऐकून अद्वण पाहून त्याला भार्षा येउ लागते. आंग्रजी 
भारे्षच्या ऄभ्यासात मी ऄगदी तान्हे बाळ अहे ऄसे समजा. आतर म ले जशी बोलण्यास द्वशकतात तशी मीही 
द्वशकेन. अताि मला या देशात अल्याबरोबर मोठी मोठी व्याख्याने द्यावयािी अहेत ऄसे नाही. मी 
जाणनूब जून द्वशकण्याकद्वरताि या देशात येणार होते. तेव्हा मला ही भार्षा येत नाही म्हणून माझी कोणती 
मोठी ऄब्र ूजाणार होती!! 
 
 ३. अयक मद्वहला समाज म्हणजे एके द्वठकाणी अहे ऄसे नाही. अद्वण तो द्वजतक्या द्वठकाणी अहे 
द्वततक्या द्वठकाणी माझा राहण्यािा संभव नाही. कारण मला कृष्ट्णासारखी प ष्ट्कळ रूपे घेउन सवक द्वठकाणी 
राहता येत नाही. समाज स्थापन करण्यास लोकापंाशी द्ववनंती करणे हे माझे काम अहे परंत  तो िालू करणे 
अद्वण त्यािी ईन्नती करणे प्रत्येक सभासदािे काम अहे ते माझ्या हाती नाही. जेथे सदरहू समाज 
िालद्ववण्यासारखे लोक ऄसतील तेथे तो मी कहद स्थानात बसले नसेल तरी िालेल. अद्वण जेथे तसे लोक 
नाहीत तेथे एक सोडून हजार रमाबाइ ऄसल्या तरी तो िालावयािा नाही. ईदाहरणाथक ऄहमदनगरातील 
अयक मद्वहला समाज.  
 
 ४. द्विरृन लोकाचं्या सहवासात राहणे का बरोबर नाही हे मला कळत नाही. या देशात द्विरृन 
नाहीत ऄसे लोक फार द्ववरळा. पाण्यात रहावयािे झाले तर तेथे कोरडी जमीन कोठून द्वमळणार? िद्वित 
एखादे मातीिे द्वडखळ ऄसले तरी तेही द्वभजलेलेि ऄसावयािे. ज्याला सम द्राति ईडी टाकावयािी त्याने 
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थंडीला द्वभण्यात काय ऄथक अहे? एक मात्र भय ते हेि की द्विरृन धमक स्वीकारणे. ते करण्यास मलाही 
कहद स्थानात प ष्ट्कळ द्विरृन लोकानंी ईपदेश केलेला अहे. मन ष्ट्यािे मनािा काही द्वनरृय नाही ऄसे जर 
अहे तर त्याला कहद स्थान काय अद्वण आंग्लंड काय? अता मी ज्या द्विरृन लोकाचं्या सहवासात अहे 
त्याचं्या येथे ऄसणे या मंडळीच्या द्विरृनावािनू द सऱ्या प ष्ट्कळ मंडळीच्या द्विरृन पाद्र्यास बरे वाटत नाही 
हे मला त्यानंी नीट ईघड करून सादं्वगतले. अपण हे ध्यानात ठेद्ववले पाद्वहजे की कहद स्थानात जसा एका 
कहद धमात शवै, शाक्त, वैष्ट्णव तादं्वत्रकादी मतभेद ऄसतो तसा एका द्विरृन धमातही रोमन कॅथॉद्वलक, 
प्रॉटेस्टंट, ग्रीक ििक, ििक ऑफ आंग्लंड, ििक ऑफ स्कॉटलंड, ििक ऑफ जमकनी, मेथॉद्वडस्ट, य द्वनटेद्वरयन 
वगैरे प ष्ट्कळ मतभेद अहेत. त्या मतामंधील लोक एकमेकािंा बराि मत्सर करतात. शवैाला पाद्वहला 
म्हणजे वैष्ट्णवाने सिैल स्नान करण्यािी जशी कहद स्थानात िाल अहे तशीि सदरहू मतान यायािंीही िाल 
ऄसते. पण हा म लूख पडला थंड. येथे घटकोघटकी सिलै स्नान केले की, सदी होउन अय ष्ट्य 
ऄसतानाि येशू द्विस्तासमोर जाउन “जजमेंट हे ” येइतोपयंत द्वतष्ठत बसाव ेलागेल म्हणून या शहाण्या 
लोकानंी ती िाल पाडली नसावी. वर सादं्वगतल्याप्रमाणे वगेळ्या वगेळ्या मतािें पाद्री अद्वण पाद्वद्रणी यानंी 
जेव्हा मला या मंडळीशी सबंधं न ठेवण्याद्ववर्षयी अद्वण त्याचं्या समाजात जाउन न राहाण्याद्ववर्षयी ईपदेश 
केला तेव्हा मी म काट्याने त्यािंी बोलणी ऐकून मनात म्हटले, “द्वमत्रानंो, मला त म्ही सवकि सारखे अहात 
कोणी लाबं, कोणी अखूड, कोणी पाढंरे, कोणी ताबंडे, कोणी लठ्ठ, कोणी वाळके आतकाि काय तो भेद. 
पाहू गेले ऄसता सगळे एका लाकडापासून झालेले एका माळेिेि माणी, मी आकडे येण्याच्या अदल्या 
द्वदवशी रात्री एका पाद्रीसाहेबानंी येउन मला आकडे अद्वण द्ववशरे्षकरून या मंडळीत न येण्याद्ववर्षयी प ष्ट्कळ 
समजावनू सादं्वगतले. परंत  माझी सवक तयारी झालेली होती अद्वण माझा द्वनरृय काही केल्या द्वफरेना. शवेटी 
त्यािें ईपाय थकले तेव्हा साहेब मनातल्या मनात रागावले अद्वण मला म्हणाले, “पहा, बाइ त म्ही अता 
अमिे मत घेतल्यावािनू जात अहात, त म्हाला द्वतकडिी बोली येत नाही; त मच्या जवळ प ष्ट्कळ पैसाही 
नाही; ऄशा स्स्थतीत त मच्यावर जर तेथे काही वाइट प्रसंग अला तर अम्ही काही सहाय्य करणार नाही. 
कारण त म्ही अमिे ऐकत नाही.” वास्तद्ववक ऄसे म्हणण्यािा त्यास काहीि ऄद्वधकार नव्हता; कारण मी 
कधी कोणत्याही प्रकारिे सहाय्य त्याचं्यापाशी माद्वगतले नव्हते. ऄसो. तरी मी त्यास ईत्तर द्वदले, ―ऄहो 
साहेब, त म्ही मला साह् केले नाही म्हणनू काय झाले? माझा इरॄर मला साह् करील. मन ष्ट्याच्याने 
मन ष्ट्यािे तारण ककवा मारण करवत नाही. जो मन ष्ट्य वाघाच्या तोंडात अहे तो द सऱ्याला वाघापासून कसे 
वािवील? (सदरहू साहेबानंी जसे द्वनष्ट्कारण म्हटले तसेि माझ्या देशबाधंवाजवळ आकडे येण्याबद्दल साह् 
माद्वगतले तर ते मला म्हणतील या भयास्तव मी कोणािेही साह् माद्वगतले नाही कारण मी सवांच्या 
मताद्ववरुद्ध आकडे द्वनघून अले हे ईघडि अहे.) 
 
 ५. आंग्लंडि काय पण याच्यापेक्षा सहिपट िनैबाजीच्या म लखात गेले तरी ज्याला जे करावयािे 
नाही, ते त्याच्याने कधीि करवणार नाही. िनैीला तरुण अद्वण वृद्ध ऄसा द्वविार नसतो. अमच्या देशात 
ऄन स्भ्दन्नश्मरॅ  ऄसे प ष्ट्कळ राजासारखे रॅीमंत सनं्यासी होउन गेले अहेत. अद्वण ईद्या ज्याचं्या शद्वररािी 
स्मशानात क्रव्यादाग्नीत अह द्वत पडणार जे “ऄंग गद्वलतं पद्वलतं म ंडं दशन द्ववहीनं जातं त ंडं, वृद्धो याद्वत 
गृहीत्वादंडं” या प्रकारिे सशक्त अद्वण तरुण ऄसे हजारो वृद्ध ८—९ वर्षांच्या म लींशी लग्ने करून अपले 
ऄस्ग्नहोम कायम ठेद्ववतात. [द सऱ्या बाजीरावानी ६० वर्षांच्या वयात ऄंध झाल्यावर ऄस्ग्नहोम कायम ठेवण्याकद्वरता एका ९—१० वर्षाच्या 
म लीशी लग्न केले होते. या बाइसाहेब हल्ली नेपाळात अहेत. कपाळ अमच्या कहद स्थानातील बायकािें! ! बाजीरावसाहेब अमच्या जातीिे राजे 
ऄसून नात्याने माझे माणूस होते. तरी ते अपले म्हणून त्यािें द ग कण माझे अवडते नाहीत.] 

 
 रानात गेल्यावािून शरूािी परीक्षा होत नाही, ऄभाव वैराग्याला वैरागी ऄशी संज्ञा देता येत नाही. 
एखादा पदाथक अपल्याला द्वमळत नाही म्हणनू त्यावर अपली आच्छा नाही ऄसे दाखद्ववणे ककवा तो नाही 
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म्हणून अपल्याला तो अवडत नाही म्हणणे हे श द्ध ढोंग होय. मला या िैनबाजीच्या म लखाति माझ्या 
मनािी पद्वरक्षा करावयािी अहे. ऄसो. 
 
 ६. या देशािी मला माद्वहती नसली अद्वण येथे प ष्ट्कळ लबाड लोक ऄसले तरी मला त्यािी काय 
भीती? येथे सवकि म्हणजे लबाड अहेत ऄसे नाही. मी ज्या द्वियाचं्या समाजात राहते त्या सवक द्विया 
मोठमोठ्या संभाद्ववत अद्वण रॅीमंत घराण्यातील ऄसून द्ववशरेे्षकरून धमाथक सवक सोडून संन्याद्वसनी झालेल्या 
ऄशा अहेत. या घरात मोठ्या सभ्य प रुर्षासही राहण्यािी सक्त मनाइ अहे. मग लबाड बायका ककवा प रुर्ष 
यािा येथे प्रवशे कोठून होणार? द्वशवाय प ष्ट्कळ संभाद्ववत गृहस्थ व द्विया यािें येथे येणे जाणे अहे. द सरे 
लोक ज्यानी हा समाज पाद्वहला नाही ककवा ज्यास यािी योग्यता कळत नाही ते काही म्हणोत परंत  मला या 
बायािंी सभ्य रीती अद्वण पद्ववत्र अिरण फार अवडते. 
 
 थोड्या द्वदवसामागे एका ६५ वर्षांच्या गृहस्थाने एका ११ वर्षांच्या म लीच्या बापाला ३०,००० रु. 
देउन द्वतच्याशी लग्न लावले हे अपल्यास माहीत ऄसेलि. ऄसे प ण्यात्मे अमच्या देशात हजारो अहेत.  
 
 ७. आंग्लंडातील वैभवाने डोळे द्वदपून अपल्या जन्मभमूीिा द्ववसर पडणे हे मन ष्ट्य स्वभावाच्याद्ववरुद्ध 
अहे. अपली अइ गरीब ऄसून म्हातारी अहे म्हणून द्वतला टाकून (ककवा लाथ मारून) द सऱ्या रॅीमतं 
तरुण अद्वण स स्वरुप बाइला अइप्रमाणे सन्मान देणारे मन ष्ट्य मन ष्ट्यरूपी राक्षस ऄसे म्हटले पाद्वहजे. ऄथवा 
भतृकहरीने म्हटल्याप्रमाणे ―ते के न जानीं महे‖ ते कोण हे (त्यास काय म्हणाव े हे) अम्हास माहीत नाही. 
आंग्लंडात येउन आकडच्या वैभवाने डोळे द्वदपून अपल्या जन्मभमूीला त च्छ मानणारे नरद्वपशाच्च अमच्या 
द दैवी मातेच्या पोटी ईपजले अहेत यात सशंय नाही. परंत  हल्ली तर मला ऄसे वाटते की, माझ्या 
अइवरिी माझी प्रीती कमी होइल ऄशी द्वपशाच्चप्रकृद्वत ऄद्याद्वप माझ्यात द्वशरली नाही अद्वण इरॄर कृपेने तसे 
न होवो! 

 
 ८. द्वमसेस फॉसेट, द्वमस् मकॅनग वगैरे बायाचं्या समोर व्याख्याने देण्याकद्वरताि माझे या देशात येणे 
अहे ऄसा ज्यािंा समज झाला त्यासं माझे एवढेि ईत्तर की, तो द्वदवस येण्यास ऄद्याद्वप ७ – ८ वर्ष ेद्ववलंब 
अहे. तेवढ्यात मी कदाद्वित त्याचं्याशी बोलू शकेन ऄसे होण्यािा संभव अहे अद्वण जरी तसा द्वदवस अला 
तरी त्याचं्या मनात जेवढा ईदे्दश अला तेवढाि माझा ईदे्दश नाही. माझा त्याहीपेक्षा मोठा ईदे्दश एकही ऄक्षर 
न बोलता द्वसद्धीस जाइल, अद्वण तो जावो, ऄशी माझी इरॄरापाशी प्राथकना अहे. मला द्वमसेस फॉसेटप ढे 
बोलण्यािी गरजि लागणार नाही. 

 
 ९. मी जेव्हा कोणते तरी द्वठकाण पाहावयास जाइन त्यावळेेसि त्यािा आद्वतहास मी द्वशकेन ऄशी 
माझी अशा अहे. घरात बसून आद्वतहास तोंडपाठ केल्याने जेवढे ज्ञान होणार त्यापेक्षा प्रत्यक्ष पाद्वहल्यािे 
ज्ञान जास्ती अहे ऄसे माझ्या ऄल्पब द्धीला वाटते. वयोवृद्ध झाल्यावर मन ष्ट्यात वजन वाढणे हे ऄिल. 
द्वमिल बाइला पाद्वहल्याने कोणासही खरे वाटण्याजोगे अहे. एक द्वदवस सदरहू बाइ अद्वण मी गाडीत बसून 
द्वफरावयास गेलो होतो तेव्हा त्या गाडीत बसता क्षणीि गाडी अता मोडते की काय ऄसे मला भय पडले 
होते! परंत  इरॄरकृपेने तसे झाले नाही! पण वजन वाढण्याला ज्ञान द्वजतके कारणीभतू अहे द्वततके 
वयोवाद्वद्धक्य अहे ऄसे म्हणणे सवांशी खरे ठरत नाही. प ण्यात रस्त्यातून पायी द्वफरणाऱ्या वामनरावािें वय 
६५ वर्षांपेक्षाही जास्त अहे, परंत  त्यािंी प्रकृद्वत पाद्वहल्या ते्रताय गातील समान िर हन मान मरून हे 
कद्वलय गातील वामनराव झाले अहे. ऄसे वाटल्यावािनू राहात नाही.   
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 १०. माझा वैद्यकी द्वशकण्यािा आरादा अहे. परंत  कहद स्थानात राहून ४ वर्षांनी मदॅ्वरक्य लेशन परीक्षा 
देउनही येथे वैद्यकी द्वशकण्यात द्वतिा काही एक ईपयोग झाला नसता. कारण कहद स्थानात बी. ए. 
परीके्षपयकन्त ऄभ्यास केला तरी लंडन य द्वनव्हर्मसटीत प न्हा मदॅ्वरक्य लेशन द्वदल्यावािून येथील मेद्वडकल 
कॉलेजात प्रवशे होत नाही ऄसा कायदा झालेला अहे. कहद स्थानात राहून मद्रास मेद्वडकल कॉलेजात 
द्वशकाव े तर मला माझ्या देशभद्वगनींच्या ईपयोगी पडण्यास द्वजतके ज्ञान पाद्वहजे द्वततके मद्रासमध्ये होत 
नाही, येथे वैद्यकी द्वशकून कानािें वैद्य, दातािें वैद्य, पोटािे वैद्य म्हणून ओरडत िूणक, ऄकक  वगरेै देत 
द्वफरण्यािाि केवळ माझा आरादा नाही, माझा ईदे्दश त्यापेक्षाही मोठा अहे. लंडन य द्वनव्हर्मसटीिी 
मदॅ्वरक्य लेशन परीक्षा कहद स्थानातील मदॅ्वरक्य लेशन पद्वरके्षपेक्षा स लभ अहे. येथे राहून ती पद्वरक्षा १ ककवा २ 
वर्षांनी मी देउ शकेन ऄशी मला ईमेद अहे. परंत  कहद स्थानात राहून ४ वर्षांनीही मला ही परीक्षा देण्यािी 
शक्ती अली नसती. या देशात कहद स्थानापेक्षा ऄभ्यास जास्त वळे करता येतो, कारण हा म लूख थंड 
ऄसल्याने सतत १२ तास मेहनत केली तरी फारसा थकवा येत नाही. परंत  ऄशी मेहनत कहद स्थानसारख्या 
ईष्ट्ण म ल खात माझ्यासारख्या मन ष्ट्याच्याने कदाद्वप व्हावयािी नाही अद्वण येथे पाहून सवरून द्वजतके 
लवकर ज्ञान होते द्वततके कहद स्थानात ऄसताना द्वकत्येक ऄन भवी द्वमत्रानंी सादं्वगतले होते अद्वण अता तर 
स्वतःच्या ऄन भवावरून समजले. ऄसो. 

 
 मला ज्या ज्या कारणानंी हल्लीि या देशात यावसेे वाटले ती मी ऄन क्रमाने अपल्यास कळद्ववली. ही 
सवक ऄगदी द्वबनिूक ऄसतील ऄसे माझे म्हणणे नाही. कारण मन ष्ट्यािे ज्ञान कधीि भ्रमरद्वहत ऄसावयािे 
नाही. माझ्या प ष्ट्कळ द्वमत्रानंी मला स िद्ववले होते की, कहद स्थानात राहून एकीकडे द्वियाचं्या स धारणेबद्दल 
होइल द्वततका प्रयत्न करावा अद्वण द सरीकडे अपला ऄभ्यासही िालू ठेवावा. परंत  मन ष्ट्यप्रकृद्वतला 
तशातून माझ्या प्रकृद्वतला दोन कामे एकदम करण्यािे सामर्थयक नाही. दोन्ही एकदम करू गेले ऄसता एकही 
नीट व्हावयािे नाही ऄसा माझा समज अहे. मी म ंबइहून द्वनघण्याच्या पूवी अपण अद्वण द सऱ्याही द्वकत्येक 
माझ्या द्वमत्रानंी अद्वण मदै्वत्रणींनी मला माझा बेत रद्वहत करण्याद्ववर्षयी पते्र द्वलद्वहली होती. परंत  मला 
त्यावळेेस सवड नसल्याने मला कोणकोणत्या कारणावंरून आकडे यावसेे वाटले हे द्वलहून कळद्ववता अले 
नाही. म्हणून मला फार वाइट वाटते. तरी या पत्राच्यािारे त्या सवक पत्रािंी ईत्तरे अपल्यास पोहोितील. 
 
 अता ज्यास ऄसे वाटले होते की ―माझ्या देशबाधंवावर माझा द्ववरॄास नाही अद्वण द्विरृन लोकि 
काय ते माझे द्वहतकते ऄसे मी समजते‖. त्यास माझे पे्रमपूवकक ऄसे सागंणे अहे की – द्वप्रय बाधंव, मी 
अपल्या देशबाधंवावर द्ववरॄास ठेवीत नाही ऄसे म्हणण्यास त म्हास काही एक कारण नाही. आंग्लंडला जर 
त म्ही ऄथवा त मच्यासारखे द सरे कोणी ऄसते तर माझी प्रीद्वत कोणावर जास्त अहे हे त्यास समजले 
ऄसते. माझे द्वहतकते ऄद्विरृन लोकि काय पण सवक माझे द्वमत्र माझे द्वहतकते अहेत, ऄसे मला वाटते. 
ज्या मन ष्ट्यािा द्वहतकता सवकसमथक इरॄर अहे त्यािे द्वहत करण्यािी कोणाला ब द्धी येणार नाही? मी 
कोणाशी शत्र भावाने वागत नाही. तेव्हा मला कोणी शत्रू होणार नाही. कोणािे खरे रूप झाकून राहात नाही; 
हे त म्हाला माहीत अहे. 
 
 मी ज्या द्वदवशी म ंबइहून रवाना झाले त्या द्वदवशी माझे प ष्ट्कळ देशबाधंव अद्वण भद्वगनी मला 
भेटण्याकद्वरता अले होते; अद्वण काही मंडळी तर अगबोटीवर पोहोिण्याकद्वरता अली होती. माझे 
एकाएकी द्वनघणे झाले म्हणनू मला सवड नसल्याने माझ्या प ष्ट्कळ द्वमत्रािंी भेट घेता अली नाही याबद्दल 
मला फार वाइट वाटते. माझ्या जन्मभमूीिा अद्वण देशबंध  व भद्वगनींिा दीघक द्ववयोग होतेवळेेस मला परम 
द ःख व्हाव े हे तर स्वाभाद्ववकि अहे. परंत  माझ्याकद्वरता ज्या द्वकत्येक द्वनःस्वाथक पे्रद्वमक बधं  भद्वगनींच्या 
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डोळ्यातून ऄरॅ धारा वाद्वहल्या त्या द्वनरंतर माझ्या ध्यानात अहेत. त्यावळेेस त्या मन ष्ट्यासं पाहून मला फारि 
द ःख झाले खरे, परंत  अता त्याि द ःखातून एक ऄनन भतूपूवक अद्वण ऄद्वनवकिनीय स ख ईत्पन्न होत अहे. हे 
वाक्य ऐकून त म्हाला कदाद्वित खरे वाटणार नाही. कारण त म्हाला ऄसा ऄन भव नाही. वर प्रस्तावनेत ते मी 
द्वलद्वहले अहे त्यािा संबंध येथे अणून लावा म्हणजे हे वाक्य िागंले ज ळेल. मन ष्ट्य हृदय फार हलके 
ऄसते. तसे ते माझेही अहे. मला वाटते होते, या जगात माझ्यावर खरी प्रीद्वत करणारी मन ष्ट्ये फार कमी 
अहेत. कारण मी काही कोणाच्या ईपयोगी पडत नाही. मग लोकािंी प्रीद्वत माझ्यावर कशावरून ऄसणार? 
बरे, ―जर कोणी त झ्यावर प्रीद्वत करीत नसले तर त ला तरी कशाला द्वतिी अशा बाळगली पाद्वहजे? ऄसे मी 
अपल्यालाि द्वविारीत होते त्यािे ईत्तर हेि येत होते की, कशाला ती अशा पाद्वहजे. हे मला सागंता येत 
नाही.‖ अपण लोकावंर प्रीद्वत करून लोकापंासून प्रीद्वत द्वमळण्यािी आच्छा करणे हा मन ष्ट्यािा (द सरा 
कोणािा नसला तर नसो पण माझा) स्वभाव अहे. अद्वण स्वभावाला और्षध नाही. मला जेव्हा त्या 
द्वनष्ट्कारण द्वमत्रािंी अठवण होते तेव्हा खरोखरि ऄद्वनवकिनीय स ख होते. या जगात काही एक स्वाथक अद्वण 
संबंध नसताना लोकावंर ज्यािंी प्रीद्वत ऄसते तेि धन्य अद्वण तेि स खी. मन ष्ट्यामध्ये कोठे जर देव शातंी 
ऄसली तर मी तसल्या मन ष्ट्यासंि देव म्हणते. तशा पे्रद्वमक मन ष्ट्यािंा एक एक ऄरॅ कबदू ज्यास द्वनमकल 
पे्रमािी ककमत समजते ऄसे मन ष्ट्य स्वगकस खाच्या द्ववद्वनमयानेही घेण्यास मागे घेणार नाही. कारण ती रत्ने 
ऄमोद्वलक होत. ऄशा  द्वनमकल पे्रम द्ववमद्वलत हृदय मन ष्ट्याच्या ऄरॅ रत्नमाला ज्याला द्वमळतात ते मन ष्ट्य द्वकती 
स ख अद्वण भाग्यशाली! अहा! जगात सवांच्या भाग्यात हे स ख ऄसत नाही म्हणूनि लोक द ःखी ऄसतात, 
नाही बरे? कहद स्थानातून अपल्या देशबधं  अद्वण भद्वगनींशी द्ववय क्त होउन दीघक प्रवासास द्वनघणे ऄशा 
प्रकारिे द ःख जर देवाच्या दयेने माझ्यावर अले नसते तर सदरहू स ख मला कोठून अद्वण कसे द्वमळाले 
ऄसते? म्हणूनि मी देवािी प्राथकना करते –  
 
 “द्ववपदः संत तः शरॄत् तत्र तत्र जगत्पते!” रत्नाकरातूंन पद्वहल्याने हालाहल द्ववर्ष द्वनघून मग सवक 
संजीवनकारी ऄमृत द्वनघाले होते ऄशी दंतकथा अहे. परंत  माझ्या अय ष्ट्यात प ष्ट्कळ वळेा ही कथा मी 
प्रत्यक्ष पाद्वहली. त म्हीही ध्यानात ठेवा की द्ववर्षाच्या मागनू ऄमृत येते. सवक द ःखी मन ष्ट्ये एवढ्याि अशेवर 
अपले जीवन धारण करतात. ही अशा जर हृदयात जागरूक नसती तर त्याच्याने या द ःखमय जगात 
क्षणभरस द्धा राहवले नसते. 
 
 त म्ही अद्वण द सरी ही माझी द्वमत्रमंडळी जी मला अगबोटीवर पोहोिद्ववण्याकद्वरता अली होती ती 
परत होडीत बसून द्वकनाऱ्यावर िालली अद्वण एक द्वमत्र होडीत बसून मला भेटण्याकद्वरता अगबोटीच्या 
ऄगदी जवळ येउन पोहोिले होते आतकेि नव्हे पण त्यानी अगबोटीच्या द्वशडीवर पायही ठेद्ववला होता; पण 
आतक्यात अगबोट िालू झाली. ऄथाति त्यास तेथून परत जाव ेलागले. माझी दृष्टी पोहोिली तो पयंत मी 
परत जाणाऱ्या माझ्या द्वप्रय जन्मभमूीिा द्वकनारा द्वदसत होता तो पयंत मी डेकवर ईभी राहून ऄद्वतमेर्ष दृष्टीने 
त्याच्याकडे पाहात होते. त्यावळेेस माझ्या मनात द्वकती प्रकारच्या कल्पना येत होत्या म्हणून सागंू! ऄसा 
मनातंील हजारो भावनािंा एकि घोटाळा कधीि झालेला मला अठवत नाही. त्यावळेेस मी जशा ऄनंत 
कल्लोळमाला भीर्षण सम द्रात अगबोटीवर होते, तसाि एक सम द्र माझ्या हृदयात खवळला होता. त्यात 
द्वकती तरंग वर येत होते अद्वण परस्पराशंी झ ंजून प नः त्या ऄनंत सागर गभात कोठल्या कोठे लीन होउन 
जात होते ते मला सागंता येत नाही.    
 
 जेव्हा भारत भदू्वम द्वदसेनाशी झाली तेव्हा द्वतला शवेटला नमस्कार करून मी अपल्या अगबोटीतील 
तळघरात गेले. त्या केद्वबनात एकावर एक ऄशी ओळीने एकंदर ६ ऄंथरुणे ऄसून खोली ऄगदी लहान 
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होती. त्या सहा ऄंथरुणािंा ऄथक तेथे सहा मन ष्ट्ये ऄसती तर खरोखरि अम्हाला फार त्रास झाला ऄसता. 
त्या अगबोटीत लोकािंी बरीि गदी होती, परंत  द सरी सवक माणसे य रोद्वपयन पडली अद्वण अम्ही 
कहद स्थानच्या “नेद्वटव्ह”, अमिा वारा लागला तर त्यास द्ववटाळ होइल या भयाने कोणी य रोद्वपयन बाया 
अमच्या खोलीत राहावयास अल्या नाहीत. ही प ष्ट्कळ य रोद्वपयनािंी नेद्वटव्हाद्ववर्षयी मत्सर ब द्धी त्यावळेी 
अमच्या फार पर्थयास पडली. इरॄराच्या सृष्टीत द्ववर्षाच्या ऄंक रािी सृष्ठीस द्धा द्वनरथकक होत नाही. 
द्वतजपासून जगाला काही तरी ईपयोग अहेि. तेव्हा त्या खोलीत मी, माझी मतै्रीण अनंदीबाइ भगत अद्वण 
माझी म लगी या द्वतघािें एकाद्वधपत्य झाले. खोलीस एकि लहान द्वखडकी होती. द्वतच्यावाटे बराि वारा येत 
ऄसे, परंत  अम्ही अगबोटीच्या ज्या बाजूला होतो त्या बाजूकडून वारा वाहात नव्हता. म्हणून तो अम्हास 
द्वजतका पाद्वहजे होता द्वततका द्वमळत नसे. खोली िोहोकडून बंद ऄसल्याने द्वदवसास अद्वण द्ववशरेे्षकरून 
रात्री ऄद्वतशय ईकाडा होत होता. अम्ही ताबंडा सम द्र पार होउन स एझच्या कालव्यात पोहोिेपयंत या 
सम द्र प्रवासात ग्रीष्ट्मकाली कहद स्थानातील मारवाड ककवा मद्रास आलाख्यात द्वजतकी ईष्ट्णता ऄसते 
त्यापेक्षाही जास्त अहे ऄसे मला वाटते. परंत  हे माझे ऄन मान द्वकतपत खरे होते ते मला माहीत नाही. 
अगबोटीत अमच्या जेवणखाणािी तजवीज आतर लोकापेंक्षा द्वनराळी होती, म्हणजे एका खानसाम्यास ५ 
– ६ रुपये देउन अम्ही अमिी तजवीज करून देण्याकद्वरता अपल्या तैनातीत ठेद्ववला होता, तो दररोज 
अमच्या खोलीति अम्हाला वाढून अणनू देत ऄसे. स्वतः स्वयंपाक करून घेण्यािी तजवीज झाली 
ऄसती. परंत  अगबोटीतील खलाशाचं्या स्वयपंाक घरावािनू द सरे स्वयपंाक करून घेण्यास द्वठकाण 
नव्हते. त्या द्वठकाणी िोहोकडे ऄमंगळ देखावा पाहून माझ्याने तेथे जाववनेा स द्धा. मग स्वयंपाक करण्यािी 
गोष्ट दूरि राद्वहली. वर सादं्वगतलेला मन ष्ट्य अम्हाला जे अणनू देत होता त्यािा अम्ही डोळे झाकून 
स्वीकार करीत होतो. अद्वण त्या ऄगाध सम द्रात देवाने एवढे ऄन्न द्वदले त्याबद्दल त्यािे फार फार ईपकार 
मानीत होतो. खाण्यािे पदाथक म्हटले तर द्वशजद्ववलेले बटाटे, भात, पाव, जाम (एका प्रकारच्या आगं्रजी 
फळािंा म राबंा) मीठ, वाटलेली मोहोरी, द्वमऱ्यािी पूड अद्वण म लाकद्वरता काडेंन्स्ड द्वमल्क (गोठवनू तयार 
केलेले दूध द्वटनाच्या डब्यात बंद करून ठेवतात अद्वण लागेल तेव्हा त्यातून एक – दोन िमिे वाटीभर उन 
पाण्यात कालवनू म लास पाजतात अद्वण मोठे मन ष्ट्यही िाहाबरोबर त्यािा ईपयोग करतात.) आतके पदाथक 
द्वमळत होते. याद्वशवाय अमच्याबरोबर अम्ही करून घेतलेले अंब्यािे लोणिे, अद्वण माझ्या एका द्वमत्राने 
अपल्या घरून कलबािे लोणिे द्वदले होते. त्याच्या योगाने अमच्या जेवणाला बरेि साधन होत ऄसे. परंत , 
य रोद्वपयनाचं्या िालीिा ऄधक पि प रोडाश (ऄधा द्वशजलेला भात) जेवणािी अम्हाला सवय नव्हती हे एक, 
अद्वण अमच्या िालीच्या भाज्या, वरण कढी वगरेै नसता स्वयभं ू ऄन्न ब्रह्मसेवनाने अमिी तृप्ती होइना 
ऄथवा अमच्याने पोटभर जेववनेा हे द सरे, या दोन कारणाम ळे अगबोटीत २७ द्वदवस अम्हाला ऄधकवट 
ईपवासात काढाव ेलागले. या प्रसंगी मला माझ्या कहद स्थानातील प्रवासात न सत्या पाण्यावरस द्धा भकू-
तहान भागद्ववण्यािी सवय होती. त्याम ळे फारसे कठीण गेले नाही. परंत  माझी मतै्रीण यापूवी कधी 
घराबाहेर द्वनघालेली नव्हती; द्वतला पराकाष्टेिे कष्ट सोसाव ेलागले. अमच्या खोलीसमोरि आतर प्रवासी 
लोकािें जेवण्यािे द्वठकाण होते तेथे ते जेवण्यास ज्यावळेी बसत त्यावळेी मासे, मासं, अद्वण आतर त्याच्या 
खाण्यािे पदाथांच्या द गंधीम ळे (मलाि ती द गंधी वाटत होती परंत  भोजनकारी मन ष्ट्याच्या नाकास ती फार 
स गंधी वाटत ऄसेल यात काही संशय नाही!) त्यावळेेस माझ्या नाकाला गंधग्रहण शक्ती नसती तर बरे 
झाले ऄसते ऄसे वाटत होते. हा माझा सम द्रातील पद्वहलाि प्रवास नव्हे. या पूवी माझे वडील ऄसता दोन-
तीनदा मंगरुळपासून म ंबइ, म ंबइहून िारका अद्वण तेथून परत म ंबइपयंत आतका माझा सम द्र प्रवास झालेला 
होता, त्याम ळे ऄसो ककवा द सऱ्या कोणत्याही कारणाने ऄसो, यावळेेस मला सम द्रातील अजार झाला 
नाही. द सऱ्या द्वदवशी फार ईष्ट्णतेच्या योगाने दोनदा ईलटी झाली होती अद्वण मधून मधून थोडे थोडे 
डोकेही द्वफरू लागले होते. परंत  अनंदीबाइ व द सरी प ष्ट्कळ मन ष्ट्ये फारि अजारी झाली होती. 
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 ब खारा अगबोटीवर कहद स्थानातील माणसे काय ती अम्ही द्वतघी, एक माझे धमकबधूं बाबूबंक 
द्वबहारी शमा अद्वण एक पारशी तरुण गृहस्थ एवढीि होतो. अम्ही कधी कधी सकाळी ककवा संध्याकाळी 
डेकच्या एका बाजूवर जमून नाना प्रकारच्या गोष्टी सागंत बसत होतो. य रोद्वपयन समाजाशी अमिा काही 
संबंध नसणे हे स्वाभाद्ववकि अहे. परंत  एक म्हातारा य रोद्वपयन सभ्य गृहस्थ अमच्याशी फार ममताळूपणाने 
वागत ऄसे. हा गृहस्थ मिेँस्टर (हे द्वठकाण कहद स्थानच्या लोकानंा िागंलेि माहीत अहे) शहरातील एक 
व्यापारी होता. तरुण वयात व्यापारामध्ये प ष्ट्कळ पैसा द्वमळवनू या वृद्ध वयात अता त्याने व्यापार करणे 
सोडून द्वदले अहे. तो अपल्या घरात द्वनकरृतपणे बसून अपल्या राद्वहलेल्या अय ष्ट्यािा काळ स खात 
घालद्ववणार अहे; परंत  यािे स ख अळशीपणाने ऄंथरुणावर पडून झोपा काढण्यािे नव्हे; तो अज १९ 
मद्वहन्यापासून प्रवास करीत सगळ्या पृर्थवीिी प्रदद्वक्षणा करून अला. या प्रवासात त्याला स मारे १००० पौंड 
खिक करावा लागला, ऄसे एकदा त्याने मला सादं्वगतले. तो द्वजतक्या द्वठकाणी गेला द्वततक्या द्वठकाणिी 
माद्वहती द्वमळवनू ती त्याने अपल्या स्मरणवहीत (राम राम! येथे नोट ब कात ऄसे द्वलहावयािे होते, कारण 
―स्मरणवही‖ हा शब्द अमच्या केसरी जनकास पसंत नाही. पण या लेखणीप ढे माझे काय िालणार?) 
द्वलहून घेतले अहे अद्वण प्रद्वसद्ध प्रद्वसद्ध द्वठकाणच्या देखाव्यािी द्विते्र (फोटोग्राफ) सवक द्वमळून स मारे सात 
हजार त्याने द्ववकत घेतली अहेत. त्यापैकी स मारे १६० कहद स्थानातील देखाव्यािंी द्विते्र त्याने मला 
दाखद्ववली ती फार मनोरंजक अद्वण ह बेह ब ईतरलेली होती. त्यापकैी प ष्ट्कळ द्वठकाणे मी पाद्वहलेली अहेत. 
त्याचं्या नावािे ऄथक अद्वण त्यािंा आद्वतहास यािंी मला जेवढी माद्वहती होती तेवढी त्याने द्वविारून घेतली. 
या वृद्ध गहृस्थािा द्वकत्ता अमच्या देशातील द्ववलासद्वप्रय, अळशी रॅीमंत लोकानंी जर वळद्ववला तर द्वकती 
बरे लाभ होइल? ऄसो. त्या गृहस्थाला कहद स्थानातील कोणतीही बोली येत नव्हती. अद्वण मी तर आंग्रजीत 
ऄरण्यपंद्वडता! मग काय पाहाव?े अमिी परस्परािंी जेव्हा बोलणी िालत तेव्हा जवळ कोणी य रोद्वपयन 
मन ष्ट्ये नसत म्हणून बरे होत होते. नाहीतर माझे बोलणे ऐकून त्याचं्याने पोट धरून हसल्यावािनू रहावले 
नसते! तो गृहस्थ बोले तेवढे मला समजत ऄसे परंत  बरोबर ईत्तर देता येत नसे कारण यापूवी मला आंग्रजी 
बोलण्यािा म ळीि ऄभ्यास नव्हता. काही शब्द व काही सजं्ञा द्वमळून कसा तरी तो माझा अशय समजून घेत 
ऄसे. 
 
 म ंबइहून द्वनघाल्यानंतर २७ द्वदवसात ४-५ द्वठकाणी मात्र अम्हाला भमूीिे दशकन झाले. एरवी खाली 
ऄगाध सम द्र अद्वण वरती ऄनंत अकाश अमच्या नजरेस पडत होते. संध्याकाळच्या वळेेस अम्ही जेव्हा 
डेकवर बसत होतो तेव्हा सम द्रािी अद्वण अकाशािी ऄपूवक व ऄद्वनवकिनीय शोभा अद्वण महत्त्व पाहून माझ्या 
मनात द्वकती प्रकारिे द्वविार येत ऄसत हे सागंता येत नाही. एकीकडे सूयक ऄस्ताला जात अहे, त्यािी 
सायकंालीन कोमल प्रभा, ऄनंत नील नभो मंडलात द्वजकडे द्वतकडे द्ववशरेे्षकरून पद्वरृमेकडे पसरलेल्या, 
कपजलेल्या श भ्र कापसाच्या द्वढगारासारख्या मेघराशींवर प्रद्वतकबद्वबत होउन, अमच्या प राणातील काल्पद्वनक 
स वणकद्वगरी मेरूिी शृगें िोहोकडे सम द्रातून अपली डोकी ईिलून अकाशािे ि ंबन घेत अहेत की काय 
ऄशी भ्रादं्वत होत ऄसे ककवा सम द्रोदरातं कस्ल्पलेली कृष्ट्णािी [मी लहान होते तेव्हा अमिे वडील १०/११ मद्वहनेपयंत 
कच्छजवळ ऄसलेल्या िारकेत सम द्र द्वकनाऱ्यावर राद्वहले होते. तेथे कधी कधी सधं्याकाळच्या वळेेस सम द्र द्वकनाऱ्यावरील श भ्र वाळवटंावर अम्ही 

द्वफरावयास जात होतो.] स वणकिारका ऄथवा रावणािी लंका माझ्यासमोर अहे की काय ऄसे वाटत ऄसे. 
 
 सूयास्त झाल्यानंतर बंगल्यातील पडतपोशी द्विया जशा हळूि पडदा पलीकडे सारून लोकासं 
भीत भीत द्वखडक्यातून डोकावनू पहातात अद्वण प न्हा झटकन घरात अपले तोंड लपद्ववतात, त्याप्रमाणे 
वाय वगेाच्या परवश होउन अकाशातून आकडे द्वतकडे द्वफरणाऱ्या मेघेरूपी पडद्याचं्या ऄंतराळातून एका 
पाठीमागून एक ऄशा प ष्ट्कळ तारकागगन सौधावरून (ईंि र ऄथवा राजवाडा). 
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 अहा! ते द्वकती स खािे द्वदवस होते! तसे द्वदवस या जन्मात प न्हा यावयािे नाहीत. माझ्या बालक 
स्वभावाला ऄन सरून मी त्या वाळवटंावर द्वकती कावड्या, कशपल्या, दगड, धोंडे गोळा करून ओटींत भरून 
घरी नेत ऄसे, अद्वण मला त्यावळेेस द्वकती अनंद होइ म्हणून सागंू! त्यावळेेस अतासारखे माझे डोळे 
सम द्रािी ककवा अकाशािी शोभा पहाण्यात ग ंतत नव्हते. माझी अइ बापे, बहीण अद्वण भाउ ही सवकजण 
एकीकडे गोष्टी सागंत द्वफरत ऄसत अद्वण मी त्याच्याप ढे अद्वण मागे घोटाळत दगड, धोंडे, काय हाती 
लागेल ते वाळवटंातून गोळा कद्वरत ऄसे. मला वाटे माझी अइ बापे, अद्वण बद्वहण भावडें फार ऄरद्वसक 
अहेत का? तर माझ्यासारखी ती ही शखं, कशपल्या, दगड, धोंडे गोळा करीत नाहीत म्हणून!!! 
 
 भक्तजनास दशकन देण्याकद्वरता सूयक वर येणार अहे. तेव्हा ज्यास त्यािे दशकन घ्यावयािे ऄसेल 
त्यानंी सम द्रतीरावर याव.े त्याप्रमाणे िारकेत सम द्रद्वकनाऱ्यावर हजारो भक्त मंडळी जमली. अम्हीही 
िारका दशकन लालसेच्या परवश होउन तेथे गेलो. थोड्या वळेानेि पद्वरृम गगन प्रातंी द्वदनानाथ ऄस्तास 
जाउ लागले अद्वण त्यािंी स्वणकप्रभा वर सादं्वगतल्यासारख्या मेघराशीवर पसरून त्या ऄत्यंत शोभायमान 
होउ लागल्या. पडं्यानंी द्वतकडे बोट दाखवनू अम्हाला म्हटले, “ही पाहा सोन्यािी िारका, हे ऐकून 
प ष्ट्कळ भाद्ववक लोकानंी भद्वक्तपूवकक िारकेला ईदे्दशून नमस्कार केले! त्या पवकणीत पंड्यानंी अपल्या 
द्वपशव्या िागंल्या भरून घेतल्या.”  
 
 एक द्वदवस िारकेतील पंड्यानंी (तीथकप रोद्वहत) ऄशी गप्प ईठद्ववली की अज कद्वपलार्षष्टी अहे. या 
थोरासं अज संध्याकाळी कृष्ट्णािी सम द्रात ब डून राद्वहलेली सोन्यािी िारका अमच्याकडे डोकावीत 
ऄसत, अद्वण प न्हा मेघाचं्या अड अपले तोंड लपद्ववत ऄसत. एखाद्या वळेेस अकाश द्वनरभ्र ऄसले म्हणजे 
ऄसंख्य नक्षते्र द्वदसू लागत त्यावळेेस यम नेच्या नील जलप्रवाहात भक्तानंी वाद्वहलेली श भ्र ज इिी प ष्ट्पे 
िोहोंकडे पसरलेली अहेत की काय ऄसे वाटत ऄसे. अद्वण त्यावळेेस िदं्रोदय झाला ऄसला तर त्या 
शोभेला पारावरि नसे. खालून ऄगाध सम द्रािा द्ववस्तीणक वत कळाकार एक भाग अद्वण वर स्वच्छ 
नभोमंडळािा वत कळाकार द सरा भाग ऄसे दोन्ही ज ळलेले द्वदसत ऄसून त्यात मोत्यासारख्या िोहोंकडे 
पसरलेल्या तारका जशा अकाशात, तशीि त्यािंी प्रद्वतकबबे सम द्रजलात द्वदसत ऄसून मला ऄसा भास होइ 
की, हा अकाश अद्वण सम द्र ऄशा दोन भागानंी ज ळलेला एक ऄद्वत द्ववस्तीणक मोत्यािंा कशपला अहे अद्वण 
याच्यामध्ये ही पसरलेली मोत्ये अद्वण कशपल्याच्या अंतील झळकदार दोन्ही बाजू मला द्वदसत अहेत! 
िंद्रप्रभेत सम द्रातंील ईसळणाऱ्या कल्लोळाकंडे पाद्वहले म्हणजे सम द्रािे पाणी पातळ झालेल्या िादंीप्रमाणे 
पाढंरे व झळकदार द्वदसत ऄसे. 
 
 खवळलेल्या सम द्रातील कल्लोळाचं्या परस्पर संघर्षकणाने ई भवलेल्या फॉस्फरस नावािे ऄग्नीच्या 
द्वठणग्या जेव्हा झळकत तेव्हा अमच्या पूवक कवीनी कस्ल्पलेल्या वडवाग्नीिे प्रकाशतंराने दशकन होत ऄसे. 
ऄशा त्या ऄगाध सम द्रामध्ये ऄद्ववरॅातं कल्लोळ ध्वद्वन ऐकून मध्यरात्री मी झोपेतून जागी होउन द्वखडकीतून 
डोकावनू सम द्राकडे पहात ऄसे. अगबोटीतील सवक मन ष्ट्य द्वनजल्याने िोहोकडे सामसूम, खोलीत ऄधेंर, 
(रात्री दहा वाजल्यावर क्याद्वबनात द्वदवा ठेवण्यािी मनाइ ऄसते). प ढे मागे द्वजकडे पहाव े द्वतकडे सम द्र 
ऄशा वळेेस मन ष्ट्याच्या मनािी स्स्थती जशी ऄसावी तशीि माझी ऄसत होती. त्यावळेेस माझ्या मनात या 
ऄनंत जगाला सृष्ट करणाऱ्या इरॄरािे महत्त्व, अपल्या नरॄर परमाण मात्र वैभवाच्या ऄहंकारात ग ंग 
ऄसणाऱ्या मन ष्ट्यािे क्ष द्रत्व, माझी हल्लीिी स्स्थती, माझ्या अय ष्ट्यात जे जे घडून अले त्यापंैकी म ख्य म ख्य 
स खाच्या अद्वण द ःखाच्या गोष्टी, मी अपला देश सोडून कशासाठी आतक्या दूरदेशी जात अहे, प ढे मी काय 
करणार? कोणत्या रीतीने मी अपल्या मातृभमूीिी सेवा करावी, अद्वण कदाद्वित् दैवयोगाने हे जहाज 
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सम द्रात ब डाले तर माझे सवक मनोरथ एका क्षणात कसे ब डून जातील, आत्यादी गोष्टींिा एक सारखा द्वविार 
िालत ऄसे. ऄसो. 
 
 एद्वप्रल मद्वहन्याच्या २६ व्या तारखेस दोन प्रहरी स मारे १२ वर २ वाजता अम्ही ―एडन‖ बंदरास 
पोहोिलो. एडन हे गाव ऄरब देशाच्या नैऊक त्येस सम द्रद्वकनाऱ्यावर ऄसून िोहोकडे ईंि ईंि पवकतानी वदे्वष्टत 
अहे. या पवकतावर ककवा त्याच्या असपास झाडपाला, गवत काही एक नाही. िोहोकडे काळसर खडक, 
ईंि ईंि डोंगराच्या टेकड्या अद्वण प ढे सम द्र ऄसा एडनिा देखावा अहे. हा देखावा मनाला सतंोर्षप्रद 
नाही; तरी सहा द्वदवसातं कोठे एखाद्या मातीच्या द्वडखळा एवढीस द्धा जमीन ज्याचं्या दृष्टीस पडली नव्हती 
त्या अम्हास तो देखावा पाहून फार अनंद झाला. एडनिे डोंगर द रून द्वदसू लागताक्षणीि बंदर केव्हा 
येइल म्हणनू ईत्कंद्वठत मनाने अम्ही सवक ईभे राहून वरती माना करून पाहू लागलो. बंदरात अगबोट 
तरंगता क्षणीि अम्ही एका लहान होडीत बसून द्वकनाऱ्यावर गेलो. तेथे एक गाडी करून एडन गाव 
पाहाण्याकद्वरता गेलो. या गावात सगळी एक मजली धाब्यािी घरे अहेत. तेथील वस्ती ऄरब, काफी अद्वण 
व्यापाराच्या संबधंाने कहद स्थानातून व द सऱ्याही द्वकत्येक देशातून अलेल्या लोकािंी अहे. गावाच्या 
िोहोकडे डोंगर ऄसल्याने ते गाव एका मोठ्या द्वकल्ल्यात अहे ऄसे वाटते. द्वशवाय गावाच्या भोवती 
गावक सही अहे. ईष्ट्णता ऄद्वतशद्वयत. पाण्यािे द र्मभक्ष, िोहोकडे रुक्ष जमीन, ऄसा तेथील सवक प्रकार अहे. 
तेथे पाहाण्याजोगे द्वठकाण एकि अहे. ते हे की, दोन ईंि पवकताचं्या टेकड्यामंध्ये पावसािे पाणी धरून 
साठद्ववण्याकद्वरता एकावर एक ऄशी मोठी मोठी १० टाकी बाधंलेली अहेत. याचं्या योगाने येथील लोकासं 
बराि पाण्यािा प रवठा होत ऄसेल. तेथे एक – दोन द्ववद्वहरी अहेत. त्या ऄद्वतशय खोल अहे. तेथे 
खालच्या बाजूला काही रानटी अद्वण सम द्राच्या वाळवंटात ईगवणारी झाडे लावनू एक लहानसा बाग 
केलेला अहे. तेथे मन ष्ट्ये हवा खाण्यास जातात. अमच्या देशात तसली झाडे कोणी तरी ―ईगीि केर 
कशाला पाद्वहजे‖ म्हणून ईपटून टाकली ऄसती. परंत  एडनात ती झाडे वािवण्याकद्वरता द्वकती प्रयत्न अहे! 
िोहोकडे कोणी झाडाला हात लाव ूनये म्हणनू पहारे बसद्ववले अहेत. द्वठकद्वठकाणी काळ्या फळ्यावर मोठ 
मोठ्या ऄक्षरानंी – “झाडािंी पाने कोणी तोडल्यास त्याला द्वशक्षा होइल” ऄसे आगं्रजीत द्वलद्वहले अहे. 
ठीकि अहे. एका कवीने म्हटले होते “द्ववरस्तपादमे देश ेएरंडोद्वप द मायाते” एडन सारख्या द्वठकाणी तो बाग 
नंदनवनापेक्षा ककवा कलकत्त्यातील ―आडन गाडकन‖ नावाच्या बागेपेक्षाही जास्ती योग्यतेिा अहे, यात काही 
संशय नाही! परंत  तशा द्वठकाणीही डोंगराच्या दरीत एका द्वठकाणी अमच्या कवी ग रू काद्वलदासाच्या 
अवडत्या ―द्वशरीर्ष‖ प ष्ट्पािे झाड पाहून मला मोठे अरृयक वाटले. ते झाड फ ललेल्या द्वशरीर्ष प ष्ट्पाने ऄगदी 
भरले होते. पंजाबात अद्वण असामात मी ही झाडे प ष्ट्कळ पाद्वहली होती. प ष्ट्कळ द्वदवसानंी हे झाड पाहून 
मला फार अनंद झाला. मी माझ्या मनाला म्हटले, “एडनच्या मरुभमूीतही द्वशरीर्षािी फ ले फ लली अहेत, 
तशी कधी कधी द ःखात स खे ई भवतात”. ऄसो. एडनात ६ तास अगबोट राद्वहली होती. तेथून रवाना 
झाल्यावर मे मद्वहन्याच्या १ ल्या तारखेस अमिी अगबोट स एझ येथे पोहोिली. तेथून कब्रद्वडसीच्या रस्त्याने 
फ्रान्समधून पॅद्वरस वगैरे शहरे पाहू जाणारी मन ष्ट्ये अगगाडीच्या रस्त्याने गेली. अम्हाला ब खारा अगबोट 
सोडून द सऱ्या ―कैसर – इ कहद‖ नावाच्या अगबोटीत याव ेलागले. ही अगबोट पद्वहल्या अगबोटीपेक्षा 
प ष्ट्कळ मोठी ऄसून कलकत्त्याहून अली होती. द्वतच्यात मन ष्ट्यािंी फार दाटी होती. क्याद्वबनामध्ये मन ष्ट्यास 
राहाण्यािी जागा कशी तरी द्वमळाली. तेथे अमच्याकद्वरता एकही सेकंड क्लासिे क्याद्वबन द्वरकामे नव्हते. 
म्हणून अम्हाला एका फस्टक क्लासच्या क्याद्वबनात जागा द्वमळाली. त्यात मात्र द सऱ्या द्वठकाणी फार दाटी 
होती. म्हणनू एक बाइ अद्वण द्वतिी म लगी राहावयास अल्या. ती बाइ होती कहद स्थानातीलि परंत  द्विरृन 
ऄसून द्वतिी रीतभात सगळी य रोद्वपयनासंारखी होती म्हणून द्वतला अम्हा नेद्वटवािंा वारा सोसत नसे. तरी 
करते काय द्वबिारी? द्वनरुपायास्तव ती अमच्या शजेारी राहावयास अली होती. त्याम ळे अम्हाला अद्वण 
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द्वतलाही बराि त्रास सोसावा लागला. स एझ गाव सम द्रतीरावरून स मारे २ मलै अहे. या द्वठकाणिी गोदी 
वगैरे द्वठकाणे पहाण्याजोगी अहेत. स एझमध्ये घोडे ककवा गाड्या काही नाहीत. तेथे सवक लोक मोठ 
मोठ्याल्या गाढवावंर बसून द्वफरतात. तेथे गाढविे घोड्याचं्या जागी अहेत. अमच्या अगबोटीतील प ष्ट्कळ 
मोठमोठाले साहेब अद्वण मडमा गाढवावर बसून कधड काढण्यािी रीत होती. परंत  स एझमध्ये मन ष्ट्य मोठ्या 
हौशीने गाढवावर स्वारी कद्वरतात! अम्हीही त्या स खािा ऄन भव घेण्यात द्ववम ख झालो नाही! स एझ गाव 
फारसे मोठे नाही. तेथे सवक इद्वजस्प्शयन लोकािंी वस्ती अहे. बायका रस्त्यात द्वफरतात परंत  त्यािें डोळे 
मात्र ईघडे ऄसतात. बाकी सवक तोंड ब रख्याने झाकलेले ऄसते. द सऱ्या द्वदवशी सकाळी अम्ही तेथून 
द्वनघालो अद्वण संध्याकाळपयंत स एझच्या कालव्यात िालून भमूध्य सम द्रात अमिी अगबोट येउन 
पोहोिली. स एझिा कालवा दोन मोठाल्या अगबोटी एकदम जाउ शकतात आतका रंुद अहे. भमूध्य 
सम द्रात अल्यानंतर सवक क्याद्वबनातील द्वखडक्या बंद केल्या, कारण सम द्राच्या लाटा फार वरपयंत येउ 
लागल्या. द्वखडक्या बंद केल्या तरी मधूनमधून एके एकदा अम्हाला सम द्रस्नान होत ऄसे. ऄरबी अद्वण 
ताबंड्या सम द्रापेक्षा भमूध्य सम द्रात अगबोट फार हालत होती. तेथूनि थंडीिा प्रारंभ झाला. अम्ही स ती 
कापडािे पोर्षाख सोडून लोकरीच्या कापडािे पोर्षाख घेतले. 
 
 स एझ येथेि थोडा थोडा थंडीिा प्रारंभ झाला होता. परंत  तेथेि लोकरीिी विे घेण्यािी काही 
गरज लागली नाही. 
 
 त म्ही जर रॉद्वबन्सन कू्रसोिी गोष्ट वािली ऄसेल तर अता अमिी स्वरूपे कशी अहेत हे बऱ्याि 
ऄंशाने त मच्या ध्यानात येण्याजोगे अहे. रॉद्वबन्सन कू्रसो याने विाचं्या ऄभावाम ळे अपल्याला कातड्यािे 
िमत्काद्वरक पोर्षाख करून घेतले होते तसे अमिे पोर्षाख कातड्यािे नाहीत. परंत  िमत्काद्वरकपणाद्ववर्षयी 
त्याच्यापेक्षाही बोटभर जास्ती अहेत म्हटले तरी िालेल. या थंड देशात अल्यावर अमच्याने प रता स्वदेशी 
पोर्षाख ठेववत नाही. तरी अमच्या हृदयात स्वदेशाद्वभमान सतत जागृत अहे, अद्वण आकडे थंडी तर 
अम्हाला अपल्या ह कमात वागव ूपाहाते. ऄशा ईभय संकटाच्या प्रसंगी द्वत्रशकूं राजा जसा वर व खाली 
ऄसा ऄधातंरी ईभा होता, म्हणून दंतकथा अहे तशीि अमिी स्स्थती अहे. ऄधी लोकरीिी कपडे व ऄधी 
स तािी कपडे द्वमळून अमिा पोर्षाख बनतात. पायात मोजे ऄसल्यावािनू एक घटकाभरस द्धा राहण्यािा 
ईपाय नाही. आकडच्या देशिे हे ईन्हाळ्यािे द्वदवस अहेत. तरी अमिे माघ मद्वहन्यात प्रयागात द्वजतकी 
थंडी पडते द्वततकी थंडी अहे. त्या द्वदवसात अम्ही दद्वक्षणी जोडेि वापरतो. परंत  थंडीच्या द्वदवसात जेव्हा 
बफक  पडते तेव्हा अम्हालंा जान दघ्न (ग डघ्यापयंत लाबं) बूट ऄवश्य वापरले पाद्वहजेत. घरात ककवा बाहेर 
जोड्यावािून िालण्यािा ईपाय नाही. जर थोडा वळेपयंत मोजे अद्वण जोडे काढत िालले तर पाय 
जद्वमनीवर अहेत की पायावर जमीन अहे हे भान राहात नाही! याि कारणाम ळे आगं्रज लोकाचं्या पायात 
रातं्रद्वदवस जोडे ऄसतात. ऄगदी गरीब मन ष्ट्याच्यानेस द्धा जोड्यावािून राहावत नाही. एक वळे पोटाला 
नसले तर प रवले परंत  ऄंगावर लोकरीिी कपडे अद्वण पायात जोडे ही ऄवश्य ऄसलीि पाद्वहजेत. भकू 
सोसण्यापेक्षा आकडिी थंडी सोसणे कठीण अहे. मे मद्वहन्याच्या ६ व्या तारखेस सकाळी अम्ही माल्टा 
िीपात पोहोिलो. स मारे १० वाजण्याच्या वळेेस अम्ही माल्टा शहर पाहावयास गेलो. माझ्या जन्मात 
य रोपातील शहर काय ते हेि पद्वहले पाहाण्यात अले. ते शहर फार स बक अद्वण मोठे अहे. रस्ते फार 
स्वच्छ अद्वण कोठेही गडबड नाही. बाजारात हजारो मन ष्ट्ये जातात येतात, परंत  गाड्याचं्या िाकािंा जो 
अवाज होतो त्याहून द सरा अवाज कोठे ऐकू येत नाही. अमच्या देशात बाजारामध्ये जशा कानारंगाच्या 
पगड्या द्वदसतात तसे या देशात नाही. सगळ्यािें पोर्षाख टोप्या काळ्या, त्या काळ्या पोर्षाखामंधून त्यािें 
हात अद्वण तोंड एवढी बाहेर द्वदसतात. अम्ही त्या शहरात गेलो तेव्हा ते सकाळी माणसे अमच्याकडे टक 
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लावनू पाहू लागली. त्यानंा वाटले ऄसेल हे पाढंऱ्या कपड्याने वदे्वष्टलेले नवीन पदाथक कोणत्या 
प्रदशकनाकद्वरता कोणी येथे पाठद्ववले अहेत कोणास ठाउक? अम्ही कहद स्थानात होतो तेव्हा काही 
य रोद्वपयन द्वियानंी अद्वण य रोद्वपयन िालीिा पोर्षाख करणाऱ्या नेद्वटव्ह द्विरृन बायानंी अम्हाला सादं्वगतले 
होते की, “त म्हाला य रोपात अपल्या िालीिा पोर्षाख करून बाहेर जाता येणार नाही. अद्वण जर त म्ही तसे 
कराल तर रस्त्यात पोरे त मच्या पाठीमागे लागनू टाळ्या द्वपटतील”. परंत  अम्हाला त्या बायासंारखे मणभर 
वजनािे गाउन (झगे) कसे ईिलणार? तशात पडले मी द्वनराद्वमर्ष (मासं न खाणारी) भ की माझ्या ऄंगात 
गाउन ईिलण्याप रते बळ नाही म्हणनू थंडीच्या द्वनवारणाथक काही लोकरीिे कपडे ऄंगावर घालून वरून 
माझी िादर घेउनि मी ते शहर पाहावयास गेले. तेथे सवक मन ष्ट्ये अमच्याकडे टकमका पाहू लागली. 
अद्वण म ले व काहंी मोठी माणसेही अमिे द्ववलक्षण पोर्षाख पाहून गालातल्या गालात हसू लागली खरी, 
परंत  कोणी टाळ्या द्वपटल्या नाहीत. हा देश सभ्य देश अहे. म्हणून कोणी कोणाला ईघड रीतीने हसण्यािी 
अद्वण रस्त्यातून जात ऄसता क िेष्टा करण्यािी िाल येथे नाही. 
 
 माल्टाद्विप अता आंग्लीश लोकाचं्या ताब्यात अहे. तेथे आंग्लीश गव्हनकर राहातो. तेथील लोक 
माल्टी नावािी भार्षा बोलतात. ती भार्षा काहीशी ऄरबी  भारे्षसारखी अहे. तेथील लोकासं ―मास्ल्टज‖ ऄसे 
म्हणतात. परंत  त्यािें अिार अद्वण िालीरीद्वत, आसं्ग्लश लोकासंारख्याि अहेत. प रुर्षािें अद्वण द्वियािें 
पोर्षाख सवक आंग्रजासारखेि ऄसतात. परंत  बायका टोपी न घालता डोकीवर द्विरृन संन्याद्वसनी (नन्स) 
जसे एक कापड घेतात तशाि प्रकारिे पण अकृतीत काहीसे द्ववलक्षण ऄसे काळे कपडे डोकीवर घेतात. 
अम्ही तेथील गव्हनकरिा बंगला पाद्वहला. त्यापैकी दोन मोठे मोठे भव्य द्वदवाणखाने पाहाण्यासारखे होते. 
त्यापैकी एक द्वदवाणखाना स मारे ५ – ६ श ेवर्षांपूवी माल्टी लोक जी द्विलखते ऄंगात घालून लढत होते 
अद्वण त्यावळेेस जी शिे वापरीत होते त्यानंी भरलेला अहे. ती द्विलखते अद्वण शिे सवक लोखंडी व 
पोलादी ऄसून फार मोठाली अहेत. ती साधारण मन ष्ट्याच्याने ईिलवणार देखील नाहीत. ऄशी जड कविे 
ऄंगावर घालून रणात लढणारे लोक केवढाले राक्षस ऄसतील कोण जाणे! तेथे एक ―जायंट‖ (फार मोठा 
मन ष्ट्य) म्हटलेल्या मन ष्ट्यािे द्विलखत पाद्वहले ते फारि मोठे होते. त्याच्या डोकीिी टोपीि ३७ पौंड (स मारे 
१८।। शरे) वजनािी अहे. यावरून द्विलखतािे वजन अद्वण ते व ती टोपी ऄंगावर घालणाऱ्या शूर मन ष्ट्यािे 
बळ द्वकती ऄसेल यािे ऄन मान कराव.े सदरहू मन ष्ट्य स्पाद्वनयाद्रक (सोन देशातला) ऄसून तो माल्टी सेनेिा 
ऄध्यक्ष होता ऄसे ऐकले.त्याि द्वदवाणखान्यात एके द्वठकाणी स मारे सहाश े वर्षामागे केलेली द्वकत्येक 
मातीिी भाडंी अहेत. त्यावर केलेली फार स ंदर नक्षी अद्वण त्यातील रंग ऄद्याद्वप नवीन ऄसल्यासारखी 
द्वदसतात. द सरा द्वदवाणखाना पाद्वहला तोही मोठा द्ववस्तीणक अहे. त्या द्वदवाणखान्याच्या सवक कभती कशीदा 
काढलेल्या मनोहर पडद्यानंी अच्छाद्वदत अहेत. त्या पडद्यावंर ऄमेद्वरकेतील रम्य ऄरण्ये, ऄसभ्य आंद्वडयन 
लोक, हबशी लोक, हत्ती, घोडे व प ष्ट्कळ जातींिी पाखंरे यािंी द्विते्र व आतर वलेब ट्टी ऄशी ह बेह ब काढली 
अहेत की, ती द रून पाद्वहली तर हा कशीदा काढलेला अहे ऄसे कोणासही वाटावयािे नाही. हा कशीदा 
स मारे दोनश ेवर्षांमागिा अहे ऄसे तेथील एका माद्वहतगार मन ष्ट्याने सादं्वगतले. तेथून प ढे अम्ही एक रोमन 
क्याथोद्वलक मनािे द्विस्ती लोकािें देउळ पाहावयास गेलो. तेथे धमािायांनी (पाद्री लोकािंी) बसण्यािी 
प ष्ट्कळ असने अहेत. ती एका लहानशा कोठडीप्रमाणे ऄसून लाकडािी ऄसतात. त्यामध्ये ख िीसारखे 
बसण्यािी जागा ऄसून त्याचं्या दोहोंबाजूस लाकडी फळ्याच्या कभतीला लहान लहान जाळीच्या द्वखडक्या 
ऄसतात. त्यातून बाहेरील बाजूस ग डघे टेकून मन ष्ट्ये अपली सवक पापे अत बसलेल्या धमािायांच्या कानात 
सागंून त्याचं्यािारे परमेरॄरापाशी क्षमा मागतात. तेव्हा रोमन क्याथोद्वलक अिायक ज्यास मंक म्हणतात तो 
देवािी प्राथकना करून त्या मन ष्ट्यास त्याच्या सवक पापािंी क्षमा झाली ऄसे सागंतो. ते त्यािे विन द्वमळाले 
म्हणजे अपल्यास परलोकी दंड, भय नाही ऄसा रोमन क्याथोद्वलक मनाच्या लोकािंा समज अहे. 



 
 

अनुक्रमणिका 

त्याचं्यातील मंक लोक मेले म्हणजे साधारण लोकापं्रमाणे त्यािंी शरीरे जद्वमनीत प रीत नाहीत. ती ईन्हात 
प ष्ट्कळ द्वदवस वाळवनू एका स रद्वक्षत जाग्यात ठेवतात. ऄशा प्रकारिी प ष्ट्कळ शव ेअम्ही सदरहू देवळाच्या 
तळघरात पाद्वहली. ती ईंि ईंि कोनाड्यामधून ईभी करून ठेवली होती. त्यापकैी द्वकत्येक शव े प ष्ट्कळ 
वर्षांमागिी होती. त्या देवळाच्या िोहोंकडे मेरी, योसेफ अद्वण द्विस्त याचं्या द्वनरद्वनराळ्या ऄवस्था प्रदशकक 
प ष्ट्कळ मूती होत्या. रोमन क्याथोद्वलक लोक आतर मूतीपूजकापं्रमाणे द्विस्ताच्या मतूीिी पूजा करतात. आतर 
मूर्मतपूजकात अद्वण याचं्यात भेद आतकाि की, ते लोक द्विस्त अद्वण मेरी या दोघाचं्याि मूतीिीि पूजा 
करतात अद्वण आतर ऄनंत देवताचं्या मूती करून पूजतात. माल्टा द्विपातील लोक बह तकरून सवक रोमन 
क्याथोद्वलक मतािे अहेत. ते लोक फार ईद्योगी अहेत तरी भीक मागणारेही तेथे प ष्ट्कळ अहेत. िोहोकडे 
व्यापारािा भर द्वदसतो. माल्टा शहराच्या सभोवती फार मजबूत अद्वण स ंदर द्वकल्ला अहे. हे शहर केवळ 
य द्धोपयोगी रीतीिेि बादं्वधले अहे तरी त्यात आतर सोयी नाहीत ऄसे नाही. तेथील लोक पूवककाळी मोठे शरू 
होते. प्रािीन काळच्या प ष्ट्कळ य द्धाचं्या संबधंाने हे शहर अद्वण द्विप आद्वतहासात फार प्रद्वसद्ध अहे. या 
शहरािी रमणीयता, स्वच्छता व द्वजकडे द्वतकडे लोकािंी टापटीप वगरेै पाहून अम्हास फार संतोर्ष झाला. 
या द्विपाच्या द्वकनाऱ्यावर अमिी अगबोट दहा तास ईभी होती. 
 
 या प ढे िार द्वदवसानंी द्वजब्राल्टर शहर लागले. ते शहर पाहाण्यास जाण्याप रता वळे नव्हता म्हणनू 
अम्ही ते शहर पाहावयास गेलो नाही. तरी ते शहर सम द्रकाठापासून डोंगराच्या वरच्या बाजूपयकन्त एकावर 
एक ऄशा घराचं्या रागंानंी रमणीय करून वसद्ववलेले अहे. म्हणून अगबोटीतून अम्ही त्यािी रिना 
पाद्वहली. शहरा सभोवती मोठा मजबूत द्वकल्ला ऄसून मधून मधून प ष्ट्कळ बगीिे ऄसल्याकारणाने ते ऄत्यतं 
शोभायमान द्वदसते. ते स्पेन देशातील एक प्रख्यात शहर अहे. तेथे झालेल्या मोठमोठाल्या य द्धाचं्या सबंंधाने 
आद्वतहासातंही त्यािी ख्याती अहे. तेथे अगबोट स मारे िार तास ईभी होती. तेथून द्वनघून द्वजब्राल्टरिी 
साम द्रध नी रात्री पार ईतरून अम्ही ऄटलादं्वटक महासागरात अलो. द सऱ्या द्वदवशी द्वबस्केच्या ईपसागरात 
सम द्रािे प्रशातं गंभीर रूप नव्हते. तेथे त्यावळेेस स्वारी बरीि खवळलेली होती. द्वबस्केिा ईपसागर पार 
होण्यास अम्हाला दोन द्वदवस अद्वण एक रात्र लागली. लाटाचं्या ईसळण्याबरोबर रातं्रद्वदवस अमिी 
अगबोट एकदा अकाश अद्वण एकदा पाताळ पहात होती. अगबोटीच्या डेकवरपयकन्त सम द्राच्या लाटा 
ईसळून वर ईभ्या राद्वहलेल्या मन ष्ट्यास स्नान घालीत होत्या. अगबोटीच्या प ढल्या बाजूस डेकवर 
खलाशावंािनू द सरे कोणी जात नव्हते. बह त करून जहाजातील सवक मन ष्ट्ये त्या भयंकर हालण्याने 
अजारी होउन अपअपल्या खोल्यात द्वनजून राद्वहली होती. दोन द्वदवसापंयकन्त अमच्याने खोलीच्या बाहेर 
द्वनघवले नाही. अगबोट हाले तेव्हा अम्ही अपअपल्या ऄंथरूणावरून कोसळून एकमेकाचं्या ऄंगावर 
अदळतो की काय ऄसे वाटत ऄसे. खोलीत स द्धा अमच्याने ईभे राहवनेा, ईठून बसलो तर अगबोटीच्या 
हलण्याने अमिी डोकी कभतीशी अपटत. 
 
 ते मद्वहन्याच्या तेराव्या तारखेस एक बंदर लागले. तेथून प ष्ट्कळ मन ष्ट्ये ईतरून रेल्व ेमागाने लंडन 
शहरास अद्वण द्वनरद्वनराळ्या द्वठकाणी जेथे ज्यास जावयािे होते तेथे गेली. तेथे सम द्राच्या द्वकनाऱ्यावर एक 
जबरदस्त द्वकल्ला अद्वण प ष्ट्कळ अरमारे होती. ते द्वठकाण फार मनोहर द्वदसत होते. त्या भागातले हे द्वदवस 
वसंत अद्वण ग्रीष्ट्म या दोन ऊत तले अहेत. तेव्हा येथे स्वाभाद्ववक शोभा ऄगदी तरुण वयात ऄसता अमच्या 
दृष्टीस पडत अहेत. १६व्या तारखेस लंडन शहरापासून बरीि दूर एका द्वठकाणी अमिी अगबोट थाबंली. 
तेथे सवक मन ष्ट्ये ईतरून रेल्वमेागाने लंडन शहरी अली. माझ्या एका द्वसस्टर मदै्वत्रणीने अपल्या भावाला पत्र 
द्वलद्वहले होते ते मी मागे सादं्वगतलेल्या बंदराहून डाकेत रवाना केले. ते पावताि तो सभ्य गृहस्थ अम्हास 
नेण्याकरता या द्वठकाणी अला अद्वण सेंट मेरीज होमच्या प ष्ट्कळ शाखा लंडनमध्ये अहेत त्यापंैकी एका 



 
 

अनुक्रमणिका 

घरातील दोन द्वसस्टसकही अम्हास नेण्याकद्वरता तेथे अल्या होत्या. अम्ही त्याचं्याबरोबर रेल्व ेमागाने त्याि 
द्वदवशी लंडन शहरी पोहोिलो. तेथे पोहोिताि सदरहू गृहस्थ अमिा द्वनरोप घेउन अपल्या घरी गेला 
अद्वण अम्ही द्वसस्टसक याचं्याबरोबर त्याचं्या घरी गेलो. तेथे त्यानंी ईत्तम रीतीने अमिा पाह णिार केला. 
बाबूबकं द्वबहारी शमा हे रेल्व े स्टेशनवरूनि अमिा द्वनरोप घेउन ज्या गृहस्थाकडे त्यास ईतरायास 
जावयािे होते द्वतकडे गेले. ता. १७ रोजी मी एका द्वसस्टरच्या बरोबर डाकवर (टेम्स नदीच्या द्वकनाऱ्यावर 
अगबोटीिा पडाव अहे तेथे प ष्ट्कळ मोठमोठाल्या गोद्या अहेत.) अगबोटीत राद्वहलेले माझे सामान 
अणावयास गेले. लंडन शहर फार द्ववस्तीणक अहे. म ंबइत जशा शहरातून द्वफरण्याकरता रामगाड्या झाल्या 
अहेत तशा लंडन शहरात रेलगाड्या अहेत. घोड्याच्या गाड्यास फार भाडे लागते. अम्ही ज्या द्वठकाणी 
ईतरलो होतो ते द्वठकाण लंडन शहराच्या एका टोकावर अहे. तेथून स मारे दोन तासपयंत रेलगाडीमध्ये 
बसून अम्ही लंडनशहरामधून जात होतो. त्यापंैकी एक तास शहराच्या खाली भ यारात रेलमागक बाधंलेला 
अहे त्यावरून गाडी िालली होती. प ण्याहून म बंइला जाताना जसे रस्त्यात बोगदे लागतात तशाि 
प्रकारिा सदरहू भ याराताली रस्ता अहे. त्या रस्त्यातून जाताना ऄंधार ऄसतो म्हणून गाड्यातून द्वदव े
लावतात. अम्ही दोघीजणी डाकवर ज्या गोदीत माझे सामान होते तेथे जाउन सामान घेउन परत अपल्या 
द्वबऱ्हाडी गेलो. गोदीमध्ये सामानािी झडती घेतात. झडती घेण्यािे कारण आतकेि की कोणी जकात 
द्वदल्यावािनू कैफी पदाथक बरोबर नेउ नयेत. 
 
 या वळेेस मला लंडन शहरात राहून तेथील प्रख्यात ऄशी द्वठकाणे पहावयास वळे नव्हता म्हणून मी 
ती पाद्वहली नाहीत. तरी रस्त्यातून जाताना पालकमेंट सभेिी अद्वण लॉडक मेयर जीत राहातो ती ऄशा दोन 
भव्य आमारती बाहेरून पाद्वहल्या. टेम्स नदीच्या द्वकनाऱ्यावर एके द्वठकाणी द्विओपाराज नीडल नावािा 
दगडी खाबं आंग्रजानंी आद्वजप्त देशातून अणून लंडन शहरात ईभा केला अहे. म्हणून वर सादं्वगतले तो अद्वण 
मी काही प ष्ट्कळ आमारती बाहेरून पाद्वहल्या. सध्या मी अपल्या ऄभ्यासात द्वनमग्न अहे; म्हणून मला प ष्ट्कळ 
द्वठकाणी जाउन तेथील माद्वहती अद्वण या देशािी रीतीभातीिीही माद्वहती अपल्यास देता येत नाही. प ढे 
कधी तरी पाहू. अता येथील साधारण ज्या गोष्टी मी पाहात अहे त्या ऄशा :-- 
 
 अजकाल ईन्हाळ्यािे द्वदवस ऄसल्याने आकडे सवक द्वठकाणी जमीन, झाडे, वलेी, गवत, फ लझाडे 
वगैरेंच्या द्वहरव्यािार रंगाने अच्छाद्वदत अहे. िोहोकडे कोठेही पद्वडत जमीन द्वदसत नाही. येथील मन ष्ट्यास 
स्वाभाद्ववक शोभा फार अवडते. अमच्या देशातही लोकासं बागबगीच्यािंी अवड अहे. परंत  द ःखािी गोष्ट 
एवढीि की त्यास बागात खरी शोभा अणता येत नाही. येथील मन ष्ट्ये अपल्या बागस फार जपतात. मोठ्या 
मोठ्या घराण्यातील द्विया अद्वण स ंदर ऄध्या फ ललेल्या ग लाबासारख्या लहानलहान म ली अपल्या बागेत 
कोणी झाडास पाणी घालीत अहेत, कोणी नाना प्रकारिी फ ले विेून प ष्ट्पपत्रद्वमद्वरॅत ग च्छ करीत अहेत, 
कोणी न सत्या फ लाकडे अद्वण झाडाकंडे पाहाति अहे. ऄशा स्स्थतीत त्यास पाद्वहले म्हणजे अमच्या 
महाभारतात वर्मणलेले पद्ववत्र ऊर्षींिे अरॅम अद्वण त्यामधून सदरहू प्रकारिी वनशोभा वाढद्ववण्यात 
ग ंतलेल्या ऊद्वर्षकन्या अद्वण ऊद्वर्षकन्यािंी अठवण झाल्यावािनू राहात नाही. येथे  ―एलम‖ नावािे मोठे ईंि 
ईंि वृक्ष रस्त्याच्या दोहोंबाजूस अद्वण बागामंधूनही ऄसतात. त्यािी छाया फार दाट अद्वण थंड ऄसते. त्या 
वृक्षात िमत्कार हा की ते ब डख्यापासून शेंड्यापयंन्त द्वहरव्या िार पानानंी अच्छाद्वदले ऄसतात. त्या 
वृक्षाचं्या मोठमोठाल्या फादं्या फार ईंिावर फ टतात परंत  ब डख्यापासून तर त्या मोठ्या फादं्या फ टतात 
तेथपयकन्त बारीक बारीक बोटाएवढ्याला फादं्या ऄगदी जवळजवळ ब ंधाला फ टलेल्या ऄसून त्या 
द्वहरव्यािार पानानंी गजबजलेल्या ऄसतात. म्हणून ते वृक्ष खालपासून वरपयंन्त वलेींनी वदे्वष्टलेले 
ऄसल्यासारखे द्वदसतात. ते अद्वण द सरेही प ष्ट्कळ वृक्ष, नाना प्रकारच्या वलेी (झाडावंरून पसरलेल्या) 
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अद्वण ऄनेक रंगािी फ ललेली फ ले वगरैेंिा हा मनोहर देखावा पाहून खरोखरि अम्ही स्वगकभमूीत अहोत 
की काय ऄशी भ्रास्न्त होते. जद्वमनीवर ईगवलेल्या िारीत स द्धा पाढंरी अद्वण द्वपवळी ऄगदी लहानलहान 
डेजी नावािी फ ले िोहोकडे फ ललेली अहेत. या फ लािंी अकृद्वत काहंीशी शवेतंीच्या फ लासंारखी ऄसते. 
ऄशा प्रकारिी रानटी फ ले येथे िोहोकडे अहेत. रानात स द्धा स्वाभाद्ववक शोभेिा ऄगदी बहर अहे. हा 
देखावा पाद्वहला म्हणजे मला द्वहमालयातील अद्वण ब्रह्मप त्र नदीच्या द्वकनाऱ्यावर ऄसलेल्या रॄाद्वशयात व 
गारो पवकतातील वन प्रदेशािी अठवण होते. 
 
 ऄसो. या देशातील द्वकत्येक घराण्यातील मन ष्ट्ये फारि सभ्य अहेत. तशीि जी मन ष्ट्ये हलक्या 
प्रतीिी ऄसतात त्याचं्या ऄसभ्यापणािीही कमाल अहे. या देशातील गृहसंबधंी व्यवस्था कशी ऄसते ती 
प ढच्या वळेेस मी अपल्याला द्वलहून कळवीन. अमच्या देशभद्वगनींनी ही व्यवस्था ऄन करण करण्याजोगी 
अहे. 
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१.महाराष्ट्रात येण्यापूवी 
 
 सन  १८७८ साली ज लै मद्वहन्यात, म्हणजे स मारे बिेाळीस वर्षांपूवी म ंबइ शहरात ऄसे वतकमान 
प्रद्वसद्ध करण्यात अले की, ―हल्ली कलकत्त्यास कोणी एक रमाबाइ नावािी मराठा (महाराष्ट्रीय) बावीस 
वर्षांिी ऄद्वववाहीत तरुण िी कनाटक प्रातंातून अली ऄसून जगन्नाथप रीकडे जात ऄसता द्वतने 
कलकत्त्यास काही द्वदवस म क्काम करून तेथील द्वविान पंद्वडतास िद्वकत करून सोद्वडले अहे. बाइ संस्कृत 
भार्षा बोलते. संस्कृतमध्ये जागच्या जागी काव्य रिते.‖ मराठा तरुण िी, बावीस वर्षपेयंन्त ऄद्वववाद्वहत राहू 
शकली. ती महाराष्ट्र सोडून कनाटकात गेली. तेथे द्वतिे ऄध्ययन झाले, अद्वण अज त्या 
कलकत्त्यासारख्या पदं्वडतानंी गजबजलेल्या शहरातील लोकासं थक्क करून सोडीत अहे. ह्ा गोष्टींवर 
म ंबइतील ईदारमतवादी लोकािंाही प्रथम द्ववरॄास नसतो व म्हणून त्यानंी ह्ा बाइद्ववर्षयी ऄद्वधक माद्वहती 
द्वमळद्ववण्यािा प्रयत्न केला. त्यावळेी ऄशी ऄद्वधक माद्वहती द्वमळाली की, ह्ा बाइला भागवतातील १८ हजार 
श्लोक म खो गत अहेत. पाद्वणनीिा पद्वहला भाग बाइ िागंली पढली अहे. बाइ स ंदर, सतेज, द्ववनयशील व 
द्वदसावयासही ह र्षार अहे. एके द्वदवशी रमाबाइ कलकत्त्याच्या सेनेट हाउस येथे गेल्या. तेथे प्रोन्टॉने, प्रो. 
गो. व पंद्वडत महेशिदं्र न्याय रत्न बसले होते. बाइच्या द्वविते्तिी द्वकती सेनेट हाउसपयंन्त अली होती, 
म्हणून त्या द्वतघाहंी संस्कृतज्ञ पंद्वडतानंी प्रथम रमाबाइंिे स्वागत करून टॉनेसाहेबाचं्या मदतीने रमाबाइच्या 
स्वागतपर एक स ंदर श्लोक रिला. हा श्लोक अज ईपलब्ध नाही. परंत  त्यािा साराशं अम्ही पाद्वहला अहे 
तो ऄसा अहे – “ज्या अपण मोठमोठ्या पंद्वडतास थक्क करून सोडले अहे त्या अपण मन ष्ट्य योनीतील 
एक व्यक्ती अहात ऄसे अम्हास वाटत नाही. अपण प्रत्यक्ष द्ववद्यादेवी रॅी सरस्वतीि ह्ा भतूलावर 
मन ष्ट्यरूप घेउन ऄवतरला अहात ऄसे वाटते. मी स्वतः जरी जन्मतः म्लेंछ अहे तरी मी अजपयकन्त 
प ष्ट्कळ पंद्वडतािें द्वविते्तिे प्रदशकन पाद्वहले अहे. परंत  अपल्यासारखे ईदाहरण अपलेि! मी अपल्यासारखा 
कवी नाही. अपली स्त ती काव्यिारे करावयास मी ऄसमथक अहे. म्हणून मी अपल्याला नमस्कार कद्वरतो. 
ह्ास रमाबाइंनी जागच्या जागी संस्कृत श्लोक रिून ईत्तर द्वदले. त्यािा मद्वतताथक ऄसा होता की, “मी एक 
मोठी पंद्वडता अहे ऄसे मला वाटत नाही अद्वण म्हणून अपण जो मजवर स्त तीिा वर्षाव केला त्यास मी 
म ळीि पात्र नाही. अपली स्त ती अपल्या िागं लपणािी व अपल्या ग णग्राहकत्वािी साक्ष पटद्ववते. मी 
अपली सरस्वती देवीच्या मंद्वदरातील एक गरीब ऄशी ईपाद्वसका अहे अद्वण अपल्यासारख्या द्वविान 
लोकानंी मजद्ववर्षयी जे ई गार काढले ते ऐकून मी ह्ा द्वविानाचं्या पंद्वडताचं्या शहरात अल्यािे साथकक 
झाले ऄसे मला वाटत अहे. 
 
 त्यानंतर बाइकडून जागच्या जागी द सरे काही श्लोक रिवनू घेण्यात अले व रमाबाइंिी कद्ववत्व 
शद्वक्त पाहून सवक द्वविान गहृस्थ महामहोपाध्याय, पंद्वडत व आतर जन ऄगदी थक्क होउन गेले व बाइना 
―सरस्वती‖ ही पदवी द्वमळाली. अणखी एका प्रसंगीही त्याचं्या द्वविते्तिी साक्ष पटवनू देण्यात अली. हा 
प्रसंग महाराज ज्योकतद्रमोहन टागोर ह्ानंी ज ळवनू अणला होता. त्यावळेीही द्वनरद्वनराळ्या रीतीने त्यािंी 
कसून परीक्षा घेण्यात अली. त्यािंी ऄसाधारण द्ववित्ता, त्यािंी समयसूिकता, त्यािंा द्ववनोद अद्वण त्यािें 
श द्ध स्पष्ट शब्दोच्चार पाहून सवक मंडळी ऄगदी थक्क झाली. ह्ानंतर रमाबाइिी ओळख प ष्ट्कळ द्वठकाणी 
करून देण्यात अली. शवेटी प्रद्वसद्ध देशभक्त अनंद मोहन बोस ह्ानंी अपल्या येथे फक्त द्वियािंीि सभा 
भरद्ववली. त्यावळेीही रमाबाइनी अपल्या द्वविते्तिी साक्ष अपल्या सवक भद्वगनींस पटद्ववली. त्यािंी द्ववित्ता 
पाहून मानपत्र ऄपकण केले. हे मानपत्र बंगाली भारे्षत द्वलद्वहलेले होते. त्यािा साराशं प ढे द्वदला अहे –  
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 ―हे अयकबाइ, अपण भारतवर्षीय द्वियािें भरू्षण अहा. या शहरािे सवक लोक द्ववस्मय पावले अहेत. 
अपण अमिी देश भद्वगनी म्हणून अपल्या ब द्वद्धस द्वविते्तस अद्वण कद्ववता शद्वक्तस जो मान द्वमळत अहे, 
त्यािे अम्हास मोठे भरू्षण वाटत अहे. अम्हासि नव्हे तर सवक भरतखंडास अपला ऄद्वभमान वाटावा हे 
योग्य अहे. ईच्च द्वशक्षणाने द्वियािंी मने द्वकती ऄलंकृत होतात यािी प्रद्विद्वत अपल्याि ईदाहरणावरून 
येते. हल्लीच्या काळातील द्वविान द्वियािें दृष्टातं द्यावयास अजपयकन्त अम्हास परदेशातील द्वियािंी नाव े
घ्यावी लागत, परंत  अपले दशकन अम्हास झाले, तेव्हा अता तसे कराव ेलागणार नाही. अमच्या प्रिद्वलत 
कहदू िाली अद्वण रीद्वतभाद्वत ह्ास ऄन सरून िालले तर अमच्या देशातील द्वियास केवढा लाभ होण्यािा 
संभव अहे हे अपल्या ईदाहरणावरून अता लोकाचं्या लक्षात सहजि येइल. प रातन काळच्या प ष्ट्कळ 
नामादं्वकत द्वविान द्वियादं्ववर्षयी वािण्यात ऐकण्यात येते ते त्यािें ईत्तम ग ण अपल्या ठायी अज प्रत्यक्ष 
पहाण्यात येत अहेत.‖ 
 
 ―अपली एवढी द्ववशाल ब द्वद्ध व ईत्तम द्ववित्ता ऄसून अपल्या ठायी गवक यस्त्कंद्वित नाही. परंत  ईलट 
अपण द्ववनय द्वलनता, सरळ भाव अद्वण साद्वत्त्वकपणा यािी प्रत्यक्ष मूतीि भासता.‖ 
 
 या देशाच्या कोणा िीिा सन्मान करण्याकद्वरता अजपयकन्त (१८७८) प्रद्वसद्ध सभा कधी झाली 
नाही. परंत  अपले अगमन येथे झाल्याम ळे ऄसल्या सभासं प्रारंभ झाला. अपले स ग ण अद्वण मनािी 
स्वतंत्रता पाहून स्वदेशातील द्वियािंा योग्य मान ठेवण्याद्ववर्षयी अद्वण त्यािंा अदरसत्कार करण्याद्ववर्षयी 
अमच्या देश बाधंवािंी प्रवृद्वत्त होइल ऄशी अम्ही मनापासून ईमेद बाळगतो. द्वियास स्वतंत्रता ऄसणे ही 
गोष्ट श द्ध द्ववदेशी व परद्विपातली होय हा समज अपण अमच्या देशातील प रुर्षाचं्या मनातून दूर करावा. 
 
 ह्ा मानपत्रािा ऄथक रमाबाइंना एका पंद्वडताने संस्कृतात सादं्वगतला. रमाबाइंनी अपले ईत्तर 
संस्कृत भारे्षत द्वदले ते त्याचं्या बधूंने कहदी भारे्षच्यािारे सवक भद्वगनीस समजावनू सादं्वगतले. रमाबाइंिे ईत्तर 
प ढील ऄथािे होते :- 
 
 “हे भद्वगनी बधूंनो! अज अपण माझा मोठाि सन्मान केला अहे. तेणेकरून मला फार अनंद 
झाला अहे. परंत  अपण माझी स्त ती वाजवीपेक्षा ऄद्वधक केली अहे. 
 
 त म्हास ज्या गोष्टींिी माद्वहती अहे त्यािंी मला नाही. अपण द्ववद्या द्वशकून संसार कसा करावा हे 
जाणता. ससं्कृताच्या ऄध्ययनाने त म्हास मोठा लाभ होइल. शािे म्हणजे काय? शािे ही ज्ञानप्राप्तीिी 
साधने होत....अपण संस्कृत द्वशकला म्हणजे प रातन काळच्या द्वियािंी माद्वहती अपल्याला सहज होइल. 
प रातन काळी अपल्या देशात िी-द्वशक्षण होते व द्वियास मोकळीक व स्वतंत्रता होती ऄसे अपणास 
अढळेल, द्रौपदी अपल्या बापाजवळ भर दरबारात बसत ऄसे. द्वतने य द्वधद्वष्ठरासं बोध करावा की अपण द्यतू 
खेळू नये कारण त्यापासून हाद्वन होते ऄसे माझ्या द्वपत्याने मला सादं्वगतले अहे. रॅीकृष्ट्ण सभेत अपल्या 
मातेस जवळ घेउन बसत ऄसे. यावरून द्वियास कोंडून ठेवण्यािी िाल त्या काळी नव्हती ऄसे द्वसद्ध होते. 
म सलमान लोकानंी भरतखंड घेतले त्या काळापासून ही िाल स रू झाली अद्वण हल्ली तरी जे देश 
म सलमानाचं्या ऄमलात फार काळ अहेत त्यात ही िाल फार कडक अहे. जसजसे पद्वरृमेकडे जाव े
तसतसा ह्ा िालीिा ऄंमल कमी होतो. देशाटन फार ईपयोगािे अहे. तेणेकरून द्वभन्न लोकाचं्या 
रीतीभातींिी माद्वहती होउन ज्ञान प्राप्त होते. बालद्वववाहाम ळे ज्ञानप्राप्तीिे मागकि सवक बंद होतात. प रातन 
काळी भरतखंडात बालद्वववाहािी िाल नव्हती, हे शािाध्ययन केल्याने अपणास द्ववद्वदत होइल. द्वियािंी 
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लहानपणी लग्नेि केली अद्वण त्या द्ववद्या द्वशकल्या तर त्या द ग कणी होतील ऄसे लोक म्हणतात परंत  ही िकू 
अहे. सत्यभामा, साद्ववत्री अद्वदकरून प ष्ट्कळ द्वियाचं्या ईदाहरणावरून ही कल्पना द्वमर्थया ठरते. आतकेि 
नव्हे तर द्ववदे्यच्या योगाने द्विया ऄद्वधक स ग णी होतील. द्वशकलेल्या द्वियामंध्ये कोणीि द ग कणी द्वनघणार 
नाहीत ऄसे माझे म्हणणे नाही, परंत  घरात कोंडून ठेवलेल्या व ऄक्षरशत्र  बायकामंध्ये ऄशा द ग कणी द्वनघत 
नाही काय? 
 
 ऄशा प्रकारे कलकत्त्यास त्यािंा सन्मान झाल्यावर रमाबाइ अपल्या बंध समवते प ढे प्रवासास 
द्वनघाल्या. रमाबाइ महाराष्ट्रीय म्हणून त्याचं्याकडे ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील प ढाऱ्यािें सगळे लक्ष लागनू 
राद्वहले होते, त्यािप्रमाणे महाराष्ट्र हा अपला देश—मराठी अपली मातृभार्षा म्हणनू महाराष्ट्राकडे बाइिे 
लक्ष होते व आंद प्रकाशपत्र त्याचं्या वािनात होते. त्याम ळे महाराष्ट्रातील िळवळी व द्ववशरे्ष गोष्टी त्यास 
कळत ऄसत. १८७९ साली नाद्वशक येथे सौ. ऄन सयाबाइ ईफक  ऄण्णू ऄक्का यािंा सन्मान करण्यात अला. 
ही बातमी ऐकून रमाबाइस द्वकती अनंद झाला त्यािी कल्पना त्याचं्या प ढील पत्रावरून होण्यासारखी अहे. 
हे पत्र रमाबाइनी द्वशलागंहून द्वलद्वहले अहे :-- 
 
 द्वव. द्वव. गेल्या ११ ऑगस्ट १८७९ च्या आंद -प्रकाशमध्ये वािण्यात अले होते की सौ. ऄन सयाबाइ 
ईफक  ऄण्णू ऄक्का ही ब्राह्मण कन्या संस्कृतमध्ये ईत्तम ऄधीन ऄसून भागवतािा ऄथक िागंला लाद्ववते. द्वतिा 
द्ववित्व िमत्कार पाहून नाद्वसकवासी लोक सारृयक झाले अहेत. हे वािून मला जो अनंद झाला तो माझ्या 
हृदयात मावत नाही व द्वलहून कळद्ववण्यासही मी ऄसमथक अहे. अज अमच्या म्हणजे िी जातीच्या 
जीवनािे स प्रभावि झाले म्हटले पाद्वहजे. का.ं न म्हणाव?े पाहा! जी प्रािीन माननीय भारतवर्षकवासी 
लोकािंी पद्ववत्र भार्षा संस्कृत, द्वजिे ज्ञान होणे ऄद्वतद घकट व गहन, त्या भारे्षत लोकारृयककारक द्ववित्ता 
संपादन करून शद्नाक्या मृत द्वनधी एक मद्वहना म खिदं्र ऄज्ञानाधं नमसाच्छत्र-जावत िीजन नभो मंडळात 
ईगवला! अमच्या वाडवद्वडलाचं्या अद्वण मोठे सूज्ञ लोकाचं्या सागंण्यावरून व आद्वतहासािे पद्वरद्वशलन 
केल्याने समजते की, पूवी भारतवर्षामध्ये ईत्तम धमकनीद्वतज्ञान सपंन्न द्विया प ष्ट्कळि होत्या. परंत  अजकाल 
तशा द्विया पृर्थवीवर द्ववराळाि ऄसतील. िी जातीिी अजच्या काळात जी शोिनीय दशा अहे द्वतिे स्मरण 
करून सवक सहृदय मन ष्ट्यास द ःखि वाटेल. द्वजकडे पाहाव े द्वतकडे ऄज्ञानाधं द्विया घोर द ःख सागरात 
गटंगळ्या खाताना दृष्टीस पडतात. त्यास कोणत्याही प्रकारिे ऄवलंबन (?) द्वमळत नाही. अज जर 
शास्ण्डली, ऄते्रयी आत्याद्वदकासंारख्या ज्ञानय क्त द्विया भारतवर्षात ऄसल्या तर कशाकद्वरता िी जातीस 
लाजेने मस्तक ऄवनत कराव ेलागते ? िीने द्ववद्याभ्यास केला ऄसता ती द्ववधवा होते ही पद्वरभार्षा देशात 
कोणत्या म हूतावर िालू झाली अहे कोण जाणे! द्वहच्या भयाने ऄद्याद्वप प ष्ट्कळ बायका शािप राण आत्यादी 
नाव े स द्धा तोंडी अणीत नाहीत! ऄसो. अता प ढे तरी ऄन सयाबाइसारख्या द्वियािंा द्वकत्ता घेउन सूज्ञ 
लोकाचं्या साहाय्याने भारतवासी बायका अपल्या द दकशकेडे लक्ष देउन धमकनीद्वत शािाध्ययनपूवकक 
औनत्यकारक स दशा अणण्यािे ईद्योग करतील तर लवकरि इरॄर कृपेने अमच्या जातीिे दैव ईघडेल.  
   
 ऄन सयाबाइ याजंकडून द्ववद्याभ्यास ज्या ग रंुनी करद्ववला व त्यास एवढ्या योग्यतेस पोहोिद्ववले व 
ऄज्ञ िी जनास ज्ञानोपदेश करून ऄपार द ःख पारावारातूंन ईद्धार करण्यािा ज्यानंी पाया बादं्वधला त्यािें 
अम्ही फारि अभार मानतो व या सत्कायाबद्दल द्वजतकी त्यािंी प्रशसंा करावी द्वततकी थोडीि. सौ. 
ऄन सयाबाइ ह्ास माझी ऄशी सूिना अहे की, केवळ प राण रॅवणाने बायकासं नीतीिा व धमािा िागंला 
बोध होत नाही. का ंकी, त्या केवळ कथा रसात द्वनमग्न ऄसतात. नीतीने कोणता मागक धरल्यास ईन्नद्वत व 
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स ख होइल तो मागक रुिण्यािा ईपदेश करावा, म्हणजे परस्परािंी िाल पाहून द्वियािंी दशा स धारेल व 
देशावर अद्वण जातीस फार ईपकार होतील हे द्ववनंती. द्वशवमस्त .” 

 
 ―ह्ा पत्रामध्ये रमाबाइनी जे द्वविार प्रदर्मशत केले अहेत त्यािंी प्रद्वसद्धी झाल्यावर त्याचं्याद्ववर्षयी 
ऄद्वधक क तूहल म ंबइमध्ये जागृत झाले व त्यािें अपल्याला दशकन व्हाव,े त्यांनी अपल्यामध्ये राहाव,े 
अपल्या िी समाजामध्ये जागृती करावी ऄसे प ढारी लोकानंा वाटू लागले व स बोध पद्वत्रकेने ता. २७ सप्टेंबर 
१८७९ रोजी म्हटले की, “ह्ा बाइ मराठी (महाराष्ट्रीय) ऄसल्याम ळे तर अम्हास यािें द्ववशरे्षि भरू्षण वाटत 
अहे. द्वशवाय अम्हास ऄसे वाटते की, रमाबाइ जर महाराष्ट्र देशी येउन म ंबइ, प णे अद्वद करून शहरी 
लोकासं दशकनािा लाभ देतील, तर त्या सवांस ऄत्यानंद होणार अहे. अद्वण मग त्याचं्या ऄिाट ब द्वद्धिा व 
द्वविते्तच्या साहाय्याने त्याचं्या महाराष्ट्र भद्वगनींिा ईर्मजत दशा करण्यािा काही मागक द्वनघण्यािा संभव अहे. 
त्याचं्या ग णािा ईपयोग महाराष्ट्रातील द्वियास पडणार अहे द्वततक्या द सऱ्या कोणत्याही प्रातंातील 
द्वियासं होणार नाही हे ईघड अहे. म्हणून अपल्या द्ववदे्यिा ईपयोग भारतवर्षीय भद्वगनींच्या स्स्थती 
स धारण्यास व्हावा ऄसा जो रमाबाइिंा मनोरथ द्वदसतो तो महाराष्ट्र लोकात पद्वरपूणक होण्यािा संभव ऄद्वधक 
अहे.” यानंतर रमाबाइ प्रवास करीत ऄसता ता. १५ मे १८८० रोजी त्यािंा द्वप्रय व द्वविान बंध  रा. रॅीद्वनवास 
शािी डोंगरे ह्ास कलकत्ता येथे देवाज्ञा झाली. त्यावळेी रमाबाइनी अता म ंबइति येउन रहाव े ऄशी 
िळवळ स रू होण्यािा रंग द्वदसू लागला. रमाबाइवरील हा प्रसंग जाणून पद्वत्रकेने म्हटले अहे – 
रमाबाइंच्या द्वववाहािी कायमिी तजवीज अपल्या आकडे होइल तर फार िागंले होइल. रमाबाइस द्ववदेशी 
हाल व संकटे भोग ून देता त्यास स्वदेशी परत अणनू महाराष्ट्र द्वियाचं्या ईन्नतीच्या कामी त्याचं्या ऄपूवक 
द्वविते्तिा काही ईपयोग झाला तर करावा हे अमच्या लोकासं मोठे द्वहतावह अद्वण भरू्षणास्पद होणार अहे. 
अम्हास वाटते की येथील स्ट ंडट्स सोसायटीच्या मराठी म लींच्या शाळेत यािंी तजवीज होण्यासारखी 
अहे. परंत  सोसायटीच्या कद्वमटींने ह्ा गोष्टीकडे थोडे लक्ष प रद्ववले पाद्वहजे” ....... रमाबाइस परदेशी 
ऄनाद्वरॅत स्स्थतीत संकटे भोगीत राहू द्याव े हे फारि ऄश्लाघं्य अहे ........ रमाबाइसारख्या प्रद्वसद्ध 
पंद्वडतेिी योजना एका शाळेवर होइल तर ज्या प्रौढ वयाच्या द्वियािंी ऄद्वधक मराठी ककवा संस्कृत 
द्वशकण्यािी आच्छा ऄसेल त्यािंी सोय होणार अहे. यत्न करून पहाणे हे अपले काम अहे. परंत  कद्वमटी 
ऄशा रत्नािा लाभ अपल्या शाळासंाठी स धारण्याद्ववर्षयी काहंी यत्न करील काय?” ऄशा प्रकारे रमाबाइस 
म ंबइस कसे अद्वणता येइल यािी ििा स रू झाली व स्वतः रमाबाइंनी तर “मला सवक भरतखंडातंील द्विया 
एकसारख्याि अहेत. जेथपयकन्त माझ्या शरीरामध्ये रक्तािा एक  कबद मात्र अहे तेथपयकन्त अपल्या जातीिे 
ऄथात िी जातीिे कल्याण व स धारणा करण्याच्या कामात मी पराङ म ख होणार नाही. अजपासून िी 
जातीिी स धारणा करावयािी हे व्रत मी धारण केले अहे” ऄशी त्यानंी ढाका येथे प्रद्वतज्ञा केली. ढाका येथे 
ऄसतानाि त्यािंा द्वप्रय बधं  परलोकस्थ झाला. ढाका सोडताना रमाबाइंच्या सन्मानाथक द्वियानंी सभा 
भरद्ववली होती. त्या द्वठकाणी रमाबाइनी वरील प्रद्वतज्ञा केली. 
 
 ऄशा प्रकारे पंद्वडता रमाबाइनी िी जातीिी स धारणा करण्यािे व्रत पत्कद्वरले व म ंबइतील काही 
गृहस्थानंी येथे येउन अपण िी द्वशक्षणािे काम हाती घ्यावे ऄशी त्यासं द्ववनंती केली. हा द्वविार त्यानंा 
पसंतही पडला. म ंबइस येउन मग काय तो द्वविार म करर करावयािा ऄसे ठरले. आतक्यातं म ंबइत एक 
―िमत्काद्वरक वतकमान कळण्यात अले‖! ते हेि की, ता. १३ ऑक्टोबर रोजी द्वसल्हट येथे तेथील जज्ज 
कोटातील वकील बाबू द्वबद्वपन द्वबहारीदास मेधावी एम. ए. बी. एल. ह्ा गृहस्थाशी रमाबाइंिा द्वववाह होणार 
ऄसून हा द्वववाह १८७२ च्या ३ ऱ्या अक्टान्वये रद्वजस्टर होणार अहे! ऄथात ही बातमी खरी ठरल्याम ळे 
म ंबइकराचं्या सवक अशा मनातल्या मनात राद्वहल्या! 
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 परंत  इरॄरी नेमानेमि काही द्वनराळाि होता! रमाबाइनी संसारात पडाव ेअद्वण त्यािंी प्रद्वतज्ञा तर 
खोटी होउ नये ऄसा योग ऄसावा. काही मद्वहने रमाबाइने संसार स खािा लाभ घेतला, द्वसल्हट येथे त्या 
ऄत्यंत लोकद्वप्रय झाल्या, त्यासं एक कन्या झाली, परंत  ऄशा प्रकारे ससंार स खािा लाभ घेत ऄसतानाि 
त्याजंवर अकाशािी क ऱ्हाड प न्हा एकदा कोसळली! ह्ावळेी त्यािें सवकस्व जे त्यािें यजमान बाबू द्वबद्वपन 
द्वबहारीदास मेधावी त्यासं कालऱ्यािा ईपद्रव होउन त्याजंवर काळाने झडप घातली! रमाबाइंिा द्वफरता 
संसार ईघडा पडला व त्या म ंबइस ऄखेरीस कशा अल्या हे व त्यािें सवक पूवकिद्वरत्र प ष्ट्कळशाने त्याचं्या 
शब्दातं प ढील प्रकरणातं द्वदले अहे. त्यावरून कळून येइल.  
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भाग द्वतसरा 
 

जीवन चणरत्र 
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१.पूवववृत्त 
  
 पंद्वडता रमाबाइ १८८२ साली प ण्यास येउन दाखल झाल्या व अपल्या स्वीकृत व्रतान सार कामास 
लागल्या. त्या बरोबर त्याचं्या द्ववर्षयी ज्याप्रमाणे लोकामंध्ये ऄद्वधक अदर ईत्पन्न झाला त्यािप्रमाणे ह्ा बाइ 
कोण? यािें मूळ घर कोठे? ह्ािें वडील जर ज न्या वळणातले तर त्यािें द्वशक्षण आतके झाले कसे? यािा 
लोकासं ईलगडा होइना. कोणी नाना प्रकारच्या गप्पा ईठद्ववल्या तेव्हा हे बरे नाही ऄसे जाणनू रा. रा. 
सदाद्वशव पाडं रंग केळकर ह्ानी पंद्वडता बाइस अपले वृत्त द्वलहावयािी द्ववनंती केली. त्या द्ववनंतीस मान 
देउन पंद्वडता रमाबाइनंी अत्मिद्वरत्र द्वलद्वहले व ते अमच्या स बोध पद्वत्रकेमध्ये त्यावळेी प्रद्वसद्ध झाले. 
वस्त तः पंद्वडता रमाबाइ द्विस्ती झाल्या व अपल्या सदनातंील द्विया द्ववर्षयींिी त्यािंी धमक संबधंािी तटस्थ 
वृत्ती नष्ट झाल्या द्वदवसापासून कहदू महाराष्ट्र त्यानंा व त्या कहदू महाराष्ट्राला म कल्या सारख्या झाल्या. 
तथाद्वप त्यािें िद्वरत्र अजही महाराष्ट्रास ऄत्यंत बोधप्रद ऄसे ऄसल्याम ळे व ते सवक कोठे स्वतंत्रपणे प्रद्वसद्ध 
न झाल्याम ळे नवय गाच्या वािकासंाठी रमाबाइंच्या अत्मवृत्ताच्या अधारे त्यािें पूवकवृत्त थोडक्यात या 
लेखािा द सरा भाग म्हणून अम्ही येथे सादर कद्वरतो. 
 
 “रमाबाइंिे वद्वडल ऄनंत शािी डोंगरे हे घरिे संपन्न ऄसून दद्वक्षण कानडा मंगळूर द्वजल्ह्ात पद्वरृम 
घाटाच्या पायर्थयाशी ऄसणाऱ्या माळहेरबी नावािे गावातं राहत ऄसत. स मारे बारा वर्षांिे वयात त्यािें 
पद्वहले लग्न झाल्यानंतर कोणाला न सागंता ते घरातूंन पळून शृगेंरी नावंाच्या शकंरािायाच्या संस्थानात 
गेले अद्वण ब्रह्मीभतू नृकसह सरस्वद्वत शृगेंरी मठािे ऄद्वधपती याचं्या बरोबर एका ग रूजवळ त्यानंी िागंल्या 
प्रकारे वदेाध्ययन केले. प ढे त्यािें वय १८ वर्षांिे ऄसता ते तसेि द्वनघून प ण्यास अले अद्वण रॅीमतं 
बाजीराव पेशव ेयािें ग रू कै. व.े शा. रामिंद्र शािी साठे यािें जवळ ससं्कृत शािाध्ययन करू लागले. ते 
प ण्यामध्ये शािाध्ययनाकद्वरता स मारे िार वर्ष ेराद्वहले होते. त्या वळेेस रॅीमतंाचं्या वाड्यात त्यािें रामिदं्र 
शास्रयािें द्वशष्ट्य या नात्याने जाणे येणे ऄसे. तेव्हा रॅी बाजीराव साहेबािंी  पत्नी रॅीमती वासणसी बाइसाहेब 
यासं रामिदं्र शािी हे पेशव्याचं्या स िनेवरून संस्कृत रघ वशं काव्य द्वशकद्ववत ऄसत. सदरहू बाइसाहेबािंी 
वाणी फार मध र अद्वण श द्ध ऄसून त्या वाणीस माद्वणक कािंन योगाप्रमाणे ससं्कृत भार्षा, तशातून 
काद्वलदासािी कद्ववता यािंा संयोग झाल्याने फारि सौंदयक येइ. बाइसाहेबानंी जेव्हा ते श्लोक म्हणाव े
त्यावळेेस रमाबाइंच्या वद्वडलानंी ते ऐकून फारि संत ष्ट व्हाव.े तेव्हापासून त्यानंी अपले घरी जाउन घरच्या 
द्वियासं संस्कृत भार्षा द्वशकद्ववण्यािी प्रद्वतज्ञा केली. प ढे १८१८ आसवीत रॅीमंतािें राज्य आंग्रजानंी घेतले तेव्हा 
ते प ण्याहून ब्रम्हावताकडे रवाना झाले. त्याचं्या पाठीमागून रामिदं्रशािी यानंी अपला द्वप्रय द्वशष्ट्य ऄनंत 
यास “शािी” ऄसे ईपपद देउन मोठ्या द ःखाने त्यासं अपल्या घरी जाण्यािी रजा देउन अपण 
ब्रम्हावतास िालते झाले. मग ऄनंत शािी परत अपल्या घरी गेले. 
 
 तेथे त्यािें वडील अळशी ऄसून गृहकृत्य नीट रीतीने िालवीत नसत म्हणून कायक झाले होते. ते 
करण्यासाठी ऄनंत शािी प न्हा घरातून द्वनघाले अद्वण म्हैसूर राजधानीस गेले. तेथे म्हैसूरिे महाराज 
कृष्ट्णराज वडेर हे ऄसून त्यािें म ख्य राजा पदं्वडत रामशरे्षशािी द्रद्ववड याचं्या पदरी होते. ते रामिंद्रशािी 
साठे यािें द्वशष्ट्य ऄनंतशािी यावंर ऄद्वतशय प्रीद्वत करीत ऄसत. त्यानंी ऄनंत शास्रयािंी अद्वण कृष्ट्णराज 
महाराजािंी गाठ घालून द्वदल्यावर ऄनंत शास्रयािंी द्ववित्ता पाहून महाराज ख र्ष झाले अद्वण एकदम 
पंिवीस हजार रुपयािंी देणगी ऄनंत शास्रयासं द्वदली. महाराजाचं्या मनािा कल काहंी द्ववलक्षण ऄसून ते 
मोठे ईदार होते. म्हणूनि त्यानंी एवढी मोठी देणगी एकदम द्वदली ऄसे वाटते. प ढे येउन जाउन दहा एक 
वर्ष ेऄनंत शािानंी त्यािें पदरी राहून काद्वढली. महाराजानंी त्यासं पद्वहल्या िालीप्रमाणे पालखी, िवऱ्या 
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वगैरे ईत्तम मान अद्वण प ष्ट्कळ रुपये बक्षीस द्वदले होते. प ढे काही द्वदवसानंी वद्वडलाचं्या मनात सहक ट ंब 
काशी यात्रा करण्यािे अल्यावरून क ट ंबातंील अद्वण आतर प ष्ट्कळ माणसे बरोबर घेउन ऄनंत शािी 
अपल्या वद्वडलाबंरोबर काशी याते्रस द्वनघाले. त्याचं्या बरोबर एक पालखी दोन गाड्या, बारा घोडे अद्वण 
भोइ वगैरे िाकर अद्वण क ट ंबातील द्वमळून साठ माणसे होती. हे सवक खटले वाटेत जाताना काही न कसान 
होउ नये, म्हणून जाताना ऄनंत शास्रयानंा अपल्या सहीिा एक ―रहदारी‖ नावािा परवाना द्वदला होता. 
त्यातं त्यानंी ऄनंत शािािंी माद्वहती  देउन या देशातील राजे राजवाडे, सरदार वगरेै बडे लोकासं वाटेने 
ऄनंतशािािंा िागंला बंदोबस्त ठेवावा ऄशी द्ववनंती केली होती. हा परवाना घेउन ते काशीस गेले तोि 
रस्त्यात त्यािंी पद्वहली पत्नी यम नाबाइ ही संग्रहणी रोगाने वारली. ह्ा बाइला संस्कृत द्वशकद्ववण्यािा 
ऄनंतशािी यानंी प ष्ट्कळ प्रयत्न केला. अइ बापािंी त्यास ऄन मती नव्हती व पत्नीही द्वशकावयास तयार 
नव्हती. त्याम ळे त्यािें बेत जागच्या जागीि राद्वहले. द्वतच्या पोटी प ष्ट्कळ म ले झाली होती त्यापंकैी एक 
म लगी अद्वण एक म लगा ऄशी दोन म ले मात्र वािली. 
 
 नंतर काशी वगैरे द्वत्रस्थळी यात्रा करवनू ऄनंत शास्रयानंी अपल्या वद्वडलासं खटल्यासद्वहत परत 
घरी पाठद्ववले अद्वण अपण तेथील र्षटशाि द्वनष्ट्णात प्रद्वसद्ध पंद्वडत भाउ शािी. द्ववयोग अद्वण प्रद्वसद्ध 
तैर्थयाद्वथक गणेश शािी दातार याजंपाशी राहून िार वर्ष ेसतत दशकन शािािे ऄध्ययन केले. यापूवी ऄनंत 
शािी शवैमतावलंबी ऄसून ऄिैतवादी होते, परंत  न्यायदशकनाच्या ऄध्ययनाने त्यािे ऄिैतािे बंड ऄगदी 
नाहीसे झाले. ज्या मनातं इरॄरािा अद्वण प्राण्यािंा सेव्य सेवक भाव अहे ऄसे मत त्यासं पसतं पडून प ढे 
त्यानंी तेथेि वैष्ट्णव द्वदक्षा घेतली. नंतर ते नेपाळास गेले. तेथील राजाने त्यािंा सन्मान फार िागंल्या 
रीतीने केला अद्वण त्यांस एक पालखी, दोन हत्तीिी द्वपले, एक कस्त री मृग नाजी समवते (ते मृग द्वशकारीत 
मारून त्याचं्या शरीरातंील सवक पदाथक साफ करून त्यातं काही मसाला, गवत वगैरे भरून ठेवल्याने जशािे 
तसेि रहातात) अद्वण प ष्ट्कळ द्रव्य ऄसे त्यासं बक्षीस देउन पाठद्ववले. तेथून परत येतेवळेी वाटेत हत्तीिी 
द्वपले एकाएकी मरून गेली, परंत  त्याचं्या रेशमी अद्वण वनातीच्या झ ली व कस्त री मगृािे शरीर नेपाळच्या 
अठवणीकद्वरता प ष्ट्कळ द्वदवसपयकन्त ठेवलेली रमाबाइनंी लहानपणी पाद्वहली होती. नंतर ऄनंतशािी 
ग जरात देशात पयकटण करण्याच्या आराद्याने जात होते, आतक्यात पैठण म क्कामी रमाबाइंिे मातामह 
माधवराव ऄभ्यकंर हे काशी याते्रस िालले होते. त्यािंी अद्वण यािंी भेट झाली. ऄभ्यकंरािंी कन्या ऄंबाबाइ 
ही त्यावळेेस नउ वर्षांिी होती. माधवरावासं काल द्ववपयत्वाम ळे त्या वळेेस फार दाद्वरद्र्य अले होते. सन 
१८१८ तील राज्य क्रातंीच्या ल टाल टीत वाइ म क्कामी ल टारू लोकानंी त्यािें प ष्ट्कळ द्रव्य ल टले. त्यािें घर 
मूळिे वाइसि होते. माधवराव स्वतः काही द्वदवस प णे म क्कामी राहून आंग्रज सरकारिे पदरी िाकरी करीत 
ऄसत. प ढे  काही कारणावरून त्यािें वद्वरष्ठाबंरोबर वैमनस्य झाल्या कारणाने त्यानंी िाकरी सोडली. परंत  
सरकारने मेहेरबानी करून त्यािंा देहातं होइपयकन्त त्यासं पेन्शन िालू ठेवले होते. वर सादं्वगतल्याप्रमाणे 
िाकरी सोडल्यावर त्यानी घरदार द्ववकून काहंी पैसे जमा करून साष्टागं नमस्कार घालीत काशी याते्रस 
जाण्यािा बते केला. त्याप्रमाणेि करीत ते पठैण पयकन्त गेले. परंत  ऄशा ऄिाट रॅमाच्या कृत्याने त्यािें ऄगं 
स जून ते ऄंथरुणास डकले. प ढे काहंी द्वदवस तेथे राहून ते बरे झाले. परंत  त्यािें जवळ खिास काय ते 
िौदाि रुपये राद्वहले होते. ऄशा स्स्थतीत दोन लहान म ले अद्वण पूवक गभी िी बरोबर घेउन कोठे जाव ेऄशी 
काळजी करत ऄसता पठैण म क्कामी माधवरावासं ऄनंत शािी भेटले. तेव्हा त्यािें वय स मारे ४४ वर्षांिे 
ऄसून शद्वरर बद्वलष्ठ अद्वण िेहरा फार तेजस्वी होता. माधवराव त्यासं भेटले तेव्हा त्यानंी त्यािंी सवक माद्वहती 
द्वविारून ठेद्ववली अद्वण त्यािंी द्ववित्ता, रूप, गंभीर स्वभाव अद्वण संपद्वत्त हे सवक ग ण पाहून अपल्या ईपवर 
झालेल्या कन्येिे ऄनंत शास्रयाबंरोबर लग्न करून द्वदले व अपण अपल्या धाकट्या कन्येस द्वववाद्वहत 
कन्येबरोबर देउन द्वतला पतीबरोबर पाठवनू तसेि प ढे काशीस िालते झाले. आकडे ऄनंत शािी ऄनायासे 
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लब्ध नव द्वववाद्वहत वध ला द्वतच्या भद्वगनीसह घेउन परत अपले घर माळहेरंबी येथे गेले. तेथे जाता क्षणीि 
लहानपणी प ण्यास ऄसताना मनात धरलेला अपले घरातंील द्वियासं संस्कृत भार्षा द्वशकद्ववण्यािा हेत  
द्वसद्वद्धस नेण्यािा ईपक्रम केला. या पूवी त्यानी प ष्ट्कळ देश पयकटन करून जे ज्ञान द्वमळद्ववले होते त्याच्या 
योगाने ते ज नाट िालीिे होते, तरी देवभोळेपणा त्याचं्या मनात ऄगदी नव्हता, त्यानंी अपल्या घरी होत 
ऄसलेले क ळधमक, भतूाचं्या प जा वगैरे वडेेपणािे द्ववधी िटसारे बंद करून टाकले होते. हद्वरताद्वलका, 
िंपार्षष्ठी, गणेश ित थी वगैरे कहद  लोकािंी व्रते ते अपल्या घरातं कोणाला करू देत नसत. ते वैष्ट्णव होते 
म्हणून तेवढ्या मनाच्या ऄन रोधाने एक एकादशीव्रत मात्र करीत ऄसत. बाकी भतू, पे्रत, द्वपशारृ, ग्रह, देव, 
राक्षस वगैरेंच्या पूजा ककवा या न केल्यापासून त्याकडून होणारे ईपद्रवासं ते तृणासारखेही मोजीत नव्हते. 
 
 या अपल्या तरुण पत्नीच्या द्वशक्षणासाठी ऄनंत शास्रयानंी फार त्रास सोसले. घरातंील वडील 
माणसािंी ऄन मद्वत नाही, एवढेि नव्हे तर द्ववरोध, स्वतःप रता द्वविार करण्यािे सामर्थयक ऄद्याप पत्नीच्या 
द्वठकाणी अलेले नाही. ऄशा स्स्थतीत त्यानंी द्वतच्या द्वशक्षणास द्वनधाराने प्रारंभ केला. त्रास होउ लागताि 
त्यानंी अपले घर सोडून ते रानातं एक झोपडी बाधूंन राद्वहले. प्रथम रानातं गेले. त्यावळेी तेथे झोपडीही 
नव्हती. पद्वहल्या रात्री पासोडी घ रगटून भीतीने गागंरलेली लक्ष्मीबाइ डोळे झाकूंन पडली ऄसता एक भला 
थोरला वाघ ही दोघे द्वनजली होती त्याच्या असपास येउन मोठमोठ्याने कककाळ्या फोडून अपले ऄस्स्तत्व 
ऄन भवास अणून देउ लागला! त्यावळेी ह्ा नउ वर्षांच्या लक्ष्मीबाइिी भीतीने द्वकती गाळण ईडाली 
ऄसली पाद्वहजे ह्ािी कल्पना करावी! वर म्हटल्याप्रमाणे लक्ष्मीबाइनी पासोडीमध्ये अपल्याला ग ंडाळून 
घेतले व ऄनंत शािी रात्रभर पहारा करीत बसले! मग द सऱ्या द्वदवशी त्यानी काटेक टे जमा करून एक 
खोपट तयार केले व तेथे लक्ष्मीबाइंिे द्वशक्षण स रू झाले. प ढे प ढे शहरातंील आतर द्ववद्याथीही ऄध्यापनासाठी 
त्याचं्याकडे येउ लागले व त्याम ळे त्यािंी बरीि प्रद्वसद्धी झाली. 
 
 पत्नीस ससं्कृत द्ववद्या द्वशकव ूलागल्या कारणाने अद्वण अपले पद्वहले मत बदलून नव्या मतािा 
स्स्वकार करून घरी क लाच्या रीतीप्रमाणे िालू ऄसलेल्या भतूपे्रतग्रहाद्वदकाचं्या पूजा बंद केल्याने त्याचं्या 
जातीिे लोक त्यािंा िेर्ष करू लागले. परंत  त्या कृत्यास ऄनंत शास्रयानंी न द्वभता अपला वतकनक्रम 
यथास्स्थत िालू ठेवला. तेव्हा ईड्डद्वप (मध्वािायांिे म ख्य स्थान) येथे त्याचं्या धमकग रुजवळ लोकानंी प ष्ट्कळ 
िहाड्या सागंनू त्यासं जातीबाहेर टाकण्याला स िद्ववले. ग रंुनी ऄनंत शास्रयासं अपल्या मठात बोलावनू 
जाद्वत बद्वहष्ट्कृत कद्वरतो ऄसे सादं्वगतल्यावर माझा काय ऄपराध अहे ऄसे द्वविारल्यावरून द्वियासं संस्कृत 
(देववाणी) द्वशकद्ववण्यािा ऄद्वधकार नसता त म्ही अपल्या बायकोस द्वशकवनू शास्रयाद्ववरुद्ध अिरण करता 
हा त मिा ऄपराध अहे ऄसे सादं्वगतले. त्यावर ऄनंत शास्रयानंी मी बाबा – वाक्य प्रमाण मानीत नाही. मी 
शािाद्ववरुद्ध अिरण कद्वरतो ऄसे अपण कशावरून समजला, अद्वण िीजनाकंडून संस्कृताध्येयन करद्ववणे 
जाद्वतभं्रशकारक पाप अहे ऄसे कोणत्या धमकशािातं अहे हे मला सागंाव ेऄसे म्हटल्यावर काही द्वदवसानंी 
त्या धमकग रुकडून द्वशरूर सोदे म क्कामी एक मोठी पदं्वडतािंी सभा भरद्ववण्यात अली. त्या द्वठकाणी कनाटक 
प्रदेशातील प्रद्वसद्ध द्वविान अिायक, शािी अद्वण प राद्वणक द्वमळून स मारे िारश े लोक ऄनंत शास्रयाचं्या 
मताद्ववरुद्ध वाद करण्यास तयार होउन अले होते. त्यावळेेस ऄनंत शास्रयानंी प ष्ट्कळ रॅ ती, स्मदृ्वत, संग्रह 
प राणे अद्वण आद्वतहास (महाभारत अद्वण रामायण) यामधून द्वियासं शािाध्ययन करण्यािा ऄद्वधकार अहे 
या ऄथािी विने गोळा करून एक गं्रथ द्वलद्वहला अद्वण तेथे सभेत जमलेल्या पदं्वडताबरोबर एकसारखा दोन 
मद्वहने वाद करून शवेटी अपला पक्ष द्वसद्ध केला अद्वण अपण द्वलद्वहलेला गं्रथ प्रमाण ऄसून सवांस मान्य 
अहे. या ऄथाच्या सह्ा त्यातंील दोन म ख्य द्वविानाकंडून करून घेतल्या. 
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 तो गं्रथ हस्तद्वलद्वखत ऄसून रमाबाइंनी पाद्वहलाही होता. परंत  या देशामध्ये छापखाने 
नसल्याकारणाने त्या गं्रथािी प्रद्वसद्धी झाली नाही अद्वण वतकमानपते्र त्यावळेेस नव्हती. म्हणून सदरहू बड्या 
सभेिी अद्वण वादािी हकीकत आकडे कोणाच्या ऐकण्यातही नाही. ऄनंत शास्रयानंी ही हकीकत अद्वण गं्रथ 
द्वलहून ठेवला होता म्हणून त्याचं्या म लासं पहावयास द्वमळाला होता. परंत  मोठ्या द ःखािी गोष्ट ही अहे की 
तो गं्रथ रमाबाइंच्या हाती अला नाही, नाही तर त्यानंी तो लोकासं सादर केला ऄसता व त्यामधील काही 
ईतारे घेतले ऄसते ककवा सवड सापडल्यास तो गं्रथ छापून प्रद्वसद्धही केला ऄसता. 
 
 रमाबाइिें तीथकरुप स मारे १८७१—७२ साली प ण्याहून कनाटक देशात परत गेले ते वळेेस त्यानंी 
प ष्ट्कळ प स्तके अद्वण आतर सामान प णे म क्कामी त्यािें कोणी अप्त अहेत त्यावर द्ववरॄासून त्यािें घरी ठेद्ववली, 
त्यामध्ये सदरहू गं्रथ होता. अता ऄनंत शािी वारले. अद्वण त्याचं्या क लात मीि काय ती एकटी राद्वहलेली 
अहे म्हणून अमच्या वद्वडलािंी प स्तके मला कृपा करून अपण द्यावीत ऄशी रमाबाइनंी सदरहू 
गृहस्थाजंवळ प ष्ट्कळ वळे द्ववनंती केली तरी ती त्यानंी द्वदली नाहीत. बरे ती प स्तके म्हणजे त्याचं्या काहंी 
ईपयोगािीही नव्हती ऄसे ऄसून ती त्यानंा का ंद्वमळाली नाहीत ते कळत नाही. 
 
 ऄसो. याप्रमाणे वादात जयी होउन ऄनंत शािी अपले घरी परत गेले. तेव्हापासून त्यानी सवक 
लोकासं िागंले ओळखून ठेद्ववले होते. प ढे त्यानंी कोणापाशी ऄन्नव्यवहार वगरेै संबधं ठेद्ववला नाही. यािा 
हेतू जन समाजािे त्याचं्यावर ऄद्वधपत्य िालू नये एवढाि होता. ते समाजाद्ववरुद्ध कोणतेही कृत्य करू 
लागले अद्वण समाजाने जर त्यासं त्याने ऄडथळा केला तर ते स्पष्ट सागंत की “मी त म्हाबंरोबर कोणत्याही 
प्रकारिा संबधं ठेद्ववला नाही. त म्ही माझ्या कामातं द्ववनाकारण ढवळाढवळ करू नये. कतकव्य अद्वण 
ऄकतकव्य त्यािे ज्ञान माझ्या प रते मला अहे. मी एका इरॄराला द्वभउन िालेन पण त्याज्य कृत्यात 
समाजाला द्वभउन त्याच्या स्वाधीन होउन राहाणार नाही. माझ्याशी समाजापैकी कोणाला वाटेल त्याने 
संबंध ठेवावा, नाही त्याने ठेव ूनये.” 

 
 ज्या ऄरण्यात ऄनंत शास्रयानंी अपला अरॅम स्थाद्वपला त्यासं गंगामूल ऄरण्य म्हणतात. सदरहू 
ऄरण्यास गंगामलू ऄरण्य पडण्यािे कारण त्या द्वठकाणी प्रद्वसद्ध त ंगा, भद्रा अद्वण नेत्रावती ऄशा नद्यािंा 
ईगम अहे. गंगामूल ह्ा ऄरण्यात त ंगभदे्रिा ईगम पहाण्यासाठी मधून मधून याते्रकरू लोक जात ऄसतात. 
परंत  तेथे ऄनंत शािी गेले त्यावळेी कोणािी वस्ती नव्हती. स मारे सहा कोस असपास बळगी नावाच्या 
ऄत्य च्च वृक्षािंी द्वकरक झाडी अहे अद्वण त्या जंगलात वाघ, ऄस्वले, रानड करे, वनगाइ, लाडंगे, कोल्हे वगरेै 
कू्रर रॄापदे प ष्ट्कळि अहेत. पद्वहल्याि द्वदवशी वाद्या संबंधािा ऄनंत शास्रयािंा ऄन भव वर अलाि अहे. 
 
 त्या द्वठकाणी वर्षातून ८ मद्वहने सतत पाउस पडत ऄसतो. याते्रकरू लोक तेथे जातात पण तीन 
द्वदवसाहूंन जास्त द्वदवस तेथे राहात नाहीत. कारण तेथील देवानंा व ऊर्षींना ते खपत नाही. देवाकडून वाघ 
वगैरे कू्रर प्राणी खावयास येतात. वणवा पेटतो ऄसा याते्रकरंूिा समज अहे! परंत  ऄनंत शािी ऄसल्या 
बाडंावर द्ववरॄास ठेवणारे नव्हते. त्यानंी हळूहळू त्या ऄरण्यात अपला ससंार स दंर रीतीने थाटला. 
डोंगराच्या मार्थयावर सपाट जमीनीत स मारे एक मलै औरस िौरस जागेतील जंगल कापून जागा स्वच्छ 
करद्ववली अद्वण त ंगा नदीच्या तीरी स्वतःला राहाण्यासाठी घर बाधंद्ववले. त्यािप्रमाणे अल्यागेल्या 
याते्रकरंूसाठी अद्वण अपल्या द्वशष्ट्यवगासाठीही त्याने बाधंद्ववले. जेथे पूवी भयंकर वन होते तेथे एक ट मदार 
गावं त्यानी बसद्ववले. जेथे वाघासारख्या कहि पशूपासून बिाव करण्यासाठी प्रथम द्वदवशी ऄनंत शास्रयानंा 
रात्रभर पहारा करावा लागला तेथे शभंर सव्वासे ग रे, ७ – ८ क ट ंबातंील माणसे  स्वतःच्या क ट ंबातंील २० 
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– २१ माणसे व द्ववद्याथी अनंदाने, स खाने व द्वनभकयतेने वावरू लागले. या द्वठकाणी लक्ष्मीबाइनी एक लहान 
व स ंदर बगीिा केला होता. त्यातं द्वतने िाफा ग लाब व आतर फ लझाडे त्यािप्रमाणे अंबे फणस वगरेै 
फळझाडे स्वतः लाद्ववली होती. १८८२ सालपयकन्त तरी ती तेथेि ऄसून रमाबाइंनी म्हटल्याप्रमाणे 
मात रॅीच्या सदािरणाबद्दल व वद्वडलाचं्या धैयाबद्दल साक्ष देत होती! प ढे त्यािें काय झाले. हल्ली तेथे जंगल 
माजले अहे ककवा कसे ते कळावयास अज मागक नाही. गंगामूल ऄरण्यात वास ऄसेतोपयकन्त संसारािे सवक 
काम लक्ष्मीबाइवरि पडत ऄसे. तथाद्वप एवढ्या मोठ्या खटल्यािे काम ती एकटी दक्षतेने पहात अली. प ढे 
याचं्या दक्षतेिी ऄनेक पट वाढ रमाबाइमध्ये झाल्यािे द्वदसून अले. लक्ष्मीबाइ १०० – १२५ ग रे, २० – २१ 
माणसे संसार पहात होत्या, पण रमाबाइ तर एकेकाळी तीन हजार म लींिा संसार पहात होत्या! ऄनेक 
क ट ंबे स्वतः जमवनू अणीत होत्या व सवांिा योगके्षम स्वतः पहात होत्या. मात रॅीच्या दक्षतेिीही कन्येमध्ये 
झालेली ऄशी वाढ कोठे अढळली अहे काय? 
 
 रमाबाइच्या मात रॅी द्ववर्षयी एक द्ववशरे्ष लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट ऄशी अहे की एवढ्या मोठ्या 
खटल्यािे काम ह्ा स्वतः जरी िालवीत होत्या तरी त्यानी अपले ज्ञानाजकनािे पद्ववत्र कायक सतत िालू 
ठेद्ववले होते. रातं्रद्वदवस मेहनत घेउन संस्कृत व्याकरण व न्याय शाि यािंा त्यानंी फार िागंला ऄभ्यास 
केला; आतका की ऄनंत शािी काही द्ववशरे्ष कामासाठी जेव्हा परगावी जात त्यावळेी द्वशष्ट्यानंा पाठ देण्यािे 
काम स्वतः लक्ष्मीबाइि करीत ऄसत! त्या द्वठकाणी ऄनंत शािी १२ वर्ष े राद्वहले व त्यासं सहा म ले 
झालीपकैी तीन म लगे लहानपणीि वारले. ज्येष्ठ कन्या त ंगभद्रा ईफक  कृष्ट्णाबाइ प त्र रॅीद्वनवास ईफक  नारायण 
व रमाबाइ ही मागे राद्वहली. रमाबाइिा जन्म गंगामलू ऄरण्यात शके १७८० साली (सन १८५८ एद्वप्रल 
मद्वहना) वैशाख श क्ल दशमी रोजी प्रातःकाळी झाला. कृष्ट्णाबाइंच्या बाबतीत ऄनंत शािािंी फार मोठी 
द्वनराशा झाली. अपल्या पत्नीला ज्याप्रमाणे अपल्याला स द्वशक्षण देता अले त्याप्रमाणे अपल्या मनाप्रमाणे 
अपल्या म लीिे द्वशक्षण िालवाव ेऄसा त्यानंी द्वविार िालद्ववला होता व द्वशक्षण पूणक व्हाव ेम्हणून द्वनदान २० 
– २१ वर्षपेयंन्त द्वतिे लग्न ईरकून घ्यावयािे नाही ऄसा ते द्वनरृय कद्वरत होते. तो ही बातमी त्याचं्या 
मात रॅींच्या कानी गेली. अपल्या म लािा हा द्वविार त्या म्हातारीला द्वबलक ल पसतं पडला नाही. प्रत्यक्ष 
अपल्या सूनेिे द्वशक्षण झालेले द्वतने पाद्वहले; अपल्या म लाकडे येणाऱ्या द्ववद्यार्थयास अपल्या सूनबाइ पाठ 
देत ऄशतात हे म्हातारीही पहात होती. त्याम ळे कोणत्याही प्रकारिा ऄनथक कोसळल्यािी जागतृी नव्हती. 
तरी पण कृष्ट्णीिे अधी लग्न ईरकून घे, माझ्या देखत ती ईजद्ववली जावो ऄसा म्हातारीने हट्ट घेतला व 
ऄनंत शािी त्यास बळी पडले! परंत  अपल्या दृष्टीने त्यानी एक मोठी खबरदारी घेतली होती. अपल्या 
म लीच्या द्वशक्षणात व्यत्यय येउ नये म्हणून त्यानी कृष्ट्णाबाइच्या नवऱ्यास अपल्या क ट ंबाति ठेउन घेतले 
व दोघाचं्याही द्वशक्षणास प्रारंभ केला. परंत  जावइ बोवानंी लवकरि अपले खरे स्वरूप दाखवावयास 
स रुवात केली, त्यानी ऄभ्यास न करण्यािे व्रत ईिलले, वाइट संगतीला ते लागले व एके द्वदवशी घरदार 
सोडून पळून गेले! या जावयाने ऄसा प्रकार केला तर वडील जावयाने कृष्ट्णाबाइिी सावत्र बद्वहण 
सासऱ्याला ध ळीला द्वमळद्ववण्यािे मागक पत्कद्वरले! ऄनंत शािी गंगामूल ऄरण्यात रहात. त्यानंा शहरातील 
वद्वडलार्मजत द्वमळकतीिी व्यवस्था पहावयास फावस नसे; म्हणून त्यानंी जावइबोवासं क लम खत्यावर 
नेद्वमले. जावइबोवा द्वशरजोर झाले, त्यानी कजक केले, वाइट छंद त्याना लागले व ते सवक कजक 
द्वनवारण्यासाठी ऄनंत शास्रयानंा अपल्या वाट्यािा भाग द्ववकून टाकावा लागला. यािवळेी रमाबाइच्या 
सावत्र भावाने भाडूंन अपला ऄधा द्वहस्सा घेतला. त्याम ळे सवक कजक वारण्यासाठी शािीबोवाजीना अपल्या 
सवक घरादारावर त ळशी पते्र ठेवनू म लाबंाळासह बाहेर पडाव ेलागले. येथपासून ऄनंत शास्रयाचं्या क ळाला 
ईतरती कळा लागली. लक्ष्मीबाइनी अपल्या म लीच्या-रमाबाइच्या द्वशक्षणािी म ळीि हयगय होउ द्वदली 
नाही. प्रवास कद्वरत ऄसताना त्यानंा प ष्ट्कळ पैसे द्वमळत त्यािंा मानसन्मानही होइ; परंत  हा पैसा त्यािेजवळ 
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राद्वहला नाही. रमाबाइ म्हणतात एकदा तर अमच्या वद्वडलानंा “एक लक्ष पिंाहत्तर हजार रुपयािंा फायदा 
झाल्यािे मला अठवते” हे एवढे रुपये कोठे गेले व त्या क ट ंबाला गावोगाव ऄखेरीस द्वफराव ेका लागले 
यािा ख लासा अम्हाला ईपलब्ध माद्वहतीच्या अधाराने कद्वरता येत नाही. एवढे खरे तथाद्वप ऄनंत 
शास्रयाचं्या हातून झालेल्या अणखी एका ि कीिा येथे ईल्लेख केला पाद्वहजे. कृष्ट्णाबाइिा २०-२१ वर्षपेयकन्त 
द्वववाह करणे बरे नाही ऄसे त्यासं वाटत होते व अपण होउन रमाबाइच्या द्वववाहािा द्वविार करावयािा 
नाही. ऄसा ज्यानंी द्वनरृय केला होता त्याि ऄनंत शास्रयानंी प्रवासात ऄसताना अपल्या म लािे 
रॅीद्वनवासािे लग्न त्याच्या १८ व्या वर्षी त्याला पसंत नसणाऱ्या म लीशी ईरकून घेतले! ऄनंत शास्रयाचं्या 
हातून ही िूक कशी झाली यािा मात्र ईलगडा रमाबाइना करता अला नाही. या क ट ंबाने सात वर्ष े
गोगलगायीप्रमाणे अपले द्वबऱ्हाड पाठीवर ठेवनू काद्वढली. प ढे प ढे तर सवांिे ऄद्वतशय हाल झाले. ऄनंत 
शास्रयािंा वृद्धापकाळ झाला, त्यािंी दृष्टी नष्ट झाली ज्या क ट ंबामध्ये श े– सव्वाश ेढोरे होती, तेथे अता 
मध्यान्हािी पंिाआत पडू लागली! 
 
 ह्ा अपत्तीच्या काळात ह्ा क ट ंबाने द्वदवस कसे काढले ह्ािे वणकन वािनू अज ऄंगावर शहारे ईभे 
राहतात. देवाने प न्हा िागंले द्वदवस दाखवाव ेम्हणून जवळिा पैसा दानधमात खिक करणारे क ट ंब दूरदशी 
ऄसे कोण म्हणेल? दूरदर्मशत्व ऄथवा परद्वहत हानी न कद्वरता स्वाथािी जोपासना करणे हे ग ण ह्ा 
क ट ंबापैकी एकाही व्यक्तीत नव्हते. दोघी म ली व म लगा ह्ािें शािज्ञान प ष्ट्कळ होते. भागवतािे हजारो 
श्लोक रमाबाइच्या म खो गत होते अद्वण रा. रॅीद्वनवास हे तर िागंले शािी होते; पण ऄशा अपत्तीच्या वळेी 
द्वविते्तिा बोज राखलाि जर जाता तर कोणीही द्वविान मन ष्ट्य केव्हाही गद्वरबीत नसता! ऄसो. देवाना नवस 
कर, तीथकयात्रा कर, दानधमक कर ह्ात होते नव्हते ते पैसे घालद्ववल्यावर काळ कठीण अला! जवळिे धान्य 
संपले! ११ द्वदवस ११ रात्री झाडािा पाला, खज रीच्या थोड्या द्वबया व पाणी ह्ावर द्वदवस कंद्वठले, सवक 
माणसे द्वदवसेंद्वदवस ऄद्वधकाद्वधक ऄशक्त होउ लागली अद्वण मरणावािनू द सरा मागक नाही ऄसे वाटू 
लागले. सवांना मरण बरे वाटू लागले! सवक मरणास तयार झाली, परंत  ऄनंत शािी सवांत वडील म्हणून 
त्यानंी जलसमाधी घेण्यािा द्वविार कायम केला? जलसमाधी म्हणजे अत्महत्या नव्हे. त्यानंी क ट ंबातील 
सवक व्यक्तींिी एकामागून एक रजा घेतली व ऄखेरीस रमाबाइिी पाळी अली. डोळ्यानंी द्वदसत नव्हते. तरी 
रमाबाइनंा घट्ट धरून म्हाताऱ्याने क रवाळीले व खोल गेलेल्या अवाजात त्यानंी प ढील अशयािे ई गार 
काद्वढले. “बाळे, मी तर अता जातो. परंत  माझे त जवर द्वकती पे्रम अहे. यािे द्वनत्यस्मरण ठेव, जे सत्य, 
द्वनत्य व धम्यक अहे तेि तू अिार. तू जर जगली वािलीस तर द्वनत्य देवाच्या मागात रहा व द्वनत्य देवािी 
सेवा करणे हेि त झे ध्येय ऄसू दे. तू माझे ज्याप्रमाणे शवेटले बालक त्यािप्रमाणे तू सवांहून ऄद्वधक द्वप्रय 
अहेस, त ला मी देवाच्याि स्वाधीन केले अहे, तोि त झे रक्षण करील, त्यािीि त झ्यावर सत्ता अहे अद्वण 
त्यािीि तू  द्वनत्य सेवा केली पाद्वहजेस” हा प्रकार रॅीद्वनवासास पहावनेा. त्याने वद्वडलास जलसमाद्वध घेउ 
द्वदली नाही, व वाटेल ती मोल मज री करून क ट ंबािा िद्वरताथक िालद्ववण्यािा त्यानी द्वनरृय केला व हे 
क ट ंब काही कालासाठी जे रानात गेले होते ते शहराकडे अले. वाटेत एक देउळ लागले. तेथे म क्काम 
करावयािा द्वविार केला, कारण ईपाशी पोटी प ढे पाउल पडणे शक्य नव्हते. त्यािंी आतकी करुणाजनक 
स्स्थती होती तरी देवळािे रक्षण करणाऱ्या ब्राह्मणाला त्यािी दया अली नाही व त्याने देवळातून त्यानंा 
हाकून लावले! 
 
 ऄशा कष्टमय स्स्थतीत ऄसतानाि म्हाताऱ्याने परलोकािी वाट धद्वरली! रॅीद्वनवास व रमाबाइने 
काबाडकष्ट करून अपली ईपजीद्ववका करावी! आतक्यात रमाबाइच्या सवक कतृकत्व शक्तीिे मूळ जी त्यािंी 
मात रॅी रॅी लक्ष्मीबाइ त्यानंी ऄंथरुण धरले! पैसा टक्का जवळ नाही. भरपूर दूध नाही, लोकािंी मदत नाही. 
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ऄशा स्स्थतीत भ केने व वळवळणाऱ्या मात रॅीसाठी एक भाकरीिा ितकोर मागण्यासाठी रमाबाइना 
शजेाऱ्याच्या घरी यािना करावी लागली! माझी अइ फार अजारी अहे. द्वतच्यासाठी थोडी भाकर द्याल 
काय? ऄसे डोळ्यात असव ेअणून म्हणताना रमाबाइच्या मनामध्ये द्वकती द्वविार अले ऄसतील? अपले 
पूवक वैभव कसे दृष्टीप ढे अले ऄसतील. यािी अज अपण केवळ कल्पनाि केली पाद्वहजे. मृत्य िी वाट पहात 
ऄसलेली ती बाइ भाकरीच्या त कड्यासाठी कोठे थाबंणार? ती मरणोन्म ख स्स्थतीत ऄसताना भाकर अली 
अद्वण प ढे लक्ष्मीबाइिे प्राणोत्क्रमण झाले! पण प ढील व्यवस्था कशी लावावयािी हे ह्ा प ढे दोन ईघड्या 
पडलेल्या म लानंा कळेना! कोणािे साहाय्य नाही, पैशािे पाठबळ नाही. रायिूर शहरात लोकािंी ओळख 
नाही ऄशा स्स्थतीत िार माणसेही द्वमळद्ववण्यािी पिंाआत पडली! कोणा शेजाऱ्या-पाजाऱ्याचं्या हातापाया 
पडून दोघे गृहस्थ खादंा द्यावयास प ढे अले अद्वण रॅीद्वनवास अद्वण रमाबाइ यानी खादें देउन अपल्या 
मात रॅीिी पे्रत यात्रा काद्वढली! तीन मलै पल्ला िालावयािा ऄसल्याम ळे अद्वण रमाबाइ ढेंगण्या ऄसल्याम ळे 
त्याना अपल्या डोइवर द्वतरडी ठेवनू िालाव े लागले. ह्ा नंतर द्वपता व माता ह्ाचं्या मतृ्य नंतर ईघडी 
पडलेली ही म ले प्रवासास द्वनघाली. प्रवास करीत ऄसता ईपजीद्ववकेसाठी त्यानी वाटेल ते काम करावे, 
कधी काम द्वमळे, कधी ईपवास काढाव ेलागे. ऄशा स्स्थतीत ही बद्वहण भावडें कलकत्ता शहरी अली. तेथे 
अल्यावर त्याचं्या ईर्मजत कालास प न्हा एकदा प्रारंभ झाला. अता रमाबाइिा सवक प्राण अपल्या बंधूमध्ये 
ऄडकलेला होता. रॅीद्वनवास शािी िागंला पढलेला द्वविान, धमकद्वनष्ठ ब्राह्मण होता. परंत  प्रवासाच्या 
दगदगीने, द्ववविंनेने त्यािी प्रकृद्वत ढासळली व डाक्का येथे ऄसताना अपल्या अवडत्या बद्वहणीला या 
ऄफाट जगामध्ये ऄगदी एकटी टाकून त्यास जाव ेलागले. पदं्वडता रमाबाइवरील कोणते दारुण प्रसंग! 
रॅीद्वनवास शािी फार द्वदवस अजारी नव्हते; परंत  अपल्या अजाऱ्याच्या काळजीपेक्षा रमाबाइिे कसे 
होइल, द्वतिे संरक्षण कोण करील, संकटामध्ये द्वतला सहाय्य कोण करील ह्ाि काळजीमध्ये तो होता व 
त्याने ऄसे बोलूनही दाखद्ववले. त्यावळेी धीर देउन रमाबाइ त्याला म्हणाल्या “दादा! तू ऄसा काळजी 
कशाला करतोस? त झी व माझी काळजी त्या पराशर परमेरॄराला अहे. तू काळजी करू नकोस.” ऄशा 
प्रकारे संकटामध्ये ऄसताना रमाबाइना परमेरॄरािाि अधार होता. त्यात काही ऄद्वतशयोद्वक्त नाही. त्याना 
परमेरॄर अपल्या समवते अहे. त्यािा अपल्याला अधार अहे, तो अपल्याला संकटात हात देत अहे. 
ऄसा ऄन भव येत होता व तसे त्यानी द्वलहूनही ठेद्ववले अहे.  
 
 Indeed in my loneliness it seemed as if God was near me I felt His presence. 
 
 ऄत्यंत घोर ऄशा सकंटाच्यावळेी रमाबाइंना अपल्याला देवािा अधार अहे ऄसा प्रत्यक्ष ऄन भव 
येत ऄसे. १९ मद्वहने अपल्या पद्वतसमवते अनंदाने घालद्ववल्यावर कॉलेराच्या ईपद्रवाने त्यािें पद्वत जेव्हा 
परलोकवासी झाले तेव्हास द्धा त्यानंा हा ऄन भव झाला व त्यानंी त्या वळेेिाही अपला ऄन भव द्वलहून 
ठेद्ववला अहे :-- 
 
 The great grief draw me reared to God. I feel that He was teaching me and that if I was 
to come to Him. He must Himself draw me.  
 
 ऄशा प्रकारे द्वनरद्वनराळ्या सकंटािंा ऄन भव घेत घेत ऄखेरीस अपली द्वववाहपूवीिी प्रद्वतज्ञा पूणक 
करण्यासाठी पदं्वडता रमाबाइ अपली कन्या मनोरमा हीस घेउन १८८२ साली येवनू दाखल झाल्या.  
 
  



 
 

अनुक्रमणिका 

२. पुण्यास आल्यानंतर 
 

 थोड्या द्वदवसापूवी प णेयेथे तेथील कलेक्टर द्वम. हडसन याचं्या ऄध्यक्षतेखाली पंद्वडता रमाबाइंच्या 
संबंधाने एक सभा भरली. तीत प्रो. कवे ह्ािें झालेले भार्षण ऄत्यतं पद्वरणामकारक होते. रमाबाइंिा ईद्योग 
पाहून अपल्याला स्फूर्मत झाली ऄसे त्यानंी सादं्वगतले. परंत  त्यानंा ऄसेही सादं्वगतले की, ऄनंत शास्रयानंी 
रमाबाइना ऄद्वववाद्वहत ठेवण्यािे ठरद्ववले होते म्हणून त्यानंी त्यािें पंढरपूरच्या द्ववठोबाशी लग्न लावनू द्वदले 
होते! ही गप्प कशी ईठली त्यािा ख द्द रमाबाइनाि ऄिबंा वाटत ऄसे, म्हणून त्यानंी स्वतः त्या सबंंधाने 
अपले द्वविार स्पष्टपणे नमूद केले अहेत तेि येथे देणे ऄगत्यािे अहे. पंद्वडता रमाबाइ म्हणतात:-- 
 
 “अमिे वद्वडल होते तोपयंत प ष्ट्कळ रॅीमंत अद्वण द्वविान गृहस्थाकंडून मजकरता ं मागण्या येत 
ऄसत अद्वण त्या त्या स्थळी माझे लग्न करून द्याव ेम्हणून प ष्ट्कळािंा अग्रह पडे. तरी वद्वडलािंी पूवीिी 
प्रद्वतज्ञा-म लगीस ज्ञान झाल्यावािून अद्वण द्वतिी ख र्षी ऄसल्यावािनू स्वतःच्या मजीत द्वतिे लग्न करून 
द्यावयािे नाही-िालद्ववण्यात त्यािें पाउल मागे पडले नाही. ह्ा त्याचं्या लोक द्ववलक्षण कृत्याबंद्दल त्यास 
स्वजनाकंडून अद्वण समाजाकडून फार त्रास सोसावा लागला. तरी ते द्वनस्पृह ऄसल्याकारणाने व कोणाशी 
कोणत्याही प्रकारिा व्यावहाद्वरक ककवा आतर संबधंाने ठेवीत. लहान म्हणनू समाजाने त्यािें काही एक 
करवले नाही. कोणी कोणी ऄशी कल्पना कद्वरतात की, अमिे वडील हे ज्योद्वतर्ष शािात द्वनष्ट्णात होते. 
त्यानंी माझ्या जन्मपद्वत्रकेत मला वैधव्य योग (सप्तम स्थानी मंगळग्रह ऄसणे) होता म्हणून माझे लग्न म ळीि 
न करण्यािा द्वनरृय केला अद्वण पंढरीच्या द्ववठोबाबरोबर माझे लग्न करून द्वदले! ह्ा कल्पनामंध्ये 
काडीमात्रही सत्याशं नाही. कारण अमिे वडील देवभोळेपणािे व भतेू, ग्रह वगैरेंिे ईपद्रवास म ळीि 
ज मानीत नव्हते. ख द्द अमच्या मात रॅींच्या जन्मपद्वत्रकेत वैधव्य योग ऄसून त्यानंी द्वतच्याबरोबर द्वववाह 
करून घेतला होता. तशीि महाराष्ट्र, कनाटक व द्रवीड या देशातूंन भ तें, ग्रह, देवी, देव वगैरेंच्या म लासं 
सोडून देण्यािी िाल अहे. ही श द्ध वडेेपणािी अहे ऄसे ते म्हणत ऄसत. ऄसे ऄसून ते स्वतः तसे कृत्य 
कद्वरतील हे द्वकतपत खरे ऄसाव?े बरे, जर त्यानंी अपल्या म लीला देवालाि ऄपूकन द्वदली तर मग द्वतला 
अपले घरी न ठेवता सोडून का नाही द्वदले? पंढरपूरास ककवा िारकेस त्यांनी अपल्या म लीला देवास 
समपकण करून देताना कोणत्या मन ष्ट्याने पाद्वहले अहे? जर त्या देवळामंधून देवास त्यानंी अपली म लगी 
एखाद्या स्थावर मालमते्तप्रमाणे भेट केली तर ती परत घेण्यािा त्यािंा काय ऄद्वधकार होता? वर 
द्वलद्वहलेल्या लोकाचं्या ऄदृष्टरॅ त कल्पना माझ्या कानी अल्या म्हणजे लोकाचं्या डोक्यातून ऄशा द्ववलक्षण 
कल्पना ई भवतात ती कशा म्हणून मला फार िमत्कार वाटतो. जे लोक लोकाचं्या तोंडून ईडत 
ऄसणाऱ्या भलभलत्या गप्पा ऐकून माझी माद्वहती लोकासं देउ आस्च्छतात ककवा देतात त्यानंी तसे करू नये. 
ऄशी त्यास माझी द्ववनयपूवकक सूिना अहे. कारण माझी पक्की माद्वहती पद्वहल्यापासून शवेटपयंत ज्यासं अहे 
ऄसे माझ्यावािनू द सरे मन ष्ट्य ह्ा जगात द्वमळणार नाही. जी गोष्ट माझ्या वद्वडलाचं्या ककवा मात रॅींच्या 
तोंडून मी कधी ऐद्वकली नाही, अद्वण त्यानंी कद्वरताना पाद्वहलीही नाही ऄशी जर लोकानंी ती अम्ही पाद्वहली 
ककवा ऐकली अहे ऄसे बळेंि म्हटले तर त्यास काय म्हणावयािे? पंद्वडताबाइंिी या बाबी संबधंाने आतकी 
खात्री ऄसतानंा प्रो. कवेसारख्यािंा वर म्हटलेला समज कसा झाला ह्ाला अमच्या दृष्टीने एकि ईत्तर 
अहे. ऄनंतशािी जलसमाधी घ्यावयास द्वसद्ध झाले त्यावळेी त्यानंी मी त ला देवाच्या स्वाधीन केले अहे. 
त्यािीि त झ्यावर सत्ता अहे व त्यािीि तू सेवा केली पाद्वहजेस. ऄसे जे ई गार काढले त्याम ळे लोकािंा 
हा गैरसमज झाला ऄसावा ऄसे अम्हासं वाटते. परंत  गरैसमजास काहीही कारण ऄसले तरी स्वतः पंद्वडता 
रमाबाइनी जे ई गार काढले ते स दैवाने अज अपल्याप ढे अहेत व त्यावरून ह्ाबाबतीत तर्थय नाही यातं 
काही संशय नाही ऄसे द्वसद्ध होते. पंद्वडता रमाबाइनी प ण्यास अल्यावर मी िार मोठी कामे केली त्यावरून 
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त्यािंी महाराष्ट्रास िागंली ओळख पटली. कोणत्याही एका शाळेच्या द्वशक्षकीण होउन अपल्या 
कतृकत्वशद्वक्तला ऄक ं द्वित करणे ऄगर गारंटी देणे हे त्यासं पसंत पडले नाही. त्यानंी लोकामंध्ये िी 
द्वशक्षणाद्ववर्षयी जागतृ करण्यास अरंभ केला. कहदू समाजािी जी ऄत्यंत केद्ववलवाणी स्स्थती झाल्यािा 
त्यानंा ऄन भव अला होता ती स्स्थती घालद्ववण्यासाठी द्वियातं ज्ञानसंपन्न करणे हा एकि ईपाय अहे ऄसे 
त्यािें द्वनद्वरृत मत होते, म्हणून द्वियानंा व प रुर्षानंा जागे करण्यािा त्यानंी क्रम स रू केला. ऄशा एका 
व्याख्यानात त्यानंी ऄसे बोलंून दाखद्ववले की, “हल्लींिी द्वियािंी स्स्थती फारि शोिनीय अहे. त्यास द्ववद्या 
नाही, ज्ञान नाही, कोणी म्हणतात त्यास द्ववद्या द्वशकवनू मग प रुर्षांनी काय करायिे? पण हल्ली प रुर्षािंी 
तरी स्स्थती कोठे िागंली अहे? ते केवळ लाकडाच्या बाह ल्याप्रमाणे होउन दास्यत्वात पडले अहेत. हे 
प रुर्षत्वािे लक्षण नव्हे, द्वियािंी स्स्थती स धारली ऄसता प रुर्षािंी स्स्थती स धारेल. ज्या देशातील द्वियािंी 
स्स्थती स धारते त्याि देशािी एकंदर स्स्थती स धारते. जशा द्विया ऄसतात तशी त्यािंी संतती होते. हल्ली 
द्वियािंी स्स्थती पाद्वहली तर त्याचं्यात द्वकत्येक द ग कण द्वशरले अहेत. त्या सास रवासात ऄसल्याम ळे खोटे 
बोलण्यािी त्यास संवय लागते व ती मग संवय प ढे म लासं लागते. ऄशाद्वरतीने देशातंील लोक सत्य, तेज व 
साहसहीन होतात. अपण सवांनी सत्यािे व्रत धरले पाद्वहजे व ते अमरण िालद्ववले पाद्वहजे. कोणास वाटेल 
की, अम्ही द्वियानंी काय स धारणा करावी. अम्ही पडलो परतंत्र. तर मी त्यासं ऄसे सागंते की, अम्ही 
स्वतंत्र अहों, अम्ही अपल्या स्वातंरयािे रक्षण मात्र केले पाद्वहजे. अमच्यापेक्षा प रुर्षास जास्त हक्क ऄगर 
स्वातंरय ऄसण्यािी काही एक जरूरी नाही. सध्या प रूर्ष अमच्यावर ऄद्वधक हक्क ऄम्मल िालद्ववत अहेत व 
अम्हासं घरातंील आतर वस्त प्रमाणे लेखीत अहेत. ह्ा स्स्थतीतून अम्ही अपला ईद्धार करून घेण्यास 
झटले पाद्वहजे. अपण सवांनी द्वमळून एक सभा स्थापन करावी ऄसा माझा हेत  अहे. कोणास वाटेल की, हे 
प रुर्षाचं्याद्ववरुद्ध बंड अहे अद्वण प रुर्षाचं्याद्ववरुद्ध काही करणे हे पाप अहे. त्यास माझे ऄसे ईत्तर अहे की, 
अपण हल्ली प ष्ट्कळ मोठे पाप करीत अहो. प ष्ट्कळ प रूर्ष वाइट गोष्टी कद्वरतात. अपण त्याद्ववर्षयी द्वनरे्षध न 
कद्वरता ंस्वस्थ बसतो हेि मोठे पाप अहे. अपणास ऄद्वनतीिी ककवा ऄन्यायािी गोष्ट करावयािी नाही तर 
न्याय व नीती ह्ासं ऄन सरूनि िालावयािे अहे. द्रव्यसहाय्य करणे हेही अपल्याला कठीण नाही. ईगीि 
काहीतरी भाकड कथा सागंणारे जे प राद्वणक त्यास अम्ही द्विया द्रव्य प रवीत ऄसतो. त्याचं्या क ट ंबास 
दागदाद्वगन्यानंी मढद्ववतो. त्यात नि ऄशा सभेच्या कायासाठी थोडे द्रव्यसहाय्य करावयािे मनात 
अद्वणल्यास ते म ळीि जड जावयािे नाही.” 
 
आयव मणहला समाजाची स्थापना 
 
 ऄशा प्रकारे सवक महाराष्ट्रामध्ये त्यानंी िळवळ करून प्रथम प णे येथे अयक मद्वहला समाजािी 
स्थापना केली. अज म ंबइ शहरात अयक मद्वहला समाज ह्ा नावािी ती संस्था अहे. ती रमाबाइंनीि १८८३ 
साली स्थापन केलेली होय. ह्ा संस्थेिे म ख्य ईदे्दश व साधारण द्वनयम प ढीलप्रमाणे होते :-- (१) अम्हा 
िी-वगािा ऄद्वभलार्ष पूणक होण्याकरता स्थापन केलेल्या ह्ा समाजािे नाव अयक मद्वहला समाज ऄसे ठेद्ववले 
अहे. (२) भारत वर्षातील सवक सभ्य द्वियासं फार द्वदवसापंासून िालत अलेल्या ऄधं परंपरेच्या िालीप्रमाणे 
जे (बाल्यावस्थेत द्वववाह करणे, ऄज्ञत्वाम ळे पराधीन व दास्य स्स्थतीत रहाणे वगैरे) ऄत्यािार होत अहेत 
त्यापासून द्वियािंी म क्तता करण्याकद्वरता अद्वण द्वियाचं्या धमक, नीती व व्यवहार वगैरेिी हल्ली ऄसलेली 
शोिनीय स्स्थती जाउन प ढे त्यािंी ईन्नती व्हावी याकद्वरता झटणे हे दोन त्या समाजािे म ख्य हेतू होय. (६) 
ह्ा समाजािारे होणारी सवक कृत्ये व्यद्वक्त द्ववशरे्षािी नसून सावकजद्वनक अहेत. यास्तव समाजाच्या 
सभासदानंी काही द्ववशरे्ष अग्रह ककवा पक्षपात करू नये. (७) या समाजात सवक सभासदािंा सारखा 
ऄद्वधकार अहे. म्हणून कोणी कोणाच्या जाती, क ल, धन आ. पदावर नजर देउ नये. (१३) या समाजािे 
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सभासद व्हाव ेऄशी ज्या द्वियािंी आच्छा ऄसेल त्यानंी या सावकजद्वनक कृत्यामध्ये पक्षपात अद्वण द राग्रह 
सोडून “अमिा प्राण अहे तोपयकन्त अम्ही अमच्याने होइल द्वततके सहाय्य करू ऄशी सवकसाक्षी 
परमेरॄराला अद्वण धमाला स्मरून प्रद्वतज्ञा केली पाद्वहजे. 
 
 ऄशा प्रकारच्या सभा स्थापन केल्याने द्वियामंध्ये थोडीबह त जागृती झाली, पण कायक द्ववशरे्ष झाले 
नाही व अज म ंबइच्या समाजािे हेतू व द्वनयमही थोडे बह त बदलले अहेत हा समाज स्थापन करण्याच्या 
पूवी पदं्वडता बाइंनी जे द्वविार प्रदर्मशत केले ते व वरील द्वनयम ह्ािे ऄवलोकन केल्यास ऄसे द्वदसून येइल 
की, प रुर्ष अपले हक्क द्वहरावनू घेत अहेत. ते अपल्याला प न्हा द्वमळवावायिे अहेत. ऄसा समज हे द्वविार 
व द्वनयम करू पहातात. परंत  रमाबाइंना प रुर्षानंीि प ढे अद्वणले. नवीन द्वविारािंी माणसेि त्यािंा गौरव 
करू लागली. केशविदं्रसेन, अनंदमोहन बोस आ. गहृस्थि त्याचं्या प्रद्वसद्धीस कारण झाले. प ण्यास 
अल्यावर रानडे; भाडंारकर, मोडक वगैरे गृहस्थाचं्या सहाय्याने त्यानंा िळवळ करता अली. सदाद्वशव 
पाडं रंग केळकराचं्या अग्रहाने त्यानंी अपले पूवकिद्वरत्र द्वलहून काढले व त्यास प्रद्वसद्धी द्वमळाली. 
द्वियाचं्यासबंंधाने ऄन्याय होत अहे हा द्वविार प्रथम द्ववद्याद्ववभ द्वर्षत प रुर्षानंाि स िला; तेि द्वियानंा ज्ञानिारे 
म क्त करू लागले, तेि त्याचं्या स धारणेसाठी झटू लागले; मग बंडािा ऄद्ववभाव कशाला? ही गोष्ट 
त्यािवळेी पंद्वडता रमाबाइंच्या ध्यानी अणनू द्वदली होती; अद्वण म्हणूनि त्या द्ववलायतेस गेल्यानंतर 
म ंबइच्या समाजाने अपले हेतू व द्वनयम त्यास थोडे सौम्य स्वरूप द्वदले ऄसाव.े   
 
 रमाबाइिंी द्ववलायतेस जाण्यापूवीिी द्वतसरी मोठी कामद्वगरी म्हणजे हंटर कमेटीप ढे त्यािंी प ण्यास 
झालेली साक्ष ही होय. १८८२ साली सप्टेंबर मद्वहन्यात हे कद्वमशन प ण्यास गेले. तेथे गेल्यावर पंद्वडता 
रमाबाइिंी कीती कद्वमशनिे ऄध्यक्ष डॉ. हंटर याचं्या कानी गेली व त्यािंा िाललेला ईद्योग, त्यािें प्रौढ 
द्वविार त्यािंी द्ववित्ता, त्यािें ज्ञान ह्ाद्ववर्षयी ऄध्यक्षािें आतके ऄन कूल मत झाले की, कद्वमशनप ढे रमाबाइिंी 
साक्ष तर त्यानंी घेतलीि, पण एवढेि करून साहेब मजकूर थाबंले नाहीत. त्यानंी रमाबाइंच्या ईत्तरािे 
आंग्रजीत भार्षातंर करवनू ती ईत्तरे स्वतंत्रपणे छापद्ववली व एकडबरो येथे गेल्यावर तेथे त्यानंी रमाबाइ व 
त्यािें कायक ऄशा द्ववर्षयावर एक स्वतंत्र व्याख्यान द्वदले व बाइंच्या सवक ईद्योगािी जेव्हा डॉ. हंटर यानंी 
माद्वहती द्वदली, तेव्हा सवक माणसे ईभी राहून त्यानंी टाळ्यािंा गजर करून रमाबाइसंबंधाने अपला अदर 
व्यक्त केला. हंटर कमेटीप ढे प्रथमि िी-द्वशक्षणाद्ववर्षयी काही सूिना करण्यािा त म्हाला कसा ऄद्वधकार 
पोहोितो ऄसा प्रश्न रमाबाइस केला होता. त्यास ईत्तर देताना त्यानंी ऄसे स्पष्ट सादं्वगतले की, िी-
द्वशक्षणािा प रस्कार केल्याबद्दल ज्यािंा ऄद्वतशय छळ झाला, लोकानंी ज्याचं्या मागात ऄनेक ऄडिणी 
ईपस्स्थत केल्या, लोकानंी ज्याचं्यावर बद्वहष्ट्कार घातला ऄशा एका गृहस्थािी मी कन्या ऄसून द्वियािंा 
दजा ईच्च वाढद्ववण्यासाठी अजन्म कायकमग्न राहाव े ऄसा मी द्वनरृय केला अहे. या साक्षीमध्ये म लींच्या 
शाळावंर द्वशक्षद्वकणीि ऄसाव्यात, त्यािें स्वतंत्र द्वशक्षण झालेले ऄसाव.े त्या क लीन व स ग णीि ऄसाव्यात, 
त्यानंा अपल्या कामािी अवड ऄसावी त्यानंा आंग्रजीिे िागंले ज्ञान ऄसावे, त्यासं वतेन भरपूर ऄसाव,े 
त्यानंा व म लींना राहण्यासाठी स्वतंत्र वसद्वतगृहे ऄसावीत व सवांवर देखरेख करण्यासाठी एक पोक्तबाइ 
ऄसावी ऄसे त्यानंी सादं्वगतले. त्यािप्रमाणे म लींच्या शाळावंर म लीि द्वशद्वक्षका, म लींच्या शाळावंर द्वियाि 
आन्स्पेक्टर ऄसल्या पाद्वहजेत ऄसे त्यानंी द्वनक्षनू सादं्वगतले. त्यािी कारणे त्याचं्याि शब्दातं द्वदली ऄसता 
रमाबाइनंी ह्ा द्ववर्षयािा द्वकती दूरवर द्वविार केला होता त्यािी साक्ष वािकास सहज पटेल त्या म्हणाल्या,  
  
 “The women of this country are very timid. If a male inspector goes into female 
school, all the women and students are thrown into confusion and are unable to speak………. 
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as the education of girls” is different from that of boys, female schools ought to be the hands 
of female teachers ………….. In ninety nine cases out of a hundred, the educated men of this 
country are opposed to female education and the proper position of women. If they observe 
the shifted fault, they magnify the grain of mustard seed into mountain and try to rain 
character of a woman, after the poor woman not being very courageous and well informed, 
her character is completely broken. 
 
 हे ई गार वािताना अपण १८८२ सालात अहोत हे वािकानंी लक्षात ठेद्ववले पाद्वहजे. रमाबाइंच्या 
काही ई गारात थोडी ऄद्वतशयोक्तीिी छाया कोणास द्वदसण्यािा संभव अहे. ईदाहरणाथक :-- 
 
 It is evident that women being one half of the people of this country are oppressed and 
cruelly treated by the other half, to put a stop to this anomaly in worthy of a good 
government. 
 
 ह्ात ऄद्वतशयोक्ती अहे अद्वण हे द्वसद्ध करावयास स्वतः रमाबाइिेंि ईदा- हरण प रेसे अहे. पत्नी, 
भद्वगनी, माता ह्ा नात्याने त्यानंी आतरािंा छळ झालेला पाद्वहला, पण त्यािंा स्वतःिा छळ तसा झाला 
नाही. ज्ञानदाता द्वपता, बंधूसारखा बधूं व पतीसारखा पती आतर भद्वगनीसह लाभले ऄसतील! मग हे 
सरसकट द्ववधाने कशाला? ऄसो. ह्ाि अपल्या साक्षीमध्ये द्वियास और्षधोपिार करण्यासाठी द्वियाि 
डॉक्टर ऄसण्यािी ऄत्यंत अवश्यकता ऄसल्यािे त्यानंी फार कळकळीने सादं्वगतले ऄसे म्हणतात की, ही 
त्यािंी साक्ष प. वा. स्व्हक्टोद्वरया राणीसाहेबाचं्या वािनात अली व त्याचं्याि सूिनेने लेडी ईफद्वरन फंडािी 
व आस्स्पतळािंी वगैरे व्यवस्था झाली.  
 
 रमाबाइिंी द्ववलायतेला जाण्यापूवीिी िौथी मोठी कामद्वगरी म्हणजे िी-धमकनीद्वत हा गं्रथ त्यानंी 
प्रद्वसद्ध करणे होय. ह्ा गं्रथािी योग्यता फार थोर अहे. परंत  तो अता द लकभ झाल्याम ळे ऄलीकडल्या 
द्वियानंा त्यािे नावही नविे वाटते. हा गं्रथ प्रत्येक िीने ऄवश्य मनन करण्यासारखा अहे. ह्ात रमाबाइनंी 
द्वियासबंंधाने ऄनेक फार ईपय क्त द्ववर्षयािे द्ववविेन केले अहे. परंत  रमाबाइ कहदू समाजास म कल्याम ळे 
त्याचं्या कायाद्ववर्षयी लोकािंी सहान भतूी कमी झाली व हा गं्रथ कालातंराने लोकाचं्या स्मृतीतून गेला! 
त्यािंा द सरा गं्रथ म्हणजे य नायटेड संस्थानातील लोकािंी स्स्थती हा होय. या गं्रथासारखा गं्रथ ऄद्याप 
झालेला नाही ऄसे म्हटले ऄसता ऄद्वतशयोक्ती होणार नाही.  
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३. रमाबाईचें पुढील कायव 
 

 रमाबाइ द्ववलायतेस का गेल्या? द्ववलायतेस जाताि त्यानंी द्विस्ती धमािी दीक्षा का घेतली? परत 
अल्यानंतर त्यानंी एकदम द्विस्ती ससं्थाि का स्थापन केली नाही? त्यानंी द ष्ट्काळातील हजारो म ली 
कोणत्या हेतूने द्वमळद्ववल्या? आ. प्रश्न अता साहजीकि अपल्याप ढे ईभे राहतात. त्यािंा ऄल्प द्वविार येथे 
केल्यावािून हा लेख ऄप रा राहील.  
 
 प ण्यास ऄसतानाि रमाबाइचं्या आंग्रजी द्वशक्षणास अरंभ झाला होता. हंटर कद्वमटीप ढे त्यानंा 
मराठीति साक्ष द्यावी लागली. अपल्याला प ढे जे काम करावयािे ते जर िागंल्याद्वरतीने व्हावयास हव ेतर 
अपल्याला आंग्रजी भारे्षिे ज्ञान िागंले ऄसले पाद्वहजे ऄसे त्यास वाटू लागले व हे ऄसे ज्ञान द्वमळद्ववण्यािे 
द्वठकाण आंग्लंडि होय ऄसे त्याचं्या मनाने घेतले. द्वकत्येक लोकािंा ऄद्याद्वपही ऄसा समज अहे की 
महाराष्ट्राने पंद्वडता रमाबाइिंी योग्यता जाद्वणली नाही. महाराष्ट्राने त्यास सहाय्य केले नाही. महाराष्ट्राने 
त्यािा ईल्हास द्विग द्वणत न कद्वरता तो करपवला म्हणून त्या द्ववलायतेस गेल्या व तेथील बायािंी द्वजवतं 
कळकळ व सहान भदू्वत-ऄन भवनू त्या द्विस्ती झाल्या. त्यात काहीही तर्थयाशं नाही. रमाबाइ अपल्या 
बंध समवते कलकत्यास गेल्या त्यावळेी त्यानंी वदेाध्ययन द्वबलक ल केलेले नव्हते. ईलट ब्रह्मानंद 
केशविंद्रसेन ह्ानंी अपण वदेाध्ययन केलेले नाही काय? ऄसा प्रश्न रमाबाइस केला. त्यावळेी द्वियासं 
वदेाध्ययनािा ऄद्वधकार नाही व वदेाजे्ञद्ववरुद्ध वागणे हे पाप अहे ऄसे सरळ ईत्तर रमाबाइंनी द्वदले! बाइिंा 
साधेभोळेपणा दाखद्ववणारे हे ईत्तर ऐकून केशविंद्रानी मंद हास्य केले व त्यासं वदेातंील यज वेदािे प स्तक 
देउन ईपद्वनर्षदे वािण्यािा अग्रह केला. त्या वळेेपयकन्तिे द्वनरद्वनराळे ऄन भव लक्षात घेउन रमाबाइ थोड्या 
साशकं वृत्तीच्या बनल्या होत्या. कलकत्यास ऄसताना ब्राह्म गृहस्थानीं त्यािंा प्रथम सत्कार केला व त्यासं 
ब्राह्म धमकही द्वनवदे्वदला. परंत  ब्राह्म धमातील सवक द्वविार, सवक द्वसद्धातं त्यासं पटले नाहीत. ब्राह्म धमक हा 
व्यक्तीिा धमक होतो. प्रत्येक व्यद्वक्तने त्यािा स्वतःसाठी द्ववकास करावयािा ऄसतो. ऄशी मनािी स्स्थती 
ऄसता त्यानंी एकेक ईपद्वनर्षद वािावयास घेतले व ती वािून त्यािंी ऄद्वधक साशकं वृत्ती बनली. प ढे त्यािंा 
द्वववाह झाल्यावर त्याचं्या पतीच्या कपाटात त्यासं ल कािे बंगाली भारे्षत छापलेले श भवृत्तमान अढळले. 
त्यानंी ते अस्थापूवकक वािले व द्विस्ती धमाकडे कल होउ लागला. मेधावींना द्विस्ती धमक व द्विस्त 
याद्ववर्षयी फार अदर होता; परंत  ते अपल्याला द्विस्ती म्हणवनू घेण्यास तयार नव्हते व अपल्या बायकोने 
प्रद्वसद्धपणे द्विस्ती व्हाव े हाही द्वविार त्यासं मानवणे शक्य नव्हते. ऄशी ही झटपट व खटपट िालू 
ऄसतानाि रमाबाइिें पती श. मेधावी याजवर द ष्ट काळाने ऄिानक ऄिानक झडप घालून रमाबाइनंा प न्हा 
एकट्यानेि द्वदवस काढण्यािा प्रसंग अला. नाही म्हणावयास त्याचं्या स खािी व द ःखािे वाटेकरी 
व्हावयास त्यािंी लहानशी मनोरमा मात्र होती. प ण्यास अल्यावर त्यास योग्यप्रकारे सहाय्य द्वमळाले नाही, 
त्यास प्रोत्साहन द्वमळाले नाही, हे म्हणणे संय द्वक्तक नाही कारण स्वतः रमाबाइि म्हणतात :--              
 
 “The leaders of the reform party and the member of the Prarthana Samaj treated me 
with great kindness and gave me some help. Messrs. Ranade, Modak, Kelkar and Dr. 
Bavdekar were among the people who showed great kindness to me.”     
   
 ह्ावरून ईदारमतवादी लोकानंी त्यािंी हेळसाडं केली ऄसे म्हणता येत नाही. परंत  एकीकडे त्या 
अयक मद्वहला समाजािी स्थापना करीत ऄसता प ढे ह जूर पागेतील शाळेच्या स पद्वरटेंडेंन्ट झालेल्या द्वमस् 
हरफडक ह्ा त्यावळेी घरोघर जाउन बायबलिा प्रसार करण्यािे काम करीत ऄसत. मधून मधून द्वमस् 
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हरफडक त्यास आगं्रजी द्वशकद्ववण्यािा अव घालीत ऄसत. परंत  हे प्रकरण जड अहे ऄसे पाहून त्यानंी रे. 
द्वनमाया गोरे यािंी व रमाबाइंिी गाठ घालून द्वदली! गोरे साहेबानंी कहदू धमक व शािे पाद्वहली होती. त्यानंी 
द्विस्ती दृष्टी कायम ठेउन कहदू व द्विस्ती धमािी वारंवार रमाबाइपाशी त लना करून द्विस्ती धमािी रॅेष्ठता 
त्याचं्या नजरेस अणून द्यावी! पंद्वडता रमाबाइंनी द्ववलायतेत जावयािे ज्यावळेी ठरद्ववले त्यावळेेला त्याचं्या 
मनोभमूीिी ही ऄशी स्स्थती होती. द्वमस हरफडक यानंी अपल्या द्वमशनच्याि मंडळीमध्ये आंग्लंडात त्यािंी 
रहाण्यािी व्यवस्था केली व तेथे ऄसतानाि त्यानंी अपल्या म लीसह द्विस्ती धमािी दीक्षा घेतली! एकदा 
लंडन येथील ह्ाि द्वमशनिे द सरे एक होम पहावयास रमाबाइंना पाठद्ववण्यात अले. तेथे त्यानंी जे काही 
पाद्वहले त्याच्याम ळे त्यानंी ताबडतोब द्विस्ती होण्यािे ठरद्ववले ऄसे त्यािे म्हणणे अहे. पद्वतत द्वियानंा ह्ा 
द्वठकाणी आतके पे्रमाने वागद्ववलेले पाहून रमाबाइ जागच्याजागी थक्क होउन गेल्या. ह्ा पे्रमािा तरी काय 
पद्वरणाम झालेला! पे्रमाने ह्ा बायािें ऄतंःकरण परृातप्त केले व त्या आतरािंी सेवा करावयास तयार झाल्या. 
अमच्या कहदू धमािी पद्वतत द्वियादं्ववर्षयी ऄत्यंत कू्रर दृद्वष्ट अहे. क रयानंी त्यास फाडून ख शाल खाव.े पद्वतत 
द्वियादं्ववर्षयी पे्रमािा द्वविार कोणाच्या मनातं यावयािा नाही. त्यानंा पे्रमाने जवळ करून, त्याचं्याशी पे्रमाने 
वागून, त्यासं सदािरणी करण्यािा व प ढील सवक अय ष्ट्य सत्कायात घालद्ववण्यािी पात्रता त्याचं्यात 
अणण्यािे महान कायक ह्ा द्वसस्टसक ऑफ मसी करीत अहेत व हा सवक द्विस्ती धमािा, द्विस्ताच्या 
ईपदेशािा पद्वरणाम होय, ऄसे पाहून त्यािें मन द्विस्ती धमाकडे पूणकपणे वळले व त्या द्विस्ती झाल्या. कहदू 
लोकानंी अपल्याला प्रोत्साहन द्वदले नाही म्हणनू त्या द्विस्ती झाल्या हे ऄगदी ऄवैध अहे. परत स्वदेशी 
अल्यावर अपल्या भद्वगनींच्या ईद्धारासाठीि झटावयािे ऄसा त्यािंा द्वनरृय कायम राद्वहला. एवढेि नव्हे 
तर तो द णावला. ऄशा प्रकारे त्यािें ऄध्ययन, द्वशक्षण िालू ऄसतानाि त्यानंा ऄध्यापनािी संधी द्वमळाली 
होती. िेल्टन हॅम कॉलेजमध्ये त्यासं संस्कृतािे ऄध्यापक नेमले गेले. ऄसा त्यािंा क्रम िालू ऄसतानाि 
त्यासं ऄमेद्वरकेस जाण्यािा योग ज ळून अला व ऄमेद्वरकेत डॉ. अनंदीबाइ जोशी ह्ाचं्या पदवीदान प्रसंगी 
त्या तेथे प्रथम गेल्या. त्याप ढे स्वदेशी येइतो तेथेि राद्वहल्या. तेथील द्वशक्षण पद्धती, तेथील स धारणा, 
तेथील संपत्ती, तेथील लोकािंी कहदू द्वियाचं्या ईद्धार कायास सहाय्य करण्यािी ईत्स कता पाहून रमाबाइ 
तेथेि राद्वहल्या. द्वशक्षणाच्या बाबतीत नवीन ऄन भव त्यासं तेथे द्वमळाला व प ढील सवक कायािी त्यांनी तेथे 
तयारी केली. High Caste Hindu Woman हे प स्तक त्यानंी द्वफलाडेल्फीया येथे द्वलद्वहले. ह्ा 
प स्तकाच्यािारे त्यािंी तेथे प्रद्वसद्धी झाली व त्याचं्या भावी कायाद्ववर्षयी सहान भतूी ऄमेद्वरकेत ईत्पन्न झाली 
अद्वण दहा वर्षपेयकन्त कहद स्थानातील कायास रमाबाइ ऄसोद्वसएशनने ऄमेद्वरकेहून मदत करण्यािे ठरद्ववले. 
रमाबाइनंी द्वियाचं्या ईन्नतीिे कायक कराव,े धमकद्वशक्षण द्यावयािे तर ते द्विस्ती द्यावे, परंत  संस्था द्विस्ती 
म्हणून िालव ूनये ऄसे ठरले व त्याप्रमाणे १८९२ साली म ंबइ येथे शारदा सदन नावािी संस्था स्थापन 
झाली. ही संस्था स्थापन झाली त्यावळेी द्विस्ती नव्हती. अपण स्वतः द्विस्ती ऄसल्यािे रमाबाइनंी त्यावळेी 
लपवनू ठेद्ववले नाही. परंत  येथे कोणालाही आच्छेद्ववरुद्ध द्विस्ती केले जाणार नाही ऄसे त्यानंी अरॄासन 
द्वदले होते व प्रथम प्रथम त्यािें धोरण तसेि होते. शारदा सदनािी स्थापना झाली त्यावळेी प्रथम तेथे दोनि 
द्ववद्याथीनीं होत्या. श. श. गंगाधरपंत गदे्र ह्ाचं्या म लीच्या शारदा सदनावरूनि सदनास शारदा सदन हे 
नाव देण्यािी पदं्वडता बाइस स्फूर्मत झाली. द सरी द्ववद्याथीनी एक बालद्ववधवा होती. द्वहने तीन वळेा 
अत्महत्या करण्यािा प्रयत्न केला होता. परंत  अत्महत्येिे पातक केल्यास प न्हा िीि व्हाव ेलागेल ह्ा 
भीतीने ह्ा बाइने अत्महत्या केली नाही व सदनात दाखल झाली. म ंबइच्या सदनात ज्यािें प्रथम थोडे 
द्वशक्षण झाले ऄशा द्विया,ं ऄद्याद्वप, म ंबइ शहरात रमाबाइिंा त्यावळेेिा ईत्साह, त्यािंी टापटीप, त्यािंी काम 
करण्यािी द्वशस्त, त्यािंी अस्था यािंी साक्ष द्यावयास द्वसद्ध अहेत. प ढे शारदा सदन खिाच्या व जागेच्या 
सोयीसाठी प ण्यास नेण्यात अले.  
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 ज्यावळेी रमाबाइंनी अपले सदन प ण्यास न्यावयािे ठरद्ववले त्यावळेी अयक मद्वहला समाजाने त्यास 
एक मानपत्र ऄपकण केले व एक सोन्यािे घड्याळ व ऊग्वदे भाष्ट्यािें ईत्तमद्वरतीने बाधंद्ववलेले गं्रथ 
अठवणीदाखल बद्वक्षस द्वदले. सदरप्रसंगी मानपत्रास ईत्तर देताना घाराप रीच्या लेण्यात ऄधकप रुर्ष व ऄधकिी 
ऄशी जी दद्वक्षणामूर्मत नामक मूर्मत अहे द्वतच्या अधारावर िी-प रुर्षािंा संबधं कसा होता ते मोठ्या 
मार्ममकतेने रमाबाइनंी दाखवनू द्वदले. परंत  तीि मूर्मत अज कशी द्वछन्नद्ववद्वछन्न झाली अहे! ही 
द्वछन्नद्ववद्वछन्नावस्था हल्लीच्या स्स्थतीिे द्योतक अहे. परंत  प्रवाळ कीटक हे ऄद्वतसूक्ष्म प्राणी ऄसता त्याचं्या 
दीघक प्रयत्नाने केवढाले खडक ईत्पन्न होतात हे सागंून अपण द्वकतीही शद्वक्तहीन ऄसलो तरी दीघक प्रयत्न 
केला ऄसता फल प्राप्त होइलि. अज अपण मला ही वदेभाष्ट्यािंी बह मोल प स्तके नजर करीत अहा.ं 
काही वर्षांपूवी द्वियानंा वदेाध्ययनािा ऄद्वधकार नाही ऄसे मला स्वतःला वाटत होते. तसे मी कलकत्यास 
केशविंद्र सेन ह्ाजंपाशी बोलून दाखद्ववले व मला त्यांनी यज वेदािे प स्तक बद्वक्षस द्वदले अद्वण अता अपण 
मला वदेभाष्ट्यािे गं्रथ बद्वक्षस देत अहा.ं त्या प्रसंगी केशविंद्र सेन यानी जसा मला वदेाद्वधकार द्वदला तसा 
अपण ज्या माझ्या देश भद्वगनी त्या मला देत अहा.ं यावरून अपण तो ऄद्वधकार प्रथम संपाद्वदला अहे ऄसे 
होते. िी जातीिे आतके पाउल प ढे पडलेले पाहून मला फार संतोर्ष होतो.  
 
 प ण्यास गेल्यावर रमाबाइंनी अपली ससं्था द्ववशरे्ष प्रद्वसद्ध करण्यािे प्रयत्न केले. थोड्या द्वदवसानी 
शारदा सदनात बऱ्याि गतभतृकका अल्या. लोकािंा ससं्थेवर द्ववरॄासही बसू लागला व रमाबाइंिे काम 
काही वर्ष े िागंल्यारीतीने िालले होते. अपल्या हातून जे ऄल्पस्वल्प काम होत अहे, त्यािी माद्वहती 
लोकासं व्हावी म्हणून पदं्वडताबाइ वारंवार सदनामध्ये समेंलने भरव ूलागल्या. एकदा तर स बोध पद्वत्रकेने 
ऄसे ई गार काढले की, “परदेशी जाव ेकी न जावे, गेले तर द्वकती शणेमूत खाव ेयािी वाटाघाट करीत 
अतािी द्वविान मंडळी बसली अहेत, ऄशावळेी एकट्या िीने ऄमेद्वरकेसारख्या सातासम द्राच्या 
पलीकडच्या देशी जाव,े द्वतकडील लोकाचं्या ऄंतःकरणात अपल्या भद्वगनीद्ववर्षयी  कळवळा ईत्पन्न करावा, 
त्याचं्याकरीता सभेिे द्ववद्यालय व १० वर्षपेयकन्त त्याला लागणारा खिक सवक द्वमळवनू अणावा. याला जर 
ऄलौलीक पराक्रम म्हणू नये तर म्हणावा कशाला? हे परकी लोकािें सहाय्य सारे १० वर्षिे द्वमळावयािे 
अहे. ह्ा दहा वर्षांपकैी जवळजवळ िार वर्ष े तर द्वनघून गेली. ऄशीि बाकीिी राद्वहलेली सहा द्वनघनू 
जातील. ऄसे जर झाले तर अमच्या लोकाचं्या द्वनदकयतेंला ककवा कतकव्यपराङ म खतेला काही सीमा राहील 
काय? ऄशी ईपय क्त संस्था १० वर्ष ेवाढवनू द्वतला सवक ऄज्ञजनकृत छळाद्वद रोगातून म क्त करून ती अमच्या 
हातात परकी लोकानंी द्यावी व प ढे द्वतिे रक्षण अमच्या हातून होउ नये यासारखी अम्हाला शरमेिी गोष्ट 
द सरी कोणती होइल? ऄखेरीस वरील भाद्वकति बह तेक खरे झाले. शारदा सदनाला कहदू जनतेकडून 
थोडी बह त मदत होउ लागली होती. परंत  ती फार ऄप री होती. सदनामध्ये द्विस्ती नसणाऱ्या बायानंा 
द्विस्ती धमासबंंधाने अग्रहािा ईपदेश होति ऄसे, ऄसे जरी नाही त्यािप्रमाणे ज न्या अिार-द्वविारान सार 
िालणाऱ्या द्ववद्याथानीस जरी पूणक स्वातंरय होते, जरी सदनासबंंधी लोकामंध्ये जो ईत्साह ऄसावयास 
पाद्वहजे होता तो कमी झाला होता. ऄनेक प्रकारच्या कंड्या ईठवनू ससं्थेसंबधंाने गरैसमज व्हावयास प्रारंभ 
झालाि होता. एकदा एका सामान्य द्वहतकितकानी एक त ळशीिी क ं डी सदनात पाठद्ववली, ती एके द्वठकाणी 
ठेवनू द्वदली. तेवढ्यावरून द्वतला लाथ मारली, त ळशीिी पूजा करण्यास मनाइ होत ऄसते, ऄसल्या गप्पा 
पसरल्या व ते एक मोठेि प्रकरण माजून राद्वहले. ही ऄशी प्रकरणे ज नी व्हावयाच्या पूवीि सदनातील काही 
द्ववद्यार्मथनींनी द्विस्ती धमािी दीक्षा घेतल्यािे बाहेर अले. त्याम ळे रमाबाइंच्या तटस्थपणावरील द्ववरॄास 
ईडाला व ही एक द्विस्ती ससं्था अहे ऄसे समजून प ष्ट्कळानंी अपल्या म ली भराभर काढून घेतल्या. त्याि 
स मारास १० वर्ष ेभरत अल्याम ळे रमाबाइंनी स्वावलंबनािा मागक पत्करला! केडगाव येथे त्यानंी थोड्या 
ककमतीत प ष्ट्कळशी जागा घेतली. तेथे भाजीपाला लावनू शतेी करून, मळे लावनू अपले नव ेसदन त्यास 
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त्यानंी “म द्वक्त सदन” ऄसे नाव द्वदले, िालद्ववण्यािा द्वनरृय केला व त्याप्रमाणे प ण्यािे सदन त्यानंी 
केडगावास नेले. केडगाव येथील सदन पैशाच्या ऄभावाम ळे कसेबसे िालू ऄसतानाि मध्य प्रातंामध्ये 
१८९७ सालिा भयंकर द ष्ट्काळ पडला. रमाबाइने सवक प्रकारच्या अपत्ती सहन केलेल्या, स बते्तच्या 
द्वदवसातं त्यानंी द ष्ट्काळ ऄन भवलेला होता, ऄन्नावािून द्वदवस काढणे म्हणजे काय हे त्या जाणनू होत्या. 
दहा द्वदवसपयकन्त झाडाचं्या पाल्यावर राहून त्यानंी अपल्या जीवािी जतन केली होती. भाकरीच्या ितकोर 
त कड्यासाठी शजेारणीकडे जाउन तोंड वेंगाडताना मनाला काय वाटते यािा त्यानंी स्वतः ऄन भव घेतला 
होता. म्हणून त्यावळेच्या त्या दारुण द ष्ट्काळािी त्यानंा योग्य कल्पना झाली व देवािी आच्छा द ष्ट्काळात 
सापडलेल्याचं्या सहाय्यास अपण जाव ेऄशी अहे. देव तशी अपल्याला अज्ञाि करीत अहे ऄसे रमाबाइस 
वाटू लागले व जवळ पैसे नसताही त्या द ष्ट्काळद्वपडीतास सहाय्य करावयाला द्वनघाल्या.  
 
दुष्ट्काळातल्या मुली का आिल्या ? 
 
 प ष्ट्कळािें ऄसे म्हणणे अहे की, संस्था द्विस्ती झाल्याम ळे अपण होउन त्यात कोणी अपल्या म ली 
पाठवीतनासे झाले, म्हणून द ष्ट्काळािी सधंी साधून अयते अलेले पीक जमा करून अणण्यासाठी रमाबाइ 
गेल्या. त्यानंा कल्पनेच्या बाहेर तेथे लाभ झाला व त्या द ष्ट्काळाम ळेि म द्वक्त सदनािा एवढा पसारा वाढला. 
द ष्ट्काळातील म ली व बाया रमाबाइनंी अणल्या व त्या सवक द्विस्ती झाल्या ही गोष्ट खरी अहे; परंत  
द ष्ट्काळातले पीक पाहून त्यािें ऄंतःकरण हळहळले, हजारो माणसे ऄन्नान्नदशते ऄसताना घरी बसून दोन 
घास स खाने खाणे त्यासं बरे वाटले नाही म्हणून त्या बाहेर पडल्या अद्वण हे त्यानंी त्यावळेी द्वलद्वहलेल्या 
प ढील पत्रावरून स्पष्ट होत अहे. हे पत्र पंद्वडताबाइंनी ब ंदेलखंडातील नौगावाहून द्वलद्वहले होते :-- “अज 
दोन-तीन द्वदवस मी पावसाति प्रवास करीत अहे. पाउस अला यािा फार अनंद वाटतो, पण ह्ा 
पावसाळ्यात त्या द ष्ट्काळद्वपडीत लोकािंी जी द दकशा झाली अहे ती पाहून हृदय द भगं झाल्यासारखे होते. 
मी काल अद्वण अज गाडीतून प्रवास करीत ऄसताना रानावनातून शकेडो गरीब लोकानंा आकडेद्वतकडे 
कहडताना पाद्वहले. द्वबिाऱ्यानंा द्वनवाऱ्यािी जागा नाही. ऄगंावर किध्या, त्याही द्वभजून किब झालेल्या, पोटात 
भ केिा जाळ, बाहेरून थंडीवाऱ्यािी द्वपडा, कोणी झाडानंा, कोणी पद्वडत कभतीत द्विकटून क डक डत ईभी 
राद्वहली अहेत, प रुर्ष, बायका, म ले, म्हातारी, तरणी सगळ्या प्रकारिी माणसे ऄशी मरणपात्र स्स्थतीत 
देहभार कसातरी वहात अहेत. अज मी टागं्यात ऄसून आकडे येताना िार तास पावसात द्वभजले ते मला 
जड गेले. पण एक गरीब द्वबिारी बाइ माझ्याि वयािी रस्त्याने िालली होती. द्वतच्या ऄंगावरील किध्या 
सगळ्या द्वभजून गेल्या होत्या, म सळधार पावसातून ती रानातून िालली होती. माझ्यापासून काही तरी 
द्वमळेल म्हणून सरासरी ऄधा तास ती माझ्या टागं्यामागे धावत िालली होती. मी द्वतच्याकडे पसेै टाकले. 
पण ते द्वतला द्वमळाले नाहीत. ती तशीि धावत येउ लागली. टागंा मेल घेउन िालला होता तो ईभा करता 
येइना. ऄधा तास धावून थकून नंतर ती मागे राद्वहली. माझ्या अद्वण द्वतच्या स्स्थतीमध्ये द्वकतीतरी ऄंतर होते. 
माझे द्वभजणे टागं्यात बसून अद्वण तेही दोन – तीन तासािें, पण द्वतिे द्वबिारीिे केव्हाि न संपणारे. अता 
ती कोठे क डक डत मरत पडलेली अहे की काय कोण जाणे! अगगाडीच्या स्टेशनावर प ष्ट्कळ लहान 
लहान म ले भीक मागावयास अली होती. ती सगळी द्वनराद्वरॅत – द्वनराधार अहेत. सवक पावसाने द्वभजत व 
भ केने मरत अहेत. एक लहान बच्चा, सरासरी पाि – सहा वर्षांिा, देवीनी सबधं भरलेला होता. तरी 
पोटाच्या अहाळाम ळे द खणे द्ववसरून त्या तशा पावसात भीक मागावयास अला होता. ऄरेरे! ह्ा लहानशा 
लेकरासाठी काय कराव े ते कळत नाही. अमच्या शाळेतल्या द्वकत्येक म ली िागंल्या स्स्थतीत ऄसूनही, 
मजवर नाही तर द सऱ्या कोणावर रागावनू “मी जाइन कोठेतरी भीक मागत” ऄसे म्हणत ऄसतात. त्यािंी 
द्वबिाऱ्यािंी मला कीव येते. त्यानंा भीकेिे स ख माहीत नाही. म्हणूनि त्या ऄसे म्हणतात. मन ष्ट्याला प ष्ट्कळ 
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द ःखे अहेत, ती केव्हा ऄसह् होउन त्रासून गेल्याने माणूस अपल्याला ऄसलेल्या द ःखातून म क्त 
करण्याकद्वरता द सऱ्या एखाद्या द ःखािी आच्छा करतो. हे एक मूखकपण द्वजकडेद्वतकडे मन ष्ट्य जातीत 
ऄसलेले दृष्टीस पडते. देव अम्हाला मूखकपणापासून दूर राखो!” ऄशा वृत्तीने रमाबाइ द ष्ट्काळातल्या म ली, 
बाया, म लगे जमा करीत होत्या. हे काम केवळ अपला कळप वाढवावा ह्ा हेतूने त्या करीत होत्या ऄसे 
मानावयास अमिी मती धजत नाही. ऄशा प्रकारे ईद्योग करून माणसे जमा करता करता रमाबाइनंी 
एकेकाळी जवळजवळ तीन हजार म लानंा दोन वळे कोरडी भाकर खाउ घालणे म्हणजे द्वकती व्याप अहे, 
ह्ा सवक म लाचं्या न सत्या द्वनजण्यािी व्यवस्था करणे म्हणजे द्वकती त्रास अहे, यािा द्वविार रमाबाइिें 
द्वटकाकार करीत नाहीत! तीन हजार म लानंा रमाबाइंने द्विस्ती केले याबद्दल अम्हालाही वाइट वाटते; पण 
त्या तीन हजार प्राणािंी तर सोडाि पण तीनश ेप्राणािंी काहीतरी सोय लावावयािी अमिी तयारी होती 
काय? कहद स्थानच्या द दैवाने द ष्ट्काळ हा नेहमीि लोकाचं्या पाठी लागलेला अहे. १८९७ नंतर म ंबइ 
आलाख्यात प ष्ट्कळ द ष्ट्काळ पडले. त्यावळेी रमाबाइंना दूर्षण देणाऱ्यानंी द्वकती म लािें प्राण वािद्ववले. द्वकती 
बायानंा सोडवनू अणले, द्वकती म लािंी जोपासना केली! रमाबाइंनी ह्ा म लानंा द्विस्ती न करता 
त्याचं्यासाठी सवक रॅम करणे शक्य तरी होते काय? त्यािंा स्वतः द्विस्ती धमावर अत्यंद्वतक द्ववरॄास, त्या 
स्वतः द्विस्ती अद्वण त्याचं्या सवक ईद्योगािंा बोजाही द्ववशरे्षतः परदेशी द्विस्ती लोकावंर, मग त्यानंी ह्ा 
म लानंा द्विस्ती का करू नये? रमाबाइंनी त्या सवक म लानंा द्विस्ती केले नसते व ती सज्ञान झाल्यावर द्विस्ती 
व्हावयािे ककवा नाही हे ठरद्ववणे त्याचं्यावर सोपद्ववले ऄसते तर अम्हास अनंद झाला ऄसता. तथाद्वप 
त्यानंी जे केले ते मन ष्ट्य स्वभावास ऄन सरून केले व त्याबद्दल पंद्वडताबाइस दोर्ष द्यावयास अम्ही म ळीि 
तयार नाही. 
 
 परंत  त्यानंी अपल्या ताब्यातंील ह्ा म लासंाठी काय केले, त्या काय करीत होत्या, एवढा मोठा 
संसार त्यानंी कोणाच्या जीवावर िालद्ववला यािा द्वविार केला ऄसताना मन क्षणभर अरृयकिद्वकत 
झाल्यावािून रहात नाही. प्रथमतः हे लक्षात ठेद्ववले पाद्वहजे की, पंद्वडता रमाबाइंिा व्यद्वक्तमात्रािा बौद्वद्धक 
द्वशक्षणावर फारसा द्ववरॄास नव्हता व म द्वक्तत त्यानंी त्या द्वशक्षणािा फारसा पसारा घातलेला नाही. ऄसे होते 
तरी पूवीिे शारदा सदन बंद झाले तरी शारदा सदन हे नाव ऄद्याप कायम ऄसून ―शारदा सदन हायस्कूल‖ 
नामक ससं्थेत प्रवशे परीके्षपयंत अज द्वशक्षण द्वदले जात अहे. अपल्या म लीिे परदेशी द्वशक्षण झाल्यावर 
त्यानंा रमाबाइंनी ज्याप्रमाणे पदवीधर केले त्यािप्रमाणे क . कृष्ट्णाबाइ गदे्र त्यासंही त्यानंी ऄलाहाबाद 
य द्वनव्हर्मसटीिे बी.ए. केले अहे. त्यानंा छापण्यािे काम वारंवार बाहेर द्याव े लागत ऄसे, त्याम ळे फार 
गैरसोय होत ऄसे. काम मनाप्रमाणे होत नसे व वळेेवरही द्वमळत नसे म्हणनू त्यानंी अपल्या स्वतःच्या सवक 
कामासाठी एक मोठा छापखाना काद्वढला. ह्ा छापखान्यात सवक कामे स बक होतात. तेथील सवक कामे 
म लीि करीत ऄसतात. टाइप ज ळद्ववणे, टाइप सोडणे, कागद मोडणे, प स्तक बाधंणे, वगैरे कामे द्वियानंी 
करणे फारसे ऄवघड नाही, अज अम्ही जे एक द्वित्र छापले अहे त्यावरून ऄसे द्वदसून येइल की, 
छापण्यािे कामही द्वियाि येथे करीत ऄसतात. त्यािप्रमाणे येथे ऄनेक हात रहाट अहेत. हातमाग अहेत, 
शतेे अहेत, भाजीपाल्यािें मळे अहेत, ब रूड काम येथे िालू अहेत, द्ववणकाम येथे िालत ऄसते, 
धोबीकामािे घाट येथे अहेत! साराशं म लींकडून करून घेता येतील ऄशी ऄनेक प्रकारिी कामे येथे होत 
ऄसतात. सवक कामे ठरलेल्या द्वशस्तीप्रमाणे होतात. रमाबाइंना स्वतः सवकत्र द्वफरणे शक्य नव्हते; तरी पण 
सदनातंील सवक म लींिी त्यानंा माद्वहती ऄसे. सवक म लींना व द्वियानंा अद्वण म लानंा त्या नावाने ओळखत. 
प्रत्येक म लीिे ग ण व दोर्ष यािंी माद्वहती बाइंना ऄसावयािी.  
 



 
 

अनुक्रमणिका 

 हा एवढा व्याप रमाबाइंनी कोणाच्या जीवावर वाढद्ववला? पद्वहल्या दहा वर्षांप रती सवक जबाबदारी 
ऄमेद्वरकेतल्या रमाबाइ ऄसोद्वसएशनने घेतली होती हे खरे; त्यानंा सरकारिी मदत नव्हती. त्या कोणत्याही 
द्वमशनच्या तफे अपले काम करीत नव्हत्या. कोणत्याही एका द्वमशनप्रमाणे त्या िालत नव्हत्या. त्यानंा 
ज्याप्रमाणे पे्ररणा होइल त्याप्रमाणे त्या वागत. त्यांिा सवक भद्वरभार परमेरॄरावर अहे. अपल्या संस्थेिी 
काळजी देवाला अहे. मी ह्ा बायािंी द्वकतीशी काळजी घेणार? मी ह्ा बाळािें द्वकतीसे रक्षण करणार? मी 
ह्ानंा रोगापंासून द्वकती दूर ठेवणार? प्रभ ूसवक समथक अहे. प्रभलूा या लेकरािंी काळजी अहे. तो सवक काही 
करीत अहे ऄसे त्या वारंवार म्हणत. कोणापाशी अपल्याला सहाय्य करा ऄशी यािना करावयास त्या जात 
नसत. कहदी व सधन द्विस्ती लोकाकंडूनही त्यासं म्हणण्यासारखे द्रव्य सहाय्य होत नसे. ते सवक परदेशातून 
येत अहे. अपल्या कामािी माद्वहती िागंली झालेली ऄसल्याम ळे त्यास सहाय्य भरपूर द्वमळत ऄसे. 
अपल्या कामािी काळजी देवाला अहे, तोि सवक मदत करीत अहे ऄसा त्यािंा द्ववरॄास होता.  
 
रमाबाईचे णवशेष गुि 
 
 येथपयंत बाइंच्या िद्वरत्रातील ठळक ठळक गोष्टी अम्ही नमूद केल्या. अता त्याचं्या द्वकत्येक द्ववशरे्ष 
ग णाबंद्दल येथे दोन शब्द द्वलद्वहले पाद्वहजेत अद्वण तसे करू लागण्यापूवी पंद्वडताबाइंच्या ऄसामान्य 
कतृकत्वशक्तीच्या रहस्यासंबधंाने थोडेसे द्ववविेन केले तर ते ऄस्थायी होणार नाही ऄशा समज तीने प ढील 
द्ववविेन केले अहे. रमाबाइ द्विस्ती झाल्या व अपल्या ताब्यात देवाने द्वदलेल्या द्विया व म ले ह्ासं त्यानंी 
द्विस्ती केले म्हणून काय त्यािें िद्वरत्र अम्हासं कमी बोधप्रद व्हावे? म क्ती सदनािी कृपासदन एक शाखा 
अहे. येथे सवक प्रकारे द्वनराद्वरॅत, लोकानंी द्वतरस्कारलेल्या, द वकतकनाम ळे कनद्य झालेल्या बायानंा रमाबाइ 
अरॅय देत ऄसत. लोकाचं्या दृष्टीने पद्वतत झालेल्या बायानंा पे्रमाने वागवनू त्यानंा सरळ मागावर अणणारी 
कहदू बायानंी िालद्ववलेली एखादी संस्था सगळ्या कहद स्थानामध्ये अहे काय? Home for the Homeless 
ऄशा संस्थेमध्येही ह्ा वगातील बायानंा थारा द्वमळत नाही, मग त्याचं्याशी पे्रमाने वागून, त्यानंा स बोध 
करून त्यानंा सन्मागावरती करावयािी गोष्ट कशाला? रमाबाइना हे सामर्थयक त्याचं्या प्रभ ू द्विस्ताकडून 
द्वमळाले ह्ाद्ववर्षयी अम्हाला द्वतळमात्र संशय नाही. लंडन येथे ऄसताना ऄशा पद्वतत द्वियानंा द्वकती पे्रमाने 
वागद्ववले जाते, त्यानंा त्याचं्या पापकृत्यािी अठवणही न करून देता त्यानंा परृातापाच्या मागात ठेवनू 
त्यािें िद्वरत्र कसे द्वनमकळ केले जाते हे त्यानंी प्रत्यक्ष अपल्या डोळ्यानंी पाद्वहले. पद्वतत िीशी पे्रमािी 
वागणूक, समाजाने कनद्य मानलेल्या िीशी सारख्या नात्याने वागणे व ऄखेरीस ऄशा द्वियानंाि प ढे 
परोपकाराच्या कामास लावणे हा सवक िमत्कार पाहून रमाबाइ थक्क झाल्या. द्विस्ताने पद्वतत िीिा द्वधक्कार 
केला नाही. म्हणजे येशू त्याचं्या सामर्थयािे ईगमस्थान होता. अमच्या देशामध्ये बौद्ध धमािा ज्यावळेी 
सवकत्र प्रसार झाला होता त्यावळेी ऄशाि प्रकारे पद्वतत भद्वगनींवर पे्रम करणाऱ्या, द ःद्वखतािें समाधान 
करणाऱ्या, ऄडिणीच्या वळेी साहाय्य करण्यासाठी धावनू येणाऱ्या, अपले ऄद्वहत करणाऱ्यािें द्वहत 
करणाऱ्या द्वभक्ष णी सवकत्र संिार करीत ऄसत. ह्ा सवक गोष्टी ऄक्षरशः जरी खऱ्या ऄसल्या तरी अज ही सवक 
प राणातील वागंी झाली अहेत! दोन हजार वर्षांपूवी ह्ाहीपेक्षा ऄद्वधक िागंली कामे अमच्या समाजात होत 
ऄसत ऄसे म्हणून धन्यता मानून घेणाऱ्या पदं्वडता रमाबाइ  नव्हत्या. एकीकडे पद्वतत, द्वतरस्कृत बायासंाठी 
अपले अय ष्ट्य वेंिणाऱ्या द्विया व त्यािें वतकन अद्वण द सरीकडे अमच्या लोकािंा कठोरपणा, ऄद्वनतीस 
ईते्तजन व बेपवाइ यािंा ऄन भव घेतल्यावर रमाबाइसारख्या पे्रमळ ऄंतःकरणाच्या िीला द्विस्ती धमािा 
मागक पसंत पडला तर त्यात अरृयक ते काय? म्हणूनि ह्ा वळेच्या अपल्या ऄन भवासंबधंाने पंद्वडता 
रमाबाइनंी प ढील ई गार काढले अहेत –  



 
 

अनुक्रमणिका 

 “I had never heard or seen anything of the kind done for this class of women by the 
Hindus in my own country. I had not heard anyone speaking kindly of them, nor seen anyone 
making any effort to turn them from the evil path they had chosen in their folly. The Hindu 
commands that the king shall cause the fallen women to be eaten by dogs in the outskirts of 
the town. They are considered the greatest sinner and not worthy of compassion.” 

 
 लंडन येथे रमाबाइंनी जे पाद्वहले, त्यािा त्याचं्या कोमल ऄंतःकरणावर जो पद्वरणाम झाला तो 
कायम राद्वहला व त्यानंी केडगावास Sister of Mercy िे काम ऄखेरपयंत िालद्ववले होते. म द्वक्त सदनामध्ये 
वर म्हटलेले कृपासदन ज्याप्रमाणे अहे त्यािप्रमाणे तेथे प्रीद्वतसदनही अहे. त्यात वयस्कर, म्हाताऱ्या, 
द बळ्या बायासं अरॅय द्वमळतो. परंत  रमाबाइंिे द्ववशरे्ष लक्ष लंगड्या, ल ळ्या, बद्वहऱ्या, पागंळ्या, अंधळ्या, 
थोट्या ऄशा ज्या बाया त्याचं्याकडे ऄसावयािे! त्यानंा त्यानंी अपल्या द्वप्रय मदै्वत्रणी मानावे, त्याचं्या 
स खासाठी, अरामासाठी परमेरॄर अपल्याला सामर्थयक देत अहे, त्यािंी जोपासना करणे, त्याचं्या द ःखािा 
परावलंबी स्स्थतीिा त्यानंा द्ववसर पडावयास लावणे, त्यानंा द्वनत्य अनंद्वदत ठेवणे हे अपले कतकव्य अहे 
ऄसे त्या समजत. ह्ासाठी वारंवार पदं्वडताबाइ त्यानंा मोठमोठ्या मेजवान्या देत. त्यानंा अनंदाने जेवताना 
पाहून बाइंना अनंद वाटे व प ष्ट्कळ वळेा अपण जातीने त्यानंा वाढीतही ऄसत. एवढ्यावरि बाइिंा 
दयाळ पणा थाबंला नाही. वर म्हटल्याप्रमाणे पंगू, द्वनरारॅीत द्वियाकंडे त्यािें जसे लक्ष ऄसे त्यािप्रमाणे 
जनावरावंरही त्याचं्या पे्रमािा वर्षाव व्हावा. माजंरे, क त्री, पोपट, मोर, गायी, म्हशी, गाढव ेहे सवक त्याचं्या 
पे्रमास पात्र झाली होती. लंगड्या, ल ळ्या ३० बायासंाठी ज्याप्रमाणे द्ववशरे्ष मेजवान्या होत ऄसत त्यािप्रमाणे 
वरील द्वमत्रमंडळीसाठी द्ववशरे्ष द्वदवशी मेजवान्या होत ऄसून त्या द्वदवशी बाइंनी स्वतः त्याचं्या 
िाऱ्यापाण्यावर देखरेख करावी व शक्य ऄसेल तेथे त्यानंी स्वतः अपल्या हातानंी िारा घालावा! त्याचं्या 
पे्रमािा ओघ आतका जबर होता की, आतकी वर्ष ेत्या अता केडगावास राद्वहल्याम ळे त्या श भ्र वि पद्वरधान 
केलेल्या बाइंना असपासिे लोक अपली अइि होत ऄसे वाटू लागले होते व सदनातील सवक मंडळींना 
त्यावळेी अपली माताि जणू काय सोडून गेली ऄसे वाटले. त्यावळेी बाइंच्या ऄखेरच्या दशकनाला 
असपासिी जी जी माणसे गेली त्यानंा त्यानंा सवांना अपली अइि अपल्याला सोडून गेली ऄसे वाटले. 
बाइ त मिीि अइ गेली ऄसे नव्हे तर माझीबी अइ गेली ऄसे मला वाटत अहे. बगा ऄसे येणाऱ्या बाइने 
म्हणून अपल्या ऄरॅ ंनी अपला अदर पे्रम व्यक्त करावा! अम्ही शहरवासी लोक, मोठमोठ्या प्रश्नाचं्या 
ईलाढालीमध्ये पडलेले, राष्ट्राच्या द्वहताच्या लढायामध्ये ज्यावळेी ग ंतलो होतो, अपअपसात भाडंणे 
ज ंपवनू मारामाऱ्या िालवीत होतो, त्यावळेी पंद्वडता रमाबाइ अपल्या हजार दोन हजार म लाबंाळानंा व 
द्वियानंा एकत्र करून अपल्या पे्रमािा त्याचं्यावर वर्षाव करून अपल्या परात्पर ग रूच्या ईदाहरणािे 
ऄन करण करून, बाहेरच्या लोकानंा लाजवीत होत्या त्यात काही सशंय नाही. 
 
 महाराष्ट्राच्या द दैवाने महाराष्ट्राला, कहदू समाजाला अद्वण द्विस्ती समाजाच्या द दैवाने त्या 
समाजालाही (त्यािे स्पष्टीकरण प ढे करू) पारख्या झालेल्या ह्ा ऄसामान्य बाइंच्या द्वठकाणी वसत 
ऄसलेले द्वकत्येक ग ण फार थोर दजािे होते ह्ाद्ववर्षयी अम्हासं म ळीि शकंा नाही. त्यािंा साधेपणा पाहून 
फार अरृयक वाटे. त्यानंी एवढा प्रवास केला, ऄमेद्वरकेतल्या वैभवात त्या राद्वहल्या, आंग्लंडातील ऐर्षअराम 
त्यानंी पाद्वहला, परंत  त्यानंी अपला साधा पाढंरा श भ्र पोशाख, ऄगदी साधी राहणी सोडली नाही. लहान 
म लामंध्ये म लासंारखे वागताना पाहून ऄडाण्या बायका जमल्या की ह्ाचं्याप्रमाणे वागताना ऄवलोकन, 
द्वविान माणसाशंी बोलताना त्यानंा पटेल ऄशा पद्धतीने त्याचं्याशी बोलणे व द ःद्वखताशी बोलतानंा त्यािंा 
कळवळा पाहून त्याचं्याजवळ ऄसणाऱ्यानंा, फार अरृयक वाटे पण रमाबाइ या सवक गोष्टी सहज करीत. 



 
 

अनुक्रमणिका 

त्यािंी कतृकत्वशक्ती ऄसामान्य दजािी होती ऄसे म्हटले ऄसता त्याचं्याद्ववर्षयी ऄद्वतशयोक्ती केल्यािा दोर्ष 
त्याचं्या शत्रूंनाही अम्हासं देता यावयािा नाही. त्याचं्या सदनािी माद्वहती ऐकून व वािून आतक्या 
सामर्थयािी व कतृकत्वशक्तीिी ही बाइ अहे तरी कशी हे पाहाण्यासाठी द्वकत्येक लोक परदेशाहून येथे येत 
ऄसत. येथे अल्यावर बाइंिा तो ऄवाढव्य संसार व बाइिंी ती श भ्रविे पद्वरधान केलेली शातं, गंभीर, सतेज 
मूती पाहून या बाइिें ह्ा थोर कायाबद्दल त्यािंा गौरव करावा की त्याचं्या द्ववलक्षण साधेपणाबद्दल त्यांस 
धन्य मानून त्यासं धन्यवाद द्यावा हे त्यास कळत नसे! आतके ऄसून बाइना अपल्या थोरपणािी, अपल्या 
सामर्थयािी, अपल्या कतृकत्वािी, अपल्या कायाच्या महतेिी काहीही जाणीव नव्हती. गंगाधर पंत द्विस्ती 
होण्यापूवी ज्यावळेी रमाबाइ मध्य प्रातंात द ष्ट्काळातील म ले अणावयास जात त्यावळेी गंगाधर पंतानंी 
बोलताना एकदा म्हटले, “बाइ, अपण प ढल्या पाि द्वपढ्यािे काम अज करून ठेवीत अहो.” बाइंनी ते 
ऐकून घेतले. आतर व्यवसायाचं्या गडबडीत त्यावळेी ईत्तर द्वदले नाही. परंत  प ढे एक पत्र द्वलद्वहताना त्यानंी 
त्यासं त्या प्रसंगािी अठवण द्वदली व म्हटले, “त म्ही परवा म्हणाला की, अम्ही िार पाि मागल्या व पाि 
सहा प ढल्या द्वपढ्यािें काम करून ठेवीत अहो. त्यािवळेेला मी त म्हास माझ्या मनातला द्वविार सादं्वगतला 
नाही ती मोठी िकू झाली ती अता स धारून टाकते. मी काही केले नाही. देवाने शक्ती द्वदली व त्यानेि सवक 
काही केले ते त्यािे गौरव व त्यािी स्त ती मी घेउ नये. मी द्वकती द बकल ज्ञान होत अहे ते मला प्रद्वतक्षणी 
कळते. परंत  मला देवाने ते काम करावयास लावले अहे ते तो स्वतः करीत अहे.” बाइंनी १८९७ साली 
द्वलद्वहलेल्या पत्रातील जरी हा ईतारा अहे तरी त्यातं वर्मणलेली वृत्तीि त्यािंी ऄखेरपयंत कायम होती ऄसा 
ऄन भव अहे. द सरा त्यािंा द्ववशरे्ष ग ण म्हणजे त्यािंा परमेरॄरावरील द्वजवतं, जागतृ द्ववरॄास. ही ससं्था 
देवािी अहे, देवाला द्वतिी काळजी अहे ऄशा भावनेने त्यानंी काम केले. कोठारात धान्य नाही, पेटीत पैसा 
नाही, ऄसे जर कोणी म्हटले तर त्यानंी ऄसे म्हणाव ेकी, “देवाच्या कोठारात धान्य नाही काय? देवाला 
अपली काळजी अहे ना? मग अम्ही व्यथक काळजी का करावी?” “अइ, अपण येथे तर बायका बायका 
अहो, असपास िोऱ्या होत अहेत, दंगे, धोक्यािा हा काळ अहे, काही गडबड येथे झाली तर अपले 
रक्षण कोण करील?” ऄशा प्रश्नाला रमाबाइिें ईत्तर ठरलेले ऄसे. “देव सवक समथक अहे, देव अपले रक्षण 
करीत अहे, त्याच्या मनात जर अपले रक्षण करावयािे नसेल तर द्वकतीही पहारेकरी अपण ठेद्ववले तरी 
अपली कोण रक्षा करू शकेल? ”रमाबाइंिा प्राथकनेवर ईत्कट द्ववरॄास ऄसे. कहदी व परकीय द्विस्ती 
लोकादं्ववर्षयी नवय गाच्या ज्या वािकास कमी ऄद्वधक माद्वहती ऄसेल त्यासं हे सागंणे न लगे की, कहदी व 
परस्थ द्विस्ती लोकाचं्या प्राथकनेवर द्वकतीही द्ववरॄास ऄसला तरी त्याचं्या प्राथकना ठरलेल्या, मोजक्या 
शब्दाचं्या, अखून व नेहमीच्या सरावातंील द्वविार व कल्पना ऄसलेल्या ऄशा ऄसतात. मंद्वदरातील 
ईपासनेच्या वळेच्या प ष्ट्कळशा प्राथकना द्वलद्वहलेल्या ऄगर छापील ऄसतात. त्याम ळे प्राथकना करणाऱ्या 
जीवाला मोकळेपणा वाटत नाही. पंद्वडता रमाबाइ ह्ा स्वतंत्र द्वविाराच्या होत्या. त्या कोणत्याही ििकला 
बाधंलेल्या नव्हत्या, त्यािप्रमाणे ठराद्ववक पद्धतीनेि प्राथकना करणे त्यासं पसंत नसे. कोणी काही म्हणो, 
केशव िंद्रसेन, भाडंारकर, रानडे आ. ब्राह्मो प्राथकना समाजातील प ढीऱ्यािंी प्राथकनेिी पद्धत त्यानंी 
ईिललेली होती. रमाबाइंच्या व्यद्वक्तगत प्राथकना होत ऄसताना जवळ बसणे हाि मोठा ऄद्वधकार समजला 
जात ऄसे. त्याचं्या प्राथकनेत सवक द्ववर्षय येत, प्रिद्वलत द्ववर्षयावंरून स िलेले द्वविार देवाप ढे ठेवीत, सवांिे 
कल्याण त्यानंी आच्छाव,े सवांना देवाच्या मागात अणण्यािी त्यानंी यािना करावी ऄशा प्रकारे ईदारपणे 
त्या प्राथकना करीत ऄसत. ऄम क द्ववर्षयासंबधंाने प्राथकना करू नये, ऄम क द्ववर्षय प्राथकनेस योग्य नाही ऄसे 
त्यासं वाटत नसे. प्राथकनेवर ऄसा द्वजवतं जागतृ द्ववरॄास फार िद्वित अढळतो.  त्यािंी द्वशस्त फार कडक 
होती. त्याचं्या ताब्यात कोणत्या प्रकारच्या म ली, बाया व म ले होती यािा िागंलासा द्वविार न करता ह्ा 
कडक द्वशस्तीबद्दल काही द्विस्ती लोकही त्यासं दोर्ष देतात हे अम्हासं माद्वहत अहे. दोनपासून तीन हजार 
रानवट, ऄक्षरशत्रू माणसानंा माणसाळवण्यािे काम कोणी केले अहे? त्या कामातल्या ऄडिणींिा ऄन भव 
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कोणास अहे? त्या वगातील म लींिे वतकन आतर म लींच्या द्वशलास बट्टा लावण्यासारखे होउ लागले. म्हणनू 
थोडा ऄद्वधक कडकपणािा ऄवलंब करावा लागला तर त्याबद्दल रमाबाइंना दोर्ष देता येत नाही. त्यािंी 
द्वशस्त जेवढी कडक होती द्वततकी त्यािंी पे्रम करण्यािी शक्ती ऄमूप होती. त्याचं्या ऄतंःकरणात ऄपे्रमाला, 
िेर्षाला, द्वतरस्काराला जागा नव्हती यातं काही संशय नाही.  
 
 ऄशी पंद्वडता रमाबाइंिी योग्यता व ग ण ऄसत. द्विस्ती समाजाच्या द दैवाने त्या समाजाला त्या 
पारख्या झाल्या होत्या ऄसे जे अम्ही म्हटले अहे त्यािा ऄथक काय? पंद्वडता रमाबाइ १८८३ साली सप्टेंबर 
मद्वहन्यात द्विस्ती झाल्या. ता. ५ एद्वप्रल १९२२ रोजी त्यािंी आहलोकीिी यात्रा संपली म्हणजे जवळजवळ 
४० वर्ष ेत्या द्विस्ती धमात होत्या. ४० वर्ष ेत्यानंी द्विस्तािी सेवा केली. ऄसे ऄसता द्वकती द्विस्ती लोकानंा 
त्याचं्याद्ववर्षयी अपलेपणा वाटत ऄसे? म ंबइ शहरात त्याचं्या सबंंधाने दोन द ःखवट्याच्या सभा झाल्या. 
पद्वहल्या सभेच्या वळेी केडगाव येथील काही सेद्ववका व येथील एका द्विस्ती बोद्वडंगातील काही म ली व आतर 
द्विया अल्या होत्या. परंत  मोठी मोठी द्विस्ती मंडळी अम्हाला दोन्ही सभात प ढारी म्हणून द्वदसली नाहीत. 
रमाबाइिंा ―बाद्वप्तस्मा‖ ििक ऑफ आंग्लंडच्या पद्धतीने झालेला पण पद्वहल्या सभेच्या वळेी कॅनन जोशासंारखे 
ििक ऑफ आंग्लंडिे ऄद्वधकारी कहदी गृहस्थ हजर नव्हते! त्यािे कारण रमाबाइिंी ककमत द्विस्ती समाजाला 
झाली नव्हती ऄसे समजावयािे काय? कहद स्थानामध्ये द्विस्तािा धमक द्वजवतंरूपाने द्वदसत नाही. येथे 
“ििाद्वनटी” अहे. कोणत्याही ििकशी बाइनी द्वनकट संबंध ठेद्ववला नाही. बायबलद्ववर्षयी त्यांना ऄत्यतं 
ऄद्वभमान ऄसे, तो गं्रथ प्रत्यक्ष देवाकडून प्राप्त झालेला ऄसा त्यािंा द्ववरॄास होता. तथाद्वप बायबल 
सोसायटीने केलेले मराठी भार्षातंर त्यानंा पसंत पडले नाही म्हणून मूळ द्वहब्र ूव ग्रीक भार्षातंील बायबलािा 
अधार घेउन त्यानंी बह त वर्ष ेफार पद्वररॅम करून नव्या करारािे मराठी भार्षातंर तयार केले व ते अपल्या 
खिाने प्रद्वसद्ध केले. एकंदर द्विस्ती समाजाशी त्यािंा द्वनकट संबधं फार थोडा येत ऄसे. त्यािप्रमाणे स्वतः 
पंद्वडताबाइ व आतर मंडळी याचं्या एकंदर मनोरिनेतही फार फरक ऄसे. त्याम ळे पंद्वडताबाइ संबधंाने 
अपलेपणा फार थोड्यानंा वाटत ऄसावा ऄसे तर नसेलना? ऄसो. द्विस्ती का झाल्या? अता अम्हाला 
फक्त एका द्ववशरे्ष प्रश्नािी थोडीशी ििा करावयािी राद्वहली अहे. तो प्रश्न ऄसा रमाबाइ द्विस्ती का 
झाल्या? पूवारॅमी त्यानंा देवािी ओळख झालेली नव्हती काय? देवािा अपल्याला अधार नाही, देव 
अपला मागकदशकक नाही, देवािी ओळख करून घेण्यास अपल्याला काही साधत नाही ऄसे त्यानंा वाटत 
होते काय? मग त्यािंा द्वप्रय बंधू रॅीद्वनवास शािी मरणोन्म ख स्स्थतीमध्ये पडला ऄसताना व ऄखेरीस 
परलोकस्थ झाला, त्यावळेी पंद्वडता रमाबाइंनी जे ई गार काढले त्यािी वाट काय? 
 
 (And indeed in my loneliness, it seemed as if God was near me. I felt His pressure.) 
 
त्यािप्रमाणे केवळ १९ मद्वहने द्वववाद्वहत जीवनािा लाभ झाल्यानंतर रमाबाइंिे यजमान बाब द्वनद्वपत द्वबहारी 
मेधावी हे वारण्यािा ईपद्रव होउन त्यास सोडून  एकाएकी गेले व त्याजवर जणू काय अकाशािी क ऱ्हाडि 
कोसळली, त्यावळेी त्यानंी अपला ऄन भव द्वलहून ठेद्ववला अहे. तो अपण दृद्वष्टप ढे अद्वणला तर देवािी 
रमाबाइनंा ओळख झालेली नव्हती ऄसे होत नाही.    
 
 (This great grief drew me nearer to God. I felt that he was teaching me and that if I 
was to come to him, he must himself draw me.) 
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म्हणजे संकटाच्या वळेी “जेथे जातो तेथे तू माझा सागंाती” हा त्यानंा ऄन भव येत होता. तो अपले रक्षण 
करीत अहे, तो अपल्याजवळ अपल्याला नेत अहे ऄसा त्यािंा ऄन भव होता. अपले रक्षण करीत अहे. 
तरीस द्धा त्या द्विस्ती का झाल्या? रमाबाइ १८८३ साली द्ववलायतेस गेल्या व त्याि साली द्विस्ती धमािी 
दीक्षा त्यानंी घेतली हे अमिे वािक जाणत अहेति. जाण्यापूवी त्याचं्या मनािी धमाच्या बाबतीत द्वमस् 
हफक डक व रेव्ह. गोरे ह्ाचं्या द्वशकवण कीने िलद्वबिल स्स्थती झाली होती. 
 
 “I was hungry for something better than what the Hindu Shastras gave.”     
 
ऄशी त्यािंी द्वित्तािी स्स्थती ऄसताना द्विस्ती धमािा प्रसार करणाऱ्या व द्विस्तािी सेवा म्हणून माणसािंी 
सेवा करणाऱ्या स्वाथकत्यागी भद्वगनींच्या अखाड्यात त्या जाउन राद्वहल्या. द्विस्ताच्या िाद्वरत्राच्या, 
द्विस्ताच्या बोधािा, द्विस्ताच्या जीवनािा ह्ा बायाचं्या जीवनावर झालेला पद्वरणाम त्यानंी पाद्वहला. पद्वतत, 
द्वतरस्कृत, कंगाल द्वियावंर पे्रम करून, त्याचं्या द्वठकाणी पापािंा द्वतटकारा ईत्पन्न करण्यािे त्या बायािें 
सामर्थयक त्यानंी पाद्वहले व त्या सामर्थयािा ईगम जो प रुर्ष त्याच्या जीवनाकडे त्यािें ऄद्वधक लक्ष लागले व 
त्या द्विस्ती झाल्या. प ढील ईताऱ्यावरून ह्ा व अणखीन काही गोष्टी स्पष्ट होतात. 
 
 “That it is a philosophy, teaching truths higher that I had ever known in all our 
scriptures; to see that it not only gives precepts, but perfect example; that it does not give us 
precepts and an example only, but assurance of Divine Trace by which we can follow that 
example.” 

 

 साराशं काय की बाइ द्विस्ती झाल्या त्या म ख्यतः ईत्तम ईपदेश, ईत्तम अज्ञा त्या ईपदेशान सार 
वतकन ज्यािे तंतोतंत अहे ऄसे एक िद्वरत्र त्यास अढळून अले व त्या िद्वरत्रािंा आतरावंर झालेला पद्वरणाम 
त्यानंी पाद्वहला म्हणून ह्ाबद्दल त्याचं्याशी अम्ही केव्हाही वाद घातला नाही. अयक मद्वहला समाजाने     
त्यासं जे मानपत्र सादर केले त्यात ह्ा गोष्टींिा ईल्लेखही नव्हता! ईलट ज्यावर रमाबाइिा द्ववरॄास नव्हता 
ऄशी वदे भाष्ट्यािंी प स्तके त्यानंा बक्षीस देण्यात अली! ते सवक व्यथक होते. त्यावळेी व नंतर द्विस्ती 
धमासंबंधाने टीकपर गं्रथ वािणे त्यासं पसतं नसे, द्विस्ती धमाद्ववरुद्ध टीका ऄसलेली प स्तके त्या पहात 
नसत, द्विस्ती द्वसद्धान्तािे स्पद्वष्टकरण ज्यात केले ऄशी प स्तकेही त्या वािीत नसत! फक्त बायबल, फक्त 
बायबलातील द्वविार, त्यातं सादं्वगतलेला धमक, त्यात केलेला ईपदेश, सवक काळािें जीवन देणारा त्यास 
भासला व त्यानंी अपले सवक जीवन द्विस्ताच्या पायी वाद्वहले व द्विस्तािी सेवा मरेपयंन्त केली.  
 
उपसंहार 
 
 रमाबाइंच्या िद्वरत्रािा द्वविार येथे संपला! रमाबाइंिे िद्वरत्र अम्हालंा ज्या ऄनेक गोष्टी द्वशकद्ववत 
अहेत द्वतकडे अमिे लक्ष गेले पाद्वहजे. रमाबाइंनी जे दयेिे काम केले तशा तऱ्हेिे काम करावयास कहदू 
समाजात प ष्ट्कळ वाव अज अहे. पद्वतत म्हणनू समजलेल्या द्वियािंा ईद्धार करणे रमाबाइंना शक्य झाले 
त्यािप्रमाणे द्विस्ती नसणाऱ्या बाइस तं शक्य नाही ऄसे नाही. परमेरॄराच्या पे्रमािा ऄन भव प्रत्येक व्यक्तीस 
येतो. त्या पे्रमािा लाभ घेउन त्यािा वर्षाव आतरावंर करावयािा तर प्रथमतः स्वाथापरता, ऄहंभाव, 
अत्मश्लाघा, अत्मप्रौढी यािंा नाश झाला पाद्वहजे. देवािे कायक करावयास प ष्ट्कळ स्वाथकत्यागी भद्वगनीस 
प ष्ट्कळ ऄवसर अहे. रमाबाइनी अपल्या करारीवाण्याने आतराचं्या द्वठकाणी दरारा ईत्पन्न केला. बाइंनी 
अपल्या साधेपणाने सवांस थक्क केले. पंद्वडता रमाबाइनंी अपल्या धमकशील वृत्तीने आतरासं धमकशील केले, 



 
 

अनुक्रमणिका 

रमाबाइनंी अपल्या स्वतंत्र द्वविारानंी आतरासं पारतंरयाच्या, दासाच्या द्वबड्या तोडावयास लाद्ववले! 
परमेरॄराने त्याचं्या सामर्थयाच्या, त्याचं्या िाद्वररयाच्या द्विया ह्ा देशात ईत्पन्न करून द्वतरस्कृत, पद्वतत, ऄज्ञ 
द्वियािंा ईद्धार करावयास त्यासं समथक कराव ेएवढी ह्ा द बळ्या सेवकािी प्राथकना अहे.  
शासकीय म द्रणालय, कोल्हापूर.  
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