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दुसऱ्या आवृत्तीच्या णनणमत्ताने 
 

‘साने र् रुजी’ हे नाव मराठी साद्वहत्यात आद्वि भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामात अत्यंत तेजोमय नाव आहे. एक 
संपूिग द्वपढी साने र् रुजी याचं्या साद्वहत्यावर पोसली होती. घराघरातून र् रुजी त्याचं्या कथेिारे पोचले होते. 

 
मनात र्हन र्ंभीर करुिा असल्याद्विवाय द्ववषमतेद्ववरुद्ध खंबीर लढा देता येत नाही. ‘क्रातंी’च्या भमूीत 

करुिेची पाळेम ळे असल्याखेरीज ती यिस्वी होत नाही. 
 
रक्त, अश्रू आद्वि घाम एकद्वित व्हाव े लार्तात. साने र् रुजींनी समतेच्या क्रातंीची स्वप्ने पाद्वहली. 

बद्वहष्ट्कृताचं्या, वदं्वचताचं्या, उपेद्विताचं्या लढ्याचे नेतृत्व केले. 
 
आपले सवगस्व पिाला लावनू र् रुजींनी कष्टकऱयाचं्या, कामकऱयाचं्या, ितेकऱयाचं्या द्वहतासाठी लेखिी, 

वािी द्विजवली. साने र् रुजी हे लाखो य वकाचें पे्ररिास्त्रोत िाले. महाराष्ट्राच्या थोर द्विल्पकाराचे चद्वरि राजा 
मंर्ळवढेेकर यानंी परम द्वनष्ठनेे आद्वि कठीि पद्वरश्रमाने तयार केले आहे. अल्पावधीत या प्रकािनाची द सरी आवृत्ती 
द्वनघत आहे. मराठी वाचकाचंी वाचन ससं्कृती द्विंकून असल्याची ही खूि आहे. या प्रकािनासाठी महाराष्ट्र राज्य 
साद्वहत्य आद्वि संस्कृती मंडळाचे प्रभारी सद्वचव श्री. उ. बा. सूयगविंी, श्री. ज. ि.ं साळवी, व श्रीमती छा. द्वद. र्ोडाबं े
आद्वि मंडळाचे कमगचारी याचें मोलाचे सहकायग लाभले, त्याबद्दल आभार. 
 
 
 प्रा. रतनलाल सोनग्रा 
म ंबई अध्यि 
द्वदनाकं : २९ द्वडसेंबर, २००४ महाराष्ट्र राज्य साद्वहत्य आद्वि संस्कृती मंडळ 
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णनवेदन 
 

महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाद्वजक, ििैद्विक, सासं्कृद्वतक, आर्थथक व वैचाद्वरक जडिघडिीत ज्या 
द्वदवरं्त महनीय व्यक्तींचा महत्त्वपूिग सहभार् आहे अिा व्यक्तींची साधारितः िभंर ते सव्वाि ेपानाचंी स बोध मराठी 
भाषेत चद्वरिे द्वलहून ती प स्तकरूपाने प्रकाद्वित करण्याचे मंडळाने योद्वजले आहे. या चद्वरिगं्रथमालेतील “ सेनानी 
साने र् रुजी” हे द सरे प स्तक आहे. 

 
या चद्वरि गं्रथाचे लेखक श्री. राजा मंर्ळवढेेकर यानंी आपल्या या गं्रथाच्या प्रास्ताद्ववकात म्हिंल्यान सार “ 

र् रुजींच्या व्यद्वक्तमत्त्वाची एक सवगस्व समपगिाची भावना ज्वलंतपिे वास करीत होती आद्वि म्हिनूच द्वर्रिी 
कामर्ाराचंा प्रश्न असो, स्त्रीकामर्ाराचंा लढा असो, काँगे्रसची द्वनवडिूक असो वा बेचाळीसच्या चळवळीसारखा 
स्वातंत्र्याचा लढा असो, र् रुजी हे वीर प रुषापं्रमािे स्वतः उठले, देिातल्या तरुिानंा उठवले, स्वतः पेिंले आद्वि 
देिातल्या असंख्य तरुिानंाही पेिंवले, आय ष्ट्यभर लढले, ि ंजले आद्वि महाराष्ट्रातल्या तरुिाचें सेनानी बनले. 

 
साने र् रुजींच्या या क्रादं्वतकारी व्यद्वक्तमत्त्वावर श्री. राजा मंर्ळवढेेकर यानंी या जीवन कहािीत द्वविषे भर 

द्वदला आहे. 
 
साने र् रुजींची ही जीवन कहािी मराठी वाचकानंा आवडेल असा आम्हाला द्ववश्वास आहे.  

 
 
 रा. रं. बोराडे 
म ंबई अध्यि 
द्वदनाकं : १९ द्वडसेंबर २००१ महाराष्ट्र राज्य साद्वहत्य आद्वि संस्कृती मंडळ 
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मनोगत 
 

महाराष्ट्र राज्य साद्वहत्य आद्वि संस्कृती मंडळाने ‘महाराष्ट्राचे द्विल्पकार’ या िीषगकाखाली गं्रथमालेची एक 
योजना हाती घेतली आहे. 

 
या योजनेत ‘साने र् रुजी’ या थोर व्यक्तीच्या जीवनचद्वरिाचा व कायाचा पद्वरचय करून देिाऱया गं्रथाचा 

समाविे करण्यात आला आहे. आद्वि हा गं्रथ द्वलद्वहण्याची जबाबदारी माझ्यावर सोपवली आहे, हे मी मािे भाग्य 
समजतो! 

 
साने र् रुजींचे बृहद् चद्वरि द्वलद्वहण्याची जबाबदारी स मारे ३० वषांपूवी साधना रस्िंचे अध्यि श्री. एस. एम. 

जोिी यानंी माझ्यावर सोपवली होती. त्या वळेी मी स मारे अडीच ते तीन वष े सवग महाराष्ट्रभर प्रहडून–द्विरून 
र् रुजींच्या हयात असलेल्या नातेवाईकािंी, त्याचं्या िाळेतील द्वििकािंी, कारावासातील सत्याग्रहींिी, 
बेचाळीसच्या लढ्यातील क्रादं्वतकारक तरुिािंी व र् रुजींच्या अनेक चाहत्यािंी सपंकग  व संवाद साधून माद्वहती 
काढली. तसेच र् रुजींनी द्वलद्वहलेली पिे, हस्तद्वलद्वखते लेखाचंी काििे, द्वनयतकाद्वलके इत्यादी चद्वरिसाधने बरीच 
जमा केली होती. त्याद्विवाय सवगश्री यद नाथ थते्त, मधू द्वलमये, र्. प्र. प्रधान, एस. एम. जोिी, ना. र्. र्ोरे, वसतं 
बापिं या नामद्वनदेिाव्यद्वतद्वरक्तही र् रुजींच्या पद्वरवारातील अनेकाचें सद्वक्रय सहकायग लाभले होते. आद्वि या 
सहकायाम ळे ‘साने र् रुजींची जीवनर्ाथा’ हा र् रुजींचा बृहद् चद्वरिगं्रथ साकार िाला तो ११ जून १९७५ रोजी. 
र् रुजींच्या पंचद्ववसाव्या स्मदृ्वतद्वदनाच्या द्वदविी प ण्यात मधू दंडवते याचं्या हस्ते आद्वि एस. एम. जोिींच्या 
अध्यितेखाली महाराष्ट्रात ३०ￚ३५ द्वठकािी प्रकाद्वित िाला. मराठी साद्वहत्यात एखाद्या गं्रथाचा प्रकािन समारंभ 
एवढ्या उत्स्िूतग उत्साहाने समारंभपूवगक प्रकाद्वित िाला असे अन्य उदाहरि नसेल! अथात, ही सारी प ण्याई 
र् रुजींची आहे याची खोल जािीव माझ्या मनात आहे! 

 
साने र् रुजींच्या द्वनधनालाही आता ११ जून २००० रोजी ५० वष ेपूिग िाली. त्या द्वनद्वमत्ताने या गं्रथाची चौथी 

आवृत्ती साधना प्रकािनातिे प्रकाद्वित िाली आहे. त्यावरून या गं्रथाला वाचकद्वप्रयताही लाभली आहे. 
 
या चद्वरिकहािीला मी ‘सेनानी साने र् रुजी’ असे म्हिंले आहे. कारि र् रुजींच्या आतं्यद्वतक सेवाभावाम ळे 

व अथारं् करुिेम ळे त्याचं्या डोळ्यातून येिाऱया पे्रमाश्रूंम ळे आद्वि द्वविषेतः ‘श्यामची आई’ या त्याचं्या अमर अिा 
करुिरम्य प स्तकाम ळे र् रुजींच्या व्यद्वक्तत्वाबद्दल ते हळ वार, म ळूम ळू आहेत अिी कल्पना सवगि द्वदसते. मराठीतले 
काही िंीकाकार त्यानंा ‘रडके’ म्हिूनच समजत होते. परंत  साने र् रुजींनी त कारामापं्रमािेच ‘मऊ मेिाह नी आम्ही 
द्ववष्ट्ि दास । कद्वठि वज्रासी भेद  अ सेै’ अिा बाण्याने व ‘रािंद्वदन आम्हा य द्धाचा प्रसरं्’ या जार्तृ जाद्विवनेे प्रत्येक 
िेिात क्रादं्वतकारकता प्रकिं केली आहे. द्ववद्याथी, मद्वहला, द्वकसान आद्वि कामर्ार याचं्या प्रश्नासाठी वळेोवळेी लढे 
द्वदले आहेत. पंढरपूरच्या द्ववठ्ठल मंद्वदरात अस्पृश्य बाधंवानंा दिगनासाठी प्रविे द्वमळावा म्हिून प्रािादं्वतक उपोषिाचे 
द्वदव्यही आरंद्वभले होते. त्याचं्या या प्रयत्नाने महाराष्ट्राचा ‘बडा बंडवाला’ ज्ञानेश्वर यानंी १३व्या ितकात स रू 
केलेली सामाद्वजक क्रातंी, परंत  जी पंढरपूरच्या वाळविंंात थबकली होती ती पाउले २०व्या ितकाच्या मध्यास 
र् रुजींनी प्रत्यि पाडं रंर्ाच्या चरिापािी नेऊन पोचवली. 
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त्या काळी देिाच्या स्वातंत्र्याला र्ाधंीजींच्या नेतृत्वाखाली देिात भरास आला होता. साने र् रुजी हे त्या 
वळेी प्रत्येक लढ्यात मोठ्या द्वहद्वररीने उतरले होते. आद्वि अनेक वळेा त रंुर्वासही भोर्ला होता. र् रुजींच्या 
व्यद्वक्तमत्त्वातच एक सवगस्व समपगिाची भावना ज्वलंतपिाने वास करीत होती आद्वि म्हिूनच द्वर्रिीकामर्ाराचा 
प्रश्न असो, स्री-कामर्ाराचंा लढा असो, काँगे्रसची द्वनवडिूक असो वा बेचाळीसच्या चळवळीसारखा स्वातंत्र्याचा 
अंद्वतम लढा असो र् रुजी हे वीर प रुषाप्रमािे स्वतः उठले, देिातल्या तरुिानंा उठवले, स्वतः पेिंले आद्वि 
देिातल्या असंख्य तरुिानंाही पेिंवले. त्यानंीच एके द्वठकािी म्हिंले आहे, “ एका अमेद्वरकन कवीच्या काव्यातील 
काव्यपंक्ती मला िार आवडते. “ When I give, I give all.” “ देताना मी सवगस्वाने देतो. हात राखून देण्याची प्रवृत्ती 
मला मानवत नाही.” आद्वि याच भावनेने र् रुजी आय ष्ट्यभर लढले, ि ंजले आद्वि महाराष्ट्रातील तरुिाचें ‘सेनानी’ 
बनले. या क्रादं्वतकारक व्यद्वक्तमत्त्वावर या जीवनकहािीमध्ये द्वविषेतः भर द्वदलेला आहे. 

 
महाराष्ट्र राज्य साद्वहत्य आद्वि संस्कृती मंडळाने महाराष्ट्राच्या या नामवतं द्विल्पकाराचे छोिें जीवनचद्वरि 

द्वलद्वहण्याची जी सधंी द्वदली आद्वि त्याम ळे साने र् रुजींच्या स्मृद्वतसहवासात प नश्च काही काळ मला राहता आले 
त्याबद्दल मी मंडळाच्या अध्यिानंा मनःपूवगक धन्यवाद देतो. 

 
हे चद्वरि द्वलद्वहण्याच्या कामी डॉ. सौ. ि भारं्ी क लकिी यानंी जी बह मोल मदत केली आहे त्याबद्दल त्याचें 

‘आभार’ या न सत्या कोरड्या िब्दाने उपचार म्हिून उल्लखे करिे भार्िार नाही, तर त्यानंी जे श्रम घेतले त्याबद्दल 
मी त्याचं्या ऋिात राहिे पसतं करतो. 
 

- राजा मंगळवेढेकर 
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१. मातृधमी साने गुरुजी 
 

मराठी म लखात मातृधमाचे द्विवार प्राचीन काळापासून बहरलेले आहे. खरं तर भारतीय ससं्कृतीनेदेखील 
‘मातृदेवो भव’ अिी प्रथम वदंना मातेलाच द्वदलेली आहे. ‘न मात ः परदैवत’ अिी संस्कृत स भाद्वषतकाराचंी वािी इथे 
सतत द्वननादत आलेली आहे. इतकेच नव्हे तर मराठी मािसाने प रुषाच्या द्वठकािीस द्धा मातृत्व पाहण्याची 
आर्ळीवरे्ळी दृष्टी इथे अन भवलेली आहे, ि लवलेली आहे. पंढरीचा पाडं रंर् हे तर महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत! 
अठ्ठावीस य रे् कद्विंवरी हात ठेवनू भक्ताला पालवीत द्वविेंवर उभा असलेला श्रीद्ववठ्ठल हा आमचा खरं तर द्वपता-बाप. 
परंत  आमच्या सवग संतानंा या द्वपताश्रीपासून जो प्रीतपान्हा लाभला आद्वि जे पे्रमवात्सल्य द्वमळाले त्याम ळे स खावनू 
द्ववठोबाची ‘द्ववठाई’ केली. आद्वि हे आर्ळेवरे्ळेपि इथल्या सतंानंाही लाभले. सतंश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर हा त्याच चालीने 
‘ज्ञानेश्वर माउली’ िाला. आद्वि याच परंपरेत आध द्वनक महाराष्ट्रात बाळर्ोपाळानंा र्ोष्टी सारं्ून आपल्या आईच्या 
कथाकहाण्यानंी डोळे पािावनू सोडिाऱया आईची महती ‘श्यामची आई’ या आपल्या अिरवाङ मयात श्रेष्ठ असिाऱया 
प स्तकाने र्ायली. हा ‘श्याम’ म्हिजेच साने र् रुजी! 

 
साने र् रुजींच्या बाबतीत द्वनसर्ाने एक चमत्कारच केलेला द्वदसतो. र् रुजी प्रकृतीने प रुष पि कृतीने मातेचे 

हृदय त्यानंा लाभलेले द्वदसते. म्हिूनच त्यानंा मातृधमी साने र् रुजी असे म्हिंले जाते. महाराष्ट्रातील सानथोर 
मंडळींची माउली म्हिजेच साने र् रुजी! मातृधमी साने र् रुजींनी मराठी म लखात सवांना आईचे पे्रम भरभरून द्वदले. 
आचायग अिे यानंी तर “  साने र् रुजींची ‘श्यामची आई’ म्हिजे मातेचे महन्मंर्ल स्तोिच होय” असे म्हिंले आहे. “ 
र् रुजी मातृहृदयाचे कवी होते. प्रौढाचं्या साद्विध्यात लाजाळूप्रमािे सकंोच पाविारे र् रुजी म लाचं्या सहवासात 
स यगद्ववकासी कमळाप्रमािे आपोआप हसू लार्त आद्वि कारंज्याच्या धारापं्रमािे उचबंळू लार्त. त्यानंा पाहून म लानंा 
आपली आई भेिंल्याचा आनंद होई आद्वि हृदयाची कपािें उघडून ती आपल्या स खद ःखाच्या र्ोष्टी त्याचं्यािी करू 
लार्त. महाराष्ट्रातील हजारो म लािंी त्याचंी मैिी होती. म लानंा स्वयंपाक करून जेव ूघालाव,े द खण्याबहाण्यात 
त्याचंी ि श्रूषा करावी, थोराचं्या आद्वि िरूाचं्या र्ोष्टी सारं्नू त्यानंा पराक्रमी कराव,े याचा र् रुजींना द्वनद्वदध्यास लार्नू 
राद्वहला होता. मातृत्वाने र् रुजींचे हृदय एकसारखे ओसडंत होते, म्हिूनच त्याचं्या वािीतून आद्वि लेखिीतून बाहेर 
पडिारे प्रत्येक अिर न् अिर पाद्ववत्र्याने आद्वि मारं्ल्याने ओथंबून द्वनघाले.” 

 
मातृहृदयी साने र् रुजींनी आपल्या उण्याप ऱया एकावि वषांच्या आय ष्ट्यात मराठी म लखात बरीच मोठी कामे 

केली. एका साने र् रुजींमध्ये द्ववद्ववध स्वरूपातील साने र् रुजी होते. मातृपे्रमी व मातृधमी साने र् रुजी, आदिग द्वििक 
साने र् रुजी, स्वातंत्र्यलढ्यातील व समाजसेवतेील क्रादं्वतकारक साने र् रुजी, द्वकसान-कामर्ाराचें व र्ोरर्रीब 
दद्वलताचें आद्वि िोद्वषत मद्वहलाचें कैवारी साने र् रुजी, साद्वहत्त्यक साने र् रुजी, कवी साने र् रुजी, भारतीय 
संस्कृतीचे भाष्ट्यकार साने र् रुजी, लोकसाद्वहत्याचे सगं्राहक व परभाषेतील उत्तमोत्तम गं्रथांचे अन वादक आद्वि 
रूपातंरकार साने र् रुजी, संपादक-पिकार साने र् रुजी, म लाचें मनोरंजन करता करता त्यातूनच प्रभिूी नाते 
जोडिारे साने र् रुजी, आतंरभारतीचे प्रवके्त साने र् रुजी या रूपातील साने र् रुजींचे व्यद्वक्तमत्व बह रंर्ी, 
बह आयामी-‘मत्ल्िंडायमेन्िनल’ होते! 

 
अिा या सेनानी साने र् रुजींची ही कहािी! 

 
❏ 
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२. जडिघडि 
 

साने याचें घरािे मूळचे देवरूखचे. पि प ढे कालातंराने त्यातील काही िाखा रत्नाद्वर्री द्वजल्यातील 
दापोली ताल क्यातील पालर्ड या र्ावी स्थाद्वयक िाल्या. या पालर्ड र्ावीच श्री. सदाद्विवराव उिग  भाऊराव आद्वि 
सौ. यिोदाबाई ऊिग  बयो या दापंत्याच्या पोिंी २४ द्वडसेंबर १८९९ रोजी साने र् रुजींचा जन्म िाला. बारश्याच्या 
द्वदविी नाव ठेवले होते पंढरीनाथ. प ढे िाळेत नाव घालण्याच्या वळेी तो िाला पाडं रंर्. पाडं रंर् सदाद्विव साने व 
नंतर प ढे महाराष्ट्राचे साने र् रुजी म्हिूनच तो प्रद्वसद्ध िाला! 

 
परंत  घरात आद्वि र्ावात माि त्याला ‘पंढरी’ म्हिूनच हाक मारीत असत. परंत  पंढरीला माि ‘राम’ हे नाव 

िार द्वप्रय होते. थोडा मोठा िाल्यावर त्याने एकदा आपल्या आईला द्ववचारलेस द्धा होते की, “ आई! मािं नाव राम 
का र् नाही ठेवलंस?” परंत  प ढे दापोलीच्या िाळेत द्विकायला रे्ल्यानंतर त्याला द्वतथे राम नावाचा द्वमिच द्वमळाला. 
या रामची आद्वि त्याची मिैी ज ळली, ती अखेरपयंत कायम होती. दोघाचं्या द्वजवाभावाची मिैी ज ळली आद्वि 
पंढरीला राम भेिंल्याम ळे तो मर् आपल्या वाङ् मयसषृ्टीत स्वतः श्याम बनला. पाठीवरची यिवतं, प रुषोत्तम, 
सदानंद आद्वि थोरली आक्का ही भावडें त्यानंा अण्िा म्हिायची. श्यामच्या जीवनाला आकार देण्यात त्याच्या आईचा 
हातभार मोठा होता. श्याम कसा घडला, कसा वाढला त्याची स्मृती व हद्वकर्त श्यामनेच िब्दबद्ध केली आहे. 
‘श्यामची आई’ प स्तकाच्या प्रारंभी श्यामने आपल्याला बालपिी आईकडून द्वमळालेले उदंड पे्रम आद्वि ि भ ससं्कार 
जीवनभर कसे प रले; तीच त्याची जीवनसत्व ेकिी बनली; रििकती कवचक ं डली किी ठरली याच्या कथा–र्ोष्टी 
आठविीच्या रूपाने सादं्वर्तलेल्या आहेत. श्यामने मािसाच्या मोठेपिाचा ऊहापोह करताना म्हिंले आहे, “ प ष्ट्कळ 
वळेा मन ष्ट्याचा मोठेपिा त्याच्या आईबापावंर अवलंबून असतो. त्याच्या बऱयावाईिंाचा पाया लहानपिीच भरला 
जात असतो. मायबापच कळत वा नकळत म लाला लहानाचा मोठा करीत असतात. आई देह देते व मनही देते. 
जन्माला घालिारी तीच व ज्ञान देिारीही तीच.” श्यामला त्याच्या भाग्याने थोर माता द्वमळाली. “  माझ्यात जे काही 
चारं्ले आहे ते माझ्या आईचे आहे. आई मािा र् रू, आई कल्पतरू! द्वतने मला काय द्वदले! द्वतने मला काय द्वदले 
नाही? सारे काही द्वदले. पे्रमळपिे बघायला, पे्रमळपिे बोलायला द्वतने मला द्विकवले. मन ष्ट्यावर नव्हे तर 
र्ाईर् रावंर, ि लापाखरावंर, िाडामाडावंर पे्रम करायला द्वतनेच मला द्विकवले. अत्यंत कष्ट होत असतानाही 
तोंडातून ब्र न काढता िक्यतो आपले काम उत्कृष्टपिे करीत राहिे हे मला द्वतनेच द्विकवले. कोड्याचंा माडंा करून 
कसा खावा व दाद्वरद्र्यातही सत्त्व व स्वत्व न र्मद्ववता कसे रहाव,े हे द्वतनेच मला द्विकवले. आईने द्विकवले त्याचा 
पराधांिही माझ्या जीवनात मला प्रकिं करता आला नाही. माझ्या आईनेच माझ्या जीवनात अत्तर ओतले. मी मनात 
म्हित असतो,  
 

मदंतरंगी करून ननवास 
सुवास देई मम जीवनास 

 
तीच वास देिारी, रंर् देिारी. मी खरोखर कोिी नाही. सारे द्वतचे, त्या थोर माऊलीचे. सारी मािी आई! आई!! 
आई!!!” 

 

लहान लहान र्ोष्टींतून आद्वि छोट्या छोट्या प्रसंर्ातून याच माऊलीने आपल्या पढंरीला सवांभतूी देव 
पाहण्याची, सवांवर पे्रम करण्याची मंर्ल द्विकविकू द्वदली. 

 



 अनुक्रमणिका 

लहानग्या श्यामने एकदा र् लबिीच्या कळ्या तोडून आिल्या. आई म्हिाली , “ श्याम, म क्या कळ्या नको 
हो तोडू! त्यानंा नीिं ि लू दे.” कळ्या ि लल्या नाहीत.  त्या तिाच स कून रे्ल्या. अधगविं कामे नीिं ि लत नाहीत 
हा बोध श्यामने घेतला. 

 
एकदा श्यामला आईने आघंोळ घातली, अंर् प सले. श्यामने हट्ट धरला, “ तळव े पूस. त्याला माती 

लारे्ल.” आईने ओच्याने तळव ेप सले. द्वतने आपल्या अंर्ावरचे ल र्डे ओले करून घेतले. म लासाठी आई काय 
करिार नाही? ती म्हिाली, “ श्याम, पायाला घाि लार्ू नये म्हिून जपतोस तसे मनाला घाि लार्ू नये म्हिनू 
जप हो!”  

 
आईने साध्या सरळ र्ोष्टीतून एक थोर द्विकवि द्वदली होती! 
 
आईने एकदा साद्वविीचे व्रत घेतले होते. वडाला ३ द्वदवस १०८ प्रदद्वििा घालायच्या होत्या. पि आई 

आजारी होती. ताप भरला होता. द्वतच्याने प्रदद्वििा होिार नव्हत्या. ती म्हिाली, “ श्याम, उद्या मी वडाची पूजा 
करीन. तीन प्रदद्वििा घालीन. बाकीच्या तू प ऱया कर हो बाळ.” 

 

“ पि माझ्या प्रदद्वििा किा चालतील?” 

 

 “ चालतील हो बाळ! देवाला डोळे आहेत. मी आजारी आहे हे त्याला माहीती आहे”. 
 
“ पि बायका मला हसतील. म लं द्वचडवतील. मला लाज वािंते.” श्याम क रक रत म्हिाला. आई द्वखि 

िाली. ती म्हिाली, “ आईचे काम करायला कसली रे लाज? हे देवाचे काम आहे. ते करण्यासाठी क िी हसले तर 
तेच वडेे ठरतील. देवाचे काम करायला कोिी लाजू नये. पाप करायला मािसाने लाजाव!े” 

 

म्हातारी म्हारीि एक द्वदवस डोक्यावर लाकडाची मोळी घेऊन चालली होती. चालताना मोळी खाली 
पडली. जड मोळी क िीतरी हात लावल्याद्विवाय डोईवर किी घेता येिार? पि हात तरी कोि लाविार? 
म्हातारीला द्विवले तर द्वविंाळ नाही का होिार? आईच्या अंतःकरिात म्हातारीद्ववषयी कळवळा दािूंन आला. ती 
श्यामला म्हिाली, “ श्याम त्या म्हातारीच्या डोक्यावर तेवढी मोळी दे!” 

 

श्यामच्या बालमनावर द ःद्वखत–दद्वलताबंद्दल अपार सहान भतूी बाळर्ावी, अिी थोर द्विकवि कोरली रे्ली. 
समाजाची कामे करिारी सारी मािसे देवाला द्वप्रय असतात. क िी हीनदीन नसतो, क िी श्रेष्ठ–उच्च नसतो. सर्ळे 
सारखेच समान असतात याचे भान श्यामला आले. 

 
श्यामला धीिं बनवण्यासाठीही आईने प्रयत्न केले. तो द्वभिा राहू नये म्हिून प्रसंर्ी ती कठोरदेखील बनली. 
 
कोकिमध्ये पावसाळ्यात द्ववद्वहरी त ड ंब भरलेल्या असतात. अिा वळेी पोहण्याची मौज असते. नवीन 

म लानंा या वळेेसच पोहायला द्विकवतात. नवद्विक्याच्या कमरेला स कड प्रकवा भोपळा बाधूंन द्ववद्वहरीत सोडतात. 
श्याम ही र्ंमत काठावरून पहायचा. त्याला पाण्याची भीती वािंायची. आई प ष्ट्कळ वळेा म्हिायची, “ श्याम, अरे 
पोहायला िीक. लहान लहान म ले पोहतात आद्वि त ला रे कसली भीती? उद्या रद्वववार आहे, पोहायला जा.” 

  



 अनुक्रमणिका 

श्याम काही बोलला नाही. रद्वववार उजाडला तसा तो माळ्यावर क ठेतरी दडी मारून बसला. म ले 
बोलवायला आली. त्यानंी त्याला िोधून काढले. पि श्याम हालेचना. आईला रार् आला. पाठीवर द्विपट्या मारीत 
द्वतने त्याला िरििंत नेले. कंबरेला स कड बाधंले. पाण्यात ढकलले. श्याम घाबरला. ओरडू लार्ला. पि द्वमिानंी 
त्याला धीर द्वदला. पोहताना हात कसे मारायचे ते सादं्वर्तले. हळूहळू श्याम धीिं िाला. िवेिंी त्याने स कड न 
बाधंता आपिहून द्ववद्वहरीत उडी िंाकली. श्यामने व त्याच्या द्वमिानंी ही र्ोष्ट त्याच्या आईला सादं्वर्तली. आईने 
दयाची कोंढी त्याला खायला द्वदली. श्यामला दही िार आवडे. मर् आईने तेलाची वािंी आिली. श्यामच्या 
पाठीवर मारलेल्या द्विपिंीचे वळ होतेच. त्यावर तेल लावीत रडवलेी होऊन म्हिाली, “ श्याम, अरे तू द्वभिा आहेस 
असे का जर्ाने त ला म्हिावे? त ला क िी नाव ेठेव ूनयेत, तू धीिं व्हावास म्हिून मी मारले. रार्ाव ूनकोस. चारं्ला 
धीिं हो. द्वनभगय हो!” 

 

त ळिीच्या अंर्िात बेहड्याचे िाड होते. एकदा श्याम द्वतथेच खेळत होता. तेवढ्यात िाडावरून एक 
द्वचमिीचे द्वपल्लू िंपकन खाली पडले. इवलेसे द्वपल्ल ूउंचावरून पडले. पार लोळार्ोळा होऊन रे्ले. श्यामने पाद्वहले. 
द्वपल्लाचे सारे द्वचम कले िरीर थरथरत होते. छाती धडधडत होती. श्यामला वाईिं वािंले. त्याने एका िडक्यावर 
ठेवनू त्या द्वपल्लाला घरात आिले. मऊ कपसावर ठेवले. श्याम आद्वि त्याचा भाऊ द्वपल्लाची काळजी घेऊ लार्ले. 
द्वपल्लाच्या चोचीत तादंळाच्या बारीक कण्या भरव ूलार्ले. िारीने पािी पाजू लार्ले. पि इवलेसे द्वपल्लू त्यात ते 
घायाळ िालेले! ते कसे खािार–द्वपिार? त्याने अखेरीस मान िंाकली. श्यामला िार िार द ःख िाले. 

 
श्यामने आईच्या ज न्या जरीच्या चोळीच्या रेिमी त कड्यात त्या द्वपल्लाचा देह र् ंडाळला आद्वि िवेतंीच्या व 

मोर्ऱयाच्या िाडाच्यामध्ये खड्डा खिनू प रून िंाकला. 
 
द्वकतीतरी वळे श्याम बाजूला रडत बसला. म्हिाला, “ आई, मी त्या पाखराचे स तक पाळिार आहे.” आईने 

समजूत काढली. म्हिाली, “ त म्ही या पाखरावर पे्रम केले तसेच प ढे एकमेकावंर करा. नाहीतर पि पिावंर पे्रम 
कराल, परंत  आपल्याच भावाला पाण्यात पहाल. तसे नका हो करू! त म्ही सारे भावडें एकमेकानंा कधी द्ववसरू 
नका! त मची एकच बहीि आहे. द्वतला अंतर देऊ नका. द्वतला भरपूर पे्रम द्या.” 

 
भतूदयेचा, पे्रमाचा पाठ श्याम द्विकला. 
 
‘पिावळी आधी द्रोिा, तो जावई िहािा’, अिी कोकिात म्हिच आहे. द्वतकडे पूवी घरोघरी पिावळीवरच 

जेवत असत. िाडपानाचंी समृद्धी कोकिात आहेच. त्याम ळे पिावळ, द्रोि लावण्याचे काम घरोघरी सवगजि करत 
असत. श्यामच्या वद्वडलानंा-भाऊरावानंा-पिावळीवरच जेविे िार आवडे. ते पिावळ-द्रोिही िार स रेख लावीत 
असत. ितेावरून येताना ते रोज देवासाठी ि ले आिीत. भाऊरावानंा ि लाचंी िार िार आवड होती. पूजेला 
म बलक ि ले त्यानंा हवी असायची. ते र्िपतीचे भक्त होते. दररोज २१ दूवांची ज डी ते र्िपतीला वहायचे. 
ख रिंलेल्या दूवा त्यानंा चालायच्या नाहीत. द्वहरव्यार्ार हव्यात. त्यासाठी ते लाबंवर जायचे. म्हिायचे, “ देवाला 
साधी दूवा वहायची ती चारं्ली नको का?” 

 

ि लाबंरोबर ते भाजी आद्वि पिावळीसाठी पाने आिायचे. कधी वडाची, कधी क डाची, कधी पळसाची, 
कधी धामिीची. नाना तऱहेच्या पानाचं्या ते पिावळी करायचे. श्यामची आजी प्रत्येकाला पाने वािूंन द्यायची. आद्वि 
५-५ पिावळी लावायला सारं्ायची. सर्ळेजि पिावळ लावायचे. श्याम माि लावायचा नाही. आई एकदा 
म्हिाली, “ श्याम, तू पिावळ लावायला िीक. नाहीतर जेवायला द्वमळिार नाही.” 
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“ मला नाही येत. मी नाही लाविार!” श्याम रार्ाने र् रकावला. त्या वळेी श्यामची आक्का माहेरपिाला 

आली होती. ती म्हिाली, “ ये श्याम, मी त ला पिावळ लावायला द्विकवते.” पि हट्टी श्यामने द्वतचेही ऐकले नाही. 
पिावळ लावली नाही. आईने श्यामला धडा द्विकवायचे ठरवले होते. ती म्हिाली, “ ज्याने त्याने आपली पिावळ 
घेऊन बसाव.े” श्यामने पिावळ लावलीच नव्हती तर तो क ठून आििार? तो ि रर्िूंन ओसरीवर जाऊन बसला. 
पोिंात भकू तर िार लार्ली होती. प न्हा श्यामची आक्का त्याच्याजवळ आली. द्वतने त्याची समजूत काढली. 
म्हिाली, “ मी उद्या सासरी रे्ले म्हिजे थोडीच येिार आहे त ला समजवायला? चल उठ, लहानसे द्वठकोळ लाव.” 

 

श्याम आक्काच्या पे्रमळ िब्दाने द्ववरघळला. आक्काच्या सारं्ण्याप्रमािे त्याने एक द्वठकोळ बनवले. हातपाय 
ध वनू आला. आईने त्याला द्वठकोळावर जेवायला वाढले. म्हिाली, “ पोिंभर जेव. उर्ीच हट्ट करतोस!” 

 

श्यामचा रार् पूिग रे्ला नव्हता. तो भरभर जेवत होता. द्वठकोळाचा एक िंाका घासाबरोबर घिात अडकला. 
कसाबसा द्वनघाला. श्याम म्हिाला, “ येत नाही तरी म्हिे तूच लाव. घिात िंाका अडकला की!” 

 

“ द्वनष्ट्काळजीपिा केला की असेच व्हायचे. नीिं चारं्ली पिावळ लावायला िीक तोवर त िी पिावळ त ला 
जेवायला द्वदली जाईल.”  

 
श्याम तेव्हापासून पिावळ मन लावनू लाव ूलार्ला. लवकरच त्याला छान पिावळ जमू लार्ली. एके 

द्वदविी भाऊरावानंा त्याने लावलेली पिावळ म द्दामच माडंली. ती स बक पिावळ पाहून त्यानंी द्ववचारले, “ चंदे्र, तू 
लावलीस का र् ही पिावळ? 

 
“ नाही भाऊ, ही श्यामने लावली आहे.” 

 

“ अरे वा! इतकी चारं्ली यायला लार्ली का?” भाऊंनी श्यामला िाबासकी द्वदली. द्रोि कसा लावायचा 
हेही द्विकवले. 

 
श्यामच्या आजीने श्यामच्या ह िारीबद्दल श्यामला एक जदाळू खायला द्वदला. श्यामला तो िारच र्ोड 

लार्ला. तो म्हिाला, “ सम द्रमंथनानंतर देवाला अमृतही द्वततके र्ोड लार्ले नसेल.” र्ोडी वस्तूत नसून 
वस्तूसाठी केलेल्या श्रमात आहे. कमातच आनंद आहे! 

 
श्याम आई-वद्वडलाचं्या पंखाखाली वाढत होता. त्याचं्या बोलण्यातून, वार्ण्यातून श्यामला द्विकायला 

द्वमळत होते. त्यानंी श्यामला जन्म द्वदला आद्वि त्यानंीच त्याचे जीवनकमळ ि लवले. त्यात पे्रमाचा रंर् भरला. 
सेवचेा स र्धं द्वदला. 

❏ 
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३. शुि ससं्कारांची णशदोरी 
 

बाब राव खोत हे वडवली र्ावचे खोत होते. र्ावचा ितेसारा वसूल करिे आद्वि तो सरकारकडे भरिे हे 
खोताचे काम असे. कोकिातील खोत हे तसे इतर समाजातील लोकाचं्या मानाने श्रीमंत असत. एकेकाळी साने 
घरािेस द्धा श्रीमंत म्हिनू प्रद्वसद्ध होते, परंत  दैवर्ती द्विरली आद्वि श्रीमतंी रे्ली. ते कजगबाजारी िाले. 

 
बाब राव हे तसे मोठे मानी र्हृस्थ होते. खोताच्या घरीच वाढल्याम ळे ते आपल्या क ळािंी कडकपिाने वार्त 

असत. परंत  मनाने अत्यतं भावनािील होते. स्वदेिीचे कटे्ट अद्वभमानी व प रस्कते होते. लोकमान्य द्विंळकाचं्या 
स्वदेिीच्या चळवळीत त्यानंी भार् घेतला होता. सहा मद्वहन्याचंी द्वििाही भोर्ली होती. आपल्या म लावंर त्याचें िार 
पे्रम होते. त्यानंा द्विकवाव,े िहािे कराव े म्हिून त्याचंी धडपड चालू असे. र्द्वरबीतदेखील त्यानंी पोिंाला द्वचमिंा 
घेऊन आपल्या म लानंा द्वििि देण्याची खिंपिं केली. स्वतः भाऊराव भल्या पहािें उठून म लानंा श्लोक, भपूाळ्या, 
आरत्या, अभरं् आदी द्विकवायचे. त्याम ळे श्यामचे द्वकतीतरी श्लोक आद्वि इतर पाठातंरही िाले होते. जेविाच्या 
वळेी प्रत्येकाने श्लोक म्हिायचा अिी घरात पद्धतच होती. वडील श्लोक समजून द्यायचे आद्वि द्विकवीतही असत. 
मोरोपंत, वामन पंद्वडत वर्रेै पंद्वडत कवींचे द्वकतीतरी श्लोक आद्वि आया श्यामच्या पाठ िाल्या होत्या. इतर देवाचंी 
स्तोिेही पाठ िाली होती. श्याम म्हितो, “ कानी क ं डलाची प्रभा चदं्रसूयग जैसे नभा हे चरि आजही मला मध र 
वािंतात. ‘वक्रत ंड महाकाय, िातंाकारं, वस देवस तं देव,ं कृष्ट्िाय वास देवाय’ वर्ैरे ससं्कृत श्लोक आम्हाला 
लहािपिी पाठ येत. रोज एखादा नवीन श्लोक ते द्विकवायचे. वद्वडलाचं्या द्विकवण्याच्या पद्धतीम ळे िकेडो ससं्कृत 
िब्दाचंा अथग समजू लार्ला.” 

 
वडील पहािें द्विकवीत तर आई सायंकाळी द्विकवी. ‘द्वदव्या द्वदव्या दीपत्कार। कानी क ं डल मोतीहार। द्वदवा 

देखून नमस्कार’ प्रकवा ‘ द्वतळाचे तेल कापसाची वात। द्वदवा तेव ेमध्यान्ह रात। द्वदवा तेव ेदेवापािी । मािा नमस्कार 
सवग देवाचं्या पायापािी । वर्ैरे आई द्विकवीत असे. त्याम ळे म लानंाही ते पाठ करण्याचा नाद लारे्. 

 
एकदा घरातली र्ाय व्यायली असतानाची र्ोष्ट. त्या वळेी श्याम दापोलीला द्विकायला होता. त्याला 

कच्च्या द धाचा खरवस िार आवडत असे. आईला त्याची सारखी आठवि येऊ लार्ली. भाऊराव म्हिाले, “ उद्या 
पहािें मी घेवनू जातो त्याच्यासाठी खरवस.’’ आद्वि सहा कोस चालत ते खरवस घेऊन रे्ले. द्वकती पे्रम! म लासाठी 
कष्ट उपसण्यात आई-वद्वडलाचं्या मनाला अपार आनंद होत असतो. 

 
जेविाचेदेखील िास्त्र आहे. भाऊराव सारं्ायचे, “ आपल्या पानाकडे पाहून जेवावे. पानात वस्तू असता 

प न्हा मार्ू नये. पान कसे लख्ख कराव.े” आद्वि वडील स्वतःही तसेच वार्त असत. 
 
एके द्वदविी सारे जेवायला बसले होते. आईने रताळ्याच्या पानाचंी भाजी केली होती. ती भाजीत मीठ 

घालायला द्ववसरली होती. परंत  वडील बोलले नाहीत म्हिून म लेही बोलली नाही. जेविे िाली. पसारा आवरून 
आई जेवायला बसली. पद्वहला घास घेतला तो भाजी अळिी! आई म्हिाली, “ अरे अळिी भाजी किी रे खाल्ली? 
सारं्ाव ेकी नाही? “ श्याम म्हिाला, “ भाऊ बोलले नाहीत म्हिून मी बोललो नाही.” सवांना अळिी भाजी खावी 
लार्ली याची रुखरूख आईला लार्ून राद्वहली. इतक्या खिंपिंीने च लीजवळ राहून केलेला स्वयपंाक र्ोड 
करूनच घ्यावा ही वद्वडलाचंी दृष्टी! श्याम म्हितो, “ द्वमिानंो, द सऱयाचे मन द खव ूनये म्हिून स्वतःच्या द्वजभेवर 
ताबा ठेविारे मािे वडील श्रेष्ठ की, स्वतःच्या मनाला लावनू घेिारी मािी आई श्रेष्ठ? दोघेही श्रेष्ठ! संयम व 
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समाधानाप्रमािेच कमगक िलतेवरही भारतीय संस्कृती उभारलेली आहे. हे दोन्हीही धडे मला आई-वद्वडलानंी 
द्वदले.” 

 

लहानपिापासूनच श्याम देवभक्त होता. देवाद्वदकाचं्या द्वकतीतरी र्ोष्टी त्याला येत असत. ऐकलेल्या व 
वाचलेल्या प ष्ट्कळ र्ोष्टी त्याला ठाऊक होत्या. म ले र्ोष्टीवले्हाळ असतातच. त्याम ळे आळीतील तसे िाळेतील म ले 
श्यामच्या घरी र्ोष्टी ऐकयला जमायची. श्याम त्याला देवाचं्या, साधूसंताचं्या व वीर प रुषाचं्या र्ोष्टी तन्मय होऊन 
सारं्ायचा. श्यामने ‘रामद्ववजय’, ‘हद्वरद्ववजय’, ‘पाडंवप्रताप’, ‘र्िेिप राि’, कथासारामृत’, द्विवलीलामतृ’ अिी 
खूप लहानमोठी प स्तके द्वमळवनू वाचली होती. एकदा प ण्याच्या मामाने श्यामला खाऊसाठी दोन आिे द्वदले होते. 
श्यामने त्याचे ‘िद्वनमहात्म्य’ व रामाचे द्वचि द्ववकत घेतले. अिा प्रकारे पालर्डला आपल्या घरी आई-वद्वडलाचं्या व 
द्वनसर्ाच्या साद्वनध्यात ज्या वळेी श्याम लहानाचा मोठा होत होता, त्याच वळेी ही ि भ संस्काराची द्विदोरीही 
द्वमळवीत होता. 
 

❏ 
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४. णशक्षिाचा ध्यास 
 

कोकिातले पालर्ड र्ाव तसे लहान खेडेच. त्या काळात द्वतथे माध्यद्वमक द्विििाची काहीही सोय नव्हती. 
प्राथद्वमक िाळेत पाचवीपयंतचे वर्ग होते. सहावीचा वर्ग नव्हता. तेव्हा प ढच्या द्विििासाठी र्ावापासून बाहेर जािे 
भार्च होते. 

 
त्या वळेी श्यामची एक आत्या दापोलीत रहात होती. दापोलीत इंग्रजी िाळा होती. भाऊरावानंी श्यामला 

आपल्या बद्वहिीकडे द्विििासाठी ठेवण्याचे ठरद्ववले. दापोलीￚपालर्ड अंतर सहा कोसांचे होते. श्यामने सवांचा 
द्वनरोप घेतला. आई म्हिाली, “ श्याम नीिं रहा हो. मन लावनू िीक.” 

 

श्याम दापोलीत आतेकडे द्विकायला आला. १० जून १९१२ रोजी दापोलीच्या द्वमिन हायस्कूलमध्ये श्यामचे 
नाव घातले. िेंकडीवर बाधंलेल्या स ंदर इमारतीमधील ही िाळा श्यामला िार आवडली. श्यामची ही िाळा 
नामादं्वकत होती. महषी कवे, रगँ्लर पराजंपे, म. म. पा.ं वा. कािे याचं्यासारखे द्ववद्याथी या िाळेत द्विकले होते 
आद्वि भारतामध्ये प्रारंभीच्या काळी ज्यानंा भारतरत्न ही सवोच्च र्ौरवउपाधी प्राप्त िाली त्यातील महाराष्ट्रातील 
दोन्ही भारतरत्ने ￚ महषी कवे आद्वि म. म. पा.ं वा. कािे ￚ त्या हायस्कूलचेच द्ववद्याथी. त्याच भाग्यवान भमूीत आद्वि 
िाळेत श्यामला चार वष ेद्विकायला द्वमळाले. 

 
दापोलीत द्विििासाठी काढलेल्या या द्वदवसादं्ववषयी श्याम म्हितो, “ आत्याकडल्या चार वषांच्या 

आय ष्ट्यक्रमात मािा प ष्ट्कळ िायदा िाला. मी कधी आजारी पडलो नाही. वळे ि किं न दवडण्यास मी द्विकलो. 
लौकर द्वनजिे व लौकर उठिे हा द्वनयम येथे सहज पाळला जाई. व्यवत्स्थतपिाची सवय लार्ली. कामाचा कंिंाळा 
रे्ला. कोितेही काम करण्याची लाज वािेंनािी िाली. द्वकतीही कष्ट पडले तरी ते द्ववदे्यसाठी केले पाद्वहजेत, हे 
द्विकलो. माझ्या वतगनाम ळे माझ्या मायￚबापासं प ष्ट्कळ समाधान वािूं लार्ले.” 

 

आत्याच्या घरच्या वातावरिाचा जसा अन कूल प्रभाव श्यामवर पडला तसाच िाळेतील वातावरिाचाही 
पडला. त्याच्या मनाचा आद्वि ब द्धीचाही द्ववकास या काळात चारं्ल्या प्रकारे िाला. या िाळेत श्यामला राम 
भेिंल्याचा उल्लेख मारे् केलाच आहे. श्याम मन लावनू द्विकू लार्ला. “ मी मोठा होईन. द्विकेन, आईला स खात 
ठेवीन.” अिी महत्त्वाकािंा त्याच्या ठायी उत्पि िाली. तो मन लावनू द्विकू लार्ला. िाळेतल्या अभ्यासाबरोबरच 
त्याने िाक ं तलाची प्रस्तावना, काव्यदोहन, नवनीत, वृत्तदपगि ही प स्तके वाचनू काढली. घरी आजोबाकंडून 
वदेद्ववद्या द्विकत होताच. लोकमान्याचंा केसरी तो अधािासारखा वाचनू काढी. त्याचे मन ि लू लार्ले. ब द्धीला तेज 
चढू लार्ले. तो िाळेतल्या वकृ्तत्व सभेत भाषिे करू लार्ला. कद्ववताही द्वलहू लार्ला. भेंड्याचं्या खेळात तर तो 
आपल्या पाठातंराने, स्मरििक्तीने साऱयानंा हरवनू िंाकत असे. अभ्यासाबरोबरच खोड्याही चालू होत्या. एकदा 
वर्ात दोन म लाचं्या द्वपिव्यानंा श्यामने र्ाठी मारून ठेवल्या. द्वििक रार्वले. “ हे कृत्य कोिी केले?” त्यानंी 
दरडावनू द्ववचारले. पि वर्ात कोिीच कोिाचे नाव सारें्ना. िजेारच्या वर्ातल्या म लाने श्यामचे नाव सादं्वर्तले. 
द्वििकानंी श्यामला उभे केले. द्वनर्डीच्या िोकाच्या छडीने उजवाￚडावा हात िोडून काढला. छडी मोडली पि 
श्यामचा हात खालीस द्धा ि कला नाही, की डोळ्यातूंन पाण्याचा थेंबही ओघळला नाही. ‘मोडेन पि वाकिार नाही’ 
ही किखर वृत्ती श्यामने प्रकिं केली. द्वििक अद्वधकच संतापले. त्यानंी वर्ाला द्ववचारले, “ आता याला कोिती 
द्वििा करू”? 

 
म ले म्हिाली, “ श्यामला िमा करा !” 
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वर्गबंधंूचे ते पे्रम पाहून माि श्याम द्ववरघळला. त्याच्या डोळ्यातूंन कृतज्ञतेचे अश्रू पािरू लार्ले. 
 
अभ्यास, खोड्या, खेळ आद्वि वाचन यातं श्यामचा वळे जाई खरा, पि आईची आठवि मनात ह रहूर 

द्वनमाि करीत असे. ओढ लावीत असे. तो व्याकूळ होत असे. मर् िद्वनवारची वािं पहात बसे. िद्वनवारी सहा कोस 
चालून श्याम पालर्डला जात असे. रद्वववारचा द्वदवस आईजवळ राहून तो परत दापोलीला येत असे. 

 
एकदा द्वदवाळीची स िंी स रू िाली होती . श्यामला व धाकट्या भावाला भाऊरावंानी नवीन सदरे द्विवले 

होते. पि भाऊरावाचं्या नेसण्याच्या धोतराचं्या माि प्रचध्या िालेल्या होत्या. आईची ल र्डीही ती द्विवनू नेिीत 
होती. पि पतीला धोतरे नाहीत याचे द्वतला िार वाईिं वािें. द्वतच्याजवळ प्रपंचात कािंकसर करून द्विल्लक 
िंाकलेले थोडेसे पसेै होते. पि तेवढ्यात किी येिार धोतरे? तेवढ्यात प ण्याहून कोिीतरी र्ावी आले. प ण्याच्या 
भावाकडून बहीिीला तीन रुपये ओवाळिी िाली. त्या पिैातून श्यामच्या आईने व म लानंी भाऊरावासंाठी 
धोतरजोडी आिली. 

 
द्वदवाळीची आंघोळ िाल्यावर श्यामच्या आईने भाऊरावाचं्या हातात नवीन धोतर द्वदले. ते चकीत िाले! 

त्यानंी नवीन धोतर पाहून चौकिी केली. श्यामच्या आईने सारे सादं्वर्तले. भाऊरावानंा आनंद िाला आद्वि आपल्या 
र्रीबीचे वाईिंही वािंले. ते श्यामच्या आईला म्हिाले, “ त झ्यासारखी जन्माची सोबतीि आद्वि अिी र्ोड व र् िी 
म ले असल्यावर मी का आनंदी होिार नाही?” 

 

द सऱयासाठी स्वतःच्या स खाचा त्यार् करण्याचे आईचे थोर उदाहरि श्यामप ढे होतेच. त्यानेही एकदा 
दापोलीहून येताना धाकट्या भावासाठी कोिं आिला. 

 
“  पैसे रे कोठले? कोिाचे कजग काढलेस की िीचे दडवलेस?” भाऊरावानंी द्ववचारले. 
 
“  कोिाच्या पैिानंा हात तर नाही ना लावलास?” आईने कातर स्वरात द्ववचारले. 
 
श्यामने सादं्वर्तले, “ भाऊ, त म्ही मला खाऊला आिा-दोन आिे देत असा, ते मी जमवले. त्यातून हा कोिं 

द्विवनू आिला मी प रूषोत्तमासाठी.” 

 

हे ऐकून आईला र्द्वहवरून आले. वद्वडलानंी त्याच्या पाठीवरून मायेचा हात द्विरवला. 
 
श्याम एकदा आईबरोबर लाडघरला चालला होता. लाडघर दापोलीपासून सहा मलैांवर आहे. दापोलीहून 

पहािें बैलर्ाडीतून दोघे द्वनघाली. द्वनसर्गलावण्याने निंलेल्या त्या द्वहरव्याकंच िाडीतल्या लालच िूंक रस्त्यातून 
बैलर्ाडी चालली होती. श्याम आईच्या माडंीवर डोके िेंकून पडला होता. आज तो आद्वि त्याची आई असे दोघेच 
होते. श्याम अपार मातृस ख अन भवीत होता. खूप स खावला होता. आई त्याच्या केसातूंन बोिें द्विरवीत ओवी म्हित 
होती- 
 

घनदाट या रानात । धो धो स्वच्छ वाहे पाणी । 
माझ्या श्यामच्या जीवनी । देव राहो ॥ 

 
ही ओवी ऐकताच श्याम ताडकन उठून बसला. 
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“  का रे उठलास असा?”  
 
श्याम म्हिाला, “ आई, श्यामच्या जीवनात तू देवाला बोलावीत आहेस, मी कसा द्वनजू? देव येिे म्हिजे 

जार्ृती येिे.” 
 
‘मी मोठा होईन, द्विकेन आद्वि आईला स ख देईन’ असा ध्यासच श्यामला लार्ला होता. आई आद्वि वडील 

दोघेही पालर्डला अत्यतं र्द्वरबीत, हालात द्वदवस काढत होते. घरात भाऊराव आद्वि त्याचें बधूं याचें द्वबनसल्याने 
भाऊरावानंा घर सोडून िोपडीत रहाव ेलार्त होते. घरच्या वािंिीतले कजगच िक्त भाऊरावाचं्या डोक्यावर आले 
होते. मानी भाऊराव अपमाद्वनत जीवन जर्त होते. श्यामची आई तर या भाऊबधंाच्या जाचाने काळवडूंन रे्ली होती. 
घरप्रपंचाला थोडेिार द्वठर्ळ लावण्यासाठी ती लोकाचं्या घरचे दळिकाडंि करू लार्ली होती. एकेकाळी वैभवात 
द्वदवस काढलेल्या आईला हे द ःख द्ववलिि जाळीत होते. द्वतची प्रकृती द्वदवसेंद्वदवस खालावत चालली होती. श्याम 
घरी आला म्हिजे आईला दळू लारे्. ध िे ध वायला, भाडंी घासायला, केरवारे करायला, सारवायला तो आईला 
मदत करीत असे. 

 
दापोलीला श्याम इंग्रजी पाचवी पास िाला. त्याचा द्वमि राम आधीच प ण्याला आई व भावडंाबंरोबर 

द्विकायला रे्ला होता. 
 
भाऊरावाचंी त्स्थती द्वदवसेंद्वदवस द्वबकिं होत चालली होती. त्यानंा धनहीन त्स्थतीत प्रपंचाचा र्ाडा ओढिे 

िार जड जात होते. अिा पद्वरत्स्थतीत श्यामला प ढे द्विकविे त्यानंा जमलेसे द्वदसत नव्हते. म्हिून त्यानंी 
नाइलाजाने श्यामला ओळखीने रेल्वते नोकरीला लावण्याचा द्ववचार केला होता. 

 
श्यामच्या मनोरथाचंा च राडा होत होता. त्याने द्विकून मोठा होण्याची, कवी-गं्रथकार होण्याची उमेद 

बाळर्लेली होती. पि पद्वरत्स्थतीने वािं अडद्ववली होती. 
 
श्यामला खूप द्विकण्याची इच्छा होती. त्याने वद्वडलावंर भार न िंाकता द्विकावे, असा द्ववचार केला. एवढ्या 

लहान वयात नोकरीची कल्पनाही त्याला रुचली नाही. 
 
श्यामने दोन-तीन द्वठकािी चौकिी केली, तेव्हा कळले की औधं संस्थानात द्विििाची सोय आहे. र्रीब 

द्ववद्यार्थ्यांना अिछिातून मोित जेवि द्वमळते. श्यामने औंधला द्विकायला जायचे ठरद्ववले. 
 
देवासाठी रानावनात जािारा बाळ ध्र व हा त्याचा आदिग होता. द्ववदे्यसाठी पडतील ते कष्ट सोसण्याचे, 

प्रसंर्ी माध करी मार्ून द्विकण्याचे त्याने पके्क केले. श्यामच्या या ि भ द्ववचाराला त्याच्या आईने व वद्वडलानंीही प ष्टी 
द्वदली. श्यामने वळकिंी बाधंली. रकेंत चार कपडे, प स्तके घेतली. भाऊरावानंी चारं्ला द्वदवस पाद्वहला आद्वि 
श्यामने त्या द्वदविी औधंचा रस्ता धरला. 
 

❏ 
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५. मातृणवयोग 
 

आजच्यासारखी प्रवासाची वाहने त्या काळी उपलब्ध नव्हती. रस्ते नव्हते. प्रवासही खडतर असायचा. 
श्याम पालर्डहून द्वनघाला, तो हिे बंदरापयंत बलैर्ाडीने आला. द्वतथून बोिंीने म ंबई. म ंबईहून प ढे प िे. प ण्याहून 
रद्वहमतपूर. औधं हे ससं्थान रद्वहमतपूरपासून चौदा मलैावंर आहे. द्वतथे रेल्वसे्िेंिन नाही. त्याम ळे श्यामला 
बैलर्ाडीने रद्वहमतपूरपासून औंधला याव ेलार्ले. असा हा खडतर प्रवास श्यामने द्ववदे्यसाठी केला. 

 
औंधला सखाराम दाते नावाचा पालर्डचाच द्ववद्याथी होता. श्याम सखारामकडेच उतरला. श्याम मोठ्या 

आिनेे औधंला आला खरा पि आल्याबरोबर त्याच्या पदरी द्वनरािा पडली. श्याम येण्याच्या काही द्वदवस आधीच 
द्वतथल्या बोद्वडंर्मध्ये एक नवीन द्वनयम जारी करण्यात आला होता. संस्थानाबाहेरच्या म लानंा अतःपर बोद्वडंर् बंद 
करण्यात आले होते. श्याम कोकिातला. संस्थानच्या बाहेरचा. त्याम ळे त्याला बोद्वडंर्चा िायदा द्वमळिार नव्हता. 
पोिंाचा भीषि प्रश्न श्यामप ढे उभा राद्वहला. पि सखारामने धीर द्वदला. म्हिाला, “  मला द्वमळिारी द्विदोरी आपि 
दोघे खाऊ.” दोन भाकऱया आद्वि दोन म ठी भात एवढे अि बोद्वडंर्मधून सर्ळ्यानंा द्वमळत होते. सखारामने मनाचा 
मोठेपिा दाखवला पि पोिं भरिार कसे? परंत  श्यामचा द्वनधार कायम होता. घरी परत जाण्याचा द्ववचार त्याच्या 
मनाला द्विवला नाही. ‘उपािी मरेन पि घरी परतिार नाही’ असा द्वनधार त्याने मनािी केला. पि करायचे काय? 
माध करी मार्ावी? वार लावावते? पि येथे ना कोिी ओळखीचे ना मायेचे! कोिाप ढे तोंड उघडायचे? श्याम 
द्ववचारात ब डून रे्ला. 

 
औंधच्या श्रीयमाई श्रीद्वनवास द्ववद्यालयात श्यामने नाव घातले. मद्वहना आठ आण्याप्रमािे भाड्याची एक 

लहानिी अधेंरी खोलीही ठरवली. 
 
िाळेचा अभ्यास स रू िाला. पोिंासाठी माध करी मार्ण्याचे ठरवले. “ ॐ भवद्वत द्वभिा ंदेही” म्हित श्याम 

घरोघरी जाऊ लार्ला. पि दारोदारी होिारी हेिंाळिी त्याच्या हळ वार मनाला मानवनेा. मर् त्याने हाताने 
स्वयंपाक स रू केला. भाकऱया करता येईनात. एका वृद्ध माऊलीने भाकऱया करून द्वदल्या. त काराम नावाचा एक 
द्वमि द्वर्रिीत साडंलेले पीठ देऊ लार्ला. कधी कोरडी भाकरीच तर कधी न सती भाजीच, कधी मक्याचे दािे असे 
खाऊन श्याम द्विििासाठी खडतर तप आचद्वरत होता. पि त्यातही द्ववघ्न आले. औधंला प्लेर् स रू िाला. िाळा 
बंद पडली. जवळची घोंर्डी व प स्तके द्ववकून श्याम पालर्डला परत आला. भाऊरावानंा वािंले तो द्वििि सोडून 
आला, म्हिून ते रार्ाने बोलले. श्यामला याचे िार द ःख िाले. त्याने प ण्याला रामला पि द्वलहून मी द्वतकडे येऊ 
का म्हिनू द्ववचारले. रामने कळवले, ‘द्वनःिकंपिे द्वनघून ये.’ श्यामचा प ढचा प्रश्न तूतग तरी स िंला होता. वळकिंी-
रंक घेऊन तो प ण्याला दाखल िाला. 

 
प ण्यात आल्यावर श्यामने न तन मराठी द्ववद्यालयात ६वीच्या वर्ात नाव घातले. तो रामकडे राहू लार्ला. 

अभ्यास स रू िाला. पि पोिंोबाचे काय? श्याम कधी डाळच रम रे खाऊन रहायचा, कधी रामच्या आईने द्वदलेले 
खाऊन रहायचा. त्याने खानावळीत जेवतो असे रामच्या आईला सादं्वर्तले होते. काही प स्तके द्ववकून त्याने 
खानावळीचे पैसे भरले होते. संध्याकाळी क ठेतरी चक्कर मारून येई आद्वि जेवि िाले म्हिून सारें्. 

 
वार्थषक परीिा िाली. तेवढ्या अवधीतही श्यामने चारं्ला अभ्यास केला. तो पास िाला. मदॅ्वरकच्या वर्ात 

रे्ला. पि जेविाचा प्रश्न होताच. रामच्या आईने धरीच जेवायला सादं्वर्तले. श्यामला संकोच वािें. त्याने काही वार 
द्वमळवले. तो वारावर जेव ूलार्ला. रामच्या धरातली सवग कामे करू लार्ला. रामची बहीि आजारी पडली तर 
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द्वतची सेवास श्रूषा श्यामने केली. श्याम सेवाद्वप्रय होता. त्याने एकदा एका र्द्वरबाला पायातली वहाि काढून द्वदली. 
अंर्ातला कोिंही द्वदला. 
 

मुखास माझ्या न निवो नकार। 
ननघो मुखातून सदा सकार। 

 
अिी श्यामची त्या वळेेही वृत्ती होती. आपल्याजवळचे आपल्याहून जो र्रजू आहे त्याला देण्याचा व त्यार्ाचा 
अभ्यासही श्याम करू लार्ला होता. देहाला उपवास पडले तरी मनाला उपवास पडू नयेत म्हिनू तो दि असे. 
ज न्या बाजारात जाऊन चांर्ली प स्तके पहात असे. द्ववकतही घेत असे. त्यासाठी उपािी रहात असे. 
 

श्यामचे प ण्याला द्वििि चालले होते त्याचवळेी पालर्डला त्याची आई आजारी पडली. द्वतच्या सेवसेाठी 
श्यामची सखू माविी द्वतकडे रे्ली. पि श्यामचा अभ्यास, िाळा ब डेल म्हिून त्याला कळवले नव्हते. तेवढ्यात 
द्वदवाळीची स िंी स रू िाली म्हिून श्याम म ंबईला आला. द्वतथून बोिंीने हिे बंदरावर उतरला. त्याला आईच्या 
द्वनधनाची बातमी कळली. श्यामवर वज्राघातच िाला. द ःखाने तो द्ववव्हळ िाला. श्याम म्हितो, “ माझ्या 
जीवनातील आिा रे्ली, प्रकाि रे्ला. माझ्या जीवनाचे सूि त िंले.” श्यामने आईच्या आठविींचे “ श्यामची आई” 
नावाचे अत्यंत स ंदर प स्तक प ढे द्वलद्वहले. मराठी भाषेचे ते भषूिच आहे. प स्तकाच्या अखेरीस श्यामने म्हिंले आहे, “ 
द्वमिानंो, अिी आई मोठ्या भाग्याने द्वमळते. मािी आई रे्ली परंत  भारतमातेच्या सेवसेाठी मला तयार करून रे्ली. 
श्याम माझ्या मोहात र् रििेंल, िक्त मािीच सेवा करेल, इतराचं्या सेवसेाठी तो धाविार नाही, म्हिून तर द्वतने 
स्वतःला दूर केले नसेल? दूर केले असेल! सवग भारतातील माता माझ्या श्यामच्या हाऊ देत. एकच नव्हे तर अनेक 
आया श्यामला द्वमळू देत. या अनंत आया पाहण्याची द्वदव्य दृष्टी देऊन आई रे्ली. द्वजकडे द्वतकडे आता माझ्याच 
आया!” 

 
याच थोर व पद्ववि भावनेने श्यामने प ढल्या आय ष्ट्यात देिसेवचेे व समाजसेवचेे कायग केले. 
 
जड व द ःखी अंतःकरिाने श्याम परत प ण्याला आला. अभ्यासाला लार्ला. मदॅ्वरकची परीिा उत्तीिग 

िाला. ते १९१८ साल होते. मदॅ्वरकच्या प्रमािपिावर श्यामला एखादी नोकरी त्या काळी द्वमळालीही असती; पि 
श्यामला उच्च महाद्ववद्यालयीन द्विििाची तहान लार्ली होती. अनेक अडचिी प ढे होत्या, पि त्या सहन करायच्या, 
त्याचं्यािी दोन हात करायचे, िर्डायचे पि द्विकायचे असा द्वनधार त्याने केला. ‘न्यू पूना कॉलेज’मध्ये तो दाखल 
िाला. आजचे सर परि रामभाऊ कॉलेज म्हिजे त्या काळचे न्यू पूना कॉलेज होय. 

 
१९१८ ते १९२२ अिी चार वष ेत्या महाद्ववद्यालयात श्यामने द्वििि घेतले. श्याम रामकडेच रहात होता. वार 

लावनू जेवत होता. प्रो. घारप रे, प्रो. द. वा. पोतदार, प्रो. द. के. केळकर, प्रो. ना. सी. िडके, श्री. रा. कृ. लार् ू
आदी प्रद्वसद्ध लेखक, वके्त, संिोधक आदी द्वविानाचं्या सहवासाचा व त्याचं्या द्विकवण्याचा लाभ श्यामला त्या 
काळात लाभला. 
 

❏ 
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६. श्याम पदवीधर झाला! 
 

चार वषांच्या कॉलेजमधील द्विििाबरोबरच श्यामला अन्य सामाद्वजक कायातही भार् घेण्याची संधी 
लाभली. त्या वळेच्या म्य द्वनद्वसपाद्वलिंीच्या वतीने होिाऱया खानेस मारीच्या कायात एक स्वयसेंवक म्हिनू श्यामने 
भार् घेतला. घरोघर जाऊन ही नोंदिी करताना त्याला अनेक तऱहेचे भलेब रे अन भव आले. अज्ञान, दाद्वरद्र्य, जीिग 
रूढी, द्ववद्ववध तऱहेचे मानवी स्वभाव याचें एक सामाद्वजक दिगनच घडले. समाजत्स्थतीची थोडीिी कल्पनाही त्याला 
आली. 

 
याच काळात प ण्यातील द्वकलोस्कर नािंकरृ्हात व र्ायकवाड वाड्यात सभा होत असत. डॉ. अॅनी बेििंं, 

सरोद्वजनी नायडू, हॉर्थनमन, द्वचत्तरंजन दास, मोतीलाल घोष, द्वबद्वपनचदं्र पाल, कस्त रीरंर् अय्यंर्ार इत्यादी त्या 
काळातल्या प्रख्यात देिभक्ताचंी तेजस्वी भाषिे ऐकायची संधीही श्यामला लाभली. अिी व्याख्याने तो सहसा कधी 
च कवत नसे. 

 
श्यामचा द्वमि राम एका द्वमिमंडळात जात असे. या मडंळातील म लानंा श्याम ससं्कृत द्विकवायला जात 

असे. द्विकवण्यासाठी नवीन, चारं्ले, काव्यमय, पि साधे असे श्लोक श्याम प्रयत्न करून िोधून ठेवीत असे. या 
द्वमिमंडळात दर रद्वववारी व्याख्यानेही होत असत. श्यामने रामच्या आग्रहावरून रामतीथाच्या जीवनावर दीड तास 
अस्सखद्वलतपिे व्याख्यान द्वदले. अध्यिस्थानी असलेले प्रोिेसर म्हिाले, “ रामतीथांचे सारे वाङ् मय जिू आजच्या 
व्याख्याताच्या ओठावंर आहे. असेच वाचन, मनन, प्रचतन त्यानंी चालू ठेवाव.े” 

 
राम आजारी पडला तेव्हा श्याम त्याच्याजवळ बसून त्याला वाचून दाखवीत असे. रािीच्या वळेी 

रस्त्यावंरच्या द्वदव्याचंा प्रकाि द्वखडकीतून खोलीत येत असे. त्याच प्रकािात श्याम नेहमी अभ्यास करीत असे. 
 
त्याच स माराची घिंना. श्याम म ंबईला उन्हाळ्याच्या स ट्टीत आला होता. एके संध्याकाळी चौपािंीवर रे्ला. 

तेथे प्रचंड जनसम दाय त्याला द्वदसला. स्वामी श्रद्धानंदाचंा खून िाला होता आद्वि त्या द्वनद्वमत्ताने तेथे द खवट्याची 
सभा होती. र्ाधंीही त्या सभेत बोलले. श्याम म्हितो, “ त्या वळेेस मी महात्माजींना प्रथमच पाद्वहले. भारताचा आत्मा 
पाद्वहला. भारताची प ण्याई पाद्वहली. भारताचे तप पाद्वहले. वैराग्य पाद्वहले. चालतीबोलती र्ीता पाद्वहली. सत्यपे्रमाचा 
नवा अवतार पाद्वहला. मािे डोळे भरून आले होते. मी सद्गद्वदत िालो होतो. हृदय उचंबळून आले होते.” 

 
र्ाधंीजींचा श्यामच्या जीवनावर िालेला हा प्रथम संस्कार! प ढे तो अद्वधकाद्वधक दृढ होत रे्ला. 
 
कॉलेजचा अभ्यास चालू असतानाच श्यामचे इतरही वाचन स रू असे. त्या वळेी त्याला इंग्रजी वाङ् मयाचे 

जिू वडेच लार्ले होते. वाचनालयात बसून त्याने द्वकतीतरी उत्तमोत्तम इंग्रजी गं्रथ वाचले. श्री. अरप्रवदाचे ‘आयग’ 
माद्वसक त्याला खूप आवडायचे. त्यात र्ीतेवर द्वनबधं येत असत. तसेच योर्, भारतीय संस्कृती, पाद्वश्चमात्य 
तत्त्वज्ञान यावंरही लेख असत. 

 
कालाईल हा तर श्यामचा आवडता लेखक होता. कालाईलचे द्वनबधं त्याने पाठ केले होते. तो न कताच 

वाचीत नसे तर महत्वाचे द्विंपून घेत असे. श्याम म्हितो, “ इंग्रजीतील सारे उत्तमोत्तम साद्वहत्य मराठीत आिाव ेअसे 
माझ्या मनात येई.” माय मराठी मातृभाषा स ंदर व समृद्ध करावी, अिी तळमळ तेव्हापासूनच श्यामला लार्नू 
राद्वहली होती. 
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त्याच वळेी प ण्यात बालवीर चळवळ स रू िाली होती. श्यामने द्विवाजी पथकात प्रविे द्वमळवला. दररोज 
संध्याकाळी खेळￚकवायत असे. तसेच प्रथमोपचार, आकािदिगन, संदेिवहन, वनसंचार इत्यादी द्ववद्ववध प्रकारचे 
द्विििही असे. श्याम बालवीर चळवळीत चारं्लाच रमला होता. 

 
बालवीरानंा रोज दैनंद्वदनी द्वलहावी लारे्. द्वतच्यात रोज एक तरी सत्कृत्य द्वलहाव ेअिी अपेिा असे. श्याम 

भल्या पहािें उठून लकडी प लाजवळ थाबंत असे. सकाळच्या वळेी खेड्यातूंन र्ािी र्ात येिाऱया ओिेवाल्या 
बायका द्वतथे द्ववसाव्याला थाबंत असत. श्याम त्याचं्या डोक्यावर त्याचंी ओिी प न्हा उचलून देत असे. दैनंद्वदनीत हे 
सत्कृत्य नोंदवनू ठेवत असे. 

 
१९२०ￚ२१ हा र्ाधंीजींनी द्वब्रद्विंिादं्ववरुद्ध प कारलेल्या असहकार चळवळीचा तेजस्वी काळ! र्ाधंीजींच्या 

हाकेला स्मरून अनेक डॉक्िंसग, वकील, द्वििक, द्ववद्याथी इत्यादींनी आपापले व्यवसाय सोडून चळवळीत उडी 
घेतली होती. श्यामलाही राहवले नाही. त्यानेही कॉलेजला रामराम ठोकला. घरी वद्वडलानंा पि द्वलहून कळवले, “ 

त मचा एक म लर्ा देिासाठी िकीर िाला असे समजा!” 

 

पि द्वमळताच भाऊराव प ण्याला धावत आले. त्यानंी श्यामला द्वििि पूिग करण्याद्ववषयी प ष्ट्कळ समजावले. 
प्रो. द. वा. पोतदार यानंीही तसाच उपदेि केला. श्यामने प नश्च द्विििास स रुवात केली. प्रो. द. वा. पोतदार याचें 
श्यामवर द्वविषे पे्रम होते. त्याचं्यासाठी त्यानंी एम. ए. ला मराठीत उपयोर्ी पडाव े म्हिून ‘मराठी र्द्याचा इगं्रजी 
अवतार’ नावाचे प स्तक द्वलद्वहले. श्यामची एम. ए. ची मराठीची उत्तरपद्विका वाचून ते इतके खूष िाले होते की, 
त्यानंी उत्तरपद्विकेवर द्वलहून ठेवले की, ‘हा म लर्ा प ढे मोठा लेखक होईल!’ त्याचें हे द्वनरीिि प ढे एखाद्या 
भद्ववष्ट्यासारखे तंतोतंत खरे ठरले. 

 
अनेक तऱहेच्या अडचिी, सकंिें याचं्यािी ि जूंन श्यामने आपले द्वििि पूिग केले. १९२२ साली तो संस्कृत 

ऑनसग व मराठी हे द्ववषय घेऊन बी. ए. िाला. 
 
बी. ए. िाल्यानंतर श्यामने अंमळनेर येथील तत्त्वज्ञान मंद्वदरात तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासास जायचे ठरवले. 

तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासाकडे त्याचा ओढा होताच. 
 

❏ 
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७. छात्रानंद गुरुजी 
 

१९२३ सालच्या ज लै मद्वहन्यात तत्त्वज्ञानाचा एक द्ववद्याथी म्हिून पी. एस. साने हे अंमळनेर येथील 
तत्त्वज्ञान मंद्वदरात दाखल िाले. आपि त्यानंा आता साने र् रुजी म्हिूया. या संस्थेची कीती दूरवर पसरलेली 
होती. तत्त्वज्ञान मदं्वदरात येण्यापूवी र् रुजींच्या मनीमानसी एक स ंदर स्वप्न होते. ज्या अिैताची द्विकवि भारतीय 
संस्कृतीने, तत्त्वज्ञानाने द्वदली त्या अिैताची साधना त्या द्वठकािी चाललेली असिार. अिैत अभ्यासिारेच नव्हे तर, 
दैनंद्वदन जीवनात ते आचरिारे साधकही या मंद्वदरात असिार अिी र् रुजींची कल्पना होती. िैताने भरलेल्या या 
जर्ात अल्प प्रमािात का होईना, अिैत स्वीकारलेले साधक पहायला द्वमळिार, त्याचं्या सोबत रहायला द्वमळिार, 
अिा आिनेे ते आले होते. पि जेव्हा ते तत्त्वज्ञान मदं्वदरात प्रत्यि राद्वहले आद्वि द्वतथली सर्ळी तऱहा पाद्वहली तेव्हा 
त्याचंा िारच भ्रमद्वनरास िाला. साबिाच्या वडीसाठी भाडंिारे दोन प्रोिेसर पाहून त्यानंा धक्काच बसला. परंत  
द्वनरद्वनराळ्या प्रातंातले लोक द्वतथे होते आद्वि त्याचं्यािी थोडािार सबंंध आल्याने आधीच प्रातंद्वनरपेि असलेली 
र् रुजींची दृष्टी अद्वधक द्वविाल, भारतीय बनली. त्या त्या प्रातंाची ओळख त्या त्या प्रातंातील मािसाकडून करून 
घेण्याची सधंी लाभली. प ढे प्रद्वतपादलेल्या अंतरभारतीचे बीज मनोभमूीत रुजण्यास मदत िाली, हा एक आद्वि 
द्ववद्ववध तत्त्वज्ञानाचंा अभ्यास करावयास द्वमळाला हा द सरा असे लाभ पदरात पडले. बाकी बराचसा मनस्तापच 
िाला. 

 
तत्त्वज्ञान मंद्वदरात असतानाच त्याचें वडील भाऊराव वारले. र् रुजींचे द्वपतृछि हरवले. ते पालर्डला 

जाऊन आले. तत्त्वज्ञान मंद्वदरात र् रुजींचे मन रमले नाही, म्हिून १९२४ साली एम. ए. िाल्यानंतर अंमळनेर 
येथील खानदेि एज्य केिन सोसायिंीमधे ते पी. एस. साने सर म्हिनू दाखल िाले. तेच हायस्कूल आता प्रताप 
हायस्कूल म्हिनू ओळखले जाते. 

 
काळी िंोपी, ओठावर ठसठिीत द्वमिा, र्ळ्याभोवती उपरिे र् ंडाळलेले, काळा र्ळाबंद कोिं, पायघोळ 

धोतर, पायात प िेरी जोडा आद्वि हातात एखादे प स्तक. अिी त्या वळेी साने सराचंी मूती होती. िाळेत र् रुजी त्या 
वळेच्या पाचवीला इंग्रजी व संस्कृत, सहावीला मराठी आद्वि मदॅ्वरकला इद्वतहास व मराठी हे द्ववषय द्विकवीत असत. 
जो द्ववषय द्ववद्यार्थ्यांना द्विकवायचा, त्या द्ववषयाची द्वमळतील तेवढी प स्तके द्वमळवनू वाचीत असत आद्वि मर् 
द्विकवायला द्ववद्यार्थ्यांप ढे उभे राहत असत. म्हिजे अध्यापनापूवी अध्ययन करिारे हे खरेख रे द्वनष्ठावतं र् रुजी होते. 
अिा द्वनष्ठेम ळेच त्यानंी ‘र् रुजी’ हे पद साथग केले. 

 
‘साने सर उत्तम द्विकवतात’ एवढी लोकद्वप्रयता त्यानंी थोड्या द्वदवसात द्वमळवली. हायस्कूल म ख्याध्यापक 

श्री. र्ोखले यानंी र् रुजींच्या ठायीची द्ववद्याथांद्ववषयीची कळकळ व वात्सल्य ही श्रेष्ठ र् िसंपदा पाद्वहली आद्वि 
त्याचं्यावर तेथील वसद्वतर्हृाची जबाबदारी सोपवली. िाळेच्या अभ्यासक्रमात व द्विििात ज्या र्ोष्टी अनेक 
अडचिीम ळे अप ऱया राहतात, त्या छािालयात बऱयाचिा पूिग करता येतात. म लानंा द्वििकाचं्या साद्विध्याचा प रेपूर 
िायदा द्वमळावा व म लाचं्या िीलसंवधगनाकडे अद्वधक लि देिे िक्य व्हाव;े त्याचं्यात सहजीवन, सहकद्वरता, 
स्वावलंबन, सचोिंी, स्वाद्वभमान, देिभक्ती व बंध भाव या र् िाचे बीजारोपि व्हाव े असाच उदे्दि छािालय 
काढण्यामध्ये संस्थाचालकाचंा होता. या उदे्दिाचंी पूती करायला र्ोखले यानंा साने र् रुजीच सवगथैव य क्त वािंले हे 
एका अथी सहज स्वाभाद्ववक होते. 

 
छािालयाचे काम अंर्ावर घेतल्यानंतर र् रुजींचा द्ववद्यार्थ्यांिी अद्वधक जवळून संबंध येऊ लार्ला. 

र् रुजींची तेथील खोलीदेखील छािालयￚद्ववद्यार्थ्यांचीच बनली. सर्ळे द्वतथे यायचे, बसायचे. र् रुजींच्या भोवती 
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म लाचंा र्रडा सारखा असेच. बालमनात कसा प्रविे करावा, बालकाचं्या भावद्ववश्वािी कसे समरस व्हाव,े याचे 
उपजत असे ज्ञान जिू र् रुजींना होते. एरवी थोरामोठ्यातं संकोचून जािारे, कमी बोलिारे र् रुजी लहान म लातं 
माि मूल होऊन जात. 

 
छािालयात भल्या सकाळी लवकर उठाव े लारे्. म लाचंी ती तर साखरिोपेची वळे. म ले उठायला 

क रक रत. र् रुजी मातेच्या मायेने जवळ जाऊन अंर्ावरून हात द्विरवनू उठवत असत. कधी हलक्या पे्रमळ हाकेने 
तर कधी ‘घनःश्याम स ंदरा श्रीधरा’ अिा भपूाळीच्या स्वरानंी म लाचं्या अंर्ावरील पाघंरूि दूर करीत असत. 

 
मर् प्राथगना मंद्वदरात प्राथगना व्हायची. र् रुजी द्वतथे स ंदर स ंर्धी ि ले आिून ठेवीत असत. स रेल आवाजात 

प्राथगना होई. भजने म्हिंली जात. द्वदवसाची स रुवात अिी प्रसि, स ंदर व्हायची. 
 
खेड्यापाड्यातूंन, द्वठकद्वठकािाहून आलेले द्ववद्याथी छािालयात असत. त्या काळी आजच्यासारखी 

द्वठकद्वठकािी द्ववद्यालये नव्हती. त्या द्ववद्यालयातील द्ववद्यार्थ्यांमध्ये क िी श्रीमंतीत क िी लाडात वाढलेले असत, 
नको त्या सवयी त्यानंा असत. र् रुजींना त्यानंा चारं्ल्या सवयी लावायच्या होत्या. त्यासाठी र् रुजींनी त्यानंा उठता 
बसता रूि कोरड्या उपदेिाचे घ िंके पाजण्याएवजी वात्सल्यपूिग कृती करायला स रुवात केली. म ले िाळेत प्रकवा 
क्रीडारं्िावर रे्ली म्हिजे र् रुजी त्याचं्या खोल्यातूंन जात असत आद्वि तिीच पडलेली अंथरुिे पाघंरुिे नीिं 
घड्या घालून ठेवीत असत. इकडे द्वतकडे पडलेले कपडे, प स्तके, वया सवग व्यवत्स्थत लावीत असत. काजळीने 
काळ्या पडलेल्या कंद्वदलाच्या काचा स्वच्छ प सून ठेवीत असत. डब,े कपबिा, भाडंी असतील तर ती घासून ठेवीत 
असत. र्ादीवरच्या मळक्या चादरी, दोरीवरचे कळकिं कपडे ध वनू वाळवीत असत. खोल्या स्वच्छ िाडून ठेवीत 
असत. 

 
म ले बाहेरून आली म्हिजे आपल्या लखलखीत िाडलेल्या खोल्या आद्वि व्यवत्स्थत ठेवलेले सामान पाहून 

नवल करीत! क िी केले हे सारे? क िाचा येथे पे्रमळ हात द्विरला? साने सराचंा! हे कळल्यावर त्यानंा आपलीच 
लाज वािें. द सऱया द्वदवसापासून ते स्वच्छ, व्यवत्स्थत राहण्याचा प्रयत्न करू लार्ायचे. हळूहळू त्याचं्या वार्ि कीत 
इष्ट तो बदल घडून येई. 

 
क िी आजारी पडला, क िाला काही लार्लेￚखूपले तर र् रुजी त्याची राि राि जार्ून सेवा करायचे. 

अडीअडचिीला धावायचे. र्रीब द्ववद्यार्थ्यांची िी थकायची. र् रुजी आपल्या पर्ारातून ती भरून िंाकायचे. 
 
छािालयाची इमारत िाळेच्या इमारतीपासून थोडी दूर होती. तो परीसरही रूि, ओसाड होता. सापￚ 

प्रवचवाचंी वस्ती द्वतथे असायची म्हिून त्या भार्ाला ‘अंदमान’ म्हित असत. र् रुजींनी या अंदमानचे ‘आनंदभवन’ 
करायचे ठरद्ववले त्या ओसाडीत बद्वर्चा ि लवायची योजना आखली. एका स ट्टीत छािालयातील तरुिाबंरोबर 
खपून त्यानंी ती जमीन खिून साि केली. वािे तयार केले. ि लिाडे लावली. द्ववद्वहरीचे पािी उपसून बार् 
प्रिपली. 

 
म लानंा ि लाचंा सहवास द्वमळाला पाद्वहजे, त्याचं्या दृष्टीसमोर सदैव ि लाचंी पद्ववि, द्वनमगळ सृष्टी असली 

पाद्वहजे. ि ले जिी स ंर्धी, स्वच्छ व रसमय असतात. तिी आपली जीवने व्हावीत, ही भावना ि लाचं्या दिगनाने 
म लाचं्या मनात सहज द्वनमाि व्हावी अिी र् रुजींची इच्छा होती. हळूहळू बार् आकाराला आली. काही द्वदवसातच 
त्या ओसडीत द्वहरवळ द्वदसू लार्ली. र् लाब, द्वनद्विरं्ध, िवेतंी, मोर्रा नाना तऱहेची ि लिाडे तरारली. र् लबिी, 
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कदगळी, त ळिी डोलू लार्ल्या आद्वि काही द्वदवसातंच एका र् लाबाच्या रोपट्यावर एक कळी द्वदसू लार्ली. 
र् रुजींना केवढा आनंद िाला! ि लाचं्या, िाडाचं्या द्वहरव्या सृष्टीतच त्याचें बालपि रे्ले होते. थोड्या द्वदवसातच 
कळीचे िूल िाले. त्या रािी छािालयातील म लानंा घेऊन, बद्वर्च्यात बसून र् रुजींनी त्या र् लाबाच्या ि लाचा 
जन्मोत्सव साजरा केला. त्या रोपट्याला त्यानंी रंर्बरंेर्ी कापडाच्या त कड्यानंी सजद्ववले. मर् म लानंी र्ािी 
म्हिंली, बासरी वाजवली. र् रुजींची थोर द्वनखळ सौंदयगदृष्टी द्वन रद्वसकता यातून जिी प्रकिं होते, तसेच ि लावंर, 
वृिवलेींवर, अवघ्या सृष्टीवरच पे्रम कराव,े सृष्टीिी तदू्रप होऊन जाव,े हा पाठ द्वकती वरे्ळ्या तऱहेने त्यानंी म लानंा 
द्वदला होता, याचाही बोध होतो. 

 
असाच एक प्रसंर् र् रुजी वर्ात द्विकवत होते. बाहेर पाऊस पडू लार्ला. र् रुजीनी हातातले प स्तक बंद 

केले द्वन म्हिाले, “ चला, पावसात द्वभजायला.” इतर द्वििक म्हिाले, “ अहो साने, पावसात म ले द्वभजतील तर 
आजारी पडतील.” र् रुजी म्हिाले, “ प्रभचेू लिावधी हात आपल्याला क रवाळायला येत आहेत, मर् का बंद वर्ात 
द्विकवत बसायचे?” पावसाच्या धारा म्हिजे प्रभचेू लिावधी हात! केवढी काव्यमय कल्पना! केवढी रद्वसकता!! 
र् रुजी असे जीवनस्पिी द्वििक होते. जो पावसात म लानंा द्वभजायला, उन्हात तापायला, थंडीत क डक डायला, 
मातीिी मस्ती करायला द्वन आभाळािी दोस्ती करायला द्विकवतो, तोच खरा द्वििक द्वन तेच खरे द्वििि. 

 
अडलेल्याￚनडलेल्यानंा मदत करण्यासाठी ते सदैव प ढे येत असत. जवळचे देण्याचा अभ्यास त्यानंी 

लहानपिापासूनच केला होता. िाळेत काही द्ववद्याथी अत्यंत र्रीब असत. घरच्या दाद्वरद्र्याम ळे द्वििि अध्यावरच 
सोडण्याची पाळी काही जिावंर येई. वैद्य नावाचा असाच एक द्ववद्याथी होता. र्रीब पि ह िार त्याच्यावर अिी वळे 
आली. द्वबचारा द ःखीकष्टी िाला. र् रुजींच्या कानावर हे रे्ले. त्यानंा आपली द्ववद्यार्थथदिा आठवली. द्ववदे्यसाठी 
सोसलेला वनवास आठवला. ते उपासतापास, ती मानहानी, सारे चिंकन डोळ्यापं ढून रे्ले. र् रुजी उठले आद्वि 
वैद्यकडे रे्ले. म्हिाले, “ त ला वषगभर मी िी देईन, पि िाळा सोडू नकोस.” 

 

छािालयातील र्ोपाळ नावाचा र्डी एकदा द्ववषमज्वराने आजारी पडला. िाळेच्या र्ड्यानंाही त च्छ न 
मानता आपल्या बरोबरीचे मानायला द्विकद्वविारे र् रुजी! त्यानंा र्ोपाळच्या आजारपिाची वाता कळताच ते जेवि 
कसेबसे संपवनू उठले आद्वि र्ोपाळच्या खोपिंात रे्ले. र्ोपाळला त्यानंी आपल्या खोलीत आिले. कॉिंवर मऊ 
द्वबछाना अंथरून िोपवले. डॉ. म्हसकरानंा बोलावनू घेतले. डॉ. म्हसकर राष्ट्रीय वृत्तीचे सहृदय र्ृहस्थ होते. 
र् रुजींचा आद्वि त्याचंा ऋिान बंध प ढे प ष्ट्कळच वाढला. 

 
डॉ. म्हसकरानंी सादं्वर्तल्याप्रमािे औषधोपचार, पर्थ्यपािी वर्ैरे र् रुजींनी चिंकन स रू केले. त्याचं्या 

मदतीला छािालयातील म लेही असायची. र्ोपाळची सेवाￚि श्रूषा र् रुजींच्या सारं्ण्यान सार करायची. क िी 
र्ोपाळसाठी िळे आिनू द्यायचा, क िी औषधे आिायचा. र् रुजी र्ोपाळचे मलमिू साि करायचे, पाय चेपून 
द्यायचे. राि राि त्याच्याजवळ जार्त बसायचे. श्री. िंी. के. जोिी हे श्यामच्या रामचे बंधू. ते व श्री. दत्तोपंत केसरी 
हे द्वििकही मदत करायचे. र्ोपाळला २१ द्वदवसाचंा ताप भरला. सवांनी सवग प्रकारची काळजी घेतली. पि यि 
आले नाही. एकद्ववसाव्या द्वदविी र्ोपाळ हे जर् सोडून रे्ला! र् रुजींना, म लानंा अतं्यत वाईिं वािंले. 

 
िाळेतल्या उच्च पदवीधर द्वििकानंी र्ोपाळला खादंा द्वदला. र् रुजींनी मडके धरले. र् रुजींनीच अग्नी 

द्वदला. म्हिाले, “ र्ोपाळ मािा धाकिंा भाऊच होता.” 
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स्वतःच्या अिा आचरिातून र् रुजी द्ववद्यार्थ्यांना समतेची द्विकवि देत होते. श्रेष्ठ–कद्वनष्ठत्वाची भावना 
मनामधून प सून िंाकण्याचे प्रयत्न करीत होते. छािालयात जेविखाि एका पकं्तीत होत असे. जाद्वतधमाचा भेदाभद 
म ळीच पाळला जात नसे. 

याच काळात र् रुजींनी काही अद्वभनव असे उपक्रमही स रू केले. द्ववद्यार्थ्यांचा सवांर्ीि द्ववकास कसा साधता 
येईल, याचा त्यानंा ध्यासच लार्लेला होता. या ध्यासातूनच त्यांनी ‘छािालय दैद्वनक’ स रू केले. वहीच्या 
आकाराची पाच ते सहा पाने पाठपोिं एवढा मजकूर र् रुजी पहािें उठून द्वलहीत असत. त्या दैद्वनकात द्वकतीतरी 
द्ववद्ववध द्ववषयावंरचे लेख ते देत असत. धमग, द्वििि, इद्वतहास, संस्कृती, थोराचंी चद्वरिे, काव्य, कथा, असे अनेक 
प्रकारचे साद्वहत्य असे. ते दैद्वनक म लानंा जिू द्ववश्वदिगन घडवीत असे. ‘खरा द्वििक म लानंा भतूकाळाची कल्पना 
देऊन भद्ववष्ट्याच्या दरवाज्यापयंत आिून ठेवतो.’ र् रुजी आपल्या लेखिीने हेच कायग करीत होते. 

 
यानंतर थोड्याच काळात र् रुजींनी ‘द्ववद्याथी’ नावाचे छापील माद्वसकही काढले होते. त्याला द्ववद्यार्थ्यांनी 

चारं्ला प्रद्वतसाद द्वदला. खाऊचे पैसे साठवनू काहींनी माद्वसकाची वर्गिी भरली. ‘द्ववद्यार्थ्यांची ज्ञानलालसा वाढवनू 
द्वतची द्ववद्ववध प्रकारे तृप्ती करिे हाच ‘द्ववद्याथी’ माद्वसकाचा उदे्दि होता. र् रुजींनी आपल्या बह प्रसव आद्वि बह व्यासंर्ी 
लेखिीने द्ववद्यार्थ्यांना या माद्वसकािारे भरभरून द्वदले. 

 
आि तोष म खजी, ईश्वरचंद्र द्ववद्यासार्र, इद्वतहासाचायग राजवाडे, द्विद्विरक मार घोष, रप्रवद्रनाथ िंार्ोर, 

बेंजमीन फँ्रकलीन अिी काही चद्वरिेही र् रुजींनी या काळात द्वलहून प्रद्वसद्ध केली. या थोराचं्या चद्वरिकायापासून 
पे्ररिा व स्िूती घेऊन तरुिानंी कायगिील बनाव ेअसा त्याचंा या लेखनामार्चा हेतू होता. एक राष्ट्रकायग म्हिूनच 
त्यानंी हे सवग लेखन केले होते. ते म्हित असत, “ I am not a teacher, I am a preacher.” द्वििकाच्या पेिाकडे 
पाहण्याची त्याचंी अिी उदात्त, पद्ववि दृष्टी होती. 

 
द्वििक आद्वि छािालयप्रम ख म्हिून र् रुजी द्ववद्यार्थ्यांत रमून रे्ले होते. या कामाचा त्याचंा हषग, आनंद, 

स ख, समाधान सवग काही होते. छािालयातील त्याचं्या समरसतेम ळे त्यानंा त्याचें सहकारी ‘छािानंद र् रुजी’ 
असेच म्हित असत. 
 

❏ 
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८. स्व-तंत्र णशक्षक 
 

साने र् रुजींची द्विििदृष्टी द्वनसर्गप्रधानच होती. साने र् रुजी हे द्वनसर्गद्वििकच होते. िाळेच्या चार प्रभतीत 
माविाऱया ७-८ द्ववषयाचं्या द्विििालाच केवळ ते द्वििि मानत नसत, तर मन ष्ट्यमािाचं द्वििि जन्मापूवीपासूनच 
स रू िालेलं असतं आद्वि ते अखंड अखेरपयंत चालू असतं असंच त्याचंं म्हििं होतं. 

 
र् रुजी स्वतः द्ववद्यासंपि, ब त्ध्दमान होतेच; पि त्याद्विवाय त्यानंा आईचं मन, मातृहृदय लाभलं होतं. ते 

मातृधमी द्वििक होते, त्याम ळं द्विििावर त्याचंं जसं पे्रम होतं, तसंच म लावंरदेखील उदंड पे्रम होतं. 
 
तसं पाद्वहल तर साने र् रुजींनी तथाकद्वथत द्वििििास्त्र अभ्यासलं नव्हतं. द्वििििास्त्राची तथाकद्वथत 

परीिाही त्यानंी कधी द्वदलेली नव्हती. म्हिून द्वििििास्त्राची तथाकद्वथत पदवीही त्यानंा द्वचकिंलेली नव्हती. परंत  
तरीही तथाकद्वथत द्वििि पदं्वडतापेिा ते सरस आद्वि स रस द्विकवीत असत. अंमळनेरच्या िाळेत ते जेव्हा ‘सर’ 
होते, तेव्हा त्याचंा तास कसा रंर्ून जात असे त्याच्या अनेक आठविी त्या काळातील त्याचें द्ववद्याथी आद्वि 
सहाध्यायी सारं्त असतात. 

 
साने र् रुजी हे तसे द्वििििास्त्रात द्विकलेले पद्वढक, परतंि द्वििक नव्हते. ते ‘स्व-तंि’ द्वििक होते. त्यानंी 

आपल स्वतःचचं असं द्वििितंि िोधलं होतं, द्वनमाि केलेलं होतं. त्याचंं प्रत्येक कमग हा त्याचं्या आत्म्याचा उद् र्ार 
असे! म्हिून त्यानंा कमगकाडंी तंि कधीच मानवलं नाही. या स्वतंि, व्यापक वृत्तीमधूनच ते द्विििाकडे बघत असत. 
त्याचंी द्विििदृष्टी आद्वि द्विििद्ववचार साकेंद्वतक, पोथीबंद, परंपरार्त जड स्वरूपाचे नव्हते आद्वि आपले द्ववद्याथी हे 
चैतन्याचे प जं होत आद्वि द्ववद्ववध प्रकारच्या जीवनदिगनातून त्याचें मनःप जं ि लवायचे आहेत असा त्यानंा ध्यास 
होता. त्यासाठीच त्याचंा श्वास होता. 

 
पालर्डला लहानपिी मराठी द सरी–द्वतसरीत द्विकत असताना त्यानंा धोंडोपंत क लकिी नावाचे एक 

द्वििक होते. सकाळी िाळेत रे्ले की ते साऱया म लानंा ओळीत उभे करायचे. हातात छडी घ्यायचे आद्वि एकेकाला 
द्ववचारायचे, ‘दात घासले का? िौचास जाऊन आलास का? आंघोळ केलीस का? सूयगनमस्कार घातलेस का?” 

 

साने र् रुजींनी प ढे त्याचंा उल्लेख ‘छडीनं आरोग्य द्विकविारे द्वििक’ असा केला आहे. द्विििात छडीचा, 
धाकाचा, रार्ाचा, संतापाचा, आदळआपिंीचा प्रकार र् रुजींना मान्य नव्हता. इतकंच नव्हे, तर द्वििक वर्ात 
म लानंा हेिंाळिीनं बोलतात, हेिंाळिीनं वार्तात याचंही त्यानंा द ःख होत असे. 

 
दापोलीच्या िाळेत असताना त्याचें एक वर्गद्वििक त्यानंा बावळ्या साने म्हिूनच हाक मारायचे. याद्ववषयी 

र् रुजींनी प ढे द्वलद्वहले आहे, “ हे द्वििक मला नेहमी बावळ्या म्हिनू संबोद्वधत असत. हे िब्द ऐकून माझ्या हृदयाच ं
पािी पािी होई. खरोखरच का आपि बावळिं आहोत? असं मनात येई. मािा बावळिंपि दूर करिं हे त्या 
द्वििकाच काम होतं. परंत  तो मार्ग मला न दाखवता नेहमी त्याच त्या द्वविषेिानं मला हाक मारीत रे्ल्यानं मािा 
बावळेपिा वाढला माि असेल! अिा रीतीनं आपि म लाचंी मनं द्वकती द खद्ववतो, याची िाळेतील द्वििकानंा 
खरोखर कल्पना नसते. त्याचंा खेळ होतो, परंत  म लाचंा जीव जातो!” 

 

वर्ातील माझ्यासमोरची म लं ही प्रभचू्या मूती आहेत, अिी भावना द्वििकाचंी हवी. 
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द्विििाकडे पाहण्याचा र् रुजींचा दृष्टीकोि परमपद्ववि, उदात्त, मंर्ल होता. यालाच वरे्ळं िब्दरूप देताना 
त्यानंी म्हिंले : 
 

करी मनोरंजन जो मुलाचें। 
जडेल नाते प्रभिूी तयाचे। 

 
या पद्यपकं्तीत र् रुजींचा ििैद्विक दृद्वष्टकोि आद्वि म लादं्ववषयीची श्रद्धामय थोर भावना दोन्ही व्यक्त िालेली आहेत! 
 

त्या प्रभूनंा ि द्र मानू नका. उद्याच्या जर्ाचे द्वनयंते तेच आहेत, असं भर्वान येिूप्रमािे त्यानंाही मनोमन 
वािंत होतं. र् रुजी एके द्वठकािी म्हितात, “ मला महत्त्व आहे, मला ि द्र लेखू नका, असं बालब्रह्म बाहू उभारून, 
प कारून सदैव सारं्त असतं. परंत  त्या बालब्रह्माला घरीￚदारी सवगि द्वधक्कारण्यात येतं, पायाखाली त डवण्यात येतं 
आद्वि अिा या कृतीला द्वििि हे पद्ववि नाम देण्यात येतं.  

 

“ खरा द्वििक होता होईतो म लानंा िारीद्वरक द्वििा करिार नाही. त्यानंा दमदािंी करिार नाही. 
त्याचं्यावर दातￚओठ खािार नाही. प स्तक िेकून मारिार नाही. खरा द्वििक म लानंा भ्याड बनविार नाही. मलीन 
होऊ देिार नाही. खरा द्वििक हसत–खेळत द्विकवील. तो म लाचं्या आत्म्याचं वैभव ओळखील व त्यावर दृष्टी ठेवनू 
सदैव वारे्ल, बोलेल, चालेल. म लं म्हिजे राष्ट्राचं खरंख रं भाडंवल! म लं म्हिजे उद्याचं भव्य भद्ववष्ट्य! म लं म्हिजे 
देवाघरचा संदेि आििारा पे्रद्वषत! म लं म्हिजे मोदमूती! आनंदाचे माहेरघर! म लं म्हिजे चैतन्याचे कोंभ! 
स्िूतीच्या कळ्या! देवाला सवात जास्त द्वप्रय कोिी असेल, तर ती म लं होत. म लाजंवळ राहण्याची, हसण्याￚ
खेळण्याची, बोलण्याￚचालण्याची सधंी द्वमळिं. जो म लािंी असहकायग करतो, रडद्ववतो तो प्रभलूा मारतो, रडद्ववतो. 

 
“ परंत  अिा पद्ववि भावनेनं रंर्लेले, या थोर दृष्टीनं बघिारे द्वकतीसे द्वििक आपिास आढळून येतील? ए 

र्द्ध्या, ए बैला, ए ि भंा, ए म खा, ए िंोिग्या अिा िलेक्या संबोधनानंीच म लाचंी पावलोपावली संभावना घरीￚ
दारी, िाळेत सर्ळीकडे होत असते. वषान वष ेज्या म लाचं्या कानावर या द्विव्यािापाचंा वषाव होत असेल ती म लं 
र्दे्ध व बैल, मूखग व िंोिर्ी न िाली तरच आश्चयग!” 

 

र् रुजींची ििैद्विक दृष्टी िाळेच्या प्रभतीप रतीच मयाद्वदत नव्हती. ती िार व्यापक होती . 
 
र् रुजींचे द्विििद्ववचार असे मूलभतू स्वरूपाचे मौद्वलक आहेत. द्वलद्वहिे, वाचिे, घोकिे आद्वि परीिा देिे 

एवढ्या संक द्वचत अथाचे द्वििि र् रुजींना कधीच अद्वभप्रत नव्हते. जीवन ि लद्वविाऱया, ख लद्वविाऱया व आनंदमय 
करिाऱया साऱया प्रवृत्ती आद्वि कला याचंाही त्याचं्या द्विििद्ववचारात समाविे होता. उघड्या सृष्टीत म लानंी 
ि लपाखरासारखे स्वच्छंदपिे बार्डाव,े द्ववहराव,े लहराव े आद्वि िाडेि डे, लताि ले, पि पिी, नदीनाले, 
डोंर्रदरी, ितेमळे, सम द्रआकाि या सवग सृष्टीिी त्याचंा पद्वरचय व्हावा आद्वि मिै ज ळावे, द्वनसर्ािी म लानंा 
हृदयसंवाद साधता यावा, र् जर्ोष्टी करता याव्यात, अिी त्याचंी द्विििदृष्टी होती! 

 
र् रुजी म्हित असत, ‘म ले ज्याच्याभोवती प्रपर्ा घालतात तो द्वििक चारं्ला!’ अंमळनेरच्या िाळेत काय 

प्रकवा प ढे महाराष्ट्रात काय, र् रुजींच्या भोवती िकेडो म लं र् ळाच्या ढेपीभोवती म रं्ळे जमावते तिी जमत असत 
आद्वि मर् प्रभिूी नातं जोडण्याच्या भक्तीनं र् रुजी त्या म लानंा र्ोष्टी सारं्त असत. त्यानंा द्वरिवीत असत. हसवीत 
असत. त्याचं्या हृदयातील करुिा जार्वीत असत. त्यानंा आनंदद्ववभोर करून िंाकत असत! र्ोष्ट लहान, पि 
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द्वतची िक्ती महान! हे र्ोष्टीतलं ममग र् रुजींनी पूिगपिानं जािलेलं होतं. द्वििि, संस्कार, ि भदृष्टी, भलं वळि, 
एकूि व्यद्वक्तमत्त्व द्ववकासातील र्ोष्टींचं साधन प्रकवा माध्यम केवढ प्रभावी आहे, हे त्यानंी चारं्ल ओळखलं होतं. 
हसत-खेळत सादं्वर्तलेल्या र्ोष्टीतून म ल जेवढं द्विकतं, तेवढं उपदेिाचे घ िंके देिाऱया उपदेिपर व्याख्यानातून 
आद्वि तात्पयग सारं्िाऱया धड्यांतून द्विकत नाही. बालाचंी ही आनंद-प्रवृत्ती त्यानंी हेरलेली होती. र्ोष्टीप्रमािेच 
र्ािी, खेळ, संर्ीत, नृत्य, नाट्य, द्वचि इत्यादी बालानंा द्वप्रय असिाऱया आनंद-प्रवृत्तींवरही द्विििात भर 
आसायला हवा, असं त्याचं मत होतं. त्यानंी द्वलद्वहलेल्या एका स ंदर पिात एके द्वठकािी ते म्हितात, “ िाळातूंन 
असे नाट्यप्रविे वरचेवर व्हावते. त्याम ळे भावना वाढतात. कलासंवधगन होते. द्वििकानंीदेखील त्यात सामील व्हावे. 
महान द्वििििास्त्रज्ञ द्वर्ज भाई बधेका म लाबंरोबर नािंकात काम करायचे. रवींद्रनाथही करीत. म लामंध्ये द्वमळून-
द्वमसळून प न्हा एक प्रकारे अद्वलप्त राहण्याची कला खऱया द्वििकाजवळ असायला हवी.” 

 

द्वनसर्ाचा आद्वि म लाचंा सतत संबधं, सतत साद्वनध्य, याला साने र् रुजी िार महत्व देत असत. द्वनसर्गपे्रम, 
मानवतेर सृष्टीिी मिैी व मानवतेच्या पे्रमधमाची द्विकवि या र्ोष्टींचा त्यानंी रवींद्रनाथापं्रमािेच सतत उद्  घोष 
केलेला आहे. सदैव प रस्कार केलेला आहे. रवींद्रनाथानंी आपल्या ‘िादं्वतद्वनकेतन’मध्ये द्वनसर्ाच्या उघड्या िाळेत 
म लानंा सवग द्ववषयाबंरोबरच कला साधनेचेदेखील पाठ स्वच्छंदपिे घेण्याची उपलब्धता द्वनमाि केली होती. 
र् रूजींचीस द्धा ििैद्विक दृष्टी अिीच होती. द्वििि, द्वििक व िाळा या द्ववषयी त्याचंी कल्पनाही अिीच होती. 
 

Tounges in Trees 
Books in Brooks 
Sermons in Stones... 

 
वाहत्या िऱयातील प स्तकं, पाषािातील प्रवचनं, िाडामंधील संर्ीतस द्धा म लानंा कळलं पाद्वहजे. अस ंिके्सद्वपयरनं 
म्हिंल्याप्रमािेच र् रुजींनाही वािंत होतं. तसंच त्व्हक्िंर यरू्ोनं म्हिंल्याप्रमािे त्यानंाही वािंत असे, 

 
To grow flowers by day, 
to see stars by night 

 
द्वदवसा आपि ि लं ि लवावीत आद्वि रािी आकािाच्या बारे्तील देवाची ि लबार् बघावी! 
 

र् रुजींचं द्वनसर्गद्वििि असं होतं. त्याचं्या दृष्टीने सृष्टीतील महाकाव्य म्हिजे सम द्र! या सृद्वष्टवैभवानं वैभवी 
बनद्वविारं द्वििि त्यानंा द्वप्रय होतं. 

 
पि या सौंदयगसक्त मनाला श्रमाची श्रेष्ठता, महत्ता कळली पाद्वहजे व श्रमद्विििाचीही जोड द्विििात असली 

पाद्वहजे, असं र् रुजींना वािें. ते म्हित असत, “ द्वििि द्वविाल हव,ं जीवनािी संबद्ध हव,ं डेन्माकग  वर्ैरे देिातील 
प्राथद्वमक िाळा ितेीिी जोडल्या आहेत. आपल्या देिातही ितेी, द्वविकाम वर्ैरे खेड्यातील प्रम ख धंद्यािंी िाळा 
जोडलेल्या असल्या पाद्वहजेत. र्ाधंीजींची द्विििदृष्टीदेखील अिीच होती आद्वि द्वतच्या आधारावरच नई-तालीम-
नवीन द्विििाचा द्ववचार उभारलेला होता.” 
 

❏ 
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९. स्वातंत्र्यलढ्यात उडी 
 

साने र् रुजी छािालयाच्या कामात खूप रंर्नू रे्ले होते, त्याम ळे त्यानंा सवगजि ‘छािानंद’ असेच म्हित 
असत. र् रुजी आपल्या द्ववद्यार्थथद्ववश्वािी एवढे एकरूप िाले होते! जे हाती घेतले त्यात प्राि ओतायचा व ते तडीस 
न्यायचे हा त्याचंा स्वभावच होता. र् रुजी खरं तर सेवामूतीच होते! पि आपल्या हातून काहीच घडत नाही याची 
खंत माि त्यानंा सदैव वािंत असे. त्याचं्या अंतःकरिात अिी एक रुखरूख होती, ‘आपल्या हातून काही घडत 
नाही. देिासाठी आपला देह कारिी लार्त नाही, देिसेवा करण्याची संधी द्वमळत नाही.’ याची त्यानंा तळमळ 
लार्नू राद्वहली होती. त्यानंा वािंायचे, आपि इथे या िाळेच्या कामातच ब डून जािार का? बाहेर स्वातंत्र्याचा लढा 
चाललेला आहे, त्यात आपि नाही का उडी घेिार? आद्वि अिा अस्वस्थ मनःत्स्थतीत असतानाच १९३० साल 
उजाडले. ३१ द्वडसेंबर १९२९ च्या मध्यरािी लाहोर येथे काँगे्रसच्या अध्यिपदावरून भाषि करताना पदं्वडत 
जवाहरलाल नेहरू यानंी ‘संपूिग स्वातंत्र्य द्वमळविे हेच आपले ध्येय आहे’ असे घोद्वषत केले. देिात नवचैतन्य 
उसळले! 

 
संपूिग स्वातंत्र्याची घोषिा र् रुजींच्या वाचनात आली आद्वि ते हषगभद्वरत बनले. छािालयातील आपल्या 

खोलीत अद्वतिय आनंदाने म लाबंरोबर अिरिः नाचले. त्याच आनंदाच्या उमीत त्यानंी ‘स्वातंत्र्याचे र्ािे’ ही रचून 
म्हिंले –  
 

मंगल मंगल निवार मंगल 
पावन नदन हा धन्य अहो । 
भारत प्यारा स्वतंि झाला । 
जय बोला – जय बोला हो ॥ 
 
मेवाडाच्या रणिादूूला । 
उठा, उठा निवराया हो ॥ 
माता आपलुी स्वतंि झाली । 
जय बोला – जय बोला हो ॥ 
 
नदिा आज का प्रसन्न नदसती । 
ननमूळ नदसती सागंा हो ॥ 
भारत झाला स्वतंि म्हणनुी । 
जय बोला – जय बोला हो ॥ 
 
पवन आजचा पावन वाटे । 
कारण मजला सागंा हो । । 
भारतमाता मुक्त म्हणोनी 
जय बोला – जय बोला हो ॥ 
 
पाषाणाचंी फुले जाहली । 
का ते मजसी सागंा हो 
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गतबंधन भ ूझाली म्हणुनी । 
जय बोला – जय बोला हो ।। 
 
मातीची ही मानणकमोती । 
झाली का मज सागंा हो ॥ 
भारत झाला स्वतंि म्हणनुी । 
जय बोला – जय बोला हो ॥ 

 
अिा तऱहेचा उत्त ंर् कल्पनाद्ववलास र् रुजींनी आपल्या कद्ववतेत खेळवला असून म क्त जयजयकारातच ही कद्ववता 
संपते.  
 

या उद् धृत काव्यपकं्तवरूनदेखील र् रुजींच्या द्वचत्तवृत्ती किा मोहरून आल्या होत्या हे द्वदसते. त्याच वळेी 
२६ जानेवारी हा द्वदवस स्वातंत्र्यद्वदन म्हिून सवग देिभर साजरा करावा वा स्वातंत्र्याची प्रद्वतज्ञा प्रहदी जनतेने घ्यावी 
असा ठराव काँगे्रस अद्वधविेनात करण्यात आला होता. तेव्हापासून ते १५ ऑर्स्िं १९४७ रोजी भारत स्वतंि 
होईपयंत प्रतीवषी २६ जानेवारीलाच ‘स्वातंत्र्यद्वदन’ सभाￚद्वमरवि की-प्रद्वतज्ञावाचन अिा कायगक्रमानंी देिभर 
साजरा केला जात असे. त्यानंतर स्वतंि भारताची घिंना द्वसद्ध िाल्यावर २६ जानेवारी १९५० पासून हा द्वदवस 
‘प्रजासत्ताक द्वदन’ म्हिून साजरा करण्यात येऊ लार्ला. 

 
१९३० सालच्या २६ जानेवारीला र् रुजींनी छािालयाचा पद्वरसर सडारारं्ोळ्यानंी स िोद्वभत केला. 

िेंडावदंन िाले. स्वातंत्र्याची र्ीते म्हिंली. र् रुजींनी या द्वनद्वमत्ताने –  
 

अनज घुमघुमली स्वतंितेची भेरी 
दुमदुमली दुननया सारी 
अनज राष्ट्राने स्वतंितेची केली 
घोषणा धीर या काळी... 

 
असे एक र्ीत द्वलद्वहले होते. ‘प्राि अपाव े स्वातंत्र्यसौख्य द्वमळवावे’ अिी स्वातंत्र्याची महती र्ािारी आद्वि प्रकिं 
करिारी आिखी प ष्ट्कळ र्ािी र् रुजींनी द्वलद्वहली होती. ध्यानी–मनी–स्वप्नी त्यानंा जिू स्वातंत्र्याचा ध्यासच 
लार्लेला होता. त्याचं्या ध्यासाचा ससं्कार द्ववद्यार्थ्यांवरही आपोआपच होत असे. त्याचं्यातही स्वातंत्र्यपे्रम उद्वदत 
होत असे. 
 

द सऱया द्वदविीच्या छािालय दैद्वनकात र् रुजींचा लेख िळकला. त्यानंी द्वलद्वहले होते, “ कालचा द्वदवस 
मोठ्या भाग्याचा! मोठ्या सोहळ्याचा!! मोठ्या कौत काचा!!! मोठ्या आनंदाचा!!!! ज्यानंी आय ष्ट्यात हा द्वदवस 
पाद्वहला ते लोक धन्य होत. १८५७ नंतर एवढा भाग्याचा द्वदवस उर्वला! कालची प्रभातवळे मंर्ल होती. काल 
द्विवनेरीस जन्म पावलेला, स्वातंत्र्यमंद्वदर उभारिारा, स्वातंत्र्यदेवीचा लाडका बाळ द्विवाजी याला परमानंद िाला 
असेल व त्या द्वप्रय महाराष्ट्र भमूीवर, त्या प्रहदी भमूीवर आनंदाश्रूमोचन त्यानंी केले असेल. 

 
“ परंत  कालचा द्वदवस हा आरंभ आहे. कालच्या द्वदवसापासून स्वातंत्र्य द्वमळवण्यासाठी जोराने खिंपिं स रू 

करायची आहे. काल स्वातंत्र्याचे जाहीरनामे सभामंधून ऐकले असाल, पि सवात मोठी र्ोष्ट स्वतःच्या मनाला तो 
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वाचून दाखविे ही होय. आपले मन धडधडून साि केले पाद्वहजे. स्वतंि केले पाद्वहजे. आपि तेव्हाच स्वतंि होऊ 
जेव्हा आपली मने आधी स्वतंि होतील!” 

 

स्वातंत्र्यासाठी र्ाधंीजी आद्वि इंग्रज व्हॉइसरॉय यांच्यात पिव्यहार स रू होता. र्ाधीजींनी प्रहदी जनतेसाठी 
११ मार्ण्या व्हॉइसरॉयकडे केल्या होत्या, पि त्याला साि नकार द्वमळालेला होता. र्ाधंीजी म्हिाले, “ मी भाकरी 
माद्वर्तली, परंत  दर्ड द्वमळाले.” 

 

आता लढा अिंळ ठरला होता. र्ाधंीजींनी या वळेी लढ्याचा अद्वभनव असा मार्ग काढला. त्यानंी ज्या अकरा 
मार्ण्या माद्वर्तल्या होत्या, त्यात ‘द्वमठावरला कर रद्द करावा’ अिी एक मार्िी केलेली होती. र्ाधंीजींनी याच 
मार्िीवर सत्याग्रह करण्याचा द्वनिगय केला. 

 
सत्याग्रहाची सवग देिभर तयारी स रू िाली. देिात प नश्च उत्साहाची लािं पसरली. द्वमठाचा कायदा मोडून 

मीठ बनवायचे! ल िंायचे! केवढी लहानिी वस्तू मीठ! पि र्ाधंीजींनी त्याला स्वातंत्र्याच्या महान प्रतीकाचा आिय 
द्वदला. द्वठकद्वठकािी सम द्रद्वकनारी द्वमठाचा कायदेभरं् होिार असे सरकारला र्ाधंीजींनी कळवले. स्वतः र्ाधंीजी 
र् जरातमधील दाडंी या र्ावी जाऊन कायदेभरं् करिार होते. 

 
र् रुजींना या लढ्यात भार् घ्यावा, अिी तळमळ लार्नू राद्वहली होती. पि िाळाￚछािालयाचे काम हाती 

होते. र् रुजींनी मनावर ताबा ठेवनू ते द्वदवस कसेबसे लोिंले आद्वि मर् २९ एद्वप्रल १९३० रोजी र् रुजींनी िाळेचा 
द्वनरोप घेतला. र् रुजी स्वातंत्र्यलढ्यात सामील िाले. 
 

❏ 
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१०. सणक्रय राजनीती 
 

साने र् रुजींनी िाळेच्या द्वचम कल्या जर्ाचा द्वनरोप घेतला आद्वि ते मराठी म ल खाच्या मोठ्या जर्ात आले. 
त्याचं्या मनातील अद्वतद्वविाल व व्यापक ध्येयसृष्टीची ते वािंचाल करून आले. प्रारंभी ते जळर्ावजवळील प्रपपराळ 
इथल्या आश्रमात दाखल िाले. आश्रमातील म ले चिंकन त्याचं्याभोवती जमा िाली. र् रुजीही म लातं मूल होऊन 
रे्ले. 

 
आश्रमातील सिाई, दळि, कताई, रसोई इत्यादी कामे र् रुजी करू लार्ले. म ले त्यानंा आद्वि ते म लानंा 

प्रत्येक कामात सहकायग करू लार्ले. र् रुजींना चरख्यावर सूत काढता येत होते, पि िंकळीवर काढता येत 
नव्हते. म्हिून आश्रमातील म लाकंडून त्यानंी त्याचे धडे घेतले. 

 
काही द्वदवसातंच आश्रमाच्या संचालकानंी र् रुजींची वृत्ती व वािी हेरून त्यानंा बाहेर खेड्यापाड्यातं 

प्रचारासाठी पाठवले. सत्याग्रहाची मोहीम चालद्ववण्यासाठी सत्याग्रही स्वयसेंवकाची आद्वि आर्थथक मदत र्ोळा 
करण्याची आवश्कता होती. तरुिानंा आकर्थषत करून घेण्याची हातोिंी र् रुजींनी साधलेली होती. 

 
५-६ म लाचंा र्िं घेऊन र् रुजी द्वनघाले. सावदाￚिैजपूरकडे रे्ले. बाहेरचे म क्त वातावरि म लानंाही 

आवडले. त्यातून र् रुजी बरोबर! त्याचंा उत्साह वाढला. सावद्याला जाताना रेल्वचे्या डब्यातून लढ्यासाठी द्वनधी 
जमा करायला स रुवात केली. र्ाधंीजींनी देिात असे अन कूल वातावरि द्वनमाि केले होते की, लोकही यथािक्ती 
मदत चिंकन देत असत. 

 
र् रुजींबरोबर म ले र्ावोर्ावी जात असत. र्ावात द्विरून दवडंी देत असत. संध्याकाळी सभा घेत असत. 

सभेत र् रुजी बोलू लार्ले की भारताचा सारा स्वातंत्र्यलढा त्याचं्या द्वजभेवर अवतरत असे. एकेक िब्द त्याचं्या 
अंत:करिाच्या तळमळीतून उतरत असे. श्रोत्याच्या हृदयाचा ठाव ते घेत असत. सभेनंतर लढ्यासाठी द्वनधी जमा 
करीत असत. र् रुजींच्या ओजस्वी भाषिाने लोकाचंी मने भरारून जात असत. ते भराभर पैसे तर देत असतच पि 
काही जिानंी बोिंातील अंर्ठ्याही काढून द्वदल्या. र् रुजींना एक नवीनच दिगन घडले. त्याचंा आत्मद्ववश्वास वाढला. 
कारि त्यानंा वािें, कोि आपल्याकडे लि देिार? कोिाला वळे? पि घडले होते माि द्वनराळेच! 

 
सभेच्या आधी र् रुजी स्वरद्वचत अिी राष्ट्रीय र्ािी म्हित असत. त्या वळेी रचलेले त्याचें प ढील र्ािे 

िारच लोकद्वप्रय िाले होते – 
 

आम्ही माडूं ननभयू ठाण । देऊ हो प्राण । 
स्वातंत्र्य–सुधेचे ननज जननीला घडव ूमंगल पान ॥ 
स्वार्थाची करुनी होळी 
छातीवर झेलू गोळी 
करू मृत्यूिी खेळीमेळी 
मातृभमूीच्यासाठी मोदे करू सारे बनलदान ॥ 
श्रीकृष्ट्ण बोलुनी गेला 
जय अखेर सत्पक्षाला 
ना पराभतूी सत्याला 
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जयजयकारा करुनी पुढती घुसू होऊ बेभान ॥ 
ही मंगल भारतभमूी 
करू स्वतंि नननित आम्ही 
हा ननिय अतंयामी 
मातृमोचना करूनी जगी नतज अपूू पनहले स्र्थान ॥ 
येतील जगातील राष्ट्र े
वनंदतील भारतमाते 
कनरतील स्पि ूचरणाते 
धन्य असा सोन्याचा वासर दानवल तो भगवान ॥ 
 

खानदेिात असा र्ावोर्ावी स्वातंत्र्याचा संदेि देत र् रुजी द्विरले. नंतर ते कोकिात द्विरोड्यालाही रे्ले. 
द्विरोडा येथे मोठी सत्याग्रही छाविी उघडलेली होती. ते एक धारातीथगच बनले होते. महाराष्ट्रातून 
द्वठकद्वठकािाहून िकेडो सत्याग्रही द्वमठाच्या सत्याग्रहासाठी द्विरोड्याला र्ोळा िाले होते. र् रुजींना द्वतथे परत 
खानदेिात जाऊन द्वनधी र्ोळा करण्याचा आदेि द्वमळाला. र् रुजी परत खानदेिात आले. र्ावोर्ावी प्रहडून सभा 
घेऊ लार्ले. द्वनधी जमा करू लार्ले. क ं िरￚपाचोराￚउतरािￚएरंडोल असे र् रुजी या र्ावाहून त्या र्ावाला 
िंिावाताप्रमािे लोकाचं्या द्वचत्तात स्वातंत्र्यभावना चेतवीत चालले होते. त्याचं्या प्रचाराने सरकारी अद्वधकारी 
खवळले. त्यानंी र् रुजींना पकडून त रंुर्ात डाबंण्याचे ठरवले. र् रुजीही त्यानंा च कवीत चालले. 

 
एके द्वदविी संध्याकाळी अंमळनेरला सभा होती. नदीच्या वाळविंंात प्रचंड जनसम दाय जमलेला होता. 

सभेच्या आधी अिंक होऊ नये म्हिून र् रुजी िंागं्यात बसून आले. सभेत उभे राद्वहले. त्या द्वदविी र् रुजींची वािी 
साम्राज्यिाहीवर अत्ग्नवषाव करीतच अवतरली. द्ववदेिी मालावर बद्वहष्ट्कार िंाकण्याची कळकळीची द्ववनंती 
र् रुजींनी केली. 

 
सभा संपता सपंताच र् रुजींना िौजदाराने अिंक केली. खिंला भरण्यात आला. र् रुजींना १५ मद्वहने 

सक्तमज री आद्वि २०० रु. दंड, दंड न भरल्यास आिखी तीन मद्वहने सक्तमज री अिी द्वििा ठोठावण्यात आली. 
 
र् रुजींना ध ळे त रंुर्ात पाठवण्यात आले. १७ मे १९३० पासून र् रुजींचा पद्वहला कारावास स रू िाला. 

र् रुजी राजकीय कारिाम ळे त रंुर्ात आले, पि ते स्वतःला तथाकद्वथत राजकीय नेते वर्ैरे समजत नसत. त्याचंा 
प्रपड द्ववधायक, रचनात्मक कायग करण्याचा होता. ते म्हित असत, “ मी पे्रम धमाचा, बंध भावाचा प्रचारक होईन. 
अस्पृश्यता नाहीिी व्हावी, प्रहदूￚम त्स्लम ऐक्य व्हाव,े सािरता वाढावी इत्यादी प्रकारची कामे मी करीन. मी तसा 
पोद्वलद्विंकल मािूस नाही.” 

 

त रंुर्ातही थोरामोठ्यापेंिा र् रुजींची मिैी जमली ती तीन सत्याग्रहींिी. क िाला ते आपले द्वमिच वािंत 
असत. त्याचंा धाक त्यानंा म ळीच वािंत नसे. र् रुजी या तरुि सत्याग्रही म लानंा त रंुर्ात स्िूर्थतदायक र्ोष्टी सारं्त 
असत, स्वातंत्र्याची र्ािी द्विकवीत असत, नवद्ववचार देत असत. 

 
चक्कीवर दळताना म लाचं्या हाताला िोड यायचे. दळताना त्यानंा िास व्हायचा. मर् र् रुजी आपले दळि 

दळून त्याचं्याही वाट्याचे दळि दळून द्यायचे. 
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ध ळ्याच्या त रंुर्ात र् रुजी दोन–अडीच मद्वहने होते. नंतर त्यानंा द्विचनापल्लीच्या त रंुर्ात हलद्ववण्यात 
आले. ध ळ्याच्या त रंुर्ात असताना तेथील कामधाम आिंोपल्यावर र् रुजी द्वलद्वहत असत. 
 

स्वातंत्र्याचे आम्ही निपाई । 
सुखव ूनप्रयतम भारतमाई ॥ 

 
हे प्रद्वसद्ध र्ीत त्यानंी द्वतथेच द्वलद्वहले. 
 

‘खरा सत्याग्रही’ नावाचे नािंकही त्यानंी द्वलद्वहले होते. द्विवाय ‘अस्पृश्यता’, ‘खरी ग्रामस धारिा’ इत्यादी 
द्ववषयावंर त्यानंी द्वनबधंही द्वलद्वहले होते. 

 
द्विचनापल्लीचा सेंरल जेल हा दद्विि भारतातील एक िार मोठा त रंुर्. त्या वळेी ३००० कैदी द्वतथे होते. 

केरळ, ताद्वमळनाडू, आंध्र, कनािंक, बंर्ाल, महाराष्ट्र अिा द्ववद्ववध प्रातंातील सत्याग्रही द्वतथे होते. त्याम ळे 
द्वनरद्वनराळ्या भाषा कानावर पडू लार्ल्या. या द्ववद्ववध भाषा संमेलनाम ळे र् रुजींना भारतातील द्वभितेमधील 
अद्वभितेचा जवळून पद्वरचय होण्याची संधी लाभली. एका किड द्वमिाकडून त्यानंी कानडीचे धडे द्वर्रवायला 
स रुवात केली. एका तद्वमळ द्वमिाने ‘बेबी सरोजची’ र्ोष्ट सादं्वर्तली. प ढे र्ोड र्ोष्टीत तीच र् रुजींनी द्वलहून काढली. 
त्व्हक्िंर यरू्ो या फ्रें च कादंबरीकाराच्या ‘ला द्वमिराबल’वर आधाद्वरत ‘द ःखी’ नावाची र्ोष्ट त्यानंी इथेच द्वलद्वहली. 

 
द्विचनापल्लीच्या कारावासात र् रुजींच्या ठायीची आंतरभारतीची भावना अद्वधक पद्वरप ष्ट िाली. चारं्ली 

रुजली. 
 
‘द्वतरूवल्ल वर’ या तद्वमळ पदं्वडताच्या ‘क रल’ नामक गं्रथाचा अन वादही र् रुजींनी येथे केला. तद्वमळ 

वाङ  मयात क रलची प्रद्वतष्ठा तद्वमळ वदे म्हिून सवगमान्य आहे! 
 
त्या वास्तव्यात र् रुजींनी बऱयाच कद्ववता द्वलद्वहल्या, नािंके द्वलद्वहली, द्वनबंधही द्वलद्वहले. त्याच वळेी आचायग 

भार्वतही द्वतथे होते. आचायग भार्वत याचं्यासारख्या द्वविान, रद्वसक, साद्वहत्य समीिकाचा सहवास र् रुजींना 
िारच लाभदायक ठरला. आचायांनीच प ढे र् रुजींच्या ‘पिी’ नामक कद्ववतासगं्रहाला स ंदर व दीघग प्रस्तावना 
द्वलद्वहली. 

 
१९३० साली अखेरपयंत द्वनरद्वनराळ्या स्वरूपात, द्वनरद्वनराळ्या द्वठकािी कायदेभरं्ाची चळवळ स रूच 

राद्वहली. हजारो सत्याग्रहींनी त रंुर् भरून रे्ले. परंत  र्ाधंीजींना म क्त करून सरकारने वािंाघािंी स रू केल्या. ५ 
माचग १९३१ पयंत वािंाघािंी होऊन अखेरीस र्ाधंी-आयर्थवन करार िाला. या करारान सार सरकारने सत्याग्रहींची 
स िंका केली. २३ माचग १९३१ रोजी साने र् रुजींना द्विचनापल्लीच्या त रंुर्ातून म क्त करण्यात आले. 

 
त्या द्वदविी रािी लाहोरच्या त रंुर्ात सरकारने भर्तप्रसर्, स खदेव आद्वि राजर् रू या क्रादं्वतकारकानंा 

िािी द्वदले होते. र्ाधंीजींनी त्याचं्या स िंकेसाठी केलेली रदबदली सरकारने ध डकावनू लावली होती. या वातेने 
र् रुजी अिातं, अस्वस्थ िाले आद्वि त्या मनःत्स्थतीच ते अंमळनेरला आले. 
 

❏  



 अनुक्रमणिका 

११. स्वदेशीचे व्रत 
 

साने र् रुजी अंमळनेरला आले आद्वि त्याच द्वदविी त्यानंी भर्तप्रसर्, स खदेव, राजर् रू याचं्या िािीचा 
द्वनषेध करण्यासाठी मोठी सभा घेतली. या सभेत प नश्च दहा-साडेदहा मद्वहन्यानंी र् रुजींची ओजस्वी वािी 
अंमळनेरकरानंा ऐकायला द्वमळाली. या सभेत आिखी एक द्वचत्तथरारक प्रसंर् घडला. 

 
द्विरोड्याच्या द्वमठाच्या सत्याग्रहाच्या वळेी १५ मे १९३० रोजी अंमळनेरच्या मल्हारी द्वचकािें या बहाद्दराने 

भीम पराक्रम केला होता. पोलीसाचं्या लाठ्या िेलून द्वमठार्रावर हल्ला चढवला होता. त्या वळेी भयंकर लाठीमाराने 
मल्हारी बेि द्ध पडला होता. जखमी िाला होता. मल्हारीचा अत ल पराक्रम पाहून त्या वळेच्या महाराष्ट्र सत्याग्रही 
मंडळाने त्याला ‘कॅप्टन’ अिी पदवी बहाल करून त्याचा र्ौरव केला होता. मल्हारी त्या सभेत होताच. र् रुजींनी 
त्या वळेी रक्ताने माखलेला मल्हारीचा सदरा सभेत आिला होता. तो लोकानंा दाखवनू साम्राज्यसते्तची रािसी 
अमान षता विेीवर िंारं्ली होती. र् रुजींनी मल्हारीच्या धैयाचे र् िर्ान केले. आद्वि त्या रक्ताने भरलेल्या सदऱयाचा 
द्वललाव प कारला, सभेतल्या लोकाचं्या भावना साम्राज्यद्ववराधी रोषाने सळसळत होत्या. तप्त िाल्या होत्या. एका 
महाभार्ाने १५०० रुपयानंा तो सदरा घेतला. 

 
र् रुजींची वािी खानदेिात प नश्च नवतेजाने घ मू लार्ली. दरम्यान र् रुजी त रंुर्ातून स िूंन आल्यानंतर 

एकदा पालर्डला घरी जाऊन आले. र्जाननदादा व वद्वहनी यानंा भेिंले. 
 
र् रुजींना १५ मद्वहन्याचं्या द्वििबरोबरच २०० रुपये दंडाची द्वििाही िाली होती. र्ाधंी–आयर्थवन कराराम ळे 

र् रुजींची स िंका दहा-साडेदहा मद्वहन्यातं जरी िाली होती, तरी ते त रंुर्ात रे्ल्यावर त्याचं्या दंडाची रक्कम माि 
पोद्वलसानंी र्जाननदादाकंडून वसूल केली होती. कारि त्या वळेी र् रुजी आद्वि त्याचें बधूं याचें एकि क िं ंबच 
मानलेले होते. हा िास आपल्याम ळे आपल्या भावानंा होऊ नये व असा भ दंडही प न्हा पडू नये या हेतूने र् रुजींनी या 
म क्कामात र्जाननदादाला स्वतःच खरेदीखत करून देऊन एकि क िं ंबातल्या आपल्या वािंिीवरचा हक्क सोडून 
द्वदला. 

 
आिखी एक घिंना याच म क्कामात घडली. र् रुजींनी कायदेभरं्ाच्या चळवळीत भार् घेतला आद्वि द्वििाही 

भोर्ली, याचा अद्वभमान व कौत क पालर्डच्या ग्रामस्थानंा वािंले आद्वि म्हिनू र् रुजी र्ावात आलेले पाहून 
ग्रामस्थानंी आपल्या या पंढरीचा र्िपतीच्या खेळात सभा भरवनू सत्कारही केला. ५१ रूपयाचंी थैली पंढरीला 
त्यानंी या वळेी पे्रमाने द्वदली. 

 
र् रुजींनी ती थैली र्ावकायासाठी द्वतथेच ग्रामस्थाचं्या हवाली करून िंाकली. 
 
ग्रामस्थानंी त्याचंा र्ौरव केला होता आद्वि वषातून एकदा तरी आपल्या र्ावाकडे येत जा असा पे्रमळ 

आग्रहदेखील केला होता. 
 
र् रुजी परत खानदेिात आले. त्याचं्या पायाची चके्र द्विरू लार्ली. लोकजार्तृीची मिाल घेऊन ते 

खेड्यापाड्यातूंन भाषिे देत, र्ािी म्हित द्विरू लार्ले. 
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१९३१ सालचा २ ऑक्िंोबर जवळ येत होता. तो द्वदवस र्ाधंी जयंतीचा. र्ाधंीजींनी सादं्वर्तले होते, 
वाढद्वदवस पाळावयाचा असेल तर तो ‘चरखा जयतंी’ म्हिून पाळावा. सवगि सूतयज्ञ व्हावते. हजारो चरखे 
द्विरावते. चरखा-संर्ीत घ माव.े 

 
पूवग खानदेि म्हिजे आताच्या जळर्ाव द्वजल्याने र्ाधंीजींना त्याचं्या वाढद्वदवसाच्या द्वनद्वमत्ताने एक कोिंी 

वार सूत अपगि करण्याचा सकंल्प केला होता. पि द्वजल्यातंील कायगकत्यांची जेव्हा सभा िाली, तेव्हा आपापल्या 
ताल क्यातून सूत देण्याचे आकडे कायगकते कमी देऊ लार्ले. अिा कमी आकड्यानंी एक कोिंी वाराचा संकल्प 
कसा द्वसद्धीस जािार? 

 
सभेत र् रुजी उठले आद्वि त्यानंी जाहीर करून िंाकले, ‘अंमळनेर ताल का २० लाख वार सूत देईल.’ वीस 

लाख वार सूत हा काही कमी आकडा नव्हता. सहकारी प्रचताग्रस्त िाले, पि आपल्या सोबत्यानंा र् रुजी म्हिाले, 
‘तोंडून िब्द रे्ला तो रे्ला. आता माघार नाही. चला, कामाला लार्ा.’ 

 
आद्वि तरुि सोबत्यासंह र् रुजींनी सूतयज्ञाच्या प्रचारासाठी खेडोपाडी प्रपजून काढली. सूतिाळा 

उघडल्या. नादेंड, मारवड, डारं्री अनेक र्ावातूंन चरखे व िंकळ्या द्विरू लार्ल्या. द्वविकामाचीही व्यवस्था 
केली. 

 
एकदा एक काम हाती घेतले म्हिजे त्यात सवगस्वाने द्विजायचे, कष्टायचे, हे तर र् रुजींचे ब्रीद! स तयज्ञाच्या 

कामालाही ते असेच द्वभडले आद्वि र्ाधंी जयतंीपयंत वीस लाखच नव्हे, तर त्याहूनही द्वकतीतरी अद्वधक वार सूत 
अंमळनेर ताल क्याच्या वतीने अपगि करून त्यानंी आपला संकल्प द्वसद्धीस नेला. 

 
त्या वळेी द्वठकद्वठकािी खादीभाडंारे नव्हती. र् रुजी खादीचे र्ठे्ठ कधी खादं्यावर घेऊन तर कधी एखाद्या 

हातर्ाडीवर घालून खादी द्ववक्रीसाठी अंमळनेर िहरातून आद्वि खेड्यापाड्यातूंनही िेरी काढीत असत. र् रुजी 
िाळेत नसले, तरी द्ववद्यार्थ्यांचा र्राडा त्याचं्याभोवती सदैव असेच. त्यानंाही र् रुजी या कामाला लावत असत. 
खादी-प्रचारासाठी र्ािी म्हित, घोषिा देत या म लासंह िेरी काढत असत. त्या काळात स्वदेिाबद्दल त्याचंी 
भावना द्वकती तीव्र असे हे त्यानंी त्या वळेी द्वलद्वहलेल्या अनेक र्ीतामंधून, लेखातून द्वदसून येते. असेच एक र्ीत- 
 

हृदय जणु तुम्हा ते नसे 
बंधु उपािी लाखो तरीही 
सुचती नवलास कसे? 
परदेिी नकती वस्तु घेता 
बंधुस घास नसे। 

 
द्ववनोबानंी र् रुजींना डारं्रीच्या आश्रमात ठेवले होते. डारं्रीच्या आश्रमात प्रकवा अमंळनेरच्या सूतिाळेत 

असले म्हिजे र् रुजी हातानेच स्वयपंाक करून जेवत असत. डारं्रीच्या आश्रमात तर मातीचीच र्ाडर्ीमडकी 
होती. पि र् रुजींचे किावाचून काही अडत नसे. त्यानंी आपल्या र्रजा अत्यतं थोड्या, आवश्यक तेवढ्याच 
ठेवलेल्या होत्या. कपडे, खािेद्वपिे वर्ैरे बाबतीतला त्याचंा साधेपिा िारच होता. जेविाच्या बाबतीत तर ते 
बेद्विकीर होते म्हिंले तरी चालेल. कधी स्वयंपाक करायचे, पि प ष्ट्कळवळेा दौऱयाम ळे, कामाम ळे वळेच नसायचा. 
अिा वळेी डाळ-च रम रे-ि िंािे-िेंर्दािे यावरच ते भार्वीत असत. क िाकडे रे्ले आद्वि त्यानंी ‘र् रुजी जेवायला 
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बसा’ म्हिंले की, ‘जेवनूच आलो’ असे ते दडपून सारं्ायचे. त्यानंीच एकदा म्हिंले आहे, ‘जेविाच्या बाबतीत मी 
अनेक वळेा खोिें बोललो आहे.’ र् रुजीचा स्वभावच अद्वतद्वभडस्त आद्वि सकंोची होता. आपल्याम ळे द सऱयानंा 
एवढासाही िास होऊ नये, अिी त्याचंी त्यामार्ची भावना असे. 

 
२ ऑक्िंोबर १९३१ रोजी र् रुजींनी र्ाधंी जयतंीच्या द्वदविी सूतयज्ञाचा संकल्प पूिग केला होताच. पि त्या 

द्वदविी र्ाधंीजींना अत्यंत द्वप्रय असा द सराही एक कायगक्रम र् रुजींनी अंमळनेरमध्ये आखला. तो म्हिजे सिाईचा. 
द्ववद्यार्थ्यांची त्यानंी पथके तयार केली. िाडू, खोरी, घमेली, क दळी, द्विनेल इत्यादी साधने ज ळवली. 
द्वर्रिीकामर्ाराचं्या वस्तीतील संडास सिाई केली. मोऱया उपसल्या, द्विनेल वर्ैरे िंाकून स्वच्छ केल्या. एका 
चाळीतही असाच कायगक्रम िाला. चाळीचे मालक म्हि ूलार्ले, ‘र् रुजी, हे काय?’ र् रुजींनी उत्तर द्वदले, ‘आज 
र्ाधंी जयंती, लोकं ‘महात्मा र्ाधंी की जय’ म्हित असतात. त्यानंा र्ाधंीजींचा सेवाधमग कळावा म्हिून म द्दाम हा 
कायगक्रम ठेवला.’ 

 
नंतर काही खेड्यातूनही स्वच्छता पथके रे्ली. र् रुजींनी या सिाई कायगक्रमासाठी र्ािी, संवादही द्वलद्वहले 

होते. द्वनरद्वनराळ्या द्ववषयावंरची आकषगक अिी पोस्िंसग प ढे ठेवनू र् रुजी भाषिे देत असत. समाजद्विििाचे व्रतच 
त्यानंी अंर्ीकारलेले होते. 

 
त्याच स मारास पूवग खानदेिात अद्वतवृष्टी िाली. त्याम ळे ितेकऱयाचें रानातले कपािी, ज्वारी आदी पीक 

पार हातचे रे्ले. सर्ळीकडे प्रचतेची पद्वरत्स्थती द्वनमाि िाली. आधीच दैन्य, दाद्वरद्र्य त्यात ही आपत्ती. र् रुजींनी 
खेड्याकडे धाव घेतली. ते एकेका र्ावात जायचे. लोकानंा देवळात, चावडीत जमायचे. स रुवातीला लोक सारं्ूनही 
यायचे नाहीत. र् रुजी मर् द्वचडायचे. रार्वायचे, त्यानंा वािंायचे, ‘एवढे आम्ही याचं्याकरता येतो. राबतो. पि यानंा 
याचे काहीच वािंत नाही. भेिंतही नाहीत...’ 

 
पि लवकरच त्याचंा हा रार्ही ओसरे. मर् अंतम गख होत ते म्हिायचे, ‘चूक त्याचंी नाही, आमचीच आहे. 

या आधी आम्ही त्यानंा कधी भेिूंन त्याचंी द्ववचारपूस केली होती का? कधी त्यानंा द्ववश्वासात घेतले होते का?मर् 
कसा त्याचंा एकदम आमच्यावर द्ववश्वास बसावा?’ 

 
र् रुजींनी द्वचकािंीने हे काम स रू ठेवले. जवळ जवळ एकिदेहा खेड्यातूंन ते रे्ले. ितेकऱयानंा भेिंले. 

पूवीचे द्वपकाचे मान, या सालची पद्वरत्स्थती या संबधंी आवश्यक ती माद्वहती र्ोळा केली. त्या आधारे कलेक्िंरकडे 
अजग करून मदतीसाठी द्वलद्वहले. एक वरे्ळ्या तऱहेचे काम या वळेी र् रुजींनी केले होते. त्याम ळे खानदेिातील 
खेड्याचें आद्वि खेडूत जीवनाचेही अत्यंत जवळून दिगन त्यानंा घडले होते. ग्रामीि जीवनातील द्ववद्ववध प्रश्नही 
द्ववद्ववध तऱहेने प ढे आले होते. एक कायगकते म्हिनू र् रुजींनी हे लाभदायक असे द्विििच द्वमळाले होते. याचा 
उपयोर् त्यानंा प ढे प ष्ट्कळच िाला. 
 

१९३० सालच्या कायदेभरं्ाच्या चळवळीत भार् घेतलेल्या खानदेिातील सत्याग्रहींचे एक संमेलन असोदा 
येथे घेतले होते. या संमेलनाला अध्यि म्हिून द्ववनोबाजी आले होते. र् रुजींची आद्वि द्ववनोबाचंी ही पद्वहली भेिं. 
द्ववनोबाचें संमेलनात िार स ंदर भाषि िाले. र् रुजींची या पद्वहल्या भेिंीतच द्ववनोबावंर भक्ती जडली. याच स मारास 
द्ववनोबाचंा खानदेिात दौरा िाला होता. त्या वळेी र् रुजी त्याचं्याबरोबर होते. द्ववनोबाचं्या म खातून नवद्ववचार ऐकत 
होते; आत्मसात करत होते. र् रुजींनी प ढे ‘द्ववनोबाजी भाव े ’नावाचे छोिें चद्वरिही द्वलद्वहले आहे. र् रुजी म्हित 
असत, “ द्ववनोबानंी मािे वैचाद्वरक पोषि िार मोठ्या प्रमािावर केले आहे.” द्ववनोबाचं्या व्यद्वक्तमत्त्वाची आद्वि 
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ब द्वद्धमते्तची द्ववलिि छाप र् रुजींवर या वळेी पडली होती आद्वि द्ववनोबाचं्या द्वचत्तावरही र् रुजींच्या सौजन्यिील, 
सेवाभावी व भावनािील चाद्वरत्र्याचा ठसा उमिंल्याद्विवाय राद्वहला नाही. 

 
द्ववनोबाही या वळेची आठवि सारं्ताना म्हिंले, ‘र् रुजी आद्वि मी खानदेिाच्या दौऱयात होतो. मोिंारने 

चाललो होता. त्या वळेी र् रुजींनी आपली एक कद्ववता मला म्हिून दाखद्ववली होती. ती ऐकली आद्वि मी म्हिालो, 
‘र् रुजी, त मची कद्ववता आहे मराठी, पि वािंली बंर्ालीसारखी.’ तेव्हा ते हसले आद्वि म्हिाले, ‘बरोबर आहे. द्वतचे 
बंर्ाली िंोन आहेत.’ 

 
द्विचनापल्लीस असताना र् रुजींनी काही कद्ववता बंर्ाली चालीवर द्वलद्वहल्या होत्या. र् रुजींची आतंरभारती 

दृष्टी द्वन द्ववनोबाचंी सूक्ष्म रद्वसकता यातून प्रकिं होते. 
 

❏ 
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१२. धुळ्याच्या तुरंुगात 
 

र्ाधंीजी लंडन येथील र्ोलमेज पद्वरषद िसल्यानंतर २८ द्वडसेंबर १९३१ रोजी भारतात परत आले. म ंबईत 
उतरताच त्यानंी लोकानंा लढण्यासाठी सावध राहण्याची सूचना द्वदली. करबंदीचा आदेि द्वदला. वातावरि प्रि ब्ध 
िाले. ४ जानेवारी १९३२ रोजी सकाळी र्ाधंीना अिंक िाली. द्ववनोबानंाही जळर्ावला अिंक िाली. त्यानंा ध ळे 
त रंुर्ात पाठवण्यात आले. 

 
र् रुजी माि पोद्वलसाचं्या तडाख्यात लवकर सापडले नाहीत. िक्यतो लवकर अिंक करून घ्यायची नाही, 

असेच त्यानंी ठरवले होते. र्ाधंीजींच्या अिंकेचा द्वनषेध करण्यासाठी त्यानंी अंमळनेरला सभा घेतली. सभा खूपच 
धामध मीची िाली. र् रुजींचे भाषि िारच स्िूर्थतदायक िाले. लोकानंी लढ्यासाठी भराभर पैसे द्वदले. एका र्रीब 
र् जराती बाईने हातातली पािंली काढून द्वदली. 

 
र् रुजींना सभा संपताच अिंक करण्याची तयारी पोद्वलसानंी केली होती, पि र्दीत घ सून र् रुजी पसार 

िाले. पारोळ्याला आले. एरंडोलला पोहोचले. 
 
८-१० द्वदवसानंी प न्हा र् रुजींनी र् प्तपिे येऊन अंमळनेरला वाळविंंात सभा घेतली. प्रचंड सभा िाली. या 

वळेी माि पोद्वलसानंी िारच सावध राहून बंदोबस्त कडक ठेवला होता. त्याम ळे त्यानंी सभा सपंताच र् रुजींना 
अिंक केली. 

 
द सऱया द्वदविी खिंल्याचे नािंक िाले आद्वि १७ जानेवारी १९३२ रोजी र् रुजींना दोन वषांची सक्तमज रीची 

द्वििा ठोठावण्यात आली. 
 
र् रुजींनाही ध ळे त रंुर्ात पाठवण्यात आले. द्ववनोबाजी द्वतथे होतेच. इतरही प ढारी खेड्यातील कायगकते, 

म ले, द्वस्त्रया आदी सत्याग्रही होते. 
 
र् रुजींनी त रंुर्ात आल्यावर द्ववनोबाचं्या चक्की पथकात आपले नाव नोंदवले. त्याचं्या वाट्याला जे काही 

२५-३० पौंड धान्य दळण्याचे येई ते धान्य ते अद्वतिय वरे्ाने दळून िंाकीत. या कामात र् रुजींचे जोडीदार थकून 
जात. दळि एकदा स रू िाले म्हिजे त्याचंा हात द्वर्रिीतील यंिाप्रमािे सारखा द्विरत राही. द्ववनोबा म्हिायचे, 
‘र् रुजी, त मची पंजाब मेल आहे.’ 

 
ध ळ्याच्या त रंुर्ात असताना र् रुजी ‘कडी बरॅक’ मध्ये होते, तर द्ववनोबाजी ‘बारा कोठा’मध्ये होते. दळताना 

र् रुजी आपल्याबरोबर असावते असे सवगच तरुि सत्याग्रहींना वािें. दळताना र् रुजी र्ािीही म्हिायचे— 
 

ननवडाव ेतण ितेी करावी राखण । 
ननवडाव ेखडे तेनच दळण नोझे पडे । 

 
र् रुजी स्वतःच्या कोट्याचे दळि दळतच, पि ज्या क िाचे बाकी राद्वहले असेल त्याचेही दळून देत असत 

आद्वि ते केवळ सत्याग्रही राजबंद्याचेंच नव्हे, तर इतर र् न्हेर्ार कैद्यानंाही दळू लार्ायचे. एकदा त्यानंा थोडे बरे 
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नव्हते. सोबती म्हिाले, “ र् रुजी, आज नका दळायला येऊ. आम्ही दळून िंाकतो.” पि त्यानंा ऐकले नाही. 
म्हिाले, ‘‘मी काय इथे आयते बसून खायला आलो आहे काय?” 

 

चक्कीवर दळताना घाम यायचा, अंर् द्वचकद्वचकून जायचे अिा वळेी जर र्ार वाऱयाची ि ळूक आली तर 
द्वकती बरे वािंायचे. र् रुजी आनंदून म्हिायचे, “ आईचा वारा आला रे आला!” 

 

जेलच्या अिासबंंधीच्या जेव्हा सत्याग्रहींच्या तक्रारी वाढू लार्ल्या, तेव्हा साऱया जेलचा स्वयंपाक द्ववनोबानंी 
आपल्या हाती घेतला. त्यानंी स्वयंपाकघरात ठाि माडंल्याचे पाहून र् रुजींसारखे लोकही त्यानंा येऊन द्वमळाले. 
त्या वळेी ध ळे जेलचे वरि िारच प्रख्यात िाले होते. 

 
ध ळे जेलची सवांनाच सवोत्तम अिी द्वनरंतरची जर कोिती अपूवग देिर्ी द्वमळाली असेल तर ती म्हिजे 

द्ववनोबाजंींची ‘र्ीता-प्रवचने’. त रंुर्ातील सहकऱयानंी द्ववनोबानंा त्याचं्या ‘र्ीताध्ययना’चा लाभ द्वमळावा, अिी द्ववनंती 
केली आद्वि द्ववनोबानंी ती मान्य केली. दर रद्वववारी एक याप्रमािे ही प्रवचने देण्याचे ठरले. त्यान सार २१ िेब्र वारी 
१९३२च्या रद्वववारी द्ववनोबाचें पद्वहले प्रवचन िाले. र्ीतेची अठरा प्रवचने १९ जून १९३२ रोजी समाप्त िाली, या वळेी 
श्रोत्यातं र् रुजी होतेच. पि केवळ त्यानंी श्रविभक्तीच केली नाही, तर ती सवग प्रवचने त्यानंी िब्दिः द्विंपून घेतली. 
द्वदवसा ऐकलेली व भरभर द्वलहून घेतलेली प्रवचने र् रुजी रािी बसून परत द्वलहून काढीत असत. र् रुजींसारखा 
द्वसद्धहस्त लेखक त्या वळेी द्वतथे उपत्स्थत होता म्हिूनच केवळ द्ववनोबाचंी ती प्रवचने वाऱयावर न जाता अिरबद्ध 
िाली आद्वि प ढे ती काही त्याचं्या ‘काँगे्रस’ नामक साप्ताद्वहकातून व नंतर प स्तकरूपाने सवांना उपलब्ध िाली. प ढे 
तर सवग भारतीय भाषामंधून ही प्रवचने अन वाद्वदत िाली असून इंग्रजीतही ‘Talkson Gita’ या नावाने ती उपलब्ध 
आहेत. द्ववनोबानंीच म्हिंले आहे, ‘‘र्ीता प्रवचने हे आता भारतीय जनतेचे प स्तक िाले आहे.” 

 
त्या वळेची आठवि र् रुजी सारं्तात, “ ती अपूवग मेजवानी होती. अमृतधारा स्त्रवत होती. र्ीता म्हिजे 

द्ववनोबाजींचा प्राि. ते म्हिायचे, ‘आईच्या द धावर मी पोसलो आहे, त्यापेिा र्ीतेच्या द धावरच मी अद्वधक पोसलो 
आहे. मी नेहमी र्ीता-सम द्रातच ड ंबत असतो.’ र्ीता द्ववनोबाजींच्या रोमरोमी आहे. र्ीतेवर प्रवचने देताना ते तन्मय 
होत.” 

 
दररोज चक्कीचे काम संपले म्हिजे र् रुजी स्नान आिंोपून द्ववनोबाचं्या कोठडीत जाऊन बसायचे. बोलायचे 

नाहीत. द्ववनोबाकंडे येिाऱयाचें बोलिे ऐकत रहायचे. वहीत द्विंपून ठेवायचे. 
 
संध्याकाळी र् रुजींच्या भोवती तरुिाचंा वढेा असायचा. र् रुजी त्यानंा काँगे्रसचा इद्वतहास सारं्ायचे. इतरही 

द्वकतीतरी र्ोष्टी सारं्ायचे. कद्ववता, र्ािी म्हिून दाखवायचे. त्याचंी मायेने द्ववचारपूस करायचे. त्याम ळे प्रत्येकालाच 
र् रुजी हवहेवसेे वािंायचे. 

 
काही म ले तर िार लहान होती. १४-१५ वयाचीच होती. त्यानंा कापूस प्रपजिे वर्ैरे कामे द्वदली होती. 

र् रुजी त्याचं्या ‘छोकरा िाईल’ मध्ये जाऊन त्यानंाही मदत करायचे. र्ोष्टी सारं्ायचे. प्रपजिाऱया ध्वनीने रंर्नू 
जायचे द्वन नाचायलाही लार्ायचे कधी-कधी. र् रुजींच्या जवळ रहायला द्वमळाव ेअिी सवांचीच इच्छा असे. मर् 
एकेका बराकीत आठ आठ द्वदवस याप्रमािे र् रुजींची वािंिी होई. र् रुजींच्या साद्वनध्याम ळे त्या लहानग्या म लानंा 
त रंुर्ाचे खडतर जीवन स सय होई. 
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त रंुर्ात असले तरी बाहेरच्या चळवळीिीदेखील जमेल तसे अन सधंान र् रुजी ठेवत होते. कोिी स िंला तर 
त्याच्याबरोबर पि-द्वनरोप धाडून र् रुजी मार्गदिगन करत होते. असेच एक आपले द्वमि चंद्रोदय भट्टाचायग यानंा 
र् रुजींनी द्वलद्वहले होते. त्यातील त्याचंी तेजस्वी भावना व तीव्र तळमळ पाहण्यासारखी आहे. र् रुजी द्वलद्वहतात  

 
“ मी िाळेतील द्ववद्यार्थ्यांना काय सारं्िार? वल्लभभाईंच्या एका वाक्याची मी त्यानंा आठवि करून देतो. 

मार्च्या चळवळीच्या वळेेस वल्लभभाई म ंबईत म्हिाले, ‘मािा म लर्ा आज िाळा–कॉलेजात द्विकत असता तर मी 
त्याला र्ोळी घालून ठार केला असता.’ सवगजि एकजात देिासाठी हा जो िर्डा चालला आहे त्यासाठी उठून प ढे 
या! त म्हा म लाकंडे, त मच्या द्वनमगळ, उघड्या व उदार हृदयाकंडे भारतमाता पहात आहे. अरे, द्विकता काय? 
द्विकून द्विकून जे कतगव्य करायचे, ते त म्हाला आज हाक मारीत आहे. रं्र्ा आली असता घरात कसे रहावते? 
आर्डोंब पेिंला असता िाळेत कसे वाचवते? मदैानावर कसे खेळवते? घरी कसे खाववते? अरे, पहा त्या उत्तर 
प्रहद स्थानाकडे, तो बंर्ाल पहा, कसा पेिंला आहे! तो र् जरात पहा, किा भद्वर्नी िकेडोंनी त रंुर्ात जात आहेत! 
त म्हाला महाराष्ट्राचा अद्वभमान नाही का? महाराष्ट्राची मान वर धरता यावी म्हिून आता कोि प ढे येिार? त म्हा 
तरुि म लावंर सारी द्वभस्त आहे. ज्या राष्ट्रातील तरुिही म्हाताऱयासारखे वार्तात. त्या राष्ट्राच्या उद्धाराची आिा 
नाही. आता पद्वरिेचा द्ववचार नको. घरादाराचा द्ववचार नको. सारे मोह िडिडून जाळा. द्ववलायती कपडे जाळा. 
िेंडे हाती घ्या आद्वि द्ववजेसारखे तळपून उठा! सवगि जे द बळेपिाचे, द्वभिेपिाचे, मेलेपिाचे वातावरि आहे ते 
बदलून प्रचंड तेज द्वनमाि करा! मी लहानसा जीव पि माझ्या हृदयाची तर्मर् होते. मी त म्हाला मािे हृदय कसे 
उघडून दाखव?ू उठा सारे, घ्या िेंडे, बना द्वनभगय आद्वि लाठीकाठी, त रंुर्, र्ोळी यासाठी या प ढे! हेच खरे 
द्वििि!” 

 

प स्तकी द्विििापेिा जीवनस्पिी द्वििि र् रुजींना द्वप्रय वािें. राष्ट्र स्वातंत्र्यासाठी लढत असताना म लानंी 
िालेय, प स्तकी द्विििाचे स्तोम माजव ू नये, तर राष्ट्रीय कतगव्य करण्यास द्वसद्ध व्हाव.े असे त्यानंा वािें, 
‘म लाम लींनी लढा आता चालवावा! भारतमातेचा कलंक घालवावा!’ असे एक र्ािेही त्यानंी केले होते. म लाचं्या 
‘वानरसेना’ र्ावोर्ावी काढाव्यात अिी त्याचंी कल्पना होती. त्यासाठी त्यानंी केलेले र्ीत सवगि म्हिंले जाई- 
 

वानर वानर हुप्या रे । वानर वानर हुप हुप हुप ॥ 
महात्मा गाधंी आले राम 
त्याचें करूया चला काम 
त्यानंी मारली आहे हाक 
चला उठा लाख लाख 
नका बसू गुपचुप । वानर वानर हुप हुप हुप ॥ 

 
अिाच एका र् रुजींच्या पिावरून म ंबईचा र्व्हनगर सर फे्रद्विक साइक्स हा त्या वळेी भ सावळला येिार होता 

म्हिून म लानंी द्वनदिगने करण्याचे ठरवले. र् रुजींनी द्वलद्वहले होते, “ द्वजल्याची िान राखा. काळी द्वनिािे दाखवा. 
त्याला ‘परत जा’ म्हिून सारं्ा.” पोद्वलसाचंा बंदोबस्त कडेकोिं असतानाही र् रुजींच्या पे्ररिेने पेिंलेल्या म लानंी 
काळे िेंडे दाखवनू ‘साइक्स र्ो बॅक’ अिा आरोळ्या ठोकल्या. म लानंा ििंके बसले. त रंुर्वासही घडला. पि 
त्यानंी ते धैयाने, द्वनष्ठेने सोसले. र् रुजींना म लाचं्या या धैयाचे िार िार कौत क वािंले. 
 

❏ 
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१३. नाणशकच्या कारावासात 
 

१९३२ सालच्या ऑर्स्िं मद्वहन्यात ध ळे त रंुर्ातील काही सत्याग्रही नाद्विकच्या त रंुर्ात पाठवण्यात आले. 
त्यात र् रुजींचाही समाविे होता. 

 
नाद्विकचा त रंुर् हवापाण्याच्या दृष्टीने चारं्ला होता. द्विवाय र् रुजींच्या द्वप्रय श्रीरामाच्या वास्तव्याने प द्वनत 

िालेली ही भमूी. 
 

तुझ्या धूनळमाजी वाटे लोळणे सुखाचे । 
इरे्थ पाय पावन नफरले राम-जानकीचे ॥ 

 
अिी र् रुजींची उत्किं श्रद्धा. भक्ती. त्याम ळे मनातून ते स खावले होते. परंत  नाद्विकच्या कैदखान्यात येऊन दाखल 
होताच, तेथील पद्वरत्स्थती पाहून त्यानंा उिेर्च आला. त्या रामभमूीतल्या बंदीिाळेत रोच नामक इंग्रज राविाचे 
अन्यायी अद्वधराज्य चालू होते. 
 

नाद्विकच्या त रंुर्ात रे्ल्याबरोबर त्या सवग सत्याग्रहींना तेथील द्विपायानंी आद्वि वॉडगसगनी करड्या स्वरात 
धमकावले, “ यह ध द्वलया की धरमिाला नहीं, नाद्वसक सेंरल जेल है। यहा ंरोच साहब का ह क म चलता है।” रोच 
द्वतथला डेप्य िंी जेलर होता. भलताच कडक आद्वि द्वनष्ठ र होता. त रंुर्ातली द्विस्त द्वबघडू नये म्हिून त्याने 
दहितीचे तंि अवलंद्वबले होते. नाना तऱहेने जाचक द्वनयम आद्वि बंधने त्याने सत्याग्रही कैद्यावंर लादलेली होती. 
ह क माद्विवाय उठायचे नाही की बसायचे नाही. ह क म द्वमळाल्याद्विवाय खायचे नाही, िजेारच्या कैद्यािंी बोलायचे 
नाही. चक्की द्वपसण्याचे काम तर िारच िासाचे केले होते. तेथील राजबदं्यानंी द्विस्त म्हिून हे सवग पाळले होते. 
सहन केले होते. पि रोचने जेव्हा आिखी एक अपमानकारक िमान काढले तेव्हा माि राजबंद्यातंही खळबळ 
माजली. 

 
रोचचे नव ेिमान असे होते की, सायंकाळी जेव्हा कैद्याचंी मोजदाद होते, द्वर्नती होते, त्या वळेी राजबदं्यानंी 

पायावर हात ठेवनू मान र् डघ्यात घालून उद्वकडव ेबसले पाद्वहजे. हा अपमानास्पद द्वनबधं पाळण्याचे राजबंद्यानंी 
जेव्हा नाकारले, तेव्हा पोलीस आद्वि वॉडगस त्याचं्या डोक्यावर, त्यानंी मान खाली घालावी म्हिनू, थपडा व दंडा 
मारू लार्ले. 

 
र् रुजींनी ‘अिा प्रकारे मान खाली घालिार नाही,’ असे तेजस्वी द्वनभगयपिे सादं्वर्तले. 
 
राष्ट्राची मान उंच करण्यासाठी आलेल्या राजबदं्यावंर असली सक्ती होता कामा नये,’ असे ते म्हिाले. 

त्याचं्यावर दंड्याचे प्रहार पडले, पि र् रुजींची मान खाली ि कली नाही. 
 
र् रुजींच्या या त रंुर्ातील सत्याग्रहाने इतर राजबंद्यानंा बळ द्वमळाले. तेही या द्वनबधंाचा प्रद्वतकार करायला 

सज्ज िाले. 
 
र् रुजींम ळे हे घडले, हे लिात आल्यावर रोचने र् रुजींनाच छळायला स रुवात केली. त्यानंा सेपरेिंमध्ये 

ठेवले. खिंल्यावर बोलावले. त्याचं्यावर द्वित रीचा आरोप ठेवला. अंर्ात र्ोिपािंाचे िंोचरे कपडे-र्ंजीकपडा-
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घालायला द्वदले. हातापायातं साखळदंडाच्या बेड्या-दंडा-बेडी ठोकली. जेलअंतर्गत, कैद्याला छळायच्या म्हिनू 
ज्या ज्या द्वििा असतात त्या त्या र् रुजींना भोर्ाव्या लार्ल्या. परंत  त्यानंी त्या मोठ्या धैयाने आद्वि िौयाने सहन 
केल्या. र् रुजींना ििंके मारण्याचा द ष्ट द्ववचारही रोचने केला होता. परंत  असे ििंके मारले तर सारे राजबंदी 
द्वबथरतील आद्वि जेलची काहीच द्विस्त राहिार नाही, असे जेव्हा तेथील काँगे्रसच्या वद्वरष्ठ प ढाऱयानंी रोचला 
सादं्वर्तले, तेव्हा रोचने तो द्ववचार सोडून द्वदला. 

 
पि लवकरच या रािसी वृत्तीच्या रोचची िभंर पापे भरली. बाडोलीच्या एका य वकाला त्याने मरेमरेतो 

मारल्याची बातमी बाहेर पसरली. रोचवर खिंला िाला आद्वि त्याला सजा िाली. त्यानंतर नाद्विकच्या त रंुर्ातील 
वातावरि बदलले. आद्वधकारी मऊ वार्ू लार्ले. 

 
नाद्विकच्या त रंुर्ात र् रुजींना स्वामी आनंद याचंा सहवास लाभला. स्वामी आनंद हे र्ाधंीजींच्या 

पद्वरवारामधले. र्ाधंींजींच्या वतगमानपिाचें म द्रक-प्रकािक व व्यवस्थापक स्वामी आनंद याचं्या आग्रहावरूनच 
र्ाधंींजींनी ‘सत्याचे प्रयोर् अथवा आत्मकथा’ द्वलद्वहली. स्वामींनी र् रुजींवर ‘भावनामूती’ नावाचा लेख र् रुजी 
रे्ल्यानंतर १९५० साली द्वलद्वहला होता. त्या लेखात त्यानंी र् रुजींच्या नाद्विक जेलमधील हृद्य आठविी द्वलद्वहल्या 
आहेत. स्वामी आनंद द्वलद्वहतात, “ एक द्वदवस सकाळी अंमलदाराची िेरी प री िाली होती. इतक्यात दोन वॉडगर 
एका कैद्याला घेऊन आले. दंडा बेडी ठोकलेला तो कैदी न सत्या बेड्याचं्या घषगिाने सोलल्या रे्लेल्या घोट्यावर 
आिखी िास होऊ नये म्हिून दोन्ही हातानंी बेड्या वर सारण्याचा प्रयत्न करीत होता. जड पावलानंी मोठ्या 
कष्टाने तो चालला होता. माझ्यासमोर येताच आपल्या त्या सवग साजिृरं्ारासह त्याने माझ्याप ढे साष्टारं् नमस्कार 
घातला. मला संकोचल्यासारखे िाले. मी त्याचे बाहू धरून त्याला उठवले. म्हिालो, ‘हे काय? या, िार छान 
िाले त म्ही आलात. येथे कोिी नाही. सर्ळे िातं आहे आद्वि मी त मचा द्वमि आहे.’ 

 
“ मािी नजर इतका वळे दंडा बेडीम ळे सोलल्या रे्लेल्या त्याच्या घोट्यावर द्वखळली होती. मी त्याचं्याकडे 

क तूहलाने पाद्वहले. ३०-३२ वषाचे वय. ठेंर्िा मराठी बाधंा. केद्ववलवािा चेहरा. त्यावर वैष्ट्िव द्वस्त्रयाचंी द्ववव्हलता. 
पि डोळे माि तेजाचे दोन प ंज! वधेक ब द्वद्धमत्ता डोळ्यातं जिू मावत नव्हती. मी त्याचं्याकडे पहातच राद्वहलो. 
डोळ्यातं द्वन चेहऱयात एवढा िरक! मनात आले, हा कोिंीतला प रुष असावा! या प्राण्याचे नाव साने र् रुजी! 

 
जेलमध्ये द्विस्तभरं् केल्याम ळे त्याला द्वििा िाली आहे अिा कैद्याचं्या पिलेखन, वाचन, भेिंीसाठी इत्यादी 

सवलती काढून घेतल्या जात. र् रुजी असे रोचच्या दृष्टीने द्विस्तभरं्ाची द्वििा िालेले कैदी होते. म्हिून त्यानंा 
द्वलहायला, वाचायला जेलकडून काही द्वमळत नसे. पि स्वामी आनंद आपल्याजवळील प स्तके, वया, पेन त्यानंा 
देत असत. स्वामीजी द्वलद्वहतात, 

 
“ संध्याकाळी आम्हाला कोठड्यात बंद करीत. त्याप वी ते १२० पृष्ठाचंी वही मार्ून घेत. सकाळी मी द्ववचारी, 

‘काय द्वलद्वहलेत’ ते सासरहून परतलेल्या एखाद्या नववधूप्रमािे लाजून एकि ेवीस पाने भरलेली वही माझ्या हाती 
ठेवीत. अिरे म्हिजे मोती. प्रत्येक ओळ म्हिजे एकेक मोत्याचा सर! सारी पाने उलिूंन पाद्वहली तर एखाद्या 
द्वठकािी एखादा िब्द की अिरही खोडलेले आढळायचे नाही. द्वहमालयातून बेभान होऊन सहस्त्रधारानंी बाहेर 
पडिाऱया र्ंरे्प्रमािे सरस्वती जिू त्याचं्या लेखिीतून वाहू लारे्. अिराचंा मार्ोवा घेताना अथग, उपमा, काव्य आद्वि 
स भाद्वषते थकून जात. पाचवीच्या द्वदविी त्याचंा प्रारब्ध लेख द्वलहायला द्ववधािी आली तो ती काय द्वलद्वहते ते 
पाहण्यासाठी क तूहलाने सरस्वतीही आली आद्वि द्ववधािीने द्वलद्वहलेले वाचून ती इतकी खूष िाली की र् रुजींच्या 
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बोिंावंरच कायमचा द्वठय्या द्वतने द्वदला. या बोिंातूंन जे जे काही द्वलद्वहले जाई ते ते मराठी वाङ  मयात द्वचरंजीव 
होण्याची सनद घेऊनच जि ूयेत असे.” 

 
नाद्विकच्या त रंुर्ात असताना र् रुजींनी प ष्ट्कळ साद्वहत्यद्वनमीती केली. त्याचं्या ठायीच्या साद्वहत्यसजृनतेला 

या वळेी भरतीच आली होती! 
 
र् रुजींचे त्याचं्या सवग साद्वहत्यात द्वचरस ंदर ठरलेले प स्तक म्हिजे ‘श्यामची आई.’ हे प स्तक म्हिजे 

मातेच्या महतीचे स्त्रोतच आहे. ‘ श्यामची आई’ वाचताना डोळे ओलावले नाहीत, असा वाचक द्ववरळाच! र् रुजी 
द्वलद्वहतात, ‘हृदय भरलेलेच असे. भराभरा िाईने कार्दावर ओतायचे एवढेच उरलेले असे.” 

 
‘धडपडिारी म ले’ ही द्विखंडात्मक कादंबरी र् रुजींनी याच वळेी द्वलद्वहली. या लेखनाबद्दल ते म्हितात, “ 

माझ्या मनात ज्या िकेडो कल्पना येत असत. ज्या द्ववचाराचंी र्दी उसळे, जी स्वप्ने द्वदसत, ज्या स्मृती येत, जी 
दृश्ये आठवत, ज्या व्यक्ती उभ्या रहात त्या सवांतून हे प स्तक तयार िाले आहे. माझ्या मनाच्या समाधानासाठी हे 
सारे मी द्वलहीत असे. प्रत्यि सृष्टीत अतृप्त राद्वहलेल्या िकेडो हृदयाचं्या भ का िातं करण्याचा हा एक मार्ग होता... 
द्वलहून िाल्यावर याला काय नाव द्याव,े असे मनात असे. प्रस्तावनेत िकेडो द्वठकािी आलेला ‘धडपडिारी म ले’ हा 
िब्द माझ्या डोळ्यासंमोर आला व तेच नाव या भारुडाला द्याव ेअसे मी ठरवले.” 

 
इंग्रजी भाषेत स ंदर द्ववचार देिारे द्वकतीतरी साद्वहत्य आहे. एकदा एका खेड्यातले सत्याग्रही ध ळे जेलमध्ये 

असताना द्ववनोबानंा म्हिाले होते, ‘इंग्रजी आम्हाला येत नाही. आम्ही ते कसे वाचिार?’ त्यावर द्ववनोबाजी म्हिाले 
होते, ‘र् रुजींसारख्याचंं हे काम आहे.’ द्ववनोबाचें हे िब्द र् रुजींनी द्वनरंतर लिात ठेवले होते आद्वि त रंुर्ात 
असताना जे जे स ंदर असे परभाषेतील प स्तक त्याचं्या हाती आले, ते ते त्यानंी मराठीत अन वाद्वदत प्रकवा रूपातंद्वरत 
करून प्रद्वसद्ध केले. 

 
नाद्विकच्या कारावासातच त्यानंी ‘प नजगन्म’, ‘क्रातंी व आत्स्तक’ या कादंबऱया, ‘द्वनळा पिी’ हे नािंक, 

‘द्ववश्राम’, ‘मोलकरीि’, ‘ििी’ या कथा इत्यादी प ष्ट्कळ द्ववद्ववध प्रकारचे साद्वहत्यही द्वलद्वहले. ‘पिी’ काव्यसंग्रहातील 
प ष्ट्कळिा कद्ववतादेखील र् रुजींनी या काळातच द्वलद्वहलेल्या आहेत. 

 
साद्वहत्यद्वनमीती अिी उत्साहाने चाललेली होती. तरीदेखील र् रुजींना अधूनमधून उदास, एकाकी वािें. 

आिा वळेी ‘अश्रू’ हाच एकमेव आधारसखा आहे, असे त्याचं्या मनात येई. उदास एकाकीपिात या अश्रूसख्याची 
तरी सोबत द्वमळावी, तो तरी क िी आपल्यापासून द्वहरावनू नेऊ नये, असे त्यानंा वािें आद्वि अद्वतआतगपिाने ते 
अश्र सूक्त आळवीत- 

 
नको माझे अश्रू कधी नेऊ देवा 
हाच र्थोर ठेवा माझा एक ॥ 
बाकी सारे नेई धन-सुख-मान 
परी हे लोचन राखी ओले॥ 
माझे रुप मज अश्रू दानवतात 
हेनच तात-मात प्राणदाते॥ 
अश्रू माझे र्थोर ज्ञानदाते गुरू 
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अश्रू कल्पतरू माझे खरे॥ 
 
‘अश्र’ू नामक ही कद्ववता र् रुजींच्या ‘पिी’ काव्यसगं्रहात असून ती बरीच मोठी आहे. र् रुजींनी 

अश्र महात्म्यच र्ायलेले आहे. दीन-दद्वलताचं्या अपार करुिेतून स्वामी द्वववकेानंदानंा ‘दद्वरद्रनारायि’ हा िब्द 
स्ि रला. र्ाधंीजींनी तो उचलला. र् रुजींना आपल्या असहाय त्स्थतीत ‘अश्र-ूनारायि’ हा िब्द स्ि रला. अश्रतूच 
त्यानंा नारायि द्वदसला. अश्रूंचे सामर्थ्यग र् रुजींनी चारं्ले जािले होते. वैयद्वक्तक जीवनातील रडारड करिारे त्याचें 
अश्रू नव्हते, तर ‘ब डते हे जन न देखव ेडोळा’ अिा करुिाद्रगतेतून ते आलेले होते. 

 
अश्रूतून अिी चैतन्यिाली स्िूती घेऊन र् रुजी आपले ध्येयजीवन जर्त होते. आपले जीवनध्येयदेखील 

त्यानंी एका र्ीतात सादं्वर्तले आहे. 
 

करीन सेवा तव मोलवान । 
असो अहंकार असा मला न ॥ 
कधी कुणाचे मजला पसूु दे । 
जलारू्द् डोळे मग तो हसू दे ॥ 
अनार्थ दीनाजवळी वदेन । 
सुखामृताचे प्रभ ुिब्द दोन ॥ 

 
नाद्विकच्या कारार्ृहातून र् रुजी १९३३ सालच्या ऑक्िंोबर मद्वहन्यात स िंले. स िंल्यावर ते अंमळनेर या 

आपल्या कमगभमूीत आले. 
 

❏ 
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१४. िावनाशील छायाप्रकाश 
 

र् रुजी परत खानदेिात आले. कामाला लार्ले. पायाची प्रभर्री द्विरू लार्ली. खेड्यापाड्यातून वािी घ म ू
लार्ली. याच स मारास सरकारने क प्रद्वसद्ध जातीय द्वनवाडा जाहीर केला. तो जाहीर होताच र्ाधंीजींना अपार 
वदेना िाल्या. त्यानंी येरवड्याच्या कारार्ृहात उपोषि आरंद्वभले. सवगि खळबळ माजली. देिभरचे मोठमोठे नेते 
येरवड्याला आले. डॉ. आबंडेकरही आले. प्रहदू समाजात िूिं पाडिाऱया या द्वनवाड्याला द्ववरोध केला पाद्वहजे, 
असे र्ाधंींचे म्हििे होते. डॉ. आबंेडकरािंी वािंाघािंी िाल्या. त्याही महाप रूषाने समजूतीने घेतले. द्वब्रद्विंिाचंा 
क िंील डाव ओळखला आद्वि र्ाधंी-आंबेडकर याचं्यात तडजोड िाली. ‘प िे करार’ म्हिून ती ओळखली जाते. 
र्ाधंीजींनी उपोषि सोडले. 

 
र्ाधंीजींनी “ चळवळ चालू ठेवलीच पाद्वहजे, माि ती कायदेभरं्ाच्या स्वरूपात न ठेवता वैयद्वक्तक 

सत्याग्रहाच्या स्वरूपात चालावी, तरच सत्याग्रहाचा स्ि प्रलर् द्वजवतं राहील आद्वि तो द्वजवतं राद्वहला तरच प ढे 
काही पेिंण्याची आिा आहे.” असे चळवळीच्या सबंंधाने आपले मत व्यक्त केले होते. र्ाधंीजींचा हा सल्ला सवगच 
देिभक्तानंी मानला. र् रुजींनीही असा सत्याग्रह २६ जानेवारी १९३४ रोजी केला. त्यानंा चाळीसर्ाव ताल क्यात 
अिंक िाली. 

 
मदॅ्वजस्रेिंने त्यानंा चार मद्वहन्याचंी द्वििा द्वदली. द्वदलेला ‘ब’ वर्ग नाकारून र् रुजींनी ध ळे त रंुर्ात ‘क’ वर्ग 

स्वीकारला. या वळेीही द्वतथे चक्की द्वपसली. 
 
या कारावासातही र् रुजींचे लेखन चालूच होते. महषी िंॉलस्िंॉय याचं्या ‘What is Art?’ या प्रद्वसद्ध गं्रथाचा 

अन वाद केला. काव्यलेखनही चालू होते. 
 

नवपनि ही नचि-नवकास माता । 
दुजा नसे सदगुरु बोध-दाता ॥ 
नवपनि मानीन सदा पनवि । 
नवपनि माझे घडवी चनरि ॥ 
नवपनि मानीन मनी अमोल । 
नवपनि माझे बनवील िील ॥ 
नवपनि आकार मनास देई । 
नवपनि खोटे रम म दूर नेई ॥ 

 
असे एक प्रकारचे ‘द्ववपद्वत्त-स्तोि’च त्यानंी या कद्ववतेत र्ायलेले आहे. ’देवा, त िी सदैव आठवि रहावी म्हिनू 
आपदाच दे’ असा जसा वर क ं तीने श्रीकृष्ट्िाकडे माद्वर्तला होता, तिीच ही द्ववपत्तीची मार्िी द्ववकासासाठी र् रुजी 
करीत आहेत. 
 

देिभक्तीप्रमािेच ईश्वरभक्तीचीही र्ािी र् रुजींनी द्वलद्वहली आहेत. त्याचें प ढील प्रद्वसद्ध र्ीत याचवळेी 
द्वलद्वहलेले आहे- 
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असो तुला देवा । माझा सदा नमस्कार । 
तुझ्या दया-मातृत्वाला अतं नाही पार । 
 
तुझ्या कृपेने रे होनतले फुले फिराची 
तुझ्या कृपेने रे होनतले मोती मृनिकेची 
तुझ्या कृपेने रे होनतले सवू रम्य हार 
असो तुला देवा । माझा सदा नमस्कार ॥ 
 
तुझ्या कृपेने रे होईल उषा त्या ननिचेी 
तुझ्या कृपेने रे होईल सुधा त्या नवषाची 
तुझ्या कृपेने रे होईल पंगु ससधुपार 
असो तुला देवा । माझा सदा नमस्कार ॥ 
 
तुझ्या कृपाससधुमधला सबदु जनर नमळेल 
तरी प्रभो! ितजन्माची मिृषा िमेल 
तुझे म्हणुनन आलो राया । बघत बघत दार 
असो तुला देवा । माझा सदा नमस्कार ॥ 

 
र् रुजींच्या जीवनातील छाया-प्रकाि, आिा-द्वनरािा त्याचं्या साद्वहत्यातूनही प्रकिं िाल्याद्विवाय राद्वहलेली 

नाही. ते अद्वतहळ वार, भावनािील होते. अत्यंत संवदेनिील मन त्यानंा लाभलेले होते. त्याचं्या काव्यातून त्याचं्या 
वृत्तींचे दिगन होते, ‘येवो वसंतवारा’ नावाची अिीच एक स ंदर कद्ववता ‘पिी संग्रहा’त आहे. ही कद्ववतादेखील 
र् रुजींनी या काळात कारावासातच द्वलद्वहलेली आहे- 
 

नवजीवन प्रदाता । चैतन्य ओतणारा 
सुकल्यास हासनवता । आला वसंतवारा 
आला वसंतवारा । वनदैन्य हारणारो 
सुटला सुगधं गोड । भरला सदगत सारा 
रानीवनी बहार । आला फुलाफंळासं 
समदृ्धी पाहुननया । आनंद पाखरासं... 

 
वसंत-स्पिाने सारी सृष्टी किी निंली आहे, नव्या जोमाने उठली आहे, सर्ळीकडे कसा आनंद भरून 

राद्वहला आहे, संर्ीत कसे भरले आहे, हे सारं्ता सारं्ताच एखादी कळ यावी तसे र् रुजींचे कवीमन म्हिते- 
 

सृष्टीत ये वसंत । पनर मन्मनी निनिर 
मम जीवनी वसंत । येण्यास का उिीर 
का अंतरी अजून । नैराश्य घोर राहे 
का लोचनामंधून । ही अश्रधुार वाहे 
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परंत  ही द्वनत्याची व्यथाही इथे घडीभराच्याच वस्तीला आलेली आहे. अतंम गख होऊन आपली असहायता 
द्वनवदे्वदल्यावर प ढे प्राथगना द्वदलेली आहे ती आिावतंाची – 

 
मम जीवनात देवा । येवो वसतंवारा 
गळु देत जीणू पणे । फुटु दे नवा धुमारा 

 
आद्वि असा वसंतवारा जीवनात आल्यावर कसे चैतन्य सळसळले ते प ढील ओळींत व्यक्त िाले आहे- 

 
फुलतील वाळवटें । हसतील िुष्ट्क राने 
नटतील भ ूउजाड । गातील पक्षी गाणे 
जरी त्वत्कृपा वसंत । येईल जीवनात 
चंडोलसा उडेन । संस्फूतू गीत गात 
त्वस्पि ूअमृताचा । मजला मतृा नमळू दे 
मम रोमरोनम रामा । चैतन्य संचरू दे 
आता सदा दयेचा । सुटू दे वसंतवारा 
फुलू देच जीवनाचा । जगदीि भाग सारा । 

 
 त रंुर्ातील कमे करता करता व द्वलद्वहता-वाचता चार मद्वहने सपंले आद्वि र् रुजींची ध ळे त रंुर्ातून १९३४ 
सालच्या जूनमध्ये स िंका िाली. 
 

❏ 
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१५. िारतीय संस्कृती : अतंरंग दशफन 
 

ध ळे जेलमधून स िंल्यावर र् रुजी अंमळनेरला आले. त्या वळेी द्वतथे यािा स रू होती. र् रुजींनी यािेत 
र्ीतेवर प्रवचने द्वदली. त्याच स माराला वद्वरष्ठ कायदेमंडळाच्या द्वनवडि का होिार होत्या. काँगे्रसतिे श्री. 
काकासाहेब र्ाडर्ीळ आद्वि श्री केिवराव जेधे उभे होते. र् रुजींनी काँगे्रसच्या उमेदवाराचं्या प्रचारासाठी प नश्च 
खेडोपाडी पायी द्विरून प्रपजून काढली. ‘काँगे्रसला मत म्हिजे स्वातंत्र्याला मत’ हे लोकानंा तेजस्वी भाषिाने 
पिंवनू द्वदले. आपल्या कतगव्याचे भान करून द्वदले. र् रुजींचा पायी द्विरण्याचा लोकाचं्या मनावर एवढा चारं्ला 
प्रभाव पडला की, मोिंारीतून प्रचारासाठी येिाऱया द्ववरोधकानंा ते म्हित, ‘‘ते काँगे्रसचे लोक पायी पायी 
उन्हातान्हातून येतात, त म्ही मोिंारीतून प्रहडता. त म्हाला का म्हिून आम्ही मत द्याव?े” 

 

काँगे्रसचे दोन्ही उमेदवार द्वनवडून आले. र् रुजींना आनंद िाला. 
 
प ढे द्ववनोबा खानदेिात आले. र् रुजींची भेिं िाली. तेव्हा त्यानंी द्ववचारले, “ र् रुजी, आता प ढे काय 

करिार?” र् रुजींनी तरी क ठे काय ठरद्ववले होते? मर् द्ववनोबानंीच पूवग आद्वि पद्वश्चम खानदेिाच्या द्वसमेवर नावरा-
नावरी येथे आश्रम काढून द्वदला. परंत  र् रुजींचे मन द्वतथे रमेना. एके द्वठकािी बसून तेच तेच कमगकाडं करीत 
राहण्याचा त्याचा प्रपड नव्हता. आश्रमातील यमद्वनयम, कमगकाडं, बाधंीलपिा र् रुजींना मानविारा नव्हता. त्याचें 
मन द्वतथे र् दमरू लार्ले. म्हिून एके द्वदविी क िाला न सारं्ताच ते द्वतथून द्वनघाले द्वन प ण्यास आले. द्ववनोबानंा 
कळवले. त्या पिात असेही द्वलद्वहले की, “ क ठेतरी देवासाठी जाऊन बसाव,े असे मनात येते.” 

 

द्ववनोबानंी उत्तर द्वलद्वहले, “ क ठे जािार? तीथाचे पाद्ववत्र्यही राद्वहले नाही. आद्वि देव सभोवती नाही का? 
आजूबाजूचे लोक म्हिजे परमेश्वर, अिी भावन नसती तर मी कधीच द्वहमालयात द्वनघनू रे्लो असतो!” 

 
द्ववनोबाचं्या पिाने ‘जनीजनादगन’ पाहून ‘दद्वरद्रनारायिाची सेवा करीत राहण्याचे र् रुजींनी ठरद्ववले. 

प ण्यात ते खानदेिातील म लाचंी सेवा करू लार्ले. अमंळनेरला त्या वळेी कॉलेज नव्हते. त्यासाठी प ण्यात याव े
लारे्, प ण्यातला खचग र्रीब द्ववद्यार्थ्यांना परवडत नसे. र् रुजींनी अिा चार म लाचं्या द्विििास हातभार लावला. 
एका खोलीत प ण्यास त्या द्ववद्यार्थ्यांसह ते रहात असत. एकदा खानदेिातील द्वमि आले. त्या वळेी र् रुजी पंचा 
नेसून स्वयंपाक करत होते. द्वमि चद्वकत िाले. म्हिाले, “ र् रुजी, हे काय चालले आहे?’’ र् रुजींनी सादं्वर्तले, “ 
इथे मी म लाचंी आई होऊन राद्वहलो आहे.” 

 

जेव-ूखाऊ घालून म ले कॉलेजात रे्ली, म्हिजे आवराआवरीनंतर र् रुजींना द पारचा वळे द्वलहायला द्वमळत 
असे. या काळात र् रुजींनी द्वलद्वहलेले महत्त्वाचे प स्तक म्हिजे ‘भारतीय ससं्कृती’. 

 
साने र् रुजींनी म लासंाठी उदंड द्वलद्वहले. तसेच तरुि-प्रौढासंाठी कादंबऱया, कद्ववता, चद्वरि आद्वि 

रवींद्रनाथ, राधाकृष्ट्िन, भद्वर्नी द्वनवदे्वदता, िंॉलस्िंॉय आदी थोराचं्या प्रचतनात्मक गं्रथाचें अन वादही केले. र् रुजींची 
‘श्यामची आई’ तर महाराष्ट्राच्या घराघरातं रे्ली. ती सवांचीच आई िाली. ‘श्यामची आई’ या प स्तकाच्या 
खालोखाल र् रुजींचे अत्यंत लोकद्वप्रय असे प स्तक म्हिजे ‘भारतीय संस्कृती’ हे होय. भारतीय ससं्कृतीचे एवढे 
स लभ, स बोध दिगन क िीच घडवलेले नाही. भारतीय ससं्कृतीच्या प्रास्ताद्ववकातच र् रुजींनी प्रारंभास म्हिंले आहे, 
“ एका सामान्य मािसाने सामान्य जनाकंद्वरता द्वलद्वहलेले हे प स्तक आहे. य़ा प स्तकात पादं्वडत्य नाही, द्ववित्ता नाही. 
िकेडो गं्रथातंील आधार व संदभग वचने वर्रेै येथे काहीएक नाही. येथे प्राच्यद्ववद्या, द्वविारदत्व नाही, घनर्ंभीर, र्ूढ 
काही नाही.’’ या प स्तकात एक द्ववद्विष्ट दृष्टी माि आहे आद्वि ही दृष्टीच र् रुजींनी या गं्रथात आपल्या रसाळ आद्वि 
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काव्यात्म भाषेत द्वविद केली आहे. या गं्रथात काय नाही, या नकाराची मोठी यादी द्वदल्यानंतर र् रुजींनी या गं्रथात 
काय आहे हे माि थोडक्यातच पि अत्यंत मार्थमक िब्दात सादं्वर्तले आहे. ते म्हितात, “ भारतीय ससं्कृतीच्या 
आत्म्याची येथे भेिं आहे. द्वतच्या अंतरंर्ाचे येथे दिगन आहे. भारतीय संस्कृतीच्या र्ाभाऱयात प्रविे आहे.” 

 
या र्ाभाऱयात प्रविे करताना र् रुजींनी मातृहृदयाच्या द्वजव्हाळ्याने व वात्सल्याने नवार्ताचें हळ वारपिे 

बोिं धरून नेलेले आहे. 
 
‘भारतीय संस्कृती’ असा िब्दोच्चार आपि उठता-बसता प्रकवा चालता-बोलता करीत असतो. पि भारतीय 

संस्कृतीचा नेमका आिय सवगसामान्यानंा क्वद्वचतच ठाऊक असतो. र् रुजींनी हेही ध्यानात धरून या गं्रथाच्या 
प्रास्ताद्ववकात आपला हा गं्रथ द्वलद्वहण्यामार्ील हेतूच स्पष्ट केला आहे. र् रुजी द्वलद्वहतात, “ भारतीय संस्कृती हा 
िब्दसम च्चय आपि अनेकदा ऐकतो. ‘हे भारतीय संस्कृतीस िोभत नाही,’ ‘हे भारतीय संस्कृतीस हाद्वनकारक आहे’ 
वर्ैरे वाक्ये लेखात व भाषिात आपिासं वाचावयास व ऐकावयास द्वमळतात. अिा वळेेस ‘भारतीय संस्कृती’ या 
िब्दाचंा अथग काय असतो? द्वतथे भारतीय संस्कृतीचा इद्वतहास अद्वभपे्रत नसतो. भारतीय संस्कृतीची एक द्वविषे दृष्टी 
तेथे अद्वभपे्रत असते. ही दृष्टी कोिती? भारतीय ससं्कृतीची ही दृष्टी दाखवण्याचा येथे मी प्रयत्न केला आहे.” 

 

अिा प्रकारे ज्या धन्याचा हा माल आहे, त्याची कृतज्ञतापूवगक पावती द्वदल्यावर भारतीय संस्कृतीची मी प ढे 
सद्ववस्तर द्वनबंधातून ओळख करून द्वदलेली आहे, तीच प्रकवा द्वतचे वैद्विष्ट्ट्यरूपￚस्वरूप या प्रास्ताद्ववकातच र् रुजींनी 
नोंदवनू ठेवले आहे, ते असे : “ भारतीय संस्कृती हृदय व ब द्धी याचंी पूजा करिारी आहे. उदारभावना व द्वनमगळ 
ज्ञान याचं्या योर्ाने जीवनास स ंदरता आििारी ही संस्कृती आहे. ज्ञानￚद्ववज्ञानास हृदयाची जोड देऊन संसारात 
मध रता पसरू पाहिारी ही संस्कृती आहे. भारतीय ससं्कृती म्हिजे कमग-ज्ञान-भक्तीचा द्वजवतं मद्वहमा. िरीर, ब द्धी 
व हृदय यानंा सतत सेवते द्विजवण्याचा मद्वहमा. 

 
“ भारतीय संस्कृती म्हिजे सहान भतूी, भारतीय ससं्कृती म्हिजे द्वविालता, भारतीय ससं्कृती म्हिजे 

सत्याचे प्रयोर्, भारतीय संस्कृती म्हिजे त्स्थद्वतिील न रहाता सारखे ज्ञानाचा मार्ोवा घेत प ढे जािे. जर्ात जे जे 
काही स ंदर, द्विव व सत्य द्वदसेल ते ते घेऊन वाढिारी ही संस्कृती आहे. जर्ातील सारे ऋषीमहषी ती प जील. 
जर्तील सवग सतंानंा ती वदंील. जर्ातील सवग धमगसंस्थापकानंा ती आदरील. मोठेपिा कोठेही द्वदसो, भारतीय 
संस्कृती त्याची पूजा करील. आदराने व आनंदाने त्याचा संग्रह करील. 

 
“ भारतीय संस्कृती संग्राहक आहे. ती सवांना जवळ घेिारी आहे. 
 
“ सवेषा ं द्ववरोधनं ब्रह्मकमग समारभे असे म्हििारी ती संस्कृती आहे. संक द्वचतपिाचे वावडे असिारी ही 

संस्कृती आहे आद्वि म्हिनूच भारतीय ससं्कृती म्हिताच मािे हात जोडले जातात. भारतीय ससं्कृती म्हिताच 
सार्र व अंबर या दोन महान वस्तू माझ्या डोळ्यासंमोर उभ्या राहतात. प्रकाि व कमळ या दोन द्वदव्य वस्तू 
डोळ्यासंमोर उभ्या राहतात. त्यार्, संयम, वैराग्य, सेवा, पे्रम, ज्ञान, द्वववके या र्ोष्टी आठवतात. भारतीय संस्कृती 
म्हिजे सान्तातून अनंताकडे जािे, अंधारातून प्रकािाकडे जािे, भेदातून अभेदाकडे जािे. द्वचखलातून कमळाकडे 
जािे, द्ववरोधातून द्ववकासाकडे जािे. द्ववकारातून द्वववकेाकडे जािे, र्ोंधळातून व्यवस्थेकडे जािे, आरडाओरडीतून 
संर्ीताकडे जािे. भारतीय संस्कृती म्हिजे मेळ, सवग धमाचा मेळ, सवग जातींचा मेळ, सवग ज्ञानद्ववज्ञानाचंा मेळ, सवग 
काळाचंा मेळ. अिा प्रकारचा महान मेळ द्वनमाि करू पाहिारी, सवग मानवजातीचा मेळा मांर्ल्याकडे घेऊन जाऊ 
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पाहिारी अिी जी थोर संस्कृती द्वतचाच लहानसा द्वनदान मानद्वसक तरी उपासक मला जन्मोजन्मी होऊ दे, द सरी 
कोितीही इच्छा मला नाही.” 

 
साने र् रुजींच्या मनीमानसी भारतीय संस्कृतीची अमूतग अिी मूतीस्थापना किा प्रकारची िालेली होती व 

ज्या मारं्ल्याचा ध्यास त्यांनी आपल्या हृदयािी आय ष्ट्यभर जतन केला होता. तोही किा प्रकारचा होता, हे त्याचं्या 
िब्दािब्दातूंन सहज स ंदर, स लभपिे प्रकिं िालेले आहे. 

 
या प स्तकात र् रुजींनी अव्दैत ब द्धी, विग, कमग, भक्ती, ज्ञान, संयम आदी द्ववषयावंर स बोध स ंदर द्वनबधं 

द्वलद्वहलेले आहेत. 
 
समाजप रुषाची कमगमय पूजा करिारे सवग श्रमजीवी लोक भारतीय ऋषींना कसे वदंनीय वािंत होते, हे 

र् रुजींनी रूद्रसूक्तातील सूक्ताचंा दाखला देऊन पिंवनू द्वदले आहे- 
 
‘चमूकारेभ्यो नमो, रर्थकारेभ्यो नमो, कुलालेभ्यो नमो । 

 
अरे चाभंारा, त ला नमस्कार, अरे स तारा त ला नमस्कार, अरे क ं भारा त ला नमस्कार. हे सारे श्रमजीवी त्या 

थोर ऋषीला वदं्य वािंत आहेत. तो चाभंाराला अस्पशृ्य मानीत नाही. क ं भाराला त च्छ लेखीत नाही. समाजाला 
द्वजवतं द्ववचार देिाऱया द्ववचार-द्रष्ट्ट्याइंतकीच मडकी देिाऱयाचंीही तो योग्यता मानीत आहे. 

 
“ There is nothing great or small in the eyes of God.” 

 

कमगमय भक्तीचा मद्वहमा विगन करताना र् रुजी सहज द्वलहून जातात- 
 
एक हात भ ूनागंरणे 
ित व्याख्यानाहुंन र्थोर 
एक हात खादी नवणणे 
मंि जपाहुन ते र्थोर 
 
एक वस्त्र वा रंगनवणे 
तव पानंडत्याहुन र्थोर 
ितेकरी, तसे नवणकारी, तसे रंगारी बना देिाचे 
आळिी न कुणी कामाचे, यापुढे 
 
एक नीट मडके करणे 
तव व्याख्यानाहुन र्थोर 
एक नीट जोडा निवणे 
तव श्रीमंतीहुन र्थोर 
 
चाकास धाव बसनवणे 
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तव नवद्वतेहून र्थोर 
कंुभार, तसे चाभंार, तसे लोहार बना देिाचे 
आळिी न कुणी कामाचे, यापुढे॥ 

 
र् रुजींनी घडवलेले भारतीय संस्कृतीचे दिगन असे द्वदव्य, भव्य आद्वि कमगमय आहे. 

 
याच स मारास र् रुजींनी आिखी एक मोठे वाङमयीन कायग पार पाडले आद्वि ते म्हिजे मराठी 

लोकसाद्वहत्यातील स्त्रीधनाची जपिूक. ‘ज्यात्यावर बसले की ओवी स चते’ अिी म्हिच रूढ िाली आहे. द्वकतीतरी 
मायबद्वहिींनी दळताना, काडंताना अर्द्वित ओव्या रचलेल्या आहेत. त्यात भावा-बद्वहिींच्या, लेकी-स नाचं्या, माय-
लेकराचं्या, स ख-द ःखाच्या, लग्नकायाच्या, िते-मळ्याच्या, र्ाई-र् राचं्या सिावाराचं्या द्वकतीतरी द्ववषयावंरच्या 
ओव्या आहेत. अिरािी ज्यानंी ओळखही नाही आद्वि काव्यिास्त्र ज्यानंा ठाऊकही नाही, अिा खेड्यापाड्यातंील 
ग्रामीि भद्वर्नींनी आपल्या अन भवातून, जीवनातून हे अस्सल, द्वजवतं वाङ् मय द्वनर्थमलेले आहे. र् रुजी म्हितात, “ 
ज्या वाङ् मयात द्वस्त्रयानंी आपला आत्मा संपूिगपिे ओतला आहे, असे वाङ् मय म्हिजे ओवी वाङ् मय. या ओव्या 
सहजस्िूतीने रचल्या रे्ल्या आहेत. त्यातील अकृद्विम सहृदयता अपूवग आहे. या ओव्यात वत्सलतेचा प्रसधू आहे. 
कोठे कोठे द्ववनोदाची स ंदर छिंाही आहे. इतरही रस आहेत.” 

 

रामची आई, आक्का, माविी आद्वि इतरही द्वस्त्रयाकंडून र् रुजींनी या ओव्या द्विंपून घेतल्या. त्या द्वनवडल्या, 
पाखडल्या, त्याचें वर्ीकरि केले आद्वि स ंदर रसग्रहिासोबत ‘स्त्री-जीवन’ या नावाने त्या प स्तकरूपाने प्रद्वसद्ध 
केल्या. लोकसाद्वहत्याची जमवाजमव आद्वि द्वनवड करून ते प्रद्वसद्ध करिे, हे िार मोलाचे काम र् रुजींनी केले 
आहे. 

 
र् रुजींना अिा प्रकारे ओव्या जमद्ववण्याचा छंद आहे म्हिून पालर्ड या त्याचं्या जन्मर्ावी जेव्हा त्यानंी 

र्ीताप्रवचने द्वदली, तेव्हा समारोपाच्या वळेी र्ावातल्या एका आजीबाईंनी द्वतथेच एक ओवी रचून, र् रुजींचे नाव 
र्ोवनू म्हिंली- 

 
पालगडच्या गणपतीला । 
बेदाण्याचा आवडे निरा । 
काँगे्रसमध्ये िोभे नहरा । 
पंढरीनार्थ ॥ 

 
❏ 
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१६. णकसान-कामगारांचे कैवारी 
 

काँगे्रसचे ५० व े स विग महोत्सवी अद्वधविेन महाराष्ट्रात आद्वि तेही िैजपूरसारख्या खानदेिातील एका 
खेड्यात घेण्याचे ठरले होते. अद्वधविेनासाठी देिातून हजारो लोक व मोठे नेते येिार, तेव्हा द्वपण्याच्या पाण्यापासून 
ते सवांचे रहािे-जेविे, स्वच्छता, सभामंडप अिा सवगच र्ोष्टी कराव्या लार्िार होत्या आद्वि त्यासाठी खचगही बराच 
येिार होता. काँगे्रसचे द्ववरोधक तर म्हिनू लार्ले होते, “ िैजपूरचे िद्वजतपूर होिार।’’ 

 
र् रुजी त्या वळेी प ण्यात होते. पि त्यानंा जेव्हा ही वाता कळली तेव्हा ते अस्वस्थ िाले. ‘खानदेिात 

काँगे्रस येत असता मी का इथे राहू?’ असे म्हिून ते द्वनघाले आद्वि िैजपूरला दाखल िाले. 
 
िैजपूरला ‘द्विंळक नर्र’ बसवण्याची तयारी चाललेली होती. र् रुजी आले आद्वि त्यानंी त िानी प्रचाराचे 

काम हाती घेतले. र् रुजींची वािी खेड्यापाड्यातूंन द मद मू लार्ली. र्ािी, भाषिे याचंा त्यानंी न सता पाऊस 
पाडला! उन-वाऱयाची प्रकवा आपल्या िरीराची त्यानंी पवाच ठेवली नव्हती. बघता बघता त्याचं्याभोवती तरुिाचंी 
सेना उभी राद्वहली. पदयािेने र् रुजींनी र्ावनर्ाव द्विंपले. स्वयंसेवक द्वमळवले. द्वनधीही जमा केला. 

 
र् रुजींच्या पे्ररिादायी वक्तव्याने घराबाहेर न पडिाऱया भद्वर्नीही पथक स्थापून र्ावोर्ावी द्वनघाल्या. सारा 

खानदेि काँगे्रसच्या पाठीिी उभा राद्वहला. 
 
भारतमाता माझी लावण्याची खाण । 
गाइन नतचे गान, मी गाइन नतचे गान ॥ 

 
र् रुजी अिी स्वरद्वचत र्ािी म्हित असत आद्वि सारं्त असत, “ िैजपूरला चला. काँगे्रसची र्ंर्ा आपल्या घरात 
आली आहे. आपल्या देिाचे मोठेमोठे प ढारी येिार, र्ाधंीजी येिार, त्याचं्या दिगनाला आद्वि त्याचें द्ववचार ऐकायला 
िैजपूरला चला. िैजपूरला जाऊ नका म्हिून पोलीस पािंील सारं्तील पि त्याचें ऐक नका... आपली 
काँगे्रसमाता आपल्या घरी येत आहे. द्वतच्या स्वार्ताला आपि िैजपूरला नाही येिार?” 

 

र् रुजींच्या या भावनािील कळकळीच्या आवाहनाला लोकही तेवढ्याच उत्साहाने प्रद्वतसाद देत असत. 
र् रुजींचा द्ववनोबािंी या वळेी प न्हा द्वनकिंचा संबधं आला. खेड्याखेड्यातूंन र् रुजी भाषिे देत द्विरत होते. मन 
चैतन्यपूिग होते, पि िरीर थकून जायचे. बोलून बोलून र् रुजींचा घसा बसायचा. द खायचा. द्ववनोबा हे सारे पहात 
होते. मर् ते र् रुजी येण्याची वािं पहात थाबंायचे. रािी कधीतरी र् रुजी यायचे. द्ववनोबा त्यानंा र्ाईचे तूप आद्वि 
थोडे मीठ घालून ते र्रम पािी प्यायला द्यायचे. र् रुजींचा घसा द सऱया द्वदविीच्या प्रचारासाठी मोकळा होई. 

 
१९३६ चा द्वडसेंबर मद्वहना होता. थंडीचा कडाका वाढू लार्ला. र् रुजी पहािें उठले. प्राथगना िाली. 

क िीतरी िकेण्यासाठी द्वनखाऱयाने रसरसलेली िरे्डी द्ववनोबापं ढे आिनू ठेवली. र् रुजी लाबंच बसलेले. 
क डक डत. द्ववनोबा िरे्डी घेऊन त्याचं्याजवळ आले. हसत हसत म्हिाले, “ महंमद पवगताकडे आला नाही, तर 
पवगतानेच महंमदकडे रे्ले पाद्वहजे!” र् रुजी संकोचनू रे्ले. 
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अद्वधविेनाचे द्वदवस जवळ येऊन ठेपले. बाहेरचे लोक येऊ लार्ले. प्रचार थाबंला. र् रुजींनी हातात िाडू 
घेतला. अप्पासाहेब पिंवधगन याचं्या नेतृत्वाखालील सिाई पथकात सामील िाले. सिाईचे काम र् रुजींना िार 
आवडे. त्यानंीच म्हिंले आहे. “  लेखिीच्या लाद्वलत्यापेिा मला िाडूचे लाद्वलत्य द्वप्रय आहे.” 

 
अद्वधविेनाच्या आधी क िीतरी तरुिानंी र् रुजींना स्वार्ताध्यि कराव ेअसे म्हिंले होते. पि र् रुजींना ते 

पसंत पडले नाही. स्वार्ताध्यि होऊन भाषि करण्यापेिा त्यानंा हे सिाई कायग अद्वधक मनापासून द्वप्रय होते. 
 
२७-२८ द्वडसेंबर १९३६ असे दोन द्वदवस अद्वधविेन िाले. अध्यिपदी पं. जवाहरलाल नेहरू होते. र्ाधंीजी, 

राजेंद्रप्रसाद, वल्लभभाई पिेंल, मालवीय आदी नेत्याचंी भाषिे िाली. अद्वधविेन अत्यंत उत्साहाने, आनंदाने पार 
पडले. यिस्वी िाले. ‘िैजपूरचे िते्तपूर िाले!’ या यिासाठी इतराबंरोबरच र् रुजींनी अपार श्रम घेतले होते. 

 
िैजपूरचे िते्तपूर िाले आद्वि प ढे द्ववधीमंडळाची द्वनवडिूक आली. काँगे्रसने या द्वनवडि का लढवण्याचे 

ठरद्ववले होते. र् रुजींनी यावळेी उभा खानदेि हीच आपल्या प्रचाराची समरभमूी मानली होती. खानदेिच्या भमूीत 
काँगे्रस द्ववजयी िाली पाद्वहजे. यासाठी र् रुजी प न्हा सवग िक्तीद्वनिी द्वसद्ध िाले. र्ावोर्ाव प्रहडून भाषिे देऊ लार्ले. 

 
“ मी त मचा उत्साह पाहून पद्ववि होण्यासाठी आलो आहे. त म्ही जारे् आहात पि तेवढ्याने भार्िार नाही. 

सवांना जारे् केले पाद्वहजे. 
 
“ त म्ही उठा व द सऱयानंा उठवा. स्वतः पेिंा व द सऱयानंा पेिंवा, स्वयंसेवकाचं्या हातात िेंडे द्या. 

आजूबाजूच्या र्ावातूंन प्रहडा. काँगे्रसचा सवगि जयजयकार करा.” 
 
अिी भाषिे र् रुजी देऊ लार्ले. अिी र्ािीही र्ाऊ लार्ले. 

 
मतदार बंधू, तुम्ही काँगे्रसला मते सारे द्या रे 
काँगे्रस सदा मरे, तुमच्यासाठी झुरे 
तुमच्यासाठी ती लाठ्याही खाय रे ॥ 
 

द्वनवडिूक सपंली. प्रातंात काँगे्रसला बह मत द्वमळाले. ना. बाळासाहेब खेर म ख्यमंिी िाले. प्रातंात 
काँगे्रसचे मंद्विमंडळ राज्य करू लार्ले. र् रुजी आपल्या कतगव्यकमात ब डून रे्ले. 

 
खानदेिात अंमळनेर, ध ळे, जळर्ाव व चाळीसर्ाव येथे कापडद्वर्रण्या आहेत. द्वर्रण्यातील कामर्ाराचें 

द्वर्रिीमालक िोषि करीत होते. ना भरपूर पर्ार, ना रहायला जार्ा. कामर्ारातं असंतोष ध मसत होता. कामर्ार 
संघिंनेची न्याय हक्कासाठी लढा देण्याची तयारी चाललेली होती. अंतरीच्या कळवळ्याने र् रुजी त्या लढ्यात 
उतरले. ‘पर्ारवाढ ताबडतोब’ अिा घोषिानंी अंमळनेर, जळर्ाव, ध ळे, चाळीसर्ाव ही सारे िहरे दिािली. 
र् रुजींनी प न्हा आपल्या िक्तीनीिी ि ंज घेतली. कामर्ाराचंी मार्िी मान्य िाली. कामर्ारिेिात उतरून र् रुजींनी 
भाडंवलिहािंी द्वदलेला हा पद्वहला लढा यिस्वी िाला. 
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८ एद्वप्रल १९३८ रोजी हा लढा सपंला. त्या आधी दोनच द्वदवस म्हिजे ६ एद्वप्रल १९३८ रोजी र् रुजींच्या 
‘काँगे्रस’ पिाचा जन्म िाला होता. प्रचारासाठी अिा पिाची र् रुजींना िार आवश्यकता वािूं लार्ली होती. 
द्वकतीतरी प्रश्न होते. त्यावर द्वलद्वहिे आवश्यक होते. र् रुजींनी पैिाची किीबिी त िंप जंी ज ळिी केली होती. 
काँगे्रस साप्ताद्वहक दर सोमवारी अंमळनेरहून प्रद्वसद्ध होऊ लार्ले. र् रुजी त्यासाठी राि राि जार्नू द्वलहून देत 
असत. द्वदवसभर इतर संघिंनाचंी कामे चालत. खेड्यापाड्यातं जात असत. साप्ताद्वहक काढले, पि आर्थथक 
ओढाताि िार होऊ लार्ली. खप आद्वि खचग याचंा मेळ जमेना. पि साप्ताद्वहकासाठी र् रुजी आपल्या सहकाऱयाचं्या 
िहराच्या द्वनरद्वनराळ्या भार्ातं िोळी घेऊन द्वभिा मार्त असत. या वळेी म्हिण्यासाठी र् रुजींनी श्लोकही केला 
होता. 

 
आम्ही सात वारातुनी एक वारी । 
असे येत जाऊ तुमच्याच दारी । 
नवनंती अिी एक आहे तुम्हाला 
स्वदेिारू्थ नभक्षा घाला आम्हाला ॥ 
 

यावळेी ‘काँगे्रस’ पिाचे अंकही खपवीत असत. दारुबंदी, सािरता, अस्पृश्यता द्वनवारि, सिाई, काँगे्रसचा 
संदेि, स्थाद्वनक प्रश्न अिा अनेक द्ववषयावंर र् रुजी द्वलद्वहत असत. द्वकसान-कामर्ाराचं्या र्ाऱहाण्यानंा, अन्यायाला 
वाचा िोडीत असत. 

 
त्याच स मारास असेच एक िंोल-िॅंक्सचे प्रकरि उद्  भवले होते. अंमळनेरच्या म्य द्वनद्वसपाद्वलिंीने 

खेड्यापाड्यातूंन येिाऱया बलैर्ाड्यावंर िंोल-िॅंक्स लार्ू केला होता. त्याम ळे र्रीब ितेकऱयानंा भ दंड पडिार 
होता. आधीच हलाखीची त्स्थती. र् रुजींना हा िॅंक्स अन्यायी आहे असे वािंले व त्यानंी त्याद्ववरुद्ध ‘काँगे्रस’ 
साप्ताद्वहकात जोरदार िंीका केली. हा िॅंक्स रद्द करावा अिी मार्िी केली. म्य द्वनद्वसपाद्वलिंीने दाद द्वदली नाही, 
तेव्हा त्याद्ववरुद्ध चळवळ करण्याची तयारी र् रुजींनी स रू केली. त्याम ळे िॅंक्स रद्द िाला. पि र् रुजींवर वद्वरष्ठ 
काँगे्रसवालेच रूष्ट िाले. ‘आपले मंद्विमंडळ असताना अिा चळवळी करू नयेत’ असे त्याचें म्हििे होते. र् रुजींचे 
त्यावर म्हििे असे की, “ देवाजवळही आपि हट्ट धरतो, र्ाऱहािी माडंतो; मर् काँगे्रस-मातेकडे प्राथगना केली तर 
र् न्हा कसा ठरतो?र्द्वरबानंा न्याय द्वमळालाच पाद्वहजे.” 

 
र् रुजींनी अिा प्रकारे अनेक तऱहेच्या अन्यायानंा द्वनभगयपिे विेीवर िंारं्ले. 
 
परंत  ‘काँगे्रस’ साप्ताद्वहकाची आर्थथक त्स्थती काही ठीक नव्हती. र् रुजींना सारखी प्रचता करावी लारे्. 

तिातच एका लेखाबद्दल र् रुजी व पे्रसकडून सरकारने रोख रकमेचा जामीन माद्वर्तला. र् रुजींनी नाईलाजाने 
साप्ताद्वहक बंद करण्याचा द्वनिगय घेतला. ‘काँगे्रस’ साप्ताद्वहक जवळ जवळ दोन वष ेचालले होते. 

 
मध्यंतरी ध ळ्याच्या द्वर्रिीकामर्ारावंर उपासमारीचे संकिं उद्  भवले होते. द्वर्रिीमालकानंी कामर्ाराचं्या 

मार्ण्या मान्य केल्या नाहीतच, परंत  द्वर्रिीलाही क लपे ठोकली. द्वर्रिी बंद ठेवल्याने अनवस्था प्रसंर् द्वनमाि 
िाला. र् रुजींनी या लढ्यात लि घातले. वािंाघािंीचे सवग मार्ग संपल्यावर व मालक हिंवादी भदू्वमका सोडीत 
नाहीत असे पाद्वहल्यावर र् रुजींनी १३ सप्टेंबर १९३९ रोजी द पारी बारापयंत द्वर्रिीचे दरवाजे उघडले नाहीत तर 
तापी नदीत जलसमाधी घेण्याची घोषिा केली. ही बातमी सवगि पसरली आद्वि मोठी खळबळ माजली. ध ळे 
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िहरातील वातावरि िारच तापले. र् रुजींच्या साहाय्याला सेनापती बापिंही धावले. त्याम ळे प न्हा वािंाघािंी 
होऊन द्वर्रिीमालकानंी माघार घेतली. कामर्ारावंरचे संकिं दूर िाले. र् रुजींनी हाही लढा प्रजकला! 

 
त्याच वषी १९३९ साली पूवग खानदेिात बरीच अद्वतवृष्टी िाली. ितेातले पीक ब डाले. ओल्या द ष्ट्काळाम ळे 

ितेकऱयावंर हलाखीची त्स्थती आली. द्वठकद्वठकािाहूंन हलाखीच्या बातम्या येऊ लार्ल्या. र् रुजी अस्वस्थ िाले. 
काँगे्रस कमेिंीने पाहिी करून चार आिेस द्धा पीक नाही, असा अहवाल द्वदला होता. 

 
अिा पद्वरत्स्थतीत सरकारने ितेकऱयाकंडून ितेसारा वसूल करू नये, सारामािी द्यावी, अिी मार्िी 

र् रुजींनी एका कामर्ार पद्वरषदेत ठरावािारे केली होती. कलेक्िंरलाही ही मार्िी कळवली होती. ितेकऱयाचं्या 
र्ाऱहाण्यानंा वाचा िोडण्यासाठी व ितेसारा माि करून घेण्यासाठी द्वजल्यात द्वठकद्वठकािी द्वकसानपद्वरषदा 
भरद्ववण्याचे ठरले. र् रुजींच्या पायानंा प न्हा पखं ि िंले. ते सवगि द्विरू लार्ले. एका र्ावातील सभेत त्यानंी “ येत्या 
२६ जानेवारीला स्वातंत्र्यद्वदनी पूवग खानदेिातल्या हजारो ितेकऱयाचंा मोचा जळर्ावला कलेक्िंर कचेरीवर नेऊया; 
त्यासाठी तयार रहा!” अिी हाक द्वदली. 

 
र् रुजींची ही हाक सवग द्वजल्हाभर पोहोचली. १९३९ च्या जानेवारीत र् रुजी वाऱयासारखे द्वजल्हाभर द्विरले. 

बोलले. या िंिावाती दौऱयात काही तरुिही बरोबर असत. याही वळेी र् रुजींनी प्रचारासाठी स्िूर्थतदायक र्ीते 
द्वलद्वहली होती. त्या वळेी प ढील द्वकसानर्ीत िारच प्रद्वसद्ध िाले होते – 
 

येरू्थन तेरू्थन सारा पेटू दे देि, पेटू दे देि ॥ 
कोनट कोनट आता उठु दे नकसान 
ननभयूपणे अपलुी उंच करा मान  
मुक्तकंठे गावो स्वातंत्र्याचे गान 
नष्ट करू आता आपले सारे क्लेि ॥ 

कमवता तुम्ही, गमवता कसे 
ससह असुन तुम्ही, बनलात रे ससे 
तेजे उठा आता, पडा ना असे 
माणसे बना आता, बनु नका मेष ॥ 

रािंनदवस तुम्ही करीतसा काम 
जीवनात तुमच्या उरला नाही राम 
घाम गळे तुमचा, हरामाला दाम 
येवो आता तुम्हा र्थोडा तरी त्वषे ॥ 

मोचे काढा आता ननघु दे फौजा 
लुटारंूच्या आता र्थाबंव ूया मौजा 
चालू देणार नाही कोणाच्या गमजा 
कोनट नकसानाचंा फणा करी िषे ॥ 

 
‘आता उठव ूसारे रान’ हे द सरे स्िूर्थतर्ीतही या द्वकसान मोचासाठीच र् रुजींनी रचले होते- 

 
 



 अनुक्रमणिका 

आता उठव ूसारे रान । आता पेटव ूसारे रान । 
ितेकऱयाचं्या राज्यासाठी लाव ूपणाला प्राण ॥ 

नकसान मजूर उठतील । 
कंबर लढण्या कसतील । 

एकजुटीची मिाल घेऊनन पेटवनतल हे रान ॥ 
कोण अम्हा अडवील? 
कोण अम्हा रडवील ? 

अडवणूक करणाऱयाचंी उडव ूदाणादाण ॥ 
ितेकऱयाचंी फौज ननघे । 
हातात त्याचं्या बेडी पडे । 

नतरंगी झेंडे घेती, गाती स्वातंत्र्याचे गान ॥ 
पडून ना राहू आता । 
खाऊ न आता लार्था । 

ितेकरी , कामकरी माडंणार हो ठाण ॥ 
 

ही र्ािी त्या वळेी साऱया खानदेिात खेड्यापाड्यातं घ मत होती, द्वतथून प ढे ती महाराष्ट्रभर पसरली. 
स मारे तीन आठवडे असा ध वाधार प्रचार करीत र् रुजी सवगि प्रहडले. र्ावोर्ावचे लोक उठले. २३ￚ२४ 
जानेवारीपासूनच र्ावोर्ावचे ितेकरी द्वतरंर्ी िेंडे िडकावीत जळर्ावच्या वािेंला लार्ले. वािेंतल्या र्ावात ते 
थाबंत. प्रचार करीत. मर् ती र्ाव े त्याच्यातं द्वमसळत आद्वि द्वकसानर्ंरे्चा हा प्रवाह प ढे जाई. दाही द्वदिानंी असे 
प्रवाह येऊ लार्ले. पढंरीला जािाऱया वारकऱयापं्रमािे भाकरी बाधूंन घेऊन. तिाच द्वनष्ठनेे क्रातंीची र्ािी र्ात, 
घोषिा देत खानदेिचे ितेकरी जळर्ावला आले. इतस्ततः द्ववख रलेला ितेकरी औद्योद्वर्क कामर्ारापं्रमािे 
संघद्विंत नव्हता, त्याचंी सघंिंना बाधंिेही अवघड होते; परंत  र् रुजींनी हे महान कायग करून दाखवले. केवळ 
प रुषच नाही, तर ितेकरी मद्वहलाही या वळेी प ढे सरसावल्या होत्या. र् रुजींचे र्ािे र्ात होत्या- 
 

नकसानाचं्या बाया आम्ही ितेकरी बाया 
नाही आम्ही रहाणार आता दीनवाणी गाया 

दीनवाणी गाया ॥ 
सरकारला सागंू आम्ही 
सावकाराला सागंू आम्ही 

पोराबाळा ंहव ेआमच्या पोटभर खाया 
पोटभर खाया ॥ 
आजवरी खाल्ल्या लार्था 
आता करू वर मार्था 

लुटारंूची दुननया आता पडेल अमुच्या पाया 
पडेल अमुच्या पाया ॥ 
अडाणी न राहू कोणी 
साऱया आम्ही होऊ ज्ञानी 

ज्ञान हव ेजरी हवी दीनदिा जाया 
दीनदिा जाया॥ 
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कडेवरी मुले घेऊ 
क्ातंीमधी सामील होऊ 

लाठी खाऊ, गोळी खाऊ, अपूू अमुची काया 
अपूू आमची काया ॥ 

 
द्वकसान स्त्री-प रुष आपल्या र्ाऱहाण्याची दाद लावनू घेण्यासाठी एवढ्या द्वनभगयपिाने असे संघद्विंत यापूवी 

कधी िाले नसतील! र् रुजींनी ही द्वकमया करून दाखवली होती. म क्यानंा वाचा द्वदली होती. स्वातंत्र्य 
द्वमळवण्याच्या वािंचालीत एक ठोस पाऊल प ढे िंाकले होते. सच्चा देिभक्ताला याचा केवढा अद्वभमान वािंायला 
हवा होता! आनंदाचे भरते यायला हव ेहोते! परंत  राज्यातले तथाकद्वथत काँगे्रस श्रेष्ठी र् रुजींवर माि नाराज िाले. 
“ आपलेच मंिीमंडळ असताना हा मोचा? हा उठाव? द्विव द्विव! अब्रह्माण्यम!” असे एखाद्या सनातन्यासारखे त्यानंा 
वािूं लार्ले. ‘पेिूं दे देि, पेिूं दे देि, येथून तेथून सारा पेिूं दे देि’ या स्िूर्थतर्ीताबद्दलही केवढे आिेप! प्रहसा-
अप्रहसेचे नसते प्रश्न उपत्स्थत केले आद्वि मोच्याला द्ववरोध करण्यासाठी हे महाभार् सरसावले. केवढे द दैव! 
पिद्वनष्ठास द्धा अिी अधंळी असते. आपल्या सते्तने केलेला अन्यायदेखील न्याय्य वािूं लार्तो. त्याच्या समथगनाथग 
द्वविता राबवली जाते. 
 

र् रुजींची अमाप लोकद्वप्रयता सहन होिे अहंकारी नेत्यानंा िक्य नव्हते. त्यानंी त्याचं्या या कायात अडथळे 
आिले. ज्यानंा द्वनवडून देण्यासाठी र् रुजींनी द्वजवाचे रान केले होते, तेच आमदार वर्ैरे लोक द्ववरोधासाठी प ढे 
सरसावले. र् रुजींना द्वमळवायचे काहीच नव्हते. त्यानंा याचे िार वाईिं वािंले. श्रषे्ठानंी मोचा रद्द ठरद्ववला आद्वि 
जळर्ाव र्ावात द्वकसान पद्वरषद घेण्यात आली. ितेकऱयाचं्या मार्िीवरूनच र् रुजींना पद्वरषदेत बोलू द्वदले. 
र् रुजींचे अत्यंत प्रभावी असे भाषि त्या वळेी िाले. खानदेिी हृदयात साने र् रुजींना एखाद्या मातृदैवतासारखे 
स्थान द्वमळाले होते. 
 

❏ 
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१७. कमफयज्ञ 
 

‘काँगे्रस’ साप्ताद्वहकाचे प्रकािन माचग १९४० मध्ये थाबंल्यानंतर र् रुजी काही द्वदवस बडोदा येथे माविीकडे 
जाऊन राद्वहले. प्रकृती बरी नव्हती. मनही अिातं होते. पि त्या तीन-चार आठवड्याच्या काळातही त्यानंी काही 
लेखन केले. अधगविं राद्वहलेली प स्तके पूिग केली. नंतर ते अंमळनेरला आले. त्याच वळेी अंमळनेरच्या 
द्वर्रिीकामर्ाराचं्या महार्ाईभत्त्याचा प्रश्न उद्  भवलेला होता. य रोपात द सरे महाय द्ध भडकले होते आद्वि त्याची 
िळ सवग जर्ाला लार्लेली होती. प्रहद स्थानातही वस्तंूचे, धान्याचे भाव एकसारखे वाढत होते. त िंप ंज्या पर्ारात 
र्रीब कामर्ारानंा संसाराचा र्ाडा ओढिे द्वबकिं होऊन बसले होते. त्याम ळे म ंबई प्रातंातल्या कामर्ार संघिंनानंी 
महार्ाईभत्त्याची मार्िी केली होती. ती न्याय्य होती. पि द्वर्रिीमालकानंी ताठर भदू्वमका घेतलेली होती. ते ही 
मार्िी मान्य करायला तयार नव्हते. म्हिून संपाचे हत्यार उपसिे कामर्ारानंा भार् पडले होते. कामर्ारावंर 
अन्याय होत असताना, त्याचंी उपासमार होत असताना र् रुजी स्वस्थ कसे बसिार? अंमळनेरचा द्वर्रिीकामर्ार 
संघ तर त्याचंाच. ‘सयं क्त खानदेि कामर्ार िेडरेिन’ची स्थापना र् रुजींच्याच पे्ररिेने िालेली होती. र् रुजी प ढे 
सरसावले. 

 
ध ळे-अंमळनेर येथे जाहीर सभा होऊ लार्ल्या. वातावरि तापू लार्ले. ‘वळे आलीच तर संपास तयार रहा’ 

र् रुजी कामर्ारानंा सारं्ू लार्ले. िकेडोंच्या संख्येने कामर्ार मंडळी त्याचं्या सभानंा येत असत. र् रुजी त्यानंाही 
सारं्त असत, “ न सते ऐकायला रोज येऊन बसू नका, तर ऐकता ऐकता सूत काता. उद्यापासून मला सभेत दोन 
अडीचि ेतरी िंकळ्या द्विरताना द्वदसल्या पाद्वहजेत. आपि आपला लढा अिा द्ववधायक मार्ाने लढला पाद्वहजे. 
अिा रीतीने आपि आपला लढा स्वावलंबनानेही चालव ूिकू आद्वि द्वर्रिीमालकानंा नमव ूिकू, अिी मािी खािी 
आहे.” 

 
न्यायासाठी लढा लढवीत असतानादेखील त्यातील द्ववधायक व स्वावलंबी दृष्टी स िंलेली नव्हती, हे 

र् रुजींचे वैद्विष्ट्ट्य होते. इतर कामर्ार प ढाऱयापं्रमािे ते कामर्ारानंा केवळ हक्कासाठीच लढायला भडकवीत नव्हते 
तर आपल्या कतगव्याचंी जािीवही देत होते. 

 
िवेिंी तडजोड िाली; सपं करण्याची पाळीच आली नाही. 
 
मध्यंतरी काँगे्रसची सभासदनोंदिी स रू िाली होती. परंत  त्या कामाला यावी तिी र्ती द्वमळालेली नव्हती. 

र् रुजींनी अिी र्ती देण्यासाठी आपि उपोषि करावे, असे ठरद्ववले. त्या वळेी त्यानंी काढलेल्या पिकात म्हिंले 
होते, “ काँगे्रस आज राष्ट्रासाठी स्वातंत्र्य मार्त आहे. कदाद्वचत प न्हा लवकरच लढा स रू होईल. अिा वळेी 
काँगे्रसला लाखो लोकाचंा पाप्रठबा आहे, ही र्ोष्ट प न्हा एकदा जर्जाहीर िाली पाद्वहजे. बह जन समाजाच्या मनात 
काँगे्रसद्ववषयी आस्था आहे, आपलेपिा आहे. आपि िहरातून व खेड्यातूंन जाऊ तर लाखो सभासद होतील. 
हजारो तरुिानंी, ितेकऱयानंी, कामकऱयानंी, द्ववद्यार्थ्यांनी सवगि प्रहडून महाराष्ट्रात दोन लाख सभासद या वषी 
करावते. अिी प्रचंड मोहीम जर महाराष्ट्रात स रू िाली तर केवढे चतैन्य द्वनमाि होईल! लहानिा कें द्रीभतू 
कमातून िक्तीचा प्रसधू द्वनमाि होतो. उद्या लढा असलाच तर हे उत्पि होिारे चैतन्य द्वकती कामास येईल बरे! 

 
“ माझ्या मनात हे द्ववचार घोळत होते. काय कराव?े स चेना. आपल्या मनातील सकंल्प प रा व्हावा तर 

त्यासाठी देवाला आवळिे हाच एक उपाय मजजवळ आहे. मी माझ्या देवाला म्हिंले, देवा! उद्या ११ तारखेपासून 
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३१ ऑर्स्िं १९४० पयंत मी केवळ पािी घेऊन राहीन. १ सप्टेंबर १९४० रोजी पारिे करीन. महाराष्ट्रात दोन लाख 
काँगे्रस सभासद करण्याची लहान-थोरासं, र्रीब-श्रीमंतासं, द्वकसान-कामर्ारानंा ब द्धी दे!” 

११ ऑर्स्िं १९४० रोजी र् रुजींनी २१ द्वदवसाचें उपोषि स रू केले. उपोषिाच्या काळातही पद्वहले सात-
आठ द्वदवस ते र्ावोर्ाव द्विरून सभासद नोंदिी करीत होते. सोलापूर, येवले, नाद्विक येथे जाऊन त्यानंी प्रचार 
केला. ३१ ऑर्स्िंला सायंकाळी त्यानंी उपोषि सपंद्ववले. र् रुजींचे २२ पौंड वजन घिंले होते. 

 
काही द्वदवासानंी अिक्तपिा कमी िाल्याबरोबर र् रुजींची भ्रमंती प नश्च स रू िाली. त्यातूनही वळे काढून 

त्यानंी ‘र्ोड र्ोष्टीं’चे पाच भार् द्वलहून पूिग केले. र् रुजींनी या र्ोड र्ोष्टींबद्दल म्हिंले आहे, “ त रंुर्ात मी अनेक 
र्ोष्टी, कधी पाश्चात्य वाङ  मयातील, कधी इतर, अिा सारं्त असे. प ष्ट्कळ द्वमि मला म्हित, ‘र् रुजी, या र्ोष्टी 
द्वलहून काढा म्हिजे खेड्यापाड्यातं म लाबाळानंा सारं्ायला उपयोर्ी पडतील.’ मी म्हित असे, ‘वळे होईल तेव्हा 
करीन सारे.’ पाच भार् ‘र्ोड र्ोष्टीं’चे देऊन त्यानंा द्वदलेले वचन थोडेतरी पूिग करत आहे. मी आता त रंुर्ाच्या 
दारात प न्हा आहे. त रंुर्ात वळे द्वमळाला, दौतￚलेखिी द्वमळाली तर आिखी ‘र्ोड र्ोष्टी’चे भार् द्वलहीन, प्रकवा इतर 
काही द्वलहून आिीन व प न्हा माझ्या आवडत्या महाराष्ट्रातील म लाबाळानंा देईन...”  

 
र् रुजींनी नंतरच्या त रंुर्वासात ‘र्ोड र्ोष्टीं’चे आिखी पाच भार् द्वलद्वहले. ‘र्ोड र्ोष्टीं’च्या दहा भार्ानंी 

महाराष्ट्रातील म लानंा वाचनाचे वडे लावले. त्याचें भावद्वनक, बौद्वद्धक भरिपोषि िाले आद्वि असे घडाव,े अिीच 
र् रुजींची इच्छा होती. ही मातृहृदयाची मनीषाच होती. जे जे क ठे चारं्ले काही वाचले, ऐकले ते ते आपल्या भाषेत 
अन वाद्वदत करून प्रकवा रूपातंद्वरत करून ￚ भारतीय साज चढवनू ￚ त्यानंी म लानंा द्वदले आहे. त्यातून द्वकतीतरी 
म लानंी स्िूती, पे्ररिा व सद्विचार उचलले. र् रुजींची भदू्वमका माि अिी होती ￚ  
 

करी मनोरंजन जो मुलाचें । 
जडले नाते प्रभिूी तयाचे ॥ 

 
र् रुजींना अद्वभपे्रत असलेल्या ‘मनोरंजना’ला द्वनखळ, द्वनकोप, सवगस्पिी, स ंदर, आनंददायी, सौंदयगिाली 

असा द्वनमगळ सासं्कृद्वतक आिय आहे. उठताबसता उपदेिाचे कडविं घ िंके पाजिाऱया प्रकवा द्विस्तीच्या नावाखाली 
सदाकदा डोळे विंारिाऱया, प्रकवा तात्पयावरच भर देऊन हातात छडी घेऊन वळि लावण्याच्या पंतोजी प्रकाराला 
म लापंासून खूप लाबं ठेवाव,े असेच त्यानंा वािंत होते आद्वि तसेच ते ‘म लात मूल’ होऊन म लािंी वार्त होते. 
द्वनखळ सासं्कृद्वतक मनोरंजनाला त्याचं्या मनीमानसी एक ‘मूल्य’ – व्हॅल्यू – अिी पदवी प्रकवा प्रद्वतष्ठा होती. 

 
‘नाद्विक द्वजल्हा य वक पद्वरषद’ चादंवडला घेण्याचे तेथील तरुि कायगकत्यांनी ठरवले आद्वि र् रुजींना 

अध्यि म्हिनू बोलाद्ववले. र् रुजी त्या वळेी बडोद्याला होते. प्रकृती ठीक नव्हती, म्हिून त्यानंी ‘अध्यि’ म्हिनू 
येण्याचे नाकारले तरी य वकासंाठी ते पद्वरषेदेपूवीच धावनू आले. अध्यिपदासारखे मानसन्मान स्वीकारण्यापेिा 
स्वयंसेवक होऊन ििंिे, खपिेच त्यानंा द्वप्रय वािें. 

 
र् रुजी चादंवडला आले आद्वि द्वजल्यातील र्ावोर्ावी त्याचंी भ्रमंती स रू िाली. नाद्विक, द्वनिाड, येवले, 

प्रवचूर, इर्तप री, मालेर्ाव इत्यादी द्वठकािी त्याचं्या प्रचंड सभा िाल्या. पद्वरषदेच्या तयारीसाठी तेथील 
कायगकत्यांबरोबर र् रुजींनीही सवग तऱहेचे कष्ट केले. य वकाचंी पद्वरषद म्हिजे जिू त्याचं्या घरचेच कायग. पद्वरषदेच्या 
माडंवासाठी अंर्ातला ििंग काढून र् रुजी खडे्ड खिायलाही प ढे सरसावले. “ सायकलवर या, िेंडे लावनू या, पायी 
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या, रकमधून या, र्ािी र्ात र्ात या.” असे सारं्त ते सवगि वाऱयासारखे द्विरले. द्वठकद्वठकािच्या सभातूंन 
काँगे्रसचा संदेि द्वदला. कॉगे्रसने त्या वळेी घेतलेली य द्धद्ववरोधी भदू्वमका लोकानंा समजावनू सादं्वर्तली.  

 
द्वदनाकं २३ￚ२४ नोव्हेंबर १९४० रोजी य वक पद्वरषदेचे अद्वधविेन पार पडले. खादी-ग्रामोद्योर्ाच्या प्रदिगनाचे 

उद्  घािंन र् रुजींच्या हस्ते िाले. सेवादलￚसंघिंनेद्ववषयीच्या ठरावावरही र् रुजी बोलले. त्याचें ते भाषि अत्यंत 
प्रभावी िाले. 

 
परंत  या पद्वरषदेच्या द्वनद्वमत्ताने र् रुजी जे आधी द्वजल्यात द्वठकद्वठकािी बोलले होते आद्वि द्वविषेतः १९ 

नोव्हेंबरला चादंवडलाच त्यानंी जे भाषि केले होते, ते सरकारच्या दृष्टीने आिेपाहग ठरले होते. त्यावरून र् रुजींना 
अिंक करण्याची कारवाई द्विजू लार्ली होती. याची क िकूि र् रुजींना लार्ली आद्वि तेही जेलयािेच्या तयारीला 
लार्ले. अंमळनेर, धूळे, पंढरपूर आद्वद द्वठकािी पाठीवर पोलीसी वॉरंिं घेऊनच ते रे्ले. सभातूंन बोलले. अखेरीस 
पेि येथे त्यानंा पोद्वलसानंी २७ द्वडसेंबरला अिंक केली. नाद्विकच्या त रंुर्ात प नश्च र् रुजी आले. त्या वळेी द्वतथे 
सेनापती बापिंही होते. र् रुजींवर खिंला भरण्यात आला. त्यान सार २ जानेवारी १९४१ रोजी त्यानंा दोन वषांची 
द्वििा ठोठावण्यात आली आद्वि ध ळ्याच्या त रंुर्ात त्यानंा आिून ठेवले. 

 
दरम्यान र् रुजींनी ‘श्यामची पिे’ नावाचे प स्तक द्वलहून काढले. त्यातून सेवादलाची जाद्वतधमग द्वनरपेि 

भदू्वमका द्वविद करून सादं्वर्तली आहे. ‘सेवादल हा मािा प्रािवायू आहे,’ असे ते म्हित असत. कारि 
स्वातंत्र्यलढ्यातील नवद्ववचारानंी पे्रद्वरत िालेल्या तरुिाचं्या सेवादलासारख्या सवांर्ीि समतेचा प रस्कार 
करिाऱया संघिंनेचे महत्त्व ते जािून होते. आपली ध्येयसृष्टी, स्वप्ने उद्या सेवादलातील क्रादं्वतद्वनष्ठ तरुिाकंडूनच 
साकार होतील, अिी द दगम्य आिा ते बाळर्ून होते.  

 
विाश्रम पद्धतीच्या योर्ाने आलेले मािसामािसातंील भेद र् रुजींना म ळीच मान्य नव्हते. म्हिनूच त्यानंी 

िै–वर्थिकाचं्या श्रेष्ठत्वाचे द्वनदिगक असे यज्ञोपद्ववत घालण्याचे सोडून द्वदले होते. ‘जानवी तोडा द्वन मािसे सोडा’ ही 
जयप्रकािजींच्या सवांर्ीि क्रातंीमधली घोषिा प ढे िाली, पि र् रुजींनी तो द्ववचार केव्हाच अमलात आिलेला 
होता! 

 
अनेक वळेा र् रुजींनी स्वतःला ‘मी िूद्र आहे’ असेही म्हिवनू घेतलेले आहे. अस्पशृ्यतेद्ववषयीचा त्याचंा 

कळवळा हा एका व्यापक मानवतेच्या उमाळ्यतून जन्माला आलेला होता. त्यानंी यज्ञोपद्ववताचा त्यार् केला आद्वि 
मौंजीबधंनाद्ववषयी ‘काँगे्रस’ साप्ताद्वहकात द्वलद्वहले होते, ‘राष्ट्राची म ंज होऊ दे!’ ज्ञानाची समता व सावगद्विकता 
राष्ट्रातील सवांच्या वाट्याला आली पाद्वहजे; ज्ञान हे कोिा वद्वरष्ठ वर्ाची द्वमरास होता कामा नये, हाच द्ववचार त्यानंी 
माडंला आहे. “ म ंज म्हिजे काय? र् लामद्वर्रीची कवची िोडून ज्ञानￚसूयाला द्वमठी मारायला जािे. र् लामद्वर्रीत 
ज्ञान नाही; ना द्ववज्ञान ना आध्यात्त्मक ज्ञान.” 

 

“ सवांर्ीि द्ववषमतेच्या संहारासाठी राष्ट्र स्वतंि िाले पाद्वहजे,’’ असा द्ववचार ज्या कळकळीने र् रुजींनी या 
पिामंधून माडंला आहे, तसाच “ स्वातंत्र्योत्तर समताद्वधद्वष्ठत समाज हा समाजवादी मूल्याचं्या प्रस्थापनेतूनच द्वनमाि 
होईल,’’ ही श्रद्धाही तेवढ्याच तळमळीने त्यानंी व्यक्त केलेली आहे. 
 

❏ 

  



 अनुक्रमणिका 

१८. वैयणिक सत्याग्रह 
 

र् रुजी ध ळ्याच्या कारार्ृहात रे्ले, त्या वळेी राजकीयदृष्ट्ट्या एका द्ववमनस्क मनःत्स्थतीतच होते. कामर्ार 
चळवळीत र् रुजींचा कम्य द्वनस्िं मंडळींिी द्वनकिंचा सबंंध आलेला होता. द सरे महाय द्ध स रू िाल्यानंतर ज्या 
घडामोडी िाल्या, त्यात भारतीय कम्य द्वनस्िंाचें द िंप्पी धोरि लिात आल्यावर तर ते अस्वस्थ बनले होते. य द्धाच्या 
स रुवातीला त्याचें काँगे्रसप्रमािेच य द्धद्ववरोधाचे धोरि होते. परंत  जमगनीने रद्वियावर हल्ला केला आद्वि रद्वियाला 
द्वब्रिंनिी दोस्ती करिे भार् पडले. रद्वियाने असा पद्वविा बदलताच रद्वियाकडेच डोळे लावनू वार्िाऱया येथल्या 
कम्य द्वनस्िंानंीही लरे्च द्वब्रद्विंिािंी मिैी जाहीर केली. कालपरवापावतेो जे य द्ध साम्राज्यिाही बळकिं करिारे आहे 
म्हिून त्याद्ववरुद्ध साम दाद्वयक लढा प कारला पाद्वहजे, क्रातंी केली पाद्वहजे, अिी र्जगना करिारे आद्वि स्वतःला 
आजन्म क्रादं्वतकारक म्हिवनू घेिारे प्रहदी कम्य द्वनस्िं महात्मा र्ाधंीना प्रद्वतक्रादं्वतवादी ठरवनू य द्ध सहकायाची भाषा 
बोलू लार्ले! रद्वियावरील द्वहिंलरच्या हल्ल्याम ळे साम्राज्यवादी य द्ध हे त्याचं्या दृष्टीने ताबडतोब ‘लोकय द्ध’ िाले! 

 
या घिंनानंी र् रुजींचा प्रहदी कम्य द्वनस्िंादं्ववषयी िार भ्रमद्वनरस िाला होता आद्वि याचवळेी काही 

समाजवादी द्वमिाचंी संर्त सोबत त्यानंा कारावासात लाभलेली होती. राष्ट्रभक्ती, आर्थथक समता आद्वि बह जन 
समाजाचे कल्याि या समाजवाद्याचं्या तत्त्वाम ळे र् रुजींनीही समाजवादी वािं धरली. त्या वळेी काँगे्रसअंतर्गतच 
समाजवादी पि होता. र् रुजी समाजवादी मंडळींबरोबर काम करू लार्ले. पि पिाचे कधी सभासद िाले नव्हते. 
कम्य द्वनस्िं पिाचेही सभासद िालेले नव्हते. खरे तर असे आहे की, र् रुजी द्वनखळ मानवतावादी, पे्रमधमी होते. 
त्याचं्यासारख्या मानवतावाद्यानंा काँगे्रस, कम्य द्वनस्िं, सोिाद्वलस्िं आदी पिाचंी चौकिं मानविारीच नव्हती. 
र्ोरर्द्वरबाकंद्वरता जे कोिी ििंतील त्याचं्याबरोबर रहायचे, काम करायचे, बह जनाचें द्वहत साधायचे ही त्याचंी वृत्ती 
होती. रंजलेल्यानंा, र्ाजंलेल्यानंा आपले म्हििारे ते साध वृत्तीचे सत्प रूष होते! परपीडा जािनू ती दूर 
करण्यासाठी धडपडिारे ते खरे वैष्ट्िव होते! 

 
ध ळ्याच्या या वळेच्या कारावासातही र् रुजींचा लेखनￚयज्ञ चालूच होता. या कालावधीत त्यानंी डॉ. 

राधाकृष्ट्िन् याचं्या दोन प स्तकाचंा अन वाद केला. ‘महात्मा र्ौतम ब द्ध’ आद्वि ‘ससं्कृतीचे भद्ववतव्य’ या नावाने ती 
प स्तके प्रद्वसद्ध िाली. िेंद्वनसनच्या ‘हनॉक ऑडगन’चे ‘तीन म ले’ या नावाने कादंबरीत रूपातंर केले. के. के. मेनन 
याचं्या ‘द्वचल्िेन ऑि काली’ या कादंबरीचा अन वादही ‘कालीमातेची म ले’ या नावाने केला. तो प ढे प स्तकरूपाने 
प्रद्वसद्धही िाला. याद्विवाय ‘सध्या’, ‘र्ोड िवेिं’, ‘द्वचिकार रंर्ा’ या स्वतंि कादंबऱयाही द्वलद्वहल्या. 

 
या अवधीत देिातले वातावरि प नश्च लढ्याच्या ईष्ट्येने तापू लार्लेले होते. १९३९ साली य द्ध स रू 

िाल्यावर प्रातंात काँगे्रस मंद्विमंडळे असतानाही सरकारने त्यानंा न द्ववचारता प्रहद स्थानचे य द्धसहकायग जाहीर 
करून िंाकले. महात्मा र्ाधंीना व काँगे्रसला हे पसंत पडिे िक्यच नव्हते. म्हिून काँगे्रसच्या मंद्विमंडळानंी 
राजीनामे द्वदले. र्ाधंीजींनी वैयद्वक्तक सत्याग्रह स रू केला. पद्वहले सत्याग्रही म्हिनू द्ववनोबाचंी व द सरे सत्याग्रही 
म्हिून जवाहरलाल नेहरंूची द्वनवड र्ाधंीजींनी केली होती. य द्धद्ववरोधी भाषि करून द्वठकद्वठकािी देिभर 
सत्याग्रही त रंुर्ात रे्ले. १९४१च्या अखेरीस र्ाधंीजींनीही चळवळ मारे् घेतली. त्याचं्या आधी १९४१च्या 
जानेवारीतच स भाषबाबू र् प्तपिे अकस्मात देिाबाहेर रे्ले होते आद्वि जमगनीत बर्थलनला पोहोचले होते. देिाबाहेर 
जाऊन जमगनￚजपानच्या साहाय्याने त्यानंी भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामाची ज ळवाज ळव स रू केली होती. त्याचं्या या 
प्रयत्नातूनच प ढे ‘आजाद प्रहद सेना’ द्वनमाि िाली आद्वि द्वतच्यािारा स भाषबाबूनंी एक तेजस्वी असा इद्वतहास 
घडवला. 
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१९४२च्या माचग मद्वहन्यात स्वराज्याच्या वािंाघािंी करण्यासाठी म्हिनू एक योजना घेऊन द्वक्रप्् कद्वमिन 
भारतात आले होते. परंत  द्वक्रप्् योजनेने कोिाचेच समाधान िाले नाही. र्ाधंीजींसह सवग नेत्यानंी द्वक्रप्् योजना 
िेिंाळली. त्यानंतर भारतीय स्वातंत्र्य द्वमळवण्यासाठी हीच वळे योग्य आहे, अिा आियाचे द्वलखाि र्ाधंीजींनी 
‘हद्वरजन’ पिातून स रू केले होते. देिभर लढ्याचे वारे प नरद्वप सचंारू लार्ले होते. प ढील काही मद्वहन्यातंच 
काँगे्रसच्या कायगकाद्वरिीची बैठक िाली आद्वि द्वतच्यात ‘इंग्रज सत्तने प्रहद स्थानातील सत्ता सोडून जावे’ असा 
ठरावच पास केला. ७ ऑर्स्िं १९४२ रोजी म ंबईत अत्यंत प्रभावी असे भाषि िाले ते म्हिाले, “ आता अद्वधक उिीर 
करून चालिार नाही. सरकारने एक तर अद्ववलंब स्वराज्य आम्हास देऊन िंाकाव,े नाही तर द्वनरूपाय म्हिनू 
आम्हाला आंदोलन स रू कराव ेलार्ले.” 

 

८ ऑर्स्िं रोजी र्ाधंीजींनी द्वब्रद्विंिानंा ‘चले जाव–द्वक्विं इंद्वडया–भारत छोडो’ असे द्विवार सादं्वर्तले आद्वि 
जनतेलाही या लढ्यात ‘सवग िक्तीद्वनिी लढा’ असा आदेि द्वदला. ‘डू ऑर डाय’-‘करेंरे् या मरेंरे्’ असे िब्द 
र्ाधंीजींनी वापरले होते. 

 
त्याच रािी सरकारने र्ाधंीजींसह सवग वद्वरष्ठ नेत्यानंा अिंक करून र् प्तस्थळी नेऊन ठेवले होते. लढा 

स रूच िाला होता. ९ ऑर्स्िंला सकाळी ही वाता सवग देिभर पसरली. र्ावोर्ावी सरकारने धरपकड स रू केली. 
जनताही प्रद्वतकारासाठी सज्ज िाली. अनेक कायगकते भदू्वमर्त होऊन चळवळ चालव ूलार्ले. 

 
या द्वदविी र् रुजी ध ळ्याच्या त रंुर्ात होते. पि द सऱयाच द्वदविी म्हिजे १० ऑर्स्िंला त्याचं्या द्वििेची 

म दत संपून स िंका होिार होती. र्ावोर्ावी या वळेी धरपकड स रू िाली असताना र् रुजींना कोि मोकळे ठेविार 
होते? पि द्ववलिि प्रकवा आश्चयगजनक वािंावी अिी घिंना घडली . 

 
ध ळ्याच्या कारावासात असताना र् रुजींना ब्लेक नावाचा एक द्वमि द्वमळाला. द्वम. ब्लेक हे ध ळे जेलचे जेलर 

होते. र् रुजींच्या सौजन्यपूिग, िातं व साध वृत्तीच्या वार्ि कीचा ब्लेक याचं्यावर खूपच प्रभाव पडलेला होता. ब्लेक 
यानंी र् रुजींचे ‘श्यामची आई’ हे प स्तकही वाचले होते. ‘िायनेस्िं मनॅ आय मेिं इन माय लाईि’ असे उद्गार द्वम. 
ब्लेक यानंी प ढे प्रस्त त लेखकाजवळ र् रुजींबद्दल बोलताना काढले होते. 

 
१० ऑर्स्िं ही र् रुजींच्या स िंकेची तारीख, पि बाहेर तर धरपकड स रू िालेली. ब्लेक यानंीही 

िोनवरून र् रुजींना न सोडण्याद्ववषयी सूचना द्वमळाली होती. परंत  ब्लेक यानंा र् रूजींसारख्या संत मािसाला 
त रंुर्ात ठेविे बरे वािेंना. तेच अस्वस्थ िाले आद्वि त्यानंी स्वता:िी ‘एखाद्याला लेखी वॉरंिंद्विवाय जर अिंक 
करता येत नाही, तर मर् लेखी आजे्ञद्विवाय एखाद्या राजबदं्याला आपि त रंुर्ात तरी कसे ठेवनू घ्यायचे?’ असा 
य द्वक्तवाद केला आद्वि र् रुजींना म क्त करण्याचा द्वनिगय ९ ऑर्स्िंलाच केला. पि ब्लेक यानंा अिीही िकंा आली 
की, उद्या १० तारखेला सकाळी र् रुजींना आपि सोडले आद्वि जेलबाहेर पडताच ध ळ्याच्या पोद्वलसांनी अिंक 
केली तर? त्यानंाही तिी बाहेर सूचना रे्ली असेच! मर् ब्लेकनी त्यावरही तोडर्ा काढला तो असा : रािी १२ नंतर 
९ तारीख संपते आद्वि १० तारीख स रू होते. र् रुजी त्याचवळेी – िीरो अवरलाच - म क्त होतात; त्यानंा त्यानंतरच 
म क्त करायचे आद्वि त्याचप्रमािे पहािेंलाच त्यानंी र् रुजींना म क्त करून अंमळनेरला पोहोचवले. 

 
र् रुजींच्या स्नेहिील, पे्रमळ व्यद्वक्तमत्त्वाचा प्रभाव एका परकीय त रंुर्ाद्वधकाऱयावरही िाला, ही खरी 

थोरवी! 
❏  



 अनुक्रमणिका 

१९. बेचाळीसचा लढा 
 

अंमळनेरला र् रुजी र् पचपूपिे आले. एका द्वमिाकडे वळकिंी िंाकली. देिातल्या समाजवादी मंडळींनी 
भमूीर्त राहून लढा लढद्ववण्याचे ठरद्ववले होते. त्यान सार देिात उठाव होऊ लार्ले होते. र् रुजींनी अंमळनेरमध्येही 
काही घडाव,े असे प्रयत्न र् प्तपिे चालू ठेवले. अंमळनेर अजून कसे पेिंत नाही, या द्ववचाराने ते बेचैन बनले. तिाच 
मनःत्स्थतीत ते प ण्यास आले. येताना तेथील तरुिासंाठी एक द्वचठ्ठी द्वलहून ठेवली. र् रुजींनी द्वलद्वहले होते, “ अिा 
र्ंभीर प्रसंर्ी मािा खानदेि िातं का? अंमळनेरची जनता जर काहीच करिार नसेल तर या अंमळनेरच्या पाच 
कंद्वदलासंमोर मी माझ्या िरीराची होळी करीन.” 

 

र् रुजीची ही तरुि द्वचठ्ठी कायगकत्यांनी वाचली माि, ते पेिूंन उठले. अंमळनेरमध्ये सवगि ही वाता पसरली. 
प्रि ब्ध लोकाचंा जमाव र्ोळा िाला. द्वतथेही र् रुजींची ही द्वचठ्ठी वाचण्यात आली. र् रुजींचा आदेि लोकानंी 
द्विरोधायग मानला. जवळच मामलेदाराचंा िंारं्ा उभा होता, लोकानंी तो पेिंवनू द्वदला. पोलीस चौकी, पोस्िं 
ऑद्विस, कोिंग, स्िेंिन बघता बघता परकी साम्राज्याच्या या खूिा आर्ीने धडाडू लार्ल्या. खानदेिात क्रातंीची 
ज्वाळा भडकली! 

 
म ंबईￚप ण्यात आल्यावर र् रुजींचा एस. एम. जोिी, अच्य तराव पिंवधगन, द्विरुभाऊ द्वलमये, ना. र्. र्ोरे 

आद्वद समाजवादी द्वमिािंी संबंध आला. भदू्वमर्त अवस्थेत र् रुजी सातारा, खानदेि आदी भार्ात जाऊन आले. 
कायगकत्यांच्या र् प्त बैठका घेऊन त्यानंा त्यानंी मार्गदिगन केले. लढ्यासाठी स्िूती, पे्ररिा द्वदली. 

 
म ंबईत र् रुजी भदू्वमर्ताबंरोबरच रहात असत. त्याचं्यासाठी स्वयपंाक करीत असत. त्यानंा मायेने जेवￚू

खाऊ घालीत असत. ‘संतवाडी’, ‘राजर्ड’, ‘हडळ हाऊस’, ‘मूषक महाल’ अिी त्या काळातल्या भदू्वमर्ताचं्या 
द्वनवासस्थानाची ख िेची नाव े होती. प्रवासाच्या वळेी र् रुजी कधी धोतर, कोिं, उपरिे, पर्डी असा एखाद्या 
ििेंजीसारखा पोिाख करीत, कधी परैिￚम डासें, घोंर्डी असा ितेकरी विे धारि करीत. र् प्तपिे सभा भरद्ववत. 
कायगकत्यांना मार्गदिगन करीत. 

 
म ंबईत असले म्हिजे, राहत्या जारे्ची िाडलोिं करिे, कपडे ध िे, स्वयंपाक करिे, भाडंी घासिे ही 

कामेही ते करीत असत. एकदा तर डॉक्िंराचं्या वषेात असलेल्या जयप्रकािजींनाही र् रुजींनी राधूंन जेव ूघातले 
होते. 

 
या क्रादं्वतकाळात र् रुजींनी भदू्वमर्त असताना प स्तके द्वलहूनही पैसे जमा केले आद्वि चळवळीसाठी 

कायगकत्यांना द्वदले. ‘र्ोड र्ोष्टी’चे ६ ते १० हे पाच भार् याच वळेी त्यानंी द्वलद्वहले, ‘देिबंधू द्वचत्तरंजन दास’, 
‘द्ववनोबाजी’ अिी छोिंी चद्वरिेही द्वलद्वहली आद्वि म ख्य म्हिजे त्यानंी या काळात अनेक प्रकारची जळजळीत, 
तेजस्वी ब लेद्विंन्स द्वलद्वहली ही ब लेद्विंन्स चक्रम द्वद्रत होऊन द्वठकद्वठकािी र् प्तपिे जात असत. र् प्तपिेच त्याचें वािंप 
होत असे. क्रातंीचा संदेि त्यात असे. र् रुजींनी द्वलद्वहलेल्या अिाच एका ब लेद्विंन्सचा हा थोडा नम नाच पहा. 

 
‘स्वतंि महाराष्ट्र बद्वलदान पद्विका’ असे िीषगक असलेल्या या पद्विकेत म्हिंले आहे, 
 
“ ९ ऑर्स्िंला प्रहदी स्वातंत्र्य संग्राम प्रहद स्थानभर स रू िाला. द्वब्रद्विंि प्रहद स्थान व संस्थानंी प्रहद स्थान 

असा प्रश्न उरला नाही. संस्थानेही उठली. श्रीद्विवछिपतींिी संबदं्ध असे कोल्हापूर संस्थानही बंड करून उठले. 
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कोल्हापूर प्रजापद्वरषदेने प ढील तेजस्वी जाहीरनामा काढला. इंग्रजाचंी व इंग्रजी सते्तच्या तंिाने चालिाऱया 
ससं्थानंी सरकारची सत्ता याप ढे आम्ही मानिार नाही. आम्ही स्वतंि आहोत!’ 

 
१५ ऑर्स्िंला थोर महादेवभाई स्वर्गवासी िाले. १६ ऑर्स्िंला कोल्हापूरात प्रचंड द्वमरविूक. ते पहायला 

पोलीस आले. लाठीमार स रू िाला आद्वि प्रबद नारायि याचें डोके ितचूिग िाले. जनतेत चैतन्यप्रसधू उचंबळावा 
म्हिून प्रबद नारायिने स्वतःचा जीवनप्रबदू अपगि केला आद्वि खरोखरीच करवीर जनता पेिंली. िकेडो त रंुर्ात 
चालले. हजारोंना िळा लार्ल्या... 

 
“ स्वातंत्र्यवाद्यानंो, उठा, प्रचार करा! उठाव करा! 
 
“ हे हरामखोर सरकार, नाही द्वजवतं आम्ही ठेविार! असे र्जगत र्ावोर्ाव जा. स्वातंत्र्याच्या िपथा 

घेिाऱयाचं्या साहाय्याने पथके तयार करा. आता बसू नका. आपले वत गळ वाढवा. सघंिंना वाढवा. 
 
“ िाळातंील अध्यापकानंो, कॉलेजातील प्राध्यापकानंो, बंद करा या ससं्था! काय त्यात राम आहे? या ख नी 

सरकारचे पोलीस त मच्या आवारात आलेले त म्हासं कसे बघवते? त म्ही आपल्या दर्डी संस्थानंा जपता, पि 
त्याम ळे भारतमातेला मारीत आहात. त म्ही मातृहत्यारे होिार का? पडा बाहेर. त म्ही आद्वि त मचे द्ववद्याथी 
स्वातंत्र्याचा संदेि देत सवगि प्रहडा. ‘सा द्ववद्या या द्ववम क्तये!’ तेच खरे ज्ञान, जे स्वतंि करते!” 

 

आपल्या द्वप्रय खानदेिातल्या ितेकऱयानंा उदे्दिून लाल िाईत द्वलद्वहलेले असेच एक पिक त्या वळेी 
र् रुजींनी काढले होते. ‘क्रातंीच्या मार्ावर’ नावाचे प स्तकही द्वलद्वहले होते. 

 
१० िेब्र वारी १९४३ रोजी र्ाधंीजींनी आर्ाखान पलेॅस येथील बदं्वदवासातून २१ द्वदवसाचें उपोषि स रू केले. 

द्वब्रद्विंि सरकारने र्ाधंीजींवर काही खोिें आरोप केले होते. त्याद्ववरुद्ध हे उपोषि होते. सारे राष्ट्र प्रचतामग्न िाले 
होते. द्वनघृगि द्वब्रद्विंि सरकारने तर र्ाधंीजींच्या अतं्यद्ववधीची तयारी चालवली होती. अिा वळेीच जयप्रकािजींच्या 
सारं्ण्यावरून र् रुजींवर ‘र्ाधंीजी रे्ले असे समजून मृत्य लेख द्वलद्वहण्याची’ ही पाळी आली होती. कतगव्य कठोर 
असते. र् रुजींनी डोळ्यातूंन अश्रूंचा पूर वाहत असताना तो लेख द्वलद्वहला. जनतेला प ढला रस्ता दाखविेही 
आवश्यक होते. 

 
स दैवाने र्ाधंीजी या अत्ग्नद्वदव्यातून स खरूप बाहेर पडले! 
 
१८ एद्वप्रल १९४३ रोजी ‘मषूक महाला’वर पोद्वलसानंी धाड घातली. त्या वळेी साने र् रुजी, द्विरुभाऊ 

द्वलमये, ना. र्. र्ोरे आदी १४ भदू्वमर्त कायगकत्यांना पकडण्यात आले. र् रुजींचे स मारे सात-आठ मद्वहन्याचें भदू्वमर्त 
जीवन सपंले आद्वि ते येरवड्याच्या कारार्ृहात दाखल िाले. र् रुजी तेथे जाताच तरुिाचंा घोळका त्याचं्याभोवती 
जमा िाला. त्यानंा र्ोष्टी सारं्िे, धीर देिे, द खले-ख पले पहािे, हे सवग आईच्या वात्सल्याने र् रुजी करू लार्ले. 
र्प्पार्ोष्टी, द्ववनोदही चालत असत. त्याम ळे कारावासातील कंिंाळवािे जीवन स खकर होत असे. र् रुजींनी एकदा 
नािंक द्वलद्वहले आद्वि तरुिानंी त्याचा प्रयोर्ही केला. द्विंळक प ण्यद्वतथीला लोकमान्याचं्या जीवनावर र् रुजींनी 
स रेख द्वकतगनही केले. प स्तक-लेखन तर र् रुजींचे वळे द्वमळेल तसे चालूच असे. 
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येरवड्याहून र् रुजींना प ढे नाद्विकच्या कारार्ृहात नेले होते. द्वतथेही र् रुजींचा हाच उपक्रम चालू असे. 
‘मानवजातीची कथा,’ ‘इस्लामी संस्कृती’, द्वचनी संस्कृती’ असे काही महत्वाचे गं्रथलेखन र् रुजींनी नाद्विकला 
केले. 

 
१५ जानेवारी १९४५ रोजी र् रुजींची नाद्विकच्या कारार्ृहातून स िंका िाली. स िंल्याबरोबर प्रथम ते ठािे 

द्वजल्यातील बोडी र्ावी आपल्या बधंूंकडे रे्ले. मध्यंतरी ते खानदेिातही जाऊन आले. बऱयाच द्वदवसानंी 
कायगकत्यांच्या र्ाठीभेिंी िाल्या. 

 
१९४२ची ऑर्स्िं क्रातंी आता ओसरली होती आद्वि बह तेक नेते मंडळी व कायगकते त रंुर्ातून स िंले होते. 

र् रुजी काही काळ बोडीला राद्वहले आद्वि नंतर ‘ऑर्स्िं क्रातंीचे संकीतगन’ र्ात महाराष्ट्रभर द्विरले. ऑर्स्िं 
क्रादं्वतवाद्यावंर प्रहसाचाराचा आरोप करून काही ब ज र्ांनी त्यानंा बदनाम करण्याचा उपद्व्याप चालवलेला होता. 
र् रुजींना हे सहन िाले नाही. त्यानंी या क्रातंीवीराचंी प्रिस्ती करीत त्याचं्या िौयाची, देिभक्तीची, स्वातंत्र्यपे्रमाची 
उज्ज्वल र्ाथा आपल्या प्रभावी वािीने महाराष्ट्राप ढे माडंली.  

 
र् रुजी नंद रबारलाही रे्ले. बालह तात्मे द्विरीषक मार, धनस खलाल, लालदास आदींच्या स्मतृींना प्रचंड 

सभेत त्यानंी अद्वभवादन केले 
 
२४ द्वडसेंबर १९४५ रोजी र् रुजींच्या ४६ व्या वाढद्वदविी जळर्ाव येथे त्याचंा सत्कार करून त्यांना १५ 

हजाराचंी थैली देण्यात आली. त्या द्वदविी सकाळी जळर्ाव िहरातून र् रुजींची ४६ बैलाचं्या रथातून द्वमरविूक 
काढण्यात आली होती. रस्ते लतापल्लवानंी आद्वि कमानींनी सजवण्यात आले होते. खानदेिातील खेड्यापाड्यातूंन 
हजारो ितेकरी, कामकरी या समारंभासाठी आले होते. समारंभाच्या अध्यिस्थानी द्ववनोबाजी होते. त्याचं्या हस्तेच 
सत्कार-द्वनधी र् रुजींना देण्यात आला. अिा समारंभाला न जाण्याचा आपला पद्वरपाठ मोडून केवळ र् रुजींच्या 
पे्रमाम ळे द्ववनोबाजी आले होते. द्ववनोबाचं्या उपत्स्थतीने समारंभाला र्ाभंीयग व आर्ळेपि आले. 

 
द सऱया द्वदविी २५ द्वडसेंबरला ध ळे िहरातही र् रुजींचा सत्कार करण्यात आला. 
 
द्वमळालेला सत्कार-द्वनधी र् रुजींनी बेचाळीसच्या लढ्यात खानदेिातील ज्या कायगकत्यांनी जीवाचे रान 

केले, प्रािपिाने जे लढले, त्याचं्या द्वनवाहाकद्वरता देण्याचे ठरद्ववले होते. कारि त्या वळेी ती महत्त्वाची र्रजच 
होती आद्वि म्हिूनच र् रुजींनीदेखील स्वतःचा असा सत्कार करून घेण्यास संमती द्वदली होती. 

 
ज्या कारिासाठी खानदेिामध्ये र् रुजींनी सत्कारास संमती द्वदली होती, त्याच कारिासाठी महाराष्ट्रातील 

जनतेनेही र् रुजींचा सत्कार करण्याचे ठरद्ववले. एक लाखाचा द्वनधी जमद्ववण्याचा संकल्प केला होता. त्यासाठी 
‘साने र् रुजी सत्कार सद्वमती’ स्थापन करण्यात आली होती. सद्वमतीचे अध्यि सेनापती बापिं होते. द्ववद्ववध िेिातंील 
थोरामोठ्यानंी या द्वनधीचा प रस्कार केला. माि मोठ्या प्रमािावरील सत्कार समारंभास र् रुजींनी द्ववरोध दिगद्ववला, 
म्हिून म ंबईला सत्कार सद्वमतीच्या बठैकीतच सेनापतींच्या हस्ते र् रुजींना एक लाखाचा द्वनधी अपगि करण्यात 
आला. द्वनधीच्या द्ववद्वनयोर्ाची जबाबदारी र् रुजींनी श्री. अण्िासाहेब सहस्त्रब दे्ध याचं्याकडे सोपद्ववली होती. 
 

❏ 
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२०. कुमारांशी णहतगूज 
 

मुले म्हणजे देव, मुले म्हणजे देव । 
मुले म्हणजे राष्ट्राची मोलाची ठेव ॥ 

 
असा श्रद्धाय क्त पे्रमभाव म लादं्ववषयी र् रुजींच्या मनीमानसी द्वनत्य नादंत असे. हसरी-नाचरी म ले हे त्याचं्या 

सौख्याचे द्वनधान होते. म लाचं्या मनोरंजनात साऱया वृत्तींसह ते तन्मय होऊन जात असत. एका कद्ववतेत ते 
म्हितात- 

 
वारा वदे, कानामध्ये 
गीत गाईन तुला 
ताप हनरन, िानंत देईन 
हस रे माझ्या मुला! 
 नचमणी येऊन, नाचून बागडून 
 काय म्हणे मला 
 नचवनचव करीन, सचता हरीन 
 हस रे माझ्या मुला! 
नहरव ेनहरव,े डोले बरव े
झाड बोले मला 
छाया देईन, फळ-फूल देईन 
हस रे माझ्या मुला! 

 
अिा अंतरीच्या वात्सल्य-उमळ्याम ळेच र् रुजींनी ‘क मार साद्वहत्य संमेलना’चे अध्यिपद स्वीकारले होते. एरवी ते 
साद्वहत्य संमेलनापंासून दूर रहात असत. मोठमोठ्या साद्वहत्त्यकांमध्ये द्वमसळण्यास त्यानंा भारी संकोच वािें. इतके 
द्ववद्ववध प्रकारचे आद्वि द्ववप ल द्वलहूनही त्यानंी स्वतःला कधी साद्वहत्त्यक म्हिवनू घेतले नाही. कलादृष्ट्ट्या त्याचं्या 
साद्वहत्याचे मूल्यमापन कोिी द्वविान समीिक करू लार्ले, तर ते नम्रपिाने म्हित असत, “ कला मला समजत 
नाही.” राष्ट्र, समाज, व्यक्ती याचं्या सेवचे्या साधनेसाठी म्हिून जी काही माध्यमे र् रुजींनी वापरली, त्यात लेखिी 
आद्वि वािी ही दोन माध्यमे त्यानंी त्याचं्या उद्वद्दष्टाचं्या संदभात अत्यंत प्रभावीपिे वापरली. ध्येयासाठी राष्ट्र 
उठवण्याचे, समाज जार्रिाचे जे कायग कायगकत्यांनी अरं्ीकारलेले होते, त्याच कायाचा एक भार् म्हिजे त्याचें 
साद्वहत्य होते. 
 

पि मोठ्याचं्या साद्वहत्य संमेलनापासून ते दूर राद्वहले, तरी छोट्यावंरील पे्रमाने ते अध्यि बनले. हे ‘क मार 
साद्वहत्य संमेलन’ प िे येथे २४ द्वडसेंबर १९४६ रोजी भरले होते. र् रुजींचा ४७वा वाढद्वदवस त्या द्वदविी होता. 
र् रुजींना म लादं्ववषयी जसे मातृवात्सल्य वािें, तसेच म लानंाही र् रूजींद्ववषयी मातृभक्ती वािें. ते ‘क माराचें र्ाधंी’च 
होते! क मारानंीही या वळेी र् रुजींचा सत्कार करून एक हजार रुपयाचंी र् रुदद्वििा द्वदली. 

 
या संमेलनाच्या अध्यिपदावरून बोलताना आपले सर्ळे अंतःकरि र् रुजींनी क मार साद्वहत्त्यकाचं्या प ढे 

मोकळे केले; आपल्या साद्वहत्यद्वनर्थमतीचा अन भव सारं्ताना ते प्रारंभीच म्हिाले, 
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“ मािे हृदय द्वरते करीत असताना मला अपार आनंद होई. मी भावनावंर नाचत द्वलद्वहले. द्वलद्वहताना रडे, 
संतापे, रोमादं्वचत होई. अनेक वळेा असा अन भव आला आहे की, द्वलहून िाल्यावर र्ळून रे्ल्याप्रमािे होई. अपार 
भकू लारे्. जिू मी माझ्या द्वलद्वहण्यात रक्त ओतत होतो. सारे प्राि ओतत होतो. मािे वाङ् मय कसेही असो, त्यात 
मी रक्त ओतलेले आहे. ते रद्दड असले तरी त्यात प्राि आहे. तेथे रक्त आहे, अश्रू आहेत. माझ्या वाङ् मयाला हात 
लावाल तर माझ्या हृदयाला हात लावाल. मािे वाङ् मय मािी वाङ् मयीन मूती आहे.” 

 
यानंतर र् रुजींनी क मारानंा “ सभोवतीच्या मानवी जीवनािी एकरूप व्हा. प्राचीन, त्याचप्रमािे अवाचीन-

आजचाही-इद्वतहास अभ्यासा, द्वनसर्ािी एकरूप व्हा, थोर थोर देिीￚद्ववदेिी, प्राचीनￚअवाचीन गं्रथकाराचंा अभ्यास 
करा”ￚ असा उपदेि करून क मार साद्वहत्याबद्दल ते म्हिाले, “ क मारासंाठी अनेक द्ववषयावंरची हजार हजार तरी 
प स्तके तयार करायला हवीत. जमगनीत १९१४ पूवी म लासंाठी एकेका िास्त्रीय द्ववषयावरची पाऊिि ेपाऊिि ेछोिंी 
प स्तके तयार केली रे्ली होती. वनस्पतींवरची, ताऱयावंरची, इंद्वजनावरची, मोठमोठी द्वचिे, त्यात नाना भार् रंर्ीत. 
म लाचंी द्वजज्ञासा वाढवायला हवी.” 

 
क मारानंा प्रत्यि कायाची कल्पना देताना र् रुजी म्हिाले, “ महाराष्ट्रभर प्रहडून सारे परंपरार्त वाङ् मय 

र्ोळा करा. सवग प्रकारच्या र्ोष्टी, आख्याद्वयका, दंतकथा र्ोळा करा. जमगनीतील द्वग्रमबंधंूनी बारा वष े प्रहडून अिा 
र्ोष्टी र्ोळा केल्या. त्या र्ोष्टी जर्ातील म लानंा आनंदवीत आहेत. आपल्या महाराष्ट्रात द्वग्रमबंधू केव्हा द्वनमाि 
होिार? म लानंी आपल्या आय ष्ट्यातील मार्थमक आठविी, प्रसंर् द्वलहून काढावे... ज ने वाङ् मय र्ोळा करा. स ंदर 
अन वाद करून नवीन द्वनर्थमतीही करा. साद्वहत्याचे त म्ही थोर उपासक व्हा आद्वि साद्वहत्यािारा जीवनाचे उपासक 
व्हा!”  

 
र् रुजींनी क मारािंी कळकळीने द्वहतर्ूजच केले होते.  

 
❏ 
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२१. मंणदर प्रवेश 
 

पंढरपूर म्हिजे महाराष्ट्राची आध्यात्त्मक राजधानी. वारकरी पंथाच्या भार्वत धमाचे पे्ररिास्थान. सतंानंी 
वर्थिलेले भवैूक ं ठ.... द्ववठ रायाची नर्री! 

 
परंत  द्ववठ राया माि, िकेडो वष ेिाली, बडव ेआद्वि धमगमातंड, सनातनी याचं्या कैदेत. तो सकलासंाठी 

माऊली होऊन उभा राद्वहला. पि या मंडळींनी त्याला त्याच्याच काही लेकरापंासून तोडले. ि द्रानंा अस्पृश्य ठरवनू 
त्याचं्यासाठी मदं्वदराची दारे लावनू घेतली. मायलेकराचंी तािंातूिं केली. आषाढी-कार्थतकीला इतर लेकरापं्रमािेच 
ही द्ववठाई-माऊलीची लेकरेही अनवािी पायानंी दर्डर्ोट्याचंी वािं त डवीत, द्विळ्या भाकरीचे त कडे पोिंात 
भरीत, मोठ्या भद्वक्तभावाने द्ववठूनामाचा र्जर करीत पंढरीला येत असत. पि द्वतथे आल्यावर त्यानंा देवळात जाता 
येत नसे. द्ववठाई माऊलीला भेिंता येत नसे. द्वतचे श्रीम ख प्रकवा चरि दृष्टीला पडत नसत. कारि ते ि द्र, हद्वरजन, 
अस्पृश्य. मर् तळमळत्या अंतःकरिाने, देवदिगनासाठी भ केजल्या मनाने लाबंून, द रून क ठून तरी देवळाच्या 
कळसालाच हात जोडायचे आद्वि जड मनाने, वारी घडली अिा खोट्या समाधानाने र्ावाकडे परत द्विरायचे. 
जाता-येताना प्रकवा पंढरीतही क ठे प्रहडता-द्विरताना क िा स्पृश्याला, सविाला आपला धक्का लार्िार नाही ना, 
आपला त्याला द्वविंाळ होिार नाही ना, अिी काळजी वहायची. अंर् चोरून, मन मारून वार्ायचे, अदबीने 
बोलायचे, त च्छ पिूहून त च्छ द्वजिे जर्ायचे. असे हे वषान वष ेचालले होते. देवाच्या नावावर चालले होते. धमाच्या 
नावावर चालले होते. धमगिास्त्राच्या नावावर चालले होते. परंपरा-रूढी याचं्या नावावर चालले होते. 

 
मािसानंा मािसापंासून दूर ठेविारा देव आद्वि धमग नसतो, तर ती श्रेष्ठत्वाच्या अहंकाराने पछाडलेली 

स्वाथी, धमगलंड मािसेच असतात. खोट्या धमाचे स्तोम माजद्वविारे हेच खरे अधार्थमक, नात्स्तक भोंदू असतात. 
 
र् रुजींना हद्वरजन बाधंवावंर चाललेल्या या अन्यायाची चीड आली. संताप आला आद्वि त्यानंी या द ष्ट 

रूढींद्ववरुद्ध बंड करण्याचे ठरद्ववले. आपले प्राि पिाला लावले. अस्पृश्यतेचा कलंक ध तला जावा म्हिून र् रुजी 
तर आय ष्ट्यभर िर्डत आलेच होते. पि १९४६ च्या नोव्हेंबर मद्वहन्यात द्वनद्वमत्तमाि अिी एक घिंना घडली आद्वि 
अवघ्या महाराष्ट्राचे लि र् रुजींनी वधूेन घेतले. त्यानंी प्रािादं्वतक उपोषिाचा द्वनधार घोद्वषत केला. 

 
घडले होते असे की, खानदेिातील एक कायगकते श्री. सीतारामभाऊ चौधरी द्ववनोबाकंडे रे्ले होते. त्या 

वळेी द्ववनोबाचं्या मनातही हद्वरजनसेवचेे द्ववचार चालले होते. द्ववनोबानंी सीतारामभाऊंजवळच र् रूजींसाठी एक पि 
द्वदले. ११ नोव्हेंबर १९४५ च्या या पिात द्ववनोबानंी ‘मंद्वदर प्रविेाबाबत काम करण्याचे मी सीतारामभाऊंना स चवले 
आहे’ असे वाक्य होते. ‘प िे करार िाला त्याला १४ वष ेिाली, या अवधीत हद्वरजनासंाठी आम्ही द्वकती मंद्वदरे 
उघडली, द्वकती द्ववद्वहरी मोकळ्या केल्या, हद्वरजनानंा द्वकती जवळ घेतले, याचा द्वहिोब द्या,’ असेही एकदा द्ववनोबा 
म्हिाले होते. र् रुजींच्या मनात या प्रश्नावरून बरीच खळबळ माजून राद्वहली होती. ते अत्यंत अिातं, अवस्थेत 
होते. तिात श्री. सीतारामभाऊ पंढरपूरला रे्ले. ते वारकरी होते. मदं्वदर प्रविेाच्या खिंपिंीला लार्ले. र् रुजींना 
पि द्वलद्वहले, “ पंढरपूरला द्वनघून या. त म्ही आलात तर मला प्रहमत चढेल.” 

 
‘र् रुजी त्या वळेी बोडीला होते. सीतारामभाऊंचे पि वाचनू त्याचं्या मनाची तर्मर् आिखीनच वाढली. पि 

पंढरपूरला जाऊन काय करिार? कसले बळ आपल्याजवळ आहे? बडव ेमंडळींजवळ का याबद्दल िास्त्राथग करीत 
बसायचे? असे द्ववचार त्याचं्या मनात आले आद्वि पंढरपूरला न जाता आपि आपले प्राि या कायांसाठी हातात 
घेऊन उभे रहाव,े असे र् रुजींनी आपल्या वृत्तीन रूप ठरद्ववले. कार्थतकी दिमीच्या द्वदविी त्यानंी आपल्या 
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उपोषिाद्ववषयी वृत्तपिाकडे एक द्वनवदेन धाडले आद्वि ते उंबरर्ावी आपले बालद्वमि डॉ. रामभाऊ जोिी याचं्याकडे 
आले. द सऱया द्वदविी कार्थतकी एकादिीपासून र् रुजींचे पंढरपूरच्या द्ववठ्ठल मंद्वदरात हद्वरजनानंा प्रविे द्वमळावा, 
म्हिून प्रािादं्वतक उपोषि स रू िाले. 

 
त्याच द्वदविी म्हिजे ४ नोव्हेंबर १९४६ रोजी ही बातमी सवग वृत्तपिातूंन, र् रुजींच्या पिकासह प्रद्वसद्ध िाली 

आद्वि अवघ्या महाराष्ट्रात खळबळ उडाली! 
 
र् रुजींनी पिकात म्हिंले होते, “ आज कार्थतकी एकादिी. प्लेर् असला तरी पढंरपूरची यािा जमेल. 

पंढरपूरच्या वारकऱयातं वऱहाडￚखानदेिाकडील द्वकतीतरी हद्वरजन वारकरी आहेत. त्याचं्या म लाचंी नाव ेत ळिी, 
एकादिी अिी असतात. परंत  या वारकऱयानंा त्या समचरिावंर डोई ठेवता येत नाही. ‘समचरि’ असे द्ववठ्ठलाच्या 
चरिाचें संतानंी विगन केले. ते चरि भेदभाव करीत नाहीत. ते सवांभतूी सम आहेत. परंत  त्या चरिावंर सवांना का ं
बरे डोके ठेवता येऊ नये? 

 
“ पंढरपूरच्या पाडं रंर्ाच्या मदं्वदराच्या व्यवस्थापकानंा मािी प्राथगना आहे की, त्यानंी देवाजवळ सवग लेकरासं 

येऊ द्याव.े तिी त्यानंी घोषिा करावी. तोपयंत मी उपवास करीत राहीन. 
 
“ महाराष्ट्रातील हजारो र्ावातंील बधूं-भद्वर्नींना, तसेच िहरातील बंधू-भद्वर्नींना मािी प्राथगना की, त म्ही 

भराभरा प ढे येऊन ही अस्पशृ्यता समूळ नष्ट करा. प्रचंड लािं सवग महाराष्ट्रभर उसळू दे आद्वि हे पाप ध ऊन जाऊ 
दे!” 

 

ही वाता वाचून सेनापती बापिं, अच्य तराव पिंवधगन, एस. एम. जोिी आदी मंडळी तातडीने उंबरर्ावी 
पोहोचली. सवांचीच र् रुजींच्या मनीची वदेना जािली आद्वि त्यानंा पाप्रठबा दिगद्ववला. परंत  असे एकदम उपोषि 
करण्यापूवी महाराष्ट्रभर दौरा करून जनतेला आपले म्हििे समजावनू सारं्ावे, जनमतही आपल्या बाजूला उभे 
कराव ेआद्वि नंतर प्रसंर् पडलाच तर आमरि उपोषि कराव,े असा द्ववचार र् रुजींच्या प ढे माडंला! बरीच चचा 
िाली, पि र् रुजी िंाकले पाऊल मारे् घ्यायला तयार होईनात. मर् सेनापतींनीही आपला उपोषिाचा द्ववचार 
सादं्वर्तला तेव्हा माि र् रुजी हालले. आपल्याम ळे वृद्ध सेनापतींना क्लेि होऊ नयेत, म्हिून मर् त्यानंी 
प्रचारदौऱयाची कल्पना मान्य करून त्या वळेचे उपोषि सोडले. 

 
नंतर या मंद्वदर प्रविेाला अन कूल असिाऱया थोरामोठ्याचें एक ‘हद्वरजन मंद्वदर प्रविे मंडळ’ स्थापन 

करण्यात आले. ‘हद्वरजन सेवक संघा’ने या कामी प ढाकार घेतला आद्वि ७ जानेवारी १९४७ पासून र् रुजींच्या 
महाराष्ट्र दौऱयाची स रुवात म ंबई-प िे येथील द्ववरािं सभापंासून िाली. सेनापती बापिंही या दौऱयात र् रुजींच्या 
बरोबर होते. ‘महाराष्ट्र िाहीर’ नामक सेवादलातील कलावतंाचें एक कलापथकही होते. महाराष्ट्राच्या बह तेक 
द्वजल्यातून र् रुजींचा दौरा िाला. रोज अिा द्वठकद्वठकािी ५-६ प्रचंड जाहीर सभा िाल्या. हजारो स्त्री-प रुष 
र् रुजींचे द्ववचार ऐकत असत आद्वि पाप्रठबा देत असत.  

 
स रुवातीला सेनापती थोडेसे बोलत असत. नंतर र् रुजी बोलत असत. ते म्हित, “ पंढरपूरचे द्ववठ्ठल मंद्वदर 

हद्वरजनानंा मोकळे व्हाव े म्हिून मी मरायला उभा राद्वहलो आहे. पंढरपूर म्हिजे महाराष्ट्राचे हृदय. महाराष्ट्राच्या 
जीवनाची द्वकल्ली. पंढरपूरची कळ दाबली तर महाराष्ट्रभर प्रकाि पडेल, असे मनात आले. पंढरपूर म्हिजे दद्विि 
कािी. असे हे प्राचीन मंद्वदरच देवाच्या सवग लेकरानंा मोकळे व्हावे. अिी मािी इच्छा. पंढरपूरचे मदं्वदर मी एक 
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प्रतीक मानतो. या रूपाने महाराष्ट्रातील सवग जीवनातील अस्पशृ्यता नष्ट व्हावी, द ष्ट रूढीची क लपे र्ळून पडावी. 
मी माझ्या प्रािाचें तेल घालण्यासाठी उभा आहे...” 

 
‘घ्या रे, हद्वरजन घरात घ्या रे, घरात घ्या!’ असे एक र्ािेही त्यानंी करून द्वदले होते. 
 
दौऱयात अनेक द्वठकािी र् रुजींच्या हस्ते हद्वरजनासंाठी पािवठे मोकळे िाले, मंद्वदरे ख ली िाली. 
 
िवेिंी १ मे १९४७ रोजी र् रुजी पंढरप री पोहोचले. सकाळी वाळविंंात प्रचंड जाहीर सभा िाली. त्या 

आधीपासूनच पंढरीत सनातनी मंडळींनी द्ववरोधी सभा घेतल्याच होत्या. ‘जाव साने भीमापार। नही ख लेर्ा द्ववठ्ठल 
िार ।‘ अिा घोषिा द्वदल्या होत्या. सभेतही सनातन्याचं्या म्होरक्यानंी द्ववरोध केला. र् रुजींनी त्याचं्या आिेपाला 
समपगक अिी उत्तरे द्वदली. सभा सपंली आद्वि र् रुजी तनप रे मठात आले. सकाळपासूनच त्याचें प्रािदं्वतक उपोषि 
स रू िाले होते. 

 
र् रुजींच्या या अत्ग्नद्वदव्याने सारा महाराष्ट्र व्यत्स्थत िाला होता. अनेक द्वठकािाहूंन लोक व नेते 

पंढरपूरला आले होते. दोन्ही बाजंूनी सभा, द्वमरवि का चाललेल्या होत्या. उपोषिाचा एकेक द्वदवस चालला तिी 
पंढरीतली पद्वरत्स्थती र्ंभीर बनत चालली, वातावि तापू लार्ले. सनातन्याचं्या घोषिेला र् रुजींचे तरुि चाहते 
उत्तर देत होते. “ साने र् रुजी करे प कार। खोलो द्ववठ्ठल मदं्वदर िार।” 

 

दरम्यान पंढरपूरच्या देवळाचेच व्यवस्थापक बडव ेव उत्पात याचें प्रद्वतद्वनधी एका तथाकद्वथत र्ाधंीभक्ताचं्या 
ￚ प ंडद्वलकजी कातर्डे ￚ मध्यस्थीने म. र्ाधंींना भेिंले व र् रुजींच्या उपवासाद्ववषयीची द्ववपयगस्त बातमी र्ाधंीजींच्या 
कानी घातली. महाराष्ट्रातल्या व मंद्विमंडळातल्या काँगे्रस श्रेष्ठींनीही असेच द्ववपयगस्त सादं्वर्तलेले होते. ते ऐकून 
र्ाधंीजींनी अत्यंत सावध िब्दात र् रुजींना तार केली, “ मला माहीत िालेली वस्त त्स्थती पहाता त मचे उपोषि 
सवगस्वी च कीचे आहे. पंढरपूरचे मदं्वदर हद्वरजनानंा लौकरच ख ले होईल. द्वकतीही मोठ्या व्यक्तीने प्रकवा असखं्य 
लोकानंी काहीही आिेप घेतले तरी आपल्या मोठेपिाने त्याचं्याकडे द लगि कराव.े कृपा करून उपोषि थाबंवा. 
आद्वि तिी उलिं तार करा.” 

 

र्ाधंीजींच्या या तारेम ळे र् रुजींना अतीव द ःख िाले. वदेना िाल्या. अनेकानंाही हे चमत्काद्वरक वािंले. पि 
र्ाधंीजींच्या तारेतील ‘मला माहीत असलेली वास्त त्स्थती’ हे िब्द त्यानंी िार सावधतेने वापरले आहेत, हे 
र् रुजींच्या लिात आले. र्ाधंीजींना संपूिग सत्य पद्वरत्स्थती कळलेली नव्हती. द्वहतसंबधंी मंडळींनी अधगसत्यच 
सादं्वर्तलेले होते. म्हिून र् रुजींनी ३ मे रोजी र्ाधंीजींना उत्तर धाडले : 

 
“ पूज्य बापू, माझ्या द्वनश्चयातील सत्य आद्वि पाद्ववत्र्य प्रायोपविेनाच्या कसोिंीस उतरलेच पाद्वहजे. आपला 

सल्ला मला पाळता येत नाही. िमा करा. आता मी स्वतःला सवगस्वी परमेश्वराच्या हाती सोपद्ववले आहे... स्वप्नात 
द्वदलेल्या िब्दाचें पालन करिाऱया हद्वरश्चदं्राच्या भमूीतील आम्ही लोक आहोत. आम्हीही र्ंभीर िब्दानंा थोडेिार 
मोल द्वदले पाद्वहजे. . . बापू, त मच्या जवळ अंनत दया आहे. त मच्या दृष्टीने त मचे लेकरू च कत असले तरी ते 
स्वतःची वचंना करू िकत नाही. म्हिनू त म्हीही पाठ थोपिंा, हेच त मच्या द्वप्रय पूज्य चरिाजंवळ मार्त आहे.” 

 

र् रुजींचे पि घेऊन र्ाधंींजींना वस्त त्स्थती सारं्ण्यासाठी श्री. अण्िासाहेब सहस्त्रब दे्ध व हद्वरभाऊ िािंक 
तातडीने द्वदल्लीला रवाना िाले. 
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र् रुजींनी मदं्वदर प्रविेासाठी दौरा स रू केला व नंतर उपोषि करिार म्हिनू त्या वळेच्या काँगे्रस 
मंद्विमंडळाने एद्वप्रलच्या अखेरीस घाईघाईने मंद्वदर प्रविेाचे द्वबल सादर केले होते. त्यावरून कायदा होिारच आहे. 
मर् उपोषि किाला? असाही प्रचार द्ववरोधक करीत होते. र् रुजींना त्या वळेचे काँगे्रस श्रेष्ठीही तसा सल्ला देत होते 
पि र् रुजींनी त्यानंा नम्रपिे सादं्वर्तले होते, 

 
“ असेंब्लीतल्या कायद्यापेिा मला हृदयाचा कायदा श्रेष्ठ वािंतो. सत्याￚअसत्यािी मन केले ग्वाही.” 

 

उपोषिाचा एकेक द्वदवस उलिूं लार्ला तिी र् रुजींची प्रकृती िीि होत चालली होती. प्रचतेंचे वातावरि 
सवगि पसरले होते. काय होिार? हीच काळजी सवांच्या मनी दािंली होती. 

 
अिा पद्वरत्स्थतीतच त्या वळेच्या मध्यवती कायदेमंडळाचे अध्यि श्री. दादासाहेब मावळंकर हे ५ मे रोजी 

पंढरपूरला द्ववठ्ठलाच्या दिगनासाठी म्हिून आले होते. पढंरप रातले स्िोिंक वातावरि पाहून त्यानंी चौकिी केली, 
तेव्हा त्यानंा र् रुजींच्या उपोषिाची सादं्यत हकीर्त कळली. दादासाहेबानंी लरे्च हालचालींना स रुवात केली. 
बडव ेमंडळीिी वािंाघािंी केल्या. उपलब्ध १९३८ चा ‘िंेंपल अॅक्िं’ पाद्वहला आद्वि त्यानंी त्यान सार बडव ेमंडळींना 
समजावनू सादं्वर्तले. बरीच चचा केली. या चचेचा पद्वरिाम तरुि बडव ेमंडळींवर िाला. त्यानंी बदलत्या काळाची 
चाहूल हेरली. त्यानंी वृद्धानंा बाजूला सारून तडजोडीची भदू्वमका घेतली. त्यानंी तसे द्वनवदेन न्यायालयात सादर 
केले. हद्वरजनानंा मंद्वदर प्रविे देण्यासाठी बडव्याचंी हरकत राद्वहली नाही. 

 
दादासाहेबानंी र् रुजींची भेिं घेतली व त्यानंाही सवग कायदेिीर बाजू समजावनू द्वदली . कारि अत्स्तत्वात 

असलेल्या कायद्यान सार मंद्वदराचे रस्िंी बडव ेहे र् रुजी म्हितात तसे मंद्वदराचे दरवाजे हद्वरजनानंा ख ले करू िकत 
नव्हते, ही वस्त त्स्थती होती. दादासाहेबानंी तीच र् रुजींना सादं्वर्तली व उपोषि मारे् घेण्याची द्ववनंती केली 
र् रुजींनी सवग वस्त त्स्थती लिात घेऊन मोठ्या ना ख षीने ही द्ववनंती मान्य केली. 

 
दादासाहेबानंी र्ाधंीजींनाही तार करून पद्वरत्स्थती कळवली. र्ाधंीजींची परत तार आली, “ श्री. 

मावळंकराचं्या सल्ल्याने काम कराव.े” 

 

त्यानंतर आवश्यक ती कायदेिीर तरतूद िाल्यावर १० मे १९४७ रोजी संध्याकाळी दादासाहेब, मंद्वदराचे 
रस्िंी, बडव,े उत्पात याचें प्रद्वतद्वनधी सवगजि र् रुजींकडे आले. दादासाहेबानंी द्वनवदेन वाचून दाखवले आद्वि 
उपोषि सोडण्याची द्ववनंती केली. उपोषिकाळात र् रुजींनी श्रीद्ववठ्ठलाचे एक द्वचि आपल्याजवळ ठेवले होते. त्या 
द्ववठ्ठलाला त्यानंी वदंन केले, डोळे द्वमिूंन ििभर मूक प्रथगना केली आद्वि आपल्या वद्वहनींच्या हातून मोसबंीचा रस 
घेऊन १० द्वदवसाचें उपोषि सोडले. 

 
उपोषि स िंल्याची वाता कळताच सवगि आनंदाचे वातावरि पसरले. र् रुजींचे प्राि वाचले याचे अपूवग 

समाधान सवांना िाले. त्याच द्वदविी द्वदल्लीच्या प्राथगनासभेत र्ाधंीजी म्हिाले, “ आज आिखी एक आनंदाची 
बातमी आली आहे. पढंरपूरचे प रातन आद्वि प्रद्वसद्ध असे मंद्वदर इतर प्रहदंूप्रमािेच हद्वरजनासंाठीही ख ले िाले आहे. 
याचे खास श्रेय साने र् रुजींना आहे. हद्वरजनासंाठी हे मंद्वदर उघडाव े म्हिून त्यानंी आमरि उपवास आरंद्वभला 
होता.” 

 
महाराष्ट्रातून अद्वभनंदनाचा वषावच र् रुजींवर िाला! 

 



 अनुक्रमणिका 

पंढरपूरचे द्ववठ्ठल मंद्वदर हद्वरजनासंाठी ख ले केले एवढेच श्रेय र् रुजींना लाभलेले नाही, तर तेराव्या 
ितकात ज्या सामाद्वजक क्रातंीचा श्रीर्िेिा, महाराष्ट्राचा ‘बडा बंडवाला’ श्रीज्ञानदेव यानंी केला होता व जी 
समतेच्या सामाद्वजक क्रातंीची पावले पंढरीच्या वाळविंंातच त्या वळेी थबकून राद्वहली होती, ती समताद्वधद्वष्ठत 
सामाद्वजक क्रातंी द्ववसाव्या ितकात साने र् रुजींनी पंढरीरायाच्या चरिापयंत पोहोचवली होती. या एका िार 
मोठ्या कामद्वर्रीचे श्रेयही र् रुजींनाच आहे. 

 
संस्कृतातली ज्ञानभडंारे बह जनासंाठी मायबोलीत आिण्याचेच केवळ कायग ज्ञानदेवानंी केले नव्हते, तर 

भार्वत धमाची प्रस्थापना करून आध्यात्त्मक लोकिाहीचा ध्वजही पढंरीच्या वाळविंंात िडकद्ववलेला होता. अवघे 
जन सारं्ाती घेऊन, भेदभावाला द्वतलाजंली देऊन, ‘नाचू कीतगनाचे रंर्ी’ म्हििाऱया नामदेवासंह सवग संत मंडळी 
एका ध्वजाखाली एक िाली होती. ज्ञानदेव-द्वनवृत्तीनाथासंह नामा प्रिपी तर होताच, पि सावता माळी, र्ोरा 
क ं भार, नरहरी सोनार आदी अठरा पर्ड जातीतील सतंाबंरोबर चोखोबा महार, रोद्वहदास चाभंार आद्वि म क्ता व 
जनी हे सवगजि होते. ज्या िूद्रानंा आद्वि द्वस्त्रयानंा ज्ञानापासून वदं्वचत ठेवले होते, तो ज्ञानाचा हक्क म क्ता-जनीच्या व 
चोखोबा-रोद्वहदासाचं्या रूपाने इथे मान्यता पावलेला द्वदसतो. ही समतेची नादंी र्ािारी प्रदडी द दैवाने द्वतथेच 
थबकली होती. नव्हे नंतरच्या मतलबी ध द्वरिानंी त्या संताचंा नामर्जर करीत त्याचंीच समतेची द्विकवि दूर 
सारलेली होती आद्वि एखादा एकनाथ, त कोबा वर्ळता अन्य धमगलंड श्रेष्ठींनी समतेच्या प्रदडीत प नश्च द्ववषमतेचे 
बीजच घ सडून जोपासलेले द्वदसते. परंत  साने र् रुजींनी आपल्या प्रािाची बाजी लावनू प नश्च त्या सतंाचं्या समतेच्या 
उदार द्विकवि कीला उजाळा द्वदला होता. या दृष्टीने पाहता साने र् रुजींचे महाराष्ट्रातील एक सामाद्वजक 
क्रादं्वतकारक म्हिनू श्रेष्ठत्व लिात येते. 
 

❏ 
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२२. ‘कतफव्य’ आणि ‘साधना’ 
 

पंढरपूराहून परतल्यावर र् रुजी एक-दोन मद्वहने बंधंूकडे बोडीला राद्वहले. उपवासाने आलेली िारीद्वरक 
िीिता थोडी कमी िाली; परंत  उपवासाच्या द्वनद्वमत्ताने जे काही भलेब रे घडले होते, त्याने आलेली मानद्वसक 
द्वखिता रे्लेली नव्हती. म्हिनू र् रुजी क ठे जात-येत नव्हते. 

 
१५ ऑर्स्िं १९४७ रोजी देि स्वतंि िाला. त्या वळेी र् रुजी प ण्यात आपल्या प्रसूत वद्वहनींची सेवा करीत 

होते. त्या द्वदविी त्यानंी राहत्या खोलीवर राष्ट्रीय िेंडा लावला. तोरि बाधंले. संध्याकाळी मेिबत्त्या लावनू आरास 
केली. मनःपूवगक आनंदाने, पि साधेपिाने, र्ंभीरपिाने, मूकपिाने त्यानंी स्वातंत्र्याचे स्वार्त केले होते! 

 
द्वमिाचं्या आग्रहाने प ढे र् रुजींनी म ंबईत ‘कतगव्य’ नावाचे सायंदैद्वनक काढावयाचे ठरवले. त्याची 

ज ळवाज ळव स रू िाली होती. परंत  ३० जानेवारी १९४८ रोजीच महात्माजींचा द्वदल्लीत वध िाला. र् रुजींवर 
द ःखाचे आकािच कोसळले. र् रुजींच्या जीवनात र्ाधंीजींना अनन्यसाधारि असे स्थान होते. 

 
“ एक पराधांि र्ाधंी, एक पराधांि रवींद्रनाथ, एक पराधांि रामकृष्ट्ि हा मािा आदिग आहे. र्ाधंीजींचा 

सेवावृत्ती, रवींद्राचंी कद्ववत्ववृत्ती आद्वि रामकृष्ट्िाचंी भक्ती याचें द्वमश्रि माझ्यात आहे. हात थोडेिार सेवते राबावते, 
ओठ एखादे र्ोड र्ािे र् िर् ित असावते आद्वि भक्तीने सवांद्ववषयीच्या पे्रमाने हृदय भरलेले असाव ेया तीन माझ्या 
ि धा आहेत. या तीन वृत्ती समाधान पावल्या की मी समाधानी राहीन.’’ असे र् रुजी म्हित असत. र्ाधंीजींवर त्याचंी 
अपार भक्ती होती. र्ाधंीजींना र् रुजींच्या जीवनात स यासारखे स्थान होते. म्हिनूच त्यानंी र्ाधंीहत्येनंतर “ माझ्या 
जीवनातील स यग मावळला!” असे द ःखोद् र्ार काढले होते. 

 
र्ाधंीजींचा ख नी महाराष्ट्रीय आहे हे कळल्यावर तर र् रुजींना िारच वाईिं वािंले. ते व्यद्वथत बनले. 

महाराष्ट्रावरचा हा कलंक अंितः तरी दूर व्हावा, त्या पापाचे प्रायद्वश्चत घ्याव,े महाराष्ट्राच्या जीवनातून जातीयता 
नष्ट व्हावी, या हेतंूनी एक महाराष्ट्रीय म्हिून र् रुजींनी १ िेब्र वारी १९४८ पासून २१ द्वदवसाचें उपोषि आरंद्वभले 
होते. 

 
याच उपोषि काळात ११ िेब्र वारीपासून र् रुजींनी ‘कतगव्य’ सायंदैद्वनकाचे प्रकािन स रू केले होते. ’कतगव्य’ 

दैद्वनकाच्या मथळ्याच्या द्वठकािी र्ाधंीजींच्या रेखाद्वचिाखाली र् रुजींनी प ढील ब्रीदवचन छापले होते : 
 

‘‘स्मरुनी हृदय तंूते । कतूव्य ननज चालवू ं।” 

 

र् रुजींचे २१ द्वदवसाचे उपोषि पार पडले. या काळात महाराष्ट्रभर सेवादलाने जातीयताद्ववरोधी प्रचार 
केला. ‘कतगव्य’ दैद्वनकापासून र् रुजींनी ‘बापूजीं’च्या र्ोड र्ोष्टी प्रथम द्वलद्वहल्या . 

 
पारतंत्र्यात परक्या सते्तिी र् रुजींना ि ंज घ्यावी लार्ली होती, पि स्वातंत्र्यातही हे िंळले नव्हते. स्वातंत्र्य 

द्वमळून सातￚआठ मद्वहनेच िाले होते. पि र्ाधंीवधाचे द्वनद्वमत्त करून र्ृहमंिी मोरारजी देसाई यानंी जातीय 
संस्थेबरोबरच राष्टसेवादलावरही बंदीचा वरंविंा द्विरवला होता. र् रुजींनी ‘कतगव्य’ दैद्वनकातून या अन्यायाचा 
कडाडून द्वनषेध केला. 
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‘कतगव्य’ सायंदैद्वनक जेमतेम चार मद्वहने चालले आद्वि प ढे ते आर्थथक ओढातािीम ळे बंद पडले. ‘कतगव्य’ 
दैद्वनक बंद िाले, पि र् रुजींसारख्या समाज द्वििकाला व सेवकाला असे कतगव्यच्य त होऊन रहािे कसे 
आवडिार? त्याचंी तर्मर् चाललेलीच होती. स्वातंत्र्यानंतरचे प्रश्नप ढे ठाकले होते. त्यानंा सामोरे जायचे होते. 
लेखिी हे र् रुजींचे एक अमोघ साधन होते. द्वतच्या उपासनेतच त्यानंा प ढची साधना करावी अिी तळमळ वािंत 
होती. आद्वि या तळमळीतूनच १५ ऑर्स्िं १९४८ रोजी द सऱया स्वातंत्र्यद्वदनी ‘साधना’ साप्ताद्वहकाचा म ंबईत जन्म 
िाला. 

 
र् रुजींच्या क िल, चत रस्त्र, सािेपी संपादनाखाली ‘साधना’ साप्ताद्वहक लवकरच महाराष्ट्रात लोकद्वप्रय 

िाले. “ द्वलद्वहिे हा मािा थोडासा स्वधमग आहे. परंत  ती मािी जीवनव्यापी वृत्ती नाही. मी िाडूच्या लाद्वलत्याचा 
उपासक आहे. मी ‘साधना’ चालद्ववतो काही द्ववचार जनतेत जाव,े अिी तहान वािंते म्हिून.” असे आपल्या लेखन 
प्रवृत्तीबद्दल र् रुजींनीच म्हिंले आहे. 

 
‘साधना’ साप्ताद्वहकाच्या प्रकािनाबद्दल त्यानंी द्वलद्वहले होते., “ वैरभाव द्वन द्ववषमता नष्ट करण्याची थोर 

साधना अपिास करावयाची आहे, या ध्येयाने हे ‘साधना’ साप्ताद्वहक द्वनघत आहे...” 

 

‘साधने’च्या प्रत्येक अकंात द्ववद्ववध द्ववषयावंर र् रुजी द्वलद्वहत असत. र् रुजींच्या कामाच्या िपािंा और होता. 
अंकासाठी त्याचं्याकडे मजक राला कधीच तोिंा नसे. ते स्वतः तर प ष्ट्कळ द्वलहीतच, पि अनेक वळेा द सऱयाचें 
आलेले काही लेखही अनेक वळेा द्वलहून काढीत असत. अग्रलेख, माद्वहतीपर लेख, पद्वरचय, व्याख्यानाचें सारािं, 
र्ोष्टी, चद्वरिे, द्वकतीतरी बह मोल असे लद्वलत व वैचाद्वरक साद्वहत्य र् रुजींनी ‘साधने’तून भरभरून वाचकानंा द्वदले. 
लोकिाही समाजवाद हेच स्वातंत्र्योत्तर ध्येय ठरवनू त्यानंी ‘साधने’तून समाजवादी द्ववचाराचंा आद्वि आंदोलनाचा 
द्वहद्वररीने प रस्कार केला. 

 
‘साधने’च्या व्यापातून वळे होत नसे, पि तरीही कधी कधी द्वमिांच्या आग्रहावरून ते दौऱयावर जात असत. 

भाषिे, मेळाव ेकरीत असत. 
 
अन्यायाचे तर ते दावदेारच होते. न्यायासाठी संघषाला ते माघारी रहात नसत. असाच एक समरप्रसरं् 

स्वातंत्र्यातही उभा राद्वहला. १९४९च्या ऑक्िंोबरमध्ये मदं्विमंडळाने द्विििखात्यामािग त एक पिक काढून द्वििक व 
द्ववद्याथी यानंा राजकारिात भार् घेण्यास बंदी घातली होती. या द्वनबंधाने र् रुजी अस्वस्थ िाले. त्यानंा जबर धक्काच 
बसला होता. स्वातंत्र्यात स्वातंत्र्यावर स्वतंि सरकारकडून असा काही घाला येईल, स्वातंत्र्याचा अिा प्रकारे 
संकोच केला जाईल, याची र् रुजींना स्वप्नातही कल्पना नव्हती. स्वातंत्र्याचे अतीव स ंदर, स रेख रूप ते मनािी 
कैक वष े रंर्वीत आले होते. परंत  स्वातंत्र्यानंतर घडत चाललेल्या एकेक घिंनानंी त्याचंा मनोभरं् होत चालला 
होता. सेवादलावर बंदी, त्यानंतर ही बंदी. र् रुजींनी ‘साधने’तून कडक िंीका केली, “ सरकारच्या या ह क माचा 
माझ्या प्रािापगिाच्या द्वनधाराने द्वनषेध करावयाचा असे मी ठरद्ववले आहे. हे सरकार ठायी ठायी अन्याय करीत आहे. 
मी द ःखी होत आहे. यासाठी का राष्ट्र लढले? हे का स्वातंत्र्याचे िळ? मला वदेना होतात...” 

 
म ंबईतील एका सभेत र् रुजींनी सरकारी ह कूम िंरकावनू जाहीर द्वनषेध केला! २४ द्वडसेंबरपासून 

उपोषिाचा द्वनिगय जाहीर केला. 
 
महाराष्ट्रातील द्ववचारवतं, वृत्तपिे आदींनीही या सरकारी ह कूमावर िंीका केली होती. 
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चोहोकडून िालेल्या िंीकेम ळे व र् रुजींच्या उपोषिाच्या द्वनधाराने उद्विरा का होईना, सरकारचे डोळे 
उघडले आद्वि ते लोकिाही व स्वातंत्र्याद्ववरोधी काळे िमान सरकारने मारे् घेतले. 

 
र् रुजींचे २४ द्वडसेंबरपासूनचे संकत्ल्पत उपोषि रद्द िाले आद्वि त्याच द्वदविी द्विवाजी पाकग वर सेनापती 

बापिं याचं्या अध्यितेखाली र् रुजींचा पिासावा वाढद्वदवस साजरा करण्यात आला. 
 

❏ 
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२३. आतंरिारतीचा ध्यास 
 

‘आतंरभारती’ हे र् रुजींनी आपल्या हृदयािी बाळर्लेले एकात्म भारताचे महन्-मंर्ल असे स ंदर स्वप्न 
होते. भारताच्या द्ववद्ववधतेमधून एकतेचे दिगन घेण्याची ‘अद्ववभक्त द्ववभके्तष ’ अिी ही थोर दृष्टी होती. या आपल्या 
स्वप्नाच्या पूतीला थोरामोठ्याचंा हातभार लार्ावा म्हिून प िे येथे आचायग जावडेकर याचं्या अध्यितेखाली 
भरलेल्या साद्वहत्य संमेलनासाठी र् रुजी रे्ले होते. संमेलनात र् रुजींनी ‘आंतरभारती’चा ठराव माडंला होता. या 
ठरावावर र् रुजींनी जे कळकळीचे भाषि केले होते. ते एकून सारे साद्वहत्य रद्वसक प्रभाद्ववत िाले होते. 

 
संमेलनाच्या आधी ‘साधने’च्या एका अकंात र् रुजींनी ‘आंतरभारती’द्ववषयी द्वलद्वहताना म्हिंले होते  
 
“ १९३० साली आम्हाला द्विचनापल्लीच्या त रंुर्ात ठेवण्यात आले होते. अंमळनेरच्या हायस्कूलमधील 

नोकरी सोडून मी सत्याग्रहात सामील िालो होतो. आमच्या िाळेत एक बंर्ाली द्वमि होते. द्विचनापल्लीच्या 
त रंुर्ातील एक द्वमि श्री. व्यकंिंाचलम् स िंिार होते. त्यानंा तमीळ, तेलर् , मल्याळम भाषा येत होत्या. ते बी. ए् 
सी. होते. मी अंमळनेरच्या द्वमिानंा द्वलद्वहले, “ त्यानंा आपल्या िाळेत घ्या. बंर्ाली द्वमि आहेत. हे दद्वििेकडील एक 
द्वमि होतील. आपली िाळा भारतीय ऐक्याचे प्रतीक होवो. त्या त्या प्रातंाची भाषा कानी येईल. त्या त्या प्रातंाची 
संस्कृती, वाङ् मय सारे कळेल. तेव्हापासून माझ्या मनात स्वप्न होते की, केव्हातरी अिी संस्था काढायची, जी 
भारताचे ऐक्य द्विकवील, अन भवील. आपि अखंड भारत म्हित आलोत, परंत  या भारताचे आपिासं ज्ञान नाही. हे 
सारे प्रातं मािे भाऊ. सवांना भेिेंन, सारे अभ्यासीन, असे आपिास कोठे वािंते? महात्माजी देिातील द्वनरद्वनराळ्या 
भाषा वळेात वळे काढून अभ्यासीत. पू. द्ववनोबाजी तेच करीत आले. आपिापकैी द्वकतीकानंा ही तहान आहे? म ंबईत 
रद्वियन, जमगन, फ्रें च वर्रेै भाषा द्विकवायची सोय आहे; परंत  अिी संस्था नाही; जेथे सकल भारतीय भाषा द्विकता 
येतील. परंत  प्रातंभारती संस्था स्थापण्याचे मािे कधीपासूनचे स्वप्न. स ंदरिी जार्ा असावी, सरकारजवळ मार्ावी 
प्रकवा कोिा भल्या सज्जनाने द्वदली तर कृतज्ञतेने घ्यावी. त्या त्या प्रातंीय भाषेतील वाङ् मय तेथे राहील. संस्थेला 
जोडून द्ववद्यालय असाव.े ितेी, हस्तोद्योर् असावते. भारतीय भाषा द्विकवण्याची तेथे सोय होईल. द्ववद्यार्थ्यांच्या 
कानावंर सवग भाषा पडतील. त्या त्या साद्वहत्याचें मराठीला पद्वरचय करून देण्यात यावते. इतर भाषातूंनही माद्वसके 
काढून त्या त्या प्रातंीयानंा सकल भारताची ओळख करून द्यावी. असे मािे स्वप्न. र् रुदेव रवींद्रनाथ द्ववश्वकवी. 
त्यानंी द्ववश्वभारती स्थाद्वपली. जर्ाचा द्वन भारताचा सबंंध असू दे. पूवग ती पूवग, पद्वश्चम ती पद्वश्चम असे नाही. पूवेकडून 
द्वनघाला तो पद्वश्चमेला भेिंतो, पद्वश्चमेकडून द्वनघाला तो पूवेला भेिेंल. पृर्थ्वी वािंोळी आहे. पूिग आहे. भारत द्ववश्वाच्या 
ऐक्याचा अन भव घेण्यासाठी आहे. स्वतःचा अन भव घ्या. भारतातील प्रातंाचंी तरी एकमेकासं ओळख क ठे आहे? त्या 
त्या प्रातंाचे सासं्कृद्वतक कायग, नवसजगन आपिासं कोठे आहे माहीत? आंतरभारती भारतीयानंा एकमेकाचंी 
भद्वक्तपे्रमाने ओळख करून देईन. त्या त्या प्रातंातील सवग िेिातील थोरामोठ्याचं्या तेथे तसद्वबरी राहतील; हे सारे 
नव भारत द्वनमाते असे नवद्वपढीला सारं्ण्यात येईल. 

 
“ साद्वहत्याबरोबर तेथे द्वचिकला, नृत्यकला याचंाही अभ्यास असावा. सहकारी द्वििि द्वदले जाव.े 

नवभारताच्या द्वनर्थमतीचे ते एक तीथगिेि असाव.े माझ्या डोळ्यासंमोर स ंदर स्वप्न आहे. प्रातं भारतातील म ले स ट्टीत 
खेडोपाडीत जातील. मेळे, संवाद करतील. स्वच्छता करतील. प्रातंभारतीतून सहकारी चळवळ िैलावायाला 
ध्येयवादी तरुि बाहेर पडतील. ग्रामीि कला तेथे ि लतील. कोकिातील कािंखेळ, नाना नाच तेथे अभ्याद्वसले 
जातील. मौज, आनंद! सेवा, संस्कृती, उदारता, ज्ञान, द्ववज्ञान, कला अिी एक र्भंीर प्रकृती आतंरभारती द्वनमूग 
पाहील.” 
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परंत  हे स्वप्न कृतीत कसे आिावयाचे? महाराष्ट्रभर द्वभिा मंडळे स्थापावीत आद्वि र्ीतेवर प्रवचने देत 
सवगि प्रहडाव,े िवेिंच्या द्वदविी आतंरभारतीसाठी मदत मार्ावी, अिी योजनाही र् रुजींच्या मनात घोळत होती. 

 
त्या काळी आंतरभारतीची आवश्यकता आिखी एका कारिाम ळे र् रुजींना तीव्रतेने लार्ली होती. स्वातंत्र्य 

द्वमळाले होते. स्वातंत्र्यानंतर भाषावार प्रातंरचना करण्यास काँगे्रस पूवीच वचनबद्ध िालेली होती. स्वातंत्र्यानंतर 
त्या त्या प्रातंातला कारभार त्या त्या भाषेत चालावा. द्वतथल्या सामान्य मािसाला सवग िेिात आपल्या मातृभाषेचा 
वापर करण्याची सधंी द्वमळावी; त्या त्या भाषेची साद्वहत्य, कला, संस्कृतीद्ववषयक समृद्धी वाढावी आद्वि या िारा 
द्वतथल्या मािसाची अत्स्मता जार्ावी हे इष्टच होते. परंत  इष्ट ते घडत असताना अद्वनष्टही िंाळिे आवश्यक होते. त्या 
त्या प्रातंातील मािसाचंी प्रातंीय भावनाच वाढीस लार्ून अद्वतद्वरक्त प्रातंाद्वभमानात द्वतचे पयावसान होऊ नये, 
भारताच्या एकात्मतेला ती बाधक ठरू नये याची खबरदारी घेिे आवश्यक होते. भाषावर प्रातंरचनेमधील प्रातंीय 
द रद्वभमान वाढीस लार्ण्याचा धोका लिात घेऊनच र् रुजींनी प ढे असे म्हिंले होते : 

 
“ आज स्वतंि भारताची िंोलेजंर् इमारत उभी रहायची आहे. भाषावर प्रातंरचना पूवीच मजूंर िालेली 

आहे. परंत  अिी रचना केली जात असताना िेष, मत्सर न िैलावोत, परस्पर पे्रम राहो, सहकायग राहो, भारताचे 
हृदय एक आहे ही जािीव सवांना राहो. परमेश्वराला सहस्त्रिीषग, सहस्त्राि अिी द्वविषेिे आपि देतो. परंत  
सहस्त्रहृदय असे द्वविषेि कधीच नाही आढळत. परमेश्वराला हृदय एकच. त्याचप्रमािे भारताचे प्रातं अनेक िाले 
तरी अंतःकरि एक असो. 

 
“ प्रातंानंी भारती व्हाव े व भारताने अद्वतभारती व्हावे. आपि ि द्र क ं पिे घालून बसता कामा नये. व्याप 

वाढवाल तर वैभव वाढेल. सकं द्वचतता सोडा.” 
 
प ढे भाषावर प्रातंरचना िाल्यावर सरहद्दी, नद्याचें पािी, कारखाने, द्ववद्ववध प्रकल्प इत्यादी र्ोष्टींवरून 

राज्याराज्यामंध्ये उद्  भवलेले तंिें आद्वि त्यावरून प्रकिं िालेली प्रातंीय भावना हा एक प्रचतेचाच द्ववषय बनला 
आहे. त्यासाठीच अद्वखल भारतीय पातळीवर राष्ट्रीय एकात्मतेचा द्ववचार करण्याची पाळी सरकारसह सवग 
द्ववचारवतंावंर आली. ही घिंना चारं्ली नसली तरी या एकाच र्ोष्टीवरून र् रुजींच्या द्रष्टेपिाची कल्पना येते. ही 
भावी समस्या स्वातंत्र्याच्या उषःकालीच र् रुजींनी जािनू घेऊन ‘आंतरभारती’चा उपाय, मार्ग स चवलेला होता! 
र् रुजींची ‘आतंरभारती’ ही भारतीयाचं्या दृष्टीने एक अत्यावश्यक अिी ज्वलंत जीवनद्वनष्ठाच आहे! भारत ऐक्याची 
तहान असलेली व्यापक जािीव आहे! भारतीय जीवन समृद्धीची द्वविाल दृष्टी आहे! आद्वि म्हिूनच र् रुजींनी 
आपली ही कल्पना अद्वधक द्वविद करताना प ढे म्हिंले आहे : 

 
“ केवळ भाषाचंा अभ्यास हेच काही या संस्थेचे ध्येय नव्हे. तेथे द सऱयाही अनेक चळवळी जोडाव्या असे 

मनात आहे. कला आद्वि ग्रामीि जीवन याचंा तेथे अभ्यास व्हावा. धंद्यातून कला किी नेता येईल, ते येथे कलावान 
सारं्तील. साध्या चिंयाच द्वविायच्या परंत  त्याचं्यात स दंरता किी आिता येईल, साध्या बाबंूच्याच िंोपल्या परंत  
त्यात कला किी द्वमसळता येईल, साधी मातीची भाडंी परंत  ती रमिीय किी करता येतील, हेही येथे अभ्याद्वसले 
जाव,े द्विकद्ववले जाव.े म्हिनू ग्रामोद्योर् तज्ज्ञ व कलावान यानंा येथे सन्मानाचे स्थान राहील. नाना प्रकारचे नृत्य 
प्रकार, तेही तेथे संग्रद्वहत करून त्याचंा प्रचार करू. सहकारी जीवनाचे द्वििि देऊ. जर संस्थेभोवती बरीच जमीन 
असेल तर ि लिाडे, ितेी, िळिाडे याचें प्रयोर् करू. द्ववद्याथी श्रमतील, नवीन नवीन द्वनमाि करतील. माझ्या 
मनातील स्वप्न अनंत आहे...” 
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तथाद्वप, “ कोठून तरी राष्ट्राचे महान ऐक्य जीवनात अन भद्ववण्याचे मंर्ल प्रयत्न होवोत” एवढीच तहान 
अखेरच्या द्वदवसातं त्यानंा होती. 

 

❏ 
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२४. महाप्रस्िान 
 

१९५० च्या मे मद्वहन्यात राष्ट्रसेवादलाचे वासंद्वतक द्विद्वबर सारं्ली येथे भरले होते. र् रुजींना सेवादल 
म्हिजे प्रािवाय!ू ते सारं्लीला रे्ले. दल सैद्वनकापं ढे बोलताना त्यानंी आंतरभारतीप्रमािेच ‘सेवापथकाची’ची 
अद्वभनव कल्पना माडंली. ते म्हिाले, 

 
“ जाद्वतधमगद्वनरपेि अिी महान राष्ट्रीय भावना, द्वतचा प्रचार, अद्वधक धान्याची उत्पत्ती, स्वच्छता, सािरता-

प्रसार, सहकारी द्वििि अिा द्वनरद्वनराळ्या आजच्या र्रजा आहेत. सेवादलाने हे व्यापक द्वििि, या र्रजा 
भार्विारे द्वििि स्वतः घेऊन राष्ट्राला द्यायला उभे राद्वहले पाद्वहजे. किभरही द्वनमगळ सेवा तारिारी आहे. मिभर 
सेवा की किभर सेवा, हा महत्त्वाचा प्रश्न नाही. ही दृष्टी, तो घ्यास आहे की नाही, हा प्रश्न आहे. जोवर 
सेवादलाजवळ सेवचेा प्राि आहे, तोवर सेवादल अमर आहे. द्वलहा-वाचायला द्विका आद्वि भमूातेच्या सेवलेा जा. 
घरे बाधंा, बाधं घाला, नद्यानाले अडवा, खते ि किं नका दडव,ू रस्ते करा, र्ायराने ठेवनू बाकीची सारी जमीन 
लार्वडीस आिा... ि द्र भेदाचं्या पलीकडे जाऊन अतंरात्म्याला पाहािारी ज्याचंी दृष्टी असे िकेडो सेवादल 
सैद्वनक, हे नवव्रती तरुि जर भारताला द्वमळतील तर आलेले स्वराज्य प रूषाथगप्रद आज ना उद्या करता येईल.” 

 
मेच्या अखेरीस र् रुजी कनािंकात धारवाड, ह बळी, र्दर् इत्यादी द्वठकािी रे्ले होते. द्वतथे त्याचंी र्ीतेवर 

प्रवचने िाली. आंतरभारतीच्या दृष्टीने िजेारच्या प्रातंाची ओळख िाली. किड वाङ  मयासंबधंी बरीच माद्वहती 
द्वमळाली. लोकजीवनाचे जवळून दिगन घडले. 

 
कनािंकचा दौरा सपंवनू २ जून रोजी र् रुजी म ंबईला परतले आद्वि प ढच्याच आठवड्यात मनीध्यानी 

नसताना र् रुजींनी आपली जीवनज्योत मालवनू या जर्ाचा द्वनरोप धेतल्याची अत्यंत किूं वाता साऱया महाराष्ट्राला, 
भारताला ऐकायला द्वमळाली. 

 
११ जून १९५० चा तो द्वदवस होता. अवघ्या महाराष्ट्राला र् रुजींच्या द्वनधनवातेने धक्का बसला! 
 
‘साधने’च्या त्या द्वदविीच्या खास अंकात रावसाहेब पिंवधगन यानंी हे द :खद वृत देताना द्वलद्वहले होते : 
 
“ पू. साने र् रुजी आज पहािें चार वाजता ईहलोक सोडून देवाघरी रे्ले! त्याचं्या आकत्स्मक देहान्तवासाचे 

वृत्त ऐकून अवघ्या महाराष्ट्राला धक्का बसेल. हजारो तरुिाचें साने र् रुजी हे एक आराध्यदैवत होते. िकेडो 
तरुिानंा र् रुजी मातेसमान वािंत. महाराष्ट्राच्या नैद्वतक व सासं्कृद्वतक मूल्याचंी र् रुजी व त्याचंी ‘साधना’ म्हिजे 
अंखड वाहिारी भार्ीरथी होती. . . “ 

 

र् रुजींना नैसर्थर्क मतृ्यू आलेला नव्हता. त्यानंी तो िोपेच्या र्ोळ्या घेऊन जवळ केलेला होता. र् रुजींनी हे 
असे का ंकेले होते? आजही अनेकाचं्या मनी हे क तूहल आहे. 

 
र् रुजींच्या प्रकृतीतच, अर्दी प्रथमपासूनच त्यानंा मृत्यचूी द्ववलिि ओढ असल्याचे द्वदसते. सेवचेे प्रचंड 

काम करूनही आपल्या हातून काहीच सेवा होत नाही, असे त्यानंा वािंत असे. त्यानंी स्वतःसंबंधी एके द्वठकािी 
द्वलद्वहले आहे, “ मािे स्थान मला कोठेच द्वदसत नाही. मला विगच नाही. नवीन सवोदयकारी द्ववचार देिारा मी 
ब्राह्मि नाही, अन्यायाद्ववरुद्ध तडिेने उठून, बंडाचा िेंडा उभारून मारि-मरि करिारा मी िद्विय नाही. देिातील 
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उद्योर्धंदे कसे वाढतील ; कृषी–र्ोरिि कसे स धारेल; ग्रामोद्योर् कसे जर्तील; मध संवधगन द्ववद्या, कार्दाचा धंदा 
वर्ैरे कसे प नरुज्जीद्ववत होतील यासंबधंी मला काही येत नाही. मी केवळ मज री करिारा िूद्रही नाही. कारि 
मज रीची सवय नसल्याने तासन् तास िरीरश्रम मी करू िकत नाही. मर् मािा उपयोर् काय? रािंद्वदवस हा द्ववचार 
मला िंोचीत असतो. मला खािे द्ववषमय वािंते, जर्िे असय होते. ज्याला प्रामाद्विकपिे वािंते की आपि भारभतू 
आहोत त्याने ख िाल जीवन संपवावे...” 

 

स्वतःद्ववषयी अत्यंत लघ त्वाची, नव्हे तर नर्ण्यतेची भावना त्याचं्या मनी वसत होती. यात त्याचं्या ठायीची 
प्राजंळ नम्रता, सौजन्य, लीनता, ऋज ता हे सवग श्रेष्ठ र् ि होते. ‘आपला जर्ाला काही उपयोर् नाही’ या 
उपय क्ततेच्या दृष्टीने त्यानंी असे स्वत:चे मूल्यमापन केले होते, तसेच त्याचं्या ठायी मृत्यूचे आकषगिही जबरदस्त 
द्वदसते. ‘मृत्यूचे महाकाव्य’ नावाचे एक प्रकरिच त्यानंी आपल्या ‘भारतीय ससं्कृती’ नामक गं्रथात द्वलद्वहलेले आहे. 
र् रुजी द्वलहीतात, “ मृत्यू म्हिजे जीवनातल्या वृिाला लार्लेले र्ोड िळ. र्ीतेने मरि म्हिजे वस्त्र िेकिे असे 
म्हिंले आहे. काम करता करता हे वस्त्र जीिग िाले, िािंले की द्विभ वन माउली नवीन वसे्त्र देण्यासाठी आपिास 
बोलाद्ववते. प न्हा नवीन आरं्डे–िंोपडे लेववनू या जर्ाच्या अंर्िात खेळावयास ती पाठवते आद्वि द रून र्मंत 
बघते....  

 
“ मृत्यू म्हिजे महामाया, महाप्रस्थान! मृत्यू म्हिजे महाद्वनद्रा! दररोजच्या धडपडीनंतर आपि िोपतो. 

िोप म्हिजे लघ मरि. सवग जीवनाच्या धडपडीनंतर असेच आपि िोपतो. रोजची िोप आठ तासाचंी, परंत  ही िोप 
मोठी असते एवढाच िरक! 

 
“ मृत्यू म्हिजे आईच्या क िीत जाऊन िोपिे! लहान मलू द्वदवसभर खेळते, द्वखदळते, रडते, पडते. राि 

पडताच आई त्याला हळूच उचलून घेते. त्याची खेळिी वर्ैरे तेथेच पडतात. आई त्याला क िीत घेऊन िोपते. 
आईची उब घेऊन बाळ ताजेतवाने होऊन सकाळी प न्हा द प्पिं उत्साहाने चेष्टा करू लार्ते. तसेच जीवनाचे! जर्ात 
दमलेल्या, श्रमलेल्या जीवाला ती माता उचलून घेते. 

 
“ जन्मदायी माता, भारतमाता आद्वि द्ववश्वमाता जर्दंबा यानंी आजवर मािा संभाळ केला. आता 

मृत्यूमातेच्या माडंीवर डोकं ठेवनू या माताचंा द्वनरोप घेिार! मरि हे उपकारक आहे. जीवनाने जे काम होत नाही, ते 
कधी कधी मरिाने होते. आपल्याला वािंते, मरि म्हिजे अंधार परंत  मरि म्हिजे द्वनवाि, म्हिजेच अनंत जीवन 
पेिंविे. मरि म्हिजे अमर आिावाद आहे. मरि म्हिजे प न्हा नवीन जोमाने, नवीन उत्साहाने ध्येयाची द्वसद्धता. 
मरिाची भीती किाला? द्वनदे्रची भीती नाही. मर् द्वचरद्वनदे्रची काय म्हिून?” 

 
मृत्यूकडे पाहण्याची र् रुजींची अिी असामान्य काव्यात्म, सौंदयगवादी दृष्टी होती. 

 
‘येई ग आई । मज माहेराला नेई!’ 

 
अिी त्याचंी मतृ्यूमातेकडे द्ववनविी होती. ही अिी सवगस्व समपगि करून द्वनघून जाण्याची तीव्र वृत्तीच त्याचंी होती. 
तिात काही िारीरीक िासही होऊ लार्ला होता. डोकेद खी, द्वनद्रानाि, घिाचा िास होऊ लार्ला होता. 
र् रुजींना वािें, ‘ज्या िरीराने इतराचंी सेवा करायची, त्या िरीराला इतराकंडून सेवा घ्यायची वळे येऊ नये. तसे 
होण्याआधी हे िरीरच द्ववसर्थजत केलेले बरे!’ 
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पंढरपूरच्या उपवासाच्या वळेी अन भवास आलेली किं ता, असत्यपिा, र्ाधंीजींच्या वधाने पसरलेला 
अंधार, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर स्वकीयािंी न्यायासाठी कराव े लार्िारे संघषग, त्यातून उद्  भवलेले मनोमाद्वलन्य या 
सवांचाच द्वमळून पद्वरिाम म्हिजे र् रुजींचे देहद्ववसजगन होय! 

 
र् रुजींच्या जाण्याने महाराष्ट्रातील बाल तरुिवर्ग पोरका िाला. पि र् रुजींनी त्याचं्यासाठी द्वलहून 

ठेवलेले वाङ् मय त्यानंा द्वनरंतर पे्ररिा देत राहील. 
 
र् रुजींच्या द्वनधनानंतर अनेक थोरामोठ्यानंी िोक व्यक्त केला. द्ववनोबाजी म्हिाले, “ माझ्याहून िरीराने ते 

मजबूत आद्वि वयाने लहान होते. जेमतेम पिास वषांचे वय असेल. पि एवढ्यात त्यानंी प्रचंड कामद्वर्री केली! 
महाराष्ट्रातील सबंध तरुि द्वपढी त्यानंी आपल्या द्ववचाराने भारून िंाकली. बाळर्ोपाळानंा वडे लावले!  

 
“ रामकृष्ट्ि, रवींद्रनाथ आद्वि र्ाधंी या त्याचं्या तीन देवता होत्या. द्वतघाचें अंि त्याचं्या द्वठकािी उतरले 

होते. ‘येता जाता, उठता बसता, कायग कद्वरता। सदा देता घेता, वदद्वन वदेता, घास द्वर्ळता’–चोवीस तास 
परमाथाद्विवाय ज्याला द सरे प्रचतन नाही असा हा प रुष होता. 

 
“ त्याचंा प्रपड राजकारिी नव्हता, पि र्द्वरबाचं्या तळमळीने त्यानंा राजकारिात पडाव ेलारे्, बोलाव ेलारे्, 

द्वलहाव ेलारे्. त्याच तळमळीने त्यानंा समाजवादी बनद्ववले. वस्त तः ते समाजवादी म्हिण्यापेिा समाजसेवी होते. 
त्याचंा द्वविाल आत्मा सवांचे र् ि घेिारा होता. भलेपिा द्वजथे आढळला द्वतथून त्यानंी तो उचलला.  

 
“ साद्वहत्य तर त्यानंी अपरंपार द्वलहून ठेवले आहे. तरी पि ते स्वतःला साद्वहत्त्यक समजत नसत. 

द्वलद्वहल्याद्विवाय, बोलल्याद्विवाय राहवत नसे, म्हिून ते द्वलहीत आद्वि बोलत. दीनाचंा कळवळा त्याचं्याकडून 
साद्वहत्य वदवीत होता. 

 
“ त कारामाद्वदकाचं्या माद्वलकेत मी त्याचंा द्वनःिकं र्िना करतो. त्यानंा योग्याची िमता लाभली नव्हती, 

पि त्याचंी उत्किं आतग भक्ती होती. ‘परपीडक तो आम्हा दावदेार’ अिी त्याचंी मनोभदू्वमका होती. याम ळे रार्-िेषही 
त्याचें प्रबळ होते. पि ते सारे देवाच्या चरिी वाद्वहलेले होते. 

 
“ बत्तीस साली ध ळे जेलमध्ये त्याचंा-मािा पद्वरचय िाला. पद्वहल्याच भेिंीत र्ाढ मिैी अन भवली. द्वतला 

कारि काहीच नाही. अिाच काही अन भवावंरून मी पूवगजन्माची द्वसद्धी करीत असतो. त्याचंा तो स्नेहभाव उत्तरोत्तर 
दृढच होत रे्ला. त्याचंा तो माझ्यावर िार मोठा अन ग्रह होता. 

 
“ त्याचं्या मरिावर मािा द्ववश्वास बसत नाही, हे त्यानंी एक नािंक केले आहे असे मी समजतो. 
 
“ अमृतस्य प िः ही त्याचंी वास्तद्ववक पदवी आहे.” 

 
❏ 
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२५. अशी नेऊया पुढेच ददडी! 
 

साने र् रुजी रे्ले. अनंतात द्ववलीन िाले. त्याचंी देहमूती हरपली. पि वाङ् मयमतूी सवांसाठी द्वचरंतन 
उपलब्ध आहे. 

 
र् रुजी आय ष्ट्यभर िर्डले, धडपडले ते सवांभतूी कल्यािमय, आनंदमयासाठीच. या त्याचं्या वार्ण्यात 

‘धीर माझ्या मना । नाही आता नारायिा’ अिी त्याचंी हरििी अवस्था असे. पंढरपूर मंद्वदर प्रविेच्या दौऱयात प्रत्येक 
सभेत ते ही ओळ म्हिून दाखवनू आपली अस्पशृ्यतेच्या कामातील अधीर उत्किंता व्यक्त करीत असत. ही अधीरता 
खरीच, पि ती उदात्त स्वरूपातली होती! र् रुजींची अधीरता, भावनाद्ववविता, उतावीळपिा प्रकवा प्रािही िोकून 
देण्याची द्वसद्धता ही अिी उदात्तच होती. त्याचें सारे उमाळे असे उदात्तच होते. त्याचंा संतापही उदात्त, द्ववकारही 
उदात्त! र्ोल्डत्स्मथने म्हिंल्याप्रमािे, ‘Even his falls learn to virtuels side’ असे त्याचं्या दोषाचेंही उदात्तीकरि 
िालेले होते. 

 
मानवाद्ववषयी र् रुजींच्या ठायी असलेल्या अथारं् करुिेलाच वात्सल्याचे ध मारे ि िंले होते आद्वि या 

वात्सल्यानेच त्यानंा समाजￚमातृत्वही प्राप्त िालेले होते. मातेच्या ममतेनेच ते सर्ळ्याकंडेच पहात असत. द्वचडले, 
रार्ावले तरी तो प न्हा मातेचाच रार् होता. म लाला काही कारिाने एखादे वळेी मारल्यानंतर आई जिी द ःखी 
होऊन अश्रू ढाळत बसते, तसेच र् रुजीही घरात बसत असत. स्वतःच्या आईकडून लाभलेला हा वात्सल्याचा 
वारसा त्यानंी समाजव्यापी बनवला. पत्त्नद्वनरपेि अिा द्वविाल मातृत्वाचा र् रुजी एक द्ववलिि आद्वि िार िार 
क्वद्वचत आढळिारा आदिग होते. 

 
जन्मदािी माता, भारतमाता आद्वि द्ववश्वमाता याचं्या सेवामय द्वनद्वदध्यासातून त्याचं्या ठायीच्या मातृत्वाला 

एवढे सहजपि लाभले होते. कमालीचे सौजन्य, दीनता, नम्रपिा त्याचं्या स्वभावात होता. याचाही पद्वरिाम अिा 
प्रकारच्या ऋज तेत िाला असावा. सेवामय, त्यार्मय, कष्टमय, पे्रममय व सोिीक अिा भारतीय स्त्रीच्या संस्कृतीचा 
र् रुजींच्या प्रकृतीवर एवढा प्रभाव पडलेला होता! 

 
सहज म्हिा की द्वनयतीम ळे म्हिा, पि कोकिातल्या र् रुजींना खानदेिच्या भमूीचा लाभ िाला ही र्ोष्टही 

त्याचं्या ठायीच्या मलूद्रव्याला पोषक ठरण्यास कारि िाली आहे. र् रुजींसारखा साधा, पे्रमळ, उदार, मनस्वी 
मािूस एरवी अन्यि र् दमरून रे्ला असता. पि त्याचं्या वृत्तीिी खानदेिच्या मािसाचंी वृत्तीही जमली. खानदेिची 
मािसे, खानदेिची माती आद्वि र् रुजी या परस्परामंध्ये एवढे तादात्म्य द्वनमाि िाले की, मातृवात्सल्याच्या 
नात्यानेच ते वार्ले. 

 
कोकिातला द्वनसर्ग आद्वि खानदेिची माती व मािसे याचं्यावर र् रुजींनी द्वनरद्वतिय पे्रम केले. 
 
अंतरीच्या उमाळ्याने र् रुजींनी लेखिीचा वापर केला त्याच उमाळ्याने त्यानंी आपली वािीही वापरली. 

लेखिी आद्वि वािी ही त्यानंा त्याचं्या कायगद्वसद्धीसाठी लाभलेली अमोघ अिी वरदानेच होती. 
 
र् रुजींची ‘वािी’ आद्वि ‘लेखिी’स द्धा महाराष्ट्रात आबालवृद्धानंी ऐकलीच. त्यानंा त्याचंा वाचक होता असे 

म्हिण्यापेिा श्रोता होता म्हिजेच अद्वधक उद्वचत होईल. र् रुजींच्या लद्वलत साद्वहत्याला भाषा आहे म्हिण्यापेिा 
वािी आहे असे म्हििेच यथाथग ठरेल. कारि अन्य साद्वहत्याप्रमािे र् रुजींच्या र्ोष्टी केवळ वाचल्या जात नाहीत, 
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तर ऐकल्या जातात. त्यातून र् रुजी सारखे बोलत असतात. या बह तेक र्ोष्टींचा जन्मही असा सारं्ताￚऐकतानाच 
िालेला आहे. सेवादलातल्या म लानंा प्रकवा त रंुर्ातल्या द्वमिानंा त्याचं्या कोंडाळ्यात बसून सादं्वर्तलेल्या त्या र्ोष्टी 
आहेत आद्वि मर् ते जिी सारं्त असत तिीच ती र्ोष्ट द्वलहून काढत असत. त्याम ळे त्याचंी द्वलद्वखत भाषादेखील 
बोलीप्रमािे बनली. मराठी लोकवाङ  मयातील कहािीिी जवळीक साधिारी त्याचंी भाषा आहे. र् रुजी 
लोकमानसात साद्वहत्याच्या िारा अल्पावद्वधत पोहोचले त्याला द्ववषयापं्रमािे त्याचंी ही लोकवाङ् मयािी नाते 
जोडिारी लोकभाषाही कारि ठरली आहे. ‘हा मािसू आपले जीवन, आपली स खद ःखे, आपल्याच भाषेत, 
आपल्यापािी तादात्म्य पावनू अपरंपार सहान भतूीने रंर्वतो आहे’ असेच त्यानंा भावले. 

 
याच उमाळ्याने द्विििाच्या िेिातही र् रुजी वावरले. ‘र् रुजी’ हे द्वबरुद त्याचं्याइतके महाराष्ट्रात अन्य 

क िीही साथग केलेले नाही. तसे अंमळनेरच्या िाळेत द्वििक म्हिून ते पाच-सहा वषचे होते. पि िाळेच्या द्वचमण्या 
जर्ाचा द्वनरोप घेऊन राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या लढ्यात भार् घेतल्यावरस द्धा त्यानंी आपली द्वििकाची भदू्वमका कधी 
सोडली नव्हती. समाजद्विििाचे कायग अनेक अंर्ानंी ते सतत करीतच राद्वहले आद्वि महाराष्ट्राचे र् रुजी बनले. 

 
साने र् रुजींच्या व्यद्वक्तमत्त्वाचा प्रपड हा श्रद्धािील समपगिवृत्तीच्या पे्रमळ अिा आतग भक्ताचाच होता. त्यानंी 

मानवावर आद्वि मानवतेर स ष्टीवरही अपार पे्रम केले. पे्रमधमाचे ते याद्विकच होते. ‘खरा तो एकद्वच धमग । जर्ाला पे्रम 
अपाव’े अिा तऱहेच्या पे्रमधमाची पताका त्यानंी आय ष्ट्यभर िडकवत ठेवली. र् रुजींनी आपल्या वार्ि कीतून, 
द्विकवि कीतून सवगि पे्रमधमाची द्विकवि द्वदली. पे्रमाच्या िडाचे ते िडकरीच होते. पे्रमाच्या प्रदडीचे ते प्रदडीकरच 
होते.  

 
त्याचंी ही पे्रमप्रदडी आपि अिीच प ढे नेऊया! 

 
❏ 
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महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृती मंडळ, मंुबई 
नवी प्रकाशने 

 
ग. त्र्य.ं माडखोलकर 
व्यणित्त्व आणि कतृफत्व (संपाद्वदत) 
संपादक : डॉ. नव. स. जोग व इतर 
पृष्ठसंख्या २२५, मूल्य रु. ९० 

प्रबोधनकार ठाकरे समग्र वाङ् मय 
खंड ४था (प्रहद त्व) सपंाद्वदत 
संपादक : श्री. पढंरीनार्थ सावतं व इतर 
पृष्ठसंख्या २००, मूल्य रु. १०५ 

 
ज्ञानोदय लेखनसारसूची 
खंड २रा भार् द सरा (संपाद्वदत) 
संपादक : डॉ. गंगाधर मोरजे 
पृष्ठसंख्या १०९०, प्रकमत रु. ३०० 

स्वामी रामानंद तीिफ यांची रोजणनशी 
(संपाद्वदत) 
संपादक : प्रा. नव. पा.ं देऊळगावकर 
पृष्ठसंख्या १७४, प्रकमत रु. ६० 

 
णशल्प प्रकाश (अन वाद) 
डॉ. र. पु. कुलकणी 
पृष्ठसंख्या २८४, मूल्य रु. १६७ 

स्वरयोणगनी 
पं. ए. पी. नारायणगावकर 
पृष्ठसंख्या १५७, मूल्य रु. ८५ 

 
धम्मपद (अन वाद, प नम गद्रि) 
पुरुषोिम मंगेि लाड 
पृष्ठसंख्या २२१, मूल्य रु. १०८ 

पाली-मराठी शब्दकोश 
बाबा भारती 
पृष्ठसंख्या २९९, मूल्य रु. ४२६ 

 
एस. एम. जोशी 
(स्वातंत्र्यसेनानी व समाजवादी नेते) 
‘महाराष्ट्राचे द्विल्पकार’ या 
गं्रथमालेतील १ले प्रकािन 
प्रा. ग. प्र. प्रधान 
पृष्ठसंख्या ११०, मूल्य रु. ४० 

लोकशाही अण्िा िाऊ साठे 
णनवडक वाङ् मय 
(द्वितीय आवृत्ती) 
संपादक : अजूुन डागंळे व इतर 
पृष्ठसंख्या ११८३, मूल्य रु. १२५ 

 
................................................................................................................. 

मंडळाची प्रकाशने णमळण्याची 
णठकािे 

अणधक माणहती/चौकशीसाठी 

  
सवग िासकीय गं्रथ भाडंार 

म ंबई, प िे, नार्पूर, औरंर्ाबाद 
व 

महाराष्ट्रातील प्रम ख गं्रथ द्ववके्रते. 

सद्वचव, 
महाराष्ट्र राज्य साद्वहत्य व ससं्कृती मंडळ, 
म ंबई मराठी गं्रथ संग्रहालय इमारत, 

द्वतसरा मजला, दादर (पूवग), म ंबई- १४ 
दूरध्वनी ४१४४०२१, ४१४६००५ 
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श्री. राजा मंगळवेढेकर 
 

मराठीतील एक साद्वहत्त्यक व सामाद्वजक कायगकते म्हिून श्री. राजा मंर्ळवढेेकर याचंी द्वविषे प्रद्वसद्धी 
आहे. स्वातंत्र्यलढ्यातील एक सैद्वनक, राष्ट्र सेवादल, आंतरभारती, साने र् रुजी कथामाला आदींिी त्याचंा 
द्वनकिंचा संबधं आहे. साने र् रुजींच्या सहवासातून त्यानंा साद्वहत्यलेखनाची व म लासंाठी कथाकथनाची पे्ररिा 
द्वमळाली असून त्याचंी स मारे २०० प स्तके प्रद्वसद्ध आहेत. त्यामध्ये बह संख्येने बालसाद्वहत्याचा समाविे आहे. 
 

'साने र् रुजींची जीवनर्ाथा' हे साने र् रुजींचे द्ववस्तृत चद्वरि तसेच 'द्वमिाय नमः', 'द्वमिाय नमो नमो', 
'द्वमिदेवोभव' या प स्तकामंधून त्यानंी काही द्वविषे व्यक्तींचा पद्वरचय घडद्ववला आहे. 'आठविीतील अण्िा-र्द्वदमा', 
'िाहीर र्. द्वद. माडरू्ळकर', 'सम द्र, मासा आद्वि मािसू', 'अखेरची ि ंज' ही प स्तके तसेच 'रंर् आद्वि द्वचिारं्ि' हे 
त्याचें काव्यसंग्रह द्वविषे प्रद्वसद्ध आहेत. 'कथा आद्वि कथाकथन' व 'द्वबनप्रभतीची उघडी िाळा' हेही त्याचें गं्रथ 
प्रद्वसद्ध आहेत. १९८५ साली प ण्यात भरलेल्या 'बालक मार' साद्वहत्य संमेलनाचे अध्यिपद त्यानंी भषूद्ववले आहे. 
रे्ली ५० वष ेमहाराष्ट्रभर प्रहडून खास म लासंाठी कथाकथन करून साने र् रुजींची परंपरा त्यानंी प ढे चालू ठेवलेली 
आहे. 
 

अद्वखल भारतीय साने र् रुजी कथामालेचा 'बालसेवा' प रस्कार, कोपरर्ाव येथील स्वातंत्र्यसैद्वनक श्री. 
मामा र्वारे िाउंडेिनचा 'बालआनंद' प रस्कार, प्रा. बाब राव द्विरोळे हा बालसाद्वहत्य लेखकासाठीचा प रस्कार, 
ि लरािी द्वथएिंरचा 'पंद्वडत जवाहरलाल नेहरू स्मृती' प रस्कार, महाराष्ट्रातील सासं्कृद्वतक िेिातील मानाचा 
समजला जािारा 'र्द्वदमा' प रस्कार तसेच, कें द्र व राज्यिासनाचे उत्कृष्ट वाङ् मय द्वनर्थमताचे प रस्कार आदी 
प रस्कारानंी ते सन्मानीत िालेले आहेत. 
 


