
 अनुक्रमणिका 

 



 अनुक्रमणिका 

महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृणि मंडळ 
 
 

पंणडि णिवनाथ िास्त्री 
यांचे आत्मचणरत्र 

 
 
 

पं. णिवनाथ िास्त्री याचं्या 
“आत्मजीवनी” 

या बंगाली पुस्िकाचा मराठी अनुवाद 

 
 

अनुवादक 
परिुराम सदाणिव देसाई 

 
 
 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

आवृत्ती : १९७३, शके १८९४ 
 
 
 
 
 
 
प्रकाशक : 
सचीव, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृहि मंडळ 
सहचवालय, म ंबई ३२. 
 
 
 
 
 
 
© प्रकाशक 
 
 
 
 
म द्रक 
य. गो. जोशी 
आनंद म द्रिालय, 
१५२३ सदाहशव, प िे ३० 
 
 
 
 
 
मूल्य ११ रुपये 
  



 अनुक्रमणिका 

पुरस्कार 
 
मराठी भाषेला व साहहत्याला ज्ञानहवज्ञानाच्या के्षत्राि पहिमी भाषाचंा दजा प्राप्ि व्हावा; इंग्रजी, 

फ्रें च, जममन, रहशयन इत्यादी भाषानंा जसे हवद्यापीठीय स्िरावर स्वयंपूिम महत्त्व प्राप्ि झाले आहे िसे 
मराठी भाषेला व साहहत्याला प्राप्ि व्हावे; इंग्रजी भाषेला व साहहत्याला आज भारिीय हवद्यापीठामंध्ये जसे 
म ख्य स्थान आहे िसे स्थान, महाराष्ट्रामधील हवद्यापीठािं मराठी भाषेला व साहहत्याला प्राप्ि व्हाव ेया 
उदे्दशाने साहहत्य आहि ससं्कृहि मंडळाने वाङ्मय-हनर्ममिीचा हवहवध कायमक्रम हािी घेिला आहे. 
हवश्वकोश, मराठी महाकोश, वाङ मयकोश; हवज्ञानमाला, आंिरभारिी, भाषािंरमाला इत्यादी योजना या 
कायमक्रमाि अंिभूमि आहेि. 

 

संस्कृि व बंगाली, ग जरािी, कानडी, िमीळ इत्यादी भारिीय भाषा, आहि त्याचप्रमािे इंग्रजी, 
फ्रें च, जममन, इटाहलयन, रहशयन, ग्रीक, लॅटीन इत्यादी पहिमी भाषािंील व उच्च साहहत्यामधील हवशषे 
हनवडक प स्िकाचें भाषािंर ककवा साराशं-अन वाद अथवा हवहशष्ट हवस्िृि गं्रथाचंा पहरचय करून देिे हा 
भाषािंरमालेचा उदे्दश आहे. 

 

भाषािंर-योजनेिील पहहला कायमक्रम मंडळाने आखून, ज्यानंा अग्रक्रम हदला पाहहजे अशी पािात्य 
व भारिीय भाषािंील स मारे २०० प स्िके हनवडली आहेि. होमर, व्हर्मजल, एस्स्कलस, ॲहरस्टोफेनीस, 
य हरहपहडस, प्लेटो, ॲहरस्टॉटल, थॉमस ॲक्वाइनस, न्यटून, डार्मवन, रुसो, काटं हेगेल, जॉन स्ट अटम हमल, 
ग्योथे, शके्सपीअर, िल  स्िोय दस्िएवस्फी स्िाहनस्लावस्की, बरांड रसेल, रुथ बेनेहडक्ट रायशनेबाख 
व्हाइटहेड, क्रोचे, महॅलनाव स्की, कॅहसरेर, गॉडमन व्ही. चाइल्ड इत्याहदकाचं्या गं्रथाचा या भाषािंरमालेि 
समावशे केला आहे. संस्कृिमधील वदे, उपहनषदे, महाभारि, रामायि, भरिाचे ‘नाट्यशास्त्र’, 
‘संगीिरत्नाकर’, ‘ध्वन्यालोक’, प्राकृिािील ‘गाथासप्िशिी’, हत्रपीटकािील हनवडक भाग 
इत्याहदकाचंाही या भाषािंरमालेि समावशे केला आहे. 

 

१९ व्या शिकाि भारिािील इिर प्रदेशापं्रमािे बंगालमध्येही समाजस धारिेच्या चळवळीला बळ 
प्राप्ि झाले होिे. बंगालमध्ये समाजस धारिेचा पाया ब्राह्म समाजाने घािला. हवधवा हववाह, हमश्रहववाह, 
सहभोजन, जाहिभेद हनमूमलन, स्त्रीहशक्षि इत्यादी कायमक्रमाचें बीजारोपि या चळवळीने केले. इ. स. १८६९ 
मध्ये हशवनाथशास्त्रींनी ब्राह्म समाजाि प्रवशे केला व नंिर त्याचे आचायमपदही भषूहवले. १९ व्या शिकािील 
वैचाहरक हनबंधकारामंध्ये त्याचें स्थान वरच्या दजाचे आहे. ज्या काळाि पहंडि ईश्वरचंद्र हवद्यासागर, 
देवेंद्रनाथ ठाकूर, केशवचदं्र सेन, हशवनाथशास्त्री इत्यादींनी त्याग व साधनेच्या जोरावर नवीन मूल्याचंी 
स्थापना केली त्या काळच्या संहक्षप्ि सासं्कृहिक इहिहासाचे दशमन प्रस्ि ि आत्मचहरत्राि घडिे. िसेच 
समाजस धारिेच्या हवहवध कायमक्रमामं ळे त्या काळाि नव्या हवचारसरिीचा उदय कसा झाला याचे 
अन भवजन्य हचत्रिही या प स्िकाि आढळिे. 

 

पंहडि हशवनाथशास्त्री यानंी हलहहलेल्या “आत्मजीवनी” या मूळ बंगाली प स्िकाचा मराठी अन वाद 
श्री. प. स. देसाई, कोल्हापूर यानंी केला असून िो मंडळाच्या विीने प्रकाहशि करण्यास मंडळास आनंद 
होि आहे. 
 

 लक्ष्मििास्त्री जोिी, 
 अध्यक्ष, 
वाई : १३ – १२ – १९७२ महाराष्ट्र राज्य साहहत्य-संस्कृहि मंडळ 
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णनवेदन 
 
पंहडि हशवनाथशास्त्री याचं्या बंगाली आत्मचहरत्राचा हा अन वाद सादर करिाना वयाच्या ८० व्या 

वषी मराठी साहहत्याची सेवा घडल्याबद्दल मला मनापासून समाधान वाटि आहे. पहंडि हशवनाथशास्त्री हे 
बंगालमध्ये ज न्या जमान्याि होऊन गेलेले एक हवद्वान समाजस धारक आहेि. त्यानंी या आत्मचहरत्राि 
आपल्या जीवनाचा जन्मादारम्य वृत्तािं मोकळेपिाने आहि हनस्पृहिेने हदला आहे. त्याचें कायम हवहवध होिे. 
ब्राह्मसमाजाचे िे कडव े प रस्किे होिे. प नर्मववाह, बालहववाहप्रहिबधं, जािपाि एकीकरि याचंा त्यानंी 
हहरीरीने प रस्कार केला. त्याम ळे या आत्मचहरत्राि त्याचं्या जमान्यािील चालरीिी, रूढी, ज्ञािीबंधने, 
पूजा-अचा, संस्कारसंस्कृहि, स धारक–द धारक, धममस धारक आहि कममठ या सवांसंबंधीचे हववचेन आहि 
त्याचं्यािील संघषमही स्वाभाहवकपिािेच आले आहेि. 

 
पंहडि हशवनाथशास्त्री हे ध्येयहनष्ठ होिे. स्विःची चकू असेल िर िी मान्य करिे, सत्यासाठी 

झगडि रहािे, अयाहचि वृत्तीने जगिे, वडीलधाऱ्या मािसाचंा योग्य आदर करिे, कष्टाळू आहि बहहष्ट्कृि 
जीवन जगण्याि सहनशीलिा धारि करिे हे त्याचं्या जीवनक्रमाचे हवशषे आहेि. य य त्स  वृहत्त असूनही 
दे्वष, सूड, मत्सर यानंा त्याचं्या अिंःकरिाि स्थान नव्हिे. आपल्या मिाला आहि ध्येयाला पूिमिः हचकटून 
राहूनही त्यानंी लोकसगं्रह केला हे त्याचं्या जीवनाचे वैहशष्ट्ट्य होिे. सघंषािही सचोटी आहि सत्यहनष्ठा 
त्यानी कशी राखली हे या आत्मचहरत्रावरून पदोपदी प्रत्ययास येिे. आपल्या बालहववाहहि हद्विीय पत्नीचा 
प न्हा हववाह करून देण्याचा त्यानंी जो हचकाटीने प्रयत्न केला िो पत्नीने साधू हदला नसला िरी त्यावरून 
त्याचं्या थोर अंिःकरिाची साक्ष पटिे. 

 
त्याचं्याकाळी १८७२ चा हववाहहवषयक हिसरा कायदा पास झाला होिा. प ढे चवथा कायदा झाला; 

िो सरकारला करिेच भाग पडले. त्याची पाश्वमभमूी या आत्मचहरत्रकाराच्या समाजस धारिाहवषयक 
धोरिाि हदसून येिे. आहदब्राह्मसमाज, साधारि ब्राह्मसमाज आहि नवहवधान ब्राह्मसमाज यािील झगडा 
त्याि प्रहिकबहबि झाला आहे. ब्राह्मसमाजाच्या धिीवर म ंबईि प्राथमना समाज स्थापन झाला. िो काळ आहि 
आजचा काळ याि जमीनअस्मानाचें अिंर पडले आहे. पि या आत्मचहरत्राम ळे त्यावळेच्या घटनानंा प न्हा 
उजाळा हमळाला आहे. हे आत्मचहरत्र एखाद्या नवलकथेप्रमािे वाटिे िे त्याकाळच्या कट्टर आहि 
स धारिावादी चळवळीम ळेच होय. या आत्मचहरत्रकाराचा अहखल भारिाचा व इंग्लंडचा प्रवास वाचला िर 
ित्कालीन समाजरचनेचे त्याचें हनरीक्षि हकिी सूक्ष्म होिे याची कल्पना येिे. ४०० पृष्ठाचंा हा गं्रथ समग्र 
वाचल्यावाचून खाली ठेववि नाही इिका िो रसाळ वठला आहे. 

 
पंहडि हशवनाथशास्त्री याचें किृमत्व बह हवध होिे. अनेक हनयिकाहलकाचें िे संपादक होिे. त्यानंी 

अनेक प्रबधं हलहहले; उत्स्फूिम प्रहिभेने रसात्मक काव्येही त्यानंी रचली. “मेजबऊ”, “नयनिारा” या 
त्याचं्या कादंबऱ्या त्याकाळी फार गाजल्या होत्या. समाजस धारिेबरोबर हशक्षिस धारिा व ग्रामस धारिा हीं 
कायेही त्यानंी मोठ्या िळमळीने केली. पैशाचे फारसे पाठबळ नसिाही अनाथ म लाम लींना त्यानंी आश्रय 
हदला होिा. अशा या लोकोत्तर आहि ित्त्वहनष्ठ प रुषाच्या आत्मचहरत्राचा अन वाद करण्याची सहंध मला 
साहहत्य आहि ससं्कृहि मंडळाने हदल्याबद्दल मी मंडळाचा ऋिी आहे. हा अन वाद माझ्याकडून प रा करून 
घेऊन िो शक्य हििक्या लवकर प्रकाहशि करण्याच्या कामी साहहत्य आहि संस्कृहि मंडळाच्या भाषािंर 
हवभागाचे मानसेवी संपादक श्री. बा. रं. स ंठिकर यानी जे सहाय्य केले त्याबद्दल मी त्याचंा फार आभारी 
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आहे. िसेच या अन वादंाचे समीक्षक श्री. स. ग. स खटिकर यानी अन वाद वाचनू स धारिा स चहवल्या 
त्याबद्दल त्याचें आभार मानिे माझे किमव्य आहे. 

 
११४५ बी, यादव वाडा,  
कोल्हापूर – २.  प. स. देसाई 
हदनाकं १३ – १२ – ७२.   
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प्रकािकाचे णनवेदन 
 
पंहडि हशवनाथशास्त्री महाशयाचं्या ‘आत्मजीवनी’ ची हद्विीय आहि िृिीय आवृत्ती श्री. सिीशचदं्र 

चक्रविी महाशय यानंी सपंाहदि केली. गं्रथकारानंी स्विः हलहहलेली प्रि व पहहल्या आवृत्तीचे हस्िहलहखि 
याचंी ि लना करून हद्विीय आवृत्तींि त्यानंी थोडीफार स धारिा केली होिी. सपंादकीय हनवदेनािं त्यानंी 
हलहहले होिे, ‘मी केवळ प नरुक्िी वगळून, विमनाि न ज ळिारे दोष टाळून फक्ि स सूत्रिा आिण्याचा 
प्रयत्न केला आहे.’ मूळ हस्िहलहखिािून गं्रथािील पहरहशष्टाचा भाग हद्विीयावृत्तीिच प्रथम छापण्याि 
आला. पहरहशष्टािंील ‘प्रसन्नमयी’ देवीचा प्रसंग हा शास्त्रीमहाशयानंी या गं्रथासाठी हलहहला नव्हिा. पि िो 
प्रसंग पहरहशष्टािील इिर प्रसंगापं्रमािेच आहे असे वाटल्यावरून शास्त्रीमहाशयाचें स प त्र हप्रयनाथ भट्टाचायम 
महाशयाचं्या परवानगीने हद्विीय आवृत्तीला जोडण्याि आला. गं्रथािील प्रकरिाचंा जसा त्यानंी अन क्रम 
ठेवला होिा, िसाच िो या आवृत्तीिही ठेहवला गेला आहे. फक्ि प्रत्येक प्रकरिाच्या प्रारंभी असलेला 
त्यािील हवषयाचा थोडक्याि हदलेला गोषवारा िेवढा आम्ही वज्यम केला आहे. हशवाय पहरच्छेदाच्या प्रारंभी 
हदलेल्या हवषयाच्या नावािही या आवृत्तीि जागोजागी बदल केला आहे. 

 
या “आत्मजीवनी”ि ज्या हवदेशी हवद्वान् व्यक्िींचा उल्लखे आहे, त्याचंा थोडक्याि पहरचय गं्रथाच्या 

शवेटी जोडला आहे. 
 

हसग्नेट पे्रस, १० । २ एस्स्गन रोड णदलीपकुमार गुप्ि 
कलकत्ता–२० प्रकाशक 
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.१. 
 

कुलवृत्तान्ि 
 

मणजलपूर गाव 
 

कलकत्त्यापासून स मारे िीस मलैावंर आग्नेय हदशलेा स ंदरबनाच्या उत्तर भागाि महजलपूर 
नावाचा एक गाव असून िो गाव स प्रहसद्ध जयनगर गावाच्या पूवेला आहे. याि ब्राह्मि–कायस्थाचंीच वस्िी 
जास्ि. लोकवस्िीपासून दूर गावच्या टोकाला लोहार, क ं भार, धोबी, न्हावी, हाडी, [डोंब, भगंी यासंारखी 

कहद समाजािील खालची जाि.] मोची वगैरे लोकाचंी वस्िी आहे. जरी हे संख्येने कमी असले िरी गावािील 
ब्राह्मि–कायस्थ याचं्या कामधंद्याला याचंा प रेसा उपयोग होिो. 

 
गावचा इहिहास माहीि नाही; पि अन मानाने असे वाटिे की एके काळी गंगा नदीचा प्रवाह या 

बाजूने जाि असावा. [अजूनही महजलपूर आहि जयनगर या दोन गावाचं्या मधोमधच्या जहमनीला ‘गगंारबादा’ असे म्हििाि आहि आजही 
आमच्या गावच्या प ष्ट्करिीचे पािी पहवत्र ‘गंगाजल’ असे मानण्याि येिे. —आत्मचहरत्रकार] त्याम ळे गावची वस्िी उंचवट्यावर 
वसली असावी. पोि मगीज लोक जेव्हा या देशाि आले िेव्हा त्याचं्या येण्याचा मागम हाच, असे जरी हनहिि 
आधाराने सागंिा येि नसले, िरी प्राचीन बंगाली काव्यािून व पोि मगीजाचं्या प्रवासवृत्तावरून या भागाि 
‘मयदा’ या नावाच्या एका गावाचा उल्लखे आढळिो आहि महजलपूरच्या ईशान्येस काही कोसावंर ‘मयदा’ 
नावाचा गाव आजही आहे. यावरून असे अन मान हनघिे की, पोि मगीज लोक याच मागाने आले असाविे. 
गावाजवळ मािी खोदीि असिा फ टलेल्या जहाजाचें अवशषे व बोटींच्या अस्स्ित्वाचे अवशषे हमळिाि. 
यावरून असे अन मान हनघिे की, एके काळी या प्रदेशािून जलमागाने व्यापारी नौकाचें दळिवळि असावे. 
अथाि हा गाव फारसा प्राचीन नव्हे असे म्हिायला हरकि नाही. 

 
पूववज–श्रीकृष्ट्ि उद्गािा 

 
जहागंीर बादशहाच्या काळी जेव्हा राजा मानकसगाने जशोर नगरावर आक्रमि केले, त्यावळेी 

चंद्रकेिू दत्त नावाचे एक सन्मान्य कायस्थ सद्गृहस्थ जशोर भागािून पलायन करून स ंदरबनािील 
टेकडीवर वसलेल्या या महजलप राि सहपहरवार येऊन राहहले. [चंद्रकेिू याचं्या पहरवारािील मंडळी आजही आहेि. िे 
सवम महजलपूरचे दत्त म्हिून प्रहसद्ध आहेि– [आत्मचहरत्रकाराचा हस्िहलहखि क लवृत्तान्ि.]] त्याचं्याच बरोबर त्याचं्या घराि 
यजन–याजन करिारे प रोहहि व क लग रू श्रीकृष्ट्ि उद्गािा नावाचे एक ब्राह्मि क ट ंबही आले आहि 
यजमानानंी हदलेल्या लहानशा जहमनीि स्विःला राहण्यासाठी त्यानंी एक घर बाधंले अशी वदंिा आहे. 
हेच आमचे पूवमज. श्रीकृष्ट्ि उद्गािा कोि व मूळ क ठचे राहिारे याबद्दलची सहवस्िर माहहिी हमळालेली 
नाही. जशोरहून आले होिे एवढ्यावरून वाटिे की, िे पूवेकडच्या प्रदेशािील असाविे. पि िे बरोबर 
नाही. कारि आम्ही दहक्षिी वैहदक ब्राह्मि म्हिून प्रहसद्ध आहो. वदेापासून वैहदक नावाची उत्पत्ती. हशवाय 
उद्गािा ही पदवीही वैहदकसंबंधाची साक्ष देि आहे. वैहदक ऋस्त्वज मंडळीि होिा, ब्रह्मा, अध्वयूम आहि 
उद्गािा अशा चौघाचंा उल्लखे असिो. दहक्षिेि िैलंगि आहि द्रवीड देशािं वैहदक हा शब्द एका हवहशष्ट 
ब्राह्मि जािीला उदे्दशून योजण्याि येि असलेला आजही आढळिो. धार्ममक गृहकृत्यािं जे यजन–याजन 
यािच फक्ि भाग घेिाि िे ‘वैहदक’ आहि इिर प रोहहिहगरी करिारे िे ‘लौहकक’ असे संबोधण्याि येिे. 
याहशवाय अजूनही त्या सगळ्या देशाि अनेक हठकािी वैहदक पद्धिीने होम–हवनाहद कमे करण्याची पद्धि 
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चालू असल्याचे हदसून येिे. खेरीज जे केवळ वदेपाठी, वदेगायक आहि होम–हवनाहद वैहदकहक्रयेचे 
अन ष्ठानाहद प्रधानकायम करून राहिारे असेही प ष्ट्कळ ब्राह्मि िेथे आहेि. 

 
चैिन्यचहरिामिृ गं्रथािं चैिन्यदेव हे याते्रच्या हनहमत्ताने दहक्षिेकडे हफरि असिा गोदािटाकी 

वैहदक ब्राह्मिाचंा उल्लखे आढळिो. 
 
“वैहदक ब्राह्मि सब करेन हबचार– 
ऐइ सन्यासीर िेज देहख ब्रह्मसम शूदे्र आकलहगया केन करेन कं्रदन!” 
(भावाथम– िेथील सवम वैहदक ब्राह्मि असा हवचार करू लागले की, या संन्याशाचे िेज िर 

ब्राह्मिासारखे; मग हा असा शूद्रानंा हमठ्या मारून रडिो का?) 
 
यावरून असे वाटिे की, ख द्द श्रीकृष्ट्ि उद्गािा असो वा त्याचें पूवमज असोि त्यापंकैी कोिािरी 

दहक्षिेकडून वगंदेशाि आले असाविे. आमच्या वशंाि अशी एक लोकोक्िी आहे की, ‘याचें पूवमज 
ओहरसािील जाजपूर येथून आले होिे’ ओहरसाि आजही ‘ओिा’ नावाची एक ब्राह्मि शाखा आढळिे. हा 
‘ओिा’ शब्द ‘होिा’ अगर ‘उद्गािा’ याचा अपभं्रश असावा की काय हे सागंिा येि नाही. श्रीकृष्ट्ि उद्गािा 
यापंासून आम्ही नवव्या हपढीनंिरचे. 

 
सरकारी नोकरी 

 
या वशंािील ब्राह्मिानंी महजलपूर गावचा मध्यभाग व्यापला आहे. हे वात्सगोत्री ब्राह्मि. आिापयंि 

केवळ यजन–याजन व अध्ययन–अध्यापन या कायाि गढून व दाहरद्र्याि गौरव मानून राहाि आले 
आहेि. मला असे स्मरिे की, अशा या वशंाि हनमाि होऊनही माझे वडील हरानंद भट्टाचायम हवद्यासागर 
महाशय यानंीच प्रथम, इंग्रज सरकारच्या नोकरीि अध्यापकाचे काम पत्करले आहि याम ळे त्यानंा सवम 
ब्राह्मिवगाि अहप्रय व्हाव ेलागले. त्यापूवी आमच्या ज्ञाहिबाधंवािं कोिीही सरकारी नोकरी पत्करलेली 
नव्हिी. 

 
माझे पिजोबा 

 
गेल्या शिकाच्या पहहल्या भागाि व त्यापूवींच्या शिकाच्या शवेटच्या भागाि, आमच्या वशंािील 

ज्ञाहिबाधवाचं्या एकेका गावाि १०–१२ वदे पाठशाळा असि. या शाळामंध्ये माझे पिजोबा रामजय 
न्यायालंकार याचंीही वदेशाळा होिी. यानंा १०३ वष ेआय ष्ट्य लाभले. मी दहाबारा वषांचा होईपयंि यानंा 
पाहहले होिे. माझ्या बाळपिाच्या आठविी हलहहिाना याचं्याबद्दलची बरीच माहहिी मला हलहावी लागेल. 

 
आजी लक्ष्मीदेवी— 

 
गावािीलच एका काण्वायन गोत्री ब्राह्मिाच्या म लीशी, माझ्या आजोबानंी हववाह केला होिा. हे 

काण्वायनवशंी ब्राह्मि अहिशय गर्मवष्ठ आहि साहसी लोक होिे. माझी आजी लक्ष्मीदेवी ही याच मानधन 
वशंािील क लकन्या. अथाि िीही अहिशय धीट आहि िेजस्वी वृत्तीची होिी. हहच्याबद्दल आमच्या घराि 
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अशी एक आख्याहयका सागंण्याि येिे की हहच्या खोलीि एकदा एक चोर हशरला आहि ही झोपेि असिाना 
हहच्या कंठाभरिाला त्याने हाि घािला. िोच हिला जाग आली आहि अशा काही हवलक्षि अवसानाने हहने 
त्याचे मनगट पकडून ठेहवले की िो दाहगना िर राहोच पि स्विःचा हाि सोडवनू घेिेही त्याला म स्ष्ट्कलीचे 
वाटू लागले. शवेटी प ष्ट्कळ हहसकाहहसकी झाल्यावर चोराची कशीबशी स टका झाली आहि मग िो चोर 
जीव घेऊन पळून गेला. 

 
हहची द सरी एक गोष्ट, याहूनही हधटाईची व समयसूचकिेची घडली. त्यावळेी हहवाळ्याच्या 

हदवसािं आमच्या गावी मधून मधून वाघाची फेरी असायचीच. गाव साधारििः स दंरबनाच्या मध्यभागीच 
होिा. आसमंिाि हकत्येक कोसपयंि अफाट जंगल पसरलेले होिे. गावच्या चारही बाजू जंगलाने 
व्यापलेल्या होत्या म्हटले िरी चालेल. अथाि वाघाचे होिारे आगमन हे काही नवलाचे नव्हिे. त्याम ळे 
असा एक हनयमच ठरून गेला होिा की, एकाच शाखेिील चार-पाच क ट ंबे अगदी घराला घर लागनू 
असायची आहि या वाडीच्या सभोवार कभिीचा कोट असायचा. आि येण्यासाठी समोर एकच वशेीवजा 
दरवाजा असायचा आहि परस्पर-व्यवहाराला कदडीदरवाजासारख्या हखडक्या असायच्या. या 
कदडीदरवाजाने चालचलाव ू काम भागे. आमच्याही ज्ञाहिपहरवाराची अशीच एका कभिीने घेरलेली वाडी 
होिी. 

 
थंडीच्या हदवसािं एके हदवशी अगदी हिन्हीसाजंचे वळेी माझे आजोबा सायसंधं्या आटोपून 

पायािील खडावाहनशी अंगिाि शिपावली करीि होिे. आजी सैपाकघराि सैंपाकाच्या कामाि गढून 
गेलेली होिी. इिक्याि शजेारच्या घरािून ‘वाघ वाघ’ अशी ओरड झालेली त्यानंी ऐकली. आजोबानंी 
क िूहलाने म्हिनू त्या बाजूला डोकावले. िो समोरून वाघोबाच त्याचं्याकडे पाहाि असलेले त्यानंा हदसले. 
िे लागलीच आपल्या वडलानंा उदे्दशून ओरडून म्हिाले, ‘बाबा, खरेच वाघ आला. मला नेलेच बघा!’ 
पिजोबानंी ओरडून म्हटले, ‘उभा राहा. मागे वळू नको.’ इिके होि आहे िो, जो ज्या हठकािी कामाि 
ग ंिला होिा, िेथून िो िे काम िसेच टाकून धावि पळि माझ्या आजोबाचं्या मागे येऊन उभा राहहला. 
आजोबा वाघाकडे समोर पाहाि होिे आहि त्याचं्या मागे सवम मंडळी उभी होिी. हििक्याि माझी साहसी 
स्वभावाची आजी समयसूचकिेने च लीिील पेटिे लाकूड घेऊन हधटाईने वाघासमोर धावली. पेटत्या 
मशालीसारखे असलेले िे ज्वालामय लाकूड आपल्याकडे वगेाने येि आहे असे पाहून वाघ घाबरला आहि 
ज्या उघड्या कदडी दरवाजाने िो आि आला होिा त्याच दरवाज्यािून अहिवगेाने बाहेर हनघून गेला. नंिर 
समजले की, शजेारच्या घरच्या कोिा नववधूने कदडी दरवाजा बंद न करिाच िसाच उघडा राहू हदल्याम ळे 
त्याच उघड्या कदडी दरवाजािून वाघाने वाडीि प्रवशे केला होिा. 

 
माझ्या आजीचे सवमच आय ष्ट्य या साहसी व समयसूचक वृत्तीला साजेसेच होिे. गावािच हिचे 

माहेर. त्याि हिच्या वडलाकंडेच सवांचे नेिृत्व. त्याचंा िो स्वाहभमानी व साहसी स्वभाव. त्याम ळे गावािील 
सवमच लहानथोर मािसे त्यानंा वचकून असि. माझे वडील श्रीय ि हरानंद हवद्यासागर हे अशा त्या थोर व 
धीट माउलीचे स प त्र. त्याम ळे मािेचे व्यस्क्िमत्त्व आहि प्रखर िेजस्स्विा त्याचं्याि पूिमपिे उिरली होिी. 

 
माझे आजोबा रामकुमार भट्टाचायव 

 
हे व्यस्क्ित्वाने आहि स्वभावाने आजीच्या अगदी उलट होिे. िी गोरीपान िर हे सावळ्या रंगाचे. 

िी साहसी िर हे सहहष्ट्िू. हिला अन्यायाची भयंकर चीड. िसा काही प्रकार पाहहला की िी खवळून 
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उठायची; िर हे केवढाही अन्याय घडला िरी शािंपिाने सहन करायचे. माझ्या आजीचा अपमान 
करिाऱ्याला हिच्या िोंडचे दहशिीचे कटू वाग्बाि सहन कराव ेलागले नाहीि अशा व्यक्िी हवरळा. पि 
माझे आजोबा, कोिी काही म्हटले िरी म काट्याने ऐकून घ्यायचे. अपमानाची शकंा आली िर त्या बाजूला 
िे जायचेच नाहीि. माझी आजी घरची स खसमदृ्धी प्रथम पाहायची. हिची त्याकडे िीक्ष्ि दृष्टी असायची. 
त्याम ळे बाहेरील मािसाचं्या स खद ःखाकडे हिचे जाव ेहििके लक्ष जायचे नाही; पि आजोबाचें अन्िःकरि 
मात्र इिरासंाठी दयाद्रम असायचे. िे नेहमीच परहहिित्पर असायचे. खरोखर त्याचंा दयाळूपिा 
लोकहवलक्षि होिा. 

 
थोरल्या आत्याच्या िोंडून त्याचं्या संबधंीची मी जी गोष्ट ऐकली िी अशी : एके हदवशी थोरली 

आत्या झोपाळ्यावर बसली आहे अशा वळेी आजोबा स्नान करून आले आहि लागलीच झोपण्याच्या 
खोलीि गेले. आत्याने पाहहले िो िे फक्ि पंचाच नेसलेले हिला हदसले. धोिर नव्हिे. अथाि हिने 
हवचारले, ‘बाबा, ि म्ही आपले नेसिे धोिर क ठे टाकून आला?’ त्यावर त्यानंी हिला जवळ बोलावनू हळूच 
साहंगिले ‘बाळ, ओरडू नको. एका गहरबाला मी माझे नेसिे धोिर देऊन टाकले आहे. ि झ्या आईला कळू 
देऊ नको’ या एकाच गोष्टीवरून, आजोबा आजीला हकिी भीि असि हे कळून येईल. जो काय दानधमम 
करायचा िो हिला लपवनू न कळेल अशा रीिीने करीि. माझ्या वडलानंी मात्र आईची िेजस्वी हनभमयवृत्ती 
आहि वहडलाचंी सहृदयिा, कनवाळूपिा हे ग ि जन्मिःच संपादन केले होिे. 
 
बंगालच्या उपसागरािील चक्रीवादळ 

 
इ. स. १८३३ साली कलकत्त्याच्या दहक्षिेस असलेल्या बगंालच्या उपसागराि चक्रीवादळ होऊन 

त्याने सागरिीरावरील प्रदेशाचे फारच न कसान केले. या वादळाने उफाळलेल्या सम द्राच्या उसळलेल्या 
लाटानंी आमच्या गावचा दहक्षि भाग व्यापून टाकला. त्याि हजारो लोकाचंा सहंार झाला. नंिर िेथे 
पहहलीच महामारीची साथ आली. हिने िर सगळ्या बंगालला पछाडले. हजारो मािसे त्याि मेली. याच 
साथीि अवघ्या दहा हदवसाचं्या अवधीि माझी पिजी, आजी व आजोबा ही घरची मंडळी हनधन पावली. 

 
माझे आजोबा जेव्हा वारले िेव्हा त्याचें दोन म लगे व दोन म ली मागे होत्या. माझी वडील आत्या 

न किीच वयाि आली होिी. हिचे वय १६ । १७ वषांचे असले िरी हिला एक अपत्यही झाले होिे. अथाि 
घरच्या कत्या स्त्रीचा मान हिलाच हमळाला. हिचा नवरा त्यावळेेपासूनच घरजावई बनून व मोठ्या आत्याच्या 
(पत्नीच्या) आहधपत्याखाली राहून आमच्या घरप्रपंचाची व्यवस्था पाहू लागल्याम ळे कत्या प रुषाचे 
अहधकार त्याला हमळाले व गृहव्यवस्थेची जबाबदारी िोच साभंाळू लागला. पैशाअडक्याचे सवम व्यवहार 
त्याच्या हािी आले. माझ्या वहडलाचें वय त्यावळेी ६ । ७ वषांचे होिे. अशा प्रकारे वृद्ध पिजोबा मोठ्या 
आत्याचा नवरा, मोठी आत्या, धाकटी आत्या, काका, मोठ्या आत्याची दोन म ले, माझे वडील एवढ्या 
मंडळींचे घरक ट ंब बनले. ससंाराचा गाडा चालू झाला. [आजोबा व आजी मरि पावल्यावर वृद्ध पिजोबा, माझी वडील आत्या 
आनन्दमयी (हबन्दी), धाकटी आत्या गिेशजननी, माझे वडील आहि माझे च लिे रामिारि ही सवम मंडळी एकत्र क ट ंबाि राहाि. मोठ्या आत्याचा 
हववाह कै. गोपालचंद्र चक्रविी याचं्याशी झाला होिा. िे दत्ताचं्या घरी प जारी म्हिून होिे. प ढे काही वषांिच माझे च लिे रामिारि भट्टाचायम हेही 
हनधन पावले. [लेखकाच्या हस्िहलहखि क लवृत्तािंावरून.] ] 

 
माझे पिजोबा रामजय न्यायालंकार हे अध्यापकाचे काम करीि होिे व त्याचं्या हमळकिीवरच 

घरचा प्रपंच चाले. िे केव्हा केव्हा बरेच हदवस कलकत्त्यािही घालवीि. ब्राह्मि पहंडि म्हिून वृहत्तरूपाने 
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हमळिारी त्याचंी प्रास्प्िही बरीच असे. पटलडागं्याचे प्रहसद्ध रमानाथ महल्लक याचें क लप रोहहि म्हिनू 
त्याचं्याकडे िे राहाि. गावािील घरची व्यवस्था, मोठी आत्या व हिचा नवरा पाहाि असे. 

 
‘कुलसंबंध’ व कुलीन णववाहप्रथा 

 
हळूहळू माझे वडील दहा अकरा वषांचे होिाच िे हववाहाला योग्य झाल्याचे बोलण्याि येऊ 

लागले. दाहक्षिात्य वैहदक क लीन घराण्याि त्यावळेी क लसबंंध (वाङ हनिय) ठरहवण्याची पद्धि होिी. 
आिा हळूहळू िी ओसरि चालली आहे. ‘क लसंबधं’ याचा स्पष्टाथम असा की, क लीन वैहदकाच्या घरी 
म लीचा जन्म होिाच एकदोन महहन्यािं समानवगाच्या कोिा लहानग्या म लाशी हिचा वाग्दानहवधी होई. 
नंिर िी म लगी आठनऊ वषांची होिाच त्या ठरहवलेल्या वराशी हिचा हववाह होई. जर हववाहापूवी हिचा 
वाग्दत्त वर हनधन पावला िर त्या म लीला ‘अन्यपूवा’ म्हिि असि. त्यानंिर हिचा क लीन वराशी हववाह 
होिे शक्य नसल्याने मौहलक [‘मौहलक’ म्हिजे बगंाली ब्राह्मि ककवा कायस्थािंील उच्चविीयापेंक्षा खालची ककवा कमी दजाची जाि.] 
वराशी हिचा हववाह करण्याि येई. माझ्या दोन आत्या अशा रीिीने ‘अन्यपूवा’ होऊन ‘मौहलक’ वराशी 
हववाहबद्ध झाल्या होत्या. या क लसंबधं पद्धिीप्रमािे माझ्या वडलाचंा, िे सहा ककवा साि महहन्याचें 
असिाना, कलकत्त्यापासून सहासाि कोसावंर आग्नेय हदशलेा असलेल्या चागंडीपोिा गावच्या 
हरचंद्रन्यायरत्न महाशयाचं्या एक महहना वय असलेल्या प्रथमापत्य कन्येशी क लसबंंध हनहिि करण्याि 
आला होिा. अथाि ित्कालीन पद्धिीन सार त्या म लीशी माझ्या वडलाचंा, वयाचे दहाव्या ककवा अकराव्या 
वषी हववाह झाला. 

 
माझे आजोबा (आईचे वडील) हरचंद्र न्यायरत्न-महािय 

 
हे एक स हवद्य संस्कृि पंहडि असून अध्यापक होिे. कलकत्त्याि कासारीपाडा येथे त्याचंी 

वदेपाठशाळा होिी. त्याचें वडील स प त्र, हे स हवख्याि ‘सोमप्रकाश’चे संपादक द्वारकानाथ हवद्याभषूि या 
नावाने सवमपहरहचि असून वगंसाहहत्याि त्यानंी अमरकीिी हमळहवली होिी. ईश्वरचंद्र ग प्ि यानंी स रू 
केलेल्या ‘प्रभाकर’ पहत्रकेच्या संपादनकायाि माझे न्यायरत्न आजोबा सहाय्यक होिे. त्यानंी आपल्या 
उत्तराय ष्ट्याि, महात्मा डेस्व्हड हेयर यानंी स्थापन केलेल्या बंगाली पाठशाळेि संस्कृि अध्यापकाचे काम 
पत्करले होिे. नंिर माझ्या मोठ्या मामानंी ससं्कृि कॉलेजची परीक्षा पास झाल्यावर त्याच कॉलेजाि 
अध्यापकाची जागा पत्करली. स्विःच्या काटकसरी स्वभावाम ळे केलेल्या अथमसंचयािून त्यानंी स्विःच्या 
गावी द मजली घर बाधंले. ब्राह्मिपंहडि या दृष्टीने असे हवलेीवजा माडीचे घर बाधंिे त्या काळच्या 
ब्राह्मिवगांि कमीपिाचे ककवा लाछंनास्पद मानले जाई. त्याम ळे हे आजोबाचें घर म्हिजे ज्ञाहिबाधंवानंा 
एक डोकेद खीच होऊन बसली होिी. आहि या कारिाने माझ्या मािृवगीय मंडळींना बराच त्रास सहन 
करावा लागला. ही सगळी हकीगि मी प ढे द सऱ्या प्रकरिाि देिारच आहे. 

 
आजोबाचंी (आईच्या वडलाचंी) मला चागंली आठवि आहे. माझ्या वयाच्या नवव े ककवा दहाव े

वषी िे दारुि अशा उरुस्िंभ (माडंीला झालेला व्रि) रोगाने हनधन पावले. त्याचंा िकिकीि सावळा विम, 
प्रसन्न चेहेरा आहि प ऱ्या उंचीची देहयष्टी मला अजूनही आठविे. मला िे ‘हशवराम’ म्हिून हाका मारीि. 
त्याचंा गृहस्थी बािा आहि व्यवहारचाि यम वाखािण्यासारखे होिे. माझ्या मामाचं्या घरी वषाला लागिारी 
िादूंळ-डाळ वगैरे साम ग्री आहि आवश्यक अशा प रवठ्याच्या वस्िू याचंा असा साठा केलेला असे की, 
अकस्मात् एखादे वळेी १० । १५ पाह िे आले िरी त्याचं्या स ग्रास भोजनाची संपूिम व्यवस्था, दोन िासािं 
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करण्याला माझ्या आजीला केव्हाच पचंाईि पडि नसे. आजोबाचं्या घरप्रपंचािील दूरदृष्टीचे व हाि राखून 
खचम करण्याच्या चाि याचे मी एक उदाहरि देिो. माझे मोठे मामा द्वारकानाथ हवद्याभषूि महाशयाचंा 
पहहला म लगा उपेन्द्रनाथ याला लहानपिी ग डग डी व हचलीम हािाि घेऊन इकडे हिकडे हफरण्याचा फार 
नाद होिा. ग डग डी व हचलीम वळेी न हमळाल्यास िो रडून ओरडून सगळे घर दिािनू सोडी. रात्री त्याच्या 
हबछान्याजवळ ग डग डी व हचलीम ठेवावीच लागे. मध्यरात्री त्याला जाग आली की ह क्काह क्का (ग डग डी-
ग डग डी) म्हिनू िो रडू लागे. अथाि या दोन्ही वस्िू त्याला चटकन हािाशी हमळिील अशा ठेवाव्या 
लागि. ग डग डी ही काही िो फारशी फोडीि िोडीि नसे. पि हचलम्या मात्र िो हदवसापोटी दोनिीन िरी 
फोडीि असे. माझे आजोबा दर शहनवारी कलकत्त्याहून घरी येि असि आहि आले म्हिजे घरग िी 
बारीकसारीक वस्िंूचा संचय करून ठेवीि. एकदा िे असेच शहनवारी आले असिा, रहववारी हकत्येक िास 
मेहनि करून त्यानंी एक टोपलीभर मािीच्या हचलम्या बनहवल्या आहि गविाच्या आगटीि चागंल्या भाजून 
काढून ठेवनू हदल्या. हेिू हा की, ‘उपेन् (नािू) आिा हकिी हचलम्या फोडिो त्या फोडू दे.’ त्याकाळी एका 
पैशाला आठ िरी हचलम्या हमळि असि. पि िेवढाही खचम हवनाकारि होऊ नये ही त्याचंी काटकसरीची 
नजर. 

 
घोडागाडी 

 
कलकत्त्याच्या आग्नेयेस सहा कोसावंर चागंडीपोिा गाव असल्याचे पूवी साहंगिलेच आहे. त्या 

काळी िेथून कलकत्त्याला जाण्यायेण्यासाठी आठदहा उिारू बसिील अशी एक वरून चागंले आच्छादन 
असलेली घोड्याचंी छकडागाडी असे. िी चागंडीपोिा गावाजवळील राजपूर हठकािाहून कलकत्त्याला ये-
जा करी. या गाडीिून हवलेीवाले बाबलूोक व प्रहिहष्ठि अहधकारी दर सोमवारी कलकत्त्याला येि आहि दर 
शहनवारी कलकत्त्यािील धममिलाहून हनघिाऱ्या याच गाडीिून गावी परि जाि. माझ्या आजोबाचंी िशी 
काही गहरबी होिी असे नाही; पि िे काही या छकडा गाडीि बसलेले क िाला कधी आढळि नसि. नेहेमी 
दर शहनवारी चालिच गावाला घरी जाि आहि सोमवारी सकाळी िेथून हनघनू पायचालीनेच कलकत्त्याला 
येि. थोरले मामाही िसेच करीि. मी आठ वषांचा असिाना कलकत्त्याला त्याचं्याकडे आल्यावर मलाही 
त्याचं्याबरोबर पायी पायीच गावाला जाव ेयाव ेलागे. 

 
या सवम कारिानंी सवम लोक, कृपि ककवा कंजूष अशी माझ्या आजोबाचंी कनदा करीि. पि मी 

कलकत्त्याला त्याचं्याकडे राहायला आल्यावर पाहहले िे वगेळेच. त्याचें िीन जावई िर िेथे त्याचं्याकडे 
असिच; पि आप्िािंील असे वगेवगेळे ८ । ९ िरुि याचं्याकडेच राहायला-जेवायला असि. िे काही 
असले िरी माझे हे आजोबा अत्यंि हहशबेी आहि काटकसरीने वागिारे होिे, याि सशंय नाही. माझी आई 
गोलोकमिीदेवी हहला आपल्या वहडलाचं्या घरप्रपंचािील स व्यवस्थेचा व काटकसरीचा वारसा हमळाला 
होिा. 

 
माझी आजी (आईची आई) 

 
ही आजोबाहूंन शरीराने व स्वभावाने अगदीच वगेळी होिी. आजोबा, घराि वषाला लागिाऱ्या 

सामानाची बेगमी करून ठेवीि; िर आजी त्यानंा नकळि गरीब बायानंा बोलवनू आिनू त्याचं्या पदराि 
दोन्ही हािाचें पसे भरून डाळ-िादूंळ देई. िसेच पसैा-अडकाही देण्याि िी कमिरिा करीि नसे. हा हिचा 
उदार स्वभाव ध्यानाि आल्याम ळे नवरा आहि म लगे हिच्या हािी रोख पैसा कधी देिच नसि. स्विःजवळ 
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ठेवीि. िरीपि आजीला स्विःच्या खचासाठी, देव ब्राह्मि वगैरे हनत्यनैहमहत्तकासाठी म्हिून काही रक्कम 
द्यावीच लागे. आहि मग आपल्या स्वभावान रूप त्यािूनच िी दानधमम करी. 

 
या हठकािी आिा माझ्या या आजीच्या सदे्धिूसबंंधी काही दाखले देिो. मला वहडलानंी 

कलकत्त्याला आजोबाकंडे ठेहवले आहि िे गावी हनघनू गेले. िेथे असिाना मला वळेोवळेी पैशाची फारच 
नड पडे. त्याम ळे नाइलाजाने मी मामाचं्या घरी जाई; पि मामींना माझी द रवस्था सागंण्याचे धाडस मला 
होि नसे. आजीची माझ्यावर इिकी माया होिी की, मी िेथे जािाच रात्री मला िी आपल्या क शीि 
झोपायला घेई. माझे असे लाड करिे हिला फार आवडे. हकत्येक वषपेयंि अशा प्रकारे हिच्या पे्रमळ 
पंखाखाली माझे बालपि सपंले. िी हकिी अगत्याने आहि कळकळीने आपल्या दोन्ही हािानंी मला जवळ 
घेई, िे आठवले की अजूनही माझे डोळे अश्रूनंी भरून येिाि. असो. 

 
ज्यासाठी मी या हवषयाचा उल्लेख केला िेच आिा सागंिो. मला अशा प्रकारे क शीि घेऊन िी 

हबछान्यावर झोपली की मी हिच्या कानाि हळूहळू, ‘मला शहरािं पैशाची अडचि कशी पडि असिे’ िे 
सागंि असे. िीही मग मी जायला हनघालो की स्विःच्या हशलकीिले दोनचार रुपये माझ्या गाठीला बाधंी 
आहि सागें, ‘हे क िाला सागंू नको. पैशाचंी नड पडली की माझ्याकडे येि जा.’ आिा ही आठवि आली 
की, माझ्या या आप स्वाथीपिाची मला लाज वाटिे. 

 
माझी आजी अहिशय धममभीरू होिी. थटे्टिही िी जर क िाला काही देिे म्हिाली, िर िे वचन पूिम 

केल्याहशवाय हिला हायसे वाटि नसे. याचे एकदोन दृष्टान्ि येथे देिो. एकदा सैपाकघराि ठेवण्यासाठी 
एक मोठा हंडा हवकि घेण्याि आला होिा. िो एवढा मोठा होिा की पाण्याने भरलेल्या स्स्थिीि िो 
हालहविे झाल्यास बायकानंा फार श्रम पडि. दोन हािानंी उचलिेही अवघड होई. एकदा िो भरलेला 
हंडा उचलिाना िी सहज म्हिाली, ‘बापरे, या घड्यािील सवम पािी जर कोिी एका दमाि हपऊन 
दाखहवले िर मी त्याला एक रुपया देईन.’ हििक्याि आप्िापंैकी एक िरुि म लगा धावि धावि आला 
आहि िो हंडा उचलून त्यािील पािी हपऊ लागला. िेव्हा आजी घाबरली आहि त्याचा हाि धरून 
म्हिाली, ‘अरे, िू इिके पािी हपऊ नको मी रुपया देईन म्हटले ना, देईनच ि ला.’ आहि मग एक रुपया 
आिनू त्याच्या हािी हदला. आिखी एकदा असे झाले, उन्हाळ्यािील कडक उन्हाने मधला ओटा िापून 
अगदी िवा िापिो िसा झाला होिा. आजीला त्याच वळेी पलीकडच्या कोठीिून काही हजन्नस आिावयाचा 
होिा. िी त्या ओट्यावर पाय ठेविाच ओरडली, ‘अरे बापरे! पेटिी आग आहे न सिी. यावर जर कोिी दोन 
घटका बसून दाखवील िर मी त्याला दोन रुपये देईन.’ लागलीच एक िरुि म लगा बसण्याला ियार 
झाला. आहि त्या ओट्यावर जाऊन बसलास द्धा. आजीला चैन पडेना. िी कासावीस होऊन म्हिाली, ‘अरे 
िू ऊठ, ये बरे इकडे; मी ि ला दोन रुपये देिे.’ आहि मग त्याच वळेी हिने त्याला दोन रुपये हदलेही. 

 
खरे सागंायचे म्हिजे हिच्यासारखी कोमल हृदयाची, मायाळू, अपत्यवत्सल, उदार स्वभावाची 

आहि सत्यपरायि स्त्री मला क्वहचिच आढळली. माझे थोरले मामा द्वारकानाथ हवद्याभषूि हे 
धममभीरुिेबद्दल प्रहसद्धच होिे. हा ग ि त्यानंी आपल्या आईची देिगी म्हिूनच हमळहवला होिा. 

 
आजीच्या वृद्धावस्थेि माझ्या दोघी मामींनी घरप्रपंच संभाळण्याचा भार आपल्या हशरावर घेिला 

आहि ससंाराच्या बारीकसारीक कटकटींिून हिला मोकळे केले. िेव्हा धममकचिन, गहरबाचंी सेवा आहि 
घरची म ले साभंाळिे हे हिचे म ख्य काम होऊन बसले. िी रोज पहाटे उठून स मारे अध्या कोसावर 
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असलेल्या गंगानदीवर स्नानाला जाई आहि स्नान करून येिाना रस्त्याच्या दोहो बाजंूना असलेल्या गरीब 
बायाबापड्याचंा आस्थेने क शल समाचार घेऊन घराि येई. एकप्रकारे हिचे हे हनत्यव्रिच होऊन बसले 
होिे. त्यासाठी िी स्विःच्या ठेविीिील पैशािूंन बरीच आण्या-पैशाचंी परचूरि बरोबर घेई आहि 
गरजेप्रमािे घरोघर त्याचा दानधमम करी. स्विःच्या हशलकेिून हे नाहीच जमले िर म लानंा सागंनू 
त्याचं्याकडून त्या गहरबाचंी गरज भागवी. 

 
हिच्या कनवाळूपिाची आिखी एक गोष्ट आठविे. एकदा मी पायचालीने माझ्या राहत्या गावाहून 

कलकत्त्याला येि होिो. वाटेि मामाचं्या घरी एक म क्काम करून प ढे जाव ेअसा बेि केला. पि पूवी िसे 
मामानंा कळहवले नव्हिे. गावाहून अगदी पहाटेसच बाहेर पडलो. िरी पि मामाचे घर गाठीपयंि द पार 
टळून जािार असे वाटले. त्यािच येिा येिा वाटेि एक हलक्या जािीचा मन ष्ट्य माझ्या सोबिीने बरोबर 
हनघाला. िो प्रथमच कलकत्त्यास येि होिा. मी कलकत्त्याला जािार असे समजिाच ‘मला ि मच्या बरोबर 
न्या’ असे मोठ्या काक ळिीला येऊन िो म्हिाला. मला मोठी पंचाईि पडली. एक िर आधी न कळहविा मी 
मामाकडे म क्कामाला जािार होिो. त्याि भरद पारी गेल्याम ळे मामींना प नः सैंपाक करावा लागिार. िशाि 
हा आगािं क सोबिी! म्हिनू मी त्याला बरोबर नेण्याचे टाळीि होिो. पि त्याला वाटि असलेली 
एकटेपिाची काळजी पाहून लोकलाजेसाठी िरी हनदान मला नाही म्हिवनेा. आहि मग आम्ही दोघेही 
दोन प्रहरी मामाचं्या घरी येऊन दाखल झालो. दोघी मामी जेवायला बसल्या होत्या आहि आजी 
जेवण्याच्या ियारीि होिी; जेव ूलागली नव्हिी इिकेच. माझी हाक ऐकिाच िी बाहेर आली. ‘एक अन्य 
जािीचा मन ष्ट्य माझ्याबरोबर आहे’ असे हळूच सागंून मी हिला म्हटले, ‘िो कधीच कलकत्त्याला गेला 
नसल्याम ळे माझ्या सोबिीने आला.’ यावर िी म्हिाली, ‘बरे आहे. िू लवकर स्नान करून ये आहि 
मामींच्या पंक्िीला बैस. माझे वाढून घेिलेले जेवि मी या मन ष्ट्याला वाढिे. माझ्यासाठी मग मी द सरा भाि 
ठेवीन.’ पि मला हे योग्य न वाटल्याम ळे मी म्हटले, ‘िसे कशाला! िू ि झे जेवनू घे. नवीन भाि ठेवशील 
िो त्याला वाढ.’ यावर आजी कळवळून म्हिाली, ‘िो हबचारा चालण्याचे श्रमाने आधीच दमून गेला आहे. 
त्याला िसाच उपाशी ठेवनू मी जेव ूहोय! असे कधी झाले आहे! जा. िू आंघोळ करून लवकर ये.’ 

 
हिची िी घाई पाहून हवचार करण्याि वळे न घालहविा मी स्नान करून आलो आहि मामींच्या 

पंक्िीला बसलो. आजीने त्या मािसाच्या हािावर िेल घािले आहि ‘जा. िूही स्नान करून ये. येिाना 
बागेिून केळीचे एक पान कापून आिायला हवसरू नको.’ असे साहंगिल्याचे मी ऐकले. 

 
नंिर मधल्या सोप्याि भाि सडण्याच्या पडवीशजेारी केरस िीने जागा साफ करून आजीने त्या 

माझ्या सोबत्याचे पान माडंले. आहि स्विःसाठी वाढून घेिलेले जेव्हा िी त्याला वाढायला नेऊ लागली 
िेव्हा मामींनी प ष्ट्कळ हरकि घेिली. पि आजीने मला जे साहंगिले िेच त्यानंाही सागंून त्याच्या पानावर 
भाि वाढला. जेवनू झाल्यावर मी आचमन करून आलो िो माझ्या सोबिीचा मन ष्ट्य जेवीि असल्याचे व 
आजी आग्रहाने ‘हे घे. हे खा.’ असे मोठ्या ममिाळूपिाने त्याला सागंि असल्याचे दृश्य मला हदसले. िोही 
फार समाधानाने जेवीि असल्याचे पाहून मला जिू काही त्याच्या प्रत्येक घासाबरोबर हिला आनंद होि 
आहे असे वाटले. जेवि झाल्यावर त्याने अत्यिं आदराने व नम्रिेने आजीला नमस्कार करून म्हटले, 
‘आई, मी अनेक बामिाचं्या बायका पाहहल्या आहेि; पि ि मच्यासारखी अगत्याने वागिारी माउली मला 
एकही आढळली नाही.’ 
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गोष्ट अगदी खरी. माझ्या आजीसारखी ब्राह्मिकन्या हवरळाच. काय सागं!ू हिची जेव्हा मला 
आठवि होिे िेव्हा माझे अिंःकरि प नीि आहि उदात्त झाले आहे असे मला वाटिे. इिकेच नव्हे िर 
माझ्याि जे काही चागंले आहे त्यािील बराचसा भाग हिचे अन करि करूनच मी सपंादन केला आहे असे 
म क्िकंठाने मी सागंिो. 

 
 ٭٭٭
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.२. 
 

माघ प्रणिपदेला जन्म 

 
याच आजीच्या पे्रमळ कृपाछत्राखाली मामाच्या घरी िा. ३१ जानेवारी १८४७ इ. स. रोजी ([बगंाली 

कॅलेंडराि िारीख व हिथी या वगेळ्या असिाि. बंगाली नव ेवषम वैशाखाच्या १ िारखेने (स मारे १४ एहप्रलच्या आसपास) स रू होिे. त्यावेळी हिथी 
कोििीही असू शकेल. या हठकािी वंगाब्द १२५३ च्या माघ महहन्याची हिथी प्रहिपदा आहे. परंि  िारीख १९ आहे.] वगंाब्द १९ माघ 
१२५३) रहववारी माझा जन्म झाला. माझ्या जन्माच्या वळेेच्या बाबिीि मी ऐकले िे हलहीि आहे. सायंकाळी 
जेव्हा मी जन्माला आलो िेव्हा न किीच पौर्मिमा संपून प्रहिपदेला स रवाि झाली होिी. त्या हदवशी माझे 
आजोबा घरािच होिे. म लीला म लगा झाला हे ऐकिाच िे आपल्या एका ज्योहिषी जािभाईंकडे धावि 
स टले. घरािील बायकामंडळींनी केलेल्या शखंाच्या प काराने सगळे घर दिािून गेले. न्यायरत्नानंा नािू 
झाल्याची बािमी गावभर पसरली. मामाच्या घराि प त्रजन्माचा हा पहहलाच सोहळा. आई, हिची आई, 
दोघी मामी, दोघी मावशा (आिखी एक मावशी अगदी लहान) आहि घरािच आहश्रि म्हिून असलेल्या 
एकदोन हवधवा; या सवांना लाड-प्यार करण्याला वात्सल्याचा एक ठेवाच सापडला असे वाटले. 

 
द सऱ्या हदवशी उजाडिे न उजाडिे िोच वाजंत्रीवाले टोळ्याटोळ्यानंी येऊन घरावर मंगलवाद्याचें 

हल्लेच चढव ूलागले. त्या हदवशी आजोबा नेहमीप्रमािे कलकत्त्याला गेले. शहनवारी िे परि येईपयंि साि 
हदवस या वाजंत्रीवाल्यानंी आपल्या साथीदारासंह येऊन वाद्यगजराने सगळे घर अगदी दिािून सोडले 
होिे म्हटले िरी चालेल. 

 
शहनवारी आजोबा आहि मोठे मामा कलकत्त्याहून आले. बाबा त्यावळेी कलकत्त्याला ससं्कृि 

कॉलेजचे हवद्याथी होिे. िे (बह धा संकोचानेच) त्याचं्या बरोबर आले नाहीि. काही हदवसानंी आले. मोठ्या 
मामानंी रहववारी सकाळीच सूहिकागृहाच्या दाराशी येऊन व मोहरेचा नजरािा देऊन भाच्याचे म खदशमन 
केले. त्यानंी माझे डोके आहि कपाळ पाहून ‘माझा हा भाचा मोठा मािूस होिार’ असे भाकीि केल्याचे, मी 
आईच्या िोंडून ऐकले आहे. हळूहळू सूहिकागहृािून बाहेर पडून आजी, मामी आहि मावशा याचं्या कडेवर 
बसून मी वाढू लागलो. हवशषेिः मावशी मला आपल्या कडेवरून खाली उिरवीि नसे; पि माझ्या 
जन्मानंिर मामाचं्या घराि भयंकर अशािंिा हनमाि झाली. आजोबानंी काटकसरीने साठहवलेल्या द्रव्यािून 
(ज ने घरठाि सोडून द सरीकडे) माडीचे घर बाधंले, हे ज्ञाहिबाधंवानंा सहन झाले नाही, याचा उल्लखे 
यापूवी मी केलाच आहे. चागंडीपोिाचे हे माडीचे घर म्हिजे शजेारच्या जािभाईंची एक डोकेद खीच होऊन 
बसली. पडीक जहमनीचा एक ि कडा हवकि घेऊन त्या जहमनीवर हे घर बाधंण्याि आले होिे. परंि  ही 
जमीन बराच काळ पडीक असल्याम ळे या जहमनीिूनच सवांनी आपला जाण्यायेण्याचा रस्िा बनहवला 
होिा. प ष्ट्कळ वषांपासून लोक या रस्त्याने ये-जा करीि होिे. या जहमनीिूनच सवांनी आपली पायवाट 
बनहवलेली असल्याम ळे व या हवलेीने त्या वाटेला अडथळा झाल्याम ळे ‘चालू वहहवाटीवर अन्यायाने 
आक्रमि’ हा कायदा त्या वहहवाटदारानंा स चला. 

 
वास्िहवक ही पडीक जमीन माझ्या आजोबानंी खरेदी करून व सभोवार दगडी कभि बाधूंन आि 

इमारि बाधंण्याला स रवाि केली िेव्हापासूनच भाऊबदंकीच्या भाडंिाला आरंभ झाला. दाव-ेम कदमे, 
हफयादीआयादीपयंि मजल गेली. इिकेच नव्हे िर एवढ्याने याचंा उठाव होिार नाही असे वाटून या 
भाऊबंदानंी माझ्या आजोबानंा व मामानंा असा काही उपद्रव व त्रास द्यायला स रवाि केली की, माझ्या 
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आजोळच्या क ट ंबीय मंडळींना ‘नको हे घर’ असे होऊन गेले. कटकटी आहि त्रास यानंा सीमाच उरली 
नाही. िेव्हा िे घर व िो गाव सोडून आजोबानंा आपल्या सामानस मानासह व क ट ंहबयासंह कलकत्त्याला 
येिे भाग पडले. 

 
आहि या त्याचं्या स्थलािंराम ळे माझी आई, मी केवळ सहा महहन्याचंा असिानाच मला घेऊन 

सासरी महजलप राि येऊन राहू लागली. 
 
माझे या घरचे पिजोबा (बाबाचें आजोबा) यावळेी सवम व्यवहारािून हनवृत्त होऊन घरी येऊन बसले 

होिे. त्यानंा आिा डोळ्यानंी चागंलेसे हदसि नव्हिे आहि कानानंी ऐकूही येि नव्हिे. मी आलेला पाहािाच 
त्यानंी ‘माझा वशंधर आला’ असे आनंदोद्गार काढले. ‘बाबा, बाबा,’ म्हिून मला आजंारू-गोंजारू लागले. 

 
बालपिािील अस्वस्थिा 
 

घराि होि असलेले माझे हे आगि-स्वागि आहि लाड माझ्या मोठ्या आत्याला सहन होईनाि. 
हकत्येक वषांपूवी माझे काका मरि पावल्यावर आहि धाकटी आत्या सासरी गेल्यावर ही मोठी आत्या 
आपल्या म लाबाळासंह घरची मालकीि म्हिनूच नवरा-म ले यासंह येऊन राहहली होिी. प ढे मागे हे घर 
सोडून केव्हा क ठे िरी जाव ेलागेल असे स्वप्नािही हिला वाटले नव्हिे. 

 
अशा स्स्थिीि ‘माझ्या वशंाचा आधार आला’ असे म्हिून माझे केलेले वात्सल्यय क्ि आगि-स्वागि 

आत्याला व हिच्या नवऱ्याला कसे सहन व्हाव!े त्याला मोठी काळजी उत्पन्न झाली. िो मनाि म्हिाला, 
‘घराि राहूनही मी घराबाहेरचाच ठरलो!’ 

 
आहि यानंिर त्या दोघानंी माझ्या आईशी चागंलेच हवरोधी विमन स रू केले. निंदा-भावजयाचंी 

शब्दाशब्दी घटकोघटकी होऊ लागली. एकसारख्या होिाऱ्या या घरच्या कटकटीम ळे, आई माझ्याकडे 
लक्षच देि नसे. िी रागारागाने सकाळपासून द पारपयंि उपाशीपोटीच सैपाकघरािील कामाि ग ंिलेली 
असे. रडून रडून कासावीस झालो िरी माझ्याकडे िी पाहािच नसे. शवेटी मी जास्िच आक्रोश करू 
लागलो िर माझ्या आिेबहहिी मला उचलून सैपाकघराि पेटत्या च लीजवळ नेऊन ठेवीि आहि हिथे 
आईने मला दूध पाजले की बाहेर आिीि. आई एकसारखी जळफळि असायची आहि त्यािच माझे 
स्िनपान चालायचे. त्याम ळे िे अंगावरचे दूध मला पचेना आहि पोटाि ठरेना. द धाच्या वान्त्या होऊ 
लागल्या. थोड्याच हदवसािं रागाने व उपासाने आईच्या स्िनािील दूध आटले. त्यावळेी माझ्या 
जीहविाचाच प्रश्न उपस्स्थि झाला. रक्िी हगवि व रक्िाच्या वातं्या स रू झाल्या. मग मात्र आई घाबरली. 
सारा हदवस हिला घरकामाि गढून जाव ेलागि असे. मग रात्रभर िी मला माडंीवर घेऊन बसून रड रड 
रडे. मधूनमधून मला पािी पाजीि असे. 

 
असे हदवसामंागून हदवस चालले असिा एके हदवशी आत्या घराि नाहीशी पाहून आईने मला नेऊन 

पिजोबाचं्या माडंीवर हनजहवले आहि कानाशी िोंड नेऊन मोठ्या आवाजाि साहंगिले, ‘माझ्या अंगावरचे 
दूध स कले आहे. आिा हा ि मचा बाबा–वशंाचा आधार–न खािाहपिा मरून जािार!’ हे ऐकिाच पिजोबा 
संिापले आहि दोन्ही हािानंी आपल्या िोंडाि फाडफाड मारून घेऊ लागले. माझ्या मोठ्या आत्याला व 
हिच्या नवऱ्याला जोरजोराने हशव्या देऊ लागले. नंिर जावई (आत्याचा नवरा) बाहेरून येिाच त्याला 
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ह कमी आवाजाि साहंगिले की, ‘माझ्या बाबाला (मला) रोज हजिके दूध लागेल हििक्या द धाचा रिीब 
स रू करा.’ लागलीच माझ्यासाठी द धाचा रिीब स रू झाला. आहि त्या हदवसापासून पिजोबा घरािील 
सवम हालचालींकडे कान लावनू राहू लागले. माझे रडे ऐकू आले की ‘माझा बाबा का रडिो?’ असे मोठ्याने 
ओरडून हवचारीि. त्याचं्या या ओरड्याने आत्याचा जळफळाट होई. 

 
माझ्यासाठी द धाचा रिीब स रू झाला खरा पि माझ्या पोटािच हवकृिी उत्पन्न झाल्याम ळे म लगा 

वाचिे कठीि असेच सवांना वाटू लागले. माझे शरीर म्हिजे हाडाचंा न सिा सापळा उरला होिा. हे सवम 
सागंि बसण्यापेक्षा मी इिकेच सागंिो की मी ढ ंगि पसरून बसू शकेन असे ढ ंगिच मला नव्हिे; जेव्हा मी 
बसायला लागलो िेव्हा प ढे पाय पसरून जवळ जवळ पाठीच्या कण्यावर बसि असे. मला ढ ंगि टेकून 
दोन पायावंर भर देऊन बसिाच येि नसे. िेव्हापासून माझे हािपाय जे द बळे झाले िे कायमचेच. 

 
आधीच माझे पोट हबघडलेले. पचनशक्िी कमी झालेली; त्यािच मला आिखी धन वािाचे झटके 

येऊ लागले. मधून मधून िापाने अंग फिफििे आहि हािपाय आखडून बेश द्ध होिे चाललेच होिे. या 
स्स्थिीि आई मला छािीशी धरी आहि ‘म लगा गेला ग बाई’ असे म्हिून मोठ्याने टाहो फोडी. आईच्या 
िोंडून हेही ऐकले आहे की, हा माझा आजार मी साि आठ वषांचा होईपयंि िसाच होिा. शवेटी पाण्याि 
ब डी मारून स्नान करायला लागल्यानंिर गेला. माझ्या शरीराची स्स्थिी त्यावळेी अशी काही झाली होिी 
की, मला संभाळिे आहि माझी सेवाश श्रूषा करिे एकट्या आईवाचून द सऱ्या क िालाच शक्य होि नव्हिे. 
असो. 

 
पिजोबाचंी वारंवार रागावण्याची िऱ्हा पाहून आत्याची खात्री झाली कीं, ‘या घराि काही आपले 

वास्िव्य आिा होिार नाही, आहि मग हिच्या नवऱ्यानें आमच्या घरासमोरच थोडीशी जमीन घेऊन त्यावर 
स्विःचे घर उभारले आहि मोठी आत्या आपल्या म लासंह त्या घराि राहायला गेली. माझे वय त्यावळेी दोन 
ककवा अडीच वषांचे असाव.े 

 
मोठी आत्या अशाप्रकारे हनघून गेल्यावर घराि स्वस्थिा झाली खरी; पि आईला द सराच एक 

उपद्रव जािव ू लागला. हिच्या घरकामाि हिला एकट्या मोलकरिीची काय िी मदि होिी. हिच्या 
साहाय्यानेच वृद्ध आजेसासऱ्याचे व लहान म लाचे (माझे) संगोपन आहि श श्रूषा हिला करावी लागे. त्यािून 
हिला द सरीकडे पाहायलाही वळे हमळि नसे. एवढ्या घराि एकटीच बाईमािसू राहाि असल्याम ळे चोराचें 
चागंलेच फावले. वारंवार कभिीला भोके पडू लागली. एका रात्री िर पाच हठकािी कभि फोडल्याचे हदसून 
आले. 

 
माझी आई 

 
अशा िऱ्हेने एकीकडे चोराचंा उपद्रव िर द सरीकडे द ष्ट लोकाचंा उपसगम बाबा त्यावळेी 

कलकत्त्याला माझ्या आजोळी राहून संस्कृि कॉलेजाि हशकि होिे. माझ्या आईला वषािील प ष्ट्कळसा 
काळ साशकंिेि व एकाकीपिािच राहाव े लागे. आहि स्वसंरक्षिाच्या बाबिीि अनेक वळेी उग्ररूप 
घेण्याचा प्रसंग येई. त्याम ळे िेव्हापासून हिचा स्वाहभमान इिका जागिृ झाला होिा की, हिच्या समोर कोिी 
हिची अमयादा केली िर िे िी म ळीच सहन करून घेि नसे. िसे करिाऱ्याला िी जािवनू देई की, या 
स्त्रीि ममिाळूपिाच्या ओलाव्याप्रमािेच ज्वालाम खीचा अग्नीही धगधगि आहे. 
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माझ्या आईच्या या स्वाहभमानहवषयक अशा घडलेल्या एकदोन गोष्टींचा मी येथे उल्लखे करिो. एक 

माझ्या अगदी लहानपिची आहि एक त्यानंिर काही वषांची. पहहली गोष्ट अशी : मी पाच वषांचा होिाच 
आईने मला िेथीलच एका गावठी शाळेि दाखल केले. बसूवाडीिील बसूंच्या घरी एका वधममानी ग रुजींनी 
ही शाळा काढली होिी. त्याि मी जाि असे. मी िाडपत्रावर म ळाक्षरे हलहीि असलो िरी, हदवसेंहदवस 
बरोबरीच्या म लापेंक्षा जास्ि ह षार असल्याचे ग रुजींच्या नजरेला आले. कारि माझी आई ित्कालीन 
हस्त्रयाचं्या मानाने जास्ि हशकलेली होिी. माझे बाबा कलकत्त्याच्या संस्कृि कॉलेजचे हवद्याथी असून 
हवद्यासागर महाशय-मदनमोहन िकालंकार महाशय – याचें आवडिे हशष्ट्य होिे. त्याचंी मिे उदार व 
प रोगामी होिी. त्याम ळे माझ्या आईला त्यानंी चागंलेच हलहायला वाचायला हशकहवले होिे. िी बह िेक 
द पारच्या वळेी रामायि वाचीि असे. त्यावळेी िी मलाही हलहायला-वाचायला हशकवी. आहि त्याम ळेच 
बरोबरीच्या इिर म लापेंक्षा माझे हलहहिे-वाचिे चागंले असे. ग रुजींना याचे नवल वाटे. एकदा त्यानंी मला 
हवचारले, ‘ि ला घरी कोि हशकहविे रे?’ मी उत्तर हदले, ‘माझी आई!’ ग रुजींना आियम वाटून त्यानंी प नः 
हवचारले, ‘ि झ्या आईला हलहहिा-वाचिा येिे.?’ मी लागलीच साहंगिले, ‘हो हिला उत्तम वाचिा येिे’ 
नंिर ग रुजींनी िपास करून माहहिी हमळहवली की, ‘माझी आई घरी एकटीच असिे आहि बाबा 
कलकत्त्याला.’ 

 
यानंिर एके हदवशी, ग रुजींनी माझ्या हलहहण्याच्या िाडपत्रावर काही हलहून िे माझ्या हािी देि 

म्हटले, ‘ि झ्या आईला दे. द सऱ्या कोिाला दाखव ूनको.’ मला वाटले, सगळ्या म लािं मीच भाग्यवान. 
ग रुजींनी माझ्याच आईला पत्र हदले. प ढे मी घरी आल्यावर हसि हसिच आईला म्हटले, ‘अग आई, 
ग रुजींनी ि ला काय हलहहले आहे पाहा.’ आईने लागलीच िे िाडपत्र माझ्या हािून घेिले आहि थोडेफार 
वाचून होिे न होिे िोच हिचा चेहरा गंभीर झाला आहि हिने त्या हलहखि िाडपत्राचे ि कडे ि कडे करून 
फेकून हदले. मी िे पत्र आिले म्हिून मला मारले आहि द सऱ्या हदवसापासून मला त्या शाळेि पाठहवण्याचे 
बंद केले. हिथेच माझे शाळेि जािे सपंले. त्यानंिर गावाि नवीन स्थापन झालेल्या हाडींज स्कूलमध्ये हिने 
माझी भरिी केली. 

 
आिखी एक हिच्या स्वाहभमानाचा प्रकार घडला िो याहून वगेळा. िो माझ्या मनाि त्यावळेी 

चागंलाच ठसला गेल्याम ळे त्याची मला चागंलीच आठवि राहहली आहे. एकदा माझ्या मामाचं्या घरी 
हकत्येक नवीन पाह िे जेवायला बसले होिे. आईचा माहेरचा एक आप्ि–च लिभाऊ–अभयाचरि चक्रविी 
हाही त्याचं्या त्या पंक्िीि होिा. हा अभयमामा कलकत्त्याला सेंट झेहवयसम कॉलेजाि की हबशप्स कॉलेजाि 
संस्कृि प्राध्यापक होिा. िसेच गावािील िो एक प्रहिहष्ठि गृहस्थ मानला जाई. पि माझी आई आहि त्या 
वाडीिील इिर आप्ि ज न्या बायका अभयमामाला लहानपिापासून ‘घेनो घेनो’ या नावाने हाक मारीि. 
त्याचे अभय हे नाव बहहिींच्या, काकींच्या ककवा मोठ्या काकींच्या िोंडून कधीच ऐकू येि नसे. सगळ्याच 
‘घेनो घेनो’ या नावाने त्याला बोलवीि. त्या हदवशी जेविाच्या पंक्िीि माझी आई वाढीि होिी. मासे 
वाढिाना अभयमामाला हिने हवचारले, ‘घेनो, ि ला माशाचं एक टकलं वाढू का?’ कारि अभयमामा 
जेविाच्या बाबिीि जास्ि हचहकत्सक होिा. आहि आईला िे माहीि होिे. इिक्या परकी पाह ण्यासंमोर 
‘घेनो’ हे आपिाला केलेले संबोधन ऐकून त्याने माझ्या आईकडे डोळे वटारून एकदा पाहहले आहि 
अवज्ञासूचक अशी एकदोन वाक्ये िो बोललाही. माझी आई त्यावळेी काही बोलली नाही. त्यानंिर आचमन 
करून जेव्हा हवडा खाण्यासाठी िो आि आला िेव्हा माझी आई एखाद्या खवळलेल्या कसहहिीप्रमािे, ककवा 
पदाघािाम ळे हडवचलेल्या नाहगिीप्रमािे फ स्कारून म्हिाली, ‘हलहायला वाचायला हशकून िू इिका 
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शहािा झालास होय? मी ि ला घेनो म्हटलेले आवडले नाही? अभयबाबू म्हटले पाहहजे होिे नाही का? 
ि झी मी वडील बहीि आहे, हे ि झ्या हमत्रानंा माहीि नाही वाटिे! िू बाहेर अभयबाबू असशील पि 
माझ्याकडे िू घेनोच आहेस. माझ्या या ‘घेनो’ संबोधनाने ि झे हमत्र खूष झाले की नाखूष, हे िू त्यानंा 
हवचारून पाहा. मी ि ला घेनो म्हटले हे च कीचे ठरले असेल; पि इिक्या परक्या प्रहिहष्ठि लोकासंमोर, 
ि झ्या दीदीचा िू अपमान केलास हे ि ला शोभले का? ि झ्या स हशहक्षिपिाचे हेच लक्षि वाटिे? िर मग 
ि झ्या हशक्षिाला, प्रोफेसरीला आहि मानमान्यिेला हधक्कार असो. नशीब त्या काकाचें! ि झ्या हशक्षिासाठी 
त्यानंी इिका पैसा उगाच खचम केला!’ 

 
भडकलेल्या ज्वालाम खीिून उफाळिाऱ्या अस्ग्नस्फ कल्लगाप्रमािे जेव्हा आईच्या िोंडून असा 

वाग्बािाचंा वषाव होऊ लागला िेव्हा अभयमामाला िे सहन करवनेा. िो आईच्या पायावंर डोकी ठेवनू 
म्हिाला, ‘हददी, मला क्षमा कर. माझ्या हािून अपराध घडला.’ 

 
अभयमामाला मी हवद्वान आहि ग िवान् समजून मनािल्या मनाि त्याला फार थोर मािूस समजि 

होिो; पि िो जेव्हा माझ्या आईच्या पाया पडला िेव्हा माझ्या डोळ्यािूंन ओघळिारे अश्रू मला आवरेनाि. 
िो हनघून गेल्यावर मी आईला रागावनू म्हटले, ‘आई, िू मला ज्याप्रमािे रागावनू बोलिेस िसेच या थोर 
प्रहिहष्ठि मािसाला बोललीस!’ त्यावर आई म्हिाली, ‘जाऊ दे ि झा िो थोर मािसू! असल्या बड्याचंी 
जळ्ळी िोंडं!’ त्या हदवसाच्या त्या घटनेची मला जन्मभर आठवि राहहली. 

 
माझी िेजस्स्वनी मािा घराि एकटी राहाि असली िरी मानमयादेच्या ग िानंी स्वत्वाचे संरक्षि 

करून वागि होिी. बाबा उन्हाळ्याच्या व पूजेच्या (आहश्वन महहन्यािील नवरात्र महोत्सवाि देवीपूजेचे 
महत्त्व बंगालमध्ये फार असल्याम ळे त्याला ‘पूजा’ या नावाने संबोधले जािे.) स टीि घरी येि असि. मी 
त्यानंा यमासारखा मानून भीि असे. कारि अगदी लहानसान कारिावरूनही िे मला खूप मारि असि. 

 
माझी आई माझ्याकडून काही अन्यायाचे विमन घडले िर माझ्यावर रागवि असे आहि हशक्षाही 

करी. पि माझ्यावर हिची हकिी ममिा होिी, केवढे वात्सल्य होिे, िे विमन करून सागंिा येिार नाही. 
एकदाचा एक प्रकार मला आठविो. त्यावळेी माझे वय चार पाच वषांपेक्षा जास्ि नव्हिे. त्यावळेी मी एका 
द धमर रोगाने आजारी होिो. त्या आजाराच्या वळेी आईने आपल्या इष्टदेवाच्या चरिी नम्र होऊन नवस केला 
की, ‘ि झ्या कृपाशीवादाने या माझ्या लेकराला जर ग ि आला िर मी माझ्या हािा-माथ्यावर धूप जाळीन 
आहि स्विःच्या हृदयािील रक्िाने ि झे स्िवन हलहीन.’ 

 
इष्टदेविेला हिने केलेल्या या नवसानंिर लवकरच मी त्या आजारािून बरा झालो. नंिर जेव्हा 

नवसफेडीचे व्रिोद्यापन करण्याचा हदवस ठरला, त्या हदवशी एका म लीने मला कडेवर घेऊन िे व्रिोद्यापन 
पाहण्यासाठी देवघराि नेले. मी पाहहले िो, आई स्नान करून येऊन योगासन घालून बसली असून हिने 
आपले दोन उलथे हाि ग डघ्यावंर ठेहवले आहेि. प जारी ब्राह्मिाने हिच्या दोन्ही िळहािावंर व डोकीवर 
हचखलाचा लेप देऊन त्यावर पेटिे-धगधगिे हनखारे असलेली मािीची बशी ठेवलेली आहे आहि मंत्र 
म्हििा म्हििा िो ब्राह्मि त्या हनखाऱ्यावर धूप टाकीि आहे. हवस्िवाच्या ज्वाळा हनघि आहेि! िो सवम 
प्रकार पाहून मी भ्यालोच. वाटले, माझ्या आईला जाळले जाि आहे! हजच्या कडेवर मी बसलो होिो, 
हिच्या खादं्यावर भीिीने िोंड लपहवले. नंिर एका धारदार स रीच्या की चाकूच्या टोकाने आईने आपल्या 
छािीला हचरा पाडल्या आहि एका कशपल्याि त्यािील रक्ि साठवनू िी भजूमपत्रावर द गास्िवन हलहू 
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लागली. मग मात्र मला त्या खोलीि राहावनेा. त्या म लीच्या खादं्यावर िोंड लपवनू मी मोठ्याने रडू 
लागलो. िेव्हा मला घेऊन िी देवघराबाहेर आली. थोड्या वळेाने आईने बाहेर येऊन मला घेिले आहि 
माझे रडे थाबंहवण्याचा प्रयत्न चालहवला. मी चारपाच वषांपेक्षा यावळेी मोठा नव्हिो आहि हिच्या 
एकोहिसाव े वषी मी हिला झालो. यावरून आईचे वय या व्रिोद्यापनाच्या वळेी चोवीस-पंचवीस वषांपेक्षा 
जास्ि नसाव.े चौवीस वषांच्या म लीने (आईने) केलेल्या या नवसफेडीची जेव्हा मला आठवि होिे िेव्हा 
हवस्मयचहकि होऊन मी मनाि म्हििो, ‘ही धममहनष्ठा माझ्याि क ठे आहे!’ 

 
लहानपिी नैवेद्याबद्दल नावड 

 
याच वळेची ही एक हवलक्षि गोष्ट आहे. मी चार वष ेवयाचा असेन त्यावळेी. देवाचा नैवदे्य खािे 

मला म ळीच आवडि नसे. ब्राह्मिाच्या घराि असा प्रकार असिे म्हिजे हवलक्षिच, नव्हे भयंकरच. माझ्या 
डोक्याि हे वडे क िी भरहवले िे सागंिा येि नाही. पि प्रत्येक हदवशी माझ्या जेविाच्या वळेी हा एक 
गोंधळच उडे. माझ्या घराि शाहळग्राम, हशवपंचायिन वगैरे अनेक देविा देव्हाऱ्याि असि. पिजोबाचंी 
हकीगि सागंिाना याबद्दलची हवशषे माहहिी देण्याि येईल. प्रत्येक हदवशी भाि-भाज्या, चटिी-लोिचे 
वगैरे सवांचा देवाला नैवदे्य दाखहवल्यावाचनू कोिालाही जेविाला बसण्याचा अहधकार नव्हिा. माझीही 
अहिशय कठोर प्रहिज्ञा होिी की, देवाला नैवदे्य दाखहवलेले अन्न मी खािार नाही. या बाबिीि आई व बाबा 
याचं्याकडून मला प ष्ट्कळ मारही सहन करावा लागे. पि स्विःचा हट्ट मी केव्हाही माघारी घेि नसे. शवेटी 
हनरुपायाने असा नेम करण्याि आला होिा की, माझे जेविाचे पदाथम वगेळे काढून नंिर नैवदे्य 
दाखवावयाचा. िरी पि आईवडलावंरही मी संपूिम हवश्वास ठेवीि नसल्याम ळे, मी प ष्ट्कळदा देवाला नैवदे्य 
दाखहवण्यापूवी दाराबाहेर जेविाला बसि असे. वडील केव्हा केव्हा क िूहलाने सैपाकघरािच देवाला 
नैवदे्य दाखवनू (मी काय करिो हे पाहण्यासाठी) देवघराि जािा जािा, दारािच मी एका बाजूला जेवीि 
आहे असे पाहून पंचपात्रीिील नैवदे्याचे िीथम माझ्या पानावर कशपडीि. लागलीच जेवि बंद करून ‘मी आिा 
नाही जेविार’ असे म्हिून व हाि वर करून मी जहमनीस दोन्ही पाय घाशीि मोठ्याने रडू लागे. आई स्विः 
येऊन मला समजावण्याचा प ष्ट्कळ प्रयत्न करी. पि िे िीथम कशपडलेले अन्न मी प नः िोंडाि घालीि नसे. 
शवेटी थोरल्या आत्याच्या घरािून जेविाचे द सरे िाट वाढून आिाव ेलागे. कारि हिच्या घराि देवबीव 
काही नव्हिे. 

 
आईचे स्वप्न 

 
माझ्या असल्या या वागि कीम ळे वाडीिील शजेारपाजारच्या बायकाकंडून आईला बरीच 

मानहानीची बोलिी सहन करावी लागि. त्या म्हिि, ‘ि झ्या पोटीं असला कसला हा कालापहाड 
[म सलमानी अमदानीिील ऐहिहाहसक कहदू ब्राह्मि. त्याने म सलमान धमाचा स्वीकार करून बंगाल, आसाम व ओहरसा येथील कहदंूची प ष्ट्कळ 
मंहदरे फोडली.] जन्माला आला!’ यावर माझी आई आपिाला पडलेल्या स्वप्नाची हकीगि सागंून म्हिे, ‘मला 
माहीि आहे. या म लाला सटवीने पछाडले आहे.’ िे स्वप्न असे : आमच्या आसमंिािील बायका मंडळीि 
अशी एक रूढी प्रचहलि आहे की, सूहिकागृहाि सहाव्या रात्री नवजाि बालकाला जहमनीवर हनजवावयाचे 
नाही. बाळंहििीने त्याला माडंीवर घेऊनच रात्रभर बसले पाहहजे. बालकाला जहमनीवर हनजहवले िर 
सटवी त्याला हरि करून नेिे. या रूढीप्रमािे, मी जेव्हा सहा हदवसाचें अभमक होिो िेव्हा माझ्या आईने 
दाईशी असा संकेि केला होिा की, ‘अधी रात्र होईपयंि हिने म लाला घेऊन बसाव ेआहि अधी रात्र आपि 
स्विः मला माडंीवर घेऊन बसाव.े’ याप्रमािे अधी रात्र होईपयंि दाई मला घेऊन राहहली. नंिर आईची 
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पाळी आली. आई मला थोडा वळे घेऊन बसल्यावर हिला झोप येऊ लागली. िेव्हा हिच्या मनाि आले, 
म लाला पोटावर घेऊन झोपावे. जहमनीचा स्पशम झाला नाही म्हिजे झाले. आहि मग िशी िी झोपली. 
झोपेि हिला स्वप्न पडले. एक रूपलावण्यसंपन्न अशी स्त्री सूहिकागृहाि आली आहि हसि हसि िी 
म लाला घेऊन हनघाली. आई घाबरून हिला म्हिाली, ‘कोि िू! माझ्या म लाला क ठे नेिेस?’ त्या स्त्रीने 
हसून म्हटले, ‘वाः हा िर माझाच म लगा.’ आई म्हिाली, ‘नाही. िो माझा म लगा आहे.’ त्या स्त्रीने 
साहंगिले, ‘नाही. माझा आहे.’ या भाडंिाि आईला जाग आली. पहािे िो ‘मी हिच्या पोटावरून खाली 
सरकून पडलो आहे!’ स्वप्नाची ही हकीगि आईच्या स्मरिाि कायमची राहून गेली. आहि मग हिची खात्री 
झाली की, म लगा सटवीने हरि करून नेल्याम ळे आपला क लधमम सोडून ‘ब्राह्म’ झाला. आईच्या िोंडून 
जसे ऐकले िसेच मी हे हलहहले आहे. 

 
मी सहा वषांचा असिाना माझी बहीि जन्माला आली. िी हदसण्याि अहिशय स ंदर असल्याम ळे 

बाबानंी कहवत्वसूचक असे हिचे नाव ‘उन्माहदनी’ ठेहवले होिे. िी जेव्हा पाच सहा महहन्याचंी झाली िेव्हा 
आईने एके हदवशी हिला माझ्या पिजोबासंमोर ठेवनू त्याचंा हाि उन्माहदनीच्या अंगावर ठेहवला आहि 
मोठ्याने म्हिाली, ‘ही म लगी झाली आहे. बघा आहि पायधूळ लावनू आशीवाद द्या.’ पिजोबानंी दीघम 
स स्कारा सोडून म्हटले, ‘दयामयी मा, न हवसरिा िू प नः आलीस होय!’ पिजोबाचं्या दोन म ली, दयामयी 
व करुिामयी नावाच्या होत्या त्या बालपिीच वारल्या. त्यानंा वाटले, िीच दयामयी प न्हा जन्माला आली 
आहे. आहि मग िेव्हापासून िे उन्माहदनीला दयामयी म्हिूनच हाक मारीि असि. 

 
उन्माहदनी बसू लागिाच िी मला खेळगडी झाली. आम्ही दोघे बहीि-भाऊ बसून खेळि असू. 

वाडीिील इिर म लािं मी हमसळिे हे आईला पसिं नसे. त्या काली त्या वाडीिील म ले हकिी वाईटसाईट 
बोलि व कसकशी वाईट-साईट कृत्ये करीि, त्याची न सिी आठवि झाली की मला आिाही संकोच 
वाटिो. हशव्यागाळीहशवाय त्याचं्या िोंडून द सरा शब्दच हनघि नसे. त्यापंैकी बरीचशी म ले रागावली की 
आपल्या आईला ‘पाँटी’ [बकरी या अथाचा ग्राम्य शब्द.] म्हिि. माझ्या शजेारीच राहाि असलेल्या एका 
ज्ञाहिगृहस्थाचें म लगे-म ली आपल्या आईला ‘पाटंी पाटंी’ म्हिण्याि इिके सरावले होिे की, त्याचंी एक 
लहानगी बहीि [िी बरोबर नसली िर मी खायला जेवायला बसि नसे आहि हिच्याहशवाय मला एकट्याला झोप येि नसे.] –आईला 
आई म्हिण्याऐवजी ‘पाटंी पाटंी’ असेच शब्दोच्चार करू लागली. आई क ठे हदसली नाही की िी ‘पाटंी पाटंी’ 
म्हिूनच रडू लागे. िसल्या त्या म लाचं्या संगिीपासून आई मला कसा व हकिी वाचहवण्याचा प्रयत्न करीि 
असावी हे आत्ता मनाि आले म्हिजे आियमचहकि होिो मी! एकदा वाडीिील एका म लाच्या िोंडून त्याच्या 
आईला बापावरून हशव्या देिाना ऐकून आलो आहि मीही माझ्या आईला िीच हशवी हदली. मग काय 
हवचारिा! आईने माझे दोन्ही हाि धरले आहि मािीच्या नळ्याचे दोन ि कडे हचमट्याप्रमािे एकत्र करून 
माझ्या गालाचें मासं सोलून काढले. रक्िाने सगळे िोंड माखून गेले. त्यानंिर हकत्येक हदवस मला 
जेविाच येईना. िादंळाचंी गाळलेली पेज दूध हमसळून आई मला पाजीि होिी. त्यानंिर आईला मी 
हशवीगाळ केलेली कोिीच कधी ऐकली नाही. 

 
भाऊ–बहीि 

 
उन्माहदनीवर मी हजवापाड पे्रम करीि असे. नेहमी खादं्यावर घेऊन हिला हफरवीि असे. क ठे काही 

चागंले फळ ककवा फूल हमळाले िर अगत्याने हिच्यासाठी म्हिून आिण्याचा माझा हरवाजच बनून गेला 
होिा. सायंकाळपूवी आम्हा दोघा भावाबहहिींना आईने जेवायला घािल्यानंिर आम्ही दोघे झोपायला जाि 
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असू. [िी बरोबर नसली िर मी खायला जेवायला बसि नसे आहि हिच्याहशवाय मला एकट्याला झोप येि नसे.] लहानपिापासूनच 
माझी कल्पनाशक्िी फार दाडंगी! हकिी आहि कसल्या कसल्या गोष्टी रचून मी उन्माहदनीला सागें, त्याची 
आिा आठवि झाली की, माझे मलाच हसू येिे. गोष्टी ऐकिा ऐकिा माझ्या अंगावर हाि ठेवनू िी झोपी 
जाई. मलाही झोप लागे. 

 
णचन्िादासी 

 
१८३३ साली झालेल्या चक्रीवादळाने सम द्राच्या ज्या लाटा उसळल्या त्यानंी स ंदरबनािील सगळा 

प्रदेश जलमय करून टाकला. त्या जलप्रलयाने गहरबाचं्या झोपड्या पार वाहून गेल्या. हजारो स्त्रीप रुष 
पाण्याि वाहून गेले, ब डून मरि पावले. कोिी कोिी घराच्या छपरावर चढून जीव बचावण्याचा प्रयत्न 
केला, िे उत्तरेकडे वाहाि आले. अशा प्रकारे वाहाि आलेल्या अनेक स्त्रीप रुषानंी आमच्या गावचा आश्रय 
घेिला. नंिर कॉलऱ्याचा आजार झाला. त्याि प ष्ट्कळसे मेले. या मोठ्या आजारािच माझी पिजी, 
आजोबा आहि आजी वारली हे पूवी साहंगिलेच आहे. 

 
जे सगळे लोक जलप्रलयाि वाहून आले होिे, त्यािंील कचिा नावाची एक खालच्या वगािील स्त्री 

आमच्या घरी आश्रयाथी म्हिून आली. माझ्या आजोबानंी दयापरवश होऊन हिला घराि जागा हदली. 
त्यानंिर िे कॉलऱ्याने वारले. कचिा मात्र आमच्या घरी राहहली िी राहहलीच. माझ्या मोठ्या आिेकडे िी 
घरकाम करीि असे. माझ्या वडील आत्याची म ले जन्मापासून हिनेच साभंाळली व हिच्याच अंगावर पाळली 
पोसली गेली. मीही मामाचं्या घरून आल्यावर हिच्याच पहरचयेवर वाढलो. समजू लागल्यावर मला 
चागंलेच जािवले की कचिाच आमचा खरा आधार आहे. आम्ही हिला दासी म्हिून न वागहविा कचिाहददी 
म्हिि असू. िी सवम कामकाजाि हनप ि होिी. रानािून लाकडे िोडून आििे, जाळे वगैरे घेऊन 
गावापासून दूर असलेल्या िळ्यािून मासे धरून आििे, गाईचे दूध काढिे, बाजारहाट करिे हिच्याच 
हािी असे. धान्याची मळिी करण्याचे काम िीच करी. आमच्या बाबिींि क िी काही केले अगर आम्हाला 
क िी बोलले मारले िर वाहघिीप्रमािे िी त्याच्या अंगावर धावनू जाई. त्याम ळे वाडीिील लोक हिच्या 
भीिीने नेहमी साशकं असि. िी इिकी हनरोगी आहि सशक्ि होिी की, सकाळीच उठून १८ । १९ मलै 
अंिरावर असलेल्या माझ्या मामाच्या घरी हनरोप अगर भेट पोचवनू येण्यास हिला म ळीच श्रम वाटि नसि. 

 
त्याच लहान वयाि कचिादासीने आम्हालंा साहंगिले असाव ेकी, आमच्या घरासमोरचे नारळीचे 

झाड रात्रीच्या वळेी देशोदेशी हफरायला जािे. एक डाकीि त्याच्यावर बसून हफरि असिे. या हिच्या 
सागंण्याने आम्हा म लािं एक मोठी भीिी हनमाि झाली होिी की, आमचे नारळीचे झाड वाट च कून क ठे िरी 
हरवनू जाईल. िी डाकीि झाड क ठे िरी टाकून आली िर! या बाबिीि कचिादासीने असे साहंगिले होिे 
की, झाडाला जर लोखंड ठोकून ठेहवले िर डाहकिीला त्या झाडावर बसिा येिार नाही. िे घेिारच नाही 
हिला. हे ऐकून आम्ही काही म लानंी सायकंाळच्या पूवी त्या नारळीच्या झाडाला हखळा ठोकून ठेहवल्याचे 
मला आजही चागंले आठविे. 

 
बंगाली िाळेचा णवद्याथी 

 
गव्हनमर जनरल लॉडम हाहडंज याच्या कारकीदीि देशाि हकत्येक आदशम बंगाली शाळा स्थापन 

झाल्या. त्यापंैकी एक आमच्या गावािही होिी. काचंडापाडा येथील राहािारे श्यामचरि ग प्ि या नावाचे 
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एक सद्गृहस्थ या शाळेवर पहहले मास्िर म्हिून आले. गावठी शाळेच्या ग रुजींचा आईला अत्यंि हिटकारा 
आल्याम ळे मला त्या शाळेिून काढून हिने या नवीन शाळेि दाखल केले. हिथे जाऊ लागल्यावर मी 
स्कूलब क सोसायटीने प्रहसद्ध केलेल्या विममाला व मदनमोहन िकालंकार याचें नवप्रकाहशि प स्िक 
हशश हशक्षा याचा अभ्यास करू लागलो. मदनमोहन िकालंकार याचं्या हशश हशके्षिील प ष्ट्कळ धडे हमत्राक्षर 
(यमकय क्ि छंद) व कहविाय क्ि असे होिे. मला िे फार आवडि. एकदोन वळे वाचल्याने िोंडपाठही 
होि. विमपहरचयाि अडथळा होई खरा; पि मी शब्दाला शब्द जोडून बोलिा बोलिा ंकहविा करीि असे. 

 
गावािील इंग्रजी स्कूल 

 
हाहडंज बंगाली स्कूल स्थापन झाल्यानंिरच आमच्या गावाि एक इंग्रजी स्कूल स्थापन झाले होिे. 

हहरदास दत्त नावाच्या जमीनदाराचं्या वाड्यािील एका िरुिाने देशाि हशक्षि प्रसाराच्या बाबिीि त्या वळेी 
फार उत्साह दाखहवला होिा. िो परलोकवासी होऊन थोडेच हदवस झाले. म ख्यिः त्याचं्या व याचं्या 
समवयस्क हमत्राचं्या खटपटीने आहि जमीनदाराचं्या मदिीने हे इंग्रजी हवद्यालय स्थापन झाले असाव ेअसे 
माझे अन मान आहे. िसेच मला हेही आठविे की, या इगं्रजी स्कूलवर एका इंग्रजी हेडमास्िरलाही नेमनू 
घेण्याि आले होिे. गावािील मंडळीच्या दृष्टीने हा एक नवीनच उपक्रम होिा. साहेबाबरोबर एक क त्राही 
शाळेि येई आहि हेडमास्िर साहेबाचं्या टेबलाखाली झोपून असे. आम्ही त्याला पाहून फार भीि असू. हा 
साहेबमास्िर जमीनदारबाबूचं्या एका बंगल्याि राहाि असे. त्याने पाळलेल्या कोंबड्या व हनरहनराळे पक्षी 
पाहण्यासाठी आम्ही बागेच्या बाहेरून डोकावि असू. साहेबाला रस्त्याि पाहािाच आम्ही दूर हनघनू जाि 
असू. यावरून आमच्या गावी नवीन स धारिेचा प्रकाश माझ्या बाल्यावस्थेिच हदसू लागला होिा, असे 
म्हिायला हरकि नाही. केवळ इिकेच नव्हे िर हहरदास दत्त प्रभहृि हकत्येक िरुिाचं्या सहाय्याने 
‘महजलपूर पहत्रका’ नावाचे एक विममानपत्रही प्रकाहशि होऊ लागले होिे. पि िे प ढे अल्पकालािच बंद 
पडले. याखेरीज व्रजनाथ दत्त नावाचे आमच्या गावािील एक मध्यमवगीय सद्गृहस्थ ज्ञानचचा करण्याि 
मोठा उत्साह दाखवीि असि. िे, ब्राह्मि हशक्षक व हवद्वान गृहस्थ यानंा जमवनू नेहमी ज्ञानालोचन 
करण्याि कालके्षप करीि. बौहद्धक चचा करण्याची त्यानंा फार आवड असे. असेही मी ऐकले होिे की, 
ब्राह्मसमाजाची ‘ित्त्वबोहधनी पहत्रका’ िे घेि असि. याचंा वडील म लगा हशवकृष्ट्ि दत्त ह्याचा ‘महजलपूर’ 
पहत्रकेशी बराच संबधं असे, असेही मी ऐकले होिे. हशवाय गावची स धारिा करण्याकडेही िो हवशषे लक्ष 
देई. गावाि ब्राह्मधमाचा प्रवशे त्याच्याम ळेच झाला असेही लोक बोलि. मला भस्क्िभषूि वाटिारे व 
ग रुस्थानी असिारे, गावािीलच उमेशचदं्र दत्त यानंाही त्याने ब्राह्मधमाकडे वळहवले होिे. याच हशवकृष्ट्ि 
दत्ताने यानंिर काही हदवसानंी ‘ल हक्रसीयन उपाख्यान’ बंगाली पद्याि अन वाहदि केले व आम्हालंा 
काव्यहवषयाि मागमदशमक होण्याचेही श्रये हमळहवले. प ढे हा गृहस्थ उन्माद रोगाने पछाडला होिा. नंिर 
याच अवस्थेि काही कालाने िो परलोकवासी झाला. याच्या या उन्मादरोगासंबधंाने एक स्मरिीय गोष्ट 
आहे. याचा बाप व्रजनाथ दत्त हा ज्ञानान रागी व ग िीजनानंा उत्साहहि करिारा असला िरी अहिशय गाजंा 
पीि असे. लोक ज्याप्रमािे घराच्या कभिीला शिेगोळे थापून ठेवीि, त्याप्रमािे हा आपल्या बठैकीच्या 
खोलींिील कभिींना गाजंाच्या लहान लहान गोळ्या हचकटवनू ठेवी. मधून मधून त्यािंील एकेक गोळी 
आपि खावी आहि हमत्रानंाही द्यावी, असा त्याचा हरवाज असे. आहि आियम असे की, याची काही म ले प ढे 
वडेी झाली. गाजंा अहिशय हपिे व ओढिे याचाच हा पहरिाम असावा. िे काही असले िरी माझ्या 
बालवयाि आहि प ढे मी महजलपूर सोडून गेलो िेव्हा महजलपूर हे गाव, हशक्षिाहद हवषयाि चौवीसपरगिा 
हजल्ह्यािील दहक्षि भागाि नावाजलेले व प ढारलेले गाव म्हिून ओळखले जाई. या गावािील ब्राह्मधमम व 
बाहलका हवद्यालय याचं्या चळवळीचा पहरचय चौथ्या प्रकरिाि हवशषे देण्याि येईल. 
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‘आढ’ िब्दाचा अथव 

 
याच कालािील आिखी काही गोष्टी आठविाि. आई स्विः माझ्या जेविखािाकडे हवशषे लक्ष 

देि असल्याम ळे अगर िी मला आग्रहाने खाऊ घालीि असल्याम ळे माझे पोट बरेच मोठे हदसि असे. 
हािपाय रोहगष्ट म लाप्रमािे बारीक; पि पोट मात्र मोठे व गोलाकार त्याम ळे श्यामाचरि ग रुजी मला 
‘अफूखोर बामि’ म्हिि असि. आहि मी जवळ सापडलो की दोन्ही बोटानंी माझे पोट दाबून पाहाि. मी 
माझ्या या घेरदार फ गीर पोटाम ळे अनेक हशक्षकाकंडून पोट दाबनू घेण्याच्या वदेना सहन केल्या आहेि. 
एकेक हदवशी िर मी शाळेि जािाच, मास्िरसाहेब माझे नेसिे धोिर सोडून माझ्या कपाळाला ग ंडाळीि 
आहि पोट दाबिादाबिा म्हिि, ‘अफीमबाज बामिा, ि झी आई ि ला हकिी अफू खायला घालिे?’ िरीपि 
शामाचरि ग रुजी, माझ्या अभ्यासािील ह षारीबद्दल माझ्यावर फार लोभ करीि. मा पहहला ककवा द सरा 
नंबर कधी सोडलाच नाही. याचे कारि मात्र माझी आई. अभ्यासाकहरिा मी आईकडे जाि असे; परंि  
हशकण्याकडे माझे लक्ष होिे हा माझ्या बाबिीि प्रशसेंचा हवषय होिा. 

 
आई सकाळी उठिाच घरकामाि ग ंिून जाई. मी प स्िक हािाि घेऊन हिच्या मागून हफरिा हफरिा 

‘आई, हे काय?’ ‘याचा अथम काय?’ असे एकसारखा हवचारीि असे. यावळेची एक गोष्ट सागंिो. 
‘हशश हशक्षा’ प स्िकाि ‘आ’ आहि ‘ढ’ या अक्षराला ‘य’ हे अक्षर जोडल्याने काय होिे, याचे उदाहरि म्हिनू 
‘आढ्य मन ष्ट्य सदा स खी’ असे हदले आहे. मी आईला हवचारिाच हिने, ‘आढ्य हे जोडाक्षर आहे िे 
हशकहवण्यासाठी ही वाक्ययोजना केली आहे’ असे साहंगिले; पि िेवढ्याने माझे समाधान होईना. मी हिला 
प नः प्रश्न केला, ‘आढ्य क िाला म्हििाि आई?’ हिने उत्तर हदले ‘आढ्य म्हिजे फार मोठा मािूस, जसे–
गोपालबाबू.’ (हे गावािील एक जमीनदार होिे.) प ढे शाळेि गेल्यावर ग रुजींनी हवचारले, ‘आढ्य शब्द 
कसा ियार झाला व त्याचा अथम काय िे सागंा.’ मी लागलीच उत्तर हदले, ‘आ आहि ढ याला ‘य’ 
जोडल्याने ‘आढ्य’ शब्द होिो. आढ्य याचा अथम थोर मािूस. जसे गोपालबाबू.’ माझे हे उत्तर ऐकिाच 
ग रुजी हसू लागले आहि हसिा हसिा त्यानंी मला हवचारले, ‘वा वा! हे क िी साहंगिले, रे ि ला?’ मी 
लागलीच उत्तर हदले. ‘का? माझ्या आईने असेच साहंगिले.’ अशा प्रकारे आईच्या गृहपाठाम ळे शाळेि 
कोििाच म लगा मला मागे टाकू शकि नव्हिा. आहि याचे पयमवसान असे झाले की, जो िो म लगा 
आपापल्या घरी जािाच स्विःच्या आईकडे हट्ट धरून बसे, ‘हशवचूी आई, त्याला अभ्यास सागंिे. िू िसा 
मला का नाही सागंि? का नाही हशकवि?’ त्याचंी आई उत्तर देई ‘अरे बाबा, मला काय हलहहिा वाचिा 
येिे? हशवचू्या आईने चागंलीच आग लावनू हदली आहे!’ अशा प्रकारे माझी आई हशकलेली असल्याम ळे 
शजेारच्या आयाबायािं हिने चागंलाच गोंधळ उडवनू हदला होिा. 

 
पणहली मास्िरकी 

 
आमच्या घराशजेारी एका ज्ञाहिबधूंच्या वाड्याि एक गौरविी हवधवा राहाि असे. नात्याने िी 

माझ्या वडलाचंी च लिी होिी. माझ्या आईला अन्नदामंगल, रामायि, महाभारि, रोहमओ-ज्य हलयेट वगैरे 
वाचिाना पाहून हिला हलहहिे–वाचिे हशकण्याची फार इच्छा झाली होिी. िेव्हा हिने मला आपल्या घरी 
बोलावनू व खाण्यासाठी थोडी हमठाई हािावर ठेवनू माझी बरीच ख शामि केली आहि विमपहरचय 
हशकायला बसली. माझी करमिूक करण्याच्या हेिूने हािटाळीचा िाल धरून मला नाचहवण्यासाठी िी 
म्हिि असे, ‘हशव नाहच नाहच जाय, हशव डम्ब रु बाजाय, हडहम हडहम हडहम डम्ब रु बाजाय’ हिच्या 
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गाण्याच्या व हािटाळीच्या िालावर मी नाचि असे. यानंिर माझ्या ममिाळू आज्या, च लत्या, मोठ्या आक्का 
मला पाहिाच ‘हशव नाहच नाहच जाय’ असे म्हिून माझे आदराहिथ्य करीि. 

 
खेळगडीि लंगडी मुलगी 

 
माझी क िी प्रशसंा केलेली मला फार आवडि असे. ही द बमलिा लहानपिापासून मला जडली 

असावी असे वाटिे. आमच्या शजेारीच असलेल्या एका घराि माझ्या आप्िापंैकी काकाचंी एक लंगडी 
म लगी होिी. िी माझ्याहून दोन िीन वषांनी मोठी असावी. िी रोज सकाळी माझी ख शामि करून माझ्या 
खाण्यािील प ष्ट्कळसा भाग स्विःच मटकावी. आईने हदलेला खाऊ हािाि घेऊन मी बाहेर येिाच मला िी 
गोड शब्दानंी ‘आगाशदादा, इथे ये ना.’ असे म्हिून मला बोलवी. हिला स्विःच्या दाराबाहेर येिा येि 
नसल्याम ळे, हिच्या त्या लाघवी बोलावण्याने माझे हिच्याकडे लक्ष जाि असे. िी मला ‘आगाशदादा’ का 
म्हिि असे िे मला ठाऊक नाही. मी जसजसा हिच्या रोखाने पाऊल टाकी िसिशी िी आपल्या 
बोलण्यािील गोडवा वाढवनू ‘हकिी स लक्षिी स ंदर म लगा आहे!’ असे वारंवार म्हिे. आहि मग मीही 
अहिशय आनंदाने हिच्याजवळ जाऊन बसे. मग िी म्हिे, ‘ये ना भाई, दोघेही एकमेकाचंा खाऊ हमसळून 
खाऊ.’ बोलिा बोलिा िी आपल्या वाटीिील खाऊ माझ्या मोठ्या वाटक्याि घाली आहि म ठी भरभरून 
भराभर खाऊ लागे. मलाही फार आनंद वाटे. आहि हास्यकारक कथा अशी की, खाऊ संपिाच मग हिच्या 
बोलण्यािील गोडवाही संपून जाई आहि िी सगळी ममिा-मायाही लोपून नाहीशी होई. इिकेच नव्हे िर 
मनाहवरुद्ध थोडेसे काही होिाच िी नखांनी ओरबाडून हशव्या देऊन मला उंबऱ्याबाहेर ढकलून देई. नंिर 
रडि रडि मी घराि आलो की आई म्हिे, ‘उत्तम झालं. चागंलं झालं. हजारदा ि ला साहंगिलं असेल की 
त्या लंगडीजवळ िू जाऊ नको. िरी आपला मरायला हिच्या जवळ जािोसच.’ आईने असे हकिीदा िरी 
साहंगिले िरी मी आपला प नः प नः त्या लंगडीजवळ जाि असेच. बह धा हिच्या त्या लाघवी व ख शामिीच्या 
गोड बोलण्याचा लोभ मला आवरि नसावा. इंग्रज कवी काऊपर स्विःसंबधंी म्हििो, ‘ड्यूप ऑफ् ट मॉरो 
ईव्हन् फ्रॉम ए चाईल्ड.’ त्याप्रमािेच मीही माझ्यासबंंधाने म्हिेन, ‘ड्यूपड् बाय् पे्रज इव्हन् फ्रॉम ए चाइल्ड.’ 

 
संुदर खेळगडीि 

 
त्याकाळची आिखी एक गोष्ट मला आठविे. एक अहिशय स ंदर व गोरीपान, उमललेल्या 

फ लाप्रमािे टवटवीि हदसिारी म लगी आमच्या शजेारच्याच घरी आपल्या मावशीकडे म्हिून येई. िी 
माझ्याच वयाची होिी. िी आली की माझे खेळिेसवरिे, हलहहिेवाचिे चट्सारे बंद होई आहि हिच्या 
पावलावर पाऊल ठेवनू मी भटकि असे. आम्ही आळीिील म लगे-म ली एकत्र होऊन ‘चादं चादं केन भाई 
कादं’ वगैरे अनेक खेळ खेळि असू. या खेळािं िी माझी जोडीदारीि बने. खेळण्याच्या हनवडि कीि मला 
जर हिच्या जोडीला जािा आले नाही िर मला अहिशय वाईट वाटे. मी हिचा हाि धरून त्या बाजूच्या 
खेळगड्यानंा म्हिे, ‘मी हहच्या जोडीला राहिार. ि म्ही माझ्या बदली या पक्षािून त्या पक्षाि क िा 
द सऱ्याला पाठवा.’ माझे हे म्हििे म ले मानीि नसि. जोरजबरदस्िीने मारून-ढकलून मला त्या द सऱ्या 
पक्षाचं्या टोळीि घालवीि. या म लीचे घर माझ्या शाळेच्या वाटेिच होिे. मी शाळेिून येिाना हिला भेटून 
एखादा खेळ खेळून येई. नंिर मी जेव्हा कलकत्त्याला आलो आहि िेथील अभ्यासाि वगैरे गढून गेलो िेव्हा 
गावी हिचे लग्न होऊन िी दूरवर असलेल्या आपल्या सासरी हनघूनही गेली होिी. प ष्ट्कळ वषे हिची माझी 
गाठभेट झालीच नाही. प ढे मी मोठा होऊन ब्राह्मसमाजाि प्रहवष्ट झाल्यावर गावी गेलो िेव्हा हिला पाहहले. 
पहािाच मी चमकलो. हिचा पूवीचा स ंदर टवटवीिपिा आिा पार नाहीसा होऊन िी म लाबाळाचं्या 
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जंजाळाने व संसारािील कष्टकामाने भारावनू अगदी मलूल होऊन गेली होिी. हिला त्या स्स्थिीि पाहून 
मला कसेसेच वाटले. त्या भावावशेाि हिला उदे्दशून ‘िूच माझी िी लहानपिची खेळगडीि काय?’ अशी मी 
एक कहविाही रहचली होिी. माझी त्यावळेची ही आठवि बरोबर असेल िर िी मी रचलेली कहविा, 
द्वारकानाथ गंगोपाध्याय या माझ्या एका हमत्राने, माझ्याकडून जोरज लमाने काढून घेऊन िी ‘अबला बाधंव’ 
मध्ये छापली होिी. ‘ि हम हक आमार सेइ खेलार संहगनी’ ही माझी कहविा हमळहवण्यासाठी मी प ष्ट्कळ 
झटलो पि ‘अबला बाधंव’चा ज ना वार्मषक संग्रह मला हमळहविा आला नाही िो नाहीच. 

 
माझ्या शालेय जीवनािील आठविींचा गोडवा अन्िःकरिाि कायम राहहला आहे. उन्हाळ्यािील 

काही महहने सकाळची शाळा असल्याम ळे आळीिील म लानंा घेऊन मी अगदी पहाटेसच उठून फ ले 
आिायला जाि असे. िेथून फ ले िोडायची आहि हपशवीि भरून शाळेि आिायची. जमीनदारबाबूंच्या 
समोर चाफ्याचे एक झाड होिे. त्या झाडावर चढून फ ले काढावी लागि. झाडावर चढण्याि मी हििकासा 
पटाईि नव्हिो. आडदाडंपिा िर मी कधी केलाच नाही. िरीपि माझ्याबरोबरची आडदाडं म ले मला 
झाडावर चढहवण्याि च कवाच कव करीि नसि. चढायला मी घाबरू लागलो िर िी मला हभत्रा म्हिून 
माझा उपहास करीि. त्याचंा िो उपहास माझ्या मनाला सहन होि नसे. 

 
गायन संघ 
 

त्यावळेच्या आिखीही काही गोष्टी मला आठविाि. एके हदवशी आळीि रामायिगायन झाले. िे 
पाहून आळीिील म लानंी एक ‘रामायि गायनसंघ’ काढला. मला गािा येि नसल्याम ळे मी म ख्य गायक 
झालो नाही, िरी पि माझ्या प्रोत्साहक प ढारीपिाम ळे गायनसंघ स्थापन झालाच. एका म लाच्या गळ्याि 
एक ढोलकी आहि द सऱ्या म लाच्या हािाि करिाल देऊन म ख्य गायक आपल्या हािाि चवरी घेई. आम्ही 
सवम पायािं घ ंगूर बाधूंन त्याला साथ देि असू. अशा िऱ्हेने आमचा हा गायन संघ संध्याकाळी आळीिील 
घरोघरी गािी गाि हफरि असे. त्या गाण्याला आगाहपछा, भाव, अथम वगैरे काहीही नव्हिे. आळीिील एका 
हौशी मन ष्ट्याने हास्यकारक अशी काही गीिे रचून िी आम्हालंा हशकहवली. िीच आम्ही घरोघरच्या 
बायकामंडळींना ऐकवायची. बायका–म ली, िी गािी ऐकून होहो करून हसिाहसिा लोटपोट होऊन 
जाि. िेवढ्यानेच आम्हालंा आनंद होऊन आमच्या श्रमाचे साथमक झाले असे वाटे. 

 
मंुग्या काय बोलिाि? 

 
मला त्यावळेी पश -पक्षी पाळण्याचा फार नाद लागला होिा. मी पाळला नाही असा जीवजन्िू 

राहहला नाही. लहान पक्षी, ब लब ल, स िारपक्षी, हचमण्या, पारव,े पोपट असे सवम पक्षी िर माझ्या 
संग्रहालयाि असिच; पि फ लपाखरे, पिंग आहि जाड्या म ंग्याही पाळण्याचे मी सोडले नाही. िो एक 
नादच लागला होिा मला. म ंग्यानंा िर मी अगदी जपून डबीि ठेवीि असे. पिंगानंा अगदी कोवळ्या 
द वांचा चारा घालायचा. म ंग्यानंा साखर इत्याहद खाऊ चारायचा. म ंग्याचं्या हालचाली पाहण्याि मला फार 
कौि क वाटे. ६ । ७ वषांचा मी असिाना म ंगी बनून हािापायावंर चालि त्याचं्या बरोबर हफरायचा. माशा 
मारून झाडूच्या काडीचे टोक मोडून त्याने िी माशी ओट्यावरच्या मािीि प रायचा आहि त्यानंा 
खाण्यासाठी म ंग्या येऊन कशी ओढािाि करिाि हे पाहण्यासाठी वाट पाहाि राहायचा. कदाहचत् अधा 
एक िासाने एखादी म ंगी िेथे यायची. िी येऊन प्रथम त्या माशीचे पाय धरून ओढायला आरंभ करायची. 
पि आपल्या एकटीला काही ही नेिा यायची नाही असे कळून येिाच िी हिच्या सभोवार हफरून परीक्षा 
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करू लागायची. माशी प रलेल्या हठकािी मी एक काडी प रून ठेवलेली असे त्या काडीवर भराभर चढउिार 
करायची. नंिर िी हनघून जायची. िी क ठे जािे हे पाहण्यासाठी मी हािापायावर उड्या मारीि 
हिच्याबरोबर जायचा. जािा जािा िी एका लहानशा हबळाि अदृश्य व्हायची. प ढे काय होिे िे 
पाहण्यासाठी मी िेथेच थाबंायचा. नंिर स मारे अध्या एक िासाने अनेक म ंग्याचें सैन्यपथक घेऊन िी बाहेर 
यायची. म गं्याचं्या रागेंि बऱ्याच मोठ्या व दीघाकृिी अशा दोन म ंग्या होत्या. मला वाटले या सेनापिी 
असाव्याि. प ढे िे फार मोठे सेनापथक हळूहळू रागेंने त्या माशीजवळ आले. आहि मग जोराची ओढािाि 
स रू झाली. शवेटी काडीचा दाब मी काढून घेिला. लागलीच िे सैन्य मृि माशीच्या खळग्याि हशरले. 
प ढच्या मागे आल्या की, मागच्या प ढे जायच्या. वाटेि एकमेकींच्या िोंडाला िोंड लावनू त्यानंी काही सकेंि 
केला. लागलीच जािाऱ्या मागे हफरल्या. मला वाटले यानंा खात्रीने बोलिा येि असावे. मग मी त्या 
खळग्याला कान लावनू राहहलो. काही शब्द ऐकिा येिाि का पाहाव ेहा हेिू. बरोबरचे माझे सवगंडी काही 
बोलू लागले की, ‘गप्प. गप्प म ंग्या काय बोलिाि िे मी ऐकिो.’ असे दरडावनू सागंि असे. माझा हा नसिा 
उपदव्याप आहि भलिीच सावधहगरी पाहून सगळे हसि. माझा हा असला खेळ नेहमीच चाले. 

 
पक्षी पकडिे 

 
त्यानंिर पक्ष्यानंा पकडण्याच्या व त्यानंा पाळण्याच्या बाबिीि मला हवशषे उत्साह होिा. पक्षी 

पकडिाना, पक्ष्याचं्या घरट्यािूंन त्याचंी हपले चोरून आिीि असे. मात्र नंिर त्यानंा पाळण्यापोसण्याचे 
काम करण्याि आईप्रमािे दक्षिा घेई. त्या जािीचे पक्षी काय खािाि, त्याचंी आई त्यानंा कशी खाऊ 
घालिे ही सगळी माहहिी आळीिील आडदाडं म लाकंडून मी हमळहवली असल्याम ळे हदवसािून १० वळे 
त्यानंा खायला घालण्याचे काम मी करी. गाडग्याला हछदे्र पाडून व त्यािं गविकाड्याचें घरटे बाधूंन आि 
िी हपले ठेवायची आहि त्यावर मािीचे झाकि घालून िे गाडगे घराच्या आढ्याला लोंबिे ठेवायचे. कारि 
नजर च कून सापाने िी हपले खाऊ नये म्हिनू. नंिर खज रीच्या झाडाचे झाप िोडून त्याचा प ढचा भाग 
चावनू खािाि त्याप्रमािे करायचा. त्याला छाटलेला म्हििाि. िे िसले छाटलेले झाप हािाि घेऊन 
फ लपाखरे पकडण्यासाठी माळावर जायचे. गविावरून िे झाप हफरहविाच पिंग उडून जाि. लागलीच 
त्या झापाने उडत्या पिंगानंा अधममेले करून त्यानंा बाबंूच्या नळीि भरून ठेवावयाचे. हा माझा पिंग 
पकडण्याचा उद्योग िासन् िास चालायचा. नंिर िे पिंग घरी आिून हपलानंा खायला घालायचे. पक्ष्याची 
हपले पाळण्याचे हे माझे काम वैशाख-ज्येष्ठ महहन्याि चाले. बाबा त्यावळेी उन्हाळ्याच्या स टीि घरीच 
असि. माझे हे पक्षी पाळण्याचे कृत्य त्यानंा आवडि नसे. कारि त्याम ळे अभ्यासाि व्यत्यय येई, िो त्यानंा 
सहन होि नसे. मी हपलानंा खाऊ घालीि आहे असे पाहून िे मला मारीि. अथात् त्याचं्या गैर हजेरीिच 
मला हे हपलाचं्या आईचे काम कराव ेलागे. वडलाचं्या हािचा इिका मार खाऊनही हपले पाळण्याचे हे काम 
मी कसे करीि असे, हा हवचार मनाि आला की आिा त्याचे मला नवल वाटिे. 

 
पक्षी पाळण्याच्या माझ्या या छंदाला आईचा फारसा हवरोध नव्हिा. म लगा घराि राहिो, बाहेर क ठे 

भटकि नाही आहि आपल्या या कामािच रमलेला असिो ह्याचाच हिला आनंद वाटि असावा. हशवाय 
हिलाही पक्षी बाळगिे आवडि असे. प ढे मी कलकत्त्याला आल्यावरही िी पक्ष्याचें पालनपोषि करण्याि 
हयगय करीि नसे. 

 
मी पक्ष्याचंी हपलेच पाळीि असे, असे नाही िर मोठे पक्षीही पाळीि असे. हे पक्षी पकडण्याचे िीन 

प्रकार असि. एक विेाची टोपली आमच्या अंगिािं उभी ठेवनू हिच्या समोर दािे पसरायचे. विेाच्या 
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टोपलीच्या पाठीमागच्या बाजूला बाबंूची एक पट्टी (बाबंू उभा कापल्यावर त्याची हनघिारी पट्टी) 
लावावयाची व त्या पट्टीचा द सरा भाग ओट्यावर ठेवायचा आहि आपि वाट पाहाि बसायचे. पेटीवर 
झाडाचे डहाळे ठेवायचे आहि आपि एकीकडे बसून राहायचे. थोड्या वळेाने एखादा पारवा, कब िर वा 
साळ ंकी िन्मयिेने दािे हटपू ंलागली की लगेच त्या बाबंचू्या पट्टीने िेथे टोपलीला धक्का द्यायचा. लगेच िो 
पक्षी आि कोंडला जायचा. आिखी एक प्रकार असा : झाडाच्या फादंीवर बसलेले पक्षी जेव्हा आपसाि 
भाडंिाि, मारामारी करिाि िेव्हा त्या फादंीखाली कापडाचे जाळे पसरायचे. मारामारी करिाना रागाने िे 
इिके बेभान होि की, लढिा लढिा दोघेही हपकलेल्या फळाप्रमािे झाडाखाली पडि. कधी कधी अशा 
रीिीने िे पडिाना मी खाली पसरलेल्या जाळ्याि पडि. आिखी हिसरा एक प्रकार असा : हचमण्या 
कवड्यासंारखे वा साळ ंकी मनेैसारखे पक्षी उगाच फादंीवर बसून असि. िेव्हा अकस्माि त्याचं्या 
पायाजंवळ असलेल्या फादंीवर जोराने दगड मारायचा. त्याम ळे काय झाले हे न कळून िे घाबरून खाली 
पडि. लागलीच त्यानंा पकडायचे. 

 
दगड आहि मािीचे ढेकूळ मारण्याि मी हनष्ट्िाि होिो. पक्ष्याला बचावनू फादंीवर मी दगड मारू 

शकि असे. पि अनेकदा फादंीला दगड न लागिा िो पक्ष्याच्या डोक्याला लागे व पक्षी मरून पडे; हे 
सागंण्याची काही हवशषे आवश्यकिा नाही. फार काय, िळ्याि बेडूक पोहि आहे अगर फादंीवर पक्षी 
बसला आहे असे पाहिाच दगड मारण्याची मला एकदम लहर येई. हे ऐकून अनेक लोक मला हसिील; 
पि या वृद्ध वयािही िशी सधंी आल्यास सहसा दगड मारण्याची माझी वृत्ती बळाविे. पि स्विःशीच हसून 
िी वृत्ती मी आवरिो. 

 
या माझ्या अचकू नेमबाजीच्या हस्िलाघवासंबधंी दोन घटना मला चागंल्याच आठविाि. एकदा 

मी माझ्या वडलाबंरोबर क ठेसा जाि होिो. त्यावळेी माझे वय िेराचौदा वषांचे असाव.े वडील प ढे आहि मी 
मागे. जािा जािा मी पाहहले िो, माझ्या वडलासंमोर असलेल्या एका वृक्षाच्या डहाळीवर एक साळ ंकी 
हवमनस्क स्स्थिीि बसलेली मला हदसली. लागलीच अचकू नेमबाजी करण्याची माझी वृत्ती बळावली. ज्या 
वहडलानंा मी यमाप्रमािे भीि होिो िेच समोर आहेि याचेही मला भान राहहले नाही. सों करून माझ्या 
हािून एक दगड मारला गेला. साळ ंकीला िो कसा क ठे लागला िे मात्र मला कळले नाही. पि िी साळ ंकी 
एखादे पक्व फळ खाली पडाव ेिशी वडलाचं्या समोर पडली. मी मागून दगड मारला असावा हे वडलाचं्या 
ध्यानीही आले नाही. त्यानंा वाटले अन्य काही कारिाने पक्षी खाली पडला असावा. त्यानंी त्या पक्ष्याला 
हळूच उचलले आहि समोरच असलेल्या िलावाजवळ नेऊन बोटाच्या प ढच्या भागाने थोडथोडे पािी िे 
त्याला पाजू लागले. आनंदाची गोष्ट म्हिजे िो पक्षी मेला नव्हिा. प ढे जािा जािा वडलानंी िो पक्षी एका 
मािसाला देऊन टाकला आहि िे प ढे हनघाले. मीही हळू हळू त्याचं्या मागून जाऊ लागलो. 

 
एकदा मी रस्त्याने चाललो असिा माझ्याप ढे कोिी एक मन ष्ट्य जाि होिा. हििक्याि मला दूरवर 

समोर रस्त्याच्या कडेला एक बोकड बाधंलेला हदसला. लागलीच त्याच्यावर दगड मारण्याची मला द दमम्य 
इच्छा झाली. सागंायला मला लाज वाटिे, पि मी लागलीच सों करून एक दगड त्याच्यावर हभरकावला. 
बाधंलेल्या जागी िो हबचारा हनरपराध प्रािी चरि होिा. माझा िो दगड त्याच्या डोक्यालाच लागला 
असावा. कारि पाहािा पाहािा त्याने एकदा बएँ केले आहि मािीला िोंड घाशीि िो जहमनीवर पडला. 
लागलीच मी मागच्या मागे सूबंाल्या केले. आहि द सऱ्या वाटेने सगळ्या वस्िीला फेरा घालून थोड्या वळेाने 
जाऊन पहािो िो त्या जहमनीवर पडलेल्या बोकडासभोवार बरेच लोक जमनू त्याच्या अंगावर पािी 
कशपडीि असलेले मला हदसले. आहि मग वाटले, बोकड काही आिा मरि नाही. 
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त्यावळेी मी जसा म ंग्यांच्या हालचालींचे सूक्ष्म हनरीक्षि करीि असे िसाच पक्ष्याचं्या हालचाली, 

त्याचं्या उडण्या हफरण्याच्या पद्धिी पाहण्याचाही मला नाद होिा. अंगिाि एखादा पक्षी आला की आई, 
आजी, च लिी या सवांच्या िोंडावर हाि ठेवनू ‘गप्प राहा. बोलू नका. पक्षी येि आहे.’ असे मी घाईघाईने 
सागंि असे. पक्षी पाहण्याच्या नादाि असिाना एकदा हत्तीच्या पायाखाली ि डहवला जाण्याचा माझ्यावर 
प्रसंग आला होिा. त्यावळेी आमच्या गावी पूल बाधंिाऱ्या इंहजहनयर साहेबाचंा हत्ती जाि-येि असे. कारि 
रेल्व े ककवा गाडीरस्िा झालेला नव्हिा. एकदा मी शाळेि जाण्यासाठी बाहेर हनघालेला होिो. बगलेि 
दप्िराची हपशवी होिी. चालिा चालिा अकस्मात्, पूवी कधी न पाहहलेला अशा प्रकारचा एक नवीनच पक्षी 
मला हदसला. शपेटी उंचावनू िो चमत्काहरक प्रकारची शीळ घालीि असे. मा एखाद्या प िळ्याप्रमािे िटस्थ 
होऊन पाहािच राहहलो त्याच्याकडे. ‘हा कसल्या जािीचा पक्षी!’ असे मनाि म्हिि त्याची प्रत्येक 
हालचाल पाहण्याि दंग होऊन गेलो. इकडे पूल बाधंिाऱ्या साहेबाचंा हत्ती त्याच वाटेने येऊ लागला. 
माहूि ओरओरडून सादवीि होिा. आळीिील लोक ‘ए अमक्याच्या म ला, मेलास. मेलास. पळ पळ.’ असे 
आक्रोशनू सागंि होिे. पि माझे हिकडे लक्षच नव्हिे. मला त्या पक्ष्याखेरीज द सरे काही हदसि नव्हिे की 
ऐकू येि नव्हिे. कानावर कसलािरी आवाज येई; पि त्याचा अथमबोध होण्याइिका मी भानावर नव्हिो. 
इिक्याि पाहहले िो, हत्ती आपल्या सोंडेने मला पकडू पाहाि आहे, आहि माहूि प नःप नः दूर सरण्याचा 
इशारा मला देि आहे असे वाटले. हत्तीची िी वळिारी सोंड पाहिाच मी भ्यालो आहि ओरडि पळि 
स टलो. 

 
नवीन असे काही पाहािाच मी इिका बेभान होि असे त्याचे कारि कदाहचि हे असाव े की, 

लहानपिापासूनच कोित्याही गोष्टीची कायमकारिमीमासंा शोधून काढण्याचे मला भयंकर वडे! आईच्या 
िोंडून ऐकले आहे की, मी चालिाबोलिा झाल्यापासूनच कशाहीबद्दल का आहि कसे असे हवचारून 
हवचारून हिला हैराि करून सोडीि असे. एकदा आईच्या कडेवर बसून द सऱ्या आळीिील कोिा एकाच्या 
घरी हनमतं्रि असल्याम ळे जेवायला जाि होिो. अकस्मात् वाटेि एक नवीन जनावर पाहहले. लागलीच 
प्रश्नाचंी सरबत्ती स रू झाली. ‘हे क िाचे जनावर?’ उत्तर हमळाले, ‘प ंटेच्या घरचे.’ ‘येथे कशाला ठेहवले 
आहे?’ ‘चरायला’ ‘का चरिे?’ ‘भकू लागली म्हिून.’ ‘का भकू लागली?’ ‘सगळ्या रात्रभर काही खायला 
हमळाले नाही म्हिून.’ ‘का नाही खायला हमळाले?’ ‘िे लोक रात्री चारा घालीि नाहीि.’ ‘रात्री का नाही 
चारा घालीि?’ ‘िे गरीब आहेि म्हिून’ ‘गरीब क िाला म्हििाि?’ वगैरे. एखादे वळेी या ‘का’ चा इिका 
अहिरेक होई की, त्याबद्दल उत्तराऐवजी मला चापट्या खाव्या लागि. या कारिान संधानाच्या प्रवृत्तीम ळेच 
मला वाटिे, म ंग्या आहि पक्षी याचं्या सूक्ष्म हालचाली मी लक्षपूवमक हनरीहक्षि असावा. 

 
रूपी माजंर 

 
मी केवळ पक्ष्यावंरच पे्रम करीि होिो असे नाही. इिरही काही प्रािी मी पाळीि असे. माजंराची 

हपले आिून उन्माहदनीला देि असे. िी त्यानंा साभंाळी. केव्हा केव्हा आमच्या अहिरेकी पे्रमाम ळे िी हपल्ले 
आपले प्रािही गमावनू बसि. या माजंरीहशशूपंकैी रूपी माजंराची हकीगि मला आठविे. रूपी हे एक फार 
चागंले माजंर होिे. अशा प्रकारची माजंरे फारच थोडी आढळिाि. पाढंऱ्या रंगावर पोटाच्या दोन्ही बाजंूना 
व मस्िकावर काळ्या रंगाचे हठपके होिे. अंगावरली लव जाडीभरडी होिी. डोळे हळदीसारखे. आहि 
शपेटी जाडसर ग बग बीि. आिा मला वाटिे, रूपी माजंर हे हमश्र जािीचे असाव.े क िी हे हदले होिे 
आठवि नाही; पि मी आहि उन्माहदनी दोघेही त्याचा साभंाळ करीि होिो. िे इिके लाडावले होिे की, 



 अनुक्रमणिका 

उबदार गोधडीि झोपिे त्याला अपमानकारक वाटे व गादीवर हनजिे त्याला पसिं पडे. हबछान्यावर 
घेिल्याहशवाय त्याला झोप येि नसे. उन्माहदनी आहि मी जेव्हा सायंकाळच्या वळेी हबछान्याि झोपायला 
येि असू िेव्हा आई–वडलाचं्या पानाबाहेर पडलेल्या माशाचं्या काट्याचा लोभ सोडून िे आमच्याि मध्ये 
येऊन झोपे. केव्हा केव्हा िर आम्ही हिघे गळ्याि गळा घालून झोपि असू. आई झोपायला आली म्हिजे 
त्याला मच्छरदािीच्या बाहेर फेकून देई. पहाटे केव्हा आम्हाला जाग आली आहि आम्ही बाहेर पाहहले िर 
गरीब द ःखी रूपी माजंर बाहेर दीनवािे िोंड करून पडलेले हदसे. त्याच्या त्या अनास्थेम ळे मला फार 
वाईट वाटे आहि मी प न्हा त्याला मच्छरदािीि घेई आहि त्याम ळे आम्हा मायलेकाि चागंलाच वाद माजे. 
 
आिखी एक खेळगडी 

 
माझा त्या कालािील आिखी एक खेळगडी होिा, त्याचीही मला चागंली आठवि आहे. याचे नाव 

‘शयेालखाकी’ शयेालखाकी ही एक क त्री होिी. या माझ्या सोबहििीची हकीगि अशी : एक कोल्हा एका 
क त्र्याच्या हपल्लाला उचलून नेि असलेला एके हदवशी माझ्या बाबानंी पाहहला. पाहिाच त्या हपल्लाबद्दल 
त्याचं्या अन्िःकरिाि करुिा उत्पन्न झाली. त्यानंी हड हड करून त्या कोल्ह्यावर दगड–ढेकळे 
फेकण्याला आरंभ केल्याबरोबर कोल्हा त्या हपल्लाला िेथेच टाकून पळाला. बाबानंी त्याला उचलून आिले. 
िे अगदी लहानच होिे. त्याच्या पाठीला कोल्ह्याच्या दािाचंी जी जखम झाली होिी िी बरी होण्याला 
अनेक हदवस लागले. िे प ढे मोठे झाले. कोल्ह्याने त्याला खाण्यासाठी उचलल्याम ळे त्याचे नाव 
‘शयेालखाकी [बंगालीि कोल्ह्याला शयेाल म्हििाि. श्रगृालचा अपभ्रंश.]’ असे ठेवण्याि आले. शयेालखाकी प ढे आमच्या 
घरीच पाळली पोसली जाऊ लागली. िेच हिचे घर बनले. त्याम ळे म लाम लींचे िी एक चागंले हालिे 
हफरिे खेळिेच बनली. मला िर िी एक आमच्यािंीलच वाटू लागली आहि आज त्या भावाचे मला नवल 
वाटि आहे. सगळ्याच खेळण्या–बागडण्याि िी आमच्याच बरोबर राही. आम्ही वाडीिील सवम म ले कधी 
कधी वनभोजनाला जाि असू. िेथेच चूल माडंली जाई. म ली स्वयंपाक करीि, म लगे होि हनमंहत्रि 
ब्राह्मि. आहि आया व वडील हस्त्रया होि पाह िे. वनभोजनाची जागा वाडीजवळच असलेल्या जंगलािील 
हनवडली जाई. िेथील साफसफाई केली जाई. प्रत्येक जि आपल्या घरािून लाकडे, गवि, डाळ, िादूंळ 
वगैरे सामान घेऊन येई. लाकडे िेथीलही जमहवली जाि. सवांना िे वनभोजन फार आनंदाचे व स खाचे 
वाटे. शयेालखाकी आमच्याबरोबर सबधं हदवसभर िेथेच असे. भोजनानंिर आम्ही जेव्हा रानाि 
लपंडावाचा खेळ खेळि असू िेव्हा, शयेालखाकीही लपून राहण्याची ित्परिा दाखवी. आम्ही हिला शोधून 
काढीि असू. त्याम ळे िी आमचा एक खेळगडीच आहे असे आम्हा सवांना वाटे. 

 
या शयेालखाकीच्या प्रशसंनीय अशा दोन गोष्टी मला आठविाि. एकदा आम्ही काही म ले जमनू 

शजेारच्या पडक्या घरािील पारव ेपकडण्याचा बिे केला. त्या पडक्या घराच्या दालनाि खूपच पारव ेहोिे. 
आम्ही मधून मधून घराि हशरून दारे हखडक्या बंद करून पारव्यानंा ह सकून लावीि असू आहि पकडूनही 
नेि असू. पि दारे हखडक्या मोडून त्याि इिकी मोठी भोके पडली होिी की, िी बंद करण्याकहरिा 
साधारिपिे पाच सहा म लानंा घराि हशराव ेलागे. दारे व हखडक्या यािील भोकावंर पाठ लावनू एकेक 
म लगा उभा राही आहि एकजि पारव्यानंा ह सकावनू लावनू पकडी. एके हदवशी आम्हा पाचजिापंैकी चौघे 
आले, पाचवा आला नाही. मी एका म लाला शोधू लागलो. इिक्याि शयेालखाकी येिाना हदसली. हिला 
पाहािाच आम्हालंा आनंद झाला. वाटले, आिा इिर म ले नकोिच. एकटी शयेालखाकीच प ष्ट्कळ काम 
करील. हिला मी म्हटले, ‘शयेालखाकी ये ये. आपि पारव ेपकडायला जाऊ या’ िीही ियार झाली आहि 
आमच्याबरोबर हनघाली. घराि हशरून एकेक म लगा एकेका भोकाला पाठ लावनू उभा राहहला. 
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दरवाजाखाली चौकटीवर एक बीळ होिे. मी शयेालखाकीला साहंगिले, ‘िू या हबळाि आपली शपेटी 
घालून बसून राहा. ही जागा सोडून िू उठायचे नाही.’ त्यावळेी हििकेसे आियम वाटले नाही पि आिा िो 
प्रकार मनाि येिाच नवल वाटिे. िी क त्री माझे बोलिे कसे समजली देव जािे! िी आपली शपेटी त्या 
हबळाि घालून स्विःच्या पाठीने िे बीळ झाकून बसून राहहली. नंिर जेव्हा पारव्यानंा ह सकावण्याला आम्ही 
आरंभ केला, िेव्हा िे हिच्या िोंडा समोरून उडून जाऊ लागले. शयेालखाकीला त्या पारव्यानंा 
पकडण्याचा अगर त्याचं्यामागून धावण्याचा मोह झाला नसेल असे नाही. पि आम्ही जसे भोकानंा पाठ 
लावनू स्स्थर राहहलो होिो िशीच िी बसल्या जागची हालली नाही. िेथेच हटून राहहली. 

 
आिखी एक हिच्या चाि याचा प्रकार घडला िो असा. आमची ब धी नावाची एक गाय होिी. हिला 

राखून आििारा राखिाही होिा. शयेालखाकी प ष्ट्कळदा राखण्याबरोबर गायीच्या पाठून माळावर जाि 
असे आहि सगळा हदवसभर माळावर राहून सायंकाळी गाईबरोबर घरी येई. एकदा बाबा कशावरूनसे 
राखण्यावर रागावले आहि त्याला दोन चपराका लगावनू घालवनू हदले. अथात् ब धी दाव्यावरच बाधंली 
राहहली. हिला चरायला कोि नेिार! असे एक दोन हदवस गेले. नंिर मी म्हटले, ‘बाबा, शयेालखाकीला 
गायीबरोबर माळावर पाठहवले िर िी गायीला माळावरून चरवनू आिील.’ माझे हे सागंिे ऐकून बाबा 
हसून म्हिाले, ‘काय रे, क त्री कधी गायीला चारून आििे होय?’ शयेालखाकीला आई चागंली जािि 
होिी. िेव्हा माझ्या म्हिण्याला हिने द जोरा हदला. आहि मग शयेालखाकीबरोबर गायीला माळावर 
चरण्यासाठी पाठहवले. गायीला कसे चरवनू आिायचे हे शयेालखाकीला समजावनू हदले आहि िी गायीला 
घेऊन हनघाली. प ढे एके हदवशी सायंकाळ होऊन गेली िरी ब धी गाय माळावरून आली नाही. आई आहि 
बाबा काळजी करू लागले. शवेटी काळोख पडिा पडिा शयेालखाकी एकटीच ओरडि भ कंि येिाना 
हदसली. बरोबर गाय नव्हिी. आल्याबरोबर िी क त्री आमच्या िोंडाकडे पाहून भ कें, ओरडे आहि धावि 
धावि जाऊन दूर उभी राही. असे दोन चारदा झाल्यावर शवेटी बाबानंा वाटले, िी आम्हाला 
आपल्याबरोबर बोलवीि असावी. बाबानंी मला ‘आिखी दोन म लानंा बरोबर घेऊन हहच्या मागनू जा’ असे 
साहंगिले. लागलीच सवगंड्यानंा घेऊन हिच्या मागनू मी जाऊ लागलो. िेथे पाहहले िो एका इसमाने 
आमच्या गायीला बाधूंन ठेहवलेले होिे. शयेालखाकीला पाहािाच िो म्हिाला, ‘अरे, क त्री प नः आलेली 
हदसिे. स्विः मार खाऊन घरच्या लोकानंा बोलवनू आिले वाटिे!’ या शयेालखाकीप्रमािे आिखीही 
अनेकदा अनेक क ते्र मी पाळले होिे. 

 
माझे पिजोबा 

 
आिा शवेटी सागंावयाचे म्हिजे, माझ्या पिजोबानंा मी बालपिी जसे पाहहले होिे िसे त्याचें विमन 

करून या प्रकरिाचा मी उपसंहार करीि आहे. माझी स्मृहिशक्िी ज्या दूरच्या अिीि कालापयंि पोच ू
शकि आहे िेथपासून मी त्यानंा अधं, बहधर आहि घराच्या बाहेर जाण्याला असमथम असेच पाहाि आलो. 
त्यावळेी त्याचें वय मला वाटिे ९५ वषांचे असाव.े िे ठेंगू आहि कृश होिे त्याम ळे िे एखाद्या लहान 
म लाप्रमािे हदसि. माझी आई िर त्याचंा धार्ममक भाव व साधनहनष्ठा पाहून इिकी म ग्ध झाली की, 
क लग रूकडून मंत्रहदक्षा घेण्याचा केलेला संकल्प रद्द करून हिने त्याचं्याकडूनच दीक्षा घेिली. नंिर 
अंगावरच्या लहान म लाप्रमािे त्यानंा हािाला धरून त्याचें पालन पोषि करण्याचे हिचे म ख्य किमव्यच 
होऊन बसले होिे. सकाळी उठिाच िी गलवस्त्र [प्राथमनेच्या वेळी व आदर व्यक्ि करिानंा बायका साडीचा पदर आपल्या 
गळ्यासभोवार ओढून घेिाि त्याला गलवस्त्र म्हििाि.] होऊन त्याचं्या चरिावर आपले मस्िक ठेवी, नंिर लहान 
म लाप्रमािे त्याचं्या अंगावरचे कपडे काढून त्यानंा ध िलेले कपडे घाली आहि पूजाहद आस्न्हकासाठी आसन 
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घालून जवळच िाबं्या-िाम्हि, पळीपंचपात्री ठेवी. नंिर िेथे नेऊन त्यानंा बसवी. इिके हनत्यकमम 
आटोपिाच हिच्या गृहकृत्यानंा आरंभ होि असे. त्याचें पूजाहद आस्न्हक आटोपिाच मी त्याचंा हाि धरून 
त्यानंा नेहेमीच्या बसण्याच्या जागी आसनावर आिनू बसवी. 

 
आमच्या घराच्या नैऋत्येला एक लहानशी खोली होिी. त्याच्या एका बाजूला िे राहाि आहि 

द सऱ्या बाजूला देवघर होिे म्हिून या सवम खोलीला देवघर म्हिण्याि येई. त्याि शकंराची एक दगडी 
मोठी मूिी, एक लाकडी पचंानन, स्फहटकाचे एक हशवकलग, एक शाहळग्राम असे चार देव असि. मला 
वाटिे पिजोबाचं्या उष्टावि करण्याच्या वळेी हशळेची हशवमूिी स्थापन केली. माझ्या वडलाचं्या 
उष्टाविीच्या वळेी लाकडी पचंाननाच्या मिूीची प्रहिष्ठापना झाली आहि द सरे दोन देव क लपरंपरेने आलेले 
असाविे. पिजोबाचं्या अंगाि जोपयंि शक्िी होिी िोपयंि देवघराि जाऊन िे स्विः देवाची पूजा करीि, 
पि माझ्या पाहण्याि काही िे देवघराि कधी गेलेले मला हदसले नाहीि. आत्याचा नवरा ककवा द सरे कोिी 
पूजा करीि. 

 
माझ्या पिजोबानंा स्नानाची फार भीिी वाटे. त्याम ळे महहन्यािून फक्ि दोनचार वळेच त्यानंा 

स्नान घालण्याि येई. स्नानाची त्यानंा इिकी का भीिी वाटे िे काही सागंिा येि नाही. मस्िकावर ककवा 
अंगावर पािी घािले िर ‘बापरे, आई ग’ असे ओरडून िे आळीिील सगळ्या लोकानंा जमवीि. त्याम ळे 
प्रत्येक हदवशी सकाळीच कपडे बदलून त्यानंा संध्याहद आस्न्हकाला बसहवण्याि येई. 

 
मी चालू-बोलू लागल्यावर त्यानंा हािाला धरून खोलीच्या बाहेर नेिे, शौचाला पोचहविे–आििे, 

िोंड ध ण्यासाठी पािी देिे, कपडे आिून हािाि देिे वगैरे साध्या सोप्या कामाचा भार माझ्यावर 
सोपहवण्याि आला होिा. माझ्यावर त्याचंा फार लोभ असल्याचे मागे साहंगिलेच आहे. मी त्यानंा बारीक 
कोवळ्या आवाजाि ‘पो’ अशी हाक मारली की त्यानंा आनंद वाटे. सवांग प लहकि होई. कोित्या एखाद्या 
कामासाठी मला हाक मारिाना िे ‘बाबा बाबा’ असे म्हिि. प्रत्येक बाबिीि माझे भलिेच लाड करण्याि 
त्यानंा आनंद वाटे. आईने मला मारले िर मी रडि असे. माझ्या रडण्याचा आवाज जर त्यानंा ऐकू आला 
िर ‘बाबा रडिो का?’ असे म्हिि व रागाने त्याचंा िडफडाट होई. आहि याचसाठी आईने मला मारिाच 
मी आपल्या भो करण्याने आकाश-पािाळ एक करून ‘पो’ च्या सहन्नध जाई आहि मग खूप रडि असे. 

 
‘पो’ अध्यापक होिे. घराि बसल्या बसल्या हनरोप देण्याघेण्याि आशीवादाची देिगी म्हिून त्यानंा 

जे हमळे त्याि स खाने संसार चालि असे. कधी कधी गावाि प्रहिहष्ठि गृहस्थाश्रमी लोकाचं्या घरी नैहमहत्तक 
असे अन ष्ठानाहद काही झाल्यास ‘पो’कडे देिगीची डाली येि असे. एका िाटाि थोडीफार साखर आहि 
दहा-बारा संदेश (हमठाई) त्याबरोबर एक कळशी ककवा लहान गडवा आहि काही नािी या सवांना ‘डाली’ 
असे म्हटले जािे. मी बाहेर खेळिा खेळिा, डाली आमच्याकडेच आली आहे असे पाहािाच मी त्याचं्या 
बरोबरच आि जाि असे. पिजोबा बाहेरच एका पडवीि बसून जप करण्याि मग्न असि. डाली आििारे 
लोक त्याचं्या समोर िी ठेवीि आहि हाि धरून प्रत्येक वस्िूला स्पशम करून दाखवीि. मग त्यानंा डाली 
आली आहे असे समजे. ‘क िाच्या घरािून’ असे िे आलेल्या मन ष्ट्याला हवचारीि. िो मन ष्ट्य मोठ्या 
आवाजाि त्या पाठहविाऱ्या गृहस्थाचे नाव सागें. िेव्हा पो मला हाक मारून बोलवीि. मी माझ्या लहानग्या 
स क मार बोटानंी त्याचं्या अगंाला स्पशम करी. मी मोठ्याने बोललो िर आई ऐकेल असे मला वाटे. माझ्या 
िेवढ्या स्पशाने बाबा आपल्याजवळ आहे हे, पो जािि. रुपये वगैरे आपल्याजवळ ठेवनू मला म्हिि, ‘हे 
िाट आहि संदेश आईला नेऊन दे.’ बाबाचा आनंद काय हवचारावा! मी िाट घेऊन एकािंाि उभा राही. 
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आहि प ष्ट्कळसे संदेश पोटाि गेल्यावर िे िाट घेऊन सैपाकघराच्या दाराि जाई आहि म्हिे, ‘हमत्राचं्या 
घरून डाली आली आहे. हे त्यािील िाट.’ बोलिा बोलिा िाट दारािून प ढे सरकवून मागच्या मागे मी 
दौड देई. आई मग रागारागाने पोजवळ येई आहि खूप बडबडे. म्हिे, मला नाही हाक मारली िी? ि म्हाला 
‘बाबा’ मोठा. त्यालाच देिा सवम. सगळे संदेश त्यानेच मटकावले. पिजोबा हे सवम ऐकून मोठ्याने हो हो 
करून हसि आहि म्हिि, ‘वा. वा. चागंले केले. अग, त्याच्यासाठीच िर सगळे.’ एखाद्या वळेी मी नसलो 
आहि िे िाट आईच्या हािीच द्याव ेलागले िर त्यािील संदेश चाचपून पाहून िे हकिी आहेि हे ठरहवण्याची 
पोकडून कधी चूक होि नसे. प ढे त्या संदेशापंैकी बरेचसे संदेश आईकडून पोलाच हदले जाि. िेव्हा िे 
रागाने िडफडून म्हिि, ‘मला िर सगळेच हदलेस. मग बाबाने काय खाल्ल?े’ खरोखर हे सवम हलहहि 
असिा आजही माझे डोळे अश्रूंनी भरून येिाि! हाय! त्याचंा माझ्यावर हकिी लोभ होिा, हकिी पे्रम होिे हे 
त्यावळेी मला जाििा आले नाही! 

 
आमच्या घराि बह िेक २ । ३ माजंरें असि. त्यावळेी त्याि एक अगदी हवदू्रप माजंर होिे. िे िसे 

होिे म्हिनू आई त्याला हन मान म्हिून हाक मारी. मीही त्याच नावाने त्याला बोलवीि असे. हनू फार 
चोरटे होिे. पोच्या पानािील मासे चोरून खाि असे. त्यानंा िर हदसिच नव्हिे. त्यासाठी प्रथम प्रथम 
त्यानंा जेवायला बसहविाना आई त्याचं्या डाव्या हािाि एक छडी देऊन जाई आहि सागें, ‘मधून मधून 
छडीचा आपटून आवाज करा. माजंर येईल.’ पो मधून मधून माजंराला म्हिून छडीचा एक िडाखा देि. िो 
क ठे बसे िे त्यानंा हदसि नसे. एके हदवशी असे हदसून आले की, हन मान माजंर आपले िोंड लाबंवनू पोच्या 
पानािून मासे चोरून खाि आहे. आहि पो त्याला उदे्दशनू छडी मारीि आहेि. हनूच्या पाठीि चपाचप त्या 
छडीचे आघाि बसि आहेि. पि हनूचे हिकडे लक्षच नाही. हे आईने पाहहल्यावर िी मला पोच्या 
पानाजवळ हािाि छडी घेऊन माजंराला हाकहवण्यासाठी बसव ू लागली. मग मात्र माजंर त्याचं्या 
पानाजवळ येईनासे झाले. पि प ढे एके हदवशी असा प्रकार झाला की िो सागंायला हजिका हास्यास्पद 
वाटिो हििकाच लज्जास्पदही ठरिो. त्या हदवशी पोंचे जेवि चालले होिे. मी नेहमीप्रमािे त्याचं्याजवळ 
बसून होिो. भाि, वरि, माशाचंी आमटी असे एकामागून एक त्याचें खाऊन झाले. मी िे बसून पाहाि 
होिो. काही हवपरीि असा प्रकार घडला नाही. माजंरही आले नाही. पि जेव्हा दही, केळे, संदेश वगैरे 
मध र पदाथांसह त्यानंी शवेटचा भाि कालहवला िेव्हा माझे पोटभरू मन स्स्थर राहू शकले नाही. नकळि 
स्विःच्या लहान हािाने मी त्यािील एकेक घास स्विःच खाऊ लागलो. माझ्या पिजोबाचंा हनयम होिा 
की, जेवायला बसल्यावर बोलायचे नाही. मौन पाळायचे. हा त्याचंा हनयम िे आठ वष ेवयाचे असल्यापासून 
१०३ वषांचे होईपयंि अव्याहि चालला होिा. द सरा एक हनयम असा होिा की, जेविाना क िाचा स्पशम 
होिा कामा नये. िसा स्पशम झाल्यास िे प ढे जेवीि नसि. मी माझ्या िोंडाि घास घालिाना माझा लहानसा 
हाि, बालस लभ चाचंल्याने िोंडाकडे नेिाना व प नः पानािील भाि उचलिाना द लमक्षिेम ळे त्याचं्या 
हािाला लागला. लागलीच पोंचे सवांग शहारले आहि संकेि सूचक ‘उं ऊं’ असा त्यानंी मोठ्याने उच्चार 
केला. याचा अथम, ‘मला क िाचा िरी स्पशम झाला पाहा,’ हाच होिा. आईने येऊन पाहहले िो आपल्या 
अधाशी म लाचे िोंड व हाि दहीभािाने माखलेले! मी लपहविार िरी कसे? शवेटी आईने पोंच्या 
कानाजवळ िोंड नेऊन म्हटले, ‘आिा हू करून काय उपयोग! हे ि मच्या बाबाचेच काम बरं. त्याला फार 
लाडावनू ठेवला आहे ना!’ आईचे हे शब्द ऐकिाच पिजोबा मोठमोठ्याने हसू लागले आहि म्हिाले, 
‘आहाः छान केलं. आिा हे सवमच खाऊ दे’ आहि मग िे जेवि थाबंवनू उठले. पि हे आईला सहन झाले 
नाही. हिने मला माझा गळा दाबनू थोबाडीि मारले आहि उचलून नेिा नेिा म्हटले, ‘माजंर हाकवायला 
बसवले आहि िूच स्विः माजंर बनलास होय?’ 
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पिजोबाचं्या बाबिीि हवशषे सागंायचे म्हिजे अधमाचरिाबद्दल त्यानंा जो हिटकारा वाटे िो मला 
हवसरिा येिे शक्य नाही. क ट ंबामध्ये माझी आई वा वडील याचं्या हािून नैहिक व धार्ममक आचरिाि 
हवसंगिी हदसली अगर त्याचं्या कानापयंि पोंचली िर िे स्विःच्या हािाने आपले थोबाड फोडीि अगर 
कपाळ बडवनू घेि. िो राग त्यानंा काही केल्या आवरि नसे. माझी कोििीही गैर विमिूक त्याचं्या 
कानापयंि पोचली िर माझ्या आईला बोलवनू मला शासन करायला सागंि. प ढे मागे आळीिील वाईट 
चालीच्या म लािं हमसळून आपला पििू द वमिमनी हनघेल अशी त्यानंा भीिी वाटे. कारि मी असे पाहहले की, 
क त्रा अगर वासरू त्याचं्या खोलीसमोरच्या ओट्यावरून गेले िर अस्पष्टसे काही हदसल्याम ळे ‘िो पाहा 
बाबा बाहेर गेला’ असे िे म्हिि आहि आईला बोलावनू मोठा गोंधळ माजवीि. यासाठी पाय वाजू न देिा 
अगर त्याचं्या मागच्या बाजूने अनेकदा मी पळून जाई.  
 
पिजोबाचें िास्त्रज्ञान आणि संस्कृिाबद्दलची आवड 

 
माझे पिजोबा एक उत्तम ससं्कृिज्ञ व संस्कृिान रागी होिे. गावािील मोठमोठे पंहडि मधून मधून 

गहन अगर कूट प्रश्नावर शास्त्राधार हवचारण्याला त्याचं्याकडे येि, असे मला आठविे. त्यावळेी मोठ्या 
आवाजाि त्यानंा िो प्रश्न समाजावनू देिे व िशी व्यवस्था करिे हे मोठे अवघड होऊन जाई. वयाच्या 
मानाने त्याचंी स्मृहिशक्िी अजून िीक्ष्ि होिी. िी त्यानंा सोडून गेली नव्हिी. िे प्रश्नाच्या उत्तराि शास्त्रीय 
वचन स्पष्टपिे सागंनू मीमासंा करीि व हनकाल देि. 

 
िेवढ्या त्या वृद्ध वयािही ज्ञानालोचनाि त्यानंा फार आनंद वाटे. त्याचं्या संस्कृि ज्ञानाहवषयी दोन 

उल्लेखनीय गोष्टी मला आठविाि. पहहली अशी :— १८५१ की १८५२ साली आमच्या गावािील शाळेमध्ये 
संस्कृि हशक्षिाचा वगम उघडण्याि आला. आमच्या आसपासचे ज्ञाहिबंधंूचे प ष्ट्कळ म लगे त्याि दाखल झाले 
आहि आईचा च लिभाऊ, चागंडीपोिा ग्रामहनवासी कैलासचदं्र चक्रविी महाशय यानंा त्या स्कूलमध्ये 
संस्कृि हशक्षक म्हिून हनयोहजि करण्याि आले. हशक्षकी पत्करल्यावर िे आमचे येथेच राहून हशक्षकाचे 
काम करू लागले. त्याम ळे संस्कृिकाव्याचा वगैरे हवचारहवहनमय आहि चचा करण्याि माझ्या पिजोबानंा 
त्याचें सहाय्य होऊ लागले व योग्य संगिीचा लाभही हमळाला. सकाळच्या वळेी गावािील हकत्येक ब्राह्मि 
िरुि त्याचं्याकडे अध्ययनासाठी येि. िे काय हशकि आहेि िे त्याचं्या िोंडून ऐकल्यावर माझ्या 
पिजोबानंा अहिशय आनंद वाटे. मी कलकत्त्याहून गावािील घरी येिाच मला आढळे की, माझे पिजोबा 
कैलासमामाला कोित्या िरी एका संस्कृि श्लोकाचे िीन चरि सागंून चौथा चरि कोििा असे हवचारीि 
असायचे आहि कैलासमामा अहिशय आियाने माझ्या आईला म्हिायचे, ‘हददी, हे सगळे श्लोक अजून 
यानंा म खोद्गि आहेि हे पाहून मला नवल वाटिे. याचं्या स्मरिशक्िीचे कौि क कराव ेहििके थोडेच.’ 

 
द सरी घटना थोडीशी हास्यजनक आहे. 
 
‘राम’ या िब्दाला ‘टा [बंगालीि ‘टा’ हा णनदेिक प्रत्यय आहे. १ संख्या ककवा पणरमाि दिवक, २ व्यक्ति णवषय ककवा 

वस्िुदिवक, ३ अपमान, णिरस्कार व्यति करिारा असा हा प्रत्यय आहे.]’ प्रत्यय लावल्याने काय होिे? 
 
मी जेव्हा १८५६ साली कलकत्त्याला येऊन संस्कृि कॉलेजाि दाखल झालो, िेव्हा हवद्यासागर 

महाशय िेथील म ख्य होिे. िेच सवाहधकारी. त्यानंी त्यापूवीं म ग्धबोध व्याकरि हशकहवण्याचे बंद करून 
खालच्या वगाि स्विः हलहहलेले ‘उपक्रमहिका’ नावाचे प स्िक स रू केले होिे. आम्ही उपक्रमहिका 
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प स्िकाप्रमािे संस्कृि हशकण्याला आरंभ केला. त्यानंिर उन्हाळ्याच्या स टीि घरी आलो असिा, मी 
संस्कृि कॉलेजाि हशकू लागल्याचे ऐकून माझ्या पिजोबानंा अहिशय आनंद झाला. एके हदवशी 
संध्याकाळच्या वळेी मला जवळ बसवनू त्यानंी हवचारले, ‘बाबा, राम शब्दाला टा प्रत्यय लावल्याने काय 
होिे?’ मी बालस लभ आवाजाि मोठ्याने साहंगिले ‘राम’ शब्दाला आिखी ‘टा’ जोडल्याने ‘रामटा’ असा 
उच्चार होिो.’ िेव्हा िे रागावनू म्हिाले, ‘हभकेची लक्षि ंहदसिाहेि!’ राम शब्दाचे िृिीयेचे एकवचन काय 
होिे असे हवचारले असिे िर मी ‘रामेि’ असे साहंगिले असिे. पि मी िर म ग्धबोध व्याकरि हशकि 
नव्हिो. अथात् राम शब्दाला टा जोडल्याने काय होिे हा प्रश्नच मला समजला नाही. यासंबधंाने बाबाचें 
आहि पिजोबाचें बोलिे झाले. िेव्हा बाबानंी सगळा प्रकार समजावनू हदला. पि संस्कृि व्याकरि मी 
हशकि नाही हे ऐकून त्यानंा फार खेद वाटला. 

 
बाबाचं्या िोंडून मी ऐकि होिो की, पिजोबाचं्या वळेी कलाप व्याकरि हशकण्याची पद्धि होिी 

आहि त्याप्रमािे त्यानंी आपल्या िारुण्याि कलाप व्याकरिािून अभ्यास केला होिा. पि माझ्या वडलाचं्या 
अभ्यासकालाि म ग्धबोध व्याकरि हशकहवण्याची पद्धि स रू झाली होिी. त्यान सार पिजोबानंा मी 
म ग्धबोध व्याकरिाचा अभ्यास करीि आहे असे वाटले असावे. आहि म्हिनू त्यानंी मला ‘राम’ शब्दाला ‘टा’ 
जोडल्याने काय होिे? असा प्रश्न हवचारला असावा. 

 
पिजोबा महाशय माझ्या आईचे मतं्रदीक्षा देिारे ग रू होिे. त्याम ळे वळेोवळेी आईला बोलावनू 

कोित्या हठकािी काय करावे, त्यासंबधंाने आपले किमव्य काय, याहवषयी िे हिला उपदेश करीि. हा 
सगळा त्यानंी केलेला उपदेश माझ्या आईच्या अन्िःकरिाि इिका दृढ ठसून गेला होिा की, हिने आपले 
सगळे आय ष्ट्य या ग रूपदेशाप्रमािे वागण्याि घालहवले. एक रेसभरही िी इकडे ककवा हिकडे सरकली 
नाही, असे म्हटले िर िी अहिशयोक्िी होिार नाही. त्यानंी माझ्या आईला, हववाहहि कहदू स्त्रीने कसे 
वागाव,े या बाबिीि जे मागमदशमन केले होिे, त्याप्रमािे िी अगदी िंिोिंि अखेरपयंि वागली. 

 
माझ्या लहानपिी माझ्या आईचे व पिजोबाचें जे धमाचरि मी पाहहले होिे व धार्ममक भावना 

जािल्या होत्या त्या हवसरण्यासारख्या नव्हत्या. मी रोगम क्ि व्हाव े म्हिून आईने आपल्या इष्ट देविेला 
केलेल्या नवसाबद्दल, िो हबनचूक फेडल्याबद्दल मी पूवी साहंगिलेच आहे; पि िेवढेच नव्हे िर धममसाधन हे 
हिचे हनत्याचे म ख्य किमव्य होऊन बसले होिे. िी दररोज पार्मथव कलगाचमन करी. पार्मथव हशवकलग करून िे 
प जायचे व हवसजमन करायचे हा हिचा हनत्यहनयम होिा. त्या पूजेि िी बराच वळे घालवी. देवाला नैवदे्य 
दाखहवल्यावाचनू िी क िालाच जेवायला वाढीि नसे. हनत्यहनयहमि धार्ममकिेखेरीज नैहमहत्तक 
व्रिोपवासाहद िी करीिच असे. प्रत्येक हदवशी देवपूजा झाल्यावर देवावरचे फूल आिून माझ्या मस्िकावर 
ठेवी आहि स्विःची पायधूळ माझ्या मस्िकाला लावनू मला आशीवाद देई. 

 
साधुपुरुष पिजोबा 

 
माझ्या पिजोबाचंी धार्ममक वृत्ती हचरस्मरिीय होऊन राहहली आहे. िे एक श्रद्धाळू भक्ि आहि 

शस्क्िसाधक होिे. िे आपल्या इष्टदेविेला नेहमी ‘दयामयी मा’ म्हिून स्मरि करीि असि. त्यानंी आपल्या 
िरुिपिी जन्मलेल्या दोन म लींची नाव ेदयामयी व करुिामयी अशी ठेहवली होिी. या म ली बालपिीच 
वारल्या. या दोन म लींची त्यानंा फारच आठवि येई. आहि आठविीचे प्रमाि हेच की, दयामयी व 
करुिामयीच्या मृत्यूनंिर स मारे साठ वषांनी माझी पहहली बहीि उन्माहदनी जन्माला आली, िेव्हा 
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दयामयीच प न्हा जन्माला आली असे त्यानंा वाटले आहि मग िेच नाव हिला ठेवले. िे हिला त्याच नावाने 
हाक मारीि. 

 
जपिप पूजाहद उपासना कृत्याि िे रोज सकाळी दीड एक िास घालवीि. पहहला एक िास देव-

देवीपूजनाि व जप करण्याि जाई. त्यानंिर स मारे अधा िास हपिराचं्या िपमिाि जाि असे. प ढे आिखी 
अधा िास जहमनीवर कपाळ ठेवनू इष्टदेविाचं्या उदे्दशाने प्राथमना व प्रिाम करण्याि जाि असे. अशा प्रकारे 
हनत्य जहमनीवर कपाळ टेकीि गेल्याम ळे त्याचं्या भालप्रदेशावर आवाळूप्रमािे मासंाची एक गोळी उत्पन्न 
झाली होिी. कपाळ आपटून जेव्हा िे प्राथमना करीि िेव्हा माझी आई कधी कधी कान लावनू ऐके. एके 
हदवशी हिने ऐकले की, िे िोंडािल्या िोंडाि बंगाली भाषेि कलकत्त्याला असलेल्या माझ्या वडलासंंबधंी 
प्राथमना म्हिि आहेि. िे शब्द असे, ‘मा दयामयी, िो परम लखाि राहाि आहे. त्याचे रक्षि कर. िो क िाचे 
काही ऐकि नाही. त्याला स ब द्धी दे’. इत्याहद. शवेटी उभे राहून टाळ्या वाजवीि िे नाचि असि. नाचिाना 
मला हाक मारली जाई. ‘बाबा!’ मी त्यावळेी नागडा-उघडा बालक. खेळण्याि ग ंिलेला असायचा. आई 
मला िेथून उचलून आिी आहि पिजोबाचं्या हािाि माझा हाि देऊन नाचायला सागें. अशा प्रकारे आम्ही 
दोघे एकमेकाचें हाि धरून नाचि असू. िे नाचिाना िीनश ेपासष्ट हदवस एकच गािे म्हिि. त्यािील दोन 
चरि मला आठविाि – 

 
‘द गा द गा बल भाई 
द गा बई आर गहि नाई’ 

(द गा द गा म्हिा भाई, द गेहशवाय गिी नाही.) 
 
माझ्या धममहशक्षिाकडे लक्ष ठेवण्यासंबधंाने आईने यानंा हवनंिी केली होिी. त्याम ळे सकाळीच मला 

घेऊन िे नाचि आहि रोज संध्याकाळी सायंसंध्या झाल्यावर स्विःच्या हबछान्यावर उपरिे पाघंरून बसि. 
नंिर मला िे त्या पाघंरुिाि घेि आहि धमासंबधंाने उपदेश करीि. देविाचंी स्ि हिस्िोते्र हशकवीि िसेच 
प्रश्नोत्तररूपाने आवश्यक अशा सवम गोष्टींची माहहिी देि. जसे ‘पिजोबाचें नाव काय,’ असे हवचारून उत्तर 
देिाना म्हिि, ‘बोल. श्रीराम जय न्यायालंकार.’ मी आपल्या कोमल आवाजाि म्हिे, ‘श्रीरामजय 
न्यायालंकार.’ वगैरे. नंिर स्िोते्र स्विः म्हिि आहि माझ्याकडून म्हिवनू घेि. िी सवमच मला आिा 
आठवि नाहीि. एक आठविे िे असे— 

 
सवममंगलमागंल्ये, हशव ेसवाथमसाहधके । 
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायहि नमोऽस्ि  िे । 

 
त्यावळेचा आिखी एक श्लोक माझ्या स्मरिाि आहे. त्याची आठवि झाली म्हिजे क्षोभहमहश्रि 

हवस्मय वाटिो. मनाि येिे, आमच्या घराि अगदी थोड्या कालाि केवढे मोठे पहरविमन घडून आले! माझे 
पिजोबा इिर काही प्रश्नाबंरोबरच एक प्रश्न हवचारीि, ‘बाबा, ि मची जाि कोििी?’ नंिर िेच म्हिि, 
‘बोल, आम्ही ब्राह्मि.’ द सरा प्रश्न, ‘कोित्या शाखेचे ब्राह्मि?’ िेच सागंि, ‘दाहक्षिात्य वैहदक शाखेचे 
ब्राह्मि.’ प न्हा प्रश्न, ‘ि म्ही हकिी हदवस ब्राह्मि राहाल?’ उत्तर— 

 
यावन्मेरौ स्स्थिा देवा, यावद् गंगा महीिले । 
चन्द्राका गगने यावत् िावहद्वप्रक ले वयम् ॥ 
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म्हिजे, जोपयंि देवगि मेरूपवमिावर आहेि, गंगा जोंपयंि पथृ्वीवर आहे, चंद्र-सूयम जोपयंि आकाशाि 
आहेि िोपयंि आम्ही हवप्रक ळाि आहो. त्यानंी काय हवचार केला होिा माझी मजल क ठपयंि गेली आहे, 
असा हवचार आिा माझ्या मनाि येिो. 

 
मी िापाने आजारी पडलो अगर द सऱ्या कसल्या आजाराने रुग्िाहयि झाले िर माझी आई मला 

सायकंाळच्या वळेी त्याचं्या माडंीवर नेऊन बसवी आहि आजाराबद्दल सागें. त्यानंिर िे माझ्या अंगावरून 
हाि हफरवनू झाडायला [मंत्र इत्यादीच्या जोरावर भ िाला पळवनू लाविे, याला झाडिे म्हििाि.] स रवाि करीि. सवांगावर 
फ ं कर घालीि. आहि िोंडािल्या िोंडाि इष्ट देविेचे वारंवार स्िवन करीि. याि सागंायचे आियम म्हिजे 
या त्याचं्या झाडण्याने अनेकदा माझा आजार हनघून जाई. याम ळे िापाने माझी िगमग होऊ लागली की, 
मी ‘मला पोंजवळ घेऊन जा’ असे म्हिून रडि असे. 

 
या हसद्ध-साध प रुषाची स्मिृी आमच्या पहरवाराि हजविं राहहली आहे. त्याचं्या वापरण्यािील ज्या 

काही वस्िू होत्या त्या त्याचें स्मृहिहचन्ह म्हिून जपून ठेवण्याि आल्या आहेि. िे सवांकडेच पहवत्र नजरेने 
पाहाि. हवशषे सागंायचे म्हिजे असे, मी प ढे ब्राह्मसमाहजष्ट झाल्यावर यज्ञोपवीिाचा त्याग केला. त्यानंिर 
मला एकदा, क्षयरोग झाल्याचे जािवले. त्यावळेी माझ्या सेवाश श्र षेसाठी काही महहने कलकत्त्याला माझी 
आई येऊन राहहली होिी. हिने येिाना माझ्या परमपूज्य ‘पों’ ची– पिजोबाचंी-काठी, योगपट्ट (आसन) 
आहि जपाची माळ आिून िी माझ्या हबछान्यावर ठेहवली होिी. या पहवत्र वस्िंूच्या स्पशाने व साहन्नध्याने 
माझा म लगा हनरोगी होईल अशी हिची श्रद्धा होिी. या वस्िू िीन महहनेपयंि माझ्या हबछान्यावरून हिने 
हालव ू हदल्या नाहीि. प ढे इहलोक सोडिाना हिने ‘पों’ ची जपाची माळ माझ्या बहहिीला आहि त्याचंा 
जेविाचा वाडगा मला हदला. मी रोज िो वापरिो. 

 
मी आिखी जास्ि काय सागं!ू प ष्ट्कळ वषे होऊन गेली त्या गोष्टींना. प ष्ट्कळ मािसे पाहहली, स्विः 

अनेक च का केल्या, हािून प्रमादही घडले; पि ज्या ज्या वळेी त्या साध प रुषाची व त्याच्या त्या धममहनष्ठचेी 
मला आठवि होिे त्या त्या वळेी स्विःचे दौबमल्य, मानहसक द बळेपिा जािवला म्हिजे लाजेने मी 
ओशाळून जािो. प ष्ट्कळ वषांनंिर आई जेव्हा रडि रडि मला म्हिे, ‘हाय रे दैवा, अशा त्या साध प रुषाचे िे 
सगळे आशीवाद काय व्यथमच गेले!’ हे हिचे उद्गार ऐकिाच माझ्याही डोळ्यािूंन अश्रू वाहू लागि. मनाि 
म्हिि असे, ‘हाय, िे आपल्या इष्ट देविेला जसे ‘मा’ म्हिून करुिस्वराने हाक मारीि, िसे मी ईश्वराला 
का बरे आळव ूशकि नाही!’ 

 
हळूहळू मी नऊ वषांचा झालो. त्या वषी माझे उपनयन झाले. उपनयन झाल्यावर मला संध्या, 

आस्न्हक वगैरे हशकहवण्याला ‘पों’ नी आरंभ केला आहि स्विः जवळ बसवनू रोज माझ्याकडून संध्या करून 
घेऊ लागले. 

 
मी कलकत्त्याला णनघालो 

 
यानंिर थोड्याच हदवसािं बाबानंी मला कलकत्त्याला आिले. त्या हदवसाचा िो प्रसंग मला 

हवसरिा येिार नाही. मी हवसरिे शक्य नाही. मी आईचा एक लिा एक म लगा! वासरू घेऊन गेल्यावर गाय 
जशी करुिवािी हंबरिे िशी त्या हदवशी माझी आई ह ंदके देऊन रडू लागली. बाबाबंरोबर मी हनघालो. 
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वाटेि हिला रडे कोसळले. िे आक्रन्दन मी कधीच हवसरिार नाही. उन्माहदनी कचिादासीबरोबर शालिी 
घाटापयंि मला पोचहवण्यासाठी आली होिी. शवेटी जेव्हा िी माझ्या गळ्याला हमठी मारून ‘पागूगा दादा, 
(पागल दादा) माझ्यासाठी बाह ली आि बरं!’ असं म्हिाली िेव्हा िर माझे रडे मला काही केल्या 
आवरेना.’ िी हनघनू गेल्यावर मला वाटले, माझ्या छािीचे हाडच काढून घेऊन गेली िी! आहि मग प ढचा 
प्रवास रडि रडिच स रू झाला. वडील बरोबर होिेच. 

 
 ٭٭٭
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.३. 
 

कलकत्त्यािील णवद्याथीजीवन 

 
णवद्यासागराचें संस्कृि कॉलेज 

 
१८५६ च्या आषाढ महहन्याि बाबानंी मला कलकत्त्याला आिले. त्याचंी इच्छा होिी की, मला 

डेस्व्हड हेअरच्या स्कूलमध्ये दाखल करून इंग्रजी हशकवावे. कारि स्विः इिके हदवस संस्कृि हशकून 
आहि कॉलेजािूंन प्रशसंनीय पदवी घेऊन बाहेर पडले िरी त्यानंा २५ रुपयापेंक्षा काही जास्ि विेन हमळू 
शकले नाही. अथात् त्याचंी खात्री झाली, की इंग्रजी भाषा हशकल्याहशवाय चागंल्या मोठ्या पगाराचे 
कामकाज काही हमळिार नाही. पि आर्मथक पहरस्स्थिीम ळे िे मला इंग्रजीस्कूलमध्ये दाखल करू शकले 
नाहीि. िे त्यावळेी वधममान हजल्ह्याि आमदपूर येथे पहंडि होऊन कलकत्ता बंगाली पाठशाळेि २५ रुपये 
पगारावर काम करीि. अथात् म लाला उत्तम प्रकारे इंग्रजी हशकहवण्याची त्याचंी इच्छा सोडून देिे त्यानंा 
भाग पडले. 

 
केवळ इिकेच नव्हे िर हेअरस्कूलमध्ये मला दाखल करिा न येण्याचे आिखीही एक कारि 

घडले. ईश्वरचदं्र हवद्यासागर महाशय हे त्यावळेी संस्कृि कॉलेजचे अध्यक्ष होिे. याच कॉलेजाि माझे मामा 
द्वारकानाथ हवद्याभषूि हे अध्यापक होिे. हवद्यासागर महाशय हे माझ्या मामाचें सहाध्यायी हमत्र. त्याम ळे 
आठवड्यािून िीनचारदा िे आमच्या घरीही (आजोळी) येि आहि मी जवळ हदसिाच माझे पोट आपल्या 
दोन बोटाचं्या हचमटीने दाबीि. अथात् हवद्यासागर आल्याचे कळिाच मी त्याचं्या दृष्टीबाहेर पळून जाि 
असे. असो. मी कलकत्त्याला हशकण्यासाठी गेलो िेव्हा हवद्यासागर महाशयानंी त्या कॉलेजाि इंग्रजी 
हशक्षि देण्याला आरंभ केला होिा. त्याम ळे मला हेअरस्कूलमध्ये न घालिा या आपल्या कॉलेजाि पाठवा 
असे िे बाबानंा म्हिाले. त्याम ळे मला संस्कृि कॉलेजाि भरिी व्हाव ेलागले. 

 
माझ्या आईचे वडील हरचदं्र न्यायरत्न महाशय हे त्यावळेी आजारीपिाम ळे आपल्या गावी घरी 

राहाि होिे. मी कलकत्त्याला आल्यावर चापंािलािील हसदे्धश्वरचदं्र लेनच्या जवळ ‘महाप्रभ  वाडा’ नावाने 
प्रहसद्ध असलेल्या एका घराि मामाचं्या हबऱ्हाडी राहाि असे. या वाड्याच्या बाहेर खालच्या मजल्यावर 
चैिन्य आहि हनत्यानंद या दोघाचं्या (वैष्ट्िवसापं्रदायी सत्प रुषाचं्या) भव्य लाकडी मूिी होत्या. हरेकृष्ट्ि 
बाबाजी नावाचे एक बावाजी या वाडीचे मालक आहि या दोन मूिींची सेवा करिारे होिे. त्या वाड्यािंील 
एका खोलीि एक हचत्रकार राहाि असे. िो प्रहिहष्ठि अशा बड्या लोकाचंी हचते्र रंगवीि असे. त्याच्या 
खोलीि प ष्ट्कळच स ंदर स रेख हचते्र टागंलेली असि. मी शाळेमधून आल्यावर त्याच्या त्या खोलीि बराच 
वळे राहाि असे आहि लक्षपूवमक पि म ग्ध होऊन त्या हचत्राचें हनरीक्षि करीि असे. त्यावळेेपासून मला 
लागलेला हा हचते्र पाहण्याचा नाद अजून काही बंद झाला नाही. उत्तमोत्तम हचत्राचं्या संग्रहालयाि मला 
राहू हदल्यास भकूिहान हवसरून मी िासच्या िास राहू शकेन. 

 
आम्ही त्या घराि वरच्या मजल्यावर राहाि होिो. िेथे एका बाजूला माझ्या मामाच्या गावची काही 

प्रहिहष्ठि मंडळीही राहाि असि. िे माझ्यावर फार पे्रम करीि. त्या मंडळींच्या आसमंिाि कधीच एखाद्याही 
स्त्रीचे िोंड हदसि नसे. आप्ि, नािेवाईक व आपल्या गावचे अशा अनेक िरुिाचंी राहण्याजेवण्याची 
व्यवस्था मामाच करी. एकेक मन ष्ट्य असा भव्य भयंकर हदसे की मला त्याची भीिीच वाटे. त्यािंील कोिी 
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दीड मापट्याचा िर कोिी दोन मापट्याचंा भाि खाऊन उठे. कोिी कामकाज करी िर एखादद सरा 
हरकामपिािच सारा वळे घालवी. माझ्या बाबानंी दशक मार चहरत्रािून काही नाव े हनवडून काढून िी या 
मंडळींिील काहींना ओळखण्यासाठी म्हिून हदली होिी. क िाचे नाव ‘दपमसार’ िर क िाचे ‘दपमनारायि’ 
िर क िाचे ‘चंडवमा’ आहि या नवीन नावानंीच िे त्यानंा हाक मारीि. इिकेच काय पि प्रत्येकाच्या 
भोजनपात्राच्या (िे दगडी असे) मागील बाजूस, कोि हकिी माप भाि खािो हे पि बाबानंी, न्हाव्याच्या 
नखे काढण्याच्या शस्त्रानें कोरून ठेहवले होिे. िाबं्या, िाट, वाटी मधून मधून चोरीला जाि, यासाठी माझ्या 
आजोबानंी (आईचे वडील) दगडी भाडंीच त्यानंा घेऊन हदली होिी. जास्ि मािसे आली िर शालवृक्षाचंी 
मोठी पाने त्याचं्यासाठी हवकि आिली जाि. मी आल्यावर मलाही एक कोरीव दगडी पात्र देण्याि आले. 
प्रत्येकाला आपापले भाडें घासून प सून स्वच्छ ठेवाव ेलागे. 

 
खोलीि वास्िव्य करिारी मंडळी 

 
प रुष प रुषाबरोबर एकहत्रि राहू लागले म्हिजे त्याचंी जी एकमेकाि हदलख लास भाषिे व 

गप्पाटप्पा होिाि संकोच मयादा वगैरे काही असि नाही. केवळ मनःपूि मौजमजा चालिे. मी िेथे 
असिाही त्याचं्या त्या गप्पा अगदी स्वैरपिाने चालि. माझे बाबा िेथे असले म्हिजे या अनगमल 
बडबडण्याबद्दल त्याचं्यावर रागावि. केव्हा केव्हा मला िेथून घालवनू देि. प्रौढ मंडळीि नेहेमी माझे 
वास्िव्य होि असल्याम ळे व त्याचंी िी न ऐकण्यासारखी अश्लील ग्रामीि चचा ऐकल्याम ळे माझ्या मनावर 
हकिी अहनष्ट पहरिाम झाला याची मला त्यावळेी कल्पनाच आली नाही. पि आिा मला िो जािविो. त्या 
चचेम ळे माझ्याि अकाली प्रौढत्व आले होिे. गावच्या लोकानंी माझे ‘हशबजेेठा’ असे नाव ठेहवले होिे. मी 
अल्पवयी असूनही माझ्याहून मोठ्या वयाच्या मंडळीशी कसा फाहजलपिा करीि असे िे आिा आठवले की 
माझी मलाच लाज वाटिे. हशवाय या वयोज्येष्ठ मािसानंी मला भलभलत्या वाईट गोष्टी हशकहवल्या होत्या. 
त्याचंी अहनष्टिा मला भावी जीवनाि चागंलीच जािवली. भोगावी लागली. या असल्या प्रौढ मडळींि राहिे 
व अभद्र भाषि चचा करण्याि आनंद मानिे याम ळे माझ्यावर द सरा असा एक अहनष्ट पहरिाम झाला की, 
माझी चालचालिूक, बोलिे-चालिे याि जो प्रहिहष्ठिपिा आहि सौजन्य यायला पाहहजे होिे त्याचा 
अभाव भासू लागला. हमत्र मंडळी मला आत्यहंिक स्नेहाच्या नजरेने पाहाि असल्याम ळे माझे िे असौजन्य 
िे साभंाळून घेि, रागवि नसि इिकेच. पि मला वळेोवळेी जिवि असे की, माझे बोलिे व आचारहवचार, 
सभ्यिेची मयादा उल्लंघन करून होि आहेि. फार काय, ज्या हस्त्रयाबंद्दल मला अहिशय आप लकी व श्रद्धा 
वाटे, पूज्यभाव असे त्याचं्याशी बोलण्यािही माझे यथोहचि सौजन्य व्यक्ि होि नसे. एक प्रकारचे अमयाद 
विमन होई. मला हे सवम मागाहून कळे पि त्याचा उपयोग काय! 

 
या हरेकृष्ट्ि बाबाजीच्या घरािील स्मरिीय हवषयाि आिखी एका गोष्टीची भर घालिा येईल. 

त्यावळेी कलकत्त्याि राहायला आलेल्याला प्रथम बरेचसे आजारीपि सहन कराव ेलागे. कारि िेथील 
पहरस्स्थिीच िशी होिी. मीही प्रथम आलो िो जबर िापाच्या आजाराने दोन एक महहने पछाडला गेलो. 
गावी आईला ही हकीगि मी कळहवली नाही. या िापाच्या आजाराच्या बाबिीि मला इिकेच आठविे की, 
मला एका मोडक्या रथाच्या अगदी वरच्या जागी बसवनू उकळत्या पाण्याचा वाफारा देण्याि आला होिा. 
त्या काळी वाफारा देऊन िाप उिरहविे आहि डोकेद खी स रू झाल्यास जळवा लावण्याची वैद्यकीय पद्धिी 
होिी. 
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मी बणहरा नव्हिो 
 
याच वळेची आिखी एक घटना मला आठविे. बह धा यावळेीच िी घडली असावी. माझे बाबा 

त्यावळेी मला ‘बहहऱ्या’ अशी हाक मारीि असि. त्याचे कारि असे, मी एखाद्या कामाि गढून गेलेला. 
असिाना मला ‘हा’ करून िोड उघडे ठेवण्याची सवय असे. त्याम ळे मागाहून क िी हाक मारली िर मला 
ऐकू येि नसे. बाबा अशा वळेी मला अनेकदा हाक मारीि आहि मी ओ म्हटली नाही की रागावनू येऊन 
मला मारीि. त्याचंी अशी खात्री चालली होिी की, मी बहहरा होि आहे. हशवाय अशी त्याचंी समजूि 
व्हायला कारिही होिे. मी लहान असिाना मधून मधून माझा कान वाहाि असे. िे काही असले िरी 
बाबानंी मला बहहरा आहे असे समजून त्याची परीक्षा करण्यासाठी कलकत्त्याच्या मेहडकल कॉलेजाि 
आऊट-डोअर पेशन्ट म्हिून नेले. त्यावळेी डॉ. ग डीव्ह चक्रविी हे आऊटडोअरचे डॉक्टर म्हिून बसि. 
त्यानंी माझी परीक्षा करण्याच्या उदे्दशाने मला म्हटले, ‘म ला, िू माझ्याकडे पाठ करून उभा राहा बरे!’ 
लागलीच मी त्याचं्याकडे पाठ करून उभा राहहलो. नंिर एक चावीचा ग च्छ माझ्या मागे जहमनीवर टाकून 
मला हवचारले, ‘ि ला काही ऐकू आले का!’ मी उत्तर हदले, चावीचा ग च्छ खाली पडला. िेव्हा बाबाकंडे 
पाहून िे हसून म्हिाले, ‘हा म लगा काही बहहरा नाही.’ पि बाबाचंी काही िेवढ्याने खात्री झाली नाही. 
त्यानंी मला घरी आिनू कोित्याशा डॉक्टराचं्या सल्ल्याने माझा कान हपचकारी मारून िर ध िलाच आहि 
न्हाव्याला बोलवनू कान स्वच्छ करून घेण्याला स रवाि केली. मला त्याम ळे फार त्रास होऊ लागला. 
महहन्या महहन्याला न्हाव्याला बोलवनू माझा कान ध ण्याि येई व मळ काढला जाई. हे असले कान-मलैा 
साफ करिारे न्हावी, हवलेीवाल्या बड्या लोकापं्रमािे अंगाि बहनयान व डोक्याला फेटा बाधून रस्िोरस्िी 
हफरि. न्हावी आला की, एखादा कारकूनच आलासा वाटे. असल्या न्हाव्यामं ळे मन एकाच हवषयाि मग्न 
होऊन जािाऱ्या मला, प ष्ट्कळच त्रास सोसावा लागला. 

 
णिपायाचें बंड 

 
हरेकृष्ट्ि बाबाजीच्या वाड्यािील माझे वास्िव थोड्याच हदवसािं सपंले. मामासाहेब, हसदे्धश्वरचदं्र 

लेनमधील एका घराि राहायला गेले आहि बाबा मला घेऊन बह बाजारािील जेहलयावाडीिील गल्लीि एक 
जागा घेऊन राहू लागले. या हठकािी राहिारी सवम प रुषमंडळी होिी. ही मंडळी कामावरून आली की 
पान-िंबाकू खाण्यासाठी बसून हवश्रािंी घेि. खूप गप्पागोष्टी करीि आहि मग हळूहळू आपापल्या 
सैंपाकाच्या कामाला लागि. मी एक लहान म लगा आहे, याला लवकर जेवि हमळाले पाहहजे हे क िाच्या 
ध्यानािच येि नसे. या सवांचा सैपाक होईपयंि रात्रीचे नऊ साडेनऊ होि. िेथपयंि मला जागे राहिा येि 
नसे. हािाि अभ्यासासाठी घेिलेल्या प स्िकासह मी झोपी जाि असे. जेविाच्या वळेी सगळी मला 
ओढािाि करून उठहवण्याचा प्रयत्न करीि; पि मला काही जाग येि नसे. शवेटी बाबा मला मारीि िेव्हा 
मी जागा होई आहि रडि रडि जेवी. त्याच जागेि हहरनाभी येथील रामगिी चक्रवर्मि नावाचे एक वृद्ध 
ब्राह्मि राहाि असि. नात्याने िे माझ्या आईचे च लिे लागि आहि त्या हनहमत्ताने मी त्यांना दादामहाशय 
म्हिि असे. िे माझ्यावर फार माया करीि. माझ्या बाबानंी मला मारायला हाि उगारला िर िे मला 
आपल्याजवळ ओढून घेि आहि माझा बचाव करीि. इिकेच नव्हे िर त्या बाबिीि िे बाबानंा बोलिही. या 
सवम कारिानंी मी त्यानंा िे माझे राखिदार आहेि असे मानीि असे. 
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जेहलयापाड्यािील घराि असिाना १८५७ सालचे हशपायाचें बंड झाले. आहि आमचे कॉलेज 
पटलडागं्याहून स्थलािंहरि होऊन बह बाजार रोडवरील िीन खोल्यािं आले. बंड थाबंले िरी याच िीन 
खोल्यािं कॉलेज काही काळ राहहले नंिर िे स्विःच्या जागेि गेले. 

 
कलकत्त्यािील पणहला णवधवाणववाह 

 
याच सधंीला अहधकारी पक्षाशी मिभेद होऊन हवद्यासागर महाशय यानंी कॉलेजच्या अध्यक्षपदाचा 

राजीनामा हदला. माझ्या पोटाला िे हचमटे घेि असि; त्याम ळे त्या भीिीने त्याचं्यापासून मी दूरदूरच राहाि 
असे; िरीपि त्याचं्यावर हनष्ट्कपटिेने माझी श्रद्धाभक्िी होिीच. त्यावळेचे िे आमचे एक आदशमप रुष होिे. 
१८५६ सालअखेर पहहला हवधवाहववाह करण्याि आला. त्यावळेी हबऱ्हाडािील मंडळींसह िो हववाह 
पाहण्याला मी गेलो होिो. हकिी गदी होिी िी! स हकया स्रीटवरील राजकृष्ट्ि बंदोपाध्याय याचं्या घरी हा 
हववाह झाला. हवधवाहववाह कायदेशीर होिो की नाही या बाबिीि आमच्या हबऱ्हाडी नेहमी चचा होई. 
हबऱ्हाडी असलेले बह िेक या संस्काराचे पक्षपािीच होिे. अथाि मला समजू लागल्यापासून मीही त्याच 
पक्षाचा अहभमानी बनलो हे सागंावयास नकोच. हवद्यासागर महाशय जेव्हा कॉलेज सोडून हनघून गेले िेव्हा 
आम्ही हवद्याथीही फार द ःहखि झालो. 

 
प ढे त्या कॉलेजाि त्याचं्या जागी ई. बी. कौएल साहेब आले. िे साध त्वाची मूिीच होिे. सवांच्या 

िोंडून त्याचंी प्रशसंाच मी ऐकि असे. त्याचंी आम्हा सवम हवद्याथ्यांवर फार ममिा असे. आम्हालंा हनरहनराळे 
खेळ खेळिाना पाहून त्यानंा फार आनंद वाटे. 

 
कौएल साहेबाचंी आठवि 

 
त्याचं्या हवषयीची त्यावळेची एक घटना आठविे. एके हदवशी आमच्या वगािील म लानंी एका 

लहानशा लाकडी हशडीसाठी द सऱ्या एका वगािील म लाशी एकच्या स टीि भयकंर भाडंिे केले. मी 
त्यावळेी खेळाि ग िंलो होिो. क्लासािील म लानंी मारामारीसाठी मला धरून नेले. हशडीची ओढािाि 
करिाऱ्या म लापंैकी त्याचं्या बाजूचा मी एक होिो. त्याम ळे ठोसे मारण्याऐवजी ठोसे खािेच माझ्या नहशबी 
आले होिे. मधल्या स टीनंिर सवम म ले क्लासाि येिाच या मारामारीची चौकशी स रू झाली. कौएल साहेब 
मोठ्या बंगल्यािून िपास करण्यासाठी म्हिून आले. िे क्लासाि उभे राहून जेव्हा धीरगंभीर स्वराने 
म्हिाले, ‘या मारामारीि कोि कोि होिे, िे उठून उभे राहा.’ िेव्हा मी काकूं करू लागलो. शवेटी साहेब 
म्हिाले. ‘िर मग मी असे समजू काय की ि मच्यापैकी कोिीच मारामारीला गेला नव्हिा? जे कोिी गेले 
असिील त्यानंी उठून उभा राहावे.’ मला मग उभे राहहल्यावाचून चैन पडेना,, मी उठून उभा राहहलो. 
साहेबानंी मला हवचारले, ‘िू एकटाच त्या दंग्याि गेला होिास?’ मी उत्तर हदले, ‘क्लासािील सगळेच गेले 
होिे.’ नंिर साहेबानंी क्लासािील सवमच म लानंा दोन दोन रुपये दंड केला आहि मला आपल्या गाडीि 
बसवनू बंगल्यावर नेले आहि म्हटले, ‘िू खरे बोललास म्हिून ि ला क्षमा केली आहे. पि िू दंग्याि 
सामील झालास हे बरे केले नाहीस.’ आिखीही बराचसा मला त्यानंी चागंला उपदेश केला. शवेटी त्यानंी 
माझ्या मस्िकावर हाि ठेवनू मला म्हटले, ‘िू फार चागंला म लगा आहेस. ि झी वागिूक पाहून मला फार 
समाधान वाटले.’ त्याचें िे बोलिे ऐकून ‘चागंला म लगा’ होण्याची मला इिकी प्रबल इच्छा झाली की िे 
मला बोलून दाखहविा येईना. 
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सागंावयाचे म्हिजे, मी त्यावळेी खोटे बोलूच शकि नसे. फारच झाले िर मौन स्वीकारीि असे; 
पि खोटे बोलि नसे. थोड्या हदवसानंिरची आिखी गोष्ट आठविे. हिचा याच वळेी उल्लखे करिो. 
त्यावळेी मी हसदे्धश्वरचदं्रलेनमधील मामाकंडे राहाि असे. हबऱ्हाडािील इिर मोठमोठ्या म लानंी मला 
िंबाकू ओढायला हशकहवले होिे. िे स्विः िंबाकू ओढून माझ्या हािी ग डग डी देि आहि म्हिि, ‘ओढ’ 
प्रथम प्रथम ओढिाना डोके गरगरू लागे पि षौक म्हिून ओढीि असे. एके हदवशी अशा िऱ्हेने िंबाकू 
ओढून बाजाराि जायचे म्हिून मोठ्या मामाकंडे पैसे आिण्यासाठी गेलो. िेव्हा िंबाकूचा वास आल्याम ळे 
मला त्यानंी हवचारले, ‘िू िंबाकू ओढिोस?’ मी मानेने होकार देऊन, म्हटले, ‘होय,’ आहि मग त्याचं्या 
प्रश्नानंा उत्तर देिादेिा, िंबाकू ओढायला कसा हशकलो, हकिीदा ओढिो वगैरे सवम साहंगिले. माझे वय 
िेव्हा िेरा वषांपेक्षा जास्ि नव्हिे. माझे हे हनवदेन ऐकून हबऱ्हाडािील रहहवाशावंर मामा फारच रागावले 
आहि ‘प न्हा िंबाकू ओढिार नाही.’ अशी माझ्याकडून शपथ घेवहवली. मीही त्या हदवसापासून िंबाकू 
ओढला नाही. िरीपि एकदा मी खोटे बोलून मामानंा फसहवले होिे िी हकीगि यथायोग्य स्थानी सागेंन. 

 
कणवत्वाचा श्रीगिेिा 

 
जेहलयापाड्याि असिानाची एक क िूहलजनक घटना मला आठविे. आमच्या क्लासाि गंगाधर 

नावाचा एक धहनक प त्र हशकि होिा. िो बराच लठ्ठ असल्याम ळे क्लासािील म ले त्याला ‘गंगाधर हत्ती’ 
असे म्हिि. हा म लगा अभ्यासाि हििकासा ह षार नव्हिा. त्याम ळे पहरके्षच्या वळेी त्याचा नंबर वर येि नसे. 
दैवयोगाने एक हदवस िो फस्टम आला. त्यावळेची आमच्याकडे पाहण्याची त्याची ि च्छिापूिम नजर अगदी 
पाहण्यासारखी होिी. मला िी सहन झाली नाही. द सरे हदवशी मी त्याच्यावर एक कहविा रचून िी 
क्लासाि घेऊन आलो. एकच्या स टीि क्लासािील सगळ्या हवद्याथ्यांना व त्यािं गंगाधरला उभा करून िी 
कहविा वाचली. सगळीच कहविा काही मला आठवि नाही. चार िेवढे आठविाि. िेच याखाली देि 
आहे– 

 
इजार चापकान गाये इस्कुले आसे जाय 
नाम िार गंगाधर हािी, 
बड िार अहंकार धरा देखे सराकार 
चले येन नबाबेर नाणि. 

 
अथम–हवजार आहि लाबं व सैलसा अंगरखा घालून शाळेि येिो जािो. त्याचे नाव गंगाधर हत्ती. 

त्याला फार मोठी घमेंड आहे. िो सवांना ि च्छ समजिो. जिू नबाबाचा नािूच आहे असा चालिो. 
 
कहविा जेव्हा वाचली गेली िेव्हा म लाचं्या टाळ्याचं्या गजराने आहि मोठ्या हास्याने शाळेिील सवम 

म ले िेथे एकत्र झाली. झालेल्या अपमानाम ळे गंगाधराला रडू कोसळले आहि त्याने त्याबद्दल मास्िरापंयंि 
कागाळी नेली. क मारखालीच्या चादंमोहन मतै्र महाशयाचें वडील स प त्र राधागोकवद मतै्र हे आमच्या 
क्लासवर त्यावळेी इसं्ग्लश हशक्षक होिे. त्यानंी माझ्या हािािील कहविा घेऊन िी मनःपूवमक वाचली आहि 
माझ्या मस्िकावर हाि ठेवनू िे म्हिाले, ‘ि झी ही कहविा फार उत्तमच झाली आहे; पि मन ष्ट्याला 
हशव्यागाळी देण्याि आपली काव्यब द्धी खचम करिे चागंले नाही.’ यानंिर कहविा रचण्याचा माझा उत्साह 
वृकद्धगि झाला. 
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ईश्वरगुप्ि याचंी कणविा 
 
एकंदरीि सागंायचे म्हिजे मी हकिी लहान वयाि कहविारचना करायला आरंभ केला िे स्मरिाि 

नाही. विमपहरचय प रा होिाच आईने मला कृहत्तवासी रामायि वाचून दाखहवण्यास साहंगिले. केव्हा केव्हा 
िी स्विःही मला म्हिून ऐकवीि असे. िे सगळे काव्यमय हववचेन माझ्या कानाि प्रहिध्वहनि होि होिे. 
नंिर कलकत्त्याला आल्यावर ईश्वरचंद्र ग प्ि याचं्या कहविा हािी पडिाच त्या मी आधाशासारख्या िोंडपाठ 
करीि असे. माझे बाबा िर काव्यरसाचे चागंलेच भोक्िे होिे. िे आपल्या हमत्रमडंळीि भारिचदं्र वगैरे 
प्रहसद्ध कवींच्या काव्याचे समालोचन करीि. या सवम कारिानंी मला लहानपिापासूनच कहविा करण्याचा 
नाद लागला असावा. काव्यशक्िी जागृि झाली असावी. मी माझ्या दहाव ेवषीं हलहहलेली एक चोपडी नंिर 
माझ्या पाहण्याि आली होिी. िीि मी माझ्या हकत्येक कहविा पाहहल्या. त्या इिक्या उत्कृष्ट साधल्या होत्या 
की, लहान म लाने त्या रहचल्या असिील असे वाटि नव्हिे. अन मानाने सागंावयाचे िर, कोिा एखाद्या 
कवीच्या त्या कहविा नकलून ठेहवल्या होत्या असेच म्हिाव े लागेल. त्यावरूनही असे हसद्ध होिे की, 
नवव–ेदहाव ेवषींही चागंल्या कहविा हदसिाच मी त्याचंी नक्कल करून ठेवीि असे. 

 
याच वळेची आिखीही एक स्मरिीय गोष्ट आठविे. माझ्या दोघा ं सहाध्यायी म लाचं्या मािा या 

संधीला माझ्या मावशी बनल्या होत्या. त्यानंा मी मावशी म्हिून हाक मारीि असे आहि नेहमी त्याचं्याच घरी 
जाि-येि असे. िसेच त्याचं्या म लींबरोबर बहीि–भावाप्रमािे खेळि असे. याम ळे मला माझ्या आईचा व 
बहहिीचा अभाव जािवि नसे. चागंले गोडधोड काही घराि केल्यास त्या मला बोलावनू खायला देि. 
मला एखादी वाईट संगि लागू नये म्हिून स ट्टीच्या हदवसािं आपल्या घरी राहायला बोलवीि. 

 
अशाच या दहाअकरा वषांच्या वयाि आिखी एक क िूहलात्मक घटना घडल्याचे स्मरिे. आमच्या 

कॉलेजजवळील एका गल्लीि एक म लगी होिी. िीही माझ्याच वयाची. हदसण्याि िी मोठीशी स ंदर होिी 
असे नाही. पि हिचा चेहेरा मला फार आवडे. िी आपल्या घराच्या अंगिाि खेळि असे. मी द सऱ्या एका 
म लाबरोबर रोज हिला भेटायला जायचा. आईच्या भीिीने िी रस्त्यािील म लाशंी फारशी बोलिचालि 
नसे, पि आम्हाला हिच्याशी बोलायला व हिच्याकडे पाहायला फार आवडिे हे हिला ठाऊक होिे. िेव्हा 
िी आमचा आवाज ऐकिाच बाहेर येई आहि बालब द्धीप्रमािे आम्ही जे हिला काही देऊ िे क िाला न 
कळहविा िी म काट्याने घेई. मी आवडत्या बहहिीप्रमािे हिला जवळ घेण्याचा प्रयत्न करी पि हिच्या 
घरची मंडळी हिला िसे करू देि नसि. बह बाजार पाड्यािून आमचे कॉलेज द सरीकडे गेल्यावर आम्ही 
हिच्या सहवासाला म कलो. 

 
प्रथम मृत्युदिवन 

 
या जाहलयापाड्याि राहाि असिाना आमच्या क ट ंबाि दोन द घमटना घडल्या. उन्माहदनीचा मृत्य ू

ही पहहली आहि माझे पिजोबा रामजय न्यायालंकार याचंा स्वगमवास ही द सरी. 
 
एकदा उन्हाळ्याच्या स ट्टीि मी घरी गेलो होिो. जािाना कलकत्त्याहून पायीच जाि असे. पहहल्या 

हदवशी चागंहडपोिा येथे मामाच्या घरी रात्री म क्कामाला राहायचे आहि द सरे हदवशी पहाटेसच उठून घरी 
पोचायचे. यावळेीही मी िसाच गेलो. बारा वष ेवयाच्या दृष्टीने माझ्यासारख्याने २८ मलै चालिे ही काही 
साधी सोपी गोष्ट नव्हिी. मी िर घरी पोहोचेपयंि अगदी घामाघूम होऊन गेलो; पि उन्माहदनीवर माझा 
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हकिीिरी लोभ. त्याम ळे िी घरी नाही असे पाहािाच मला दाही हदशा शून्य वाटल्या. आईला हवचारले िेव्हा 
िी म्हिाली, ‘बाहेर आमराईि गेली असेल.’ लागलीच मी हिकडे धावलो. माझी िी िाराबंळ पाहून आई 
ओरडून म्हिाली, ‘अरे उभा राहा. बैस िरी. मी हिला बोलाविे.’ पि हे हिचे ओरडिे ऐकिो कोि? मी 
धावि जाऊन उन्माहदनीला उचलले आहि छािीशी धरून घरी आिले िेव्हाच स्वस्थ बसलो. 

 
अशी ही माझी आवडिी उन्माहदनी त्या उन्हाळ्याि मरि पावली. हिचा मृत्यूही चमत्काहरकच. 

त्याचे असे झाले : बाबा एके हदवशी हिला बरोबर घेऊन जहमनदारबाबूंच्या बागेि; बाहलका हवद्यालयाचे 
संस्थापक डॉ. हप्रयनाथराय चौधरी यानंा भेटायला गेले. त्यानंी– डॉक्टरनी– उन्माहदनीचे लाड करून 
हिच्याकडून एक हलचू [हलचू हे फळ असून िे जाभंळासारखे पि वरून मऊ मऊ काटे असलेले व आि जाभंळासारखीच मोठी बी असलेल 
असे असिे. बागेि हे फळझाड म्हिून लाविाि.] खावहवले. उन्माहदनीला आनंद वाटला. िी त्याच आनंदाि हसि 
हसि बाबाबंरोबर घरी आली. पि घरी येिाच हिला भयकंर कॉलरा झाल्याचे हदसून आले. एक ज लाब व 
एक उलटी होिाच िी अगदी हनपचीि पडली. हिच्या उलटीि हलचचूा अंश हदसू लागला. ही गोष्ट मी 
म ख्यिः अशासाठी सागंि आहे की, हिच्या मतृ्यूम ळे मला एवढा धक्का बसला की त्यावळेेपासून आिापयंि 
हलचू खािे मला मनापासून आवडेनासे झाले. हलचू खायला घेिले की उन्माहदनीच्या शोकजनक मृत्यूची 
कथा मला आठविे. 

 
स मारे नऊ वाजिा सकाळी हिच्या आजाराला स रवाि झाली आहि द पारी िीनच्या आि िी मरि 

पावली. आसन्न मृत्य काळी जेव्हा हिला प ष्ट्कहरिी जवळ आिून ठेवली िेव्हा मी जाऊन हिच्यासमोर उभा 
राहहलो. मला वाटले िी माझ्याकडे पाहाि असून हिच्या डोळ्यािूंन अश्रू वाहाि आहेि. त्या हिच्या 
अश्र धाराचंा प ष्ट्क्रळ वषपेयंि मला हवसर पडला नाही. अशा रीिीने उन्माहदनी जािाच घर अगदी शून्य हदसू 
लागले. त्यानंिर माझ्या आिखी िीन बहहिींचा जन्म झाला. आहि (मानलेल्या) मावशा, बहहिी िर अनेक 
केल्या. पि लहानपिाच्या त्या सोज्वळ आनंदी उन्माहदनीची आठवि आहि हिच्या शोचनीय मतृ्यूचा धक्का 
मला हवसरिा आला नाही. 

 
मला वाटिे, यापूवीच्या वार्मषक पूजेच्या (नवरात्राि) संधीला माझे पिजोबा स्वगमवासी झाले होिे. 

त्याचं्या मृत्यूपूवी काही हदवस आपला मतृ्य काल आिा जवळ आला असे त्यानंा जािवले असावे. मी 
वहडलासंह त्यावळेी कलकत्त्याला होिो. पिजोबानंी माझ्या आिेच्या नवऱ्याला, आम्हा हपिाप त्रानंा 
कलकत्त्याहून बोलावनू आिण्याचा हवलक्षि िगादा स रू केला. त्याप्रमािे बाबा घरी गेले. मी बह धा 
कलकत्त्यालाच राहहलो असेन. कारि त्याचें शवेटचे आजारपि मला आठवि नाही. मतृ्यूपूवी एकदोन 
हदवस पिजोबानंी आपिाला घराबाहेर असलेल्या चंडीमंटपाि [ज्या मटंपाि द गा, काली इत्यादी देवींची नैहमहत्तक पूजा 
होिे त्याला चंडीमटंप म्हिण्याची प्रथा आहे.] नेऊन ठेवण्याची माझ्या वहडलानंा आज्ञा केली. योग्य वळेी आम्ही िेथे 
नेऊ असे वहडलानंी मोठ्या आवाजाि ओरडून प ष्ट्कळदा त्यानंा सागंून पाहहले पि काही केल्या िे ऐकेनाि. 
िेव्हा त्यानंा चंडीमटंपाि बाहेर आिून ठेविे भाग पडले. नंिर इष्टदेविेचे नामस्मरि करिाःकरिा १०३ 
वषांच्या वयाला िे स्वगमवासी झाले. 

 
माझा पणहला णववाह 

 
या जेहलयापाड्याि असिानाच माझे पहहले लग्न झाले. सन िारीख लक्षाि नाही. मी त्यावळेी 

नक्की हकिी वषांचा होिो हेही ध्यानाि नाही. िरी पि िेरा वषांपेक्षा मी जास्ि वयाचा नव्हिो. माझ्या 
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आजोळच्या जवळ असलेल्या राजपूर नावाच्या गावािील नवीनचदं्र चक्रविीच्या वडील म लीशी–
प्रसन्नमयीशी– माझे पहहले लग्न झाले. प्रसन्नमयीचे वय त्यावळेी दहा वषांपेक्षा जास्ि नव्हिे. आमच्या 
दाहक्षिात्य वैहदकाचं्या क लरीिीप्रमािे, प्रसन्नमयी एक महहन्याची असिाना व मी दोन वष ेवयाचा असिाना 
माझ्या लग्नाचा वाङहनिय झाला होिा. (प्रसन्नमयी माझी वाग्दत्तवधू झाली होिी.) 

 
या हववाहाच्या वळेच्या सवमच गोष्टी माझ्या स्मरिाि नाहीि. आिा इिकेच आठविे की, कानाि 

स विमवलये, गळ्याि हार, दंडाि बाजूबंद आहि हािाि कडी घालून हववाहासाठी बाहेर पडलो होिो. बाबा 
वाजंत्रीवाले घेऊन आहि रोषिाई करून मला घेऊन गेले होिे. मला नेऊन मटंपाि हनयोहजि स्थळी 
बसहवण्याि आल्यावर िेथील समानवयी म लगे आले आहि, ‘अरे िू काय हशकिोस? हकिी अभ्यास झाला 
आहे?’ असे प्रश्न हवचारून माझी परीक्षा घेऊ लागले. मीही थोड्याच वळेाि वरोहचि संकोच हवसरून 
जाऊन त्याचं्याशी हविंडवाद करण्याला आरंभ केला. त्याि मला पराहजि करण्याऐवजी िेच पराहजि 
झाले. मला आिा चागंले आठविे, आमचा िो वादहववाद ऐकिारे आसपासचे मोठे प रुष म्हिू लागले की, 
‘म लगा फार फाहजल हदसिो.’ नंिर मला त्यानंी घराि नेले िेथे समवयस्क म लींनी कानहपळीचा खेळ 
आरंहभला. त्याि माझा पराभव झाला. कानहपळीचा प्रहिसाद कानहपळीनेच द्यावा लागिो. िसे मला करिा 
आले नाही. स्त्रीमंडळीि मी अगदी कोंडला गेलो होिो. इिक्या हस्त्रया एकत्र पाहून मी अगदी गागंरूनच 
गेलो. 

 
हववाहानंिर द सऱ्या हदवशी वर-वधूला एका मेण्याि बसवनू जेव्हा सवांनी आम्हाला हनरोप हदला, 

िेव्हा मला िो पेचप्रसंगच वाटला. माझी िी लहान वयाची पत्नी माझ्यासमोर ब रख्याि बसली होिी िी िर 
रडूच लागली. हािपाय पसरिा येईनाि. काही बोलिा येईना. मोठ्या सकंटािच सापडलो मी. शवेटी 
रस्त्यािील एका पहडक बागेि मेिा उिरहवण्याि आला. लागलीच मी मेण्यािून बाहेर आलो आहि मला 
हायसे वाटले. सभोवार पाहािो िो हलचूच्या झाडावर हपकलेले हलचू होिे. लागलीच मी झाडावर चढलो 
आहि हलचू पाडून खाऊ लागलो खािा खािा आठवले की िी म लगी–माझी पत्नी–एकटीच मेण्याि 
बसली आहे. हिलाही माझ्यासारखीच भकू लागली असेल. यािील काही हलचू हिला द्याव.े असा हवचार 
करून काही हलचू घेऊन प्रसन्नमयीच्या पदराि टाकले आहि धूम पळालो. कोिीिरी पाहील ही भीिी 
होिी. 

 
हळूहळू आमचा िो मेिा आमच्या आळीि येऊन पोचला. माझ्या आळीिील माझे समवयस्क 

खेळगडी मला सामोरे आले. त्याि दोन म लगे माझे अगदी परमहमत्र होिे. त्यानंी येऊन मेण्याचे दार 
उघडले आहि हळूच मला म्हटले, ‘अरे, ि झी िी रबा क त्री आिा फार चागंली झाली आहे.’ िे ऐकून माझी 
एक काळजी दूर झाली. फार आनंद वाटला. या रबा क त्रीची थोडी माहहिी या हठकािी देिे अवश्य वाटिे. 
रबा ही लहान क त्री होिी, थंडीच्या स टीि घरी आल्यावर एका म लाकडून घेऊन हिचा मी साभंाळ केला 
होिा. िरी पि हिचे नाव ठेवले होिे ‘रॉबटम.’ िीही थोडी माहहिी सागंिो. िी क त्री जेव्हा माझ्याकडे आली 
िेव्हा बरोबरीच्या म लानंी मला हवचारले, ‘नाव काय ठेवायचे हहचे?’ मी चटकन साहंगिले ‘रॉबटम.’ असे 
सागंण्याचे रहस्य हेच की, माझ्या वरच्या क्लासािील म ले त्यावळेी ‘चेंबसम फस्टम ब क ऑफ रीकडग’ हे 
वाचीि. त्याचं्या िोंडून मी ऐकले होिे1 ‘रॉबटम’ हे एक नाव आहे, िे मी हवसरलो नव्हिो. वाडीिील म लानंा 
काही िरी बहाद् द री दाखवावी या हेिूने त्या बच्चाचे नाव रॉबटम ठेहवले. शहराि राहून आलेला हवद्याथी मी. 
अथात् माझा शब्द म्हिजे वदेवाक्य. त्याम ळे त्या छोट्या क त्रीचे रॉबटम हे नाव कायम झाले. म लानंा िे नीट 
उच्चारिा न आल्याने त्यानंी ‘रबा’ हा त्याचा सोपा उच्चार वहहवाटीि आिला. या ‘रबा’ सह त्या भागािील 
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म लाबंरोबर मी स खाने राहाि असे. प ढे मला एक प्रकारे धरूनच लग्नाला नेले. मला वाटले आिा माझ्या 
‘रबा’ ला कोि पाहील! आईबद्दल काही हवश्वास वाटेना. कारि आईला त्यावळेी क त्र्याचा हिटकाराच 
वाटे. त्याम ळे वाडीिील म लावंर क त्र्याचा सवम भार सोपवनू मी लग्नाला गेलो होिो. िेच त्याला हकत्येक 
हदवस खाऊ हपऊ घालीि व साभंाळीि. म्हिून मी आल्याबरोबर ‘रबा’ ख शाल आहे’ असे त्यानंी मला 
साहंगिले. 

 
हळू हळू मेिा आमच्या आळीि आला. आळीिील बायका स नम ख पाहायला आल्या. आईने 

ह ल ध्वनी [ह ल ध्वनी :– कोित्याही श भकायाि बंगालमध्ये कहदू हस्त्रयामंध्ये जीभ व िाळूच्या सहाय्याने ‘ह ल ’ असा मंगलध्वनी करण्याची प्रथा 
आहे. मूळ ससं्कृि शब्द ‘उल  लू’] करून व अक्षिा, द वा, फ ले, चंदन, देवाचे चरिामृि वगैरेनी स्वागि करून 
स नेला घराि नेले. मी मेण्यािून उिरिाच ‘रबा’ ला पाहायला पळालो. मोठी आत्या ‘अरे प्रसाद खाऊन 
जा’ असे म्हिि माझ्या मागनू धावली. पि कोि खािो िी हमठाई आहि कोि बसिो त्या बायकामंडळीि 
वधूला घेऊन! त्यावळेी प्रसन्नमयीपेक्षा ‘रबा’ च मला जास्ि हप्रय होिी. आिा िे आठवले म्हिजे हसूच येिे. 

 
णववाहानंिर मला चागंला मार बसला 

 
लग्नसमारंभ संपिो न संपिो िोच एक घटना घडली. िी आठवि अद्याप मी हवसरलो नाही. 

लग्नानंिर काही हदवसानंी माझ्या आप्िापंैकी एका हपिृव्याच्या म लीचे लग्न हनहिि झाले. माझी पत्नी 
प्रसन्नमयी त्यावळेी सासरीच होिी. माहेरी गेली नव्हिी. हिच्या बरोबर आलेल्या माहेरच्या मंडळींपैकी काही 
अद्याप परि गेली नव्हिी. अशा स्स्थिीि माझ्या च लि बहहिीचे लग्न आरंहभले. एके हदवशी आमच्या 
वाडीिील काही म लानंी वऱ्हाडी मंडळीची मजा करावी म्हिून पंचरंगी रागंोळीने आसन बनहवण्याची ियारी 
चालहवली. मीही त्याि सामील होिो. त्याि मौज–मजा करिा करिा माझ्या मोठ्या आत्याच्या मधल्या 
म लाशी – रामयादव चक्रविीशी– अकस्माि माझी बाचाबाची झाली. दोघेही आम्ही एकमेकाचं्या 
अंगचटीला येऊन धक्काब क्की व ग द्दाग द्दीला स रवाि झाली. माझ्या आईला ही बािमी समजिाच िी धाविच 
िेथे आली आहि दोघाचं्या कानाला धरून व थोबाडीि देऊन आम्हाला हिने एकमेकापंासून दूर केले. 
मधला दादा रामयादव रडि रडि आपल्या घरी जाऊन आपल्या आईला म्हिाला, ‘मामीने व हिच्या म लाने 
दोघानंी हमळून माझ्या अंगावर धावि येऊन मला मारले.’ मोठ्या आत्याने खरा प्रकार काय झाला याचा 
िपास न करिा व म लानंा बोलवनू त्याचं्याकडूनही माहहिी न घेिा रागाने खवळून व माझ्या एका 
आिेबहहिीला बरोबर घेऊन िी आमच्या घरी आली आहि माझ्या आईला हशव्यागाळी देऊ लागली. दोघा 
निंदा–भावजयीि चागंलेच भाडंि ज ंपले. 

 
नंिर संध्याकाळच्या प्रारंभीच आई मला म्हिाली, ‘आज ि झ्या कपाळी प ष्ट्कळच मार खाण्याचा 

योग हदसिो. मी ि ला लवकर जेवायला घालिे, जेव आहि भट्टाचायाच्या आळीि िमाशा आहे िो पाहयला 
हिकडे जा. ि झ्या वडलाचंा राग शािं झाला म्हिजे सकाळी घरी ये.’ पि आईला जी भीिी वाटली होिी िी 
खरीच झाली. बाबा सायकंाळच्या स मारास घरी येि असिा मोठ्या आिेच्या घरी हशव्याचंा चाललेला वषाव 
ऐकून िे हिच्याकडे गेले आहि हिला हवचारू लागले, ‘रस्त्यावरून ऐकायला येईल इिक्या मोठ्या 
आवाजाि िू क िाला हशव्यागाळी देि आहेस?’ मग काय हवचारिा! बाबाचं्या कानाि आईहवरुद्ध हिने 
प ष्ट्कळसे हवष ओिले. बाबानंी आिखी क िाकडून काही ऐकले होिे की नाही माहीि नाही. माझ्या आईवर 
रागावले की मोठ्या आत्यावर रागावले िेही मला ठाऊक नाही. िरी पि बाबानंा नेहमीच वाटि असे की, 
आपला म लगा इिका सद् ग िी आहि चागंला होईल की, त्याच्या बाबिीि कसलीही कोिी कधी िक्रार 
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करिार नाही, त्याचा कोििाही दोष कोिी दाखहविार नाही. सवम िक्रारी व दोष यापासून िो दूर असेल. 
या त्याचं्या समज िीला धक्का पोचला म्हिनू रागावले की काय? खरे काय िे त्याचें त्यानाच माहीि. असो. 
आईने घाई केल्याम ळे मी स्वयंपाकघराि एका कोपऱ्याि बसून भराभर जेव ूलागलो, इिक्याि बाबा घराि 
येऊन दाखल झाले. आहि आल्याबरोबर हवचारले, ‘िो पाजी क ठे आहे?’ माझी आई सैंपाकघराच्या 
चौकटीवर दोन्ही हाि ठेवनू रस्िा अडवनू उंबऱ्यावर उभी राहहली आहि म्हिाली, ‘िो घराि नाही.’ बाबा 
जर सैंपाकघराि येण्याचा प्रयत्न करिील िर आई त्यानंा िसे करू देिार नाही, िी त्यानंा अडवील हे मी 
जािले. पि बाबा प ढे न सरकिा म्हिाले, कोयिा क ठे आहे िो दे पाहू’ आईने हवचारले, ‘कोयिा 
कशाला?’ यावर बाबा रागाने उसळून म्हिाले, ‘िे कशाला ि ला पाहहजे? दे ना.’ आईने मग कोयिा आिनू 
त्याचं्या हािी हदला. िे मग िो कोयिा घेऊन घरािून बाहेर पडले. 

 
मी घाईघाईने आचवलो आहि मागच्या दाराने बाहेर पडून व घनदाट जंगल पार होऊन 

भट्टाचायांच्या वाडीि हजथे िमाशा चालला होिा िेथे उपस्स्थि झालो. उपरिीने िोंड व मस्िक झाकून 
गदी असेल िेथे त्याि हमसळून राहा असे आईने मला सागंून ठेहवले होिे. त्याप्रमािे उपरिीने िोंड व 
कपाळ झाकून मी िेथील गदीि हमसळून हफरू लागलो. हळू हळू मनािील भयभावना दूर होऊ लागली. 
हनकििपिाने मी हफरि होिो. रात्रीची आठ साडेआठची वळे झाली होिी. इिक्याि मागील बाजूने येऊन 
क िीिरी माझ्या अंगावरील उपरिे धरले. मी म्हटले, ‘कोि आहे रे?’ बाबा िेथे येऊन मला पकडिील 
असा स्वप्नािही माझ्या मनाि हवचार आला नव्हिा. पि मागे वळून पाहािो िो प्रत्यक्ष बाबाच. त्यानंी माझ्या 
पाठीवर दोन ठोसे देऊन म्हटले, ‘खबरदार, रडला ओरडलास िर.’ पाठीवर ठोसे बसले असल्याम ळे न 
रडिे मला कठीि होऊ लागले. पि करिार काय! रडे दाबून धरू लागलो. त्याच अवस्थेि बाबा मला 
घरी घेऊन गेले आहि अंगिाि उभा करून म्हिाले, ‘उभा राहा. हालू नको. आलो मी.’ मला मारण्यासाठी 
बाबंूची काटी काढून त्यानंी िट्ट्याला टेकून ठेहवली होिी िी शोधण्यासाठी गेले. आईने िी त्यापूवीच 
प ष्ट्करिीि टाकून हदली हे त्यानंा काय ठाऊक! मी दोनचार हमहनटे उभाच होिो. हििक्याि माझी आई, 
मोठी आिेबहीि, माझ्या लग्नािील वऱ्हाडी मंडळी माझ्या सभोवार जमली आहि म्हिू लागली, ‘अरे, पळ 
पळ मार खाण्यासाठी उभा कशाला राहािोस?’ मी म्हटले, ‘नाही. मी जािार नाही. इथून हालू नको असे 
बाबा मला सागंून गेले आहेि.’ आहि मग मी स मारे अधािास िसाच उभा होिो. 

 
ज्या जागी काठी ठेहवली होिी िेथे िी नाही असे बाबानंा आढळिाच आिा माराव ेकशाने हे िे पाहू 

लागले. शवेटी हफरिा हफरिा काहीच न हमळाल्याम ळे जळाऊ लाकडाचा एक भाग हमळाला िो घेऊन िे 
मला मारायला आले. िेव्हा थोरली आिे माझ्या आहि त्याचं्यामध्ये येऊन म्हिाली, ‘ए डाकू, दे िे लाकूड 
इकडे. या लाकडाने या म लाला मारलेस िर िो जगेल िरी?’ आहि मग िी बाबाचं्या हािािंील िे लाकूड 
काढून घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. भावाबहहिीची चागंलीच झोंबाझोंबी ज ंपली. शवेटी बाबानंी माझ्या 
थोरल्या आिेला असा एक धक्का हदला की त्या धक्क्याने चागंली िीनचार हाि दूर जाऊन जहमनीवर 
पडली. माझी आई त्यावळेी एखाद्या दगडी मिूीप्रमािे जवळच उभी होिी. हिच्या िोंडून शब्दोच्चार िर होि 
नव्हिाच पि हालचालही बदं होिी. बाबाचंी आहि हिची नजरानजर होिाच िी म्हिाली, ‘ि म्ही माझ्याकडे 
काय पाहािा? म लाला मारून टाकायचा असेल िर मारून टाका. मी एक पाऊलही प ढे टाकिार नाही.’ 
यावर बाबा म्हिाले, ‘ठीक आहे. पाहा िर.’ असे म्हिून िे त्या लाकडाने मला मारू लागले. िेव्हा आिखी 
काही लोक प ढे सरून त्या मारापासून मला वाचहवण्याचा प्रयत्न करू लागले. पि त्याचं्या मस्िकावर व 
पाठीवर जेव्हा त्या लाकडाचे िडाखे बसू लागले िेव्हा त्याचंाही नाइलाज झाला. त्या लाकडाचे काही 
िडाखे माझ्या अगंावर बसिाच मला चक्कर आल्यासारखे वाटू लागले. जवळची मािसे मला ओळखू 
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येईनाि. माझ्या सभोवार अनेकाचंी िोंडे गरगर हफरि आहेि असे मला वाटू लागले आहि शवेटी मी 
बेश द्धावस्थेि जहमनीवर पडलो. 

 
स मारे अध्या एक िासाने मी श द्धीवर आलो. पाहहले िो मला अंगिािून उठवनू घराच्या पडवीि 

झोपहवले होिे आहि दोनिीन मािसे टपेंटाईन िेलाचे माझ्या सवांगाला माहलश करीि होिी. बाबा स्विः 
िेल आिनू होिे आहि त्यानंा मदि करीि होिे. मला जाग येिाच मी ‘आई आई’ म्हिून हाका मारू 
लागलो. मी बेश द्ध होऊन पडलेला पाहािाच िी रडि घराजवळच्या रानाि जाऊन पडली होिी असे मी 
ऐकले. मी श द्धीवर येिाच लोक हिला बोलाहवण्याकहरिा गेले. एकामागून एक जाि होिे पि क िाच्याच 
सागंण्यावर हिचा हवश्वास बसला नाही. शवेटी लोक जेव्हा हिला फारच आग्रह करू लागले िेव्हा िी 
म्हिाली, ‘कृष्ट्िचरि न्हाव्याने जर स्विः येऊन म लगा हजविं आहे असे मला साहंगिले िरच मी येईन. 
द सऱ्या क िाच्याही सागंण्याने येिार नाही.’ 

 
हा कृष्ट्िचरि न्हावी त्या वाडीिील एक वृद्ध द कानदार असून िो एक फार मोठा भक्ि आहि 

धममभीरू मािूस होिा. वाडीिील लोक त्याला ‘भक्ि कृष्ट्िचरि’ म्हिून हाक मारीि. अथाि िेवढ्या त्या 
रात्री कृष्ट्िचरिाकडे मािसे गेली. म्हािारा काठी टेकीि टेकीि मोठ्या कष्टानें आला आहि माझ्याशी दोन 
शब्द बोलून आईला बोलवायला हनघाला, आईही त्याचे सागंिे ऐकून त्या रानािून उठून आली आहि 
‘बाबा, िू आहेस काय रे’ असे आिम स्वराने म्हिून माझ्या हबछान्याशजेारी पडून रडू लागली. 

 
इकडे मी जेव्हा चागंला श द्धीवर आलो िेव्हा मी माझ्या स्वाभाहवक हट्टाग्रहीपिाने म्हिू लागलो, 

‘मी मधल्या दादाबरोबर भाडंि केले होिे, मारा मारीही केली होिी. माझा अपराध झाला याि संशय नाही. 
पि एवढ्याशा लहान अपराधाला एवढी मोठी हशक्षा हदली हे काय बाबानंी बरे केले? माझी पत्नी, 
सास रवाडीची मंडळी, शजेारच्या घरची पाह िे मंडळी उपस्स्थि असिाना त्याचं्या समोर मला असे मारिे 
बाबानंा शोभले काय?’ मी असे बोलि आहे िोच पाहहले की, बाबा जवळच असून िे जहमनीवर नाक घाशीि 
आहेि! इथेच हेही हलहहले पाहहजे की, यानंिर हकिीही िे हचडले अगर संिापले िरी माझ्या अगर माझ्या 
बहहिीच्या अंगावर त्यानंी कधीच हाि उचलला नाही. इिकेच नव्हे िर मी ब्राह्म समाजाि सामील होऊन 
जानव ेकाढून टाकले िरी त्यानंी रागाने जोराजोराने आरडाओरडा केली, दाि चावले; पि याखेरीज काही 
केले नाही. माझ्या अंगाला हाि लावला नाही. यावरूनच सगळ्यानंा कळून येईल की त्याचंा अन िाप व 
त्याचंी प्रहिज्ञा कशी दृढ होिी िे! 

 
मामाचे साप्िाणहक ‘सोमप्रकाि’ 

 
यानंिर थोड्याच हदवसािं माझ्या वडलाचंी कलकत्त्याच्या बंगाली शाळेिून बदली झाली आहि िे 

आमच्या गावािील हाहडंज मॉडेल बंगाली शाळेि हेडमास्िर होऊन गेले. अथात् त्यानंा कलकत्ता सोडून 
गावी जाव ेलागले. जािाना मला त्यानंी हसदे्धश्वरचदं्राच्या गल्लीि माझ्या मामाच्या घरी ठेहवले. या हठकािी 
ईश्वरचंद्र हवद्यासागर नेहमी येि आहि माझ्या मामाशंी कसलीशी सल्ला मसलि करीि. नंिर ऐकले, 
‘सोमप्रकाश’ नावाचे एक साप्िाहहक पत्र हनघिार आहे त्याबद्दलचा त्याचंा हवचारहवहनमय चालला आहे. 
प ढे १८५८ साली ‘सोमप्रकाश’ विममानपत्र स रू झाले. घरािच छापखाना आला. विममानपत्र छापण्यासाठी 
आहि वाटण्यासाठी घराि बरेच लोक राहू लागले. घराि खूप गडबड स रू झाली. ही गडबड सगळ्या 
हदवसभर व रात्री दहा अकरा वाजेपयंि चालायची. त्याि सवांपेक्षा लहान मीच. माझ्या खाण्याजेवण्याकडे 
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कोि लक्ष देिार? िसेच हलहहण्यावाचण्याकडे िरी कोि नजर ठेविार? मी त्या मोठ्या मािसािं 
असल्याम ळे सैंपाक करिे, भाडंी घासिे ही कामे करायची आहि त्यािच होईल िसा अभ्यास करायचा. 
हशवाय घरािील वयाि आलेल्या िरुिाचे बोलिे चालिे माझ्या वयाच्या म लानंी ऐकण्या-पाहाण्या-सारखे 
नसे हे वगेळेच. िी सगळी आठवि झाली म्हिजे आजही मला लाज वाटिे. आहि अशा अवस्थेि असिाही 
मी वाईट मागाला लागलो नाही याबद्दल ईश्वराला धन्यवाद देिो. 

 
घराि राहिारे अन्नाहश्रि लोक मामाच्या भीिीने आठवडाभर शािंपिे व सभ्यपिे वागि. 

आठवड्याि त्याचं्या उच्रंखल वागि कीला आळा पडे. स्विःच्या उद्योगाि त्याना मनःपूवमक लक्ष घालाव े
लागे. मामा शहनवारी गावी जाि. िी शहनवारची रात्र आहि रहववारचा सगळा हदवस त्या अन्नाहश्रि लोकाचें 
विमन अगदी वगेळेबने. कोिी गाजंा ओढीि िर कोिी दारू पीि आहि मग एकमेकाचं्या अगंावर पडि. 
खचासाठी म्हिून मामाकडून जे पैसे त्यानंा हमळि त्याचंा अशा िऱ्हेने द रुपयोग करीि. मला िर प ष्ट्कळसे 
रहववार न सत्या कोरड्या भािावर घालवाव ेलागि. उत्तमाि उत्तम असे एवढेच की, मला िे प ष्ट्कळ वळेी 
काही िरी हनहमत्ताने घरािून द सरीकडे जायला लावीि. िरी पि मी त्याचं्या ज्या लीला पाहाि असे आहि 
ऐकि असे, त्या अल्पवयी म लाचं्या नजरेला पडिे योग्य नव्हिे. त्यानंी त्या पाहू नयेि अशाच असि. 
आजही ईश्वराला मी असंख्य धन्यवाद देिो याचे कारि हेच की, या सगळ्या न पाहण्यासारख्या गोष्टींपासून 
त्याने मला दूर िर ठेवलेच पि स रहक्षिही राखले. 

 
मी एका हदवसाची हकीगि सागंिो. घराि राहिाऱ्या अन्नाहश्रि आप्िाचं्या गोिावळ्याि एका 

इसमाला सगळे जि ‘मामा मामा’ म्हिि. खरे म्हिजे नात्याने हा माझ्या आईचा मामा. िरीपि सवांबरोबर 
मीही याला ‘मामा’ म्हिूनच संबोधीि असे. फार काय, नोकरचाकर, वािीउदमीही त्याचे खरे नाव न घेिा 
मामाच म्हिि. मामा इंग्रजी हलहहिेवाचिे हशकलेला नव्हिा. कंपॉहझटरी, हबलवस ली अशी काही काही 
कामे करून थोडा फार पैसा हमळावी. मद्यपान व इिर काहंी व्यसने त्याला होिी. 

 
एके हदवशी रहववारी संध्याकाळानंिर एका आप्िाने येऊन साहंगिले की, मामाने 

स हकयास्रीटवरील एका वशे्यालयाि वडेेचार करीि असिा िेथे वािंी केली आहि िसाच पडून आहे. हा 
द्वारकानाथ हवद्याभषूिाचं्या घरचा मािसू, असे म्हिून त्याचं्या नावाने वशे्या हशव्या देि आहेि. वशे्याचं्या 
िोंडी माझ्या मामाचे नाव ेयाव ेयाची मला चीड आली. मला िे असह्य झाले. मामाला िेथून उचलून आिाव े
असे घरािील वडीलधाऱ्या मंडळींना मी प ष्ट्कळ साहंगिले, हवनहवले पि िेही नशचे्या ध ंदीि बेभान 
असल्याम ळे त्यानंी माझ्या हवनविीकडे लक्षच दले नाही. शवेटी मीच जेदो नावाच्या नोकराला बरोबर 
घेऊन त्या वशे्येच्या घराकडे जायला हनघालो. िेथे जाऊन पाहािो िो वाटोळ्या पानानंी आच्छाहदलेल्या 
एका (वशे्येच्या) घराच्या ओसरीवर मामाने वािंी केली असून त्यािच िो लोळि आहे. अधमवट श द्धी आहे 
नाही अशी अवस्था! 

 
आम्ही िेथे जािाच त्या बाईने आमच्यावर हशव्याचंी लाखोली वाहायला स रवाि केली. मी म्हटले, 

‘नोकराला बरोबर आिले आहे. त्याने केलेली घाि आम्ही काढून टाकिो. जागा स्वच्छ करून देिो आहि 
याला उचलून नेिो. उगाच हशव्यागाळी देऊ नको.’ नंिर नोकराकडून िी घाि मी काढहवली आहि 
‘मामाला उचलून आि’ असे जेदो नोकराला सागंनू मी भराभर घरी यायला हनघालो. त्याकाळी 
कलकत्त्याि रस्त्याि, घाटावर, घरी दारू हपऊन कझगलेले लोक मला आढळि आहि त्याचं्याबद्दल मला 
अहिशय घृिा व हिरस्कार वाटे. मी त्यानंा नेहेमी टाळीि असे. 
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प ढे घरी येऊन मी त्याचंी वाट पाहाि बसलो. शवेटी बऱ्याच वळेाने जेदो नोकर आला आहि 

जोरजोराने दार वाजव ूलागला. मी दार उघडून पाहहले िो मामा काही त्याच्याबरोबर नव्हिा. मी त्याला 
‘असे का?’ असे हवचारले िेव्हा िो मामाला उदे्दशून अहनवमचनीय हशव्या देि एक स रा घेऊन आला आहि 
दाराि बसून म्हिाला, ‘मामा येिाच त्याला िोडिो.’ मी मनाि म्हटले, ‘रस्त्यािं दोघाचंी मारामारी झाली 
असेल.’ मी मोठ्या संकटाि सापडलो. कारि जेदो हा गाजेंकस आहे. जे मनाि आिील िे करील. 
घरािील सवांना मी हाका मारून बोलहवले. पि कोिीच उठून आला नाही. उलट िे मलाच म्हिाले, 
‘मरूद्या कपाळकरंट्यानंा!’ शवेटी नाइलाज होऊन बाहेरच्या दरवाजाला आिून क लूप लाहवले. ‘क लूप 
कशाला घालिोस?’ असे जेदो माझा हाि धरून मला म्हिाला. मी त्याला म्हटले, ‘क लपाची चावी िर 
आमच्या हािीच राहील ना? मामाच्या हािाि काही देि नाही. येिाच दार उघडून देईन. त्याची एवढी भीिी 
कसली?’ जेदोला िे खरे वाटले आहि हािाि स रा घेऊन िो बाहेरच दरवाजाजवळ बसून राहहला. मी 
घराि वरच्या मजल्यावर झोपायला गेलो. िेथे जाऊन ऐकू लागलो िो, घराच्या मागच्या बाजूला 
असलेल्या एका वशे्येच्या घराि जाऊन िेथे मामानंी कझगलेल्या आवाजाि गािी गायला स रवाि केल्याचे 
मला ऐकू आले. त्या रात्री िो काही घराि आला नाही. 

 
द सरे हदवशी माझे मामा गावाहून परि येिाच त्यानंा मी ही सवम हकीगि साहंगिली. िे फार 

रागावले आहि त्या दोघानंा मामासाहेबानंी घरािून घालवनू हदले. 
 
यानंिर माझ्या आईची आई (आजी) आहि मोठ्या मामाची पत्नी (मामी) -कलकत्त्याला येऊन 

काही हदवस हबऱ्हाडी राहहल्या. त्याचं्या पदापमिाने त्या घराला पाहवत्र्य आलेसे वाटले. हशवाय मामाचे 
शहनवारच्या शहनवारी गावी जािे बंद झाले. ही मामी, मामाची हिसरेपिाची बायको. माझ्यापेक्षा केवळ 
चारपाच वषांनी मोठी. िी आजीला कळू न देिा ग प्िपिे माझ्याजवळ हमठाई आिण्याला पैसे देई. आहि 
हमठाई आिली की, रात्री दोघेही एकत्र बसून खूप खाि असू. माझ्यासारख्या खादाड मािसाचा िो काळ 
हकिी स खाचा गेला असेल त्याचे काय विमन कराव!े 

 
मोठ्या मामाजवळ मी एकदा खोटे बोललो होिो, असे प्रारंभी मी म्हटले आहे. िो प्रकार असा:– 

माझ्या दोघा शाळासोबिी हमत्रांच्या आईला मी मावशी म्हिि असे. आहि त्याचं्या बहहिीला बहीि मानीि 
असे, म्हिि असे. खरोखरच त्या दोघाचं्याही आई माझ्यावर मावशीप्रमािे ममिा करीि. या दोघा ं
हमत्रापंैकी एकाच्या घरी आम्ही काही म ले एकदा एका स टीि एकत्र जमलो होिो. हनरहनराळ्या प्रकारच्या 
खेळकौि काि एका म लाने एका फ टक्या बाटलीची काच हािाि घेऊन हसि हसि मला म्हटले, ‘हे पाहा 
दोस्ि, या काचेचे जर क िी चावनू ि कडे केले, िर त्याला मी िाबडिोब एक रुपया देईन.’ मी म्हटले, 
‘ठीक आहे. दे. मी चाविो.’ असे म्हिून त्याच्या हािून िी काच घेऊन चावायला स रवाि केली. खालच्या 
वरच्या दािाच्या दोन कवळ्यािं धरून काच चाव ूलागलो िोच उजवीकडच्या खालच्या ओठाला िी काच 
लागनू िो माझा ओठ फाटला. प ढे त्याच स्स्थिीि धावि धावि मामाच्या घरी गेलो. मोठे मामा माझ्या 
ओठाची िी अवस्थाच पाहून भीिीने कळकळून गेले. त्यानंी असे होण्याचे कारि हवचारले िेव्हा मी उत्तर 
हदले, ‘एका चाकूचे पािे दािंानंी मी उघडीि असिा त्याचे िे पािे एकदम उघडल्याम ळे ओठ कापला 
गेला.’ माझे हे सागंिे मामाने खरे मानले आहि डॉक्टरला बोलावनू माझ्या त्या फाटक्या ओठाला 
त्याच्याकडून टाके घालून घेिले. 
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मी त्याच्याजवळ एवढीच एक खोटी गोष्ट बोललो होिो. अजूनही या गोष्टीची मला आठवि होिाच 
माझी मला लाज वाटिे. कारिे माझ्या सत्यव्रिावर त्याचंा फार हवश्वास होिा. मी त्यानंा कधीही खोटे 
साहंगिल्याचे अगर बोलल्याचे मला आठवि नाही. 

 
इिकेच नव्हे, िर माझ्या सत्यवाहदत्वावर त्याचंा असलेला गाढ हवश्वास पाहून मी केव्हा केव्हा 

मनोमन आियमचहकि होिो. मागाहून त्यानंा द ःख होऊ नये अगर खेद वाटू नये म्हिून मी नेहमी वाईटाची 
संगि सोबि करण्याचे टाळीि असे मला भीिीच वाटे. िे दृढहनियी किमव्यपरायि होिे. िंबाकू 
ओढण्याचीही त्यानंा सवय नव्हिी. धीरगंभीरपिाने िे प्रत्येक काम करीि आहि रातं्रहदवस अध्ययनाि मग्न 
असि. त्यानंा मी पाहहले नसिे अगर त्याचं्या नजरेसमोर माझ्या चाहरत्र्याची घडि झाली नसिी िर आज 
माझ्याि सद् भावाची जी जागिी ज्योि िेवि आहे िी िशी िेवली नसिी. अशा या मािसाजवळ मी खोटे 
बोललो याबद्दल प ष्ट्कळ हदवसपयंि माझ्या मनाला खेद होि असे आहि अन्िःकरिाि िी गोष्ट टोचि असे. 

 
कलकत्त्याला मामाचं्या हबऱ्हाडी असिाना घडलेल्या एका हास्यकारक घटनेची हकीगि अशी : 

लहानपिी मी जे काही करीि असे त्याि इिका िन्मय होऊन जाई की द सरे काही मला हदसि नसे की 
ऐकू येि नसे. एकदा झाडावरचा पक्षी बघण्याच्या नादाि हत्तीच्या पायािळी ि डहवला जाण्यापासून कसा 
बचावलो हे पूवी साहंगिलेच आहे. मी िन्मय होऊन वाचि असिा बाबानंी प ष्ट्कळ हाका मारून देखील 
त्यानंा उत्तर न हमळाल्याम ळे येऊन िे मला कसे मारीि व त्यानंी माझे नावही बहहऱ्या कसे ठेहवले होिे; हेही 
मी पूवी साहंगिले आहे. असो. मामाच्या आिील बाजूस असलेल्या माडीवरील खोलीि अगदी िन्मयिेने 
अभ्यास करण्याि मग्न झालो होिो. इिक्याि मोठे मामा झोपण्यासाठी म्हिून वर आले. मी असा बेभान 
होऊन अभ्यास करीि असलो की माझे नेसिे धोिर कमरेपासून अलग झाले आहे याचेही मला भान राहि 
नसे. असे नेहमी धोिर स टिही असे. अशा प्रकारे माझे धोिर स टले आहे आहि मी अभ्यासाि गढून गेलो 
आहे. मामाचं्या ब टाचा ठक् ठक् आवाज मला ऐकू येि होिा; पि हििकी श द्ध नव्हिी. नेसि िर केव्हाच 
कमरेपासून वगेळे झाले होिे, मी काही िे सावरले नाही. शवेटी मामा जेव्हा त्या खोलीच्या दाराि येऊन 
उभे राहहले िेव्हा मी धोिर सावरू लागलो. मामा म्हिाले, ‘िू काय झोपला होिास? बसून का झोपिोस? 
हबछान्यावर झोपिा आले असिे.’ मी म्हटले, ‘नाही झोपलो नव्हिो. अभ्यास करीि होिो.’ त्यानंी हवचारले, 
‘मग असा धडपडून का उठलास?’ मी उत्तर हदले, ‘मला वाटले हचच दं्री आली असावी!’ मामा हसून 
म्हिाले, ‘अरे, हचच दं्री काय पायाि बूट घालून हजना चढून वर येिे?’ या बोलण्याने घरािील सवमच लोक 
जोरजोराने हसू लागले. शवेटी मामानंी माझ्या या अभ्यासाि मग्न असण्याच्या व मनाच्या हवलक्षि 
एकाग्रिेच्या सवयीबद्दल संिोष व्यक्ि केला. 

 
णवद्याथीजीवनाि सैंपाकी बनलो 

 
यानंिर थोड्याच हदवसािं मािलारेल्व े स रू झाली. मामा डेली पॅसेंजर बनून रोज आगगाडीने 

गावाहून कलकत्त्याला येऊ लागले. सोमप्रकाश छापखाना कलकत्त्याहून चागंडीपोिा गावी स्थलािंहरि 
झाला. प नः माझे हबऱ्हाड मोडले. मी दोन हदवस याच्या बरोबर, दोन हदवस त्याच्याबरोबर अशा अवस्थेि 
राहू लागलो. शवेटी माझे वडील आले आहि त्यानंी स हकयास्रीटवरील बाउड बागेिील एका आप्िाच्या 
घरी आिनू ठेहवले. िो आप्ि म्हिजे माझ्या आईचा आिेभाऊ. िो कंपॉहझटरचे काम करीि असे आहि एका 
लहानशा झोपडीवजा घराि भाड्याने राहाि असे. मी िेथे आल्यावर असे ठरले की, त्याने सकाळचा सैंपाक 
करायचा आहि मी रात्रीचा. पि प्रत्यक्षाि असे झाले की दोन्ही वळेचा सैंपाक मलाच करावा लागू लागला. 
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इिकेच नव्हे िर भाडंी घासिे, केर काढिे, बाजार करिे, पािी काढिे वगैरे कामेही माझ्याच अंगावर 
पडली. प ष्ट्कळदा मला डाव्या हािाि अभ्यासाचे प स्िक आहि उजव्या हािाि भाि ढवळण्याची पळी अशी 
दोन्ही कामे एकदमच करावी लागि. प ष्ट्कळ हदवसानंंिर त्यावळेचे माझे एक अभ्यासाचे प स्िक माझ्या 
पाहण्याि आले; त्यावर डाव्या हािाचे हळदीचे डाग पडलेले अजूनही िसेच असल्याचे मला हदसले. 
यावरून असे अन मान करिा येिे की, मसाला वाटून झाल्यावर लगेच िे प स्िक मी वाचण्याकरिा घेिले 
असाव ेआहि त्याम ळेच त्याच्यावर हळदीचे डाग पडले असाविे. 

 
या हठकािी काही हदवस राहहल्यावर माझ्या वडलानंी मला कलकत्त्याच्या उपनगराजवळ 

भवानीपूर येथे कै. महेशचदं्र चौधरी महाशय याचं्या घरी ठेहवले. 
 

 ٭٭٭
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.४. 
 

धार्ममक जीवनाचा उगम 

 
चौधुरीच्या घरचा ‘भट्टीबाबू’ 

 
भवानीपूर येथे कै. महेशचंद्र चौध री महाशयाचं्या घराि आप्िावंगेळा होऊन मी एकाकी स्स्थिीि 

राहू लागलो. हे सत्प्रवृत्त साध वृत्तीचे गृहस्थ. कलकत्त्याच्या हायकोटाि वकील होिे. वधममान हजल्ह्यािील 
आमदपूर गावचे हे जमीनदार. क डोराम चौध रींचे नािू. याचंा वशं सौजन्य, सत्प्रवृत्ती, सच्चाहरत्र्य या 
बाबिीि प्रहसद्ध. महेशचंद्र चौध री महाशय आपल्या ग िवते्तम ळे सवांच्या आदराला पात्र झालेली व्यक्िी 
होिी. त्याचं्यािील सत्प्रवृत्ती व साध वृत्ती जी मी पाहहली होिी िी कधी हवसरिा येिे शक्य नाही. यानंी व 
याचं्या पहरवारािील मंडळींनी मला स्विःच्या आप्िसबंंधीय म लाप्रमािे वागहवले. बाबा बंगाली शाळेि 
कलकत्त्याला येण्यापूवी याचं्या घरी पौरोहहत्य करीि असि. आहि त्या संपकानेच याचंा त्याचं्याशी घहनष्ट 
पहरचय झाला. ही सवम मंडळी इिकी सद्ग िी व आप लकीने वागिारी होिी की, मला िी घरच्यासारखीच 
वाटे. आहि िेही मला घरािील म लाप्रमािे वागवीि. मी एक गरीब ब्राह्मिाचा म लगा याचं्या अन्नावर 
पोसला जाि आहे, असे त्याचंी माझ्याशी असिारी वागिूक पाहून, मला कधीच वाटि नसे. मी याचंा 
घरचाच म लगा आहे असे वाटे. 

 
िे मला ‘भट्टी भट्टी’ म्हिून हाक मारीि. याचा थोडासा इहिहासही आहे. माझ्या गावच्या एका 

अल्पहशहक्षि ब्राह्मि िरुिाने याचं्या घरी मी असिाना एकदा मला पत्र हलहहले होिे. त्या वळेी त्या 
पत्राखाली स्विःची सही करिाना त्याने ‘भट्टाचायम’ हलहहण्याऐवजी ‘भट्टीय्य’ असे हलहहले होिे. या असल्या 
सहीम ळे आमच्याि प ष्ट्कळ हास्यकल्लोळ उसळला. त्या वळेेपासून मलाही भट्टाचायम पदवी हमळाली आहि 
त्या पदवीचा संके्षप ‘भट्टीय्य भट्टीय्य’ असा झाला. मला याच नावाने सगळे संबोधू लागले. भट्टीय्य शब्दाचे 
हळूहळू ‘भट्टी’ शब्दाि रूपािंर झाले. शवेटी नोकरचाकर इत्यादी सवमच मला ‘भट्टीबाब ूभट्टीबाब’ू असे म्हि ू
लागले. घरच्या मालकाचं्या िोंडून मला उदे्दशून उच्चारले जािारे ‘भट्टी’ नाव मला फार गोड वाटे. कारि 
त्याि हनष्ट्कपट पे्रम आहि आप लकी व्यक्ि होि असे. 

 
हे लोक मला हकिी आपलेपिाने वागवीि याचे एक उदाहरि या हठकािीच देिे चागंले. त्यानंी 

एकदा आपल्या कोठीची चावी माझ्या हािी हदली आहि साहंगिले, ‘सकाळी अभ्यासाला बसण्यापूवी िू या 
कोठीचे क लूप काढून दार उघड. नोकरानंा बोलाव आहि घराि लागिारे सवम हजन्नस स्विः नीट पाहून 
त्याचं्याकडे दे. नंिर अभ्यासाला बैस. चावी ि झ्याकडेच राहू दे.’ त्या मोठ्या पहरवाराचे हे भाडंारगहृ 
म्हिजे फार मोठी जोखीम होिी. ६०–७० जेविारी मािसे. १०–१५ नोकर. ४–५ घोडे. ८–१० ग रे वासरे. 
जेविाऱ्या मंडळीसाठी िादूंळ-डाळ, िेल-मीठ, घोड्यासाठी दािा-भशूी, ग रानंा पेंड-कोंडा-किी वगैरे 
सगळे हजन्नस त्या. भाडंारघराि असायचे. प्रत्येक हदवशी कोििे पदाथम हकिी द्यायचे याची एक यादी िेथेच 
लावनू ठेवलेली. मी सकाळी उठिाच िे कोठार उघडून यादीि हलहहल्याप्रमािे सवम हजन्नस वजन करून 
नोकराचं्या स्वाधीन करीि असे आहि मग क लूप लावनू वर जाऊन अभ्यासाला बसि असे. त्यानंिर 
सगळ्या हदवसभर त्या भाडंारकोठीचा माझ्याशी काही संबधं नसे. या सवम हजनसाबंरोबर नोकरानंा 
लागिारा िंबाकूही मला द्यावा लागे.  
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सपातयाला णनरोप णदला–घालणवला 
 
एके हदवशी माझी शाळा बदं होिी. मी त्या हदवशी घरीच होिो. सैंपाकी ब्राह्मि–नवीन ठाकूर 

येऊन मला म्हिाला, ‘भट्टीबाब,ू आम्हाला आिखी िंबाकू द्या ना.’ मी प्रथमच त्याला सागंून टाकले, 
‘हजिका िंबाकू ि म्हाला देण्याबद्दल यादीि नोंदले आहे, हििका हदला आहे. आिखी का मागिा?’ नंिर 
हवचार केला, थोडासा िंबाकू द्यावा. त्याि काय आहे! द्यावा झाले. आहि मग कोठी उघडून त्यािून िंबाकू 
आिनू त्याला द्यायला गेलो िेव्हा िो म्हिाला, ‘भट्टीबाबू, आमच्याबरोबर अशा िऱ्हेने िोलूनजोखून वाग ू
लागला िर इथे हटकून राहिे कठीि होईल बरे.’ त्या सैंपाकी ब्राह्मिाचे िे धमकीवजा बोलिे ऐकून मला 
वाटले या भाडंाराची चावी माझ्या हािी ठेविे बरे नाही. हे चाकर-नोकर मला अन्नाहश्रि समजून माझे 
सागंिे ऐकिार नाहीि. पदोपदी वादहववादाचा प्रसगं येईल. असा हवचार करून द सऱ्या हदवशी 
भाडंारकोठीची चावी मालकानंा नेऊन हदली. खरे कारि क िाला साहंगिले नाही. फक्ि महेशचदं्र 
चौध रींचा प िण्या श्रीशचदं्र चौध री याचं्याकडे िेवढे बोललो. पि त्यानंाही िे ग प्ि ठेवण्यालाच साहंगिले. मी 
जेव्हा चावी परि द्यायला गेलो िेव्हा मालकापंकैी एकाने म्हटले, ‘का परि देिोस? ि झ्यावर आमचा पूिम 
हवश्वास आहे. ि झ्या हािी चावी असली म्हिजे आम्हालंा कसली काळजी नाही.’ हे बोलिे जेव्हा स रू झाले 
िेव्हा श्रीशनी येऊन त्यानंा घडलेली सवम हकीगि साहंगिली. मग त्याचं्याि त्याबद्दल चचा स रू झाली. िी 
ऐकिा ऐकिाच मी हिथून हनघून गेलो. जािाना पाहहले िो मोठेदादा अथाि महेशचंद्र चौध री महाशय 
व्हाराडं्याि एका बाजूला राहून दंिधावन करीि होिे. काही हमहनटािंच नोकराने येऊन मला साहंगिले 
की, ‘भट्टीबाब,ू लवकर या. काही िरी भयंकर प्रकार झालेला हदसिो. मोठेबाब–ूमहेशदा– ि म्हालंा 
बोलावीि आहेि.’ लागलीच मी परि गेलो. िेथे पाहहले िो बडेबाबू–महेशदा– सैंपाकघराच्या दाराि उभे 
राहून सैंपाकी ब्राह्मिाला सागंि होिे, ‘ठेव. ठेव िो झारा–पळी, खाली ठेव. आत्ताच्या आत्ता घरािून 
चालिा हो. नाही िर धके्क मारून घालवनू देईल.’ मी जवळ जाऊन उभा राहािाच मला िे म्हिाले, ‘काय 
भाई, नवीन ठाकूर ि ला काय म्हिाला िे सागं पाहू.’ मी साहंगिले, ‘जास्ि काही साहंगिले असे नाही. 
सामान्य अशी एक गोष्ट बोलला. त्यासाठी इिके रागवायचे कशाला?’ मोठेदादा रागािच म्हिाले, ‘ओः 
काय म्हिाला िे सागं ना. सामान्य की हवशषे त्याचा हवचार मी करीन.’ िेव्हा मग मला सागंावचे लागले, 
‘हा म्हिाला, भट्टीबाब,ू आमच्याशी असे िोलूनजोखून वागू लागला िर इथे हटकून राहिे कठीि होईल.’ 
यावर मोठे बाबू म्हिाले, ‘आिखी काय सागंायला पाहहजे? सागंायचे काय हशल्लक ठेहवले आहे? दोन 
चपला मारल्या नाहीि इिकेच. आहि अशा ि झ्या सौम्य वागण्यानेच ि झा अपमान, अनादर करायला हे 
मागेप ढे पाहाि नाहीि.’ इिके मला बोलल्यावर प नः िे नवीन ठाकूरकडे वळून म्हिाले, ‘जा. इथली ि झी 
नोकरी संपली. इथे िर िू हटकू शकि नाहीसच; पि गावाि िरी कसा राहािोस त्याचा हवचार करिो, 
(कारि बडेबाबू हे आमदपूरचे जमीनदार असून नवीन ठाकूर हा त्याचंी रयि होिा.) 

 
नवीन ठाकूरला त्या घरािून अशा िऱ्हेने घालवनू हदल्यावर िो बाजाराि रस्त्याच्या कडेला 

असलेल्या एका द कानाि आश्रयासाठी राहहला. मी शाळेि जािाना त्याला िेथे पाहाि असे; िेव्हा िो हखन्न 
म दे्रने बसलेला हदसे. माझ्या अंिःकरिाि मोठी खळबळ उडून राहहली. ‘माझ्या मनाि आले, मी गरीब 
ब्राह्मिाचा म लगा, हाही एक गरीब ब्राह्मि. माझ्याम ळे याची नोकरी गेली!’ हे हवचार मला असह्य झाले. 
एके हदवशी मोठेबाबू कोटािून आल्यावर अंगिाि शिपावली करीि असलेले पाहून, मी नवीन ठाकूरसाठी 
त्याचं्याकडे रदबदली करायला गेलो. िे गंभीर स्वभावाचे मािूस होिे. त्याचं्याशी जवहळकीने बोलायला 
भीिी वाटे. त्याम ळे स्िब्ध राहूनच बोलाव ेकी न बोलाव ेअसा हवचार करीि त्याचं्या मागून मागनू हफरि 
राहहलो. मी अशा रीिीने मागून हफरि असलेला पाहून िे मागे वळून उभे राहहले आहि म्हिाले, ‘काय 
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दोस्ि! मला काही सागंायचे आहे वाटिे?’ मी लागलीच म्हटले, ‘आपि नवीन ठाकूरला एकदा क्षमा करा. 
नाहीिर माझ्या मनाला िी गोष्ट फार लागेल.’ यावर िे म्हिाले, ‘शीः िू मोठा हमल्की माइंडेड हदसिोस. 
स्विःच्या कमाचे फळ त्याला भोगू दे. आठदहा हदवस जाऊ देि ना. मग पाहू.’ मी प नः म्हटले, ‘िो 
हनरहश्रि होऊन बाजारािील एका द कानाच्या आधाराने हदवस कंठीि आहे. डोके टेकायला त्याला जागाही 
नाही. खाण्याहपण्याचीही मारामार. िी त्याची स्स्थिी माझ्याने पाहवि नाही.’ 

 
इिके मी साहंगिल्यावर मग त्यानंी नोकर पाठवनू बाजारािून त्याला बोलावनू आिले आहि 

साहंगिले, ‘पाहा. पाहा याच्याकडे. िू क िाचा अपमान केलास िे पाहा. ि झ्यासाठी हा माझ्याकडे माफी 
मागिो आहे. भल्या मािसाची ि ला पारख नाही. याच्यासाठीच ि ला येऊ हदले; जा. आपले काम कर. 
अशा रीिीने नवीन ठाकूर आपल्या कामावर रुजू झाला. माझ्या मनाची होिारी िगमगही थाबंली. त्या एका 
हदवसाचा िो प्रकार आहि चौध री महाशयाचें माझ्यावरील अकृहत्रम पे्रम माझ्या आठविीि कायमचे राहून 
गेले. 

 
याचं्या घराि आल्याम ळे माझा प ष्ट्कळच फायदा झाला. हे त्याचें उपकार मी कधीच हवसरिार 

नाही. पहहली गोष्ट म्हिजे महेशबाबूचें चहरत्र माझ्या डोळ्यांसमोर असल्याम ळे िे माझा एक आदशमच बनून 
गेले. जेव्हा जेव्हा मी त्यानंा पाहाि असे िेव्हा िेव्हा एक नवी आकाकं्षा माझ्या अन्िःकरिाि उत्पन्न होई. 
द सरे म्हिजे येथे आल्यापासून आयिे जेवि आहि वाचण्याला उपय क्ि असे प ष्ट्कळसे गं्रथ मला 
हमळाल्याम ळे अभ्यास उत्तम होऊ लागला. सगळ्या सोयी आयत्या हमळू लागल्या. जरी या घराि 
माझ्यासारखे अनेक हवद्याथी हवद्याजमनासाठी राहाि असि आहि अनेकदा आम्हालंा साम दाहयकरीत्या 
एकत्र राहून अभ्यास करावा लागे, स्वाध्याय करण्याची सधंी हमळे, िरीस द्धा माझ्यामध्ये असलेल्या 
एकाग्रिेच्या व िन्मयिेच्या ग िाम ळे अभ्यासाच्या बाबिीि माझे फारसे न कसान होि नसे. हिसरी गोष्ट, इथे 
मला स्वाध्यायाकहरिा समपाठी म ले हमळाली. अभ्यास स्पधेने होऊ लागला. स्विःची उन्निी स्विःच कशी 
करून घ्यावी हे समजले. आहि आत्मोन्निीची साधने हमळहवण्याची इच्छा वाढीला लागली. 

 
चौथी उल्लखेनीय गोष्ट म्हिजे ब्राह्मसमाजगृह मी राहाि असलेल्या या घराजवळ असल्याने मधून 

मधून व्याख्याने व प्रवचने ऐकण्यासाठी मला ब्राह्मसमाजाि जािा येऊे  लागले. मला वाटिे मी १८६२ साली 
भवानीपूर येथे गेलो. कारि त्या हठकािी डेस्स्टनी ऑफ् ह्य मन लाईफ या हवषयावर केशवबाबूंची (केशवचदं्र 
सेन) इंग्रजी व्याख्याने ऐकली होिी. याखेरीज महषी देवेंद्रनाथ ठाकूर आहि स्वगीय अयोध्यानाथ पकडाशी 
महाशय हे येथील ब्राह्मसमाजाि ब्रह्महवद्यालय स्थापन करून जो उपदेश करीि, त्यािीलही काही भाग मी 
ऐकला होिा. वास्िहवक िेव्हापासून मनािल्या मनाि माझा ओढा ब्राह्मसमाजाकडे झ कू लागला होिा. 

 
या आकषमिाची आिखीही दोन कारिे होिी. पहहले, भवानीपूर येथे माझा एक सहाध्यायी हमत्र 

राहाि असे. त्याच्यावर माझे फार पे्रम होिे. त्याचा वडील भाऊ ब्राह्म होिा. िोही माझ्यावर फार लोभ 
करीि असे. िो मला ब्राह्मसमाजाि जायला सागें. 

 
गावाि ब्राह्मसमाजाची चळवळ 

 
द सरे कारि, माझ्या राहात्या गावी िर यापूवीच ब्राह्मधमाचा प्रचार चाललेला होिा. हशवकृष्ट्ि दत्त 

नावाच्या एका िरुिाने पहहल्या प्रथम आमच्या गावी ब्राह्मसमाजाची बािमी पसरहवली. हे मी अगोदरच 
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साहंगिले आहे. त्याचा बाप व्रजनाथ दत्त हा एक उदारचहरि असा व्यवहारी मािूस होिा. पहंडि मंडळीशी 
नेहेमी शास्त्रचचा करण्याची त्याला फार आवड. िसेच कलकत्ता येथे ब्राह्मसमजामाफम ि प्रकाहशि होिारी 
‘ित्त्वबोहधनी पहत्रका’ िो घेि असे. याचा उल्लखे मी पूवी केला आहे. त्याकाळी आमचा गाव बराच 
भरभराटीला येऊ लागला होिा. साधारि ब्राह्मसमाजाचे एक आचायम पूजनीय भस्क्िभजन उमेशचदं्र दत्त, 
सन्माननीय हमत्र कालीनाथ दत्त, हरनाथ बसू, रमानाथ घोष इत्यादींचे हशवनाथ दत्त हे आदशम होिे. आहि 
त्याचं्याच प्रभावाम ळे िे ब्राह्मसमाजाकडे आकृष्ट होऊन ब्राह्मधमान सार उपासना वगैरे करण्यास प्रवृत्त 
झाले. याम ळे गावाि खूपच खळबळ माजली आहि हशवदत्ताचं्या अन यायाचंा छळही होऊ लागला; पि 
त्याला त्यानी शौयाने िोंड हदले. वीराप्रमािे िे हटकून राहहले. आहि त्याम ळे आम्ही काही ग्रामवासी िरुि 
त्याचं्याकडे श्रदे्धने पाहू लागलो. 

 
१८५९ साली आमच्या गावी येिे-जािे असलेले व टाकी येथे राहािारे डॉ. हप्रयनाथराय चौध री 

महाशयाचं्या प्रयत्नानी आहि ब्राह्मसमाहजष्ठाचं्या सहाय्याने एक बाहलकाहवद्यालय स्थापन झाले. हे 
हवद्यालय स रू झाले मात्र, िोच माझ्या आईने त्या हवद्यालयाि प्रथम माझ्या बहहिींना दाखल केले. 
हप्रयनाथबाबू गावािून हनघून गेल्यावर या हवद्यालयाची सवम जबाबदारी ब्राह्मसमाहजष्ट िरुिावंर पडली. 

 
गावाि ब्राह्मसमाणजष्ाचंा छळ 

 
पि यानंिर काही कालावधी गेल्यावर जेव्हा उमेशचंद्र दत्त, हरनाथ बसू आहि कालीनाथ दत्त 

प्रभिृी िरुिानंी मौरसी पट्टा या भागाि पैसे भरून काही काराराने जमीन घेिली आहि त्याि शाळेसाठी एक 
इमारि बाधंण्याची ियारी चालहवली िेव्हा जमीनदार बाबूलोक त्याला हवरोध करण्यासाठी उठले आहि 
कायदेशीर म द्यावंर त्यानंी हरकि आिली. ब्राह्म िरुिानंी शाळेची इमारि बाधंण्यासाठी नौका करून 
स ंदरबनािून काही लाकूडसामान व क ं पिासाठी बाबं ूवगैरे सामान आिहवले. गावाच्या पूवम बाजूला एका 
नाल्याि ही नौका येऊन थाबंली, ब्राह्मिरुिानंा ही वािा समजिाच त्यािील सामान उिरून घेण्यासाठी िे 
हिकडे गेले. पाहािाि िो चोहोकडच्या मज रानंा जमीनदारानंी िे सामान वाहून नेऊ नये असा ह कूम 
हदल्याचे त्यानंा कळले. प ष्ट्कळ िपास करून व जास्ि मज रीची लोभ दाखवनूही त्यानंा मजूर हमळेना. 
शवेटी कालीनाथ दत्त, हरनाथ बसू वगैरेंनी िे सामान स्विःच्या खादं्यावरून शाळेच्या जागी आिण्याला 
आरंभ केला. हे पाहून गावािील लोक आियम करू लागले; आहि सवमत्र िीच चचा स रू झाली. पि सामान 
ठराहवक जागी आिल्यावर पाहािाि िो जे कारागीर, स िार वगैरे घर बाधंिारे लोक त्यानंी ठरवनू ठेहवले 
होिे िे जमीनदाराच्या ह क माम ळे काम करायला ियार होईनाि. लागलीच ब्राह्मिरुिानंी कमरा बाधंल्या 
आहि स्विःच घरबाधंिीचे काम करण्याला आरंभ केला. द सऱ्या हदवशी सायंकाळपयंि िे नेट धरून काम 
करीिच राहहले आहि जहमनीचे मापे घेऊन मेडी वगैरे प रण्याचे काम प रे करून िे रात्री घरी गेले. पि 
सकाळी येऊन पाहिाि िो केलेल्या कामाचा मागमूसही त्या जागी नसल्याने त्यानंा हदसून आले. आहि 
त्याऐवजी त्याच हठकािी एका बाजूला एक लहानसे गविी घर उभारलेले हदसले. िे पाहून िे चहकि 
झाले. शवेटी जवळच्या वाड्याि चौकशी करिा कळून आले की श करमोल्ला नावाच्या, जमीनदाराच्या एका 
नोकराने रात्रीच्या रात्री हे गविी घर बाधूंन पहाटेच्या स मारास ब्राह्मिरुिानंी घरासाठी प रलेले खाबं वगरेै 
उपटून िे स्विःच्या खादं्यावरून िो घेऊन गेला. बाहलका हवद्यालयाचे हशक्षक व द सऱ्या गावाहून 
सास रवाडीला आलेला एक िरुि हे सकाळीच उठि असिाना त्यानंा खादं्यावरून खाबं वगैरे िो नोकर नेि 
असल्याचे हदसले. 
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यानंिर ब्राह्मिरुिानंी कोटाि श करमोल्लाच्या नावाने हफयाद दाखल केली. हा खटला 
महजलपूरगावाहून पाचसहा कोसावंर उत्तरेच्या बाजूला असलेल्या बारीपूर गावाच्या कोटाि चालला. असे 
ऐकले की जमीनदारबाबूनंी या खटल्यासाठी श करमोल्लाच्या नावाने शाळेसाठी घेिलेल्या जहमनीचा एक 
बनावट दस्िैवज ियार करून ठेहवला होिा. खटला दाखल होिाच त्यानंी त्या गावच्या प्रम ख वहकलाला 
िो खटला चालहवण्यासाठी वकीलपत्र हदले. इकडे ब्राह्मिरुिानंी कलकत्त्याच्या ब्राह्मसमाहजष्टानंा सागंनू 
नवीन ब्राह्मवकील ियार केले. हशवाय हा खटला कसा काय चालहवला जािो हे पाहण्यासाठी 
कलकत्त्याहून ब्राह्मिरुिही बह संख्येने बारीपूर येथे आले. कोटाि ब्राह्म पे्रक्षकाचंी गदी होि असल्याने 
ऐकून जमीनदारबाबू म्हिाले होिे म्हिे, ‘ओहो, आम्हालंा वाटले होिे या गावािील काही छोकरे िेवढेच 
ब्राह्म. देशाि इिके ब्राह्मलोक आहेि हे आम्हाला ठाऊक नव्हिे.’ असो. खटल्याचा हनकाल होऊन शवेटी 
श करमोल्लाला काही महहन्याचंी हशक्षा झाली आहि िो कलकत्त्याजवळील अहलपूर जेलमध्ये कैदी होऊन 
आला. मी त्यावळेी भवानीपूर येथे राहाि होिो. आमच्या गावचे ब्राह्मिरुि हरनाथ बसू महाशय हे 
कालीघाटावर राहाि असि. श करमोल्ला धन्याच्या आजे्ञने अन्यायाचे काम केल्याम ळे कैदेि गेला आहे हे 
ऐकून हरनाथ बाबूंना फार वाईट वाटले. िे बंदीखान्याि, श करमोल्लाला भेटण्यासाठी व त्याला खाण्याचे 
पदाथम देण्यासाठी जाऊ लागले. मला चागंले आठविे की िोपयंि मी उघडपिाने ब्राह्मसमाजाि सामील 
झालो नव्हिो. पि साध वृत्तीचे उमेशचरि दत्त, कालीनाथ दत्त, हरनाथ बसू प्रभिृी ब्राह्मिरुिाकंडे मी पूिम 
श्रदे्धने व भस्क्िभावाने पाहण्यावागण्याला स रवाि केली होिी. मला श करमोल्लाच्या बंहदवासाबद्दल द ःख 
होि असल्याने पाहून, दर रहववार त्याला बहंदखान्याि हमठाई वगैरे नेऊन देण्याचे काम, हरनाथबाब ू
मलाच सागंू लागले. मी िसे करू लागलो आहि याम ळेच श करमोल्लाच्या बहंदवासाची हकीगि माझ्या 
चागंली ध्यानाि राहहली. 

 
स्विः जमीनदारबाबूनंी, त्या शाळेच्या जहमनीिून ब्राह्मिरुिानंा घालवनू देण्यासाठी व िी जमीन 

त्याचं्याकडून काढून घेण्यासाठी प्रयत्न केले, पि त्याि त्यानंा यश आले नाही. उलट ब्राह्मसमाजाचा 
प्रभाव वाढला. मग या मंडळीचा वगेवगेळ्या प्रकारे छळ करण्याला त्यानंी स रवाि केली. 

 
एका ब्राह्मिरुिाने ‘खेड्यािील धमम कसा वाचिार?’ ही केवढी मोठी समस्या आहे! या नावाने एक 

नाटक हलहहले. त्याि जमीनदार बाबलूोकानंा लोकदृष्टीने उपहासात्मक ठरहवण्याचा प्रयत्न केला होिा. 
त्याम ळे हा संघषम जास्िच वाढला. शवेटी जमीनदारबाबूंनी घरोघर लोक पाठवनू म लींना शाळेि न 
घालण्याबद्दल िाकीद हदली. िी िाकीद अशी, ‘जो म ली शाळेि पाठवील त्याला ज्ञाहिबहहष्ट्कृि केले 
जाईल.’ मी जेव्हा दर रहववारी श करमोल्लाला खाद्यवस्िू नेऊन देि असे, िेव्हा म ली शाळेि पाठहविे 
जवळजवळ बंदच झाले होिे. फक्ि माझ्या आईवहडलानंी आपल्या म ली म्हिजे माझ्या बहहिी शाळेि 
पाठहवण्याचे बंद केले नव्हिे. त्या दोन म लींनाच घेऊन हशक्षकानंी शाळा स रू ठेहवली. 

 
ब्राह्मिणपत्याचा िेजस्वीपिा 

 
प ष्ट्कळशा गृहस्थानंी जमीनदारबाबूचंी िाकीद मानली. फक्ि माझ्या आईवहडलानंी िी मानली 

नाही. िी उभयिा अत्यंि िेजस्वी वृत्ताची होिी. हवद्यासागराचंी आवडिी. त्यानंी लोकाचं्या रागालोभाची 
हफकीर केली नाही. हिकडे लक्षच हदले नाही. हवद्यासागर महाशयाचं्या स्वभावािील अनेक ग िदोष माझ्या 
वडलािंही होिे. िे म्हिाले, ‘काय! इिकी त्याचंी हजद्द आहे! मी माझ्या म लामं लींना हशकवायचे की नाही हे 
मला द सरे सागंिार? जरी क िाच्याही म ली या शाळेि गेल्या नाहीि िरी माझ्या म ली जािारच. पाहूया 
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कोि काय करिो िे!’ असे म्हिून माझ्या दोन्ही बहहिींना घेऊन िे शाळेि गेले आहि हशक्षकानंा म्हिाले, 
‘केवळ माझ्या म ली आहि ि म्ही शाळेि या. एक हदवसही शाळा बंद ठेव ूनका. जर बंद केली िर वहरष्ठाकंडे 
हरपोटम करून शाळेची ग्रटँ बंद करवीन.’ प ढे काही हदवस खरोखरच एक हशक्षक आहि दोन म ली अशा 
हिघावंरच हे बाहलका हवद्यालय चालले. हशवाय ब्राह्मसमाहजस्ट िरुिाचं्या बाबिीि जमीनदारानंी फार 
मोठा अन्याय केल्याम ळे बाबानंा त्याचंा फारच राग आला. आहि त्या िरुिाचें िे पक्षपािी बनले. वाडीिील 
लोकासंमोर िे त्या िरुिाचं्या कामहगरीची फार प्रशसंा करीि. माझा ब्राह्मसमाजाबद्दल अन कूल ग्रह 
होण्याला हेही एक कारि झाले. 
 
आणश्वन मणहन्यांिील िुफानी वादळ 

 
आिा स्विःच्या आय ष्ट्याक्रमाबद्दल मी सागंिार आहे. चौधरी महाशयाचं्या घरी असिेवळेी १८५८ 

सालच्या आहश्वन महहन्याि मोठे साम हद्रक वादळ झाले. िे इिके की िी आठवि एखाद्या हशलालेखाप्रमािे 
माझ्या हृदयाि कायमची राहून गेली. िी पूजेची स टीची वळे. नवरात्राचे हदवस. मला वाटिे पंचमीचा ककवा 
षष्ठीचा हदवस असावा. प ष्ट्कळ लोक स टी असल्याम ळे कलकत्त्याहून घरी हनघाले होिे. आहि त्याच वळेी 
ि फानी वारे स रू झाले. मागील लोकानंा िे चागंलेच जािवले. माझ्या गावचा एक िरुि आहि मी असे 
दोघे जि भाड्याच्या एका नाविूेन घरी हनघालो होिो. काली घाटावरून नाव स टली. त्या हदवशी 
सायकंाळपासूनच आकाश ढगानंी व्यापले आहि जोराचे वारे वाहू लागले. त्यािच पाऊसही स रू झाला. 
त्या वाऱ्या पावसाच्या रात्री आम्ही दोघेही नाविेच बसून रात्र केव्हा सपंिे याची वाट पहाि राहहलो. 
झोपायला काही हमळाले नाही द सऱ्या हदवशी सकाळी मेघािून उषःकालचा प्रकाश फाकू लागला. मी 
पाहहले िो आमची लहानगी नाव, मगराहाट स्थळाच्या उत्तरेला असलेल्या जालाहस नावाच्या बेटाचं्या 
प ंजक्याच्या ककहचत् उत्तरेला हवशाल जलमय सखल प्रदेश व भािजमीन याचं्या मध्ये वादळ आहि लाटा 
याचं्या िडाख्यानंी डोलि उभी आहे. वाऱ्याचा जोर िर इिका वगेवान होिा की समोर एक पाऊल 
टाकिेही कठीि! नाविे असलेल्या दोघा नावाड्यानी िी नाव कशीबशी जालाहस गावच्या बाजाराला 
लागनू असलेल्या िीराला लाहवली. आम्ही उड्या मारून जहमनीवर उिरलो आहि एका द कानाच्या 
आश्रयाला राहहलो. पाहिो िो िेथेही आमच्यासारखे अनेक नौकायात्री हनरहनराळ्या हठकािाहूंन येऊन 
आश्रयाला राहहले आहेि. हा फोफाविारा वारा प ढे लवकरच भयकंर चक्रीवादळाचे रूप घेईल असे 
त्यावळेी क िालाच वाटले नव्हिे; सगळे सल्लामसलि करू लागले की, सगळ्यानंी हखचडी राघूंन खावी. 
त्या जमलेल्या मंडळीिील दोन ब्राह्मि हे काम करायला ियार झाले. िे म्हिाले, दोघासंाठी सैपाक 
करायचाच, मग दहा जिासंाठी करावा लागला िर त्याि काय मोठेसे!’ आम्हीही, आिा या कठीि वळेी 
आम्हालंा हखचडी िरी खायला हमळिार अशा कृिज्ञिेने आनंद व्यक्ि करू लागलो. पि देवाने 
आमच्यासाठी वगेळीच व्यवस्था करून ठेहवली होिी. 

 
वादळामध्ये, न दमिाऱ्या पणथकाचे गािे 

 
हखचडीचा केलेला बेि िडीला जािो न जािो, व द कानदाराशी डाळिादंूळ खरेदीची घालमेल 

संपिे न संपिे िोच ‘रों रों’ आवाज करीि चक्रीवादळ घ सू लागले. आमच्या डोळ्यासंमोर हा हा म्हििा 
हकत्येक गविी घरे उडून पडून गेली. शवेटी िर आम्ही ज्या द कानाि बसून, आिा हखचडी खायला 
हमळिार, या आनंदाि गढून गेलो होिो िे घर थरारू लागले! आम्हीही येत्या सकंटाला िोंड देण्यासाठी 
कंबरा कसल्या. त्यािच उिारंूपैकी एकाने च टक्या वाजवीि, द ःखािही हंसे येिे म्हििाि त्याप्रमािे 
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‘वृदंावन-हबलाहसनी राई आमची.’ वगैरे कीिमनी थाटाि पद म्हिायला स रवाि केली. त्याला सागंण्याि 
आले, ‘मोशाय, गािे ठेवा बाजूला; कंबरा बाधूंन ियार व्हा. घर कोसळिे की काय नकळे.’ िो गायक हसून 
म्हिाला, ‘राहूदे िे घर कोसळिे! गाण्याि फार आनंद आहे. ऐका ऐका नामसंकीिमन ऐका.’ ऐकिो कोि! 
कड कड आवाज करीि घर वाकू लागले. आम्ही धावि बाहेर पडलो म्हिून स टलो. िो गायक हबचारा 
गािा गािा पडलेल्या घराखाली सापडला. जो आम्ही घराबाहेर पडिो िोच वावटळीि सापडून 
क ठच्याक ठे उडून गेलो. स दैवाने मी आहि माझ्या गावचा िो सोबिी हमत्र दोघानंीही एकमेकाचें हाि गच्च 
धरले असल्याम ळे आम्हालंा त्या वादळाने फारसे दूर नेले नाही. एक द कान कोसळून पडून त्याच्या गविी 
छपराच्या दोन बाजंूच्या पेंड्या जहमनीवर पडून हढगारल्या होत्या; त्यावर आम्ही दोघेही जाऊन पडलो. 
पडल्यावर पडक्या घराच्या खाबंानंा धरून वादळाचे िडाखे सहन करू लागलो आहि थरथर कापू लागलो 
उभ्या उभ्या पाहहले िो पूवीचा िो गायक हरदास पडक्या घराच्या छपरािून हळू हळू डोके वर काढून उठि 
आहे. आम्हाला जवळच त्या स्स्थिीि असलेले पाहून हसि हसि मोठ्या पहरश्रमाने आमच्याजवळ येऊन 
म्हिाला, ‘वडलाचं्या मोठ्या प ण्याईने वाचलो ब वा! ि म्हाला िर वाटले असेल की, मी मेलोच. आिखी 
काही हदवस कममभोग भोगायचा आहे ना! मग इिक्यािच कसा मरेन!’ असे म्हिून िो खूप हसू लागला. िे 
त्याचे हसिे मला अजूनही आठविे. आहि प ष्ट्कळदा वाटिे, अशा प्रकारे स खद ःखािही प्रसन्नहचत्त असिे हे 
मोठे सौभाग्यच म्हिायचे. हकत्येक मािसे िर अशी आहेि, की ज्यानंा कोििीही गोष्ट द ःखी करू शकि 
नाही. याचंी स्स्थिी खरोखरीच प्रशसंनीय. 

 
आम्ही हिघानंीही काही काळपयंि वादळाचे आघाि सहन करीि असा बेि चालहवला होिा, की 

जवळच रािीरासमिीचे ऑहफस हदसि आहे–हे हिच्याच जमीनदारीचे के्षत्र. हा गाव हिच्या 
अमलाखालचा. िेव्हा हिच्या त्या कचेरीचा आश्रय आम्ही केला िर बरे. लागलीच हिघेही एकमेकाचें हाि 
घट्ट धरून िेथून हनघालो. पि िेथे येिो िोच िे कचेरीचे घर जमीनदोस्ि झाले. चोहोंकडचा िटही 
कोसळून जहमनीवर पडला! 

 
वादळािील णमत्र 

 
या वादळाचा प्रकोप, त्यावळेी एखाद्या द दान्ि दैत्याप्रमािे सवमत्र थैमान घालीि होिा. गावािील 

सवमसाधारपिे एकही घर उभे नव्हिे. सवम भहूमसात् झाली होिी. चोहोकडे पाहािा पाहािा नजीकचेच एक 
घर उभे असलेले हदसले. मग ठरहवले की, त्याच घराचा आपि आश्रय घ्यावा. जाऊन पाहिो िो त्या 
गावािील बह िेक सवम म लेम ली बायका यानंीच िे घर भरून गेले आहे. घर नवीनच बाधंलेले असल्याम ळे 
या भयंकर वादळाि हटकून राहहले होिे. त्या घराचे मालक अत्यंि वृद्ध होिे. त्याचं्या िरुि म लाने वृद्ध 
मािाहपत्यानंा लवकर जेवायला घालून खोलीि ठेहवले आहि आपि वीर प रुषाप्रमािे कंबर कसून त्या 
ि फानी वादळाि इकडे हिकडे हफरून त्या गावािील गृहहीन झालेल्या म लानंा व बायकानंा एकत्र केले. 
नंिर धावाधाव करून स्विःच्या घराि आिले. आम्ही त्या घराजवळ जाऊन पाहहले, सवमत्र बायकाच 
बायका हदसल्या. सवम घर भरून गेले आहे जिू; आमच्याि असलेले एक सद्गृहस्थ प ढे सरले आहि 
सवाना दूर करून आिापयंि पोचले. आम्हा दोघा हमत्रानंा एक प्रकारचा संकोच वाटू लागला. आम्ही 
दारािून मागे हफरून, मागील दाराि जाऊन उभे राहहलो आहि त्याच वळेी ओट्यावरचे छप्पर आमच्या 
अंगावर कोसळून पडले. िेव्हा आम्ही हवचार केला की, अशा प्रकारच्या घराि दडपून मरण्यापेक्षा बाहेरच्या 
अंगिाि बसून वादळाचे िडाखे खािे बरे! असा हवचार करून आम्ही बाहेर हनघालो. िोच घराच्या आिून 
एका वृद्ध स्त्रीचा आवाज ऐकला. ‘बाबा, ि म्ही क ठे जािार! इिक्याि लोकानंा जर घराि जागा होिे िर 
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ि म्हालंाही होईल.’ नंिर आम्हालंा मागे वळून घराि जािेच भाग पडले. घराि जािाच म लाचंा व 
बायकाचंा रडण्याचा आवाज ऐकून वाटले, या हठकािी प्रवशे केला नसिा िर बरे झाले असिे. पि आिा 
उिरिी वळे झाली होिी. 

 
अपरान्हकाळी स मारे चार वाजल्यावर वादळी हवचेा वगे कमी होि चालला. ज्या ग्रामस्थानंी त्या 

घराि आश्रय हमळहवला होिा िे ‘बाबारे! आई ग!’ असे म्हिि आपापल्या घराकडे धावि स टले. त्याच वळेी 
आमच्या नावचेे चालक दोघेही जि आमचे हबछाने व वरकड थोडेफार सामान डोकीवरून आिून हजर 
झाले. िे आम्हालंा म्हिाले, ‘नाल्यािून नाव आिनू आम्ही िी िलावाि एका बाजूला बाधूंन ठेहवली होिी. 
पि दोरी ि टल्याम ळे िी िलावाि ब डाली. त्यावळेी िी वर काढण्याला काही वळे नव्हिा. सायंकाळ होि 
आलेली. काय करिार!’ त्या दोघानंा िसल्या त्या पडक्या ओट्यािच ‘कशीिरी रात्र काढा.’ असे सागंनू 
आम्हीही त्या दहरद्री ब्राह्मिाच्या घरािच उरली स रली जागा हमळाली त्याि रात्र घालहवण्याचे ठरहवले. हा 
पोद नावाच्या हलक्या जािीच्या लोकाचंा ब्राह्मि (प रोहहि) होिा. 

 
हळूहळू सायंकाळ होऊ लागली. वृद्ध दंपत्याचा शूरवीर िरुि म लगा स्वभावानेही िो धीट होिा–

सगळ्या हदवसाचे पराकाष्ठचेे पहरश्रम आहि उपवास यानंी दमला भागलेला असा हवसाव्यासाठी खोलीि 
येऊन पडला. वृद्ध आईबाप व्याकूळिेने आहि वात्सल्याने त्याला सागंू लागले, ‘अरे, हाि पाय धू आहि या 
चौरंगाखाली ि झ्यासाठी भाि ठेवला आहे िो खाऊन घे.’ त्यावळेी त्या घराि आम्ही सवमजि हमळून नऊ 
मािसे होिो. त्याि आम्ही परकी पाच मािसे, म्हािारा म्हािारी, िरुि म लगा आहि गरोदर सून अशी चार 
घरची मािसे, आई–वडलाचंा जेविाबद्दलचा हजव्हाळ्याचा आग्रह पाहून म लगा म्हिाला, ‘हे बाबू लोक 
सगळ्या हदवसाचे उपाशी इथे आहेि. हे घराि बसून राहािार आहि मी एकटा जेवू? हे काय योग्य 
हदसिे?’ शवेटी िो उपाशीच राहहला. हकिीही समजावले िरी िो जेवायला ियार झाला नाही. त्याम ळे 
आम्ही परकी मािसे रागावनू त्याला म्हिालो, ‘हे काय बोलिे झाले! या असल्या आपत्तीि कोिी क िाचा 
कसला पाह िचार करिार! ि म्ही सगळ्या हदवसभर धावपळ केलीि. आहे िे जेवि घ्या. याि कसला 
अनादर होि नाही की अन्याय होि नाही.’ पि िो काही केल्या ऐकेना. िसाच बसून राहहला. शवेटी मी 
हवचारले, ‘बरे, ि मच्या घराि आम्हा सवांन खािा येईल असे आहे का?’ िो म्हिाला, ‘िादूंळ आहेि. पि 
िे अगदी हभजून गेले आहेि.’ मी म्हटले ‘ठीक आहे, िे हभजलेले िादूंळ आम्हाला द्या.’ मग मी िे हभजके 
िादूंळच घेिले आहि सवांना वाटून हदले. नंिर म्हटले, ‘चागंले लागोि न लागोि, खा ि म्ही. नाही िर िो 
जेविार नाही.’ आम्ही सवांनी िे हभजके िादूंळ खाण्याला स रवाि केली. हििक्याि मला आठवले की 
नाविूेन घरी नेण्यासाठी म्हिून एक गाडगेभर कडधान्य मी आिले होिे. सगळ्या हदवसभर पावसािं 
हभजल्याम ळे त्याला आिा मोड आले होिे. मी िेच हभजलेले दािे आिनू सवाना िादंळाबंरोबर खाण्याला 
हदले. आमचे हे जेवि काही फारसे वाईट झाले नाही. नंिर झोपण्याची व्यवस्था. त्या गरीब ब्राह्मिाच्या 
घरी जेवढ्या म्हिून काही रजया गोधड्या चटया होत्या त्या जरी हभजून गेल्या होत्या िरी थंडीने 
काकडिाऱ्या सवम म लामं लींना अंथरण्यापाघंरण्यासाठी यथाभाग आधीच वाटून हदल्या होत्या. फक्ि दोन 
सिरंज्या काहीशा स क्या राहहल्या होत्या. िो िरुि म्हिाला, ‘एकाि आम्ही कौट ंहबक सवम भागवनू घेिो. 
एक ि म्ही घ्या. झोपा कसेबसे झाले. आम्ही सवांनी मोठ्या आदराने त्याने हदलेली सिरंजी घेिली आहि 
त्याला उगाच उसना राग आिनू म्हटले, ‘ि मचा सगळा पहरवार एका वस्त्रावर भागहविार आहि आम्हालंा 
एक.’ नंिर आमच्या बरोबरच्या लोकानंा म्हटले, ‘एवढे एकच स के कापड आहे. त्या हबचाऱ्यानंा 
पाघंरायला होईल. िे, आम्ही इिके जि घेऊन काय करिार! माझे हे बोलिे िोंडदेखले आहे हे सवांनी 
ओळखले आहि िे हसू लागले. हसिा हसिा म्हिाले, ‘आिा जास्ि हशष्टाई नको. िी चार जिे एकावर 
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आहि पाच जि एकावर अशी झोपू या. असल्या या हबकट प्रसंगी नसिी हशष्टाई करण्याि अथम काय!’ पि 
त्याचं्या या आपलपोटेपिाचा मला राग आला आहि मी सिरंजीच्या बाहेर ओल्या जहमनीवरच हनजलो 
आहि गाढ झोपी गेलो. 

 
द सरे हदवशी जाग येिाच डोळे उघडून पाहहले िो चागंलीच उन्हे पडलेली हदसली. माझ्या पूवीच 

सवांनी उठून प्रािःकृत्य उरकण्याला आरंभ केला होिा. मी बाहेर पाहहले िो त्या वृद्ध दापंत्याचा म लगा 
आमच्या दोघाही नावाड्याबंरोबर िलावाि मारून नौका वर काढण्याचा प्रयत्न करीि असलेला हदसला. 
लागलीच मी त्याला िसे न करण्याबद्दल साहंगिले; पि त्याने िे ऐकूनच घेिले नाही. खूप प्रयत्न करून 
शवेटी त्या हिघानंी िी नाव पाण्यािून वर काढली. नावाडी त्यािील पािी उपसू लागले व िी कोरडी करू 
लागले. ब्राह्मि िरुि एखाद्या हमालाप्रमािे आमचे सामान आिू लागला. िे आिीि असिा वाटेि 
झाडावरून ि टून पडलेल्या एका गाधंील माशाचं्या पोळ्यावर त्याचा पाय पडल्याम ळे त्यािील प ष्ट्कळशा 
माशा त्याच्या पायाला डसल्या आहि त्याचा पाय चागंलाच स जला. िरी पि सामान वाहून आिण्याचे काम 
काही त्याने बंद केले नाही. िे सवम पाहून त्याच्याबद्दल आम्हालंा हकिी कृिज्ञिा वाटली, िे काही भाषेने 
व्यक्ि करिा येि नाही. 

 
मी त्या ब्राह्मिाच्या म लाला प ढे आर्मथक मदि केली. आहि नंिर जेव्हा जेव्हा नौकेिून मी घरी जाि 

असे िेव्हा िेव्हा त्या गावी उिरून व त्याची पूसिपास करून थोडीफार पैशाचंी मदि करून प ढे जाि असे. 
िो गाव एखाद्या िीथमके्षत्राप्रमािेच मला झाला होिा. काही वषांनी मी प नः हिथे गेलो असिा मला िे हिथे 
आढळले नाहीि. 

 
चपलाच्या पायानंी उड्रो साहेबाच्या खोलीि 

 
साल आहि िारीख काही आठवि नाही. भवानीप ऱ्यािं चौध री महाशयाचं्या घरी असिाना वडलानंी 

एक सरकारी कागद पाठवनू आज्ञा केली की, ‘हा कागद िू स्विः आपल्या हािाने स्कूल इन्स्पेक्टर 
उड्रोसाहेब याच्या हािी हदला पाहहजे.’ त्याचं्या आजे्ञन सार एके हदवशी कॉलेजला जाण्यापूवी मी उड्रो 
साहेबाचं्या ऑहफसाि हजर झालो आहि िो येण्याची वाट पाहाि बसलो. साहेब त्यावळेी बाजूच्या खोलीि 
खाना खायला बसला होिा. थोड्या वळेाने ऑहफसाि आला. मी नमस्कार करून त्याच्या हािी िो कागद 
हदला. िो कागद घेण्यापूवी त्याने मला हवचारले, ‘ऑहफसच्या बाहेर चपला काढून न ठेविा िू िसाच आि 
का आलास?’ 

 
मी उत्तर हदले, ‘ऑहफसाि प्रवशे करण्यापूवी चपला बाहेर काढून ठेहवल्या पाहहजेि असा हनयम 

असल्याचे मला माहीि नाही. िसे असिे िर मी असा आि आलो नसिो.’ 
 
प्रकार असा होिा. त्यावळेी माझी इिकी दाहरद्र्यावस्था व कठीि पहरस्स्थिी होिी की मला नेहेमी 

साध्या चपलाच वापराव्या लागि. बटू वापरिा येिे कठीि होिे. अथाि त्या हदवशी चपला घालूनच 
कॉलेजाि जािेवळेी रस्त्याि असलेल्या साहेबाचं्या ऑहफसािं पायाि चपला असिाना गेलो होिो. आहि िे 
पाहूनच साहेब खवळला होिा. 
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माझे उत्तर ऐकून साहेब म्हिाले, ‘िू पायाि चपला असिाना आि येऊन माझा अपमान केला 
आहेस. बाहेर चपला काढून ये.’ 

 
मी साहंगिले, ‘नाही साहेब, मी बाहेर चपला ठेवनू येिार नाही. मी आपला कसा अपमान केला िे 

अजूनही माझ्या ध्यानाि येि नाही. आपल्या पायाि बूट आहे, आपल्या कारक नाच्या पायािंही बटू आहे. 
िेव्हा िे आपि काढून ठेवाल िर मीही िसे करीन.’ 

 
साहेब म्हिाले, ‘हे बूट आहेि.’ 
 
‘बूट पायाि घालून मी आि आलो असिो िर आपला अपमान झाला नसिा असेच ना? मग चपला 

पायाि घालून आल्याने अपमान कसा होिो हे मला कळि नाही.’ मी म्हटले. 
 
साहेब म्हिाले, ‘माझ्या ऑहफसचा असा हनयम आहे हे ि ला माहीि नाही?’ 
 
‘नाही साहेब. असला हनयम मी माझ्या जन्माि ऐकला नाही!’ 
 
‘िू चपला काढिार की नाही सागं.’ 
 
‘नाही साहेब, काढिार नाही.’ 
 
‘िर मग ि झ्या हािचा िो कागद मी घेिार नाही.’ 
 
‘मी हा कागद आपल्या डेस्कवर ठेवनू जािो. िे पत्र आपल्या नावचे आहे. घ्यायचे असेल िर घ्या. 

घ्यायचे नसेल िर घेऊ नका. माझे काम मी केले.’ असे म्हिून डेस्कवर िो कागद ठेवला आहि मी जायला 
हनघालो, िेव्हा साहेब म्हिाले, ‘ऐक, ऐक. उभा राहा.’ अथात् मी थाबंलो. 

 
‘राजा राधाकान्ि देव अत्यिं आजारी आहेि. िू ऐकले आहेस?’ 
 
‘होय साहेब. ऐकले आहे.’ मी उत्तर हदले. 
 
यावर साहेब मला म्हिाले, ‘ठीक माझी गाडी जोडून ियार आहे. जर माझ्याबरोबर येण्याची इच्छा 

असेल िर चल. मी आिाच त्यानंा पाहायला हनघालो आहे.’ 
 
‘नाही साहेब, मला कॉलेजाि जायला उशीर होि आहे.’ 
 
साहेबानंी हवचारले, ‘बरे, जर िू माझ्याबरोबर आलास िर त्याच्या खोलीि जाण्यापूवी चपला 

काढून ठेवशील की नाही?’ 
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‘िेथे चपला काढून मग आि जाईन’ असे सागंिार िोच साहेबानंी मला अडवनू हवचारले, ‘होय की 
नाही िेवढेच सागं. मला ि झे आिखी काही ऐकायचे नाही.’ 

 
‘होय साहेब. मी बाहेर चपला काढीन.’ मी उत्तर हदले. 
 
‘िर मग माझ्याच खोलीि येिाना िू िसे का नाही करीि?’ 
 
मी म्हटले, ‘आपि कारि ऐकून घेिारच नाही. मग मी कसे सागं?ू’ साहेबानंी कारि ऐकण्याची 

ियारी दशमहवली असिी िर मी साहंगिले असिे, ‘बंगाली प्रहिहष्ठि लोकाचं्या बठैकीच्या जागी जाजम 
अंथरलेले असिे. ‘सगळेच चपला काढून आि जािाि. अथात् मलाही त्याप्रमािे करिे भाग आहे.’ पि 
साहेब माझे म्हििे ऐकून घ्यायलाच ियार नाही. मग नाइलाजाने मी मौनच धारि केले. आहि त्यानंा 
नमस्कार करून बाहेर पडलो. हििक्याि साहेबानंी मला प नः हाक मारून म्हटले, ‘म ला, ऐक ऐक.’ 
लागलीच मला आि जािे भाग पडले. 

 
‘िू एक गोष्ट ऐकली आहेस? स्विःला जर मान, आदर हमळावा असे वाटि असेल िर द सऱ्याचाही 

मान प्रथम राखला पाहहजे.’ 
 
‘साहेब हे सद्वचन मी प ष्ट्कळ हदवसापंासून ऐकि आहे. िे योग्यच आहे.’ असे सागंनू प न्हा त्यानंा 

नमस्कार करून घाईघाईने मी िेथून बाहेर पडलो आहि कॉलेजकडे पळि स टलो. 
 
सायकंाळी मोठ्या मामानंी मला बोलवनू माझ्या िोंडून हे सवम ऐकून घेिले आहि म्हटले, ‘उड्रो 

साहेबाला िू चागंलाच जबाब हदलास. ि झ्या पायािील चपला िो काढू शकला नाही हे ऐकून मला फारच 
संिोष वाटला. माझा भाचा म्हिवनू घेण्याला िू योग्य आहेस’ नंिर त्यानंी आपल्या ‘सोमप्रकाश’ 
साप्िाहहकासाठी ही सगळी झालेली हकीकि हलहून देण्याला साहंगिले. मीही ‘उड्रोसाहेब आहि चपला’ 
असे हेकडग देऊन िी सगळी हकीकि हलहून हदली. नंिरच्या सोमवारच्या अंकाि ‘फलािा साहेब आहि 
चपला’ असे हेकडग देऊन मामाने िो लेख प्रहसद्ध केला. त्या लेखाि त्याने हबचाऱ्या उड्रो साहेबाबद्दल अनेक 
बऱ्यावाईट शब्दािं टीका केली होिी. प ढे मी ऐकले की, िो लेख वाचनू साहेब माझ्यावर खूप संिापला 
आहि ऑहफसािील कारक नानंा म्हिाला, ‘हा म लगा कॉलेजािूंन बाहेर पडल्यावर जर नोकरीबद्दल अजम 
घेऊन आला िर मला कळवा.’ उड्रोसाहेबासारख्या न्यायी व सत्प्रवृत्त प रुषाच्या नजरेने मी दोषी ठरावा 
याबद्दल माझ्या मनाला फार द ःख वाटले. 

 
पि िो साहेब सद् ब द्धीचा असल्याम ळे ही गोष्ट त्याच्या मनाि राहहली नाही, िो हवसरून गेला ही 

गोष्ट वगेळी. कारि प ढे नोकरी करण्याची वळे आली िेव्हा, मी भवानीपूरच्या साऊथ सबबमन स्कूलमधून 
हेयरस्कूलमध्ये आलो असिा या साहेबाच्याच मदिीचा मला फार उपयोग झाला. आहि त्याच्या 
कारक नानंी पूवी घडलेली िी हकीकि त्याच्या नजरेलाही आिली नाही. आिली असिी िर पहरिाम काय 
झाला असिा क िाला माहीि! िरी पि िो मनाचा थोर असल्याम ळे माझ्या साऊथ सबबमनमधील शाळेच्या 
कामाबद्दल जसा खूष होिा िसाच िो प ढेही राहहला असिा, माझी पूवीची आगळीक जािनूही त्याने माझ्या 
बाबिीि अन्याय केला नसिा असे मला वाटिे. माझ्या मामानंी आपल्या ‘सोमप्रकाश’ साप्िाहहकाि िी 
प्रहसद्धी हदली म्हिनूच त्या गोष्टीची हवस्मृिी झाली नाही. 
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काव्यचचा आणि कणविायुद्ध 

 
मधून मधून मी ‘सोमप्रकाश’ मध्ये आहि ‘एज्य केशन गझेॅट’ मध्ये कहविा हलहीि असे. त्या वाचनू 

लोक माझी प्रशसंा करीि. त्याम ळे कहविा करण्याि मला उत्साह वाटे. या काव्यलेखनाम ळे प्यारीचरि 
सरकार महाशयाशी माझा हवशषे हनकट संबधं आला. िे त्यावळेी पे्रहसडेन्सी कॉलेजाि प्रोफेसर होिे- िसेच 
‘एज्य केशन गझेॅट’ चे संपादक म्हिून िे काम करीि. हशवाय स रापान. हनवाहरिी सभेचे िे अध्यक्षही होिे. 
प्रथम त्याचं्या साप्िाहहकाि माझ्या लहान लहान कहविा छापल्या गेल्या. त्या त्यानंा फार आवडल्या व 
त्यानंी मला कहविा करण्याला उते्तजन हदले. 

 
यानंिर एक हवशषे घटना घडली आहि त्याम ळे माझ्या कहवत्वाचा ओघ द सऱ्याच हदशकेडे वळला. 

आमच्या भवानीप ऱ्याि हवलायिेला जाऊन आलेल्या एका डॉक्टरने दवाखाना उघडला. त्याने आपल्या 
दरवाजावर जो साईनबोडम लावला होिा त्यावर आपल्या नावाप ढे ‘डॉट्’ अशी पदवी लाहवली होिी. आहि 
याम ळे आम्हा िरुि मंडळीि मोठा हास्यकल्लोळ उडाला. िी संधी साधून मी बंगाल्याचं्या साहेबी 
अन करिावर हवडंबनात्मक काव्यलेखनाचा वषाव स रू केला. त्यासाठी हवलायिची वारी करून आलेला 
‘एस्. एन्. डॉट्’ असे टोपि नावं धारि करून ‘एज्य केशन गझेॅट’ मध्ये कहविा हलहू लागलो. बंगाली 
लोकाचें जे आवडिे असेल, जे रीहिहरवाज त्याचं्याि बद्धमूल झालेले असिील त्यावंर हवडंबनात्मक काव्य 
करावयाचे आहि इगं्रजाच्या रीहिहरवाजाचंी थोरवी विमन करावयाची हाच या काव्याकल्पनेचा हेिू. अथाि 
हे सवम उपरोहधक असावयाचे हे ठरलेलेच. द सरा एक आमच्यािील नवकवी, स्वदेशीचा भक्ि व अहभमानी 
बनून माझ्या प्रहसद्ध झालेल्या कहविानंा कहविेिच उत्तर देऊ लागला. आठवड्यामागून आठवडे याप्रमािे 
हे कहविाय द्ध स रूच झाले. चोहोकडे त्याची चागंलीच चचा होऊ लागली. मी देशी भावनेनेच वागि असून 
केवळ साहेबी नक्कल करिाऱ्याचंा उपहास अगर हवडंबन करण्यासाठीच हे सवम कहवत्व करीि असिो हे 
सवांना चागंले कळले होिे. या सगळ्या कहविापंैकी काही ओळी माझ्या ध्यानाि आहेि. पि त्या वाचल्या 
असिा आपिाला हसू येईल. माझ्या प्रहिस्पध्याने हवद्यासागर महाशयाचंी प्रशसंा करिारी कहविा केल्यावर 
मी वगंभमूीला उदे्दशून हलहहले होिे— 
 

शेंडीवाला भट्टाचायम जि ं ज्ञानाचा भ क्या । 
धवलागंी िाम्रकेशी माजारलोचना, 
स खें करीन हववाह (आहे) आंग्लीय ललना । 

 
या संपकाने प्यारीबाबूंकडे माझी प्रहिष्ठा वाढली. त्याचे झालेले एक पयमवसान मला आठविे. मला 

वाटिे हे यानंिर काही हदवसानंी घडले असवे. एकदा माझे हमत्र उमेशचंद्र म खोपाध्याय यानंी, हचिगावचे 
राहिारे व पे्रहसडेन्सी कॉलेजचे एक हवद्याथी नवीनचदं्र सेन यानंी हलहहलेली एक कहविा मला आिनू 
दाखहवली. मी कहविा वाचली. मला िी फार आवडली. नंिर मी उमेशबरोबर नवीनचदं्राच्या हबऱ्हाडी 
जाऊन त्याचंी भेट घेिली. आहि िी कहविा ‘एज्य केशन गझेॅट’ मध्ये प्रकाहशि करण्याला त्यानंा प्रोत्साहन 
हदले. माझ्या हवनंिीवरून िी कहविा त्यानंी माझ्याच हािी हदली. मी ह्याि थोडी खाडाखोड व माझ्या 
ब द्धीप्रमािे स धारिा करून प्यारीबाबूचं्या हािी देऊन आलो. त्यानंी िी एज्य केशन गझेॅटाि छापली. आहि 
नवीनला बोलावनू त्यानंा उते्तजन हदले. प ढे नवीनचंद्र सेन याचं्या कहविासंग्रह गं्रथािही िी छापली गेली. 
छापील गं्रथ वाचला िो त्याि िी कहविा होिी आहि माझ्या आठविीप्रमािे मला वाटिे मी त्याि स धारून 



 अनुक्रमणिका 

हलहहलेल्या चारदोन ओळी अजून िशाच आहेि. मला जेव्हा त्याची आठवि होिे िेव्हा मी त्यावळेच्या त्या 
अल्पवयािही काव्यप्रािंाि कसा व हकिी म रब्बी बनि चाललो होिो!’ असे मनाि येऊन माझे मलाच हसू 
येिे. 

 
णिकाऱ्याची संगि आणि मद्यपान 

 
प्यारीबाबूंच्या सहवासाि येण्याम ळे माझ्यावर एक उपकारच झाला. मद्यपानाचा मला भयंकर 

हिटकारा आला. त्याचे एक कारि मला आठविे. िे पूवी साहंगिलेच आहे की भवानीप ऱ्याि ज्या चौध री 
महाशयाचं्या घरी मी राहाि असे िेथील सवमच मंडळी सदाचरिी आहि सत्प्रवृत्त होिी. त्याचं्या त्या हनममल 
चाहरत्र्याचा माझ्या वागि कीवर चागंलाच ठसा उमटला. चागंली घडि होि गेली. त्याचें एक नािेवाईक 
आमच्याि मधून मधून येऊन चार दोन हदवस राहाि असि. िे एका वाहिज्य ऑहफसाि मोठ्या जागेवर 
ह दे्ददार होिे. प ष्ट्कळ पैसा हमळवीि आहि दोन्ही हािानंी िो खचूमन टाकीि. बंदूक उडहविे, हशकार करिे, 
मंडळीसह नाविूेन जलप्रवास करिे वगैरे ख्यालीख शालीि प ष्ट्कळ पैसा उधळीि आहि या सवम कारिानंी िे 
गृहस्थ आमच्यासारख्या नवोहदि िरुिानंा ‘हीरो’ सारखे वाटि. पि त्याचं्यािं एक द ग मि होिा, िे मद्यपान 
करीि असि. एकदा इिर व्यक्िींबरोबर त्याचं्या संगिीि मीही गंगेिील एका बेटावर काही हदवस 
राहण्यासाठी गेलो होिो. प्रत्येक हदवशी पक्ष्याचं्या हशकारीसाठीही त्याचं्या बरोबर जाि होिो. पि, त्यानंा 
कधीही नशनेे ध ंद झालेल्या अवस्थेि मी पाहहले नव्हिे. िे काही असले िरी मला िे सिि मद्यपान 
करण्याला उते्तजन देि. लोभाहवष्ट करण्याचा प्रयत्न करीि. सागंि, ‘पहरहमि मद्यपानाने शरीरस्वास्थ्य 
चागंले राहािे. मन उत्साहहि असिे, काम करण्याची शक्िी वाढिे...’ वगैरे. मला असे आठविे, त्याचं्या 
या आग्रहाने व उते्तजनाने मी एक की दोन हदवस थोडे मद्यपान केलेही होिे. पि केवढी आियमकारक 
परमेश्वरी कृपा! त्यानंिर लागलीच माझ्या मनाला त्याचा अगदी वीट आला. प्यारीचरि सरकार, मामा 
आहि हपिृदेव याचें स्मरि होिाच मी अगदी शरमून गेलो आहि मद्यपान कधीही करावयाचे नाही अशी दृढ 
प्रहिज्ञा केली, िी कायम हटकवनू ठेहवली. िेव्हापासून मी मद्यपानहनवारकाचं्या पक्षाचा झालो. 

 
केकाव्याि छंद परीक्षा : णनवाणसिाचाणवलाप 

 
महेशचंद्र चौधरी याचं्या घराि राहाि असिाना १८६५ की १८६६ साली भवानीप ऱ्यािंील एका 

प्रहिहष्ठिाचा म लगा, कोित्याशा महत्त्वाच्या ग न्ह्याम ळे काळ्यापाण्याची हशक्षा होऊन गेला. या घटनेम ळे 
भवानीप ऱ्यािील. रहहवाशाचं्या अन्िःकरिाि मोठी खळबळ उसळली. माझेही मन उचंबळून आला या 
असल्याच हवक्ष ब्ध भावनेि मी कहविा हलहायला बसलो. िी कहविा मामाचं्या साप्िाहहकाि–
सोमप्रकाशाि–‘हनवाहसिाचा हवलाप’ या नावाने प्रहसद्ध झाली. 

 
‘हनवाहसिाचा हवलाप’ कहविेच्या काही ओळी जेव्हा ‘सोमप्रकाशा’ि प्रहसद्ध करण्यासाठी म्हिनू 

मामाचं्या हािी देऊन आलो, िेव्हा त्या भीिभीिच हदल्या होत्या. वाटले, मला परि बोलवनू िे माझा 
हिटकाराच करिील. आिखी थोड्या फार ओळी हलहून हे काव्य संपवावचे. पि पहहल्याने काव्याचा काही 
भाग प्रहसद्ध होिाच त्यानंी कॉलेजाि मला बोलवनू ‘आपिाला समाधान वाटल्या’चे साहंगिले आहि 
‘आिखी प ढचा काही भाग आहे की नाही?’ असे हवचारले. त्याम ळे मला फारच उत्साह वाटला. लागलीच 
मी िे काव्य प ढे हलहू लागलो. अशा प्रकारे आठवड्यामागून आठवडे माझे हे खंडकाव्य प्रहसद्ध होऊ 
लागले. थोडेफार प्रहसद्ध झाले न झाले िोच चोहोकडे िे समालोहचि होऊ लागले. रस्त्याि, घाटावर, 
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भाड्याच्या गाडीि लोक बोलू लागले, ‘हा श्रीहशः कोि रे?’ माझीही शपेटी मग फ गू लागली. मनोमन मी 
एक कवी होऊन गेलो. खरे सागंायचे म्हिजे त्या वळेी माझ्या कहविेि एक प्रकारचे नावीन्य असे. त्याि 
ईश्वरचंद्र ग प्िाचंा ‘हमत्राक्षर’ छंद अगर मायकेलचा ‘अहमत्राक्षर म क्ि छंद’ ही नव्हिा, पि उभयिाचं्या मध्ये 
जे होिे िे असायचेच. भावाला छंदोबद्ध न करिा छंदाला भावमग्न केले जाि होिे. भावना छंदोबद्ध होि 
होत्या. म ख्यिः हीच माझी पद्धि सवांच्या दृष्टीने आकषमक अशी होिी. सवांचे मन वधूेन घेि होिी. 

 
णििीय णववाह 

 
मी असा हा काव्यानंदाि मग्न असिाना एक कौट ंहबक द घमटना घडून आली. काही हवशषे कारिाने 

माझे वडील, माझी पत्नी प्रसन्नमयी आहि हिच्या माहेरची मंडळी याचं्यावर रागावले. हिला त्यानंी माहेरी 
पाठहवले. आहि साहंगिले, ि ला आिा प नः इकडे आििार नाही. हिला अशा प्रकारे घरावगेळे करण्याचे 
जेव्हा हनहिि झाले िेव्हा प्रश्न असा उत्पन्न झाला, घराि मी एक लिा एक म लगा–वशंधर. मग िो असा 
पत्नीहवरहहि राहहला िर वशंाचा हदवा कसा िेवायचा! वशं कसा राहायचा? अथात् माझे प नलम ग्न करिे 
अवश्य आहे. िसे ठरले स द्धा. मला आिा चागंले समजू लागले असल्याम ळे बह पत्नीत्व वाईट असे मला 
वाटे. पत्नी प्रसन्नमयी हहच्यावर माझे मोठे पे्रम जडले होिे अशािला भाग नाही. िरी पि हिच्या व हिच्या 
माहेरच्या सामान्य अपराधाला ही जबरदस्ि हशक्षा हदल्यासारखे होिार होिे. मला हा एक प्रकारचा अन्याय 
आहे असे वाटू लागले. मी या अन्यायाचरिाला संमिी कशी द्यावी हा प्रश्न मला स टेना. अस्वस्थिा वाटू 
लागली. िरी पि लहानपिापासूनच वडलाबंद्दल माझ्या मनाि अशी दहशि बसून गेली होिी की त्याचं्या 
आजे्ञला अडथळा आििे, नकार देिे हेही माझ्याकडून होण्यासारखे नव्हिे. िरीही मी माझ्याकडून व 
आईमाफम ि त्यानंा जािहवले की या द सऱ्या हववाहाला माझी संमिी नाही. 

 
प ढे माझ्या द सऱ्या लग्नाचे हनहिि करून वडील मला नेण्यासाठी भवानीपूर येथे महेशचंद्र चौधरी 

याचं्या घरी आले आहि मला बरोबर घेऊन गेले. वाटेि, माझ्या लग्नाची आवश्यकिा व िे करिे अवश्य 
आहे हे मला समजावनू देण्याचे त्याचें काम चाललेच होिे. मला त्याचंी फार भीिी वाटि असल्याम ळे 
त्याचं्या िोंडावर माझ्याने नकारात्मक असे काही बोलवनेा. त्याचें सगळे बोलिे ऐकि चाललो होिो 
इिकेच. शवेटी आमच्या गावच्या उत्तरेला दोन कोसावंर बारासि गाव होिा हिकडे जाण्याला वळलो िेव्हा 
मी बाबानंा म्हटले, ‘बाबा, आपल्या स नेला माहेरीं ठेवनू हिच्या माहेरच्या मंडळींना चागंली हशक्षा देिार 
असा आपि जरी हनिय केला असला िरी शवेटी ही हशक्षा आम्हालाच भोगावी लागेल. िेव्हा मला वाटिे 
आपि हे न कराल िर बरे.’ मी असा बोललो मात्र िोच बाबा, एकदम मागे वळले आहि स्विःच्या पायािील 
वहािा आपल्या हािाि घेऊन मला म्हिाले, ‘िू इथूनच मागे जा. एक पाऊल जरी प ढे टाकले िरी या 
वहािानंी ि ला मारीन.’ मी म्हटले, ‘चला. घरी आईसमोरच हे बोलिे होऊ दे. मला जे सागंावसेे वाटले िे 
मी साहंगिले. िसे करिे न करिे हे आपल्या हािी आहेच.’ यानंिर आम्ही दोघेही घरी गेलो. जािाच मी 
आईला साहंगिले, ‘आई, हे काय चालले आहे? माझी पत्नी आहि सास रवाडची मंडळी याचं्यावर रागावनू 
हे करीि आहा िरी काय?’ आई म्हिाली, ‘हे पाहा, माझ्याि िेवढे धाडस नाही. हे ि ला माहीि आहे ना? 
मी अडथळा आिून माझे काही चालिार नाही. जे करायचे आहे िे करूदेि.’ बाबानंी माझ्या म्हिण्याकडे 
लक्ष हदले नाही. मला पकडून िे लग्नाला घेऊन गेले. हा माझा द सरा हववाह, वधममान हजल्ह्यािील देपूर 
नामक गावच्या अभयाचरि चक्रविी याचंी वडील म लगी हबराजमोहहनी हहच्याशी झाला. हा हववाह १८६५ 
की १८६६ झाली झाला िे मला आठवि नाही. 

 



 अनुक्रमणिका 

णििीय णववाहाचा पणरिाम 
 
हा हववाह होिाच माझे अंिःकरि भयंकर पिात्तापाने िळमळू लागले. एका हनरपराधी स्त्रीला 

अन्यायाने जबर हशक्षा देण्याि आली आहि अहनच्छेने का होईना मीच ही हशक्षा देण्याला म ख्यिः कारि 
झालो. हा हवचार मनाि येिाच लज्जा आहि द ःख या भावनेने मी अगदी भारावनू गेलो. वडलाचं्या आजे्ञने 
हववाह करण्याला जाण्यापूवी मी या हवचाराने मनाला समजाहवले होिे की, भगवान् रामचंद्राने हपत्याच्या 
आजे्ञच्या पालनाथम चौदा वषांचा वनवास पत्करला व फार कष्ट सोसले. मग माझे काय!! हपत्याच्या आजे्ञचे 
पालन केल्याने मला हचरकाल द ःख सहन कराव ेलागेल एवढेच! आिखी काय? पि या पिात्ताच्या क्षिी 
िो हवचार मला आस्त्मक सामथ्यम देण्याला अप रा ठरला. मी मनाि म्हिू लागलो, ‘मन ष्ट्य हा स्विःच्या 
कृत्याबद्दल स्विःच जबाबदार असिो. हजारो ग रंूनी आज्ञा केल्या िरी पापाचा भागीदार कोिीही होि 
नाही.’ अशा प्रकारे आत्मकनदेने माझे मन जास्िच अस्वस्थ झाले. त्या िीव्रिर आत्मकनदेची आठवि होिाच 
आजही माझ्या शरीराचा थरकाप होिो. मी हौसेमौजेने राहिारा, उपहासरहसक, हमत्रपे्रमाला भ केलेला 
असा मािूस होिो. हवनोदाि मी मनाला रमवीि असे; पि माझा िो हास्यहवनोदी स्वभाव क ठे नाहीसाच 
झाला. मी हवषादमय हचत्ताने वावरू लागलो. पाऊल टाकिाना वाटे की, क ठच्या िरी खोल गिेि पावले 
टाकीि जाि आहे! रात्र झाली म्हिजे वाटे आिा उजाडले नाही िर बरे होईल. 

 
अशाच अवस्थेि मी ईश्वराला शरि गेलो. ईश्वराबद्दल अहवश्वास माझ्या अन्िःकरिाि केव्हाच 

नव्हिा. मला आठविे, या अशा वळेी माझे वडील माझ्याजवळ अनेकदा संस्कृि नास्स्िक दशमनािील ित्त्व े
सागंण्याचा प्रयत्न करीि. नास्स्िकिेचा प्रचार हाच त्या ित्त्वाचा हेिू. िे मला म्हिि, ‘हवद्यासागर महाशय 
आस्स्िक नव्हि...’ वगैरे. या बाबिीि आईवडलाचंा केव्हा केव्हा झगडाही होि असे, हे मी पाहहले आहे. मी 
असल्या या हवचाराशंी सहमि नसलो िरी वडलाशंी मला काही ना काही बोलावचे लागे. मला त्या 
बोलाचालीि ग ंिलेला पाहािाच आई बाबावंर रागावनू माझा हाि धरून मला िेथून घेऊन जाई आहि 
त्यानंा उदे्दशून म्हिे, ‘प रे झाले ि मचे िे नास्स्िक ित्त्वज्ञान. राहू द्या. म लाचे डोके खाऊ नका.’ हे काही का 
असे ना, पि नास्स्िकवाद मला म ळीच आवडि नसे. आहि मनाला पटिही नसे. मी लहानपिापासून 
वाडीिील समवयस्क म लाशंी जगत् व जगत्किा याहवषयी चचा करण्याि गढून जाई. िो माझा आवडिा 
हवषय होिा. िरी पि यापूवी मी ईश्वराशी आत्म्याच्या असलेल्या संबधंाबद्दल कधी महत्त्वाचा हवषय म्हिनू 
चचा केलेली नव्हिी. ईश्वरचरिासमोर प्राथमना करण्याचीही मला सवय नव्हिी. पि या सध्याच्या 
अन िापदग्ध मानहसक अवस्थेि असिाना हचत्ताि आलेली ग्लानी दूर व्हावी म्हिनू मात्र िी करायला 
स रवाि केली. याच वळेी भस्क्िहप्रय उमेशचदं्र दत्त महाशय, यानंी माझी ही मानहसक ग्लानीची अवस्था 
जािनू मला, हथओडार पाकम रचे ‘टेन सरमन्स अँड पे्रयसम’ हे प स्िक पाठवनू हदले. या प्राथमना वाचून मला 
माझ्या मनाला नवजीवन हमळालेसे वाटले. मी रोज रात्री झोपण्यापूवी एका चोपडीि एक प्राथमना हलहून िी 
म्हिि असे आहि मग झोपी जाि असे. इिकेच नव्हे िर हदवसािून दहा पधंरा हमहनटाचं्या अंिराने 
ईश्वरस्मरि करीि असे आहि प्राथमनाही करीि असे. द ःखाची गोष्ट म्हिजे माझी िी प्राथमनेची चोपडी प ढे 
क ठे हरवनूच गेली. नाही िर बाल्यकालचे माझे िे धार्ममक जीवनाचे अधेम धे उच्चारले जािारे बोल आज 
मला पाहायला हमळाले असिे. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

धमवजीवनाची सुरवाि ब्राह्मसमाजाणवषयी उत्सुकिा 
 
प्राथमना करिा करिा अन्िःकरिाि दोन प्रकारचे पहरविमन झाल्याचे मला जािवले. पहहले म्हिजे 

द बमलिेऐवजी सामथ्यम आले. मी मग मनाि संकल्प केला, ‘जे किमव्य आहे असे मला वाटेल, िे हनभमयिेने 
करीन. िन मन धन याचीही िमा बाळगिार नाही. मग जािार िे जाऊ दे. राहिार िे राहू दे.’ अशा िऱ्हेने 
धमाचा आदेश आहि अन्िरात्म्याची पे्ररिा यानंा अन सरून चालावयाचे असे मी हनहिि केले. द सरे म्हिजे 
भवानीपूर येथील ब्राह्मसमाजाच्या उपासना मंहदराि हनत्यहनयहमि जावयाचे ठरहवले. जाऊ लागलो. पि 
त्या बाबिीि मला कोिी काही हवचारू नये व लोकाशंी चचा करण्याची वळेही येऊ नये म्हिून मी 
उपासनेला आरंभ झाला की िेथे उपस्स्थि होि असे आहि िी संपिे न सपंिे िो हनघनू जाि असे. 

 
या वळेेपासून ब्राह्मसमाजाशी माझा थोडाथोडा संबधं येऊ लागला. माझे सहाध्यायी स्नेही 

उमेशचंद्र म खोपाध्याय (जे प ढे हवलायिेला जाऊन डॉक्टर होऊन आले) हे ब्राह्ममंडळीकडे नेहमी जाि–
येि असि, केशवचंद्र सेन महाशयाबंद्दल मला प ष्ट्कळसे काही सागंि आहि ब्राह्मसमाजािफे प्रकाहशि 
होिारे वाङ्मय व हनयिकाहलके वाचण्यासाठी मला देि; पि ‘त्या मंडळीि चल’ असे िे सागंू लागले िर 
संकोची स्वभावाम ळे मी जाण्याचे नाकारीि असे. एका हदवसाची गोष्ट आठविे. उमेशने मला आहि 
योगेन्द्रनाथ वदं्योपाध्याय (जे प ढे योगेंद्रनाथ हवद्याभषूि नावाने हवख्याि झाले.) यानंा प्रोत्साहन देऊन 
केशवबाबूंच्या कालूटोला येथील बंगल्यावर त्याचं्या भेटीसाठी जाण्याला ियार केले. मी केशवबाबूंच्या 
बंगल्याच्या दारापयंि गेलोही; पि बंगल्याि पाऊल टाकण्याचे काही मला धाडस झाले नाही. उमेशने 
धरलेला माझा हाि सोडवनू घेऊन पळून गेलो. आिखी एकदा उमेश आहि मी हचत्पूररोडने येिाना मध्ये 
पाऊस कोसळू लागला. त्यावळेी केशवबाबूंनी त्याच रस्त्याच्या बाजूला ‘कलकत्ता कॉलेज’ नावाचे एक 
कॉलेज उघडले होिे. आम्ही दोघेही पावसाच्या भीिीने या कॉलेजच्या व्हराडं्याि जाऊन उभे राहहलो. 
आि जाण्यासाठी उमेश मला प ष्ट्कळ आग्रह करू लागला. पि सकंोचाम ळे मी आि जाऊ शकलो नाही. 
याच वळेी एक पहिमप्रािंवासी नोकर वरून खाली आला. त्याला आम्ही केशवबाबूंबद्दल हवचारिाच िो 
म्हिाला, ‘केशवबाबू हे साधे मािूस नसून देवमािसू आहेि. त्याचं्याकडेच चला. त्याचं्या िोंडचे दोन शब्द 
ऐकलेि िर मन कसे शािं होऊन जाईल.’ त्याची िी प्रभ हनष्ठा पाहून परीक्षा पाहण्याच्या हेिूने आम्ही 
केशवबाबूचंी मनःकस्ल्पि कनदा करू लागलो. आमच्या त्या िसल्या बोलण्याने िो रागावला आहि शवेटी 
आकाशाकडे दोन्ही हाि करून केशवबाबूंना प ष्ट्कळ आय रारोग्य लाभाव े म्हिनू ईश्वराची प्राथमना करू 
लागला. िे पाहून आम्ही अगदी स्िब्ध आहि म ग्ध झालो. मी म्हटले, ‘उमेश, हा सामान्य मन ष्ट्य नव्हे. 
ज्याचं्या नोकराच्या अन्िःकरिाि इिकी हनष्ठा व आदर िे असामान्यच असले पाहहजेि.’ हे माझे शब्द 
ऐकल्यावर उमेश मला त्याचं्याकडेच ओढूनच नेऊ लागला; पि संकोची स्वभावाम ळे मी जाऊ शकलो 
नाही. 

 
यानंिर उमेश, योगेन्द्र, आहि हनरहनराळे वगमसोबिी याचं्यासह मी आमचे एकेकाळचे सहाध्यायी 

हवजयकृष्ट्ि गोस्वामी आहि अघोरनाथ ग प्ि या हमत्रद्वयाचं्या घरी मधूनमधून जाऊ लागलो. हे एकेकाळी 
आमच्याबरोबर एकाच वगांि हशकि होिे; पि त्या वळेी िे ब्राह्मधममप्रचारक झाले होिे. एके हदवशी रात्री 
हवजय व अघोर यानंी मला भवानीपूर येथे जाऊ हदले नाही. स्विःच्या हबऱ्हाडीच ठेवनू घेिले. त्या रात्री 
हबऱ्हाडािील परजािीय अशा एका स्त्रीने केलेले जेवि मािीच्या वाडग्याि जेवाव ेलागल्याम ळे रात्रभर माझे 
सवांग हशरहशरि होिे. एक प्रकारचा घृिा वाटि होिी. चागंलीशी झोपही लागली नाही याची मला चागंली 
आठवि आहे. 
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वडलाचंा राग 

 
प्राथमनेने मला आस्त्मक बल हदले असे साहंगिले आहे त्याचा अथम हाच की मािसाची वाटिारी भीिी 

मला वाटेनाशी होि चालली व आत्महवश्वासान सार वागण्याची प्रवृत्ती वाढू लागली. वडील कलकत्त्याला 
आले िेव्हा त्यानंी ऐकले की, मी ब्राह्मसमाजाि उपासनेसाठी जािो. नंिर एके हदवशी मला बोलावनू 
ब्राह्मसमाजाि न जाण्याबद्दल बजावले. मी शािंपिाने पि धैयानें साहंगिले, ‘बाबा मी आपल्या आजे्ञचे 
केव्हाही उल्लंघन केले नाही, आपली अवज्ञा केली नाही हे आपिाला माहीि आहे. आिाही आपल्या सवम 
आज्ञा पालन करण्याची माझी ियारी आहे. पि माझ्या धार्ममक जीवनाि आपि हस्िके्षप करू नये. मी 
ब्राह्मसमाजािील उपासनेला जाण्याचे टाळिार नाही.’ परक्याचे घर असल्याम ळे माझ्या या स्पष्टोक्िीवर िे 
काही बोललो नाहीि पि हा माझा उलट जबाब त्यानंा हजिका नवीन हििकाच अन्िःकरिाला धक्का 
देिारा वाटला. नंिर मी ऐकले की त्याहदवशी िे प ष्ट्कळ रडलेही. आिखी दोनिीन हदवस कलकत्त्याला 
राहिार होिे पि न थाबंिा िे द सऱ्याच हदवशी गावी हनघून गेले. 

 
घरी पोचिाच त्याचंा हखन्न असलेला चेहरा पाहून आई भ्याली आहि हिने त्यानंा हवचारले, ‘ि म्ही 

इिके उदास आहि हखन्न का हदसिा? म लगा कसा आहे?’ बाबानंी गंभीर होउन घोगऱ्या आवाजाि उत्तर 
हदले, ‘िो मेला.’ आईला िे उत्तर ऐकून धक्काच बसला, ‘अहो, काय म्हििा काय? काय बोलिा!’ असे 
हवचारिा हवचारिा हिने एकदम रडायला स रवाि केली. िो हिचा आक्रोश ऐकून शजेारच्या बायकाही 
धावनू आल्या आहि ‘काय! हे काय झाले हो! हशवचू्या आजाराची स द्धा बािमी समजली नाही.’ इिके 
झाल्यावर बाबा प नः त्याच गंभीर घोगऱ्या आवाजाि म्हिाले, ‘िो मला आिा मेल्यासारखाच. त्याची 
ब्राह्मसमाजाि जा-ये स रू झाली आहे. मी नको म्हटले िरी त्याने ऐकले नाही. जािारच म्हिाला.’ हा 
सगळा झालेला प्रकार मी नंिर ऐकला. 
 
प्राथवनेचे सामर्थयव 

 
काही असो, प्राथमनेम ळे मला सामथ्यम हमळाले, आशा-आकाकं्षानंाही जोर आला. माझा अंिरीचा 

आवाज मला सागंू लागला की, ‘पापी म्हिून ईश्वर काही माझा त्याग करिार नाही.’ मला वाटले, 
पाकम रच्या सरस व आशापूरक भस्क्िस धेने या बाबिीि मला प ष्ट्कळच सहाय्य केले. िे काही असले िरी 
व्याकूळिेने केलेली प्राथमना केव्हाही व्यथम जाि नाही याचा मला साक्षात्कार झाला. ईश्वराची पे्ररिा 
अन्िःकरिापयंि पोचलेली मला जािवू लागल्याम ळे मन आनंदमग्न होऊन गेले. आहि िेव्हापासून 
प्राथमनेवर माझा दृढ हवश्वास बसला. श्रद्धा जडली यानंिर अनेक प्रलोभनाशंी मला सामना द्यावा लागला, 
कधी कधी पहिि होण्याचाही माझ्यावर प्रसंग आला, अंधारािही अनेकदा चाचपडाव े लागले पि 
प्राथमनेवरची माझी श्रद्धा म ळीच कमी झाली नाही. अहवश्वास वाटला नाही. जीवनकलहाि आहि 
संसारसगं्रामाि, द बमलिेच्या वळेी या श्रदे्धम ळे मला सामथ्यम लाभले, हनराशिे आशास्न्वि झालो आहि 
हनरानंदाि आनंहदि राहहलो. फार काय मी हदव्यनेत्रानंी पाहहले आहे, िो मंगलमय परमप रुष आपल्या 
द बळ्या लेकरानंा हािाला धरून चालवीि आहे. ज्या म लाला चालिा येि नाही, वारंवार पडिो त्याने 
आपल्याला धराव े अशी अपेक्षा न राखिा ज्याप्रमािे त्याच्या आईला वा वडलानंा त्या म लाचा हाि घट्ट 
पकडावा लागिो. त्याचप्रमािे वाटिे की त्या मंगलमय प रुषाने असे दाखवनू हदले, ज्या क्षिी िो मला 
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(मंगलमय प रुषाला) हवसरिो िो पापी व द बळा मन ष्ट्य स्विः मला पकडून चालू शकि नाही. म्हिून िो 
मंगलमय प रुष वारंवार त्याच्या अंगाला लागलेली धूळ झाडून त्याचे अश्रू प सून त्याला उचलून घेिो. 
 
मूर्मिपूजेचा त्याग— 

 
सामथ्यम आहि आशा याचंा अन्िःकरिाि उदय झाल्याम ळे आत्महवश्वास वाढला आहि त्याप्रमािे 

वागण्याचा दृढहनिय केला. आिा मात्र खऱ्या आत्मसंग्रामाला स रवाि झाली. यापूवी उन्हाळ्याच्या स टीि 
वा पूजेच्या (आहश्वन नवरात्राच्या) स टीि घरी गेलो असिा मला देवपूजा करावी लागे. वशंान क्रमे 
आमच्याकडे आलेले पंचायिन आहि हनरहनराळ्या मिूी होत्या. बाबा नेहेमी त्या सवांची पूजा करीि. मी 
घरी गेलो की माझ्याकडे देवपूजेचे काम सोपवनू आपि इिर घरकामे करीि. िेवढाच त्या कामानंा त्यानंा 
अवसर हमळे. हृदयपहरविमनानंिर जेव्हा मी घरी गेलो त्यावळेी जािानाच ठरहवले की आिा देवपूजा 
करावयाची नाही. घरी पोचिाच मी केलेला हा हनिय आईला साहंगिला. आई भीिीने गागंरूनच गेली. 
हिला कळून च कले की आिा मोठाच झगडा होिार! मला हिने अनेक प्रकारे समजाहवले, प ष्ट्कळ हवनवण्या 
केल्या. पि मी कोित्याही प्रकारे पूजा करण्याला ियार झालो नाही. ‘धमममागांि फसविूक करिा येिे 
मला शक्य नाही’ असे म्हिून हाि जोडून हिची क्षमा माहगिली. 

 
शवेटी िो माझा हनिय जेव्हा बाबानंा कळहवण्याि आला िेव्हा ज्वालाम खीच्या उदे्रकाप्रमािे त्याचंा 

क्रोधाग्नी भडकला. मला मार देऊन देवघराि घेऊन जाण्यासाठी हािाि काठी घेऊनही िे आले. मीही धैयम 
धरून त्यानंा म्हटले, ‘का उगाच मला मारण्याचे कष्ट घेिा! मी अगदी हनभमयिेने आपला मार सहन करीन. 
मार मारून माझे हाडन् हाड जरी वगेळे केले िरी मला ि म्ही देवघराि नेऊ शकिार नाही.’ हे माझे 
हनवािीचे बोलिे ऐकून आहि दृढ हनिय पाहून िे िटस्थ होऊन उभेच राहहले आहि स मारे अधा िासपयंि 
खवळलेल्या नागाप्रमािे फ सफ सू लागले. शवेटी देवपूजेच्या कामािून बाबानंी मला मोकळा करून स्विः 
पूजा करण्याला स रवाि केली. 

 
त्या हदवसापासून मी मूर्मिपूजेचा त्याग केला. देवपूजा बंद झाली. मी सत्य स्वरूपाचा उपासक 

बनलो. पि आमचे झालेले हे कौट ंहबक पहरविमन गावािील सवम आप्िइष्टानंा कळले आहि सवांनी मला 
त्रस्ि करण्याचे ठरहवले. त्यानंिर बाबानंी मला गावािील ब्राह्ममंडळीि हमसळून वागण्याची बंदी केली. मी 
इिर वळेी त्याचं्याि जाि नसे पि ज्या हदवशी साम दाहयक उपासनेचे मला हनमंत्रि देि त्या हदवशी, बाबा 
झोपेिून उठण्यापूवीच मी त्या उपासनेि सामील होण्यासाठी जाि असे. अथाि घरी आल्यावर मला बोलून 
घ्याव ेलागे आहि हिरस्कारही सहन करावा लागे. इिकेच नव्हे िर कोिी ब्रह्मोपासना करिार आहे असे 
ऐकले िर चार पाच मलै चालि जाऊन त्याि सामील होण्याला मला म ळीच कष्टदायक वाटि नसे. 

 
िरीपि यावळेी गावािील काही ब्राह्म, भवानीपूरचे चार दोन ब्राह्म आहि हवजय, अघोर याखेंरीज 

द सऱ्या कोिाशीही माझी िशी ओळख देख झालेली नव्हिी व जवळीकही वाटि नव्हिी. कोिाशीही मी 
हमसळि नसे व संकोचाम ळे हवशषे बोलाचालीही करीि नसे. करण्याची इच्छाही होि नसे. 
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िाखंारीटोल्याचे जगत् बाबू 
 
१८६७ सालच्या अखेरीअखेरीस मी भवानीपूरच्या चौध रीमहाशयाचें घर सोडून िेथील एका 

प्रहिहष्ठि क ट ंबािील मंडळींनी हवनंिी केल्याम ळे त्याचं्याबरोबर कलकत्त्यािील शाखंारीटोल्यािील एका 
घराि येऊन राहू लागलो, िी हकीगि अशी –:जगचं्चद्र बंद्योपाध्याय नवाचे एक प्रहिहष्ठि गृहस्थ भवानीपूर 
येथे राहाि असि. महीम नावाचा त्याचंा एक म लगा संस्कृि कॉलेजाि हशके आहि आम्हासंवांबरोबर एका 
गाडीिूनच कॉलेजाि जाई. या सबंंधाम ळे जगत् बाबूंशी माझा पहरचय झाला. जगिबाबूचें सच्चाहरत्र्य, 
सदे्धिू, सौजन्य हे ग ि पाहून त्याचं्यावर माझी श्रद्धाभक्िी जडली. माझ्यावर िे प त्रवत् पे्रम करू लागले. 
प ढे मला त्यानंी आपल्या घरी नेऊन स्विःच्या पत्नीशी माझा पहरचय करून हदला. 

 
मी पूवी साहंगिलेच आहे, हशक्षिसंपादन करीि असिा मला शहराि राहाव ेलागे आहि त्याम ळे 

माझ्या अनेक सहाध्यायाचं्या आईला मी मावशी म्हिनू संबोधीि असे. त्याचं्याकडून मावशीचे वात्सल्यही 
मला लाभे. हवशषे सागंायचे म्हिजे त्या कालाि मला क संगिीिही हदवस घालवाव ेलागि. आठवि झाली 
म्हिजे असे वाटिे, त्या मावशाचं्या वात्सल्याने आहि चाहरत्र्यानेच त्या वाईट संगिींपासून व त्याचं्या अहनष्ठ 
पहरिामापासून माझा बचाव झाला. असो. मी जगिबाबूंच्या पत्नीलाही मावशीच म्हिून हाक मारू लागलो. 
या नवरा-बायकोचे माझ्यावर हकिी अपत्यवत् पे्रम जडले िे शब्दानंी विमन करिा येिार नाही. शवेटी 
येथपयंि त्या वात्सल्याचा पहरिाम झाला की चारदोन हदवस मी त्यानंा भेटलो नाही िर मावशी मला 
बोलाविे पाठवी आहि ‘कठोर म लगा’ म्हिून रागावल्यासारखे करी. खायला प्यायला देई आहि मग 
घरच्या बारीकसारीक सवम गोष्टी सागें. काही लपवनू ठेवीि नसे. आहि मी मग त्या पे्रमळ अहिथ्याने 
समाधान मानून माझ्या हबऱ्हाडी येि असे. 

 
हाय! त्याचंा िो ‘कठोर मनाचा म लगा’ ब्राह्मसमाजाच्या कामाि आहि इिर वगेवगेळ्या कामाच्या 

ध ंदीि क ठे जाऊन पडला! िी क ठे हनघून गेली! मावशीला आिखी हकिी हदवस िरी मी पाहहलेच नाही. 
आिा मनाि हवचार येिो, मला मावशीने कठीि मनाचा म लगा म्हटले होिे, िे अगदी बरोबर होिे. मी 
मन ष्ट्याजंवळून हजिके पे्रम, आप लकी हमळहवली हििके मी िे परि करू शकलो नाही. या आय ष्ट्याि 
वगेवगेळ्या जीवनसंघषांशी टकरा हदल्या आहेि आहि हटकून राहहलो आहे हेही माझ्या पे्रमळ हमत्रापंासून 
पे्रमाचा योग्य मोबदला न देिा दूर राहण्याचे कारि असावे. छळ, दे्वष, झगडे वगैरे हवषमिेि सापडल्याम ळे 
मनाच्या उत्तापाि, उहद्वग्निेि– नेहमी राहाव ेलागे. पे्रमाच्या स शीिल वािावरिाचा लाभ घेण्याला मला 
वळेच हमळाला नाही. असो. 

 
या मावशीच्या वात्सल्याचा मोबदला म्हिून मी इिकेच करीि असे की, महीमला रोज जवळ 

आिनू त्याचा अभ्यास करून घेई. १८६७ सालच्या अखेरीस या जगिबाबूंच्या क ट ंबाचे कलकत्त्याि 
शाखंारीटोला येथे एका घराि जाऊन राहण्याचे ठरले. िेव्हा मावशी मला आपल्याबरोबर हिकडे नेण्याचा 
आग्रह धरून बसली. मीही हिच्या त्या आग्रही हनमंत्रिाचा अनादर केला नाही; मला िसे करिा आले नाही 
आहि मग आम्ही शाखंारीटोल्याि येऊन राहू लागलो. िेथे आल्यावर मी आहि महीम बाहेरच्या बाजूला 
असलेल्या माडीवर राहाि होिो. िी खोली बाहेरच्या बाजूला असली िरी देवघराच्या गच्चीवरून अन्िगृमहाि 
व या खोलीि मनाला येईल मला िेव्हा जािा–येिा असे. याम ळे मावशीला कामकाजािून थोडा अवसर 
हमळिाच आमच्या त्या खोलीि येऊन बसिा येि असे. माझा व महीमचा कसा काय अभ्यास चालला आहे हे 
िी पाहाि असे आहि चागंल्या भल्या गोष्टी बोलण्याि वळे घालवीि असे. 
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बाणलका वधूच्या मनोवेदना 

 
मी या नवीन घरी नवीन जागी आल्यावर मावशीच्या भावाची एक म लगी (भाची १६ । १७ वषांच्या 

वयाची) हिच्याकडे आली. दोन एक हदवसािंच मला िी ‘दादा’ म्हिून हाक मारू लागली. आईवहडलानंी 
या म लीचे लहानपिीच एका वयोवृद्ध हवध राशी लग्न लावनू हदले होिे. मला वाटिे या म लीला सासरच्या 
मािसानंी व ख द्द पिीनेही आप लकीने वागहवले नव्हिे. कारि हिच्या सासरची हकीगि मी हवचारली की 
हिच्या डोळ्यािूंन अश्रू वाहू लागि. आहि िे पाहहले म्हिजे या बालहववाहाच्या प्रथेचा मला असलेला 
हिटकारा वाढू लागे. हिच्या या द ःखाम ळे मी हिच्याकडे सासरच्या हकीगिी हवचारिच नसे. हिला हलहहिे 
वाचिे हशकण्याि स बोध गोष्टी ऐकहवण्याि ग ंिवीि असे. सकाळी िी आपल्या आिेला घरकामाि मदि 
करीि असे. त्याम ळे माझ्याकडे हिला येिा येि नसे. पि सायंकाळी मी आहि महीम कॉलेजािून येिाच िी 
आमच्या खोलीि येई. मी हिला आहि महीमला हशकवीि असे. हलहायला हशकवी, चागंल्या चागंल्या गोष्टी 
सागें, त्याम ळे माझ्या पूवमकालच्या उन्माहदनीचा– बहहिीचा अभाव काही अंशी पूिम झालासे मला वाटे. 
अनेकदा िर असे होई की मी अभ्यासाि मग्न असलो की िी आहि महीम दोघेही झोपी जाि. मी 
झोपण्यापूवी हिला उचलून घराि ठेवनू येि असे. 

 
मी या हठकािी राहि असिाना माझा हमत्र योमेंद्र (जो प ढे योगेंद्र हवद्याभषूि म्हिनू प्रहसद्धीला 

आला) याने हवधवाहववाह केला. त्याम ळे मी जगत् बाबूंचे घर सोडून योगेंद्रबरोबर राहण्यासाठी त्याच्याकडे 
गेलो. हा हवधवाहववाह कसा घडून आला िे प ढच्या प्रकरिाि सागंिारच आहे. या घरािून जािाना 
मावशीला– हवशषेिः त्या म लीला सोडून जाव ेलागि आहे याचा मला बराच खेद वाटला. आहि त्याम ळे हा 
हवयोग माझ्या चागंला आठविीि राहहला. माझ्या ममिेच्या वागि कीम ळे त्या म लीला माझा एक आधार 
वाटे. यासाठी एकमेकाचंी ही वगेळीक आम्हा दोघानंाही चागंलीच जािवली. हिला सोडून जाण्याचा माझा 
बेि जेव्हा मी हिला साहंगिला िेव्हा हकत्येक हदवस रडून रडून हिने आपले डोळे स जवनू घेिले. शवेटी 
माझे सामानस मान घेऊन जेव्हा मी हनघालो िेव्हा िी म्हिाली, ‘दादा, थोडा थाबं ना. ि ला एकदा चागंला 
नमस्कार िरी करून घेिे.’ बोलिा बोलिा हिने आपला पदर गळ्यासभोवार ग ंडाळून मला प्रदहक्षिा 
करण्याला स रवाि केली. एक प्रदहक्षिा पूिम झाली, की, माझ्या पायावर डोके ठेवी आहि मोठ्याने रडे. 
मलाही रडे येई. 

 
त्यावळेची िी बालहववाहाच्या पहरिामाची शोचनीय अवस्था पाहून माझा िसल्या हववाहाबद्दलचा 

हिटकारा जो कायम झाला िो हिचा हनरोप घेऊन हनघाल्यावरच नव्हे िर आिापयंि माझ्या मनाि कायम 
राहहला आहे. दहा अकरा वषांच्या म लीच्या हववाह केला जाि आहे असे ऐकले की आजही मला िे द ःख 
जािविे. बालहववाहाचे अहनष्ट पहरिाम पूवी मी ऐकले होिे. पाहहलेही होिे. सासूच्या छळाम ळे अम क 
म लगी मरि पावली, असे अनेकदा ऐकले होिे. हवराजमोहहनीचे – माझ्या द सऱ्या पत्नीचे – हािपाय 
बाधूंन हिला सविीवर हदलेले मी अन भवीि होिो, पि या म लीच्या अश्रूंनी, लहान म लींचे हािपाय बाधूंन 
त्याचे दान करण्याबद्दल हजिका मला राग आला, हििका मला पूवी आला नव्हिा. कोित्या एखाद्या हवशषे 
घटनेने मन ष्ट्याचा भाव कसा पहरवर्मिि होिो त्याचा हवचार मनाि आला की मन ष्ट्यस्वभावाचे नवल 
वाटल्यावाचून राहाि नाही. 
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हाय! हाय! घटनाचक्राि सापडून िी म लगी क ठे गेली मी क ठे जाऊन पडलो िे सागंिा येि नाही. 
त्यानंिर अनेक वषांनी एके हदवशी हवधवा वषेाि महलन वस्त्र धारि केलेली अशा दीनहीन अवस्थेि लहान 
मूल कडेवर घेऊन भवानीप ऱ्यािंील गल्लींिून कोिा एका आप्िाकडे जािाना मी हिला पाहहले होिे. मला 
पाहािाच हिने ‘दादा’ म्हिून मला मोठ्याने हाक मारलेली मी ऐकली होिी; पि हिची ओळख पटण्याला 
मला हवलंब लागला. नंिर उभा राहून हिची द ःखद कममकहािी ऐकली. डोळे अश्रूंनी भरून आले. पि िीच 
हिची अखेरची भेट!! 

 
 ٭٭٭
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.५. 
 

णवद्याथीदिेिील समाजसुधारिा 
 
द सरे लग्न केल्यानंिर माझे हृदयपहरविमन होि चालले. मी हनरपराधी असलेल्या प्रसन्नमयीच्या–

माझ्या पहहल्या पत्नीच्या–बाबिीि अन्यायाचे आचरि केल्याची मला जािीव होऊ लागली. त्याचे 
पहरमाजमन करण्याला मी उिावीळ झालो. ही मनाची व्यग्रिा मी फक्ि माझ्या मािामहीजवळ—आजीजवळ 
बोलून दाखहवली. प्रसन्नमयीचे माहेर माझ्या मामाच्या घरापासून दूर नव्हिे. अथाि त्यानंी मन ष्ट्य पाठवनू 
प्रसन्नमयीला आपल्या घरी आिहवले. मला ही बािमी मामाकडून कळिाच मी िाबडिोब आजोळी जाऊन 
प्रसन्नमयीला भेटलो आहि झालेल्या अपराधाची क्षमा माहगिली. त्यानंिर प्रसन्नमयी प ष्ट्कळ हदवसपयंि 
मामाकडे आजीच्या साहन्नध्यािच राहहली. मी शहनवारच्या शहनवारी िेथे जाि असे. 

 
मी प्रसन्नमयीला अशा रीिीने भेटल्याचे व भेटि असल्याचे वडलानंा समजिाच िे प्रथम माझ्यावर 

फार रागावले. पि नंिर त्याचंी मी अहिशय नम्रिेने प ष्ट्कळ हवनविी केल्यावर आहि आजीनेही प ष्ट्कळशी 
ख शामि केल्यावर त्याचें अिंःकरि ओलावले आहि िे स्वगृही सासरी प्रसन्नमयीला नेण्याला ियार झाले. 
मग १८६७ साली िी प नः आमच्या घरी म्हिजे सासरी आली. 

 
माझे पणहले मूल : हेमलिा 

 
१८६८ च्या आषाढाच्या ११ िारखेला माझ्या हपिृगृही मला पहहली म लगी झाली. हिचे नाव 

हेमलिा. हेमलिा झाल्यावर प नः बाबाशंी माझे मिभेद उत्पन्न झाले. मनोमन कोिाशीच कोिाचे पटेना. 
पूवी मी साहंगिलेच आहे की, आम्ही दाहक्षिात्य क ळाि उत्पन्न झालेले क लीन वैहदक ब्राह्मि. त्यावळेी 
आमच्याि क लसंबधंाची चाल होिीच. त्याप्रमािे हेमलिेचा शशैवावस्थेिच वाङ  हनिय करावयाचा; िी 
त्याच वयाि वाग्दत्ता व्हायची. पि मी या चालीच्या हवरोधी वागण्याचे बोलू लागलो. हिचा हववाह यावळेी 
करावयाचा नाही असे मी वडलानंा पत्राने कळहवले. त्याम ळे बाबा प नः भडकले. माझ्या हवरोधाला त्यानंी 
ज मानले नाही. मला न कळू देिा एका लहान बालकाबरोबर हेमचा हववाहसंबधं ठरहवला. हिचे यथाहवधी 
वाग्दान केले आहि िे ऐकून मला अहिशय द ःख झाले. 

 
आत्मसंयमाचा संकल्प 

 
ईश्वराकडे प्राथमना करण्याने माझा हृदयपालट झालाच; पि अंिःकरिाि द सऱ्याच एका 

झगड्याला स रवाि झाली. सगळ्याच बाबिींि परमात्म्याच्या इच्छेवर अवलंबून राहण्याचा अवघड हनिय 
मी केला. याम ळे जीवन सवमच बाजंूनी संयहमि होऊन त्याचे पहरिाम हदसू लागले. प्रत्येक बाबिीि मी 
स्विःवर ह कमि चालव ू लागलो. ज्या ज्या हवषयाचंी मला आसक्िी वाटे त्या त्या हवषयाचंा त्याग 
करण्याला आहि न आवडिाऱ्या हवषयाचें अवलंबन करायला स रवाि केली. यावळेी प्रथम मी मासंाहार 
सोडला. जीवहत्याहनवारि म्हिून नव्हे िर मासं खाण्याची जी मला आवड होिी िी स टावी म्हिून. मासं 
खाण्याची मला इिकी चटक लागली होिी की, भवानीप ऱ्याि चौध री महाशयाकंडे असिाना बह िेक दर 
रहववारी सकाळीच कालीघाटावरून हजविं बकरा येई. त्याच्या ओरडण्याचा आवाज ऐकिाच माझा 
अभ्यासच बंद पडे. त्याची चीरफाड करून व हशजवनू िो माझ्या पोटाि पडेपयंि द सरा काही उद्योगच 
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मला स चि नसे. कहविा करिे व रचिे याचा मला फारच नाद; पि नवीन हनियाप्रमािे लागलीच मी 
कहविा करण्याचे व वाचण्याचे सोडून हदले आहि त्याऐवजी हफलॉसॉफी आहि लॉहजक अभ्यासण्याला 
स रवाि केली. हमत्रमंडळीि हसिेहखदळिे, गप्पाटप्पा झोडिे हे एक मला वडेच होिे; पि मनाचा कान 
हपरगळून मौनव्रि धारि केले. हे मनाला शासन करण्याचे काम त्यावळेी मी अहिरेकाने करीि असे. 

 
अंिःकरिाि धममभावनेचा उदय होऊ लागल्यापासून कॉलेजािील परीक्षािंही मला चागंले यश 

हमळू लागले. िेव्हापासून कॉलेजच्या परीके्षि मी पहहला येऊ लागलो. आत्मसयंम उत्तम रीिीने हसद्धीला 
जावा म्हिून, जे अभ्यासाचे हवषय मला कठीि जाि, आवडि नसि व केव्हा केव्हा जािनूब जून 
त्याचं्याकडे द लमक्ष करीि असे, िे हवषय आिा मी आस्थेने अभ्यासू लागलो. मला चागंले आठविे, प्रथम 
गहििहवषयाकडे मी द्याव ेिसे लक्ष देि नसे आहि त्याम ळे शभंरपैकी २० च्यावर माकम  मला हमळि नसि, 
प ढे १८६६ सालापासून त्याि बदल झाला. गहििाि मी इिका रमू लागलो की, त्या वषीच्या 
हवश्वहवद्यालयाच्या प्रवशे परीके्षि प्रथम श्रेिीि िर पास झालोच पि मी सेकंड गे्रड स्कॉलरहशपही 
हमळहवली. कॉलेजािही पहहला आलो. प ढेही ही प्रहिज्ञा आहि दृढहनिय एखाद्या व्रिाप्रमािे कायम झाला. 
या कठीि मानहसक संग्रामाम ळे १८६८ ि एल . ए. परीके्षि मी पास झालो होिो व ५९ रुपयाचंी 
स्कॉलरहशपही हमळहवली होिी. त्याचे विमन क्रमशः प ढे येईलच. माझ्याि झालेल्या नवीन धममभावनेच्या 
उन्मेषाम ळेच मला या मनोहनग्रहाि सामथ्यम हमळाले. 

 
म ख्य सागंायचे म्हिजे, माझ्या या धार्ममक जीवनाच्या आरंभापासून या १८६८ सालापयंिचा काल, 

मला सवाि श्रेष्ठ वाटिो. हा माझा काल अशा प्रकारे घालहवण्याचे भाग्य मला लाभले याबद्दल परमेश्वराला 
मी म क्िकंठाने धन्यवाद देिो. हवनय, वैराग्य, व्याक ळिा, प्राथमनापरायििा वगैरे धार्ममक जीवनािील 
अनेक साधने यावळेी माझ्या अन्िःकरिाि हवद्यमान होिी. त्याम ळे मला वाटिे माझ्या मनाने असे ठरहवले 
की, धार्ममक ब द्धी कायम ठेवनू ईश्वर जो मागम दाखवील अगर स चवील ककवा जी पे्ररिा देईल त्याप्रमािे 
वागायचे. मग नफान कसान काही का होईना. प्रत्येक बाबिीि मग िी वैचाहरक असो वा कृहिहवषयक असो, 
ईश्वराच्या प्राथमनेनंिर जे जािवले जे स चेल िे करावयाचे. आहि जे एकदा किमव्य म्हिून ठरहवले िे 
करण्यासाठी हनियी मनाने ित्पर असायचे. अनमान करायचा नाही. इिकेच नव्हे िर असे एकदा ठरले की 
मग जीवनमरिाचा प्रश्नही माझ्या आड येि नसे. आहि याचेच प्रत्यक्ष प्रमाि म्हिून की काय, योगेन्द्रनाथ 
बंद्योपाध्याय व उपेद्रनाथ दास याचंा हवधवा हववाह मी लावनू हदला आहि माझ्या एल . ए. परीके्षसाठी फार 
पहरश्रम केले. ही उदाहरिे मला दाखवनू देिा येिील. या खटपटीचे हवशषे विमन प ढे येईलच. 

 
णमत्राचा णवधवाणववाह आणि सामाणजक छळ 

 
पहहली घटना, योगेंद्राच्या हवधवाहववाहाची. हा हववाह १८६८ च्या प्रारंभीच झाला. याची हकीगि 

अशी : ईशानचदं्र राय नावाचा नहदया-कृष्ट्िनगरचा राहिारा व कलकत्त्याला आलेला एक िरुि त्यावळेी 
कलकत्त्याच्या मेहडकल कॉलेजाि हशकि होिा. त्याची आई आहि एक हवधवा बहीि ही त्याच्या बरोबर 
असि. माझ्याच ज्ञािीपैकी दादा हेमचंद्र हवद्यारत्न (जे प ढे ित्त्वबोहधनी पहत्रकेचे संपादक झाले होिे) हे या 
हवधवा म लीला हशकवीि असि. हेमदादाकडून मी त्या म लीची प्रशसंा नेहेमी ऐकि असे. िे मला सागंि 
की, ‘या म लीचा भाऊ हिचा प न्हा हववाह करू इस्च्छि आहे. मी लहानपिापासून हवद्यासागर महाशयाचंा 
हशष्ट्य आहि हवधवाहववाहाचा पक्षपािी. त्याम ळे मी मनोमन हवचार केला, ‘माझ्या संगिीसोबिीचा कोिी 
एखादा म लगा या हवधवा म लीशी हववाह करण्याला ियार होिार नाही?’ याच सधंीला माझा सहाध्यायी 
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हमत्र योगेन्द्रनाथ बंद्योपाध्याय हवध र झाला. त्याची प्रथम पत्नी वारली. िी वारल्यानंिर दहाबारा हदवसािंच 
त्याचे आप्िइष्ट त्याला प नः लग्न करण्याची घाई करू लागले. योगेंद्र माझ्याकडे आला आहि त्याने या 
बाबिीि माझे मि हवचारले. मी त्याला म्हटले, ‘जा. जा. मला काही हवचारू नको. ि झी पत्नी मरून 
दहाबारा हदवसही झाले नाहीि, िोच ि झी द सऱ्या लग्नाची घाई! बरे, लग्नच करायचे झाले िर एखाद्या 
आठनऊ वषांच्या म लीशी िू लग्न करिार ना! मला िे पसंि नाही. ि झ्या इच्छेला येईल िे िू कर!’ योगेन 
हे माझे उत्तर ऐकून हवषण्ि मनाने घरी गेला. दोन हदवसानंी प नः माझ्याकडे आला आहि ‘िू सागंशील िसे 
करिो’ असे म्हिून बसला. मी त्याला हवधवाहववाहाबद्दल उते्तजन हदले. त्यानेही संमिी हदली. िेव्हा मग 
मी हेमदादाच्या मदिीने ईशानचदं्र राय याचंी भेट घेिली. योगेंद्र आहि ईशानची बहीि महालक्ष्मी याचंी 
परस्परानंा ओळख करून हदली, आहि हिच्याशी त्याचा प नर्मववाह करण्याचे ठरहवले. 

 
मला वाटिे महालक्ष्मीचे वय त्यावळेी १८ वषांचे असाव.े माझ्यापेक्षा व योगेनपेक्षा २ । ३ वषानी 

लहान. हववाहाचे हनहिि होिाच िी बािमी सागंण्यासाठी मी हवद्यासागर महाशयाकंडे गेलो. िे पूवींपासूनच 
ईशान आहि त्याची बहीि यानंा ओळखीि होिे. माझ्या आठविीप्रमािे सागंायचे िर िे त्यानंा थोडीफार 
आर्मथक मदिही करीि होिे. माझ्या िोंडून महालक्ष्मीशी योगेन प नर्मववाह करायला ियार आहे व िसे 
ठरलेही आहे हे ऐकून त्यानंा अहिशय आनंद झाला आहि या हववाहाला मी स्विः उपस्स्थि राहिो असेही िे 
म्हिाले. नंिर हववाहाचा हदवस ठरहवला आहि केवळ दोनिीन प्रहिहष्ठि लोकाचं्या उपस्स्थिीि हवद्यासागर 
महाशयानंी स्विःच्या खचाने हा हववाह लाहवला. मला िर असे आठविे की, म लीला थोडेफार दाहगनेही 
त्यानंीच घािले. 

 
या प नर्मववाहानंिर लागलीच भयंकर छळाला स रवाि झाली. योगेंद्राच्या आप्िइष्टानंी योगेंद्राला 

वाळीि टाकले. आपल्यािून घालवनू हदले. त्याची व ईशानची स्कॉलर्मशप, एवढाच त्याचंा आधार ठरला. 
नोकर मोलकरीि कोिीच हमळेनाि. हदवस घालहविे कठीि होऊ लागले. अशा स्स्थिीि मला त्यानंी 
आपल्या संगिीि राहण्याला हवनहवले. मी त्यावळेी शाखंारीटोल्याि जगत्  बाबूकडे राहाि होिो. योगेन 
आहि ईशान याचं्या स्कॉलर्मशपमध्ये माझी स्कॉलर्मशप जमा केल्यास त्यानंा थोडेफार सहाय्य होईलसे 
वाटले. हशवाय मी त्याचं्याकडे राहहल्याने इिरही बरीच मदि होईल, धैयम वाढेल, या आशनेे िे मला 
आपल्याि येऊन राहण्याचा आग्रह करू लागले. हा हववाह ज ळहवण्याि मीच, मध्यस्थ असल्याम ळे त्याचं्या 
या अपत्तीि–आहि समाजाने बहहष्ट्कृि केलेल्या अवस्थेि त्याचं्यापासून दूर कसा राहू? अथाि वडलानंा ही 
सवम हकीकि हलहून कळहवली आहि त्याचं्यािं सामील झालो. 

 
बाबानंा ही हकीगि कळिाच िे खवळले. कारि ज्ञािीिील लोक आहि गावचे सगेसोयरे यानंा हे 

समजिाच िे घोटाळा करिार हे ठरलेलेच. लागलीच ‘त्या मंडळीिून िू वगेळा राहा’ असे ह कूमवजा पत्र 
त्याचं्याकडून मला आले. मी त्यावर हवनयपूवमक हवनंिी केली की, मीच या लग्नाची मध्यस्थी केली 
असल्याम ळे अशा या हवपन्नावस्थेि, समाजबहहष्ट्कृिावस्थेि आहि आर्मथक द ःस्स्थिीि त्याचं्यापासून वगेळे 
राहिे आहि आर्मथक सहाय्य न करिे हा अधमम आहे, अन्याय आहे. याम ळे आपल्या आजे्ञचे पालन करिे 
मला अशक्य आहे. पि बाबानंी माझ्या या समथमनपर हवनंिीकडे लक्ष हदले नाही आहि उलटपत्री हलहहले 
की, िसे िू केलेस िर प्रसन्नमयीला मी घराि ठेवनू घेिार नाही आहि ि लाही पत्नीसह या घरािून घालवनू 
देईन. 
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माझे मामा 
 
ज्यावळेी असा हा पत्रव्यवहार चालू होिा त्याच वळेी मोठ्या मामानंी मला बोलवनू घेिले. मीही 

चागंडीपोिा गावी जाऊन त्यानंा भेटलो. त्यानंीही वडलाचें त्यानंा आलेले एक पत्र मला दाखहवले. त्यािं, 
‘मला माझ्या हेिूपासून परावृत्त करू न शकल्याम ळे’ मोठ्या मामानंा िे शरि गेल्याचे मला हदसून आले. पत्र 
वाचून शािंपिाने व धैयमपूवमक सवम झालेली हकीगि त्यानंा हनवदेन केली. त्याचंा हकिी कसा छळ होि 
आहे, दाहरद्र्याि त्यानंा कसे हदवस घालवाव ेलागि आहेि आहि त्या बाबिीि संघषाचे स्वरूप काय आहे 
हे त्यानंा उघड करून साहंगिले. आहि ‘आिा या अशा स्स्थिीि मी काय कराव,े िे ि म्हीच सागंा’ असे 
म्हिून त्याचं्यावरच मला मागमदशमन करण्याची जबाबदारी सोपहवली. 

 
धैयमपूिम गाभंीयाि काही वळे हवचाराि घालवनू िे मला म्हिाले, ‘नाही. ि ला त्याचंा त्याग करिा 

येिार नाही. हववाह करायला िूच त्यानंा प्रोत्साहहि केलेस आहि आिा त्या दोघानंा हवपन्नावस्थेि टाकून िू 
अलग झालास िर िो अधमम होईल. भ्याडपिा ठरेल. माझा िू भाचा आहेस. ि झ्या हािून असे द ष्ट्कृत्य 
होिा कामा नये.’ 

 
हे शब्द ऐकिाच, क िी िरी माझ्या हृदयावर दडपला गेलेला दहा मि वजनाचा बोजा उिरून 

ठेहवला असे मला वाटले. मी स टकेचा स स्कारा सोडला आहि त्यानंा म्हटले, ‘माझ्या बाबानंा ि म्ही हे सवम 
हलहा.’ 

 
‘मला ि मची हवनंिी मान्य करवि नाही, िू असे करू नको असे त्याला सागंिा येि नाही. उलट या 

बाबिीि मी त्याला सहाय्यच करीन.’ असे बाबानंा त्यानंी हलहहले. 
 

णमत्रत्वाची जोखीम 
 
योगेन्द्राच्या हववाहानंिर त्या जोडप्याकहरिा माझ्या खडिर श्रमाला आरंभ झाला. या पहरश्रमािून 

थोडा वळे हवसावा हमळावा म्हिून योगेन व महालक्ष्मी याचंा हनरोप घेऊन मी मामाकडे जाऊन राहहलो. 
दोनिीन हदवस आजोळी आजीच्या सहवासाि जािाि न जािाि िोच एके हदवशी रात्री दहा वाजण्याच्या 
स मारास ईशानकडून एक जरूरीची िार आली. ‘ि झे येथे राहिे अत्यिं आवश्यकिेचे झाले आहे. लवकर 
ये.’ असा त्यािं मजकूर होिा. मग काय करिार! रेल्वसे्टेशन माझ्या आजोळहून दोन िीन मलै अिंरावर. 
माळावरून स्टेशनावर जायचे. पि त्यावळेी िो सगळा माळ पाण्याने भरून गेला होिा. हजकडे हिकडे 
पािीच पािी. वाट सापडिे ठीि. आजी आहि मामी दोघीही मला जाऊ देि ना. मी मोठ्या काळजीि 
पडलो. पि मोठ्या मामानी मला त्यािूंन सोडहवले. िे म्हिाले, ‘एक्स्पे्रस िार जर त्याने केली आहे िर 
िसेच काही िरी सकंट उपस्स्थि झाले असाव;े िू जाच. रात्री ३ की ३ ।। वाजिा एक गाडी आहे. त्या 
गाडीने जा.’ त्याचं्या सागंण्याप्रमािे त्याच रात्री िशा पावसापाण्यािून मी हनघालो. माझ्याबरोबर मामाने 
एक नोकर कंदील घेऊन सोबिीला हदला. मी जलमय झालेला रस्िा ि डवीि कसाबसा रात्री बारा वाजिा 
स्टेशनाि पोचलो. आहि मग ३ ।। च्या गाडीने सगळ्या रात्रीच्या जागरिाने मरगळलेल्या अवस्थेि 
कलकत्त्याला येऊन पोचलो. 
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येऊन ऐकले की, मी आजोळी गेलो त्याच्या द सऱ्याच हदवशी योगेनची आई अकस्मात् 
कलकत्त्याला आली. योगेनला त्याच्या आप्िानंी हिच्या सागंण्यावरून धरून गावी नेले आहि काल 
सकाळपासून काही ना काही हनहमत्ताने त्याला िेथेच अडकवनू ठेहवले आहे. या बायकोला टाक, आम्ही 
प्रायहित्तपूवमक द सऱ्या एका म लीशी ि झे लग्न करून देिो असे सागंनू योगेनला नको जीव करीि आहेि. 
आईने त्याला कमालीचा अस्वस्थ केला आहे. इिकेच नव्हे िर रात्री स द्धा िी त्याला आपल्याकडेच ठेवनू 
घेिे; त्याम ळे हिला सोडून रात्रीही त्याला महालक्ष्मीकडे येिा येि नाही. िी मंडळी त्याला येऊ देि नाही. 
मग प्रश्न असा पडला की, महालक्ष्मीच्या सोबिीला राहायचे कोिी? हिची आई म लीचा प नर्मववाह होिार हे 
ऐकूनच कलकत्ता सोडून काशीला हनघून गेली होिी. इकडे, ईशानची हॉस्स्पटलमधील ‘नाईटड्यटूी’ 
करण्याची पाळी! म्हिून मला िार करून बोलहवले. 

 
मी येिाच प्रथम योगेनच्या आईला भेटायला गेलो. हिला अनेक प्रकारे समजाहवले. हिला 

समजाहवल्यानंिर योगेनला पहरस्स्थिीची जािीव करून हदली आहि त्याला महालक्ष्मीकडे रात्री 
राहण्याला ियार केले. त्याच्याकडून हदवसभर आईकडे राहून नंिर महालक्ष्मीकडे रात्र घालवावी असे 
कबूल करून घेिले. िो त्याप्रमािे येऊ-जाऊ लागला; पि येण्याला त्याला बरीच रात्र होऊ लागली. 
िोपयंि मी जेवल्यावर महालक्ष्मीच्या खोलीि बसून हिला बंगाली व इंग्रजी हशकवीि असे. िसेच 
धममहवषयक गोष्टी बोलण्याि आहि उपासनेि आम्ही िो वळे घालवीि असू. 

 
पि मला या यािायािीि फारच पहरश्रम पडू लागले. योगेन आपल्या मानहसक िळमळीि 

असिाऱ्या आईकडे व आप्िइष्टाकंडे नसत्या घालमेलीि प ष्ट्कळसा वळे घालवी. ईशानही अभ्यास व 
नाईटड्यटूी याि गढलेला असल्याम ळे इकडे लक्ष घालण्याला त्याला वळेच हमळि नसे. महालक्ष्मीकडे 
नोकर, मोलकरीि नसल्याम ळे बाजार करिे, द सऱ्या मजल्यावर खादं्यावरून पािी नेिे वगैरे सवम घरकाम 
मलाच कराव ेलागे. हे सवम आठवले म्हिजे आिा मला आनंद वाटिो. िी कामे करिाना होिाऱ्या श्रमाचीही 
मला जािीव होि नसे. कारि महालक्ष्मीच्या भहगनीि ल्य पे्रमाची मला अहर्मनश सोबि हमळे. िो आनंद मला 
श्रमसहहष्ट्िू बनवी. मन ष्ट्य मन ष्ट्यावर असे हनरपेक्ष पे्रम सहसा करीि नाही. योगेन िर सदासवमदा आपल्या 
गिगोिािच गढलेला असायचा. त्याम ळे महालक्ष्मीचा सोबिी, हिचा हशक्षक, हिचा सैंपाकघरािील 
खटपट्या एकटा मीच. मी एक द सरीकडे क ठे गेलो िर िी अस्वस्थ होई. 

 
माझ्या जीवनािील महत्त्वाचा काल िो हाच असे मी समजिो त्याचे कारि हेच. या कालाि 

अन्िःकरिाि धममभावना आहि कारुण्य याचंा खूपच हवकास झाला. द सरीकडून हमत्राचें पे्रम आहि श्रद्धा 
याचा मला भरपूर लाभ हमळि होिा. या सवांि माझ्यावर असलेल्या योगेन व ईशान याचं्या पे्रमय क्ि 
श्रदे्धला, हवश्वासाला आहि भरंवशाला िर िोडच नव्हिी. 

 
हलहहिा हलहहिा मला एका गोष्टीची आठवि झाली. मात्र ही घटना यानंिर प ष्ट्कळ कालावधीची 

आहे. त्यावळेी, मला वाटिे ईशान राय लखनौच्या बलरामपूर हॉस्स्पटलाि काम करीि होिा. आहि अशा 
वळेी रजा घेऊन िो कलकत्त्याला आला होिा. एकदा सायकंाळनंिर मी त्याला भेटायला म्हिनू गेलो 
असिा त्याने हिथे मला राहवनूच घेिले. घरी येऊ हदलेच नाही. म्हिाला, ‘माझ्या बऱ्याचशा कौट ंहबक 
गोष्टी बोलायच्या आहेि. िू राहाच.’ आहि नंिर आपल्या पत्नीच्या होिाऱ्या प ष्ट्कळशा च का त्याने माझ्या 
कानावर घािल्या. िो सागंू लागला, ‘मी माझ्या पत्नीला प ष्ट्कळच समजाहवले, पि त्याचा काहीच पहरिाम 
झाला नाही. आिा िू िरी हिची समजूि घाल.’ मी हवचारले, ‘अरे, िू हिचा नवरा. ि झे ज्या बाबिीि िी 
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ऐकि नाही, हिला उमज पडि नाही, हिथे मी सागंून काय होिार?’ यावर त्याने म्हटले, ‘ि झ्यावर हिची 
श्रद्धा आहे आहि आदरय क्ि पे्रमही आहे. िेव्हा ि झ्याच सागंण्याचा झाला िर उपयोग होईल.’ अथािच मी 
नोकरामाफम ि प्रसन्नमयीला – माझ्या पत्नीला – मी आज हिकडे येि नाही असे कळहवले आहि रात्र ईशान 
रायकडेच घालहवली. त्याच्या पत्नीशी, त्याचं्यािील दापंत्यमिभेदाबंद्दल व वादहववादाबद्दल प ष्ट्कळ 
समज िीच्या गोष्टी साहंगिल्या. माझ्या या सागंण्याचा काय पहरिाम झाला िे मला कळले नाही. पि 
हमत्राच्या या अकृहत्रम श्रदे्धबद्दल व पे्रमाबद्दल जेव्हा जेव्हा मी हवचार करिो िेव्हा िेव्हा ईश्वराला धन्यवाद 
हदल्यावाचनू माझ्याने राहावि नाही. कारि, त्याचं्या स्वाभाहवक पे्रमळिेम ळे माझ्या मानहसक हवकासाला 
फारच मदि झाली होिी. िे उपकार काय सागंाव!े 

 
णििीय पत्नीला पुनर्मववाणहि करण्याचा उपक्रम 

 
यावळेी माझ्या डोक्याि हकिीिरी हवलक्षि सकंल्प येि. भारिोद्धाराच्या नाना प्रकारच्या योजना 

माझ्या मेंदूि पहरभ्रमि करीि. त्या सवांचा उगम मला उत्साहहि करिाऱ्या महालक्ष्मीि होिा. या आय ष्ट्याि 
मला अनेक हशष्ट्य आहि चेले हमळाले, पि महालक्ष्मीसारखी मलाच उते्तजन देिारी हशष्ट्यीि मला द सरी 
कोिी हमळाली नाही. याच संधीला जॉन स्ट अटम हमलचा गं्रथ वाचून योगेन काही हदवस का होईना पि पक्का 
नास्स्िक बनला होिा. त्याबाबिीि माझ्याशी त्याचा रोज िकम हविकम  आहि हविंडवाद चाले. मी त्याला 
आस्स्िक बनहवण्याचा प्रयत्न करीि असे, पि त्याचा पहरिाम असा होई की िो जास्िच दृढ हनियाने 
नास्स्िकवादाचा प्रचार करण्याला ियार झालेला हदसे. िो हसि हसि मला म्हिे, ‘माझ्या पत्नीला िू 
हशष्ट्यीि बनहवलीच आहेस, शक्य त्या प्रकारानंी िू हिला धार्ममक बनव. पि त्यािून मला सोडव ना!’ 
योगेनला हशकविे–समजाविे अशक्य झाल्याम ळे मी महालक्ष्मीलाच धमाचे पाठ देऊ लागलो. दोघेही रोज 
ब्रह्मोपासना करीि असू. 

 
आम्ही हिघे जीव असे काही ‘हरफॉममर’ बनलो होिो की, नवीनच काही िरी उपक्रम करीि असू, 

त्यािच आमच्या हिघाचं्या सल्लामसलिीने, माझी हद्विीय पत्नी हवराजमोहहनी हहला आिून हिचा प नः 
हववाह करून द्यावा, असे ठरले. िोपयंि हवराजमोहहनीला मी पत्नीत्वाचे अहधकार हदले नव्हिे. पत्नी 
म्हिून मी हिचा स्वीकार केला नव्हिा. याच १८६८ साली मी हिला आिायलाही गेलो. त्यावळेी िी ११ । १२ 
वषांची अजाि म लगी होिी. मला वाटिे, मी माझ्या आई-वडलानंा हवचारल्याहशवाय, त्याचें मि न घेिा 
हिला आिायला गेल्याम ळे हिच्या मािाहपत्याने हिला माझ्याबरोबर पाठहवण्याने नाकारले. हजचा प नः 
हववाह करण्याचे मी ठरहवले होिे, हिला पत्नी म्हिनू कसे मानाव,े िे माझे किमव्य नव्हे असे समजून, मी 
हिला पत्नीचा अहधकार हदला नव्हिा. अथाि महालक्ष्मीजवळ हिला आिून ठेवावी हे मला साध्य होईना. 
त्याम ळे मी फार द ःहखि झालो. 

 
एल्. ए. ची परीक्षा 

 
त्यानंिर एल . ए. ची परीक्षा आली. त्याि पास झालेच पाहहजे होिे. योगेनच्या हवधवाहववाहाम ळे 

मला हकिी आहि कसा छळ सोसावा लागला होिा हे मागे साहंगिलेच आहे. हववाहानंिर थोड्याि हदवसािं 
महालक्ष्मीची प्रकृिी हबघडि चालली. नोकर हमळेना, सैंपाकीि हमळेना. त्याम ळे अजारीपिािच हिला-
सैपाक-पािी कराव ेलागे. हिकडे योगेनच्या नािेवाइकानंी त्याला नको जीव करून सोडले. िो अत्यिं 
अस्वस्थ झाला. ईशान मेहडकल कॉलेजािील ड्यूटीवर असल्याम ळे त्याला येिा येि नसे. त्याम ळे नोकराने 
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करावयाची सवम कामे माझ्याच अंगावर पडली. मीच हरकामी आहि घरकामी बनलो. मी हेही पूवी 
साहंगिलेच आहे. ही सवम कामे करण्याि माझा वळे जाि असल्याम ळे माझा अभ्यास होईना. वषाच्या 
शवेटची परीक्षा िोंडाशी आलेली. पि त्यासाठी मला ियार होिा येईना. अभ्यासाला वळे हमळेना. अशा 
प्रकारे हदवस जािा जािा १८६८ सालचा सप्टेंबर महहना संपि आला. संस्कृि कॉलेजचे त्यावळेचे अध्यक्ष 
प्रसन्नक मार सवाहधकारी महाशय माझ्यावर अहिशय पे्रम करीि. हवद्यासागर महाशयाचें िे हमत्र होिे. या 
हवधवाहववाहाबद्दल त्यानंा फार संिोष वाटला आहि त्यानंी िसे बोलूनही दाखहवले; पि माझ्या अभ्यासाचा 
सवम खेळखंडोबा झाला म्हिनू त्यानंा वाईट वाटले. त्यानंी ऑक्टोबरच्या प्रारंभी मला बोलवनू साहंगिले, ‘िू 
एक चागंलेच काम करीि आहेस हे काही सागंायला नकोच. पि मला ि झी एक काळजी वाटिे. िू येत्या 
परीके्षि कॉलेजचे नाव राखशील असा मला भरंवसा वाटि होिा; पि आिा अशी भीिी वाटिे की 
स्कॉलरहशप िर राहोच; पि पास होशील की नाही याचाच संशय.’ त्याचें िे बोलिे ऐकून मला वाटले, मी 
क ठच्या िरी डोंगराच्या कड्यावर उभा असून माझ्या समोर खोलच खोल दरी आहे. एक पाऊल प ढे 
टाकिाच त्याि मी कोसळून पडेन. माझ्यासमोर आिा एक कठीि समस्या उभी आहे, हे मला त्याच क्षिी 
डोळ्यासंमोर हदसू लागले. वाटले, स्कॉलरहशप जर हमळाली नाही िर ज्याच्यासाठी मी एवढे खडिर 
पहरश्रम घेि आहे त्यानंा माझ्याकडून काहीच सहाय्य होिार नाही. योगेन आहि महालक्ष्मी माझ्या 
मदिीच्या अभावी दारुि सकंटाि सापडिील. हवचार करिा करिा माझे डोळे भरून आले. ‘देवा, यावळेी 
मला िू राख. मला संरक्षि दे.’ असे म्हिून मनािल्या मनाि व्याक ळिेने प्राथमना करू लागलो. प ढच्याच 
क्षिी मी माझे प्राप्िकिमव्य हनहिि केले. सवाहधकारी महाशयाचं्या िोंडाकडे पाहून त्यानंा गंभीरपिे 
हवचारले, ‘आपि माझ्यावर थोडी मेहरबानी कराल का? िसे झाले िर जगण्यामरण्याचा हा प्रश्न हजद्दीने 
सोडहवण्याचा मी प्रयत्न करून पाहिो.’ त्यानंी हवचारले, ‘कसली मेहरबानी?’ मी उत्तर हदले, मी ठरवीि 
आहे की कलकत्ता सोडून भवानीपूर येथे जाऊन राहावे. हवशषे कारिाहशवाय कॉलेजाि यायचे नाही. 
एकाग्र मनाने अभ्यासािच सवम लक्ष ग ंिवाव ेआहि परीके्षची पूिम ियारी करावी. कॉलेजाि उपस्स्थि न 
राहहल्याबद्दल माझी स्कॉलरहशप न कटली गेली िरच मला असे करिा येईल.’ त्यानंी साहंगिले, ‘िू 
कॉलेजाि हजर राहिार नाहीस. पि स्कॉलरहशप मात्र चालू राहहली पाहहजे. हे कॉलेजच्या हनयमाहवरुद्ध 
होिे. डायरेक्टरानंा हवचारल्यावाचून मला असे करिा येिार नाही. मला याबाबिीि काय करिा येईल हे 
मी दोन एक हदवसानंी कळवीन.’ नंिर त्यानंी सवम हकीगि ख लासेवार हलहून डायरेक्टराकंडून अन मिी 
हमळहवली आहि मला रजा हदली. 

 
योगेन आहि महालक्ष्मी याचंा हनरोप घेऊन मी माझे ज ने आश्रयदािे भवानीपूरचे महेशचंद्र चौध री 

महाशय याचं्या घरी जाऊन हजर झालो आहि त्याचं्याकडे अडीच महहन्यासंाठी एक खोली मागून घेिली. 
त्या खोलीि मी एकटाच राहायचा. त्यानंी कृपाळूपिाने माझ्या म्हिण्याप्रमािे सगळी व्यवस्था करून 
हदली. मी त्या खोलीि राहून अभ्यासाि गढून गेलो. सकाळी एकदा स्नान-जेवि करण्यासाठी बाहेर जाि 
असे आहि रात्री जेविासाठी अधा िास बाहेर घालवीि असे. बाकी सगळा वळे त्या खोलीिच घालवीि 
असे. या अडीच महहन्यािं हबछान्याि काही झोपलो नाही. सायंकाळी नोकर खोलीि हदवा आिून ठेवीि 
असे. िो हदवा रात्रभर िेवि असे. फारच झोप आली िर प स्िक उशाला घेऊन चारदोन िास झोपि असे. 
माझ्या आठविीप्रमािे अभ्यासाचे वळेापत्रक असे ठरहवले होिे: गहिि सहा िास. (दोन िास वाचन आहि 
चार िास गहििे सोडहविे.) इहिहास सहा िास. इंग्रजी िीन िास. संस्कृि लॉहजक दोन िास. सवम हमळून 
अठरा िास मी अभ्यास करीि असे. अशा प्रकारे अभ्यास करिा-करिा शरीर आहि मन केव्हा केव्हा अगदी 
भारावनू जाि असे. ग्लानी येई अशावळेी अभ्यास सोडून बाहेर पडाव ेअसे मनाला वाटे. त्यावळेी योगेन 
आहि महालक्ष्मी याचें चेहरे डोळ्यापं ढे येि आहि मनािल्या मनाि मी दृढप्रहिज्ञ होई. मनाि येई ज्यानंा 
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उत्साहहि करून या संसाराच्या जीवनय द्धाि आिून टाकले, त्यानंा सहाय्य करण्याला जर मी असमथम 
ठरलो िर मला हनकििपिा कसा येिार? जीव जावो अथवा राहो पि एकदा प्रािास्न्िक प्रयत्न केलाच 
पाहहजे. त्याच वळेी प्राथमना करण्याची मनाला सूचना हमळे. ‘हे देवा, या य द्धाि मला सहाय्य कर.’ आहि 
अशी प्राथमना हदवसािून अनेकदा करीि असे. लोक जसे श्रम करिाना वारंवार चहा हपऊन सामथ्यम 
वाढवीि, िसाच मी वारंवार प्राथमना करून माझे मनोबल वाढवीि असे. 

 
अशाप्रकारे श्रम करिा करिा जेव्हा अडीच महहन्यानंी परीके्षची वळे आली िेव्हा पाहहले, एका 

खोलीि अडीच महहने बंहदस्ि राहून अभ्यास केल्याम ळे व जहमनीवर हनजि असल्याम ळे कमरेि वाि 
धरण्याला स रवाि झाली आहे, परीक्षा द्यायला जायच्या वळेी िर एका म लाच्या खादं्यावर हाि ठेवनू 
परीके्षच्या हॉलमध्ये उपस्स्थि झालो आहि परीक्षा देऊन आलो. त्याकाळी हडसेंबरच्या अखेरीस परीक्षा 
घेिल्या जाि. 

 
णमत्रपत्नीचा मृत्यू 

 
मला वाटिे १८६९ सालच्या जानेवारी महहन्याचा शवेटचा आठवडा असावा. या वळेी परीके्षचा 

हरझल्ट लागला. त्यावळेी आजाराशी चाललेल्या महालक्ष्मीच्या घोर संग्रामाि आम्ही ग ंिलो होिो. 
अकस्मात् कॉलऱ्याच्या रोगाने िी मरिासन्न अवस्थेि मृत्य शय्येवर पडलेली. वािंी–ज लाब स रू. त्या 
स्स्थिीि मी हवद्यासागर महाशयाचें पत्र घेऊन डॉ. महेन्द्रलाल सरकाराचें पाय धरले. िे मला पूवीपासूनच 
ओळखीि होिे आहि माझ्यावर त्याचंा लोभही होिा. माझी िी व्याकूळ अवस्था पाहून िे रोज महालक्ष्मीला 
पाहायला येि. त्यानंा जे उपाय कहरिा येिे शक्य होिे त्यािं त्यानंी कमिरिा केली नाही. शवेटी काही 
हदवस मृत्यूशी झगडिा झगडिा महालक्ष्मी गिप्राि झाली. िी त्यावळेी ८ । ९ महहन्याचंी गरोदर होिी. अशा 
अवस्थेि िी मरि पावल्याम ळे माझ्या मनाला िी गोष्ट फारच लागली. महालक्ष्मीची आई यापूवीच काशीहून 
आली होिी. या शोचनीय प्रसंगी िी माझ्या गळा पडून म्हिाली, ‘बाबारे इिके करूनही या पोरीला िू वाचव ू
शकला नाहीस रे!’ आहि मोठ्याने हंबरडा फोडून रडू लागली. योगेन िर उशीि डोके ख पसून पडूनच 
होिा. ईशान वडे्यासारखा होऊन खोलीिून बाहेर आहि बाहेरून खोलीि अशा फेऱ्या घालू लागल्या. अशा 
प्रसंगी महालक्ष्मीसाठी रडि कसा बसू? प ढे काय आहि कसे कराव,े या हवचाराने मी अस्वस्थ झालो. अशा 
अवस्थेि मी असिानाच एल . ए. परीके्षि पास झाल्याची बािमी मला कळली. हनकाल फारच छान लागला. 
य हनव्हर्मसटीची फस्टम गे्रड स्कॉलर्मशप ३२ रु., इंग्रजी व संस्कृि हवषयािं य हनव्हर्मसटीि पहहला आल्याम ळें  
डफ् स्कॉलर्मशप १५ रु. आहि ससं्कृि कॉलेजची पहहली स्कॉलर्मशप १२ रु. सवम हमळून ५९ रुपयाचंी 
स्कॉलर्मशप हमळाली. ज्याचं्यासाठी मी एवढे अहवश्रािं पहरश्रमाचे य द्ध खेळलो त्यानंा ईश्वराने द ःखाि 
लोटल्याचे व महालक्ष्मीला िर प्रािासह नेल्याचे मनाि येऊन माझ्या डोळ्यािूंन अश्रूंच्या धारा वाहू 
लागल्या. परंि  परमेश्वराने द सऱ्या एका संग्रामाची पूवीपासूनच योजना केली होिी, हे त्यावळेी मला 
समजले नव्हिे. िे म्हिजे ब्राह्मधमाची दीक्षा आहि हपिृगहृािून हकालपट्टी. याचे हववरि मी प ढे सागेंनच. 

 
महालक्ष्मी कायमची अंिरल्याचे पाहून हिची आई मला हमठी मारून म्हिाली, ‘बाबा, िूही 

आम्हालंा सोडून जािार काय?’ िेव्हा मी हिला बाजूला सारू शकलो नाही. भवानीप रािून हनघनू 
त्याचं्याकडे आिखी काही महहने राहहलो. पि यानंिर थोड्याच हदवसािं योगेनने हबऱ्हाड मोडले. आमच्या 
जीवनाचे मागम पि वगेवगेळे झाले; िरी पि या सवम घडामोडींि महालक्ष्मीचा हवयोग मला चागंलाच 
जािवला. िो मला हवसरिा आला नाही. 
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महालक्ष्मी गेल्यावर अभ्यासाच्या वळेी केलेल्या अहिरेकी श्रमाम ळे, मला एक हवशषे प्रकारचा 

आजार उद्भवला आहि त्याचबरोबरच सवांगावर पाढंरे पाढंरे गोल गोल एक प्रकारचे फोड हदसू लागले. 
त्यानंा थोडासा धक्का लागिाच मला असह्य वदेना जािवि. कोिी कोिी डॉक्टर िे सवम म्हिि, 
‘क ष्टव्याधीची ही स रवाि आहे.’ डॉ. महेंद्रलाल सरकारनी अहिश्रम केल्याबद्दल मला दोष देऊन, सहा 
महहने मनःपूवमक माझी हचहकत्सा केली मला त्या हवलक्षि व्याधीिून म क्ि केले. 

 
उपेन्द्रनाथ दास याचा णवधवा णववाह केला 

 
यानंिर उपेन्द्रनाथ दास याच्या हवधवाहववाहाची हकीगि हलहहिो. ही घटना मला वाटिे, १८६८ 

सालच्या मध्याला घडली असावी. हायकोटम वकील बाब ूश्रीनाथ दास याचंा वडील म लगा उपेंद्रनाथ त्या 
वळेी कलकत्त्याच्या ‘िरुि-हरफॉममर’चा प ढारी होिा. त्यापूवी त्याने मद्रासेिून आल्यावर इंहडयन रॅहडकल 
लीग नावाची एक संस्था स्थापन करून हिचा अध्यक्ष या नात्याने कायम करीि होिा. लोकवदंिा अशी होिी 
की कोित्याशा कौट ंहबक कारिाने बापाशी भाडूंन हा मद्रासला पळून गेला होिा. मद्रासहून येऊन मोठ्या 
उत्साहाने िरुि स धारक मडंळाचा नेिा बनला. योगेनने जेव्हा हवधवाहववाह केला िेव्हा, योगेनला व मला 
एके हदवशी आपल्या संस्थेि बोलावनू सवांसमक्ष आम्हा दोघाचंा त्याने सत्कार केला होिा. िरुि वगाने 
टाळ्या वाजवनू आम्हालंा प्रोत्साहन हदल्याम ळे आम्ही फ गून गेलो. किमबगार नामाहंकि हरफॉममर म्हिनू 
सवांसमोर आलो. उपेन संस्कृि कॉलेजािील हवद्याथी. आम्हीही संस्कृि कॉलेजचे हवद्याथी. याम ळे या 
वळेेपासून उपेनशी आमचे घहनष्ठ संबधं येि चालले. योगेनला उपेनकडे जायला फारसा वळे हमळि नसे. 
पि मी आहि उमेशचंद्र म खोपाध्याय दोघेही वारंवार त्याच्या घरी जाि असू आहि उपेनच्या िोंडून स्रविारी 
य रोहपयन हफलॉसॉफी व ससं्कृिीची वाक्  गंगा आ वासून पीि असू. केव्हा केव्हा उपेनच्या घरी मी रात्रीही 
म क्काम करी. 

 
अशारीिीने त्याच्याशी हवशषे संबंध जडण्याचे एक कारिही होिे. माझी हद्विीय पत्नी हवराजमोहहनी 

हहचा प नर्मववाह लावनू द्यावा हे जे एक वडे माझ्या डोक्याि हशरले होिे त्याला उते्तजन देण्याचे काम उपेन 
करीि असे व वगेवगेळे मागमही स चवीि असे. 

 
एके हदवशी रात्री मी उपेनच्या घरीच झोपायला होिो. त्यावळेी उपेन मला म्हिाला, ‘इिकी 

काळजी करिोस? ि झ्या द सऱ्या पत्नीचा हववाह, डाक्का, काशी ककवा लाहोर येथे हिला नेऊन िी 
अहववाहहि आहे असे सागंून करून ये. नंिर िी दोघे हिकडेच राहू देि. हे बेकायदा होईल. होईना!’ मी 
उत्तर हदले, ‘िे अन्याय्य ठरेल व िी एक प्रकारची फसविूक केल्यासारखेही होईल.’ िो यावर म्हिाला, 
‘खोटे कृत्य अगर अन्यायी कृत्य दोन प्रकारचे असिे. व्हाइट लाईज अँड ब्लॅक लाईज. पैकी ही व्हाईट 
लाय.’ व्हाइट लाय आहि ब्लॅक लाय हे शब्द मी प्रथमच ऐकि होिो. िेव्हा मी नवलाईने त्याला हवचारले, 
‘उपेन, खोटेपिाि आिखी व्हाइट-ब्लॅक हा कायं प्रकार?’ िेव्हा मग त्याने व्हाईट ब्लॅकची व्याख्या मला 
सागंायला स रवाि केली. पि िे त्याचे सागंिे मला काही पसंि पडले नाही. मी सवम ऐकून त्याला म्हटले, 
‘अशी फसविूक करण्याचे काम माझ्याकडून होिार नाही.’ िे काही असो; पि त्या वळेी उपेनच्या िोंडून 
व्हाइट ब्लॅकचे मला नापसिं असलेले हववचेन ऐकूनही त्याची संगि मात्र सोडली नाही. 
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मला वाटिे, याच १८६८ च्या मध्यकालाि उपेनची पहहली पत्नी अकस्मात् वारली असावी. 
डॉक्टरला दाखहवण्यालाही अवकाश हमळाला नाही. अकस्मात् कॉलरा होऊन काही िासािंच हिचे 
प्रािोत्क्रमि झाले, असे उपेनच्या िोंडून मी ऐकले. 

 
या शोकजनक घटनेला काही हदवस होिाच न होिाच िोच एके हदवशी द पारी उपेनने स्विः काही 

हमत्रासंह ससं्कृि कॉलेजाि येऊन मला एल. ए. च्या वगांिून बोलवनू घेिले आहि म्हिाला, ‘मी एका 
हवधवशेी हववाह करायला जाि आहे. ि ला हे ऐकून आनंद वाटल्यावाचून राहिार नाही. म लगी भवानीपूर 
येथे आहे. चोरून आिली पाहहजे. हिच्या आईची संमिी आहे; पि मामा हा हिचा पालक असल्याम ळे 
त्याची कब ली पाहहजे. िी हमळिे कठीि. त्याला हा हववाह मान्य नाही.’ अशा प्रकारे म लीला चोरून आििे 
बरे की वाईट, आिनू ठेवायची क ठे, हववाह केव्हा कसा लावायचा हे प्रश्न त्या वळेी मनाि उत्पन्नच झाले 
नाहीि. म लगी क िाला कळू न देिा आिायची, हवधवाहववाह करायचा या उत्साहदायक हवचाराि 
कॉलेजमधून हनरोप बाहेर पडलो आहि त्या सवांबरोबर हनघालो स द्धा. 

 
आम्ही हिघे िरुि आहि िी म लगी एवढ्यानंाच गाडीि वाव होण्यासारखा होिा. गाडी हनघाली िी 

भवानीपूरच्या एका गल्लीच्या िोंडाशी वळिावर थाबंली. ठरले होिे की, म लीच्या वडील बहहिीने म लीला 
हदवसा द पारच्या वळेीच गाडीि आिनू बसवनू द्यायचे. गाडी उभी करून बराच वळे झाला, पि िसे घडले 
नाही. आम्ही प ष्ट्कळ वळे उभे राहहलो. म लगी आलीच नाही. नंिर कळले की, म लगी हदवसाउजेडी 
आििा येिे शक्य नाही. सायकंाळ नंिर प नः येऊन मागमप्रिीक्षा करीि राहहले पाहहजे. ‘कायमभाग 
झाल्याहशवाय परि जािार नाही’ असे ठरवनू ईडन गाडमनच्या रोखाने गाडी हाकली. िेथे पाव, केळी वगैरे 
घेऊन झाडाखाली बसलो. चागंला फराळ केला. आहि सायंकाळी प नः पूवीच्याच जागी वळिार गाडी 
नेऊन उभी केली. होिा होिा रात्रीचे दहा वाजून गेले िरी त्या म लीचे नाव नाही. शवेटी दोघी हस्त्रया िेथे 
आल्या. त्यापंैकी एक हवधवा म लगी आहि द सरी त्या म लीची वडील बहीि असे समजले. म लगी गाडीि 
बसिाच हवलंब न लाविा आम्ही गाडी भरधाव सोडली. 

 
उपेनच्या सागंण्याप्रमािे िी गाडी िो संपादन करीि असलेल्या साप्िाहहक विममानपत्राच्या व 

पे्रसच्या ऑहफससमोर जाऊन उभी राहहली. म लीला िेथे उिरहवण्याि आले. म लगी या वळेी थरथर कापि 
असलेली मला हदसली. प रुषाचं्या हबऱ्हाडाि स्त्रीने राहिे योग्य नाही, हे आिा माझ्या लक्षाि आले आहि मी 
उपेनला हवचारले, ‘लग्न होिार केव्हा आहि िोपयंि हहला ठेविार क ठे?’ उपेन म्हिाला, ‘लग्न उद्या 
रात्री होईल. आहि िोपयंि हहला येथेच ठेवण्याि येईल.’ या त्याच्या बोलण्याचा मला राग आला. मी 
म्हटले, ‘िसे कधीही होिार नाही. हे मला माहीि असिे िर या कामाि मी कधी सामील झालो नसिो. या 
असल्या प रुषाचं्या जमावाि आहि ध ंदावलेल्या नशाखोर मंडळीि हिला असे ठेविा येिार नाही. होिार 
नाही िे.’ या हठकािी मला हे सागंिे भाग आहे की, उपेन कधी मद्यपान करीि नसे, मद्यच नव्हे िर 
हचरूटही कधी ओढिाना मी त्याला पाहहलेले नाही. या सगळ्या बाबिींि िो हवलक्षि संयम पाळीि असे. 
िरीपि त्याच्या हमत्रमंडळीि मद्यपान करिारे प ष्ट्कळ होिे. मला िर असे आठविे की, त्या इमारिीिील 
एका खोलीि यावळेीही मद्यपान करण्याि मग्न झालेले काही प रुष होिे. आहि िे सवम पाहूनच त्या म लीला 
िेथे एकाकी स्स्थिीि ठेवण्याला मी मोठी हरकि घेिली. शवेटी प ष्ट्कळ िकम हविकम  झाल्यावर उपेन मला 
म्हिाला, ‘िर मग ि ला शक्य असेल िेथे या रात्रीप रिी त्या म लीला ठेवण्याची व्यवस्था करून ये.’ हे ऐकून 
मी मोठ्या सकंटाि पडलो. कारि स धारकाचं्या अशा कोित्याही पहरवाराशी माझा िसा हवशषे पहरचय 
नव्हिा. मग मी या म लीला क िाकडे आहि कशी नेऊन ठेवू? कलकत्त्यािील ब्राह्म प ढारी मडळीि काही 
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हदवसापूंवी ग रुचरि महलानवीश महाशयाशंी माझा पहरचय झालेला होिा. त्यानंा सवम जि आहि मीस द्धा 
स धारकाग्रिी म्हिून मानीि असे. शवेटी त्या म लीला िेवढ्या रात्री गाडीि बसवनू त्याचं्या पहरवाराि 
ठेवण्यासाठी घेऊन गेलो. त्यानंीही मी साहंगिलेली सवम हकीगि ऐकून एका रात्रीप रिे त्या म लीला 
आपल्या पहरवाराि ठेवनू घेण्याचे मान्य केले. 

 
द सऱ्याच हदवशी हा हखचडीहववाह झाला. म लगी कायस्थ जािीची असल्याचे आम्हाला कळले 

होिे. पि नंिर िी माहहिी च कीची ठरून त्याहूनही खालच्या जािीची असल्याचे समजले. कायस्थाचंी 
म लगी असे ऐकून उपेनला वाटले होिे. िरीपि हवद्यासागर महाशयाचं्या मिाने, हा हववाह कायदेशीर 
ठरिो असे कळले. त्याम ळे द सऱ्या हदवशी सकाळीच हवद्यासागर याचं्या मागमदशमनाखाली हा हववाह व्हायचा 
असा बेि केला. िशी व्यवस्थाही झाली. त्याप्रमािे प रोहहि व ब्राह्मि यानंी हा हववाह यथाशास्त्र लाहवला. 
इकडे उपेनने शहरािील मोठमोठ्या लोकानंा हनमहंत्रि करून एका मोठ्या सभेची ियारी केली होिी. 
त्यासाठी काही कायमक्रम ठरहविे अवश्य होिे. त्या हठकािी एक ईश्वरोपासना व्हायची आहि वर-वधूची 
एका संमिीपत्रकावर सही घ्यायची असे योहजले. पि उपासना क िी चालवायची असा प्रश्न हनघाला. मी 
आहि उमेश असे दोघेच या मंडळीि ब्राह्म म्हिून ओळखले जाि असू. आमच्या बरोबर आिखी एक ब्राह्म 
होिा; त्याचे नाव प्यारीमोहन चौधरी. िे प ढे आचायम केशवचंद्र सेन महाशय याचं्या ‘पे्रहरि दला’ि सामील 
झाले. या हिघािं मीच उपासना चालवावी असे सवान मिे का ठरले िे मला आठवि नाही. िरी पि माझ्या 
माहहिीप्रमािे हववाहापूवी अगदी थोडा वळे हनहिि केले असावे. म्हिून शवेटच्या घटकेपयंि मला समजले 
नसाव.े असो. 

 
सवम हनहिि झाल्यावर वधूला आिायला मी गेलो आहि हिकडे नशिे दंगामस्िी करिाऱ्या एका 

टोळीि सापडलो. त्यानंी माझी भलिी ओढािाि चालहवली. वधूला आिण्यासाठी म्हिून जी गाडी मी नेली 
होिी िी त्या गल्लीच्या िोडाशी जािे न जािे िोच, समोरून येि असलेल्या गाडीला धडकली आहि चाकाि 
चाक अडकले. काही केल्या गाड्याचंी चाके स टेनाि. िेव्हा मी खाली उिरून चाके मागेप ढे करू लागलो. 
िेवढ्याि कझगलेल्या लोकाचें िे टोळके िेथे आले. त्यािंील एकजि माझ्या ओळखीचा हनघाला. त्या 
कझगलेल्या लोकापंैकी एकाने मला हवचारले, ‘हे काय बाबा? रस्िा का आडविोस?’ िेव्हा मी कारि 
साहंगिले. लागलीच सवांनी खादं्याचा जोर लावनू गाड्याचंी सोडविकू करण्याची खटपट चालहवली मला 
प नः एकाने हवचारले, ‘इज देअर एनी जंटलमन, बाबा?’ मी ‘होय’ म्हिून उत्तर हदले. माझे हे उत्तर 
ऐकिाच त्या गाडीच्या दाराकडे मग कोिी गेले नाही. इिका त्यानंी मान राखला. सवांच्या जोरदार 
प्रयत्नाने गाड्याचंी एकमेकींच्या ग िंाग िंीिून स टका झाली. मग वधूची गाडी नोकरासह हववाह-
कायालयाकडे भरधाव हनघाली. इकडे त्या कझगलेल्या लोकापंकैी चारपाच जिानंी मला पकडले आहि 
म्हटले, ‘इिक्या खटपटीने आम्ही गाडी सोडहवली िेव्हा आम्हाला काही िरी बहक्षसी पाहहजे बाबा.’ माझ्या 
हखशाि एक रुपया आहे हे मला त्या वळेी माहीि नव्हिे. त्याम ळे मी अत्यंि लीनपिाने त्याचं्या प ष्ट्कळ 
हवनवण्या केल्या. लग्नाची घाई आहे म्हिनू साहंगिले. पि काही केल्या िे ऐकून घेि ना. माझ्या अंगावर 
असलेली शाल काढून घेऊ लागले. अधा िास अशी घालमेल झाल्यावर माझ्या हखशाि एक रुपया 
असल्याची मला जािीव झाली, िो रुपया देऊन मी त्याचं्यापासून माझी स टका करून घेिली आहि 
कसाबसा धापा टाकीि हववाहमंडपाशी येऊन दाखल झालो. िोच ‘उपासना चालहवण्याची’ वळे झाल्याची 
मला सूचना हमळाली. सगळे उत्स किेने माझीच वाट पाहाि होिे. 
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मी काय त्यावळेी उपासना चालहवण्याच्या मनस्स्थिीि होिो? प्रथम मी उपासना चालहवण्याचे 
मान्यच करीि नव्हिो. पि माझे ऐकिो कोि? त्यापूवी अशा सावमजहनक हठकािी उपासना चालहवल्याचे 
माझ्या काही आठविीि नाही. मी आधीच संकोची स्वभावाचा; त्याम ळे असे झाले असाव.े मी लाजवट 
स्वभावाचा होिो हे वाचनू माझ्या हमत्रापंैकी काही जिानंा हसूच येईल. कारि या सगळ्या बाबिीि आहि 
इिर हवषयािं मी बेपवाईने वागिारा व बेछूट वृत्तीचा असल्याचे िे पाहाि आले होिे. असे असेल िरी 
उपासनादी गंभीर हवषयािं मला थोडीफार भीड वाटे. अशा मनस्स्थिीि मला जेव्हा सवांनी हमळून भरसभेि 
उपासना चालहवण्याच्या ख चीवर नेऊन बसहवले िेव्हा माझी काय अवस्था झाली असेल हे अन भवीच 
जाििील. प्रथम संगीि गायनानेच आरंभ झाला. गीिाचा आरंभ ‘मने कर शवेरे सेहदन भयंकर अन्ये वाक्य 
कब,े हकन्ि  ि हम रबे हनरुत्तर ।’ (शवेटचा िो भयंकर हदवस आठव; इिर लोक त्यावळेी बोलिील परंि  िंू 
हनरुत्तर असशील.) त्या हदवसाच्या मनस्स्थिीला योग्य असाच गाण्याचा आशय होिा. नंिर ऐकले की 
ब्राह्मसंगीि गाण्याला म्हिून ज्याला धरून आिले होिे िो ब्राह्मसंगीि भजनापंैकी राममोहन राय याचंीच 
पदे जािि होिा. अथात् त्यापंकैीच हे एक होिे. गािे संपिाच मी प्राथमना सागंायला स रवाि केली. िी 
स रवाि होिाच सभेिून टाळ्याचंा कडकडाट होऊ लागला. आहि म्हिूनच या हववाहाला मी प्रारंभीच 
हखचडी हववाह असे नाव हदले. उपासनेनंिर एका कागदावर वर-वधंूनी स्वाक्षरी केली. माझ्या 
आठविीप्रमािे सागंायचे िर साक्षीदारािं श्रद्धास्पद हमत्र आनंद-मोहन बसू हे एक होिे. मात्र त्यावळेेपयंि 
त्याचंा-माझा बोलण्याचालण्याइिका पहरचय नव्हिा. 

 
णरफॉमवर णमत्राची कीिी 

 
हववाहानंिर उपेनशी आहि त्याच्या नवहववाहहि पत्नीशी माझे संबधं बरेच हनकटचे होि चालले. 
 
मी नेहेमी त्याचंी चौकशी करीि असे आहि के्षमक शलही हवचारीि असे. इिकेच नव्हे िर काही 

अडचि पडली िर िीही दूर करीि असे. या वळेेपासून मला आढळून आले की, उपेन कजमफेडीकडे लक्ष न 
देिा पैसे उसने घेिो व भाड्याने घेिलेल्या खोलीचे भाडेही न देिा रािोराि पळून जािो. आिखीही असेच 
सगळे प्रकार. एकदोनदा मी स्विः कजम काढून त्याचे देिे फेडले आहि उभयिानंा ऋिम क्ि केले. िरी पि 
िो गैरहवश्वासू आहे असे ठरहवण्याला मला बराच काळ लागला. एकदा रात्री दोन वाजिा उपेन सपहरवार 
कलकत्ता सोडून जो पळाला िो अमृिबाजारच्या हशहशरक मार घोष याचं्या घरी पोचला. त्यावळेी 
हशहशरबाबू व त्याचंी मंडळी स धारकाग्रिी व ब्राह्म होिी. उपेनच्या या सपहरवार पलायनाला मी, योगेन 
आहि उमेश म ख ज्ज्ये असे सशस्त्र होऊन सहाय्य झालो आहि त्या स्त्री-प रुषानंा प ढे घालून नाहरकेल 
डागंाच्या नाल्याि एका नौकेि बसवनू देऊन आलो होिो. आिा ही गोष्ट आठवली म्हिजे हसूच येिे. 
 

यानंिर डॉ. लोकनाथ मतै्र यानंी काही हदवसासंाठी म्हिून स्विःच्या खचाने, उपेन याला स्त्रीसह 
काशी येथे आपल्या घरी ठेहवले होिे. त्याचं्या हनवाहाचीही सोय केली होिी. अशा प्रकारे त्याचंा एका 
वषापेक्षा अहधक काळ िेथे गेला. त्या हठकािीही हरफॉममर उपेनने कीिी गाजहवलीच. लोकनाथानंा 
कजमबाजारी करून स्विः आजारी स्स्थिीि उपेन सपत्नीक कलकत्त्याला आला. आल्यावर काही हदवस 
माझ्याच हबऱ्हाडी राहहला. ही जरी बरीच प ढची हकीगि असली िरी इथेच िी सागंनू टाकिो. 

 
मी त्या वळेी ब्रह्मानंद केशवचंद सेन याजंकडून ब्राह्मधमाची दीक्षा घेऊन व वडलाकंडून 

गृहबहहष्ट्कृि होऊन कलकत्त्यािील कॉलेजस्वअेरच्या उत्तरेस असलेल्या एका गल्लीि एका ब्राह्म हमत्राच्या 
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घरी एकत्र क ट ंबीय म्हिनू राहाि होिो. कालेजािूंन हमळिारी स्कॉलर्मशप हाच माझा आधार. प ढे त्यािूंनच 
त्याच घरािील एक खोली भाड्याने घेऊन कसाबसा संसार चालवीि होिो. अशा पहरस्स्थिीि, उपेनने 
मला आगाऊ काही न कळहविा, भयंकर आजारी स्स्थिीि आपल्या स्त्रीप त्रासंह काशीहून माझ्याच हबऱ्हाडी 
याव ेयाचा अथम काय? िरी पि मला िो आल्याचे समजिाच, मी प ढे होऊन सवांना गाडीिून उिरून घेिले 
आहि स्विःच्या हबऱ्हाडाि आिले. माझा एक हमत्र शजेारच्याच खोलीि राहाि होिा. त्याने माझ्यावरची ही 
आलेली आपत्ती ओळखून आपली खोली माझ्या स्वाधीन केली आहि िो द सरीकडे हनघून गेला. मी 
उपेनच्या रोगाचे हनदान करण्यासाठी अन्नदाचरि खास्िगीर यानंा बोलवनू आिले. त्याचें माझ्यावर फार 
पे्रम असे. त्यानंी उपेनला फ कट औषधोपचार करण्याचे मान्य केले. 

 
महानुभव ईश्वरचंद्र णवद्यासागर 

 
याच वळेी हवद्यासागर महाशयाचं्या सत्प्रवृत्तीचे दशमन मला झाले. िे खरोखरच ससं्मरिीय असेच 

आहे. माझ्या हबऱ्हाडी आल्यावर उपेनचा आजार वाढला. इिकेच नव्हे िर या आजारािून िो हनभावले की 
नाही याच्याबद्दलही मला शकंा वाटू लागली. जवळ जवळ आम्ही हनराशच झालो म्हटले िरी चालेल. अशा 
िोळामासा स्स्थिीि असलेला उपेन एके हदवशी मला म्हिाला, ‘जर माझ्या वडलाचंी एकवार िू भेट 
घडवनू आिशील िर फार चागंले होईल. मी आिा जास्ि हदवस जगिार नाही असेच मला वाटिे.’ त्याचे 
वडील श्रीनाथ दास याचं्याशी िसे बोलण्याचालण्याइिका माझा पहरचय नव्हिा. त्याम ळे स्विः त्याचं्याकडे 
जाऊन त्यानंा िशी हवनंिी करिे मला शक्य नव्हिे. काय कराव,े अशा काळजीि मी पडलो. शवेटी मनाि 
आले, हवद्यासागर महाशयाचं्या माफम ि श्रीनाथ दास यानंा येथे आििा आले िर पाहावे. म्हिून एके हदवशी 
सकाळी उठून मी हवद्यासागर महाशयाकंडे गेलो. त्यानंी उपेनची सवम असच्चहरि वागिूक श्रीनाथ 
दासाकंडून यापूवीच ऐकली असल्याम ळे उपेनवर त्याचंा फार राग होिा. मला िे माहीि नव्हिे. मी 
उपेनच्या सहवासाि असिो आहि माझ्या हबऱ्हाडीच त्याला ठेहवले आहे हे ऐकूनच िे माझ्यावर फार 
रागावले. म्हिाले, ‘काय? ज्याला पाहहल्याबरोबर पायापासून माथ्यापयंि चपलानंी झोडपून काढाव ेअसे 
वाटिे, त्याची बाजू घेऊन िू मला असली हवनंिी करायला आलास!’ एवढ्या त्याचं्या वाक्यानेच मी जािले 
की हे काम याचं्याकडून होिार नाही. िरी पि मी त्यानंा बोललोच, ‘आपि या हपिा-प त्राचंी भेट करून न 
हदल्यास द सऱ्या कोिाहीकडून िे काम होिार नाही. बरे िर मी जािो, काय करिार! उपेनची अखेरची 
इच्छा मला प री करिा आली नाही!’ असे म्हिून मी जाण्यासाठी उठू लागलो. पि मला हवषण्ि चेहेऱ्याने 
उठलेला पाहिाच हवद्यासागर महाशय म्हिाले, ‘जाऊ नको; थाबं अिंकाली बापाला भेटण्याची त्याला 
चागंली इच्छा झाली, हेही उत्तमच. प्रयत्न करून पाहािो काय करिा येिे िे.’ नंिर थोडा हवचार करून िे 
म्हिाले, ‘उद्या सकाळी ७ । ८ वाजण्याच्या दरम्यान त्याच्या बापाला मी ि झा हबऱ्हाडी आििो. िू घराि 
राहा.’ इिके झाल्यावर मी हनघून आलो. 

 
त्याच्या द सऱ्या हदवशी हवद्यासागर महाशयानंी काहीिरी करून श्रीनाथ दास यानंा माझ्या हबऱ्हाडी 

आिले, हे ऐकून नवल वाटले, त्याचे असे झाले, त्या हदवशी सकाळीच साि वाजिा हवद्यासागर महाशय हे 
श्रीनाथ दास याचं्या घरी उपस्स्थि झाले आहि श्रीनाथबाबूंना म्हिाले, ‘श्रीनाथ, ि झी गाडी ज ंपायला सागं 
बघ.ू ि ला घेऊन एके जागी जायचे आहे.’ श्रीनाथबाबूंनी हवचारले, ‘क ठे जािार?’ त्यानंी म्हटले, ‘अरे चल 
िर खरा, रस्त्याने जािाना सागंिो.’ लागलीच श्रीनाथबाबूंनी गाडी ज ंपायला साहंगिले. नंिर दोघेही 
गाडीि बसून हनघाले. िे त्याचंी गल्ली सोडून प ढे रस्त्यावर येिाच हवद्यासागर महाशय श्रीनाथ बाबूनंा 
म्हिाले, ‘क ठे घेऊन जाि आहे समजले? ि झा म लगा उपेन आजारी पडून काशीहून आला असून आपल्या 
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हमत्राकडे उिरला आहे. त्याचा आजार बराच कठीि असल्याम ळे जगिो की मरिो अशी त्याची अवस्था 
आहे. िो मृत्य शय्येवर असून ि झ्या भेटीची वाट पाहाि आहे. म्हिनू त्याच्या हमत्राच्या हवनंिीवरून ि ला 
न्यायला आलो आहे.’ हे त्याचें बोलिे ऐकिाच श्रीनाथबाबू रागावनू म्हिाले, ‘कोचमन, गाडी थाबंव.’ 
लागलीच हवद्यासागर बोलले, ‘गाडी थाबंव—गाडी थाबंव. मी उिरिो.’ कोचमनने गाडी थाबंहवल्यावर 
हवद्यासागर महाशय जेव्हा खाली उिरू लागले िेव्हा श्रीनाथबाबू त्याचंा हाि धरून म्हिाले, ‘हे काय? िू 
का उिरिोस?’ हवद्यासागर महाशय म्हिाले, ‘सोड सोड, मला सोड. ि झ्या मतै्रीची ही आिा अखेरचीच 
घटका. म लगा हकिीही त्याज्य ठरला, िू त्याच्यावर हकिीही रागावलेला असलास िरी िो मृत्य शय्येवर 
पडून आसन्नमरिावस्थेि ि ला भेटण्याची इच्छा बाळगून आहे, िसे सागंि आहे आहि िू बाप असून त्याला 
दशमनही न देिा हनघालास! कसला बाप िू?’ इिके ऐकल्यावर मग श्रीनाथबाबू सावरून बसले आहि 
कोचमनला त्यानंी गाडी प ढे नेण्यास साहंगिले. अशारीिीने िे माझ्या हबऱ्हाडी आले. श्रीनाथबाबू उपेनला 
भेटून हनघून गेल्यावर हवद्यासागर महाशयाचं्या िोंडून मी ही हकीगि ऐकली. 

 
काही असो. हपिाप त्राचंी भेट झाली. उपेनने आपल्या बापाला काय सहगिले माहीि नाही. कारि 

मी त्या हठकािी नव्हिोच. माफी माहगिली असे ऐकले. आहि त्याचा प रावाही हदसून आला. या भेटीनंिर 
त्याचा बाप त्याला आर्मथक सहाय्य करू लागला. श्रीनाथबाबू हनघनू गेल्यावर हवद्यासागर महाशय मला 
उपेनच्या आर्मथक स्स्थिीबद्दल हवचारू लागले आहि त्याच्याजवळ एक कवडीही नाही असे ऐकल्यावर रडू 
लागले. नंिर माझ्या हािी दहा रुपये देऊन म्हिाले, ‘पाहा, त्याच्या बायकोचे व लहान अभमकाचे हाल न 
होिील इकडे लक्ष दे. पैशाची अडचि पडली िर मला सागं. िू एकट्याने हा खचम कसा करिार?’ 
ज्याच्यावर हवद्यासागर महाशयाचंा पराकाष्ठचेा जळजळीि राग होिा, त्याची हवपन्नावस्था जािनू त्यानंा रडू 
कोसळले! हकिी दयाळू स्वभाव! 

 
या हठकािी आिखी एका गोष्टीचा उल्लखे करिे अवश्य आहे. या वळेी उपेनला सहाय्य करण्याला 

मी सदोहदि ियार असे हे पाहून मला अनेकाकंडून उपहास आहि क स्त्सि कनदा सहन करावी लागे. िे 
मला मन मानेल िे बोलि. त्यानंी उपेनच्या हवरुद्ध कसले ग प्ि रहस्य ऐकले होिे िे त्यावळेी मला माहीि 
नव्हिे. मी उपेनच्या पत्नीच्या व्याकूळ आहि कारुण्यपूिम चेहरा पाहून त्या लोकानंा उत्तर देण्याचे हवसरून 
जाि असे. मला वाटे, या म लीला या मागाि घालण्याला मी कारि झालो आहे, िेव्हा हिच्या या द रवस्थेि 
हिच्यापासून दूर सरिे हे काय मला शोभेल? योग्य हदसेल? आहि यासाठीच हिच्या लहान अभमकासह 
हिला माझ्या हबऱ्हाडी आश्रय देई, स्विः कजम काढून उपेनला ऋिम क्ि करून येिाऱ्या संकटापासून मी 
त्यानंा वाचवी. त्याचे कजमही फेडण्याला दक्ष असे. रोज त्याचंी खबर घेई. या प्राप्िकिमव्यापासून मला 
कोिीही हवचहलि करू शकि नसे. त्या वळेी त्याच्यासाठी मला जे कजम झाले होिे िे मी प ढे अनेक वष े
फेडीि होिो. त्याच्या बाबिीि माझ्यावरील जबाबदारीची ज्या ज्या वळेी मला आठवि होई त्या त्या वळेी जे 
होईल िे सहाय्य करण्याला मी ियार असे. यानंिर हकत्येक वषांनी उपेन हवलायिेला गेला, हिथे त्याला 
बंहदवास घडला. प ढे इकडे आल्यावर देशीय रंगभमूीचे अहभनेिे व अहभनेत्री याचं्याि िो सामील झाला 
आहि त्याि त्याला थोडाफार पैसाही हमळू लागला. पि या वळेी त्याच्या सवम ज न्या हमत्रानंी त्याला टाकले 
होिे. मीही मग त्याचेंच अन करि केले. 
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आिखी एका णवधवा मुलीची कमवकहािी 
 
याच हठकािी हवद्यासागर महाशयाचं्या संपकाि घडलेल्या आिखी एका घटनेचा उल्लेख करिो. 

योगेन आहि महालक्ष्मी याचं्यासहहि एकत्र असिाना ही गोष्ट घडली होिी. योगेनचा हववाह झाल्यानंिर 
काही हदवसानंी आम्ही चापंािला िलावाच्या पूवेकडे असलेल्या एका घराि जाऊन राहू लागलो. त्या 
हठकािी हवद्यासागर महाशय आठवड्यािून दोनिीन हदवस येऊन आम्हां सवांना भेटू लागले व आवश्यक 
िे सहाय्यही करू लागले. त्याच वाडीि बाजूच्या घराि एक स िारजािीची हवधवा स्त्री राहि असे. हिची 
एक सहासाि वष े वयाची म लगी हिच्याच जवळ होिी. िीही हवधवाच. आम्ही महालक्ष्मीचा प नर्मववाह 
केल्याचे जेव्हा त्या म लीच्या आईला समजले िेव्हा आपल्याही हवधवा म लीचा प नः हववाह करावा असे 
हिच्या मनाि आले. िी आपली इच्छा हिने आम्हाला साहंगिली. िी म लगी सकाळ-सायकंाळ आमच्या घरी 
येि असे. आमच्याि आपला वळे घालवीि असे. मला िी ‘दादा’ म्हिून हाक मारी आहि मला हमठी मारून 
िी माझ्या माडंीवर बसे. एके हदवशी सकाळी िी अशा प्रकारे मला गळ्याहंमठी घालून माझ्या माडंीवर बसली 
आहे इिक्याि, िेथे हवद्यासागर महाशय आले. त्या म लीला यापूवी त्यानंी पाहहली नव्हिी. माझ्या माडंीवर 
िी बसली आहे असे पाहून िे म्हिाले, ‘ही म लगी कोि रे? वाः फारच स ंदर म लगी आहे!’ मी साहंगिले, 
‘ही शजेारच्या घराि राहिाऱ्या एका स िारिीची म लगी. ही मला दादा म्हििे. माझ्या माडंीवर बसिे हहला 
फार आवडिे. ही हवधवा असून हहचा प नः हववाह करावा असे हहच्या आईच्या मनाि आहे.’ हे ऐकिाच 
हवद्यासागर महाशय एकदम चमकले, ‘अरे म्हििोस काय, ही एवढीशी म लगी हवधवा?’ नंिर त्यानंी 
आपल्याकडे हिला बोलाहवले, ‘ये म ली ये. माझ्या माडंीवर बैस.’ लजे्जम ळे िी म लगी प ढे सरेना. मग मीच 
हिला माझ्या माडंीवरून त्याचं्या माडंीवर बसहवली. हवद्यासागर महाशयही हिला आपल्या छािीशी धरून 
हिचे लाड करू लागले. त्या म लीला व हिच्या हवधवा आईला द सरे हदवशी मेण्याि बसवनू माझ्या घरी 
पाठवनू दे अशी मला त्यानंी जािाजािा सूचना केली आहि म्हटले, ‘म लीला बेथ न स्कूलमध्ये दाखल कर. 
दरमहाची फी मी देईन.’ 

 
द सरे हदवशी सायकंाळी म लीसह आईला मेण्याि बसवनू हवद्यासागर महाशयाचं्या घरी 

पाठहवण्याि आले. त्यानंी काळोख पडिाना हिकडून परि आल्यावर हवद्यासागर महाशयाचंी आई भगविी 
देवी हहचे फारच ग िगान केलेले ऐकून माझे सवांग रोमाहंचि झाले. आिखीही ऐकले की िी स िाराची 
म लगी म्हिनू भगविी देवीने हिचा हिटकारा िर केला नाहीच; पि हिला वात्सल्याने छािीशी धरले, 
त्याचं्याजवळ बसून त्यानंा खायला हदले आहि हिला हनरोप देिाना दोघींनाही कपडे हदले. द ःखाची गोष्ट 
म्हिजे, या म लीला बेथून स्कूलमध्ये दाखल करण्यापूवीच त्या वाडीि कॉलरा वाढला आहि त्याि 
महालक्ष्मी मरि पावली. आम्हीही मग िे हबऱ्हाड सोडले. आम्ही सवम वगेवगेळे होऊन गेलो. त्या म लीची 
आईही शजेारच्या घरून हनघनू गेली. म लगी आमच्या हािावगेळी झाली. 

 
यानंिर प ष्ट्कळ हदवसानंी त्या म लीची आहि माझी एकदा भेट झाली होिी. िेही याबरोबरच सागंून 

टाकिो. त्यावळेी मी साधारि ब्राह्मसमाजाचा आचायम आहि ब्राह्मसमाजाच्या लायब्ररीिच माझे राहण्याचे 
हठकाि. एके हदवशी एक नोकर कोि एका स्त्रीचे पत्र देण्यासाठी आला. मी िे पत्र उघडून पाहहले िो िे 
याच म लीचे पत्र. हिने मला हलहहले होिे. ‘प ष्ट्कळ वषांपूवी चापंािला येथील िलावालगिच्या कोपऱ्यािील 
घराि, त्याच वाडीिील एक साि आठ वषांची म लगी आपिाला ‘दादा’ म्हिून हाक मारीि असे व आपल्या 
माडंीवर व पाठीवर चढि असे. कदाहचत् आपिाला त्याची आठवि असेल. मी िी द दैवी म लगी आज 
संकटाि सापडल्याम ळे मी आपिाला बोलवीि आहे. एकवार येथे येऊन मला भेटण्याची कृपा कराल का?’ 
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मलाही वाटले, िसेच काही संकट असल्याहशवाय इिक्या कालाने माझी हिला आठवि झाली नसावी. मी 
जािेच योग्य. असा हवचार करून हिच्या घरी गेलो. जाऊन जे ऐकले िे असे : आम्ही आहि हिची आई 
चापंािला िलावाजवळून द सरीकडे गेल्यावर हिची आई हवद्यासागर महाशयाकंडे काही गेली नाही. िी 
वयाि आल्यावर हिच्या आईनेच हिला आडमागाला लावले, त्या अवस्थेि असिाना हळू हळू िी एका 
व्यक्िीची रखेली म्हिनू राहू लागली. हिला दोन म लगेही झाले. प ढे त्या म लासंह हववाहहि स्त्रीप्रमािे िी 
स खाि काल घालवीि असे. ज्या व्यक्िीने हिला ठेहवली होिी त्या व्यक्िीने हिला एक घरही हवकि घेऊन 
हदले होिे. िसेच हिला हलहहिे-वाचिे हशकवनू कंपनीचे हकत्येक हजाराचें शअेरही घेऊन हदले होिे. पि 
हिचे दोन्ही म लगे सज्ञान होण्यापूवीच िी व्यक्िी त्या घराि भयंकर आजाराने अथंरुिाला हखळली. या 
अवस्थेि त्या व्यक्िीने कंपनीचे शअेर घेिलेले कागद वगैरे फाडून टाकून स्विःची पत्नी व म लगे 
याचं्याकडे प्रयाि केले. फक्ि घर िेवढे या म लीच्या िाब्याि राहहले. त्याम ळे दोन म लाचंा साभंाळ कसा 
करावा या संकटाि िी पडली. हनराशचे्या सम द्राि गटंगळ्या खाऊ लागली. आहि याम ळेच अशा 
पहरस्स्थिीि आधार म्हिून माझी–दादाची–हिला आठवि झाली होिी. 

 
मी मधून मधून हिच्या घरी जा-ये करू लागलो. काही हदवसानंंिर पाहहले िो, हिच्या त्या 

पहरस्स्थिीचा फायदा घेण्याचे ठरवनू हमत्रत्वाच्या हमषाने द ष्ट लोकानंी हिला घेरलेले मला हदसले. िेव्हा मी 
‘िे घर भाड्याने देऊन मी दाखहवि त्या द सऱ्या जागी चल’ असा हिला आग्रह करू लागलो. पि हिने िसे 
न करिा घराच्या बाहेरची जागा भाड्याने हदली व घराच्या आिील भागाि म लासंह िी राहू लागली. एके 
हदवशी जाऊन पाहहले िो १९ । २० वषांची एक म लगी क ठूनशी येऊन हिच्या पहरवाराि राहू लागलेली 
हदसली. हिने या बाबिीि जी हकीगि मला साहंगिली िी आिा मला आठवि नाही. पि त्या म लीच्या 
खोलीि जाजम, हबछाना, िवक्या, ह क्का वगैरे सामान कायम ठेवलेले हदसले. त्यावळेी मला वाटले, 
स्विःचे रूपलावण्य व िारुण्य नष्ट झालेले पाहून पैसा कमावण्याच्या आशनेे हहने हहला आिले असावे. 
िेव्हा मी हिला म्हटले, ‘ि झ्या घरी येण्याची ही माझी अखेरचीच खेप समज.’ 

 
या भहगनीला सोडून मला बरीच वष ेलोटली होिी. िरी पि हिची आठवि झाली म्हिजे मला 

अजूनही द ःख होिे. हिने मोठ्या भरवशाने वडील भाऊ म्हिून माझी आठवि केली; पि द ःखसागरािून मी 
हिला म क्ि करू शकलो नाही याचे अजूनही मला वाईट वाटिे. 

 
मािृस्नेहािी स्पधा करिारी माझी मोलकरीि 

 
महालक्ष्मी हजविं असिानाच आिखी एक घटना घडली होिी. आजही मला िी हवसरिा येि 

नाही. आठविीि अगदी िाजीच्या िाजीच राहहली आहे. एके हदवशी महालक्ष्मीचा भाऊ ईशान माझ्याकडे 
आला आहि मला म्हिाला, ‘आमच्या हॉस्स्पटलाि एक बाई मािूस आली आहे. हिच्या गळ्याि जखम 
होऊन खािा हपिा येि नाही अशा अवस्थेि िी आहे. गळ्याला हछद्र करून त्यािून अन्न घालाव ेलागिे.’ 
नंिर आिखी एक हदवस आला आहि म्हिाला: िी बाई मािूस रडि रडि मला सागू लागली, ‘दादा, 
भाऊ, माझे रक्षि करा. मला एखादे काम लावनू द्या. यािून बरे वाटल्यावर मला त्या घािेरड्या धंद्यािं 
घालू नका. िो धंदा पत्करावा लागिार नाही असे करा.’ ऐकून मला वाईट वाटले. मी ईशानला म्हटले, 
‘हिला एकादे काम लावनू द्या. हिला जगावसेे वाटि आहे िेव्हा वाचवा हिला. आपले हे आवश्यक किमव्यच 
आहे’ माझे हे बोलिे ऐकून ईशान हसून म्हिाला, ‘वाः’ मला द सरे काही कामच नाही वाटिे! मी 
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हिच्यासाठी नोकरी शोधायला जाऊ? वाः’ यावर मी त्याला साहंगिले, ‘बरे, िर मग माझ्याच घरीं हिला 
मोलकरीि म्हिनू आि कसा!’ पि ईशानने हिकडे लक्षच हदले नाही. 

 
पि माझे मन काही मला स्वस्थ बसू देईना. मी ईशानच्या आईला व महालक्ष्मीला समजावनू 

साहंगिले आहि हिला आमच्याच घराि मोलकरीि म्हिून आिले. आपल्याला येथे आिण्याि माझीच 
खटपट उपयोगी पडली, हे घरािील बायका-मंडळीकडून हिला समजले असावे. त्याचा असा पहरिाम 
झाला की, िी माझ्या प्रत्येक सोयी-गैरसोयीकडे जास्ि लक्ष देऊ लागली. हिने माझे नाव ‘भलामािूसबाब’ू 
असे ठेहवले. हे माझे नाव अनेक हदवस चालू होिे. मी ब्राह्मसमाजाि दीहक्षि झाल्यावर प्रसन्नमयीला जेव्हा 
आिले िेव्हा िीही या मोलकरिीच्या िोंडून ऐकून मला त्याच नावाने संबोधीि असे. 
 

या मोलकरिीची गोष्ट माझ्या आठविीि राहण्याचे कारिही िसेच होिे. माझ्यावरील हिचा लोभ 
आहि श्रद्धा पाहून माझी आईही चहकि होऊन गेली होिी. एकदा महालक्ष्मीच्या मतृ्यूनंिर िी कसल्याशा 
द खण्याि औषध घेण्यासाठी म्हिून कलकत्त्याला आली होिी. िेव्हा हिला एका स्विंत्र घराि ठेवनू 
सेवाश श्रूषेसाठी या मोलकरिीला हिच्याकडे ठेहवली होिी. एके हदवशीं आई मला म्हिाली, ‘अरे हे पाहा, 
ि झ्याकडे माझ्यापेक्षा ंजास्ि वात्सल्याने कोिी वागले िर मला सहन होि नाही.’ मला हवस्मय वाटला. मी 
हवचारले, ‘म्हिजे? ि झ्याइिके माझे वात्सल्य द सऱ्या क िाला वाटेल असे मला िर वाटि नाही’ यावर 
आई मला म्हिाली, ‘िसे नव्हेरे, ि झी िी मोलकरीि आहे ना, िी माझ्यापेक्षाही ि झ्यावर जास्ि लोभ 
करिे. मी हिच्याप ढे काहीच नाही!’ यावर हसून मी हिला म्हटले, ‘हे िूच सागंिेस आई! बरे, पि असे ि ला 
वाटले िरी का आहि कसे?’ 

 
आहि मग मला समजले की, आईने त्या मोलकरिीला एकदा बाजारािून गृहोपयोगी काही हजन्नस 

आिायला साहंगिले िेव्हा हिचे सागंिे बाजूला ठेवनू द सरेच काही हजन्नस हिने आिले. िसे करण्याचे 
कारि त्या मोलकरिीला आईने हवचारले. हिने साहंगिले, ‘भलामािूसबाबूंना हे सवम आवडिे.’ केवळ 
इिकेच नव्हे िर आई सैंपाक करायला बसली की; ही बाई दारािच हठय्या ठोकून बसायची आहि ‘असे 
कर, हा पदाथम असा हशजवनू ियार कर,’ असे आईला स चवीि असायची. आई मग हसून हिला म्हिायची, 
‘ए, माझ्या पोटच्या म लाला काय आवडिे आहि काय नावडिे हे मला कळि नाही होय?’ आईनेच हे सवम 
मला बोलून दाखवले. प ढे आम्ही कलकत्ता सोडल्यावर या मोलकरिीचा आमचा सबंंध स टला. 

 
आिा सागंा, मी केवळ हौस म्हिून का स्त्रीजािीबद्दल इिकी सहान भिूी व आदर बाळगिो? ज्या 

पापाि आकंठ ब डाल्या आहेि, पाप हेच ज्याचें दैहनक आचरि बनले आहे त्याचं्या हृदयाि इिका 
वात्सल्यभाव, इिकी कृिज्ञिा! मग मला त्याचं्या सबंंधाने पे्रम वाटू नये? नोकर-नोकरािीच्या बाबिीि मी 
कायमचाच फार भाग्यवान! याबद्दलचा प रावा नंिर आिखीही देईन. 

 
वेिीसंहार नाटकािील युणधणिराची भूणमका 

 
१८६९ सालच्या वसिं ऋिूि आम्ही संस्कृि कॉलेजचे हवद्याथी हमळून शोभाबाजारािील 

राजवाड्यािील नाट्यमहंदराि संस्कृि विेीसंहार नाटकाचा प्रयोग केला. त्याची हकीगि अशी. त्यावळेी 
बी. ए. परीके्षला संस्कृि विेीसंहार नाटक लाहवले होिे. आमच्या कॉलेजािील वरच्या वगािील 
हवद्याथ्यांनी हवचार केला, या नाटकाचा प्रयोग करून दाखहवल्यास बी. ए. क्लासच्या हवद्याथ्यांना त्याचा 
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हवशषे उपयोग होईल. आहि या हेिूने त्यानंी प्रयोगाची ियारी चालहवली. प्रथम त्यानंी मला ही बािमी 
कळहवली नाही. ककवा त्यानंी आपल्या मसलिीि मला सामील करून घेिले नाही. पि कामाची बह िेक 
ज ळिी होि आली िेव्हा माझ्याकडे येऊन त्याि मी भाग घ्यावा असा आग्रह धरला. मलाही िे गैर वाटले 
नाही. हवशषेिः नाटक पाहण्याचा मला नाद होिाच. सध्याच्या वगं रंगभमूीवर वारागंनानंी सवम नट्याचंा 
अहभनय करण्याला प्रारंभ करण्यापूवी प्रत्येक शहनवारी नाटक पाहण्यासाठी मी जाि असे. मला आठविे 
की, ‘सोमप्रकाश’ साप्िाहहकाचा प्रहिहनधी म्हिून हहरनाभी येथून मी नाटक पाहायला कलकत्त्याला येि 
असे. पि वारागंना ज्यावळेी रंगभमूीवर नट्याचें काम करू लागल्या िेव्हा मी नाटक पाहण्याचे बंद केले. 

 
िे काही असो. पि हवद्याथ्यांनी जेव्हा आपि होऊन मला बोलाहवले िेव्हा त्याचं्या कहमटीि सदस्य 

होण्याचे मी मान्य केले. आहि स्विःही अहभनेिा म्हिनू काम करण्याला प ढे सरलो. मी झालो य हधहष्ठर, 
माझा हमत्र योगेन झाला अज मन आहि द सरा एक हमत्र झाला अश्वत्थामा. कॉलेजािील खालच्या वगािील 
काही काही स ंदर म लानंा हस्त्रयाचंा पाटम देण्याि आला. आम्ही िालीम देऊन व अहभनय हशकवनू सवांना 
चागंले ियार केले. प्रयोगासाठी शोभाबाजारािील नाट्यमंहदर हनहिि केले. कलकत्ता, ह गळी, कृष्ट्िानगर 
वगैरे सवम कॉलेजािंील बी. ए. च्या हवद्याथ्यांना हिहकटे पाठवनू हनमहंत्रि केले. इिक्याि या नाटकाहवरुद्ध 
आमच्याच कॉलेजाि मोठी चळवळ स रू झाली. पहंडि लोक म्हिू लागले, म लानंी आपला अभ्यास सोडून 
या नाटकप्रयोगािच सवम लक्ष घािले आहे. त्यािच िे ग ंगून गेले आहेि आहि त्याचं्या या िक्रारीचे िसेच 
कारिही होिे. आम्ही ज्यानंा नाटकाि भहूमका हदल्या होत्या िेही आपसाि काही अहिप्रसंग करू लागले. 
ज्याला द योधनाची भहूमका हदली होिी िो भर क्लासािच भान मिीला ‘पे्रयसी’ (हप्रयिमा) म्हिून हाक 
मारू लागला. आहि त्याला कंठाकलगन वगैरे देऊ लागला. या सवम कारिानंी ससं्कृि प्राध्यापकांच्या 
िक्रारीला जास्िच उग्र स्वरूप आले. मीही याि सामील आहे असे ऐकिाच मला त्यानंी एके हदवशी 
बोलावनू घेिले. मी जाऊन पाहहले िो, त्या सभेि ख द्द हप्रस्न्सपॉल, मोठमोठे अध्यापक, माझे मोठे मामा, 
आहि इिर सवम पहंडि स्थानापन्न झालेले हदसले. िे सवम दृश्य पाहािाच माझा िर थरकाप झाला. हशके्षला 
योग्य अशा अपराध्याप्रमािे मी भयभीि होऊन त्याचं्या समोर उभा राहहलो. हप्रस्न्सपॉल, सवाहधकारी 
महाशय त्या सवांचे प ढारी हो न मला म्हिाले, ‘हे नाटक ि म्ही कराव ेअशी आमाची कोिाचीही इच्छा 
नाही. म लगे अगदीच हबघडून गेलेले हदसिाि. िू या मंडळीि सामील कसा झालास?’ ‘जी, मी प्रथम याि 
सामील झालो नव्हिो. मला याची माहहिीही नव्हिी. नंिर गेलो. यावळेी विेीसंहार बी. ए. ला लाहवले 
आहे, िेव्हा त्याचा प्रयोग करून दाखहवल्यास आम्हालंा व इिर हवद्याथ्यांना त्याचा उपयोग होईल असे 
वाटले.’ असे मी उत्तर हदले. 

 
यावर हप्रस्न्सपाल म्हिाले, ‘पि िसे असले िरी कॉलेजािील म ले हबघडहविे हे काय चागंले?’ 
 
मी उत्तरलो, ‘आपि जे काही पाहाि आहा िो फक्ि दोन हदवसाचंा मामला. नंिर सवम काही ठीक 

होऊन जाईल.’ 
 
हििक्याि एक अध्यापक बोलले, ‘नाही. नाही. िे काही चालायचे नाही. प्रयोग–हबयोग सगळे बदं 

करून टाका. 
 
‘महाशयाचं्या अन मिीखेरीज काही कराव ेअशी माझी इच्छा नाही आपि नकार हदलाि िर याच 

क्षिी हे सवम बंद करिे योग्य होईल, िरी पि थोर हवचारशील महाशयानंी या सवाचा थोडा हवचार करून 
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पाहावा, अशी माझी हवनंिी आहे. नाटक प्रयोगाला आिा फक्ि िीन चार हदवसांचाच अवधी आहे. ह गळी, 
कृष्ट्िनगर वगैरे बह िेक कॉलेजािंील हवद्याथ्यांना हनमंत्रिे गेली आहेि. यावळेी जर आम्हालंा हा 
नाट्यप्रयोग करिा आला नाही िर िी मोठी लाजीरवािी गोष्ट ठरेल. िेव्हा कमीि कमी एक प्रयोग 
करण्याची आम्हालंा अन मिी द्यावी.’ मी अत्यंि नम्रपिाने साहंगिले. 

 
हप्रस्न्सपॉल म्हिाले, ‘ठीक आहे. िू जा. आम्ही या बाबिीि हवचार करून काय िे ठरहविो आहि 

नंिर ि ला बोलाविो.’ 
 
मी िर ‘जशी आज्ञा’ म्हिून िेथून हनघालो. पि हमत्रमंडळीि येऊन ही सवम हकीगि सागंिाच 

खळबळ उडालेली हदसली. त्याचंी िी खवळलेली वृत्तीशािं करायला मला बराच वळे लागला. शवेटी 
अध्यापक–मंडळीकडून मला प नः बोलाविे आले. आहि िेथे जािाच िे म्हिाले. ‘ि म्हाला या नाटकाचा 
एकच प्रयोग करिा येईल. आहि िोही िीन शिी पाळल्या िर, पहहली. खालच्या वगािील ज्या म लानंा या 
नाटकाि पाटम हदला आहे त्यानंी आपल्या पालकाचंी परवानगी आिली पाहहजे. द सरी, प्रयोगाच्या जागी 
गायक व वादक याचं्याशी कॉलेजहवद्याथ्यांचा संपकम  येिा कामा नये. हिसरी, खालच्या वगांिील म लानंा 
नाटक संपिाच प्रथम घरी पाठहवले पाहहजे आहि त्यानंिर िू हिथून गेले पाहहजे. मी याही वळेी ‘जशी 
आज्ञा’ म्हिून या अटींनाही संमिी हदली. 

 
ठरलेल्या वळेी राजवाड्यािील नाट्यमंहदराि विेीसंहार नाटकाचा प्रयोग झाला. अध्यापकानंा 

हनमंत्रि देण्याि आले होिे. त्यापंकैी काही उपस्स्थि होिे. नाटकाचा प्रयोग चागंला झाला; पि माझ्यावर 
त्या हदवशी फार मोठी जबाबदारी असल्याम ळे मला हसण्या-खेळण्याि थोडास द्धा वळे घालहविा आला 
नाही. गायकवादकानंा प्लॅटफॉममच्या खाली बसवनू सभोवार कनाि लाहवली होिी. स्विः मी नेहमी 
ग्रीनरूममध्ये उपस्स्थि असेच. फक्ि माझी भहूमका करण्याच्या वळेीच िेवढा रंगभमूीवर येई. रात्री एक 
वाजिा नाटकाचा प्रयोग सपंल्यावर मी िीन वाजेपयंि िेथेच बसून होिो. सवम अहभनेत्यानंा, गाडीि बसवनू 
घरी पाठहवल्यावर मग िी माझ्या हबऱ्हाडी गेलो. त्याम ळे या नाट्यप्रयोगाची इिके हदवस मला चागंली 
आठवि राहहली. 

 
 ٭٭٭
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.६. 
 

ब्राह्मसमाजाि प्रवेि 

 
ब्राह्मसमाजाि प्रणवष् झालो 

 
ब्राह्मसमाजाि मी कसा सामील झालो त्याची हकीगि आिा सागंिो. १८६५ साली माझे 

मिपहरविमन झाले. त्या हदवसापासून मी क्रमशः कसकसा ब्राह्मसमाजाकडे ओढला गेलो होिा िे यापूवी 
प्रसंगान रोधाने साहंगिलेच आहे. वास्िहवक, त्या वळेेपासून या १८६८ सालअखेरपयंि माझ्या 
अन्िःकरिािील व्याक ळिेची भावना हळूहळू पेटिाऱ्या अग्नीप्रमािे वाढि होिी. माझ्या अनेक ज नाट 
वाईट सवयी सोडून देण्याचा दृढ हनिय मी केला होिा. नीहिपर व उपदेशपर असे कोििेही गं्रथ हमळाले 
िर मला िे अत्यंि उपयोगी वाटि आहि िे हािावगेळे करवि नसि. त्याम ळे मोठ्या लोकाचंी चहरते्र 
वाचण्याला मला फार आवडि. 

 
ही जीवनचहरते्र वाचण्याचे वडे अजूनही माझ्याि आहेच. मी हवचार करून पाहहले आहे की, 

धममहवज्ञानापेक्षा (हथऑलाजी) धार्ममक जीवनाकडे (प्रॅक् हटकल हरहलजन) कडे माझा नेहमीच जास्ि ओढा 
आहे. िरी पि या प्रॅस्क्टकल हरहलजन मध्येच सवांपेक्षा माझा जास्ि पराभव झाला. याचा हवचार करिा 
मला द ःख होिे आहि असे हलहहिाना डोळे अश्र पूिम होिाि. माझ्या आकाकं्षा नेहमीच आध्यास्त्मक 
उन्निीकडे हटकून राहहल्या. पि सवमच प्रवृत्तींना नेहमीच मी त्यािं ग ंिवनू ठेव ू शकलो नाही. त्याम ळे 
स्विःच्या द बमलिेशी नेहमीच मला झगडाव ेलागले आहे. असो. 

 
या हकत्येक वषांि मी प ष्ट्कळशी जीवनचहरते्र वाचून टाकली. मला पके्क आठविे की, प्रत्येक हदवशी 

सायकंाळी कॉलेजािून आल्यावर ‘बीटन् स बायो ग्राहफकल हडक्शनरी’िील मोठमोठ्या लोकाचंी 
जीवनचहरते्र मी वाचीि असे. मन ष्ट्य झगडा करून प्रहिकूल पहरस्स्थिी असिाही स्विःच्या जीवनाचे महत्त्व 
वाढहवण्यासाठी साधन करीि असिो, हे पाहहले म्हिजे मला आनंद वाटिो. वैचाहरक स ख हमळिे. मला 
त्यािच मानवी जीवनाची जबाबदारी व ईश्वरी कृपा याचें उत्कृष्ट हनदशमन आढळिे. जीवनचहरत्राखेरीज 
आिखीही काही गं्रथामं ळे मला अशा प्रकारचा लाभ झाला आहे. हथओडर पाकम रच्या गं्रथावलीचा यापूवी मी 
उल्लेख केलेलाच आहे. न्यूमनचे ‘सोल’ हे प स्िकही याच वळेी माझ्या वाचनाि आले असावे. त्यानंिर माझा 
एल . ए. कोसम चालू असिाना आथमर हेल्पसचे ‘एसेज हरटन् इन हद इन्टरव्हलस् ऑफ् हबहझनेस’ हे प स्िक 
होिे. िे अभ्यासल्याम ळे माझ्यावर इिके उपकार झाले होिे की, या अन रोधाने हेल्पसचे ‘फ्रें डस् इन 
कौस्न्सल’ हे प स्िक मी आिनू वाचले. मी अगदी ख ल्या हदलाने मान्य करिो की, माझ्या धार्ममक जीवनाच्या 
त्या पहहल्या ऊमीि हे दोन गं्रथ वाचण्याला हमळाल्याम ळे मला प ष्ट्कळसे वैचाहरक सहाय्य झाले. त्यानंिर 
महषी देवने्द्रनाथ ठाकूर याचंा िोंडी व हलहखि उपदेश माझ्या मनाला हकिी शक्िी आहि सहाय्य देि असे 
िे मला बोलून दाखहविा येिे अशक्य आहे. एखादे हदवशी त्याचंा उपदेश ऐकून दहा-बारा हदवस मी त्याच 
ग ंगीि राही. थोडक्याि सागंायचे िर या वळेी माझी ज्ञानसंपादनाची क्ष धा फारच िीव्र झाली होिी. ज्या ज्या 
वळेी एखादा चागंला गं्रथ माझ्या हािी येई त्या त्या वळेी भ केलेला वाघ ज्याप्रमािे मासंखंडावर उडी 
टाकिो त्याप्रमािे मी त्यावर झडप घालीि असे. 
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साधारि ब्राह्मसमाजाची जडि-घडि करण्याकडे मी हकत्येक वष े ग ंिलो होिो. िी काही वष े
कामाच्या घाईम ळे मला ही भकू चागंल्या प्रकारे भागविा आली नाही. प नः इिक्या हदवसानंंिर ही भकू 
भागहवण्यासाठी मी उिावीळ झालो. पि हाय! आिा माझ्याि िी शक्िी उरली नाही. आिा वाटिे, आिा 
जर मला िसले िे िारुण्य व िी शक्िी हमळेल आहि माझ्या आवडीची लायब्ररी हमळेल िर एकदा पोटभर 
वाचून िरी घेिा येईल. 

 
महषी देवेन्द्रनाथाचंा आणदब्राह्मसमाज 

 
ब्राह्मधमम आहि ब्राह्मसमाज याचे १८६५ सालापासून मला आकषमि वाटू लागले, िरी मी इिके 

हदवसपयंि माझ्या संकोची स्वभावाम ळे त्यापासून दूरदूरच राहाि असे हेही मी पूवीच सागंून टाकले आहे. 
माझ्या आठविीप्रमािे मला वाटिे १८६७ सालापयंि केशवचंद्राचं्या उन्नहिशील संघापेक्षा देवने्द्रनाथ ठाकूर 
आहि त्याचंा आहदसमाज याचें मला जास्ि आकषमि वाटे. मला हजिके आठविे त्यावरून माझे आप्ि दादा 
हेमचंद्र हवद्यारत्न (जे आहदसमाजाचे ब्राह्म व ित्त्वबोहधनीचे संपादक होिे आहि जे माझ्याकडे नेहेमी महषी 
देवने्द्रनाथाचंी प्रशसंा व उन्नहिशील ब्राह्मसमाजाची कनदा करीि) हेच या आकषमिाचे म ख्य कारि होिे. 
माझे मामा कै. वा. द्वारकानाथ हवद्याभषूि उन्नहिशील दलाच्या बाजूचे नव्हिे, हेही त्याचे एक कारि असू 
शकेल. याम ळे उन्नहिशील दलाचे बोलिे-चालिे व कामकाज मला आवडि नसे. िसे पाहहले िर त्या 
दलाशी मी िसा हवशषे संबधंही ठेवीि नसे. आहि म्हिनूच मूर्मिपूजा आहि जाहिभेद याचंा त्याग करण्याचा 
मी दृढ हनिय केला होिा. 

 
केिव सेन याचंा उन्नणििील ब्राह्मसमाज 

 
१८६८ सालच्या प्रारंभापासून उन्नहिशील ब्राह्मसंघाशी माझा संबधं बराच दृढ होऊ लागला. त्याचे 

असे झाले : या वषाच्या प्रारंभीच ऐकले की, उन्नहिशील दल आिा आपले उपासनामहंदर बाधंण्याला 
स रवाि करिार असून त्यासाठी नगरसंकीिमन होिार आहे. ही बािमी ऐकून माझ्या मामानंी आपल्या 
साप्िाहहकाि व बोलण्याचालण्याि स्विःचा असंिोष प्रगट करण्याला स रुवाि केली. ‘ही वैष्ट्िवी िऱ्हा 
कशाला!’ असा उपहास िे करू लागले. हशवाय हेमचदं्र कवद्यारत्नमहाशयही अनेक प्रकारानंी उपहास–
कनदा करू लागले. म ख्य कारि म्हिजे मी शाक्िवशंाचा म लगा! वैष्ट्िवाचं्या संकीिमनाबद्दल पूवीपासूनच 
हििकीशी मला श्रद्धा वाटि नसे, इिकेच नव्हे िर एखादा िमाशा ककवा गािे ऐकायला गेल्यावर जर हिथे 
मृदंगटाळ ही वादे्य आहेि आहि िेथे कीिमनाला अगर भजनाला स रवाि झाली आहे असे हदसले िर 
अनेकदा मी िेथून उठून जाि असे. मी मनाि म्हटले, हा उन्नहिशील ब्राह्मसंघ रस्त्याि नाच-गािे करीि 
एकमेकानंा हमठ्या मारीि हनघाला वाटिे. असा हवचार करून मी क्रोधाहवष्ट होऊन माघाच्या ११ िारखेला 
सकाळी त्या संघाकडे न जािा आहदसमाजाि उपासनेला गेलो. उपासना संपल्यावर मंहदराच्या पायऱ्या 
उिरून खाली येि आहे इिक्याि हकत्येक प्रहिहष्ठि गृहस्थ बोलि येि होिे. िे म्हिाले, ‘महाशय, पाहहले 
ना केशवबाबूनंी शहर कसे वडेे करून सोडले आहे िे!’ 

 
नगरकीिमनाि हास्यास्पद असे काही न वाटिा या लोकानंा िे प्रशसंाहम वाटि आहे हे ऐकून मी 

चहकि होऊन म्हटले, ‘महाशय, िे कसे काय?’ िेव्हा मग त्यानंी माझ्या हािी नगरकीिमनाचे एक पहरपत्रक 
हदले. महंदराच्या पायरीवरच उभा राहून मी िे वाचू लागलो. त्याि असे होिे— 
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िोरा आय रे भाइ, एि हदने द ःखेर हनशी हल अवसान, 
नगरे उहठल ब्रह्मनाम, 
नरनारी साघारिेर समान अहधकार 
जार आछे भस्क्ि पाबे म स्क्ि नाहह जाि हवचार, 
(बंधंूनो, ि म्ही या. 
इिक्या हदवसानंी द ःखाची रात्र संपली आहे. 
नगराि ब्रह्मनामाचा गजर होऊ लागला आहे. 
सवमसाधारि स्त्री-प रुषानंा समान अहधकार आहे. 
जो भस्क्िमान असेल त्याला म क्िी हमळेल) 

 
हे आवाहन माझ्या अन्िकरिाला जाऊन हभडले. मला वाटले जिू काय ही हाक मलाच उदे्दशून आहे. याि 
मला अहभपे्रि असलेला ब्राह्मधमाचा खरा आदशम असून मला त्याने म ग्ध केले! माझे अन्िःकरि हेलावले. 
मी हवचारले, ‘याचंा हा उत्सव क ठे होिार आहे?’ त्यावर उत्तर हमळाले, ‘हसन्द हरयापटी येथील गोपाळ 
महल्लकाचं्या घरी.’ लागलीच मी हिकडे हनघालो. उपासनेनंिर सकाळी देवने्द्र नाथ ठाकूर याजंकडे 
जेविाचे हनमंत्रि होिे; पि त्यावळेी हे सवम मी हवसरूनच गेलो. गोपाळ महल्लक याचं्या घरी जाऊन पाहािो 
िो, केशवबाबूंचा वडील भाऊ नवीनचदं्र सेन महाशय उत्सवाची साजसजावट करीि असलेला हदसला. 
उन्नहिशील संघाचे लोक िोपयंि िेथे येऊन पोचले नव्हिे. लागलीच मी प नः कल टोला येथील 
केशवबाबूंच्या घरचा मागम धरला. पाहािो िो केशवबाबू आपल्या सहयाहत्रकासंमविे न किेच येऊन हभके्षच्या 
झोळीि हमळालेला पसैा मोजीि आहेि. माझे ज ने सहाध्यायी हमत्र हवजयकृष्ट्ि गोस्वामी त्याचं्याि होिेच. 
गोस्वामीजींनी मला पाहािाच ‘काय दोस्ि’ असे म्हिून माझ्या गळ्याला हमठीच मारली. या आप लकीने 
त्यानंी मला उन्नहिशील संघाि खेचनूच घेिले म्हिायला हरकि नाही. अथात् इिके झाल्यावर त्याचं्या 
बरोबर मी गोपाळ महल्लकाचं्या घरी उत्सवाला गेलो हे सागंायलाच नको. त्या हदवशी मग क िी भोजन केले 
नाही आहि मीही उपाशी असल्याची मला जािीव झाली नाही. उत्सवमंहदराि सगळ्या हदवसभर उत्सव 
समारोह चाललाच होिा. मी त्या गदीि एका कोपऱ्याि जेथे उभा होिो िेथेच सगळा हदवस आहि रात्री 
दहा वाजेपयंि िसाच उभा राहहलो. या सगळ्या वळेाि जे काही िेथे चालले होिे त्यािंच मीही िन्मय 
होऊन गेलो होिो. 

 
सायकंाळी गव्हनमर जनरल लॉडम लॉरेन्स आले. त्या हदवशी केशवबाबूंनी ‘हरजनरेकटग फेथ’ या 

हवषयावर उपदेशपर भाषि केले. अशा प्रकारचा उपदेश यापूवी मी क्वहचिच ऐकला असेन. ‘धममश्रद्धा जर 
नवजीवनलाभ करून देि नसेल िर िी धममश्रद्धाच नव्हे.’ या सत्य वचनाने माझ्या समोर आध्यास्त्मक 
जीवनाचा जिू काय एक नवाच दरवाजा उघडून हदला. आहि त्याम ळे मी उन्नहिशील संघाशी दृढबद्ध 
होऊन गेलो. 

 
िरीपि हे ऐकून अनेकानंा असे नवल वाटेल की, इिके झाले िरी, केवळ संकोची स्वभावाम ळे त्या 

संघापासून मी दूरदूरच राहहलो होिो. त्या वळेी मी प्रत्येक हदवशी ब्राह्मोपासना करीि असे. (यज्ञोपवीिाचा 
त्याग केला नव्हिा िरी) पि ब्राह्ममंडळीशी मात्र मी फारसा हमळून हमसळून वागि नसे. मधून मधून 
रहववारी सकाळी केशवबाबूंच्या कल टोला येथील घराि उपासनेि भाग घेण्यासाठी जाि असे. कीिमनाच्या 
वळेी िे ब्राह्मलोक पे्रमाि अगदी लोटपोट होऊन हनर-हनराळे आिमस्वर काढीि, एकमेकाचें पाय पकडीि, 
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केशवबाबूंच्या पाया पडि. याम ळे चागंल्या िऱ्हेने उपासनेकडे लक्ष देण्याि अडथळा येई. आहि म्हिूनच मी 
नेहेमी हिकडे न जािा मधून मधून जाि असे. 

 
नरपूजेची चळवळ 

 
याच १८६८ साली ऑक्टोबर महहन्याि म ंगेर येथून ब्राह्मसमाजाि नरपूजेहवषयीच्या चळवळीला 

स रवाि झाली. माझे दोघे हमत्र यद नाथ चक्रविी आहि हवजयचदं्र गोस्वामी यानंी विममानपत्राि प्रहसद्ध केले 
की, ‘ब्राह्म मंडळी केशवबाबूनंा ‘प्रभ,ू त्रािकिा’ वगैरे शब्दानंी संबोधून त्याचें पाय धरिाि आहि ‘आमचा 
उद्धार करा’ अशी प्राथमना करिाि. वगैरे वगैरे. यावर देशव्यापी चळवळ स रू झाली. गोस्वामीजी आहि 
यद नाथ चक्रविी केशवबाबूचंा संघ सोडून गेले. गोस्वामीजी िर शाहंिपूरच्या स्विःच्या घरी जाऊन वैद्यकी 
करू लागले. मला आठविे, मी याच वषी शाहंिपूर येथे त्याचं्या भेटीला गेलो होिो. त्याचं्या िोंडून सवम 
हकीगि ऐकावी असा माझा हेिू होिा. कारि िे माझे सहाध्यायी होिे हे पूवी साहंगिलेच आहे. 

 
उन्नहिशील संघाच्या या भाडंिाम ळे मला अहिशय द ःख झाल्याचे आठविे. िरीपि याम ळे 

केशवबाबूवरून माझे मन उडाले अगर मी त्याचं्यापासून वगेळा झालो असे नाही. िसेच नरपूजा करून 
घेण्याि िे अपराधी बनले असेही मी मानले नाही. ब्राह्मलोकाचं्या आचरिाि केवळ भक्िीचे आहधक्य ककवा 
भस्क्िवले्हाळपिाचा अहिरेक आहे एवढेच वाटले. परंि  केशवबाबूंच्या पक्षाला असलेल्या विममानपत्रािं 
हववादकाराना जे उत्तर देण्याि आले होिे व त्यानंा लोकदृष्टीने जो हीन करण्याचा प्रयत्न झाला होिा िो 
खरा व न्यायसंगि नव्हे अशी मात्र जािीव झाल्यावाचून राहहली नाही. िे काही असले िरी १८६९ साली 
प्रारंभीच हवजयकृष्ट्ि गोस्वामी यानी आपली चूक मान्य करून िे जेव्हा प नः केशवबाबूंच्या संघाला 
हमळण्याला ियार झाले व िशी इच्छा त्यानंी प्रदर्मशि केली िेव्हा माझ्या हृदयावरचा एक भार कमी झाला 
असे मला वाटले. या प नमीलनाच्या हनहमत्ताने रािाघाट नजीक कलाईघाट नावाच्या जागी, भारिवषीय 
ब्राह्ममहंदर बाधंण्यापूवी एक उत्सव झाला. या हठकािी हवजयकृष्ट्ि गोस्वामी त्यावळेी सहपहरवार राहाि 
असि. त्याआधी केशवबाबूशंी माझा प्रत्यक्ष पहरचय नव्हिा व िशी भेटही झाली नव्हिी. इिर 
ब्राह्मोपासकाबंरोबर त्याहदवशी मी िेथे गेलो. त्या जागी चचा चालली असिाना, नरपूजा या संबधंाने हवषय 
हनघाला िेव्हा मी म्हटले, ‘हमरर आहि ‘धममित्व’ या विममानपत्राि क िी हलहहले माहीि नाही, िरीपि या 
दोन्ही साप्िाहहकािं गोस्वामी व यद बाबू याचं्या म्हिण्याला जे उत्तर देण्याि आले आहे िे न्याय आहि 
हशष्टाचार यानंा सोडून आहे.’ 

 
मी हे बोललो मात्र िोच केशवबाबूंनी कानािल्या कानाि द सऱ्या एका मन ष्ट्याकडे माझ्याहवषयी 

चौकशी केली. त्याने साहंगिले, ‘सोमप्रकाश’ चे संपादक द्वारकानाथ हवद्याभषूि याचें भाचे.’ मला हे 
आठविे की, केशवबाबू त्या हदवसापासून माझ्याकडे हवशषे नजरेने पाहू लागले आहि मला ओळखू लागले. 
या खेपेला मला केशवबाबूंचा स प्रसन्न सरळ आहि अकृहत्रम भाव हदसून आल्याम ळे मी म ग्ध होऊन गेलो 
होिो. एके हदवशी सायंकाळी झाल्यावर िे हशष्ट्यमंळींसह संकीिमन करिा करिा नाविे बसून चूिी नदीि 
जलहवहार करण्यासाठी गेले. आम्ही गेलो नव्हिो. सकाळी उठून पाहािो िो, केशवबाबू ब्राह्म मंडळीच्या 
पायाकंडच्या एका बाजूला पडून गाढ झोपेि असलेले मला हदसले. जेविाना पाहहले िो सामान्य 
मािसाप्रमािे डाळ-भाि आनंदाने खाि आहेि. अशा िऱ्हेने वगेळेपिाची जािीवच त्यानंा नसलेली पाहून 
मला फार आनंद झाला. 
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उघडपिे दीक्षाग्रहि आणि यज्ञोपवीि-त्याग 
 
हळूहळू १८६९ सालच्या भाद्रपदाच्या ७ िारखेला (िा. २२ ऑगस्ट) भारिवषीय ब्राह्ममंहदर 

स्थापनेचा हदवस उगवला. त्या हदवशी काही िरुिानंा दीक्षा देण्याचा ठराव प ढे आला. माझ्या काही 
हमत्रानंी मला हवचारले, ‘दीक्षा घेण्याची ियारी आहे की नाही?’ मी उत्तर हदले, ‘उघडपिे, दीक्षा घेिे हा 
ब्राह्मदेखावा आहे. िसे पाहहले िर मी ब्राह्म आहेच’ िे काही असले िरी इिर िरुिाबंरोबर मीही त्या 
ठरलेल्या हदवशी दीक्षा घ्यायची हे हनहिि झाले. त्याप्रमािे आम्ही २१ जि िरुि, दीहक्षि झालो. त्यािं 
केशवबाबूचंा धाकटा भाऊ कृष्ट्िहवहारी सेन, माझे सन्मान्य हमत्र आनंदमोहन बसू, परलोकवासी हमत्र 
रजनीनाथ राय आहि श्रदे्धय हमत्र श्रीनाथ दत्त महाशय या सवांची नाव ेमला हवशषे उल्लेखनीय वाटिाि. हे 
हनरंिर ब्राह्मधमम आहि ब्राह्मोसमाज याची सेवा करीि होिे व करीि आहेि. 

 
मी उघडपिे ब्राह्मधमम स्वीकारल्यावर यज्ञोपवीि िसेच ठेवाव ेकी नाही हा प्रश्न िसाच राहहला 

होिा. िो आिा उपस्स्थि झाला. त्यापूवी माझ्या गळ्याि केव्हा जानव ेअसे वा नसेही. दीक्षा घेण्याच्या वळेी 
नव्हिे. आहि मग ठरवनूच टाकले की, याप ढे जानव े घालावयाचेच नाही. पि या बाबिीि माझ्या 
आप्िइष्टािं हवरोध हनमाि झाला. 

 
मला नेहेमीच असे आढळून आले आहे की, कोििीही एखादी महत्त्वाची गोष्ट किमव्य म्हिनू 

करावयाची असे ठरहवले की अंमलाि आिण्याला मला हवलंब लागे. िशा गोष्टीला जे आस्त्मक सामथ्यम 
असाव ेलागिे त्याचा माझ्या बाबिीि अभाव होिा. वारंवार होय– नाही असा झगडा असायचा. त्याम ळे 
प्रवृत्तीशी चागंलेच रिागंि माजवाव ेलागे. केव्हा मला जय हमळे िर केव्हा माझा पराभव होई. आहि मग 
काही हदवसानंी प रेशा सामथ्याने मी त्या हसद्धी हमळवीि असे. एका उडीि स्वगम गाठायचा, एकाच प्रयत्नाि 
म क्िी हमळवायची. एकदम दृढप्रहिज्ञ होऊन सयंहमि व्हायचे हे माझ्या नहशबाि बह िेक घडून येिच नसे. 
मी ज्या वळेी उठण्याची इच्छा करि असिो त्याच वळेी पडिो. या घटनेि ज्या शत्रूच्या हािी मी अगोदर 
शरिागिी पत्करली आहे त्याची श्रृखंला एकाएकी िोडिे हकिी कठीि आहे हे मला दाखवनू द्याव ेअसे 
ईश्वराच्या मनाि आहे, असे खूप कचिन आहि मनन करून मला पूिमपिे कळून च कले आहे. याम ळे ज्या 
पापाचा मी त्याग करीि आहे त्याहवषयी घृिा वाढे. आहि त्यािून मला स टिा येि नाही याबद्दल 
व्याक ळिाही वाढे. 

 
मानणसक आणि कौटंुणबक िंि 

 
अशा स्स्थिीि यज्ञोपवीि ठेविार नाही असा संकल्प करूनही िे काढून टाकण्याला मला काही 

हदवस लागलेच. प्रथमिः मािृदेवीला माझी ही प्रहिज्ञा कळिाच माहेरी येऊन हिने मला बोलाविे 
पाठहवले. आहि रडूनकडून, हवनवण्या करून माझ्या गळ्याि यज्ञोपवीि अडकवनू िी गेली. नंिर ज्याला 
ज्याला मी हवचारीि असे िो िो यज्ञोपवीिाचा त्याग करू नको असेच सागें. आहि मी हकिीही हवचार केला 
िरी त्या कृत्याि माझ्या समोर संकटेच उभी असलेली मला हदसू लागली. मी आईबापाचंा एक लिा एक 
म लगा. उन्माहदनी (माझी बहीि) वारल्यानंिर आिखी िीन बहहिी मला हमळाल्या पि त्या सगळ्याच 
लहान, मीच आईवहडलाचंा एकमेव आधार. लोक जेव्हा म्हिि की, (िू असे केलेस िर) ‘आई मरेल आहि 
मग वहडलानंा वडे लागेल.’ िेव्हा मला त्याचे काहीच नवल वाटि नसे. काय कराव,े कसे कराव!े हाच 
प्रश्न!! िसे पाहहले िर माझ्या आय ष्ट्याि असा हबकट प्रसंग केव्हाच हनमाि झाला नव्हिा. गळ्याि जानव े
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ठेवनूच मी उपासना करायला जाि असे; पि उपासना करिा येि नसे. कोिी िरी अन्िःकरिािून ‘छे, छे, 
हे गैर आहे.’ असे म्हटल्यासारखे वाटे. पि क िाला िरी माझी जरूर आहे, कोिी िरी मला बोलावीि 
आहे, अशी हद्वधा अवस्था होई. मनाि उठलेल्या वादळाम ळे मनःसंघषाम ळे माझी प्रकृिी खालावि चालली. 
पचनशक्िी हबघडून अजीिम होऊ लागले. शवेटी मी अगहिक होऊन देवाचे पाय धरले. त्यालाच अनन्य 
शरि गेलो. हवचार करण्याचे सोडून हदले. किृमत्वाचा अहभमान टाकला. प्राथमना करिा करिा वारंवार 
(देवाला) हवनव ूलागलो, ‘माझ्याहवषयी ि ला जे काय करावसेे वाटि असेल िे कर.’ आहि काय आियम! 
काही हदवसािं हचत्ताि आियमकारक पहरविमन होि असल्याची मला जािीव झाली. वाटिारी भीिी आहि 
भीषििा कशी क ठे गेली कळलेच नाही. माझ्या हृदयाि अपूवम सामथ्यम आहि उत्साह संचारल्यासारखे 
वाटले. उठिा, बसिा, झोपेि आहि जागे असिाना मला नेहमी एक अपूवम असा धीर देिारा आवाज ऐकू 
येऊ लागला. कोिी िरी मला सागंि आहे, ‘ि झे काम आहे. ि झी जरूर आहे. िू प ढे सरून चालू लाग.’ मी 
त्यावळेी माझ्या पत्राि बाबानंा हे सवम हलहून कळहवले होिे. माझे पत्रािील हनवदेन वाचून नक्कीच िे हसले 
असिील. मी जानव ेकाढून टाकले. आहि मला असे का कराव ेलागले िेही हपिृदेवानंा हनवदेन केले. िे 
पत्र माझ्या मामाकंडे पाठवनू देऊन, ‘मला बोलवनू घेऊन त्याला चार शब्द सागंा.’ असे त्यानंी मामानंा 
हवनहवले. 

 
मामानंीही मला आपल्या घरी बोलवनू घेिले. हवशषे गाजावाजा न करिा माझ्याशी, जानव ेकाढून 

टाकल्याबद्दल व धममभावनेबद्दल िकम हविकम  लढहवले. इथे मला हे साहंगिले पाहहजे की, माझे मामा अहिशय 
धममभीरू स्वभावाचे व उदात्त वृत्तीचे होिे. क िाच्याही धममभावनेि ढवळाढवळ करिे हे त्याचं्या स्वभावाला 
मानवि नसे. िे माझ्यावर रागावले नाहीि ककवा खवळूनही उठले नाहीि. हमत्राहमत्राि जसे मोकळ्या 
मनाने, ख ल्या हदलाने बोलिे होिे त्याचप्रमािे अत्यिं सौजन्याने माझे-त्याचें बोलिे झाले. नंिर मी 
कलकत्त्याला आल्यावर माझ्या मामानंी वडलानंा पत्राने कळहवले की, ‘मन ष्ट्याला अनेक प्रकारचे अन्धत्व 
येिे, त्यािंलाच धमान्धिा हाही एक प्रकार आहे. िसा हा धमांध झाला आहे. जबरदस्िीने याला काही 
साहंगिले िर त्याचा उपयोग होिार नाही. हनदान मला िरी िसे वाटि नाही.’ मला वहडलाचं्या फायलीि 
नंिर हे पत्र हमळाले. 

 
वणडलापंासून वेगळीक 

 
पि वहडलानंी मामाचंा सल्ला काही मनावर घेिला नाही. कलकत्त्याला येऊन मला िे धरून घेऊन 

गेले आहि स मारे एक महहन्यापयंि घरािल्या घराि एक प्रकारे नजरबंदीि ठेहवले. ब्राह्मिाच्या म लाने 
जानव ेकाढून टाकिे ही गोष्ट त्या भागाि अगदी नवीन. क िी कधी न ऐकलेली न पाहहलेली. त्याम ळे 
सगळा गाव माझ्या हवरुद्ध झाला. इिकेच नव्हे िर चार-दोन कोसापंलीकडे राहिाऱ्या शिेकऱ्याचं्या 
बायकाही मला पाहायला येऊ लागल्या. त्यावळेी माझ्यासंबधंी त्याचं्या मनाि कसले हवचार असि याचा 
हवचार केला की आजही मला हसू येिे. 

 
एके हदवशी सकाळी मी बसल्या बसल्या वाचीि होिो, इिक्याि काही शिेकऱ्याचं्या बायका 

माझ्याजवळ येऊन उभ्या राहहल्या. माझ्या हािापायाचं्या प्रत्येक हालचालीकडे त्या लक्षपूवमक पाहाि 
होत्या. त्याचंा श्वासोछ  वास होि होिा की नाही न कळे. इिक्या िन्मयिेने त्या माझ्याकडे पाहाि होत्या. 
थोड्या वळेाने मी जेव्हा म्हटले की, ‘आई, थोडे िेल दे ग. स्नान करून येिो.’ िेव्हा त्या हस्त्रयापंैकी एकीने 
म्हटले, ‘आईसाहेब, हा चागंला बोलिो की!’ आईने हिला उत्तर हदले, ‘का नाही बोलिार? त्याला काय 
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बोलिा येि नाही?’ आहि हे ऐकून मी केवढ्याने िरी हसलो. मला वाटले, मी किमव्य म्हिून ठरवनू िसे 
वागिो, पि या सामान्य मािसांना िो वडेपटपिा वाटिो. हशक्षिाने केवढा हा बदल घडहवला आहे! 
आिखी एकदा सायंकाळी एक आप्ि स्त्री आली. हिने माझ्याकडे पाहहले, िो मी च रम रे खाि होिो. हिला 
आियम वाटून िी म्हिाली, ‘अगबाई, हा िर च रम रेस द्धा खािो आहे! कोि म्हििो मािसाि नाही म्हिून?’ 
हिची समज झाली होिी (ककवा करून देण्याि आली होिी) की, ‘मी मािसािून उठलो. वडेा बनलो.’ 

 
असो, माझ्या वडलानंी मला स मारे महहना दीड महहना अशा प्रकारे नजरबंदीि ठेहवले होिे. या 

कालावधीि रातं्रहदवस लोकाचंी रीघ लागलेला असे. प्रत्येकाच्या िोडी एकच गोष्ट, एकच म द्दा आहि एकच 
चचा. एकच हरकि त्याच त्याच हशव्यागाळी. त्या सवांशी बोलिार िरी हकिी आहि वादहववाद िरी 
कसला करिार! शवेटी मी मौनव्रि स्वीकारले. कोिी काही म्हिो, काही िकम  करो. उत्तर म्हिून द्यायचे 
नाही. शवेटी बाबानंी मला अशा िऱ्हेने बंदीि ठेविे व्यथम ठरवनू हनरोप हदला. त्या हदवसाचा िो प्रसंग 
आठवला म्हिजे आजही माझे डोळे अश्रूंनी भरून येिाि. िे िसे सहृदय होिे. त्याचं्या मनाि हीनपिा 
औषधालास द्धा नव्हिा. त्यानंी मला आवश्यक त्या सवम वस्िू–हबऱ्हाडाचे सामान– हदले आहि स्विःच्या 
खचानें कलकत्त्याला रवाना केले. मला याप ढे घर वज्यम झाले, िे मला घराि पाऊल टाकू देिार नाहीि हे 
त्यावळेी माझ्या ध्यानाि आले नाही. त्यानंी मला गृहत्यागी करण्याची शपथच घेिली होिी म्हिे. मी 
त्यावळेी िसा मोठा नव्हिो. त्या वळेेपासून १८ । १९ वष ेत्यानंी माझे िोंडही पाहहले नाही आहि माझ्याशी 
बोललेही नाहीि. 

 
माझ्या वडलानंी मला घरािून घालहवल्यावर अशी प्रहिज्ञा केली होिी की, ‘याचे िोंडही पाहिार 

नाही.’ िरी पि मी आईसाठी घरी गेल्यावाचनू राहाि नसे. माझी आई त्यावळेी कोित्या दयनीय स्स्थिीि 
प्रपंच चालवीि होिी िे विमन करून सागंिे कठीि आहे. मी हिला भेटायला जाि असे पि मी गावाि 
पाऊल टाकाव ेअशी वडलाचंी इच्छा नव्हिी. त्याम ळे त्याचं्या नकळि, िे घरी नसिाना मी िेथे जाि असे. 
मी आईच्या दशमनासाठी आलो आहे असे लोकाचं्या िोंडून ऐकिाच मला मारण्याकहरिा ंिे ग ंड लोकानंा पैसे 
देऊन आिीि. वाडीिील म ले माझ्यावर लोभ करीि. त्याम ळे बाबानंी लाठीवाले ग ंड आिलेले पाहािाच 
ग प्िपिानें धावि येऊन मला िी बािमी देऊन जाि. आहि मी लागलीच आईची पायधूळ मस्िकाला लावनू 
हखडकीवाटे बाहेर पळून पळून जाि असे. अशा िऱ्हेने धावि पळि आल्यावर, माझे िेथेच राहािारे एक 
ब्राह्महमत्र कालीनाथ दत्त महाशय याचं्याकडे म क्कामाला राहाि असे. नंिर मी ऐकले की, अशा िऱ्हेने मला 
मारण्यासाठी लाठीवाले आिण्याि बाबानंी हकत्येक वषांि २२ रु. खचम केले होिे. दहरद्री ब्राह्मिाच्या दृष्टीने 
प्रहिज्ञापालन म्हिून मला मारण्यासाठी बाबानंी २२ रुपये खचम करिे ही काही सामान्य गोष्ट नव्हिी. 
बाबाचंी ही दृढ प्रहिज्ञिा माझ्याि जर थोड्याशा आहधक्याने असिी िर फार चागंले झाले असिे. 

 
शवेटी बाबानंी आपली ही सकंस्ल्पि प्रहिज्ञा का मोडली, त्याचंा हनिय कसा ढळला हे मला सागंिा 

येि नाही. असे ऐकले आहे, की, गावािील हस्त्रया हवरोधी झाल्याम ळे आपली ही प्रहिज्ञा त्यानंा पाळिा 
आली नाही. गावचे लोक नेहमीच माझ्यावर पे्रम करीि. मी वडलानंा न कळेल अशा रीिीने गावी जाि असे 
खरा, पि गावािील सवम आप्िानंा भेटि असे. िसेच वाडीवाडीिून जाऊन बायकानंाही भेटून येि असे. 
गावािील हस्त्रयाचंा माझ्यावर फार लोभ. मीही त्यानंा माय-बहहिी मानीि असे. शवेटी हस्त्रयाचंी माझ्यावरील 
ही ममिा पाहून गावचे लोक बाबानंा म्हिू लागले, ‘िू त्याला स्विःच्या घरी येऊ देऊ नकोस फार िर! 
पि, गावािही त्याने पाऊल टाकू नये हे काय ि झे भलिेच! िू काय ग्रामहधकारी आहेस?’ — 
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अशा रीिीने गावच्या लोकाचंी माझ्या बाबिीि अन कूलिा पाहून हळूहळू बाबाही त्या मिाचे झाले. 
आहि मग मी सरळच घरी जाऊन आईला भेटून येऊ लागलो. मी घराि येि आहे असे पाहून बाबा स्विः 
घराबाहेर जाि. मी आि असेपयंि त्या बाजूला िे येि नसि. मला भेटिे वा माझ्याबरोबर बोलिे एवढे 
फक्ि त्यानंी बंद केले होिे. मला घराि राहायला अगर जेविखाि करायला त्याचंी हरकि नसे. इिकेच 
नव्हे िर स्विः बाजाराि जाऊन मला आवडिारे खाण्याचे पदाथम िे हवकि आिनू आईकडे देि आहि 
हिला सागंि, ‘केळ्याचंा भोक्िा घराि आला आहेना, म्हिून ही केळी हवकि आिली आहेि. त्याला 
खायला दे.’ अशी द रून जवळीक काही काळ चालली. 

 
कलकत्त्यािील नवा संसार 

 
मी वडलाचं्या घरािून बाहेर काढला जािाच अफाट सम द्राि पडाव ेिसे मला वाटले. स दैव एवढेच 

की त्यावळेी मला स्कॉलर्मशपची बरीच मोठी रक्कम हमळि होिी. त्याम ळे अन्नवस्त्राच्या काळजीने गागंरून 
जाव ेलागले नाही. मी कलकत्त्याला येिाच पटलडागंा भागािील हमजाफसम लेनमध्ये श्रीय ि बाबू हरगोपाल 
सरकार याचं्या घरी संगिीसोबिीने राहू लागलो. ह्यानंी रामिनू लाहहरीच्या प ििीशी–अन्नदाहयनीशी–
हववाह करून ससंार थाटला होिा. अन्नदाहयनीची बहीि क मारी राधारािी लाहहरी त्यावळेी आमच्यािच 
होिी. याचं्या सहवासाने मला प ष्ट्कळच फायदा झाला. एकिर यानंा पाहून स्त्रीजािीवरची श्रद्धा फारच 
वाढली. मला त्याचं्याबद्दल आदर वाटू लागला. या सवांच्या आपलेपिाच्या वागि कीम ळे रामिनू बाबूंशी 
माझे बोलीभाषि होऊ लागले, त्याचं्यािील साध भावाचा मला जो आदशम हदसला त्याचा मला कधीच हवसर 
पडिार नाही. नंिर मी सास रवाडीहून प्रसन्नमयीला–पत्नीला–आिले आहि या पे्रमळ मंडळींच्याबरोबरच 
आम्ही राहू लागलों. 

 
प्रसन्नमयी कलकत्त्याला येऊन गृहप्रपंच पाहू लागली खरी; पि काही महहन्यािंच िी आजारी 

पडून हबछान्याला हखळली. स्कॉलर्मशप हाच काय िो माझा आधार. इकडे बी. ए. च्या परीके्षचा अभ्यास 
चालू. संसाराची काळजी, आजाऱ्याची सेवास श्र षा, लहानग्या हेमलिेची जोपासना या सगळ्या 
घरकामामं ळे माझ्या अभ्यासाि व्यत्यय येऊ लागला. या अशा हबकट प्रसंगी प. वा. डॉ. अन्नदाचरि 
खास्िगीर महाशय आहि इिर डॉक्टर हमत्र याचें जर मला सहाय्य हमळाले नसिे िर या हवपन्नावस्थेिून 
मला पार होिाच आले नसिे. 

 
१८७० साली श्राविाच्या आठ िारखेला माझ्या द सऱ्या म लीचा– िरंहगिीचा–जन्म झाला. िी 

सािोळीच जन्मली. त्याम ळे कापसाच्या उबिे ठेवनू हिला जगवाव ेलागले होिे. त्याम ळे हिचे नाव ‘ि ली’ 
असे पडले आहि िेच प ढे चालू झाले. हिचे िे कृहत्रम उष्ट्ििा देऊन जगहविे, डॉ. खास्िगीरसारख्या 
हचहकत्साहनप ि डॉक्टरला म्हिूनच साधले. नाही िर िी जगेल असे क िालाच वाटले नव्हिे. एकदोन 
महहन्यानंी हवा बदल करण्यासाठी म्हिनू, कलाईघाटावरील ज्या हवलेीि उत्सव झाला होिा आहि 
िेव्हापासून ज्या हठकािी माझे ब्राह्महमत्र नीलकमल देव राहाि होिे िेथे प्रसन्नमयीला ठेवनू आलो. आहि 
मी ३३ नंबरच्या म सलमान पाडा लेनमध्ये ज्या घराि रजनीनाथ राय, नन्दलाल राय, सारदानाथ हलदार, 
श्रीनाथ दत्त, कालीप्रसन्न चक्रविी वगैरे माझे ब्राह्महमत्र राहाि असि त्या घराि त्याच्याबरोबर राहून बी. ए. 
परीके्षचा अभ्यास करू लागलो. 
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त्यावेळची मेम–णिक्षकीि 
 
यावळेची लक्षाि ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हिजे गिेशस ंदरीचा हिस्िीधमाि प्रवशे आहि िेथून परि 

ब्राह्म धमाि आगमन. गिेशस ंदरी ही कलकत्त्याि राहिारी एका वैद्य क ट ंबािील हवधवा म लगी. हमशनरी 
महहला त्यावळेी कहदू क ट ंबाि घरोघरी जाऊन अन्िःप राि राहिाऱ्या बायकाम लींना हशकवीि असे आहि 
प स्िके वाचून घेि. थोड्या मोबदल्याि हशकहवण्यास त्या ियार असि. स्त्रीवगाि साक्षरिाप्रसार करण्याचा 
त्याचंा हा प्रयत्न चागंला यशस्वी होई. याम ळे प ष्ट्कळ प्रहिहष्ठि लोक आपल्या घरी त्याना बोलवनू घरािंील 
बायकामंडळीि हशक्षिप्रसार करण्याची संधी देि. मीही प्रसन्नमयीला आिल्यावर प्रथम अशारीिीने 
हशकहवण्याची व्यवस्था केली. याबाबिीि घडलेली एक कौि कास्पद गोष्ट मला आठविे. िी इथेच मी 
सागंून टाकिो. एक मेम-हशक्षकीि प्रसन्नमयीला हशकवायला म्हिून आठवड्याि दोन वळे माझ्याकडे येई. 
पहहल्या वळेी हिने, मन ष्ट्यजािीचे आद्य जनक-जननी–ही आदम आहि हवा (ॲडम अँड ईव्ह) असल्याचे 
सागंून िी रसाळ कथा माझ्या पत्नीला ऐकहवली आहि िी हनघून गेली. त्यानंिर घरकामाच्या व्यापाि गढून 
गेल्याम ळे प्रसन्नमयीला त्या हिच्या कथाकथनाचा हवसर पडला. द सऱ्या वळेी मेमहशक्षकीि आली आहि 
हिने येिाच माझ्या पत्नीला हवचारले, बाई, मानवाचे आद्य जनक-जननी कोि? प्रसन्नमयीला काहीच 
आठवनेा. हिच्या डोळ्यापं ढे काळोखी आली. आदम आहि हवा हिला आठवनेाि. पि िी मेम काहीशी 
रागाने दोन शब्द बोलून म्हिाली, ‘ि झ्या बाबसूाहेबानंा हवचारून घे ना!’ मेमसाहेब प नः येण्याचा हदवस 
उजाडिाच माझ्या पत्नीने मला हवचारले, ‘अहो, मन ष्ट्य प्रथम कसा उत्पन्न झाला?’ मी साहंगिले, ‘िे कोि 
जािे पि एका हवद्वानाने साहंगिले आहे की, मन ष्ट्य प्रथम वानर होिा. वानरापासून मािूस झाला.’ त्या 
हदवशी मेमसाहेब येिाच हिने हवचारले, ‘मन ष्ट्य कसा झाला?’ प्रसन्नमयी आदम–हवाला केव्हाच हवसरून 
गेली होिी. मेमसाहेब थोड्याशा त्रस्ि मनाने म्हिाली, ‘िू ि झ्या बाबजूींना का नाही हवचारलेस?’ प्रसन्नमयी 
त्यावर भीि भीि म्हिाली, ‘त्यानंा मी हवचारले िेव्हा त्यानंी साहंगिले : वानरापासून मािूस झाला’ यावर 
मेम म्हिाली, ‘ि झे बाब ूफार खट्याळ आहेि. ि झी त्यानंी थट्टा केली.’ प्रसन्नमयीने उत्तर हदले, ‘नाही; 
थट्टा केली नाही. अगदी खरे खरे साहंगिले त्यानंी. 

 
योगायोग असा की, मी त्यावळेी शजेारच्या खोलीि होिो; त्याम ळे मेमसाहेब जािा जािा माझ्या 

खोलीि आल्या. त्यावळेी डार्मवनच्या नव्या संशोधनाची िाहत्त्वक अशी सवम माहहिी मी त्यानंा साहंगिली. 
त्यानंी प्रसन्नमयीला द सऱ्या एका वळेी साहंगिले की, ‘िू ि झ्या बाबजूींना काही हवचारू नको.’ माझ्या 
पत्नीच्या िोंडून मला हे कळिाच मी खूप हसलो. 

 
अशाच प्रकारची एक हमशनरीबाई गिेशस ंदरीला हशकवायला येि असे. एके हदवशी गिेशस ंदरी 

आपल्या हवधवा आईला आहि भावाबहहिींना काही न सागंिा हमशनऱ्याचं्या गोटाि पळून गेली. प ढे िी मला 
भेटली त्यावळेी सागंि होिी, मेमबाई हिला ज्या ज्या वळेी हशकवायला येई, त्या त्यावळेी उपदेश करी, ‘िंू 
खोलच खोल अशा नरकाच्या िोंडाशी उभी आहेस.’ असे हिने साहंगिले की गिेश स ंदरीचा भीिीने थरकाप 
होऊन जाई. आहि शक्य हििक्या लवकर (नरकोत्तारि करिाऱ्या) येशूच्या आश्रयाला आपि केव्हा जाऊ 
असे हिला होऊन जाई. कारि अगर हशकवि काही असो; पि अशा भयभीि वृत्तीि हिने (उद्धारक) 
हमशनरींचा आश्रय घेिला. िी त्याचं्याकडे क िाला काही न सागंिा पळून गेली व नंिर याबाबिीि शहराि 
मोठी खळबळ उडाली आहि हायकोटाि दावाही दाखल करण्याि आला. पि या दाव्याि गिेशस ंदरीचे 
भाऊ हरले. िी वयाि आलेली असून स्विःच्या इच्छेने हमशनरींकडे आली असे हसद्ध झाले. या संबधंाने 
चळवळ आहि विममानपत्री स रुद्धहवरुद्ध चचा चाललीच होिी. हशव्यागाळीही चालि. केवळ विममानपत्री 
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टीकेवर भागले नाही; िर एके हदवशी मारामारीही झाली. गिेशस ंदरी त्यावळेी पादरी व्हॉनसाहेब याचं्या 
आश्रयाला होिी. िो एकदा कॉलेजस्के्वअरच्या कोपऱ्यावर उभा राहून धममप्रचार करीि होिा. त्यावळेी 
गिेशस ंदरीचा भाऊ चदं्र हा आपल्या टोळीसह िेथे उपस्स्थि झाला आहि लाडंग्यापं्रमािे त्या पादऱ्यावर 
सवांनी हल्ला चढहवला. पादरी हबचारा ठोसे, ग दे्द, दगड, ढेंकळे याचंा मारा सहन करीि पळिा पळिा 
कॉलेजच्या समोर असलेल्या श्यामाचरि दे हवश्वास महाशयाचं्या घराि हशरला; त्याम ळे त्याचा बचाव 
झाला. त्या घरािील लोकानंी हल्ला करिाऱ्या िरुिाचं्या टोळीला घालवनू हदले. िेही िरुि हमळेल त्या 
गल्लीिून पळून गेले. मग पादरीसाहेब म्हिाले, ‘काय सागंू प रोहहिब वा, ि म्ही आड नसिेि िर मी हिघानंा 
िरी लोळहवले असिे.’ या त्याच्या शब्दानंी आम्हाला खूप हसू आले होिे. असो. 

 
विममानपत्री चळवळ थाबंली खरी; पि ब्राह्मिरुिानंी गिेशस ंदरीच्या भाऊबंदाशंी सल्लामसलि 

करून हिला हिस्िी पादऱ्याचं्या हािून सोडहवण्याचे ठरहवले. हिस्िीलोकाजंवळ आपि स खी नाही. माझी 
चूक मला कळून आली आहे आहि मी माझ्या आईकडे यायला ियार आहे’ असे गिेशस ंदरी म्हिि 
असल्याचेही मी ऐकले. मी ‘जाहिभ्रष्ट झाले असल्याम ळे भीिीने आई मला आपल्याकडे घेि नाही’ असेही िी 
सागंि होिी. अशा स्स्थिीि ब्राह्मिरुि मंडळी, ‘गिेशस ंदरीला ि म्ही आपल्याकडे आश्रय द्या’ असे मला 
सागंू लागली. मी त्यावळेी नवा संसार थाटून घरप्रपंच चालव ूलागलो होिो. त्या म लीची िी अन कंपनीय 
अवस्था जािनू मलाही ‘नाही’ म्हिवनेा. हवचार केला, ‘आम्हालंा जी मीठभाकर हमळिे आहे त्यािं हिचीही 
जोगवि होईल!’ 

 
आहि मग गिेशस ंदरी जशी हिस्त्याकंडे पळून गेली होिी िशीच हिकडून पळून माझ्याकडे आली 

आहि बहहिीप्रमािे आमच्या द ःखािील वाटेकरी होऊन संसार संभाळून हकत्येक वष ेराहहली. परमेश्वराच्या 
कृपाशीवादाने एका योग्य व्यक्िीशी (राधाकान्ि वदं्योपाध्याय नावाच्या मला पूज्य असलेल्या हमत्राशी) िी 
हववाहहि झाली. मी हिचे गिेशस ंदरी हे नाव रद्द करून द सरे मनोमोहहनी हे नाव प्रख्याि केले; िी त्याच 
नावाने आजही माझी बहीि म्हिून ब्राह्मसमाजाि ओळखली जािे. 
 
ब्राह्मसमाजािील ‘आनन्दवादी दल’ 

 
कलकत्त्याि ब्राह्मसमाजाची अनेक दले अगर संघ होिे. त्यािील सगळी मंडळी माझ्याशी 

हमत्रत्वाने वागि. त्यावळेी उन्नहिशील ब्राह्मदलाि ‘आनन्दवादी दल’ नावाचा एक संघ होिा. 
‘अमृिबझार’चे हशहशरक मार घोष आहि त्याचें बधूं या दलाचे नेिे म्हिनू प्रहसद्ध होिे. याची थोडीशी 
हकीगि आहे िी सागंिो. १८६६ साली केशवबाबूंनी, ‘जीझस्  िइस्ट, एहशया अँड य रोप’ या हवषयावर एक 
व्याख्यान हदले आहि त्याची खूपच प्रहसद्धी झाली. या व्याख्यानाम ळे गव्हनमर जनरल लॉडम लॉरेन्स याचंी 
केशवबाबूंवर फारच मजी बसली इिकेच नव्हे िर िे एकमेकाचें हमत्रही बनले. हळू हळू केशवबाबूंच्या 
दलािील लोकाचंा अथात् अन यायाचंा येश ू हिस्िाकडे बराच कल झ कू लागला. हिस्िाच्या जन्महदवशी 
येशूच्या ध्यानधारिेि हदवस घालहविे, बायबल वाचिे, त्यावर प्रवचन देिे, हिस्िी हमशनऱ्याशंी हमळून 
हमसळून वागिे वगैरे गोष्टी होऊ लागल्या. बाकी या गोष्टी यापूवीहह या लोकाकंडून होि असि. आिा त्या 
जास्ि होऊ लागल्या इिकेच. याचा पहरिाम असा झाला की, हिस्िपद्धिीप्रमािे ‘अन िाप’ आहि ‘प्राथमना’ 
यावर हे उन्नहिशील दल जास्ि भर देऊ लागले. पाप मानिे हा प्रकार नवीन-ब्राह्म समाजाि प्रबल बनि 
चालला. अन िापव्यजंक संगीि पद्यरचना होऊ लागली. याच सधंीला, मला वाटिे १८६७ साली 
गोस्वामीजींनी आपल्या वहरष्ठानंा हनमहंत्रि करून उन्नहिशील दलाला वैष्ट्िव संकीिमन ऐकहवले. िेव्हापासून 
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ब्राह्मसमाजाि संकीिमनाची प्रथा स रू झाली. या सगळ्या उते्तजक कारवाईचा पहरिाम म्हिूनच की काय 
१८६८ साली (पूवी साहंगिल्याप्रमािे) नरपूजा हा एक नवा उपक्रम उगवला. पापाची जािीव आहि 
अन िापाची हवव्हलिा इिक्या पराकोटीला गेली की त्या अवस्थेि ब्राह्मलोक केशवबाबूंच्या पायावंर 
लोटागंि घालून व्याकूळिेने रडि. ह ंदके देि. अश्र हवसजमन करीि. 

 
इकडे अशा रीिीने अन िापाची व्याकूळिा आहि प्राथमनेच्या लाटा उसळू लागल्या िेव्हा द सरीकडे 

ब्राह्म मंडळीिील एका दलािील लोक म्हिू लागले, ‘इिका अन पाि करण्याची आहि रडण्याओरडण्याची 
काय गरज? पे्रममय प्रभचू्या घराि रडण्याओरडण्याचे काय काम? आनंदमय प्रभचेू प्रसन्न वदन पाहून 
आनंहदि व्हा ना!’ आहि असे प्रहिपादन करिाऱ्या मंडळींना ब्राह्मलोक ‘आनंदवादी दल’ असे म्हिू लागले. 
हशहशरबाबू याचें म ख्य होिे. नरपूजेचा प्रकार पाहून हे आमच्यािून बाजूला झाले. आम्हालंा त्यानंी वगळले. 
१८६९ सालच्या माघोत्सवाि म ंगेरहून आलेला एक ब्राह्मसमाहजष्ट; उपासना सपंिाच केशवबाबूंचे पाय 
धरून कसलीशी प्राथमना करू लागला. त्याम ळे हशहशरबाबूंचे वडील भाऊ हेमंिबाबू रागावले आहि ‘हे 
असले प्रकार आपल्याला पसंि नाहीि’ असे म्हिून त्या रागािच बाहेर हनघून गेले. तै्रलोक्यनाथ संन्याल 
महाशयही िसेच रागावनू बाहेर जाि असलेले मी पाहहले. हा महोत्सव भारिवषीय ब्राह्ममंहदराच्या अधमवट 
ियार असलेल्या इमारिीि शाहमयाना घालून साजरा करण्याि आला होिा. 

 
यानंिर अमृिबझारच्या दलाला, आमच्या उपासनेि सामील झालेले फारसे पाहहले नाही. 

कलकत्त्यािील पटेलडागंा भागाि पट याटोला लेनमध्ये जशोहरच्या मंडळाची एक इमारि होिी. 
हशहशरबाबू त्या हठकािी मधूनमधून येि. िे आले की आनंदवादी दलािील सवाचा समागम होई. िे मलाही 
बोलवीि त्यावळेी साधारििः गायन आहि कीिमन होि असे. हशहशरबाबू िर उत्तमच कीिमन करीि. त्याचें िे 
कीिमन आम्हाला िर वडेे करून सोडि असे. टाकीहनवासी पूज्य हमत्रवयम हरलाल राय िर त्या कीिमनाि 
लोटपोट होि असि. संगीिही नवीन प्रकारचे असे. हकत्येक चरि येथे उदधृि केल्यास त्यािील 
भावमयिेची कल्पना करिा येईल. एका पदाि ईश्वराला संबोधून म्हटले जाई—िोमार रागेरागंानयनािले, 

बहे देहख पे्रमधार. 
 
(ि झ्या अन रागाने रंगलेल्या डोळ्यािूंन—पे्रमधारा वाहाि असलेल्या हदसिाि.) 
आिखी एक पद त्याचं्या िोंडून नेहमी ऐकण्याि येई िे असे— 

मा जार आनंदमयी, िार हक वा हनरानंद? 
(आई ज्याची आनंदमयी त्याला कसले द ःख?) 

िबे केन रोगेशोके पापेिापे वृथा कादं? 
(िर मग रोगाने. शोकाने, पापिापाने वृथा रडिें कशाला?) 

माझखाने जननी बसे, सन्िानगि िार चारीपाश,े 
(आई मध्ये बसिे आहि हिची म ले हिच्या चारी बाजूला असिाि.) 

भासाहयाछेन पे्रममयी पे्रमनीरे! 
(पे्रमळ आई पे्रमाश्रूच्या सागराि म लानंा खेळवीि आहे.) 

एकवार बाह ि ले मा मा बले नृत्य कर सिंानवृदं 
(एकवार ऊध्वमबाहू होऊन आई आई म्हिि म लानंो नृत्य करा.) 

असे गािे म्हिि सवमजि नाचू लागि. 
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एका बाजूला असे अन िापाचे उद् गार आहि कं्रदन ऐकि असे िर द सऱ्या बाजूला त्याचं्याि जाऊन 
आनंद व नृत्य पाहाि असे. त्यावळेी िे मला फार आवडि असे. हशहशरबाबूंच्या भावाचंा आपसािील सद् भाव 
पाहून मन अगदी म ग्ध होऊन जाई. त्यानंिर िे कलकत्त्याि हहदेराम बाडं जे्ज याचं्या गल्लीि येऊन घर बाधूंन 
राहहले. मग िर त्याचंी-माझी नेहमीच भेट-गाठ होि असे. हशहशरबाबूंची िी हनष्ट्कपटिा पाहून मी म ग्ध 
होई. एका हदवसाची गोष्टी मला आठविे. त्यानंी त्या हदवशी मला आपल्याकडे जेवायला बोलाहवले होिे. 
भोजनाच्या वळेी मी िेथे जािाच िे मला म्हिाले, ‘परक्यासारखे बाहेर बसून काय जेवायचे. चल 
सैंपाकघराि जाऊन आईला सागंिो, आईच्या हािचे गरमागरम जेवि जेवल्यावाचनू समाधान होि नाही!’ 
आहि मग आम्ही दोघेही सैपाकघराि बसून जेवलो. त्याचंी आई गरमागरम भाि-भाजी वाढीि होिी आहि 
आम्ही समाधानपूवमक भोजन करीि होिो, याची मला चागंली आठवि आहे. 

 
यानंिर मात्र हशहशरबाबू व त्याचें भाऊ ब्राह्मसमाजािून हळूहळू वगेळे झाले. 
 

प्रणसद्धीची णवटंबना 
 
पि एका कारिाने यावळेी माझी आध्यास्त्मक स्स्थिी, असावी िशी चागंली राहहली नव्हिी. िे 

कारि असे, जोपयंि मी ब्राह्मलोकाचं्या मागे मागे होिो आहि स्विःला त्या सवांहून कमी दजाचा मानीि 
होिो िोपयंि माझे अन्िःकरि हवनय आहि व्याकूळिा या भावनेने ि ड ंब भरलेले असे. सवमसामान्य लोकािं 
ब्राह्म म्हिनू ओळख देण्याएवढी आपली योग्यिा नाही असे मला वाटे. पि दीक्षाग्रहिानंिर माझी ही 
अवस्था राहहली नाही. मी अकस्मात् जिू काय एकदम प ढे आलो आहि एक मोठा ब्राह्म म्हिनू सवमपहरहचि 
झालो. ब्राह्म लोकािं सवमत्र मला मान हमळू लागला. माझा आदर-सत्कार होऊ लागला. पि या मान-
मान्यिेला मी योग्य नव्हिो. मला वाटिे माझा इिका मानसन्मान होण्याची दोन कारिे होिी. पहहले, 
१८६८ सालच्या अखेरीस ‘हनवाहसिाचा हवलाप’ हे माझे काव्य, प स्िकरूपाने प्रहसद्ध झाले. आहि या 
प्रहसद्धीबरोबरच माझ्याकडे लोकाचें लक्ष वधेले. सवमत्र प्रशसंा होऊ लागली. आहि सहजच उदीयमान कवी 
म्हिून लोक मला ओळखू लागले. द सरे, मी दीक्षा घेिली त्यावळेेपासून माझे मामा ‘उन्नहिशील 
ब्राह्मदलाला’ ‘केशवदल’ म्हिून आपल्या ‘सोमप्रकाश’ साप्िाहहकाि प्रहसद्धी देऊन गोळीबार करू लागले. 
याम ळेही सवमसाधारि लोकािं मी नामाहंकि झालो. त्या वा या कोित्याही कारिाने असो, मी िेव्हापासून 
लोकाचं्या डोळ्यासंमोर आलो आहि एक मोठा ब्राह्म म्हिून मला लोक ओळखू लागले. काही हदवस हा 
मानमान्यिेचा त्रास बराच जािवला. पूवीची हचत्ताची व्याकूळिा, िन्मयिा प ष्ट्कळशी ओसरली. मी बेभान 
झालो. ज्या सगळ्या वाईट आहि हिरस्करिीय गोष्टी मी मनःपूवमक टाळीि असे, त्या बाबिीि संयम राखीि 
असे त्यानंी प नः उचल केली. डोके वर काढले. 

 
पि माझ्यावर परमेश्वराची हवशषे कृपा म्हिावी लागेल की, मी लवकरच आत्महनरीक्षिाच्या 

सहाय्याने स्विःची होि असलेली घसरग ंडी ओळखली आहि िी स धारण्याकडे ित्परिेने लक्ष घािले. 
दीके्षच्या वळेी आहि या बेभान अवस्थेि माझ्या मनाच्या पालटिाऱ्या अवस्था मी हकत्येक कहविािूंन व्यक्ि 
केल्या होत्या. माझ्या आठविीप्रमािे सागंायचे िर त्या सवम धममित्त्व पहत्रकेि प्रकाहशि झाल्या होत्या. क िी 
शोधल्यास पहत्रकेच्या फायलीि त्या आजही हमळू शकिील. केवळ चार दोन चरि मला आठविाि. 
वडलानंी मला घरावगेळा केल्यानंिर मी कहविा हलहहली िी— 

 
भासाये जीवन–िरी हवपहत्तर सागरे 
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(लोटू जीवन नौका हवपहत्त–सागरी) 
जाई देव! देख देख रक्षा कर आमारे. 
(चाललो देवा! पाहह पाहह माझे रक्षि करी.) 
मोर पक्ष हछल जारा 
(माझ्या पक्षाचे जे होिे,) 
हवपक्ष इहल िारा. 
(हवरुद्धपक्षी झाले िे.) 
घेहरल सकलहदक अपवाद आंधारे 
(‘घेराओ’ केले सवम बाजंूनी अपवादि–िमी रे) 
बहहल प्रलय झड मस्िकेर उपरे 
(डोक्यावरून झंझावािाचे वाहू लागले वारे.) 

 
प्रारंभी ज्या आध्यास्त्मक अवस्थेचा उल्लेख केला होिा, त्या अवस्थेला उदे्दशून मी एक कहविा केली िी– 

 
हनज दले गेले परे समादर पाइ हे । 
(आप ल्या दली गेल्याने मज हमळेल मान आदर.) 
आपनारे बड भाहव िाइ हे । 
(म्हिून मी स्विःला मोठा समजिो) 
हकन्ि  हक जे बड आहम 
(पि मी हकिी मोठा आहे) 
जान ि हम अन्ियामी 
(िे अंियामी िू ओळखिोस) 
नय अगोचर प्रभ  कोनो कथा नाई हे 

(हे प्रभ , ि ला अगोचर अशी, कोििीही गोष्ट नाहीं रे) 
 
असो, दीक्षा आहि सामान्य मानमान्यिेचा हा धक्का याचं्या संघषािून म क्ि होण्याला मला काही 

हदवस लागले. मी ब्राह्म समाजाि चट् कन इिका आदरिीय का ठरलो त्याचे प्रमाि म्हिून दोन घटनाचंा 
उल्लेख करिो. 

 
माझा दीक्षाहवधी झाल्यानंिर काही महहन्यानंी श्यामबझार–ब्राह्मसमाजाचा वार्मषक उत्सव आला. 

त्यावळेी त्या समाजाची प्रहिष्ठापना करिारे काशीश्वर हमत्र महाशय हजविं होिे. त्यानंी मला एका 
मन ष्ट्याकडे हनरोप पाठहवला, की मला त्या उत्सवाच्या उपासनेि हद्वजेन्द्रनाथ ठाकूर व अयोध्यानाथ 
पाकडाशी महाशयाबरोबर म ख्य वदेीवर बसायला पाहहजे. हा हनरोप ऐकून भीिीने मी गागंरून गेलो. पि 
त्यानंी माझे काहीच ऐकून घेिले नाही. शवेटी त्याचं्या आजे्ञला मला मान ि कवावी लागली. पि िे हनघनू 
गेल्यावर, वदेीवर म ख्य उपदेशक म्हिून बसायला पाहहजे ही भावना मला गागंरून टाकू लागली. मला 
भीिीच वाटू लागली. पि करिार काय? वचन देऊन च कलो! 

 
िेव्हा मग अनन्योपाय होऊन उपदेश हलहायला बसलो. उपदेशाचा आराखडा िर ियार केला. 

उपासनेच्या वळेी वदेीवर बसून भीि भीि िो वाचलाही. पि वदेीवरून खाली उिरिाच हद्वजेंद्रबाबूंनी मला 
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घट्ट हमठी मारून माझ्या उपदेशाची फार प्रशसंा केली. सभेच्या हठकािीही प ष्ट्कळ लोक आपले समाधान 
व्यक्ि करू लागले. 

 
द सरे हदवशी कॉलेजाि बी. ए. चा अभ्यास चालू असिाना माजी डेप्य टी महॅजस्रटे ईश्वरचदं्र 

घोषाल याचं्याकडून कॉलेजच्या अध्यक्षाचं्या नावाने एक पत्र आले, त्याि ‘हशवनाथ भट्टाचायम नावाचा, 
ि मच्या बी. ए. च्या क्लासमध्ये एक हवद्याथी आहे, त्याला काही वळे माझ्याकडे पाठवा.’ असा मजकूर 
होिा. त्या वळेचे अध्यक्ष प्रसन्नक मार सवाहधकारी यानंी मला बोलावनू हवचारले, ‘ईश्वर घोषालनी ि ला 
कशाला बोलाहवले आहे?’ मी उत्तर हदले ‘मला काहीच माहीि नाही. त्याचं्याशी माझे कधी बोलीभाषिही 
झालेले नाही.’ त्यानंी नंिर मला त्याचं्याकडे पाठहवण्यापूवी ईश्वर घोषालसंबधंाने प ष्ट्कळशा गोष्टी 
साहंगिल्या. िे म्हिाले, ‘ह शारीने वाग. कदाहचत् िे ि ला हिस्िी धमाि पाठविील.’ िेथे जाऊन पाहिो िो 
गोष्ट खरी. सवाहधकारी महाशयानंी जे साहंगिले होिे िेच ऐकाव ेलागले. घोषाल महाशय आदले हदवशी 
झालेल्या श्यामबाजारच्या उपासनेला उपस्स्थि होिे. त्यानंी हिस्िीधमाचा मोठेपिा दाखहवण्यासाठी, आद्य 
प्रॉफेट मंडळीची भहवष्ट्यवािी आहि त्याप्रमािे प ढे घडलेल्या घटना याचंी ि लना करून महत्त्व सागंायला 
आरंभ केला आहि मला बायबलचे एक प स्िक बहक्षस म्हिून हदले; इिकेच नव्हे िर माझ्यावर म लापेक्षाही 
जास्ि पे्रम असल्याचा देखावा करून मला हनरोप हदला. मी येिा येिा हवचार केला, ‘मग यानंीच हिस्िीधमम 
का स्वीकारला नाही?’ 

 
श्यामबाजारच्या उपदेशाची झळ एवढ्यावरच ओसरली नाही. थोड्याच हदवसानंी ‘हसन्द हरयापहट’ 

कौट ंहबक समाजािून के्षत्रनाथ शठे नावाच्या एका प्रहिहष्ठि गृहस्थाने येऊन मला म्हटले, ‘त्या समाजािील 
सवांची अशी इच्छा आहे की, ि म्ही त्या समाजाचे आचायमपद स्वीकाराव;े पूवी अयोध्यानाथ पाकडाशी हे िेथे 
आचायम म्हिून काम करीि होिे; पि कायमबाह ल्याम ळे त्यानंी िी जागा सोडली िेव्हा ि म्ही िी जागा 
स्वीकारावी.’ पाकडाशी महाशयावंर माझी फार श्रद्धा होिी. त्याचं्या उपदेशाम ळे मला प ष्ट्कळसे मागमदशमन 
झाले होिे. वास्िहवक ब्राह्मआचायाि कचिनशीलिा, स्वाभाहवक हजज्ञासा, आध्यास्त्मक दृष्टी हे ग ि प्रकषाने 
असाव ेलागिाि. पाकडाशी महाशयािं हे ग ि ओिप्रोि होिे. अशा द र्ममळ थोर प रुषाने भषूहवलेल्या वदेीवर 
आचायम म्हिनू मी बसाव ेयाचा मला खूप संकोच वाटू लागला. पि त्या गृहस्थाचं्या आग्रहाला मला नकार 
देववनेा. शवेटी एका श क्रवारी येऊन उपासना चालहवण्याचे ठरहवले. यावळेी उपदेश करावयाचा िो 
हलहूनच घेऊन गेलो होिो. पि या प्रवचनानेच माझ्यावरचे संकट दसपटीने वाढले. त्या मंडळींनी मला 
सोडायचे नाही असेच ठरहवले आहि िसे बोलूनही दाखहवले. त्याम ळे िी आचायाची जागा मला स्वीकारिे 
भाग पडले. आहि याम ळे आध्यास्त्मक के्षत्राि माझी बरीच उन्निी झाली. इिकेच नव्हे िर आचायाचे कायम 
कसे कराव ेिेही हशक्षि हमळाले. प ढे हकत्येक वष ेमी हे काम करीिच होिो. क ठेही असलो िरी श क्रवारी 
सायकंाळी हसन्द हरयापटी येथे उपस्स्थि होि असे. त्यावळेी काय बोलाव े याचा आठवडाभर मी हवचार 
करीि असे. उपासक मंडळीचा अभाव का जािविो हाही प्रश्न सोडहवण्याचा मी प्रयत्न करीि असे. हशवाय 
प्रत्येकाच्या स खाने स खी व द ःखाने द ःखी होण्याचा माझा प्रयत्न चालूच होिा. शवेटी सागंायचे म्हिजे 
आचायमपदाची जबाबदारी व महत्त्व हकिी आहे याची मला अखंड काळजी वाहावी लागे; त्याम ळे त्या 
ज्ञानाचा माझ्याि हवकास होऊ लागला. 

 
हळू हळू त्या अल्पसंख्य अशा उपासक मंडळींि माझ्याबद्दल आप लकी हनमाि झाली. माझ्याबद्दल 

पे्रम वाटू लागले आहि ही जवळीक फार काळ िशीच हटकून राहहली आहे. गोपाळचदं्र महल्लक, नेपाळचदं्र 
महल्लक, कसद हरयापटी पहरवारािील दोघे बधूं जोपयंि हजविं होिे िोपयंि िे मला हनरहनराळ्या प्रकारे 
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योग्य िे सहाय्य देि असि. शवेटी साधारि–ब्राह्म–समाज स्थापन झाल्यावर गोपाळचंद्र महल्लक हे 
माझ्याबरोबर त्यािं दाखल झाले आहि ब्राह्मपद्धिीने हववाहहि होऊन त्याचं्या वडलाकंडून बहहष्ट्कृिही 
झाले. त्याचें वडील प. वा. महिलाल महल्लक हे आहदसमाजहनष्ठब्राह्म होिे. त्यानंीच हा कौट ंहबकसमाज 
स्थापन केला होिा. 

 
१८७१ साली आषाढच्या १४ िारखेला माझा पहहला म लगा हप्रयनाथ याचा जन्म झाला. 
 

ढातयाची ‘अबलाबाधंव’ पणत्रका 
 
त्याच वळेची उल्लेखनीय घटना म्हिजे, ‘अबलाबाधंव’ पहत्रका संपादक व ब्राह्म समाजाि 

स पहरहचि असे द्वारकानाथ गंगोपाध्याय महाशय याचंी झालेली भेट व सहवास. िोपयंि ढाका हे 
समाजस धारिेचे म ख्य के्षत्र होऊन गेले होिे. याच सधंीला ‘महापाप बालहववाह’ नावाने एक पहत्रका 
ढाक्याहून प्रहसद्ध होऊ लागली होिी. त्यािील हलखािाम ळे िेथील िरुि मंडळीवर आमची फारच श्रद्धा 
बसली. अशा या वगंभमूीि अबलाबाधंवचे दशमन घडले. मला वाटले, वगंदेशाच्या एका कोपऱ्यािून 
स्त्रीवगाचा हहिैषी असा हा कोि जन्माला आला! ‘अबलाबाधंव’च्या संपादकानंा मी त्यावळेी ओळखीि 
नव्हिो. पि त्याचें िे हजविं आहि िेजस्वी हलखाि हृदयाच्या िळमळीने हलहहले जाि आहे असे मला वाटू 
लागले आहि फार आवडलेही प ढे ढाक्याचे प्रहसद्ध डेप्य टी महॅजस्रेट अभयाचरि दासाचंा म लगा 
प्रािक मार दास एकदा कलकत्त्याला येऊन त्याने मला आहि काही इिर िरुिानंा त्या पहत्रकेच्या 
लेखकवगाि समाहवष्ट करून घेिले. मला जेवढे आठविे त्यावरून मी क मारी राधारािी लाहहडी हहला 
सागंूनसवरून या पहत्रकेची लेहखका करून घेिली होिी. अबलाबाधंव पहत्रकेि मधून मधून माझे 
गद्यपद्यात्मक प्रबंध प्रहसद्ध होि. सागंायला द ःख वाटिे िे हेच की त्या अबलाबाधंव पहत्रकेची एकही फाईल 
शोधूनस द्धा मला हमळाली नाही. 

 
अबलाबाधंवशी अशािऱ्हेने संबंध जडला असिाच, एके हदवशी कॉलेजाि अभ्यास चालू होिा 

इिक्याि उमेशचदं्र म खोपाध्याय आले आहि मला म्हिाले, ‘अरे भाई, अबलाबाधंवचे एहडटर आम्हालंा व 
ि ला भेटण्यासाठी कलकत्त्याला आले आहेि’ लागलीच आमच्या त्या ‘हीरो’ ला भेटण्यासाठी मी वगांिून 
बाहेर पडलो. जाऊन पाहहले िो उंचच उंच एक हशवडी प रुष, स्कूलमास्िराप्रमािे लाबंलचक अंगरखा 
घालून उभा आहे! हेच द्वारकानाथ गंगोपाध्याय. त्या हदवशी काही हवशषे बोलीभाषि झाले नाही. त्यावळेी 
िे थोडे हदवस कलकत्त्याि राहून परि गेले असाविे. पि त्यानंिर थोड्या हदवसािंच ‘अबलाबाधंव’ 
पहत्रकेचा संसार घेऊन कलकत्त्याि आले. आहि पूवमवगीय िरुिाचें नेिे म्हिून ब्राह्मसमाजाि 
स्त्रीस्वािंत्र्याचा पहहलावहहला ध्वज त्यानंी फडकावला. 

 
याच वळेी ढाक्याहून जसे हे आले िसेच बाहरसालहून प. वा. हमत्र द गामोहनदास हेही 

कलकत्त्याला आल्याम ळे स्त्रीस्वािंत्र्याच्या दृष्टीने माहिकाचंनयोग साधल्यासारखेच झाले. याचा पहरिाम 
काय झाला िे आिा ओघानेच सागंिो. 

 
 ٭٭٭
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.७. 
 

केिवचंद्राचं्या भारिआश्रमाि 

 
दीक्षा घेिल्यानंिर केशवचदं्र सेन याचं्याशी माझा हवशषे पहरचय झाला. जवळीक वाढली; त्याचं्याि 

आहि माझ्याि असे काही हवशषे होिे की मला पाहािाच िे आनंहदि होि असि आहि मीही त्यानंा पाहािाच 
आनंहदि होई. हसिे बोलिे, थट्टामस्करी हेही प्रकार त्याचं्याि-माझ्याि चालि. परकेपिा म ळीच राहहला 
नव्हिा. एकदा एकजि मला म्हिाला होिा, ‘केशवबाबूंच्या मनाची एक चावी ि मच्या जवळ आहे,’ आहि हे 
त्याचे हवधान फारसे च कीचे नव्हिे. कारि त्याचं्याजवळ मी माझ्या मनािील बऱ्यावाईट सवम गोष्टी 
मनमोकळेपिाने बोलि असे. बोलण्याला म ळीच संकोच वाटि नसे; अगदी अहनबधंपिाने मी सवम हकीगिी 
त्याच्या कानावर घालीि असे. इिकेच काय पि त्याचं्या ज्या गोष्टी माझ्या मनाला पटि नसि, त्याही 
त्यानंा सागंण्याला मी कचरि नसे. अगदी मनमोकळेपिाने सागंि असे. 

 
त्याचंी माझी थट्टामस्करीची कशी बोलिी चालि, याची काही उदाहरिे या हठकािी देिे मला गरै 

वाटि नाही. एकदा हहरनाभी ब्राह्मि–समाजाच्या वार्मषक उत्सवाि सकाळची उपासना चालहवण्याचे 
आचायमपद त्यानंी चालवाव ेहे माझे बोलिे त्यानंी मानले. मी त्यावळेी हहरनाथ स्कूलचा हेडमास्िर होिो. िे 
कलकत्त्याला राहाि. िरीपि उपासना चालहवण्यासाठी अगदी पहाटे उठून िे जे हनघाले िे उजाडिे न 
उजाडिे िोच माझ्या दाराि येऊन उभे राहहले. त्यावळेच्या त्याचं्या प्रािःकालीन उपाहाराची मी व्यवस्था 
करून ठेवली होिी. त्याि त्यानंा इिर पदाथांबरोबर ओले हरभरे व आले सकाळच्या फराळाला अवश्य 
लागे हे मला माहीि होिे. म्हिून ओले हरभरे व आले याचंी व्यवस्था करण्याि आली होिी. ओले हरभरे 
पाहािाच िे फार खूष झाले. आहि िे मला म्हिाले ‘शाबास! पि मी सकाळी ओले हरभरे खािो, हे 
ि म्हाला कसे कळले!’ मी उत्तर हदले, ‘इिके हदवस ि मच्या सहवासाि असिाही मला एवढी गोष्ट समजू 
नये? आपल्या दैहनक रीहिहरवाजापंैकी एक छोटीशी बाब मला समजली याि नवल कसले?’ मी आिखी 
प ढे त्यानंा हवचारले, ‘पि हे ओले हरभरे ि म्हाला इिके आवडिाि याचे कारि काय?’ त्यानंी हसि हसि 
साहंगिले, ‘वाः हरभरे खायला नकोि? गाडीला ज ंपल्यावर मग काय अवस्था व्हायची?’ आहि िसेच 
हसिा हसिा िे प ढे आिखी म्हिाले, ‘न सिे गाडीला ज ंपूनच भागि नाही. त्यावर चाबकाचे फटकारे 
मारण्याचेही काम चालिे.’ मी मधून मधून त्याचं्या कामकाजाबद्दल टीकाहटप्पिी करायलाही कमी करीि 
नसे. त्याला उदे्दशून हे सवम चालले होिे. चाबूक खािे म्हिजे टीका सहन करिे. त्याचें िे हेि गभम बोलिे 
ऐकून मीही हसि हसि म्हटले, ‘बेअदबीची माफी असावी. आपि वदेीवर बसून चागंले टोले हािण्यालाही 
कमी करीि नाही!’ आहि मग यावर आम्ही दोघेही खूपच हदलख लास हसलो. 

 
आिखी एकदा माझ्या हमत्राच्या म लीचे नामकरि होिे, त्यावळेी त्यानंी उपासना चालहवण्याला 

येिो म्हिून साहंगिले. सायकंाळी ७ वा. उपासनेला आरंभ व्हायचा ठरले. ठरलेल्या वळेी आम्ही सवम त्याचंी 
वाट पाहाि बसलो. िे आले नाहीि. असे समजले की, िे गव्हनमर जनरलच्या बगंल्यावर सायकंाळच्या 
मीकटगला गेले आहेि. फक्ि त्यानंा भेटून िसाच येिो असे सागंनूही गेले आहेि म्हिे. वाट पाहािा पाहािा 
८ वाजले; ८॥ झाले िरी त्याचें दशमन नाही. शवेटी स मारे ९ वा. घेऊन दाखल झाले. मी हसून त्यानंा 
म्हटले, ‘आपि बड्या लोकाबंरोबर इिके का ग ंििा? आपिाला िर एखादा हकिाब, पदवी वगैरेही कोिी 
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काही हदलेली हदसि नाही!’ त्यानंीही हसि हसि उत्तर हदले, ‘असे का बरे म्हििा? के. सी. एस्. आय्. 
(केशवचदं्र सेन मी.) ही मला हमळालेली पदवी काय लहानसान आहे?’ 

 
एकदा मी त्याचं्या घरी गेलो होिे. िेव्हा पाहहले, िे झोपी गेले असूनही डोळ्यानंा चष्ट्मा आहे िसाच 

आहे! जाग आल्यावर मी त्यानंा म्हटले, ‘जर झोपायचेच िर डोळ्यानंा चष्ट्मा कशाला?’ त्यानंी हसून उत्तर 
हदले, ‘अरे बाबा, स्वप्न िरी पाहहले पाहहजे की नको?’ 

 
केिवचंद्राचें परदेिगमन 

 
१८७० सालच्या प्रारंभी जेव्हा केशवचदं्र सेन हे इंग्लंडला गेले िेव्हा जाण्यापूवी आम्हा सवांना 

एकत्र जमवनू त्यानंी प ष्ट्कळशा गोष्टी साहंगिल्या. ‘मी हवलायिेला जाि आहे. प ढे काय होईल याची खात्री 
नाही. माझ्या अन पस्स्थिीि ज्या मिभेदाचंी शक्यिा आहे, त्यासंबधंीही ि म्हाला काही सागंाव ेअसे वाटिे.’ 
त्यानंी जे साहंगिले त्यािंील एक गोष्ट मला आठविे. िे महाप रुषाहंवषयीच्या आपल्या मिाचा उल्लखे करून 
म्हिाले, ‘मी महाप रुषानंा, महात्म्यानंा, चष्ट्म्याप्रमािे समजिो. चष्ट्मा जसा डोळ्याचें आवरि होऊ शकि 
नाही, पि दृष्टी उज्ज्वल करिो. त्याप्रमािे महान्  प रुष हे ईश्वर आहि मन ष्ट्य याचं्यामध्ये उभे राहून 
ईश्वरदशमनाला व्याघाि होऊ देि नाहीि. उलट ईश्वरदशमनाला िे साहाय्य कहरिाि. अथवा िे महात्मे 
द्वारपाल आहेि असे मानल्यास, द्वारपाल ज्याप्रमािे आलेल्या व्यक्िीला मालकाच्या समोर घेऊन जािो, 
त्यानंिर त्याचे काही काम उरि नाही, त्याप्रमािे महात्मे हे ईश्वरचरिी मानवाला उपनीि होण्याला कारि 
होिाि. त्या दोघाचंी भेट झाल्यावर आपि िेथे राहाि नाही.’ मला वाटिे, मी त्यावळेी त्यानंा हवचारले 
होिे, ‘महात्मे हे चष्ट्म्याप्रमािे असिाि, हे बरोबर आहे. पि क िालाही जर वारंवार ‘हा पाहा ि झा चष्ट्मा, हा 
पाहा डोळ्यावंरचा ि झा चष्ट्मा’ असे िे सागंू लागले िर दृश्य पदाथापासून त्याची नजर चष्ट्म्यािच ग ंिून 
राहािे; त्याप्रमािे महात्मे अगर महान् प रुष हे ईश्वरदशमनाला सहाय्यक झाले िरी ‘हा महान् प रुष, हा 
महात्मा’ असे म्हिून त्याचं्याकडेच जर आपली दृष्टी अहधक आकर्मषि करण्याि आली िर ईश्वराला मागे 
टाकले, त्याला बाजूला लोटले असे नाही का होिार?’ 

 
असो. केशवचदं्र इंग्लंडला गेल्यावर त्याचं्या िाटाि टीम ळे मला मानहसक क्लेश बरेच जािव ू

लागले. आहि िे मनाचे आन्दोलन व्यक्ि करण्यासाठी मी एक कहविाही हलहहली होिी. मात्र िी त्याचं्या 
पत्नीच्या शब्दािं होिी. मला वाटिे िी ‘अबला–बाधंव’ ककवा द सऱ्या कोित्या एखाद्या पहत्रकेि प्रहसद्ध 
झाली असावी. मी केशवबाबूकंडून प ष्ट्कळसे काही हशकलो. कोित्या िऱ्हेने ईश्वराचे काम कराव ेहे त्यानंा 
पाहूनच मी जािले. ईश्वरावर हवश्वास, अगर भरंवसा कशाला म्हििाि हे त्याचं्याम ळेच मला कळले. 

 
केशवबाबू काही महहन्यानंंिर इंग्लंडहून परि आले. पि आल्याबरोबर त्यानंी अनेक कामाचें 

आराखडे सवांप ढे ठेहवले. इहंडयन हरफॉमम ॲसोहसएशन नावाची एक संस्था स्थापन करून हिच्या माफम ि, 
टेंपरन्स, एज्य केशन, चीप हलटरेचर, टेस्क्नकल एज्य केशन वगैरे हवभाग त्यानंी उघडले. मी सवमच कामािं 
त्याचंा अन यायी बनलो होिो. मद्याच्या बाबिीि जो हवभाग होिा त्या हवभागािून ‘मद्य की हवष?’ या नावाचे 
एक माहसकही स रू केले होिे. त्याि मद्यपानाचे द ष्ट्पहरिाम दाखहवण्यासाठी गद्यपद्यमय प्रबधं प्रकाहशि 
होि. त्या सवांि माझेच हलखाि जास्ि असे. हशवाय ‘स लभ समाचार’ नावाचे पैसा ककमिीचे एक 
विममानपत्रही प्रहसद्ध होि असे, त्यािही मी हलहीि असे. 

 



 अनुक्रमणिका 

याच वळेी केशवबाबूंनी, प रािन सोसायटी ऑफ् थीईस्स्टक फ्रें डस् चे प नरुज्जीवन केले. त्याि 
व्याख्यान देण्याचे काम त्यानंी माझ्याकडे सोपहवले होिे. त्याप्रमािे इंग्रजीि मी एक व्याख्यानही हदले. 
केशवबाबचू अध्यक्ष होिे. त्या व्याख्यानाच्या हदवशीच्या इिर काही गोष्टींचे मला स्मरि नाही. एवढे मात्र 
आठविे की, अमेहरकेचे य हनटेहरयन हमशनरी स प्रहसद्ध डॅलसाहेब हे त्या सभेला उपस्स्थि होिे. त्यानंी 
आपिाला ‘ब्राह्म फॉलोअर ऑफ् क्राईस्ट’ म्हिून जाहीर केले. 

 
याच इंहडयन हरफॉमम ॲसोहशएशनच्या पक्षािून केशवबाबूंनी आिखी एक काम केले होिे. त्यानंी 

छापील पत्रकाद्वारे देशािील प्रख्याि डॉक्टर मंडळींकडे; या देशािील म लींच्या हववाहाचे योग्य वय कोििे 
असाव,े याची पृच्छा केली होिी. या प्रश्नाचे उत्तर देिाना बह िेक देशी व हवदेशी डॉक्टरानंी, हे वय १६ 
वषांहून जास्ि असले पाहहजे अशी हशफारस केली. फक्ि डॉ. चालमसने कमीि कमी १४ वषांचे वय हनदेहशि 
केले होिे. या अहभप्रायान सार १८७२ साली म लींचा हववाहकाल १४ वषांचा असावा असा िीन नंबरचा 
कायदा करण्याि आला. या हववाहकायद्याच्या चळवळीि आम्ही सवांनी भाग घेिला होिा. 

 
याच सधंीला वा याच्या पूवी अगर नंिर आहदब्राह्मसमाजाचे माजी अध्यक्ष भस्क्िभाजन राजनारायि 

बसू महाशयाचें ‘कहद धमाची श्रेष्ठिा’ या हवषयावर व्याख्यान झाले होिे. आहि या व्याख्यानाचे थोडक्याि 
हववरि ‘टाईम्स’ दैहनकाला पाठहवण्याि आले. ‘फ्रें ड ऑफ्  इंहडया’ पत्राचे त्यावळेचे संपादक व 
हवलायिेिील ‘टाईम्स’ पत्राचे वािाहर रुट् लेज साहेब यानंी हे हववरि पाठहवले होिे. याचा पहरिाम म्हिनू 
इकडे व हवलायिेला या भाषिावर चचा होऊ लागली. त्या व्याख्यानाि राजनारायिबाबूनंी ब्राह्मधमाला, 
उच्च कहद धमम म्हिून प्रहिपाहदले होिे. उन्नहिशील दल या मिाला हवरोधी होिे. केशवबाबूंनी मला व पहंडि 
गौरगोकवद राय यानंा या हवषयावर दोन प्रबंध हलहून िे वाचाव ेअसा आदेश हदला. त्याप्रमािे मी इंग्रजीि 
आहि गौरगोकवद बाबूनंी बगंालीि प्रबंध हलहून त्याचे जाहीर वाचन केले. या सभेचे अध्यक्षस्थान 
केशवबाबूनंी स्वीकारले होिे. 

 
केिवचंद्र याचंा ‘भारिआश्रम’ 

 
या कालािील सवमप्रथम कायम म्हिजे ‘भारिआश्रमा’ची स्थापना. केशवबाबू इंग्लडला गेले त्यावळेी 

इंग्रजाचें कौट ंहबक कामकाज पाहून चहकि झाले होिे. इकडे आल्यावर िे नेहेमी म्हिि, ‘हमडल क्लास 
इंस्ग्लश होमच्या धिीवर कोििीही इन् स्स्टटू्यशन पृथ्वीवर द सरी नाही.’ त्यानंा वाटले, हकत्येक ब्राह्म 
क ट ंहबयानंा एकत्र ठेवनू त्याचें जेवि, हवश्रािंी, काम, उपासना याचंी योजना— काही हदवसापं रिी का 
होईना–हनयमबद्ध करून पद्धिशीर रीिीने वागिकू ठेहवल्यास त्याचा सवम ब्राह्ममंडळीवर पहरिाम होईल व 
प्रचारही केला जाईल. आहि याच उदे्दशाने त्यानंी ‘भारिआश्रमा’ ची स्थापना केली. त्याचें प्रचार करिारे 
अन यायी सवमप्रथम भारिआश्रमाि आले. त्यानंिर आमचीही बाहेरची अनेक क ट ंबे त्यािं गेली; केशवबाबूचंी 
ही योजना कायमवाहीि आिण्याचा आम्ही दृढसंकल्प केला. 

 
भारिआश्रम स्थापन झाल्यावर केशवबाबू काळ टोलाचे घर सोडून आमच्या संगिीि येऊन राहू 

लागले. कलकत्त्यािील १३ नंबर हमजापूर स्रीटवरील घराि (सध्या हसटी स्कूलच्या जहमनीवर असलेल्या 
हवलेीि) पहहले काही हदवस घालवनू नंिर शहराबाहेरील काही काही बागबंगल्याि आम्ही जाऊन वसिी 
करू लागलो. प्रथम बेलघेहरयाच्या एका बागेि, नंिर काकं डागाछीच्या एका बागेि काही हदवस म क्काम 
केला. या सगळ्या जागी केशवबाबूंच्या पहवत्र सहवासाि राहण्याची आम्हालंा स सधंी हमळाली. प्रत्येकजि 
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स्विःच्या पहरवाराचा खचम देि असे व आम्ही एकत्र क ट ंबाप्रमािे राहाि असू. एकत्र भोजन, एकत्र बसिे 
उठिे, एकत्र हफरायला जािे या सहकाहरिेम ळे आमचा िो काल फार आनंदाि गेला. शहराि ज्याचें काम 
असे िे हदवसभर बाहेर राहून वस्िीला हनर्मदष्ट हठकािी येि. सकाळ सायंकाळच्या उपासनेि एकत्र 
असायचे आहि धार्ममक चचा व्हायची. प्रत्येक हालचालीि आम्ही केशवबाबूंच्या मागमदशमनाप्रमािे वागि 
असू. त्याचं्या उपय क्ि सल्ल्याचा व सद पदेशाचा आम्हा ंसवांना सहज् लाभ होई. 

 
ब्राह्मधमम प्रचाराि सवमस्वाला वाहून घ्याव ेयाच हेिूने मी भारिआश्रमाि दाखल झालो होिो. प्रथम 

माझा असा बेि होिा की, कॉलेजची परीक्षा पास झाल्यावर वहकली करावी आहि त्यासाठी वकील हमत्राचंा 
सल्ला घेऊन िीन वष े‘लॉ क्लास’ जॉईन केला होिा. आिखी असे आठविे की, बी. एल . परीक्षा देण्याचे 
मला आिखी एक कारि होिे. त्यावळेच्या ले. गव्हनमरनी, संस्कृि कॉलेजचे हप्रस्न्सपाल प्रसन्नक मार 
सवाहधकारी महाशय यानंा साहंगिले होिे, ‘मला ज्य हडहशअल सस्व्हमससाठी ि मच्या कॉलेजािील म लाचंी 
गरज आहे. कारि िे (ि मच्या कॉलेजचे हवद्याथी) ‘कहदू लॉ’ या हवषयाि हवशषे पारंगि असिाि.’ त्यानंिर 
सवाहधकारी महाशयानंी येऊन आम्हालंा बी. एल . परीके्षला बसण्यास प्रोत्साहन हदले. हशवाय माझ्या 
आदरिीय मामानंीही मला याहवषयी आग्रह केला, आहि त्याम ळेच ‘लॉ लेक्चसम’ ला मी आस्थेने उपस्स्थि 
राहू लागलो. पि बी. ए. पास होिाच माझे लक्ष द सरीकडे वधेले. मी केशवबाबूचंा अन यायी बनून, ब्राह्मधमम 
प्रचारासाठी माझे आय ष्ट्य खचीन असा हनिय करण्याचा उत्कट हवचार माझ्या मनाि उद् भवला. इिकेच 
नव्हे िर एका ग प्िपत्राने मी िसे केशवबाबूनंा कळवनूही बसलो. िे मला म्हिाले, ‘िू हळू हळू क्रमशः 
माझ्या कायाि सहकारी हो. त्यानंिर काय होिे िे पाहू.’ नंिर मी १८७२ साली प्रारंभीच एम्. ए. परीके्षि 
उत्तीिम होऊन ‘शास्त्री’ ही पदवी घेिली आहि कॉलेजािून बाहेर पडलो. िोच त्यानंी नवीनच स्थापन 
केलेल्या महहला हवद्यालयाि मला अध्यापनाचे काम देऊन आश्रमाि सहक ट ंब राहण्याचा आदेश हदला. 
मला विेनरूपाने जे देण्याि येई िे, प्रचारक संघाचे कायमचे पहरचारक श्रदे्धय काहंिचंद्र हमत्र याचं्याकडे 
जमा केले जाई. माझ्या कौट ंहबक खचाची सवम व्यवस्था िे पाहाि. त्या बाबिीि मला काळजी वाहावी 
लागि नसे. अथात् त्यावळेी सगळे प्रचारक आहि त्याचं्याबरोबर मी अत्यंि दाहरद्र्याि हदवस कंठीि होिो. 
िरीही केशवबाबूंच्या आश्रमािील (भारिआश्रम) सवम कायाि व उत्सवाहद कायमक्रमाि हजवाच्या ओढीने मी 
लक्ष घालीि असे. मी आश्रमाला सवमस्वी वाहून घेिले होिे. आश्रमाच्या आहवभावासंबधंाने मी त्यावळेी एक 
कहविाहह केली होिी, िी मला वाटिे ‘धममित्त्व’ पहत्रकेि प्रहसद्ध झाली असावी. 

 
त्या कालाि केशवबाबू आहि त्याचंी धममपत्नी या उभयिाचें जे साध सदृश विमन व धममहनष्ठा मी 

पाहहली होिी िी आय ष्ट्याि हवसरण्यासारखी नव्हिी. प्रत्येक हदवशी द पारच्या वळेी आश्रमवाहसनी हस्त्रयानंा 
घेऊन शाळा चालहवली जाई. मी त्या शाळेचा अध्यापक होिो. एके हदवशी केशवबाबू आपल्या पत्नीला 
उदे्दशून मला म्हिाले, ‘अहो, ि म्ही हहला इंग्रजी हशकवा ना !’ अथात् त्यानंिर िी माझी हवद्यार्मथनी बनली. 
िी स्वाभाहवक सरळ बाळबोध वळिाची आहे हे केशवबाबू चागंले जािि असि. त्यानंी हवलायिेहून येिाना 
हकत्येक हचल्डे्रन्स मगेॅझाईन व रीकडग ब क्स आहिली होिी. त्याचं्यािंील एक त्यानंी हशकहवण्यासाठी मला 
हदले. मी हसून म्हटले, ‘हे लहान म लाचें प स्िक आहे.’ त्यानंी उत्तर हदले, ‘अरे, िी प्रथमच इंग्रजी हशकि 
आहे ना? असेना का लहान म लाचें प स्िक. िू हशकवायला आरंभ कर म्हिजे ही मनाने हकिी लहान 
म लासारखी आहे हे ि ला कळून येईल.’ आहि मग त्याचे प्रत्यंिरही मला आले. हिच्या वाचायच्या प स्िकाि 
एका लहान म लीचे हचत्र होिे, हिचे केस अहिशय क रळे होिे. म लगी हदसण्याि मोठी स ंदर पि फार 
खोडकर. त्या हचत्राबरोबरच हिच्या खोडकरपिाच्या अनेक गोष्टी होत्या. आचायमपत्नीने आपल्या आय ष्ट्याि 
असल्या खोड्या म ळीच ऐकल्या नसाव्याि. त्याम ळे त्या वाचून हिला फार राग आला. हिला िे हचत्र पाहिे 
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म्हिजे कपाळशूळ वाटू लागला. एके हदवशी वाचण्यासाठी म्हिून हिने िे प स्िक उघडले िोच, िेच हचत्र 
आले. िी खूप रागावली आहि स्विःशीच म्हिाली, ‘बाई ग! हकिी द ष्ट म लगी आहे! पाहािाच राग येिो.’ 
हिचे िे आत्मगि भाषि ऐकून मी हसि म्हटले, ‘क िावर रागाविा? िे िर हचत्र आहे! आहि त्या सगळ्या 
कस्ल्पि गोष्टी!!’ पि हिने माझ्या या सागंण्याकडे लक्षच हदले नाही. आपल्या हद्विीय कन्येचा उल्लखे करून 
हिने मला हवचारले, ‘मी काय माझ्या या म लीचे केस कापून घेऊ? हहचेही असेच क रळे केस आहेि. हिला 
पाहािाच या हचत्राची मला आठवि होिे.’ िे ऐकून मला हसूच आले. 

 
आिखी एका हदवसाची एक घटना उल्लखेनीय वाटिे. त्या हदवशी केशवबाबूंशी काही एका 

महत्त्वाच्या हवषयावर त्याचं्या खोलीि चचा करण्यासाठी म्हिून गेलो होिो. वास्िहवक िी त्याचंी हवश्रािंीची 
वळे. पि पाहािो िो िे खोलीि हदसेनाि. त्याचं्या पत्नीला हवचारले, िेव्हा िी म्हिाली, ‘मला कोित्याशा 
कारिाने रागावलेली पाहािाच िे प्रथम बोलले, िूही रागावलेली हदसिेस! नंिर स्विःच्या खोलीिच िे 
डोळे हमटून स्वस्थ बसून होिे. जिू काय पाषािमिूीच. आहि मग उठून बाहेर हनघनू गेले. ि म्ही शोधाल 
िर बागेिील कोपऱ्याि असलेल्या एखाद्या झाडाखाली डोळे हमटून बसलेल्या स्स्थिीि िे ि म्हालंा 
आढळिील.’ िे हिचे गंभीरिेचे बोलिे ऐकून मी हसू लागलो. िेव्हा िी म्हिाली, ‘ हसिा काय? असे डोळे 
हमटून बसल्या बसल्याच त्यानंी मला स धारली. माझ्याकडून काही अन्यायाची गोष्ट घडिाच रागवायचे 
नाही की वैिागायचे नाही. डोळे हमटून पाषािप्रहिमेप्रमािे बसून राहायचे. मी िर त्याचंी िी अवस्था पाहून 
लजे्जने चूर व्हायची. आहि याप ढे माझ्या हािून अशी चूक होऊ देऊ नको म्हिनू वारंवार परमेश्वराच्या 
चरिाशी बसून कळवळून प्राथमना करायची.’ 

 
हिने भाहवकपिाने साहंगिलेली ही हकीगि ऐकून मी मनाशी हवचार करू लागलो, सवमसाधारि 

लोकािं जे इिक्या िेजस्वी वृत्तीने वागिाि, वक्िृत्वाि जे अस्ग्नज्वाला-उद् गीरि करिाि, ज्याचं्या 
माि सकीच्या प्रभावाने धरिी कंपायमान होिे िे आपल्या घराि इिक्या सयंमाने वागिाि हे नवल नव्हे िर 
काय? आहि खरे सागंायचे म्हिजे केशवबाबूचंी आत्मसयंमनशक्िी अत्यंि अद् भ ि होिी. वाद-हववादाि, 
िकम -हविकम  लढहवण्याि आम्ही सवम अत्यिं हचडखोर बनिो, रागाने खवळिो; पि केशवबाबू धीरस्स्थर वृत्ती 
दाखवनू स्वपक्षाचे समथमन करण्याि यशस्वी होिाि. अन्िःकरिाि कदाहचत् िे खवळून जाि असिील; 
पि बाहेर सागरासारखे गंभीर! मात्र मममवधेक उक्िीने श्रोत्यानंा कानहपचक्या देण्याि िे अत्यंि क शल. 
प ष्ट्कळ हदवस त्याचं्या समागमाि एकत्र राहहल्याम ळे एकदोन वळे हचडलेले व संिापलेले असे मी त्यानंा 
पाहहले आहे. बाकी नेहमीच्या वागि कीि आहि बोलण्यासवरण्याि नेहमीच िे मरू्मिमंि संयमाची मूिी 
म्हिूनच मी त्यानंा जािले व संयमाचा आदशम मानले आहे. इिकेच नव्हे िर याची आठवि झाली म्हिजे 
हृदय उचंबळून येिे आहि स्विःची दैनंहदन वागिूक पाहून लाज वाटल्यावाचनू राहाि नाही. त्याचं्या 
संयमाचा हा दृष्टािं हचरस्मरिीय असाच होऊन राहहला आहे. शवेटी इिकेच सागंावयाचे की, केशवबाबूंच्या 
खोलीिून बाहेर पडून बागेि जेव्हा मी त्यानंा शोधू लागलो िेव्हा खरोखरच कोपऱ्यािील एका वृक्षाखाली 
डोळे हमटंून ध्यानस्थ बसलेले िे मला आढळले. 

 
आचायमपत्नीचा साधा सरळ स्वभाव व माझ्यावरील हनष्ट्कपट ममिा याचे एक उदाहरि 

हदल्याहशवाय राहवि नाही. येथेच िे सागंून टाकिो. मी एके हदवशी शाळेि हशकहविाना पाहहले िर िी 
हदलेला अभ्यास करून आलेली मला हदसली नाही. म्हिून हिला म्हटले, ‘द पारच्या जेविानंिर ि म्ही 
आपल्या खोलीि झोपिा त्यावळेी आपल्या पहिराजाकंडून कठीि वाटिारा अभ्यास हशकून घेिला असिा 
िर िो अगदी सहज ियार झाला असिा.’ माझ्या या सागंण्याप्रमािे द सऱ्या हदवशी द पारच्या हवश्रािंीच्या 
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वळेी अभ्यास करायला िी बसली. केशवबाबू हिला बारीकसारीक अथमहववरि व त्यािील हेिू सागंू लागले. 
इिक्याि आचायमपत्नी बोलून गेली, ‘जा. जा. ि म्हाला हशवनाथ बाबूंसारखे हशकविाच येि नाही.’ या 
हिच्या बोलण्यावर केशवबाबू खूप मोठ्याने हसू लागले. त्याच्या द सऱ्याच हदवशी िी दोघे पहिपत्नी एकत्र 
आहेि अशावळेी काही कामाहनहमत्त म्हिून मी िेथे गेलो. मला पाहिाच केशवबाबू हसून म्हिाले, 
‘हशवनाथ, िू माझ्या समक्ष हहला हशकव पाहू. िू असा काही हशकविोस म्हिे की, माझे हशकहविे हहला 
रुचिच नाही. मला म्हििे, ि म्हालंा हशवनाथबाबूंसारखे हशकविाच येि नाही!’ मी हसून उत्तर हदले, ‘याचें 
सागंिे आपि जािले नाही. अहो माझ्यावर याचंी इिकी ममिा आहे की मी जे काही करीन िे यानंा 
आवडिेच. या सवोत्कृष्ट उपदेशक म्हिून आपिाला ओळखिाि िर मला सवोत्कृष्ट हशक्षक मानिाि. िे 
काही असेना का, आपल्या िोंडचे हे शब्द ऐकून माझ्या श्रमाचे साथमक झाले असे मला वाटिे.’ 

 
या भारिआश्रमाि राहाि असिाना, आचायमपत्नीची पहिभक्िी आहि बालस लभ सरळ साधा भाव 

याचे एक हनदशमन माझ्या पाहण्याि आले िेही येथे सागंनू टाकिे बरे. आश्रम स्थापन झाल्यानंिर िो काही 
हदवस १३ नं. हमजापूर-स्रीट भवनाि होिा. त्यावळेी पोक्ि हस्त्रयाचें हवद्यालय स रू झाले नव्हिे. त्यावळेी 
केशवबाबूनंी हिस्िीधमम प्रचाहरका क मारी हपगट हहला हवनंिीपूवमक म्हटले होिे, की ि म्ही आठवड्यािून 
काही हदवस सायंकाळच्या वळेी आश्रमाि राहिाऱ्या हस्त्रयािं येऊन बसावे, त्या काय हशकिाि हे पाहाव े
आहि त्यानंा हनरहनराळ्या प्रकारचा हहिोपदेश करावा.’ क मारी हपगट ही केशवबाबूनंा मानीि असे आहि 
त्याचं्यावर हिचा श्रद्धाभावही होिा. म्हिून त्याचंी ही हवनंिी हिने मान्य केली आहि िी आश्रमाि येऊ 
लागली. एके हदवशी हस्त्रयाशंी इकडच्या हिकडच्या गोष्टी बोलिाना िी म्हिाली, ‘ज्यानंी हिस्ि धमम 
स्वीकारला नाही त्यानंा अनंिकाल नरकवास भोगावा लागेल अशी माझी खात्री आहे. हवश्वास आहे.’ 
आचायमपत्नी त्यावळेी त्या हठकािी होिी. हिने िे शब्द ऐकिाच िी चमकून म्हिाली, ‘आई ग! हे काय 
आिखी? ज्याची सरळ सरळ श्रद्धा नाही, त्याला अनन्िकाल नरकवासाची हशक्षा?’ क मारी हपगटने उत्तर 
हदले, ‘होय. आमच्या धमाि िसे साहंगिले आहे. इिकेच काय पि ि मच्या पिींनीही जर हिस्िीधमाचा 
स्वीकार केला नाही, त्या धमाची दीक्षा घेिली नाही िर त्यानंाही ही नरकवासाची हशक्षा भोगावी लागेल.’ हे 
उत्तर ऐकिाच आचायमपत्नीचा चेहेरा अत्यंि गंभीर झाला. हिच्या नेत्रािून एकसारख्या अश्र धारा वाहू 
लागल्या. थोड्याच वळेाि िी हिथून उठून आपल्या खोलीि गेली. त्यानंिर क मारी हपगटजवळ िी 
आलीही नाही. मी समजावनू साहंगिले िरी िी आली नाही आहि केशवबाबूंच्या समजावण्यानेही िी येऊ 
शकली नाही. िी म्हिाली, ‘ क मारी हपगटचे िोंडही मी याप ढे पाहिार नाही.’ हिला हकिी समजावण्याि 
आले की, हिस्िीधमाि जे आहे िे हिने साहंगिले. केशवबाबूंबद्दल हिरस्कार व्यक्ि करावा म्हिनू िी 
बोलली नाही.’ पि िी क िाचे काही ऐकूनच घेईना. प ढे काही हदवसानंी मला वाटिे क मारी हपगटशी हिचे 
प नमीलन झाले असाव.े 

 
णििीय पत्नीचे आगमन 

 
याच काळाि माझ्या कौट ंहबक जीवनाि एक मोठे पहरविमन झाले. माझी हद्विीय पत्नी 

हवराजमोहहनी हहला माझ्याकडे आिाव े लागले. यापूवी दोन वष े हिचे आईवडील, भाऊबहहिी वगैरे 
हनकटची मािसे अकाली वारली होिी. िी एकटीच च लत्याकडे राहू लागली. च लत्याला िो एक बोजाच 
वाटला. त्यानंिर हिच्या त्या च लत्याने, माझ्याकडे येऊन हिला ि म्हीं आपल्याकडे आिा असा आग्रह 
चालहवला. हिचा प नः हववाह करून द्यावा या इच्छेने मी अनेकदा हिला आिण्यासाठी त्याचं्याकडे गेलो 
असिा, मला हनराश होऊन िसेच परि याव ेलागले होिे. आहि मग मी हिला आिण्याचा नाद, काही 
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काल सोडून हदला होिा. यावळेी हिच्या च लत्याच्या हवनंिीम ळे मला माझ्या प्राप्िकिमव्याची िीव्रिेने 
जािीव झाली. पि माझे हकत्येक ब्राह्महमत्र माझ्या या प्रयत्नाला हवरोध करून म्हिाले, ‘ब्राह्म मन ष्ट्याने 
दोन्ही पत्नींसह एकत्र राहिे अयोग्य आहे. हशवाय ब्राह्मधमांि बह हववाह प्रथा वज्यम. िसल्या हववाहाला 
हवरोध करिे हेच आमचे म ख्य काम. मग ि म्ही जर दोन्ही पत्न्यासंह एकत्र राहू लागला िर बह  हववाहाच्या 
प्रथेला हवरोध कसा करिार?’ मी म्हटले, ‘मी काही दोन पत्नींसह ससंार थाटावा म्हिून हिला आििो 
असे नव्हे. हिचे आई-वडील वारल्यानंिरही हिला मी आश्रय देऊ नये याचा अथम काय? यािं हिचा काय 
अपराध? बह हववाहाचा हा अपराध मी केला आहे; हिने नव्हे. मी हिला आिून हलहहिेवाचिे हशकहविार. 
आहि हिला मान्य असेल िर हिचा हववाह करून देिार, या हेिूने मी हिला आिीि आहे.’ या मिभेदाच्या 
कोड्यािून स टण्यासाठी मी केशवबाबूनंा शरि गेलो. त्यानंी हवराजमोहहनीला आिण्याचा सल्ला देऊन मला 
म्हटले, ‘ज्या देशाि बालहववाह चालिो िेथे बह हववाह पद्धिीि म लींचा अपराध कोििा? कोिी एखादा 
दहा जिींशी हववाह केलेला मन ष्ट्य जर ब्राह्म झाला िर त्या दहाही जिींना त्याने आश्रय हदलाच पाहहजे. 
इिकेच नव्हे िर िसे न केल्याम ळे त्या हस्त्रयापंैकीं एखादी भलत्या संकटाि पडली िर िो त्याला जबाबदार 
आहे!’ 

 
पत्नीचा पुनः णववाह करून देण्याचा णवचार 

 
मी प्राप्िकिमव्य म्हिून १८७२ सालच्या मध्यकाली हवराजमोहहनीला आिायला गेलो. हिला पत्नी 

म्हिून मी स्वीकारिार नाही; पि हिचा प नर्मववाह होईपयंि रक्षिाची व हशक्षिाची व्यवस्था करीन अशा 
बेिानेच मी हिला आिायला गेलो होिो, असे मला पके्क स्मरिे. आश्रमाि ठेवायची आहि महहला 
हवद्यालयाि दाखल करावयाची अशी योजना. नंिर िी प नर्मववाह करण्याला ियार झाली नाही िर 
हलहायला वाचायला हशकल्यावर हिला एखादे चागंले काम देिा येईल िी स खी होईल व हिला 
आत्मरक्षिही करिा येईल, या हवचाराने मला मनोमन आनंद झाला. हिच्या कल्यािाकहरिा जे काही मला 
करिा येईल िे करावयाचे हा माझा हेिू प्रसन्नमयीला मी समजावनू साहंगिला होिा. अशा िऱ्हेने हिला 
आिल्यावर आश्रमाि प्रसन्नमयीजवळ ठेहवले. हवराजमोहहनीचे वय त्यावळेी १४ | १५ वषांचे असाव.े हिला 
मी साहंगिले, ‘मी आिापयंि पत्नी म्हिनू ि झा स्वीकार केला नाही त्याचे कारि असे, िू मोठी झाल्यावर, 
ि ला समजू लागल्यावर ि ला जर द सऱ्या कोिाशी हववाह करावासे वाटले िर िसे करून देईन. िसे 
नसेल आहि िू चागंली हशकली सवरलीस व ि ला एखाद्या चागंल्या कामाला वाहून घ्यायची इच्छा झाली 
िर िसे ि ला करिा येईल. त्यासाठीच ि ला मी शाळेि दाखल करीि आहे. िू आिा चागंले हलहहिे–
वाचिे शीक.’ असे सागंून हिला स्कूलमध्ये दाखल केली. पि िसे दाखल करून काय उपयोग? माझे 
बोलिे ऐकून िी चमकलीच. ‘आई ग! हस्त्रयाचंा असा हकिीदा हववाह होिो?’ असा हिचा मनोभाव व्यक्ि 
झाला. प नर्मववाहाकडे स्त्री ही हकिी हिरस्कृि भावनेने पाहिे याचे हे हनदशमन होिे. िे पाहून मी मनोमन 
उभारलेला माझा डोलाराच कोलमडून पडला. मस्िकाि सचंारलेले भिू पार उिरले. अथात् माझ्या 
योजनेिील द सरा भाग म्हिजे हिला हशक्षि देिे हेच मला कायमवाहीि आिाव ेलागले. 

 
दापंत्यजीवनािील अडथळा 

 
इिके झाले िरी द सऱ्या एका बाबिीि माझी कसोटी पाहण्याचे परमेश्वराने ठरहवले. िी एक माझी 

परीक्षाच ठरली. प्रसन्नमयी आहि हवराजमोहहनी जेव्हा एकाच हठकािी एकत्र राहू लागल्या, आहि 
हवराजमोहहनीला पत्नी म्हिनू स्वीकारिे मी वज्यम केले िेव्हा व्यवहार या दृष्टीने प्रसन्नमयीपासूनही मला 
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वगेळे राहिे भाग पडले. प्रसन्नमयीशी प ष्ट्कळ हदवस चालू असलेला पहिपत्नी संबधं िसाच प ढे चालहविे 
अयोग्य वाटू लागले. हेमलिा, िरंहगिी आहि प त्र हप्रयनाथ अशी िीन म ले संसाराि नादंि होिी. 
आश्रमाि, शाळेची जागा व केशवबाबूचंी ऑहफसची जागा आहि मला राहण्यासाठी हदलेल्या दोन खोल्या 
याखेरीज जास्ि जागा नव्हिी. रात्री प्रसन्नमयीच्या खोलीि मी न झोपाव ेिर क ठे झोपिार? दूर क ठे िरी 
झोपायला जाव े िर िेही माझ्या दृष्टीने योग्य वाटेना. प्रसन्नमयीलाही क्लेशकारकच वाटिार. शवेटी 
प्रसन्नमयीला समजावनू हिचा हनरोप घेिला आहि आश्रमाच्या आवाराि मोकळी जागा हमळेल हिथे झोपू 
लागलो. योगायोगाने यािून एक उपाय हनघाला. कहदू कॉलेजच्या व्हराडं्याि कारक नाचें एक टेबल 
मोकळेच पडलेले असे. रात्री त्याचा उपयोग केला जाि नसे. रात्री जेवि आटोपिाच एक प स्िक घेऊन 
त्या हठकािी मी जायचा आहि िे प स्िक उशाखाली घेऊन टेबलावर आराम झोपी जायचे, असा क्रम स रू 
केला. िलावाच्या मदैानावरून येिाऱ्या वाऱ्याम ळे चागंली झोप लागि असे. सकाळीच उठून स्नान वगैरे 
आटोपल्यावर केशवबाबूंकडे उपासनेि सामील होई, हमत्रमंडळीि जेवि होि असे आहि जेविानंिर 
महहला हवद्यालयाि हशकवायला जाई. सायंकाळी हमत्रमंडळीि धार्ममक चचा चाले. िेथे वळे घालवी आहि 
सायकंाळनंिर रात्रीचे जेवि आटोपिाच कहदू कॉलेजच्या व्हराडं्याि टेबलावर झोपायला जाई. हिथे माझा 
वळे फार चागंला जाि असे. मध्यरात्री त्या हनजमन जागी ईश्वरकचिनाि मी वळे घालवीि असे. मात्र 
उजाडण्यापूवी मला उठाव ेलागे. उषःकालचा िो ब्राह्मम हूिम मला फार प्रशसंनीय वाटे. 

 
मला असे वाटे की, मी रात्री गोलहदघीच्या (वाटोळा िलाव) बाजूला टेबलावर झोपि आहे हे 

क िालाच कळि नसाव.े पि काही हदवसािंच प्रसन्नमयी आहि हवराजमोहहनी यानंी िो शोध लावला. मी 
कसा क ठे झोपिो हे त्यानंा कळले. झोपण्याच्या जागेच्या अभावी कहदू कॉलेजच्या व्हराडं्याि पडून मी रात्र 
घालहविो हे पाहून प्रसन्नमयी िर रडूच लागली. हवराजमोहहनीला वाटले, ‘आपिच याचं्या या द ःखकष्टाला 
कारि.’ या हवचाराने िी अत्यंि हखन्न होऊन वळेीअवळेी रडि असे. 

 
स्त्रीस्वािंत्र्याची चळवळ 

 
याच वळेी आिखी माझे श्रदे्धय हमत्र नगेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय महाशय आपली नोकरी सोडून 

कृष्ट्िनगरहून प्रचारकदलाि सामील होण्यासाठी आले. त्याचें अशारीिीने येण्याचे जेव्हा हनहिि झाले त्या 
हदवशी काहंिचंद्र हमत्र महाशयाशंी केशवबाबूंचे जे बोलिे झाले त्या बोलण्याच्या वळेी मीही िेथे उपस्स्थि 
होिो. त्या हदवशीचे िे बोलिे मी कधीच हवसरलो नाही. काहंिबाबू येऊन म्हिाले, ‘नगेंद्र येिो म्हिि आहे 
काय कराव?े’ 

 
‘िे िर उत्तमच. येऊ देि त्यानंा, काय आहि कसे याची का काळजी करिा? आिखी करायचे आहे 

काय?’ केशवबाबू म्हिाले. यावर ‘चालायचे कसे?’ असा काहंिबाबूंनी प्रश्न केला. ‘िो हवचार करण्याचा 
ि ला काय अहधकार? जो त्याला आिीि आहे िोच त्याची काळजी वाहील.’ केशवबाब ूशािंपिाने म्हिाले. 

 
त्याचंा असा हा हनभमय आहि श्रद्धाळू भाव अनेक हठकािी, अनेक प्रसंगीं प्रकट झालेला मी पाहहला 

आहे. नगेंद्रबाबू कृष्ट्िनगर येथे आपल्या आईला ठेवनू एक म लगा आहि पत्नी याचं्यासह आश्रमाि आले. 
 
पि आल्यावर अल्पकालािच केशवबाबूंच्या अन यायी प्रचारकदलाशी नगेंद्रबाबूंचे आहि माझे 

पटेनासे झाले. आमच्याबद्दल त्यानंा आस्था वाटेना. 



 अनुक्रमणिका 

 
माझ्याबद्दलची त्याचंी आस्था नाहीशी होण्याची कारिे दोन. पहहले कारि यावळेी स्त्रीस्वािंत्र्याची 

चळवळ स रू झाली. १८७२ साली माझे हमत्र द्वारकानाथ गागं ली, द गामोहन दास, रजनीनाथ राय, 
अन्नदाचरि खास्िगीरप्रभिृी हकत्येक ब्राह्मिरुिानंी केशवबाबूंना साहंगिले कीं, आम्ही आमच्या हस्त्रयानंा 
घेऊन उपासना महंदराि पडद्याबाहेर बसू इस्च्छिो. हस्त्रयानंा पडदा नको. आहि केवळ एवढे बोलूनच िे 
राहहले असे नाहीि, िर हनहिि असे काही ठरण्यापूवीच एके हदवशी अन्नदाचरि खास्िगीर आहि 
द गामोहन दास आपापल्या पत्नी व म ली यासंह पडद्याबाहेर साधारि उपासक मंडळीि येऊन बसले. असे 
हकत्येकदा िे बसल्यावर उपासक मंडळीिील हनरहनराळे सभासद याबद्दल प्रहिवाद करू लागले. आपसाि 
चळवळ स रू केली. आहि त्याची मजल इिकी दूरवर पोचली की, त्यानंी केशवबाबूनंा सागंून टाकले, अशा 
मंडळींनी महंदराि येण्याचे बदं केले पाहहजे. शवेटी पडद्याबाहेर येऊन बसिाऱ्या महहलानंा िसे करू नका 
असे सागंण्याि आले. त्याम ळे प ढारलेले अहिस धारक लोक रागावले. केशवबाबूंना िर ही आपत्तीच 
वाटली. या दोन पक्षािं एकी कशी होईल याचीच िे काळजी करू लागले. 

 
स्त्रीस्वािंत्र्यवादी दल, होि असलेला हवलंब सहन करायला ियार नव्हिे. मंहदराि येण्याचे त्यानंी 

बंद केले आहि प्रथम बह बाजार स्रीटवरील खास्िगीर याचं्या घरी आहि नंिर द सऱ्या एका हठकािी 
उपासना करायला स रवाि केली. त्यानंी एकदा महषींना (देवने्द्रनाथ ठाकूर) आिनूही आपल्या हनयोहजि 
हठकािी उपासना चालहवली. माझे हमत्र द्वारकानाथ गंगोपाध्याय हे या दलाचे म ख्य नेिे झाले. 
त्याचं्याबरोबर प ष्ट्कळ हदवस मी एका घराि, एका क ट ंबाि राहहलो होिो. मनोमन एकमेकाि स्नेहही दृढ 
झाला होिा. मी त्याचं्या पक्षाचा एखादा प्रचारक बनलो नाही हे खरे, पि त्याचं्याशी असलेला स्नेह संबधं 
मी सोडला नव्हिा. हस्त्रयानंा पडद्याबाहेर बसहवण्याला माझा हवरोध नव्हिा. उलट, त्या जर िशा िऱ्हेने 
बसण्याची इच्छा करीि असिील िर त्यानंा बसू देिे योग्य, असेच मला वाटि होिे. िरी 
द्वाहरकाबाबपू्रमािे, त्यानंा िशा रीिीने बाहेर बसू हदल्यानेच त्याचंा उद्धार होिार आहे असे मला वाटि 
नव्हिे. त्यावळेीं माझी मनोभावना िशी होिी, असो. 

 
त्यानंी स्विंत्र समाज स्थापन करून मला मधून मधून उपासना चालहवण्यालाही बोलहवले होिे. 

असे मी केल्याने केशवबाबू माझ्यावर रागवोि वा न रागवोि पि त्याचं्या अन यायांि माझ्याबद्दल असंिोष 
हनमाि होिारच; पि स्त्रीस्वािंत्र्यवादी पक्षाचे सवम लोक माझे हमत्र असून, त्याचें माझ्यावर मनापासून पे्रमही 
होिे. िेव्हा त्यानंी उपासनेला बोलहवले िर मी िे हनमतं्रि कसे नाकारिार? अथाि मला त्याचे हनमंत्रि 
स्वीकाराव ेलागले. आहि त्याचं्या पक्षीय मंडळीि जाऊन उपासना चालहवण्याचा क्रमही मी ठेहवला. प्रम ख 
प्रचारकाशी माझ्या मिभेदाचें हे एक म ख्य कारि होिे. 

 
शवेटी केशवबाबूंनी आपल्या उपासनामहंदराि स्त्रीस्वािंत्र्यवादी पक्षाच्या हस्त्रयानंा पडद्याबाहेर एका 

कोपऱ्याि बसण्याची व्यवस्था केली आहि मग हवरोधी पक्षाने, आपली वगेळीक मोडून केशवबाबूंच्या 
मूळपक्षाि साहमलीकरि केले. िे उपासनेला येऊ लागले. 

 
स्त्रीणिक्षिाच्या बाबिीि मिभेद 

 
मंहदराि हस्त्रयानंा ख ल्या मडंपाि बसण्याच्या अहधकारासंबंधाने जो वाद होिा िो आिा हमटला 

होिा खरा; पि स्त्रीहशक्षि आहि हस्त्रयांचा सामाहजक अहधकार यासंबधंाने केशवबाबूंशी जो प ढारलेल्या 



 अनुक्रमणिका 

दलाचा मिभेद होिा िो असा सहजासहजी हमटण्यासारखा नव्हिा. आश्रमाि जे महहला हवद्यालय होिे, 
त्याि हवश्वहवद्यालयाच्या हनयमान सार हस्त्रयानंा हशक्षि देण्याला केशवबाबूचंा हवरोध होिा. इिकेच नव्हे िर 
भहूमिी हा हवषय हशकवावा की नाही यावरून त्याचं्याशी माझा वादहववाद झाला होिा. भहूमिी, लॉहजक 
आहि मेटाहफहजक्स हे हवषय हशक्षिक्रमाि अवश्य आहेि असे माझे मि होिे. मी साहंगिले होिे, ‘हे सगळे 
न हशकहवले िर खऱ्या हवचारशक्िीचा हवकास होिार नाही.’ यावर केशवबाबू म्हिाले होिे, ‘िे हवषय 
कशाला हशकवायचे?’ हस्त्रयानंा भहूमिीच्या हशक्षिाचा काय उपयोग? त्यापेक्षा एहलमेंटरी हप्रस्न्सपल्स ऑफ 
सायन्स हे हवषय डायरेक्ट मेथडने हशकवावे.’ मी सायन्समध्ये मेटल सायन्सचाही समावशे करीि होिो. 
त्या वळेी कॉलेजािून नव्या उमेदी व आशा घेऊन मी बाहेर पडलेला असल्याम ळे, मेंटल-सायन्स ही बाब 
मला हवशषे आकषमिीय वाटि होिी. मग माझ्या हवद्यार्मथनींना िे हशक्षि हदल्यावाचनू राहिो थोडाच! मी 
िोंडी हशकविीि िो हवषय िर घेिच असे; पि लॉहजक या हवषयावरही बोलि असे. हवद्यार्मथनी आपल्या 
नोटवहीि िे सवम हलहून घेि असि. अजूनही त्या नोट्स माझ्या काही ज न्या हवद्यार्मथनींच्या संग्रहाि 
असण्याचा संभव आहे. माझ्या त्यावळेच्या म ख्य हवद्यार्मथनी िीन होत्या. राधारािी लाहहडी, सौदाहमनी 
खास्िगीर. (प ढे िी हमसेस बी. एल . ग प्ि या नावाने प्रहसद्धीला आली.) आहि प्रसन्नक मार सेनची पत्नी 
राजलक्ष्मी सेन. या हिघीही जिी त्यावळेी पूिम वयाि आलेल्या असून यानंा हशक्षिाची हवशषे अहभरुचीही 
होिी. त्याम ळे यानंा हशकहवण्याि मला फार आनंद वाटि असे. 
 
केिवचंद्राचंा आदेि म्हिजे ईश्वराचाच आदेि काय? 

 
स्त्रीस्वािंत्र्याची चळवळ आहि स्त्रीहशक्षिासंबधंी मिभेद याखेरीज माझ्यावर केशवबाबूंचा राग 

असण्याचे आिखी एक कारि होिे. मी केशवबाबूंच्या काही काही मिावंर शकंा उपस्स्थि करीि असे. या 
शकंा व त्यावर माझे बोलिे केव्हा केव्हा केशवबाबूंच्या समक्षही होि असे. केशवबाबू आपली सवम कृत्ये 
ईश्वराच्या आदेशाप्रमािे होि आहेि असे म्हिि. िे म्हिि, ‘माझी सवम कृत्ये ईश्वरी आजे्ञने होि असिाि 
आहि सवांनी त्याप्रमािे विमन केले पाहहजे. िी आज्ञा मानली पाहहजे.’ मला याि अशी भीिी वाटे की, 
याम ळे त्याचं्या संगिीि असलेल्याचें हवचारस्वािंत्र्य क ं हठि होईल. त्याचं्या हवचारशक्िीला स्वािंत्र्य 
राहिार नाही. त्याचंा आदेश ईश्वरी आदेश म्हिून सवांनी मानला पाहहजे ककवा स्विःचे हािपाय बाधूंन 
त्यानंा समर्मपि झाले पाहहजे. मी केशवबाबूनंा म्हिि असे, ‘ि म्ही स्विः िो ईश्वरी आदेश आहे म्हिनू 
त्याच्याप ढे मान वाकवा आहि त्याप्रमािे वागा, पि इिराकंडून िशी विमिूक होि आहे की नाही, आम्ही 
सवम त्याप्रमािे वागि आहो की नाही इकडे लक्ष देऊ नका.’ पि माझ्या या हरकिीकडे िे म ळीच लक्ष देि 
नसि. त्या ऐकूनही घेि नसि. याबाबिीि मी त्याचं्याशी िोंडी आहि पत्राने प ष्ट्कळ वादहववाद केला. 
िकम ही लढहवले. मन ष्ट्याला हवचार स्वािंत्र्य असाव ेहाच माझा म ख्य म द्दा होिा. आहि िो राखावा म्हिून मी 
बद्धपहरकर झालो होिो. त्यानंा मी सागंि असे, ‘महर्मष देवेंद्रनाथ हे आपले प्रत्येक काम ईश्वरी आजे्ञप्रमािे 
होि आहे असे मानून चालिाि. िे केव्हाही त्याबाबिीि इिरावंर सक्िी करीि नाहीि; इिरानंी त्याचें 
हवचार मानले नाहीि िर िे त्याचंा दे्वष करीि नाहीि. रागविही नाहीि.’ 

 
केशवबाबूनंी जेव्हा आश्रम स्थापन केला, िेव्हा मी हे कायम ईश्वराच्या आदेशाप्रमािे केले आहे असे 

िे म्हिाले. इिकेच नव्हे िर सवम ब्राह्म समाजाने हा आदेश मानला पाहहजे असे आवाहनही त्यानंी केले िे 
आवाहन मानून जे त्याचं्याि सामील झाले नाहीि त्याचं्यावर िे या नाही त्या कारिाने रागाव ूलागले व 
दे्वषही करू लागले. प्रथम प्रथम सवांना ही त्याचंी सक्िी असह्य वाटली. इिकेच काय पि माझ्या 
आठविीप्रमािे सागंायचे िर श्रदे्धय प्रिापचदं्र मज मदार महाशयही प्रारंभी हा ईश्वरी आदेश मानायला 



 अनुक्रमणिका 

ियार होिना. आम्ही सहपहरवार आश्रमाि गेलो पि िे ‘इंहडयन हमरर’ मध्येच ग ंिून राहहल्याम ळे आश्रमाि 
येऊ शकले नाहीि. आश्रमाच्या ईश्वरी आदेशाची आपि घोषिा केली िर इिर लोकािं– ब्राह्म समाजाि– 
हवरोध उत्पन्न होईल, अशी त्यानंा भीिी वाटली. मला पके्क आठविे, मी बेलघेहरया व काकूंडगाछी येथील 
उद्यानगृहािून येऊन कलकत्त्याि त्याचंी भेट घेिली िेव्हा मला उपरोहधक स्वराने िे म्हिाले, ‘काय हो, 
ि मचे स्वगमराज्य क ठपयंि आले?’ जरी प ढे त्यानंी स्विः होऊन आमच्याि येऊन वगेळीक काढून टाकली 
होिी िरी काही हदवस प्रचारकाकंडून त्याचंी कनदा व हिरस्कार झालाच. 

 
नगेंद्रबाबूंवर प्रचारकाचंा रोष होण्याचे आिखी एक कारि होिे. त्यानंा त्यावळेी एकप्रकारच्या 

डोकेद खीने ग्रासले होिे. िे त्या त्रासाने लोकािं हमसळिे-बोलिे कधीकधी टाळीि असि. एकटे एकटे 
राहण्याने त्यानंा आराम वाटे. ककवा अगदी खास हमत्राशंी बोलण्याि वळे घालवीि. आश्रमाच्या उपासनेि िे 
उपस्स्थि असि हे खरे, पि इिर वळेी अनेकदा प्रचारक मंडळीशी हवचार हवहनमय करण्याला बसण्याचे िे 
टाळि असि. प्रचारक मंडळी ज्यावळेी दहाजि हमळून केशवबाबूंशी गोष्टी बोलि व त्याचंा उपदेश ऐकि 
िेव्हा नगेंद्रबाबू स्विः हप्रय हमत्र प्रख्याि रामकृष्ट्ि म खोपाध्याय याचं्या घरी पडल्या पडल्या त्याचं्या िोंडच्या 
ज्ञानोपदेशपूिम कथावािा ऐकण्याि ग ंगून जाि. नगेंद्रबाबूचंा आिखी एक नव्हमसनेस असा होिा, की त्याचं्या 
हवरुद्ध कोिी चचा करू लागला िर त्याच्याकडे िे जाि नसि. आहि अशा रीिीने हदवसेंहदवस नगेंद्रबाबू व 
प्रचारक महाशय याचं्यािील वगेळीक वाढि आहे असे माझ्याही दृष्टोत्पत्तीस आले. मी अनेकदा त्यानंा 
सागंि असे, ‘ज्याचं्याबरोबर काम करण्यासाठी म्हिून ि म्ही आला आहा त्याचं्याशी असे फटकून वागिे 
योग्य नाही.’ पि असे सागंून काय उपयोग? मन ष्ट्याचा स्वभाव असा अल्पावधीि थोडाच बदलिार! 

 
िे एकटेच हफरायला जाि. प ष्ट्कळदा कसल्यािरी गंभीर कचिनाि िे गढून गेलेले हदसि. एका 

हदवसाचा प्रसंग मला आठविो. त्या हदवशी आम्ही सगळे काकं डगाछी बागेि असलेल्या भारिाश्रमाि 
जमलो होिो. सायकंाळची उपासना आटोपल्यावर केशवबाबूंशी सगळ्याचेंच हनरहनराळ्या हवषयावंर 
बोलिे-चालिे चालले होिे. हििक्याि ‘नगेंद्रबाबू क ठे आहेि?’ असे केशवबाबूंनी हवचारले. लागलीच 
नगेंद्रबाबूचंी शोध-चौकशी स रू झाली. िेव्हा कळले की िे सायकंाळपासूनच क ठे हदसले नाहीि. रात्रीचे 
स मारे ९ वाजून गेले आहि मग चटोपाध्याय महाशय अविीिम झाले. मी त्यानंा ग प्िपिे एकािंी बोलावनू 
हवचारले, ‘आपला खूप िपास चालला होिा. आपि होिा िरी क ठे?’ यावर त्यानंी उत्तर हदले, ‘आज 
मनाला फारच उहद्वग्निा वाटि आहे. म्हिून मी माहिकिला नाल्याच्या काठी िीन चार िास हफरण्याि 
घालहवले. त्या स्स्थिीि एक पद्यरचनाही झाली. िेच पद गाि राहहलो.’ त्यानंी मग िे पद मला गाऊन 
दाखहवले. िे पद असे : 

 
आहम हक बले प्राथमना बल कहर आर! 
(मी कोित्या शब्दािं ि झी प्राथमना करावी िे िरी सागं.) 
आमार सकल कथा फ राइल, हफहरल ना मन आमार! 
(माझे सगळे बोलिे सागंिे संपले पि मनाचा काही पालट होईना.) 
ि हम देख सब थेके अंिर, ि माय कथाय के भ लािे पारे 
(िू अंिःकरिाि राहून सवम पहािोस, ि ला शब्दानंी कोि भ लव ूशकेल?) 
प्रािेर प्राि, बलब हक आर, हक आर आछे बहलबार! 
 
(प्रािाचाही प्राि िू! काय सागंू आिखी! आिखी सागंायचे िरी काय राहहले आहे?) 
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ओ हे, प्राि यहद चाहे िो मार, ि हम थाहकिे हक पार द रे? 

(देवा, खरोखर प्राि जर ि झी इच्छा करीि असेल िर िू दूर कसा राहशील?) 
 
आपहन एस पापीर द्वारे, िाइ पहििपावन नाम िोमार! 
 
(आपि होऊन िू पाप्याच्या दाराशी येिोस. आहि म्हिूनच ि झे पहििपावन हे नाव आहे.) 
 
हे पद ऐकले आहि मला वाटले, नगेंद्रबाबू सायंकाळच्या वळेी आमच्याि न हमसळिा एकटेच 

राहहले हे उत्तम झाले. पि प्रचारक लोक नेहमीच असे मानायला ियार नव्हिे. िे मनाि म्हिि, ‘नगेंद्र जर 
आमच्या बरोबरीने काम करायला आले आहेि िर आम्ही जे करिो अगर जसे वागिो िसेच त्यानंीही वागले 
पाहहजे.’ प ढे प ढे िे नगेंद्रबाबूवंर जास्िच रागाव ूलागले. आहि या बाबिीि त्याचें माझे वाद-हववादही होऊ 
लागले. मी नगेंद्रबाबूंचा पक्ष घेऊन त्याचं्याशी िकम -हविकम  करू लागलो. आहि मग िेही ‘आळशाचा 
पाहठराखा’ म्हिून माझा हिरस्कार करू लागले. 

 
नेमणनयमाच्या पद्धिीबद्दल मिभेद 

 
आिखी एका बाबिीि मिभेदाची पाळी आली. केशवबाबू इगं्लंडहून आल्यावर त्यानंी ज्या 

वगेवगेळ्या योजना आखल्या, त्याि भारिािील ब्राह्म मंहदराि येिाऱ्या उपासकानंा बोलावनू त्यािं 
संघहटिपिा आिण्याचा प्रयत्न करिे ही एक होिी व िसा िे प्रयत्न करू लागले. पि उपासक मंडळींना 
बोलहविाच िे स्विंत्रपिे आपापले मि व्यक्ि करू लागले. अनेक हवषयािं मिभेद आहि िकम हविकम  
उपस्स्थि होऊ लागले. उपासकाचं्या कायमपद्धिीि हनयमबद्धिा असावी व िसे हनयम ियार व्हाव ेयाहवषयी 
िरुि मंडळीपैकी अनेकानंा उत्स किा वाटू लागली. त्याचंी िशी इच्छा असिे स्वाभाहवक असले िरी 
केशवबाबूनंा हे पसिं नव्हिे असे वाटिे. कारि थोड्याच हदवसािं उपासकमंडळीपकैी काही काहींना मधून 
मधून बोलाहवण्याि येि असलेले रद्द करण्याि येऊ लागल्याचे हदसू लागले. वषाच्या शवेटी एकदा सवमजि 
संमेलनाप्रमािे एकहत्रि होि असि; एवढेच शवेटी हशल्लक राहहले. काम हनयमबद्ध असाव ेअसेही आम्हालंा 
वाटि होिे. पि ही आमची इच्छा एक वळे जागृि होऊन प न्हा भस्माच्छाहदि स प्ि झाली. 

 
 ٭٭٭
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.८. 
 

ग्रामसुधारिेला स्विःला वाहून घेिले 

 
आजारी मामाचें बोलाविे— 

 
या सगळ्या मिभेदाचं्या वावटळी चालू असिाच १८७३ सालच्या प्रारंभी माझे परमपूज्य मामा 

‘सोमप्रकाश’ चे संपादक द्वारकानाथ हवद्याभषूि महाशय आजारी पडले आहि मला त्यानंी बोलाविे 
पाठहवले. काही हदवसापंासून त्याचें आरोग्य हबघडून िे अंथरुिाला हखळले होिे. त्यानंी काम करण्याचेही 
सोडले होिे. त्यानंा काही करविच नव्हिे. लवकरच पेन्शन घेऊन संस्कृि कॉलेजािून सेवाहनवृत्त व्हाव े
आहि हवाबदल करण्यासाठी बंगालच्या वायव्येकडील एखाद्या चागंल्याशा हठकािी जाव ेअसा त्यानंी बिे 
केला होिा. पि आपल्या ‘सोमप्रकाश’ साप्िाहहकाचे संपादकत्व, आपि स्थापन केलेले गावािील 
संस्कृि-इंग्रजी स्कूल, आपला सवम व्यवहार, आपल्या पहरवाराची देखभाल या सवांची जबाबदारी कोि 
स्वीकारिार! ही त्यानंा काळजी पडली. त्याचं्या म लािं हा भार व ही जबाबदारी पेलण्याची शक्िी नव्हिी. 
मोठ्या मामानंी मला स्विःच्या नजरेखाली वाढहवले होिे. हशक्षि हदले होिे, ह षार केले होिे. मी ही 
लहानपिापासून त्याचें धार्ममक व नैहिक चहरत्र डोळ्यासंमोर ठेवनू पावले टाकीि असल्याम ळे, मला िेच 
सवमश्रेष्ठ वाटि. आज मला जे स्वरूप आले होिे िे याचं्याम ळेच. नाहींिर माझी काय अवस्था झाली असिी 
देवालाच माहीि. 

 
मामानंी मला बोलावनू म्हटले, ‘यावळेी िू येऊन माझी ही अनेकहवध जबाबदारी स्वीकारली 

नाहीस िर मला काही हवापालट करण्यासाठी क ठे जािा येिार नाही.’ 
 
मी मोठ्याच संकटाि पडलो. केशवबाबूंच्या सूचनेप्रमािे एका कामाचा बोजा मी हशरावर घेिला 

आहे. आिा मामानंी केलेली ही सूचना वा मागिी! काय उत्तर द्याव े हे न स चल्याम ळे मी िसाच काही न 
बोलिा हवचार करीिच कलकत्त्याला आलो. आल्यावरही िोच हवचार चालू होिा. नगेंद्रबाबू वगैरे हमत्राशंी 
हवचार-हवहनमय केला. सवांनीच मामानंा आधार हदला पाहहजे, िे ि मचे किमव्य आहे असे साहंगिले. शवेटी 
खूप हवचार आहि मनन केल्यावर केशवबाबूंकडे जाऊन त्यानंा म्हटले, ‘नव्या वषाचा आरंभ होि आहे. 
यावळेी महहला स्कूलमध्ये हशकहवण्याचे माझे काम आपि द सऱ्या कोिालाही देऊ शकाल. िेव्हा िशी 
आपि व्यवस्था करावी. मला माझ्या मामाचं्या साहाय्याला जािे भाग आहे.’ यावर िे काही बोलले नाहीि. 
मनािल्या मनाि िे असंि ष्ट झाले की काय िेही त्यावळेी मला कळले नाही. नंिर मला कळले की मी अशा 
रीिीने जाव े हे त्यानंा पसिं नव्हिे. प्रचारकायाि सवम आय ष्ट्य घालहवण्याचा सकंल्प करून मी आलो 
असिाना घरग िी व्यवहाराच्या हनहमत्ताने मी परि जाव ेहे त्यानंा आवडले नाही. असो. 

 
मी मामाचं्या कायमव्यापाला हािभार लावण्यासाठी हहरनाभी येथे आजोळी गेलो. गेल्यानंिर 

‘सोमप्रकाश’चे संपादकत्व, शाळेची व्यवस्था व हेडमास्िर, इस्टेटीचा कारभार आहि त्याचं्या 
क ट ंबपहरवाराची देखभाल या सवम गोष्टी मी माझ्या हािी घेिल्या. मामाही माझ्याकडे हे सवम अहधकार देऊन 
हनकििपिाने काशीला गेले. 
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एक दोन हदवसािं केशवबाबूंनी मला बोलाविे पाठहवले व त्याचं्याकडे जािाच िे मला म्हिाले, 
‘ि मच्या दोन्ही पत्नींना ज्या िऱ्हेने आश्रमाि ठेहवले आहे त्या िऱ्हेने आिा याप ढे त्यानंा ठेविा येिार नाही. 
हवराजमोहहनी कदाहचि आत्महत्याही करील अशी भीिी वाटिे.’ वास्िहवक अशा प्रकारची भीिी मला 
वाटि नव्हिी. कारि कलकत्त्याि असिाना मी या सवम गोष्टी हिला समजावनू सागंि असे, िे असो; पि 
केशवबाबूंच्या या सागंण्यावर बरीच चचा होऊन असे ठरले की, प्रसन्नमयी माझ्याबरोबर हहरनाभी येथे 
राहील. आहि हवराजमोहहनीला आश्रमाबाहेर कोठेिरी ठेविा येईल. मी दर शहनवारी िेथे येऊन रहववारचा 
हदवस हिच्या संगिीि राहून जाईन. 

 
या नवीन व्यवस्थेप्रमािे प्रसन्नमयी माझ्याबरोबर हहरनाभीला आली. नगेंद्रबाबू आश्रमािून हनघनू 

काही हमत्रासंह द सरीकडे हबऱ्हाड करून राहू लागले. हवराजमोहहनी त्याचं्यांि राहू लागली. मी दर 
शहनवारी कलकत्त्याला येऊन रहववारी त्याचं्याकडेच राहून जाि असे. 

 
त्यावळेी ज्या पद्धिीने ही सवम कामे मी करीि असे, िी पद्धि अशी— हवराजमोहहनी माझ्यापासून 

वगेळी राहण्याला ियार होईना. िेव्हा मी असे ठरहवले की, जेव्हा िी आहि प्रसन्नमयी एकत्र असिील िेव्हा 
मी त्या दोघीि न राहािा द सरीकडे राहावयाचे आहि त्या दोघी वगेवगेळ्या हठकािी एकमेकींपासून दूर 
राहािील िेव्हा मी पिी या नात्याने त्याचं्यािं राहावयाचे. याप्रमािे ही पद्धि स रू झाली. प्रसन्नमयी हजविं 
असेपयंि प ष्ट्कळ वष ेयाच पद्धिीने माझा गृहस्थाश्रम चालि असे. 

 
याच १८७३ सालच्या २५ हडसेंबर रोजी नािाळच्या हदवशी हहरनाभी येथे माझी हिसरी म लगी 

स हाहसनी हहचा जन्म झाला. 
 
हहरनाभी येथे आल्यावर मी एका फार मोठ्या व्यापाच्या भोवऱ्याि सापडलो. पहहले, मामाचं्या 

शाळेची सवम व्यवस्था जेव्हा मी पाहू लागलो िेव्हा, त्यापूवी हकत्येक वष ेगावाि असलेल्या व ठाि माडूंन 
राहहलेल्या मलेहरयाच्या त्रासाम ळे शाळेिील हवद्याथ्याची संख्या बरीच घटली असून, जमेपेक्षा खचाचेच 
प्रमाि जास्ि असलेले आढळले. याचा पहरिाम असा झाला की, हेडमास्िर म्हिून मला १०० रुपये विेन 
हमळि असले िरी ४० । ५० रु. सेके्रटरी या नात्याने इिर हशक्षकाचं्या विेनापायी खचम करण्याची पाळी 
माझ्यावर येऊ लागली. द सरीकडे सोमप्रकाश विममानपत्राचा सवमच भार माझ्यावर पडल्याने हनरहनराळी 
विममानपते्र वाचिे व हलहहिे या कामाकडे प ष्ट्कळसा वळे द्यावा लागे. हशवाय मधून मधून मोठ्या मामाचंी 
िाल कदारी पाहण्यासाठी व िेथील व्यवस्था ठेवण्यासाठी मला सवमत्र खारे पािी असलेल्या स ंदर बनाि 
जाऊन एकदोन हदवस राहाव ेलागे. त्यािंच या दगदगीम ळे मलेहरयानेही मला पछाडले. वारंवार येिाऱ्या 
िापाम ळे हलव्हरच्या वदेना जािव ूलागल्या. औषधपािी करून त्या आजाराचा उपशम करीि असे. िरी 
कामाच्या व्यापािून स टका होिे अशक्य झाले. अथाि अहवश्रािं श्रम आहि दगदग चालूच राहहली. 

 
ग्रामसुधारिा करण्याचा प्रयत्न 

 
घरच्या कारभारावाचनू आिखीही काही बाबिीि मला झगडाव े लागि होिे. सोमप्रकाशची 

व्यवस्था हािाि घेिल्यावर मला हदसून आले की, राजपूर, हहरनाभी वगैरे गाव, काही वषांपासून 
कलकत्त्याच्या दहक्षिेकडे उपनगराप्रमािे असलेल्या बेहाला वगैरे गावासंहहि एका म्य हनहसपालटीि 
सामील करण्याि आले आहेि. िेव्हापासून स मारे दहा वष ेहहरनाभी, राजपूर, चागंडीपोिा वगैरे गावची 
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रयि रीिसर म्य हनहसपाहलटीचा टॅक्स देि आली आहे. योग्यवळेी टॅक्स न भरल्यास त्याचंी भाडंीक ं डी 
हललाव केली जाि असि. पि गेल्या दहा वषांि गावािील रस्त्यावंर स्य हनहसपाहलटीने मठूभर मािी 
टाकण्याचीही उदारिा दाखहवलेली नाही. इिकेच काय पि या इिक्या दीघावधीि दलदलीने भरलेल्या 
अनेक खड्ड्ड्यािील हचखलही काढलेला नाही. िपासाअंिी कळले की म्य हनहसपल कहमटीि बेहाला आहि 
त्याच्या आसपासच्या वस्िीिील बरेचसे लोक हनवडून आल्याम ळे पैसा त्या भागािच खचम केला गेला आहे, 
जाि आहे. 

 
मला हा मोठा अन्याय वाटला. ही अनावस्था नाहीशी व्हावी म्हिनू संकल्पपूवमक सोमप्रकाशाि 

लेखिी चालव ूलागलो. त्याम ळे सोमप्रकाश वाचिारे बाहेरचे लोक रागाव ूलागले. केवळ विममानपत्रािच 
हलहून मी समाधान न मानिा, शालागृहाि ग्रामस्थ लोकानंा बोलावनू याबाबिीि चळवळ करण्याला आरंभ 
केला. अनेकाचं्या स्वाक्षऱ्या घेऊन वहरष्ठाकंडे एक अजमही पाठहवला. जरी सगळ्या प्रयत्नाचें यश हहरनाभी 
सोडण्यापूवी मला पहािा आले नाही, िरीपि सागंायला आनंद वाटिो की, याच प्रयत्नानंी राजपूर वगैरे 
गाव, बेहाला गटािून वगेळे होऊन एक वगेळी म्य हनहसपाहलटी होण्याि त्याचे पयमवसान झाले आहि 
गावाचंा कायापालटही झाला. 

 
मी याच वळेी द सऱ्या एका चळवळीला स रवाि केली आहि ईश्वरकृपेने त्यािही मी यशस्वी झालो. 

सोमप्रकाशाि हलहायला असा आरंभ केला की, राजपूर वगैरे मलेहरयाने पीहडि असलेल्या सगळ्या 
गावासंाठी एक गव्हनममेंट जॅहरटेबल हडस्पेन्सरी असली पाहहजे. मी हहरनाभीि असिानाच याची दखल 
घेिलेली मला हदसून आली. प्रथम डॉक्टर आहि औषधाचंी पेटी माझ्याकडे पाठहवण्याि आली. मी या 
डॉक्टर महाशयानंा व त्याचं्या दवाखान्याला हहरनाभीिीलच एका सद् गृहस्थाच्या घराि वगेळी असलेली 
जागा देण्याची ित्परिा दाखहवली. आिा या धमाथम दवाखान्याची चागंली उन्निी झाली आहे. 

 
आिखी हिसरीही एक चळवळ करिे भाग पडले. िी म्हिजे मामाचंी शाळा स्विःच्या जहमनीवर 

कायमची प्रहिहष्ठि करिे. ही शाळा स्थापन करिाना मामानंी थोडेफार अहवचाराचेच काम केले होिे. 
आपली ही शाळा उच्च प्रिीची होईल अशी त्याचंी कल्पना. त्यासाठी हशक्षकाचंी प्रारंहभक विेनश्रिेीच 
वाढवनू ठेहवली होिी. प्रथम पंहडिाला ४० रु. विेन पि हे एवढे विेन क िालाच देण्याि आले नव्हिे. 
हेडपंहडि महाशयानंा त्यापूवी पाच वष ेदरमहा २५ रुपयेच हमळि. याचप्रमािे इिरानंाही शाळा स्थापनेच्या 
वळेी ठरलेली विेनापेक्षा प ष्ट्कळच कमी विेन हमळे. विेनश्रेिी वाढवनू ठेवण्याचा असा पहरिाम झाला होिा 
की, ज्या ज्या वळेी हवद्याथ्यांकडून हमळिाऱ्या फीिून काही पैसा हशल्लक राही िो त्या त्या वळेी वाढीव 
विेनश्रेिीच्या टके्कवारीि हदला जाई. प ष्ट्कळ हदवसापंासून बेंच, नकाश,े ग्लोब, लायब्ररी याि पसैा खचम 
केला गेलाच नाही. या वस्िंूचा अभाव वळोवळेी चागंलाच जािवि असे. पि पैशाचं्या अभावी याची पूिमिा 
करिा आली नाही. 

 
या गैरसोयीम ळे मी हशक्षकाचंी सकंस्ल्पि विेनश्रेिी प ष्ट्कळ कमी केली आहि शाळेची उन्निी 

करण्याचे ठरहवले. सवमप्रथम माझे विेन १०० रु. चे ८० करून इिर हशक्षकानंाही गेल्या पाच वषांि जे विेन 
हमळि होिे िेच ठराहवक विेन असाव े असे इनस्पेक्टरानंा कळहवले. त्याम ळे हशक्षकवगाि फार मोठी 
खळबळ माजली. माझ्या आईचा च लि भाऊ कैलासचंद्र चक्रविीमहाशय हे त्यावळेी स्कूलचे हेडपंहडि 
होिे. त्यानंी या चळवळीचे नेिेपद स्वीकारले. हशक्षकापंकैी काही हशक्षक िर ‘ही शाळा मोडून आपि नवीन 
शाळा स्थापन करू’ अशी भीिी दाखव ूलागले. मी काही हदवस सगळ्याच बाबिीि मौन स्वीकारले होिे. 
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असे करण्याि शाळेला उच्चावस्था आिावी हा माझा हेिू आहे हे त्यानंा मी ग प्िपिाने समजावले आहि 
उत्तम रीिीने दाखवनूही हदले; पि काही केल्या िे आपली चळवळ थाबंवायला ियार होि ना. शवेटी एके 
हदवशी शाळा स टल्यावर सगळ्या हशक्षकानंा एकत्र आिून त्याचं्या समोर घड्याळ ठेहवले आहि साहंगिले 
की, ‘ज्यानंा ज्यानंा ही शाळा सोडून जायचे असेल व जे शाळेहवरुद्ध चळवळ करू पाहाि असिील त्यानंा ही 
मी दहा हमहनटाचंा वळे देिो. या वळेाि त्यानंी राहिार की जािार िे साहंगिले पाहहजे. जर राहायचे असेल 
िर त्यानंी शाळेहवरुद्ध चळवळ करिार नाही असे वचन देऊन राहहले पाहहजे.’ माझा हा स्पष्ट आदेश ऐकून 
सवमच हनरुत्तर झाले. दहा हमहनटानंंिर सगळी चळवळ बदं झाली. पि प ष्ट्कळसे मनािल्या मनाि माझ्यावर 
रागावले िे रागावलेच. काय करिार! किमव्यपालनासाठी लोकाि अहप्रय व्हाव ेलागले. 

 
िाळेचे णिक्षक नाटकाि सगगे घेि 

 
आिखी एका चळवळीने यापेक्षाही िीव्र स्वरूप धारि केले. शाळेची सवम व्यवस्था मी पाहू 

लागल्यावर मला असे आढळून आले की शाळेिील काही हशक्षक, गावािील जते्रच्या नाटकाि सोंगे घेि 
असिाि. हवशषेिः दोघाबंद्दल मला समजले, एकजि ‘भगीहददी’ चे सोंग घेिो िर द सरा आिखी कसले. 
केवळ शौक म्हिून काढलेल्या या गावठी नाटक मंडळीचे प रस्किे, हनस्ष्ट्क्रय असे काही धहनक प त्र होिे. 
त्याचें हरकामपिाचे हे उद्योग. यािील काही दारुबाज होिे िर द सरे उच्छंखलिेने द वमिमन करण्याि 
हनष्ट्िाि होिे. शाळेिील िे दोन हशक्षक त्याचं्या टोळीि सामील असि. त्याम ळे हवद्याथी म ले त्या दोघाकंडे 
अवजे्ञच्या नजरेने पाहाि. स्कूलच्या बोडावर हलहीि ‘भहगहददी, रागव ूनको.’ असे प ष्ट्कळ. मला िर हे सवम 
म ळीच सहन होि नसे. मी एक सक्यूमलर काढले की, ‘शाळेच्या हशक्षकापंकैी कोिीही या हौशी 
नाटकमंडळीिील नटवगाि गेल्यास त्याच्या हशक्षकाच्या पेशाला िे अयोग्य आहे असे समजण्याि येईल.’ हे 
वाचून त्या दोन्ही हशक्षकानंा नाटकमंडळी सोडावी लागली. त्या मंडळीिील शौकीन िरुि, या कारिाने 
माझ्यावर जास्िच हचडले. 

 
हा क्रोध त्यानंी अनेक हदवस हृदयाि ग प्ि ठेहवला होिा. शवेटी १८७४ सालच्या चैत्र महहन्याच्या 

शवेटी घोषयाते्रच्या उत्सवाच्या हनहमत्ताने दारूच्या ध ंदीि यानंी आपल्या दोस्िमंडळींसह माझ्या राहात्या 
जागेवर हल्ला चढहवला आहि माझ्याबरोबर असलेल्या एका हवद्याथ्याचे डोके फोडले. हा दंगा त्यानंी का 
केला त्याचे कारि असे : 

 
घोषयाते्रच्या उत्सवाि गावच्या जहमनदारबाबूकंडे या हनहमत्ताने अनेक कायमक्रम व नाचरंग होई व 

शाळेसमोर रस्त्यापयंि त्या त्याचं्या समारंभाहनहमत्त भरिारा बाजार भरे. मी शाळागृहािच आिील बाजूस 
सहक ट ंब राहाि असे. या हदवशी सायकंाळी शाळेच्या अभ्यासगहृाि बसून मी काही वाचीि आहे, इिक्याि 
समोरच्या बाजारािून एक म लगा माझ्याकडे येऊन सागंू लागला, ‘पत्त्याचंा डाव खेळिाऱ्या एका 
द कानदाराने माझ्या एका सहाध्यायला पत्त्याचा खेळ दाखहविा दाखहविा फसवनू त्याचे सवम पैसे ल बाडले 
आहेि आहि म लगा रडि आहे.’ 

 
हे त्याचे बोलिे ऐकिाच मी त्या द कानदाराकडे गेलो आहि म लाला फसहवल्याबद्दल त्याला रागाने 

बोलू लागलो. म्हटले, ‘असा फसवा खेळ खेळिे बेकायदेशीर आहे. मी पोलीस इनस्पेक्टरला कळवीन’ 
आहि मी घरी आलो. नंिर ऐकले की िो द कानदार माझ्या हवरुद्ध िक्रार घेऊन जहमनदारबाबूकंडे गेला 
होिा. त्यावळेी िेथे जहमनदारबाबू हमत्रमंडळीसह मजलशीि बसले होिे. आपल्या रंगेल आहि रगेल दोस्ि 
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मंडळींच्यासमोर िो द कानदार ही िक्रार घेऊन आलेला पाहून म्हिाले, ‘आ?ं इिका उद्धटपिा! आमच्या 
गावाि येऊन नोकरी करीि असलेल्याचा आमच्या उत्सवाि हस्िके्षप! जा. काय म्हििो पाहा िरी.’ 
आपल्या रगेल दोस्िानंा उदे्दशून हे त्याचे वाक्य होिे. 

 
मग काय हवचारिा! आधीच उल्हास! त्याि फाल्ग न मास. लागलीच िेथून लाठीवाले काही िरुि 

शाळागृहावर आक्रमि करण्यासाठी धावले. िे अशाप्रकारे खवळून येि आहेि हे ऐकिाच एका जवळच्याच 
म लाला प ढचे दार बंद करून आिून क लूप घाल म्हिून साहंगिले व आिल्या बाजूला क लूप लावलेले असू 
द्या. हा प्रक्षोभ थाबंल्यावर जमीनदारबाबूनंा झालेला प्रकार समजावनू सागंिा येईल’ असे मी माझ्या मनाशी 
ठरहवले. 

 
म लगा क लूप लावीि आहे इिक्याि िी हल्लखेोर टोळी िेथे हजर. त्यानंी लाठीच्या िडाख्याने 

म लाचे डोके फोडले. आहि नंिर िे शाळागृहाि आले. मी आत्मरक्षिासाठी सज्ज होऊन अगदी हनभमयपिाने 
त्याचं्यासमोर जाऊन उभा राहहलो. त्यानंी माझ्यावर काही हाि उचलला नाही; कोिीिरी एकजि प ढे 
येऊन त्या हल्लखेोर िरुिाचं्या कानाि काहीसे म्हिाला आहि वग िे सगळे लोक एकामागनू एक असे बाहेर 
हनघून गेले. मी हफयाद केली असिी िर फौजदारी ग न्ह्याखाली त्यानंा चागंलीच हशक्षा झाली असिी; पि 
िसे करिे मला योग्य वाटले नाही. आहि िे चागंलेच झाले; कारि िे जमीनदार त्यानंिर माझ्या बाबिीि 
व शाळेच्या बाबिीि चागंलीच सहान भिूी दाखव ूलागले. 

 
हणरनाभी ब्राह्मसमाज 

 
अशी सगळी कामहगरी चालली असिाही हहरनाभी येथे पाऊल टाकिाच मी ब्राह्मसमाजाला 

प नरुज्जीहवि करण्याच्या कायाला लागलो. काही िरुिाचें याच वळेी इकडे हवशषे लक्ष गेल्याम ळे व नवीन 
कायमक्रमाि त्याचें मन ओढ घेऊ लागल्याम ळे िे समाजाि येऊ लागले. माझ्या हवनंिीला अन सरून यापूवी 
या ब्राह्मसमाजािील उत्सवाचे वळेी महषी देवेंद्रनाथ ठाकूर आहि आचायम केशवचदं्र सेन हे आले होिे आहि 
त्यानंी आमचा प रस्कारही केला होिा. या वळेी माझे हमत्र प्रकाशचदं्र राय यानंा मी शाळेचे द य्यम हशक्षक 
केले होिे. िे माझ्याबरोबर शाळेच्या जागेिच राहाि. प्रसन्नमयी िर त्यानंा वडलापं्रमािे मान देई. 
याचं्याप्रमािे भस्क्िव्याक लिा मला फारच थोड्या प रुषािं आढळली. आमची कौट ंहबक उपासना नेहेमी 
होिच असे. हशवाय मी आहि प्रकाशचदं्र असे दोघेही रोज सायंकाळी प ष्ट्कळ वळेपयंि धममजीवनािील 
गंभीर ित्वाचंी चचाही करीि असू. त्याचं्या या सहवासाचा मला व प्रसन्नमयीला प ष्ट्कळच फायदा झाला. 
िेव्हापासून प्रकाशचदं्राशंी माझी इिकी गाढ मतै्री जमली की, त्यानंिरच्या सामाहजक बंडाळीिही िी 
हवस्कळीि झाली नाही. याच वळेी प्रकाशची पत्नी अघोरकाहमनी काही हदवस हहरनाभी येथे आमच्याि 
येऊन राहहली होिी. हिचीही आमच्या कौट ंहबक स्वास्थ्याला बरीच मदि झाल्यावाचून राहहली नाही. 

 
पणििा स्त्रीची मुलगी लक्ष्मीमिी 

 
या हहरनाभी गावी असिानाची आिखी एक उल्लखेनीय घटना आहे. कारि याच वळेी लक्ष्मीमिी 

ही आमच्या आश्रमाि आली. ही म लगी ढाका शहरािील एका पहििा (वशे्या) स्त्रीची म लगी. हहच्या आईने 
हहला लहानपिी एका म लींच्या शाळेि घािली होिी. त्या शाळेि लक्ष्मीमिीला एका हििन हशहक्षकेचा व 
एका ब्राह्म हशक्षकाचा सहवास लाभला. 
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ही हशहक्षका व हशक्षक या दोघाचं्या सहवासाि आल्यावर आपल्या आईचे जीवनहनवाहाचे साधन 

हकिी घृिास्पद आहे याची हिला कल्पना आली. प ढे लक्ष्मीमिी जेव्हा १३ | १४ वषांची झाली िेव्हा हिची 
आई आपला पूवापार चालि आलेला व्यवसाय व जीवनहनवाहाची सोय याचंी थोडथोडी माहहिी म लीला 
देऊ लागली. खोट्या पे्रमाचा अहभनय, फसव ेडावपेच, आजमवी वृत्ती वगैरे सप्रयोग हशक्षि देण्याि जेव्हा 
हिला अपयश आले, िेव्हा बळजबरीने प्रयोग करण्याला िी प्रवृत्त झाली. एकदा हबचाऱ्या लक्ष्मीमिीला 
एका प रुषाबरोबर एका खोलीि सारा हदवस हिने कोंडूनही घािले. ओरबाडून, चावनू, हािपाय झाडून 
हािानंी हजिका प्रहिकार करिा येईल हििका सारा हदवस करून हिने आत्मरक्षि केले. सायकंाळच्या 
वळेी दार उघडले आहे असे पाहून लक्ष्मी जी िेथून हनसटली िी थेट त्या ब्राह्म हशक्षकाकडे येऊन दाखल 
झाली. त्याने हिला एका ब्राह्म क ट ंबाि आिून ठेहवले. हिच्या आईने द ष्ट लोकाचं्या हचथाविीवरून म लगी 
आपल्याला परि हमळावी म्हिून त्या ब्राह्मपालकावर फौजदारी केली. म लीला फूस लावनू पळवनू नेल्याचा 
आरोप ठेवला व हिला आपल्या स्वाधीन करण्याची मागिी केली ; स दैवाने हा खटला एका इंग्रज 
न्यायाधीशाप ढे चालला. सगळी हकीगि त्याच्या लक्षाि येिाच त्याने लक्ष्मीला हिच्या आईच्या हािून म क्ि 
करून त्या ब्राह्मपालकाच्या स्वाधीन केले. 

 
कज्ज्याचा हनकाल अशा रीिीने आपल्या हवरुद्ध झाल्याचे पाहून लक्ष्मीच्या आईने हिला आपल्या 

हािी आिावी म्हिनू द सऱ्या मागाने प्रयत्नाला स रवाि केली. म लीला भेटायला िू येऊ नको असे साहंगिले 
िरी काही केल्या िी ऐकेना. लक्ष्मीच्या आश्रयदात्याला िी सळो की पळो करून सोडू लागली. िेव्हा मग 
हिचा उद्धारकिी ब्राह्म िरुिमंडळी लक्ष्मीला त्या संकटािून म क्ि करण्याकहरिा कलकत्त्याला घेऊन 
आली. पि िेथे त्यानंा हिला ठेवण्याकहरिा योग्य जागा न हमळाल्याम ळे हहरनाभी येथे माझ्याकडे आले. मी 
प्रसन्नमयीशी सल्लामसलि करून लक्ष्मीला आश्रय हदला. या हठकािी हेही सागंिे अवश्य आहे की 
गिेशस ंदरी वा मनोमोहहनी त्यापूवीच हववाहहि होऊन माझ्या घरािून हनघून गेली होिी. 

 
लक्ष्मीमिी माझ्याकडे राहायला आल्यानंिर एका ब्राह्मिरुिाशी हिचा हववाह झाला. पि त्या 

हबचारीला जास्ि हदवस वैवाहहक स ख उपभोहगिा आले नाही. हववाहानंिर आपल्या पिीसह िी उत्तर 
बंगालमध्ये जलपाईग डी येथे राहू लागली होिी. िेथे एका वषािच िी मरि पावली. 

 
* * * 
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.९. 
 

कलकत्त्याि अध्यापन 

 
‘सोमप्रकाि पणत्रके’चा नवा संसार 

 
हहरनाभी येथे मी राहायला आल्यापासून मलेहरयाचेही आगमन झाले. त्यावळेी त्याचे प्रमाि 

चागंलेच वाढले होिे. मी गेल्याबरोबर मला त्या िापाने पछाडले आहि वारंवार येिाऱ्या िापाम ळे मी अगदी 
वैिागून गेलो. हशवाय, पूवमवर्मिि सगळ्या कारिानंी मला फार श्रम कराव ेलागले. त्याम ळे दीड वषािच 
माझी प्रकृिी अहिशय खालावली. 

 
माझी त्या वळेची िी अवस्था पाहून, माझे श भकचिक व त्या भागािील शाळाचें डे. इन्स्पेक्टर 

राहधकाप्रसाद म खोपाध्याय यानंी मला भवानीपूरच्या नवीन स्थापन झालेल्या साऊथ सबबमन स्कूलचे 
हेडमास्िर केले. माझ्या आठविीप्रमािे सागंायचे म्हिजे १८७४ सालच्या अखेरीस मी या शाळेि हेडमास्िर 
म्हिून आलो. आहि हहरनाभी येथे माझ्या जागी, माझे ग्रामवासी व वडील बधंूंप्रमािे मला पूज्य असिारे 
श्रदे्धय उमेशचंद्र दत्त महाशय हे हेडमास्िर झाले. हवराजमोहहनीही त्याचं्या बरोबरच हहरनाभी येथे जाऊन 
त्याचं्या क ट ंबाि राहू लागली. प्रसन्नमयी लक्ष्मीमिीसह माझ्याबरोबर भवानीपूर येथे आली. मी शहनवारी 
हहरनाभी येथे जाऊन अध्यापनासाठी येि असे. अशा प्रकारे काही हदवस गेले. शवेटी मी माझ्या कामाच्या 
सोयीसाठी म्हिून मामाचें िे साप्िाहहक आहि छापखाना भवानीप रािच आिला. सोमप्रकाशला इंग्रजी 
प रविीची जोड देऊन िे साप्िाहहक भरभराटीला आिण्याच्या प्रयत्नाला लागलो. छापखान्याचीही बरीच 
प्रगिी केली. 

 
याहशवाय भवानीप राि येिाच हकत्येक ब्राह्महमत्राचं्या सहकायाने एका ब्राह्मसमाजाची स्थापना 

केली. माझ्या राहत्या घरािच या समाजाची साप्िाहहक उपासना होि असे. आचायाचे कामही मलाच 
प ष्ट्कळ हदवसपयंि कराव ेलागे. मधून मधून कलकत्त्याहून नरेंद्रबाबू वगैरे हमत्रमंडळीपैकी कोिाकोिाला 
आिनू उपासना चालवीि असे. 

 
कसद हरयापटी ब्राह्मसमाजाच्या आचायमत्वाची जी जबाबदारी माझ्यावर होिी, िी मी हहरनाभी येथे 

असिानाही पत्करलीच होिी. आहि अनेकदा झडवादळािूनही जाऊन िेथील कामहगरी करावी लागे; िी 
यावळेी माझे हमत्र केदारनाथ राय याचं्याकडे मी सोपहवली. त्यानंीही िी प ढे अनेक हदवस आस्थेने 
साभंाळली होिी. 

 
णस्त्रयाचं्या उच्चणिक्षिाची चळवळ 

 
मी हहरनाभी येथे असिाना कलकत्त्यािील भारिवषीय ब्राह्मसमाजाि हनरहनराळ्या चळवळी 

चालल्या होत्या. मी भवानीप राि आल्यावर या चळवळीच्या प्रवाहाि सापडलो. यािील काही काही 
चळवळी मी भारिआश्रमाि असिानाच प्रथम स रू झाल्या होत्या. पडदानशीन हस्त्रयानंा उपासनेच्या वळेी 
सवांबरोबर बसहविे, आहि हस्त्रयानंा हशक्षि देिे या दोन बाबींसबंंधाने केशवबाबूंशी; द्वारकानाथ गागं ली, 
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द गामोहन दास, रजनीनाथ राय, अन्नदाचरि खास्िगीर वगैरे ब्राह्मसमाहजयाचंा कसा मिभेद झाला होिा 
त्याचे विमन मी पूवी केलेच आहे. द्वारकानाथ गागं ली याचंा पक्ष भारिआश्रमािील पूवीच्या महहला 
हवद्यालयाने सिं ष्ट न होिा, महहलाचं्या उच्च हशक्षिाच्या उदे्दशाने नवीन हवद्यालय स्थापन करण्याला प ढे 
सरसावला. 

 
प्रथम या पक्षािील लोकानंी कहद महहला हवद्यालय या नावाने एक हवद्यालय स्थापन केले. 

हवलायिेिून नवीनच आलेली क मारी ॲक्रॉइड हहच्याकडे त्यानंी या हवद्यालयाची सवम व्यवस्था सोपहवली. 
पि काही वषांनी ही क माहरका हववाहहि झाल्याम ळे हे हवद्यालय, ‘वगंमहहला हवद्यालय’ या नावाि 
पहरवर्मिि झाले आहि काही हदवसानंी िे बेथून कॉलेजला जोडण्याि आले. 

 
बाहलगजं येथे एक घर भाड्याने घेऊन ही शाळा उघडण्याि आली. गागं लीभाई स्विः एक हशक्षक 

झाले. केवळ हशक्षकच नव्हे िर रातं्रहदवस हवसावा न घेिा या हवद्यालयाच्या उन्निीसाठी त्यानंी कायावाचा-
मनाने स्विःला वाहून घेिले. 

 
मी भवानीपूर येथे आल्यावर पाहहले, िेव्हा ही शाळा उत्तम चालली. होिी. गागं लीभाई कोित्याही 

प्रकारे हयगय करिारे नव्हिे. त्याचंी हचकाटी हवलक्षि होिी. माझे त्याचं्यावर मनःपूवमक पे्रम व श्रद्धा 
जडली होिी. अशा प्रकारचा सच्चा व सत्यान रागी मन ष्ट्य आढळिे कठीि. पूवी साहंगिलेच आहे की, 
गागं लीभाई हे स्त्रीस्वािंत्र्याचे कट्टर भोक्िे व नेिे होिे. मी स्त्रीस्वािंत्र्याच्या बाबिीि त्याच्या इिका कट्टर 
नसलो िरी, स्त्री-जािीची उन्निी व्हावी असे मनःपूवमक इच्छीि असे. मी भवानीप र येथे येिाच गागं लीभाईनंी 
मला एखाद्या रक्िहपपासू जळवपे्रमािे आपल्याकडे असे काही ओढून घेिले की मला माझी म लगी हेमलिा 
हहला त्याचं्या हवद्यालयाि दाखल करिेच भाग पडले. अथात्  िी वगं महहला हवद्यालयाची हवद्यार्मथनी 
बनली. 

 
प्रचारकाचं्या कृणििीलिेबद्दल न्याय-अन्याय पाहावा की नाही? 

 
याच वळेी आिखी एका आंदोलनाला आरंभ झाला. मी हहरनाभी येथे असिाना केशवबाबूंच्या 

भारिआश्रमाि एक घटना घडून आली. यावळेी माझे एक ग्रामस्थ ब्राह्महमत्र हरनाथ बसू महाशय आपल्या 
पहरवारासह भारिआश्रमाि राहाि असि. हरनाथबाबू मनमोकळ्या स्वभावाचा महाउत्साही असा मन ष्ट्य 
होिा. त्याची हमळकि कमी आहि खचम जास्ि असल्याम ळे त्याच्या जमाखचाचा केव्हाच मेळ बसि नसे. िो 
पहरवारासह आश्रमाि होिा खरा; पि कजाने गाजंला होिा. आश्रमचालकानंी त्याला त्या बाबिीि बराच 
त्रास हदल्याम ळे त्याने आपल्या स्त्रीप त्रांना सास रवाडीला पाठहवण्याचे ठरहवले. पि जािाना आश्रमाचे देिे 
त्याला फेडिा आले नाही. त्याची पत्नी हवनोहदनी आपल्या म ला-म लींना घेऊन माहेरी जाण्यासाठी गाडीि 
बसली; इिक्याि आश्रमाच्या अध्यक्षाचं्या ह कमाने, काही नोकर आश्रमाच्या फाटकाशी आले आहि 
म्हिाले, ‘आश्रमाच्या देण्याची फेड केल्याहशवाय आम्ही गाडी जाऊ देिार नाही.’ झालेल्या या आपल्या 
अपमानाम ळे हवनोहदनी रडू लागली आहि हिने आपल्या अंगावरचे दाहगने काढून हदले. त्यानंिर हिची 
गाडी सोडण्याि आली. याम ळे हरनाथबाबू रागावले आहि त्या रागाच्या भराि हवनोहदनीच्या नावासह 
त्यानंी ही सवम हकीगि ‘साप्िाहहक समाचार’ नावाच्या एका ब्राह्महवरोधी साप्िाहहकाि प्रहसद्ध केली. 
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स्थाहनक विममानपत्रानंा असे काही खाद्य पाहहजेच होिे. िे त्यानंा सहज हमळाले आहि त्यानंी 
त्याचा फायदा घेऊन सवमत्र टीकेची मोठी झोड उठहवली. त्याि आश्रम आहि केशवबाबू याचं्याहवरुद्ध 
हजिके काही हलहहिा येण्यासारखे होिे हििके हलहहले. आहि सवमत्र मोठी खळबळ उडाली. ही संधी 
साधून अत्यिं प ढारलेल्या पक्षािील एका ब्राह्मिरुिाने आश्रमाला उदे्दशून कटाक्षिेने एक अत्यिं 
कटूस्क्िपूिम असे पत्र ‘साप्िाहहक समाचार’ पत्राि प्रहसद्ध केले. िेव्हा केशवबाबूंना नाइलाजाने त्या 
साप्िाहहक समाचारावर हफयाद ग जरावी लागली. माझ्या आठविीप्रमािे मला वाटिे या हफयादीि शवेटी 
आपसाि समझोिा झाला. या बाबिीि मी हरनाथबाबू आहि त्याचंी पत्नी यानंा, ही हकीगि विममानपत्राि 
प्रहसद्ध केल्याबद्दल खूप दोष हदला होिा व हफयादीच्या बाबिीि केशवबाबूंच्या पक्षाचा बनलो होिो. 

 
पि या चळवळीिून व खळबळीिून आिखी एका चळवळीचा उगम झाला. हवनोहदनीला जािाना 

नोकराकडून दाराि अडहविे आहि हिचा अपमान करिे याबद्दल िरुि ब्राह्मपक्षाने, हवशषेिः 
गागं लीभाईंच्या अन यायानंी आश्रमावर रोष प्रकट करून या कायमवाहीचा न्याय करण्यासाठी व सत्य काय 
आहे िे प्रकट करण्यासाठी केशवबाबूंना आव्हान केले. या आव्हानहवषयक सूचनेला उत्तर म्हिनू 
धममित्त्वपहत्रकेि प्रहसद्ध केले की, ‘प्रचारक हे ईश्वरहनय क्ि असिाि, ब्राह्मलोक हे त्याचा न्याय करू शकि 
नाहीि, िी बाब न्यायालयीन होि नाही.’ झाले. या उत्तराने, समाजाची कायमपद्धिी आहि शासन यासंबधंाने 
एक नवीन चळवळ स रू झाली. 

 
द्वारकानाथ गागं ली याचं्या पक्षाने या चळवळीि सहक्रय भाग घेिला. मी भवानीपूर येथे आलो िेव्हा, 

केशवबाबूचें मि व त्याचें कायम यानंा हवरोध करण्यासाठी एक पक्ष चागंलाच हसद्ध झालेला मला हदसला. मी 
येिाच या पक्षाने मला आपल्याि ओढले. कारि ब्राह्मसमाज स्थापनेचे हनयम, घटना आहि केशवबाबूंच्या 
काही मिानंा हवरोध करिे या बाबिीि या पक्षाचा मी पूवीपासूनच समथमक होिो. 

 
केिवबाबंूच्या मिाचे समालोचन 

 
यानंिर माझ्या घराि व इिर वगेवगेळ्या हठकािी या हवरोधी पक्षाच्या वारंवार सभा होऊ लागल्या. 

शवेटी ब्राह्ममंडळींना सावध करण्याकहरिा य द्धघोषिा करण्याचे ठरले. ही य द्धघोषिा दोन प्रकारानंी स रू 
झाली. प्रथम कलकत्ता रकेनग ॲकॅडेमी नावाच्या शाळेि केशवबाबूहंवरुद्ध दोन व्याख्याने झाली. एक माझे 
व्याख्यान झाले आहि द सरे माझे हमत्र नगेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय याचें झाले. 

 
माझ्या व्याख्यानाि मी काय साहंगिले िे सवमच काही मला आिा आठवि नाही. म ख्यिः 

केशवबाबूंच्या काही मिाचें मी फक्ि समालोचन केले होिे. त्यासंबधंाने मला इिकेच आठविे की, 
रहववारच्या ‘हमरर’ मध्ये त्यानंी त्याचा उल्लखे करून त्यािील माझ्या उदार भावनेची प्रशसंा केली होिी. पि 
नगेंद्रबाबूचें वक्िृत्व त्यानंा म ळीच आवडले नाही. समाजकायाला हनयमबद्धिा असावी. याबद्दलचे हववचेन 
करिाना नगेंद्रबाबू म्हिाले होिे की, केशवबाबूचंी नेपोहलयनशी ि लना करावी लागेल. नेपोहलयनने 
ज्याप्रमािे बह जन समाजाचा पक्ष घेऊन लढाई केली, त्याचं्या हनशािाखाली कायम केले आहि शवेटी 
सम्राटाचा राजम क ट त्याने स्विःच्या मस्िकावर धारि केला, त्याप्रमािे केशवबाबूंनी ब्राह्मप्रहिहनधींची सभा 
स्थापन करून आहदब्राह्मसमाजाशी वादहववाद आरंहभला आहि शवेटी यथेच्छाचारी राजा होऊन त्यानंी 
अहधकार चालहवला. आहि याच हवधानाने केशवबाबूंचे अन यायी वा प्रचारक आमच्यावर रागाने जळफळू 
लागले. 
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माणसक ‘समदिी’ 

 
अशा रीिीने एका बाजूला वक्िव्ये स रू झाली िर द सऱ्या बाजूला १८७४ सालच्या नोव्हेंबर 

महहन्यापासून समदशी नावाचे एक हद्वभाषी माहसक स रू झाले. हमत्रमंडळींनी मला त्या माहसकाचे सपंादक 
केले. अथाि सवमसाधारि ब्राह्मसमाजाच्या दृष्टीने मी त्या पक्षाचा नेिा बनलो. ‘समदशी’ि मी व इिर 
लेखक केशवबाबूंच्या काही काही मिप्रिालीबद्दल हवरोध दशमवीि असू आहि स्विंत्रपिे धममित्त्वाचंी चचा 
करीि असू. ‘समदशी’ काही हदवस चालले होिे, नंिर बंद झाले; पि समदशी पक्ष िसाच राहहला आहि 
ब्राह्म समाजाची हनयमपद्धिी बनवावी –घटना ियार करावी – म्हिून जी चळवळ चालहवली जाि होिी 
िी िशीच चालू राहहली. 

 
आिखी एक णनराणश्रि मुलगी 

 
भवानीपूर येथे मी असिाना हकत्येक उल्लखेनीय अशा कौट ंहबक घटना घडल्या. याच वळेी माझी 

सवाि लहान म लगी सरोहजनी हहचा जन्म झाला. द सरी घटना अशी : एके हदवशी मी हायस्कूलमधून 
येऊन पाहहले िो एक हनराहश्रि म लगी आपल्या बोचकी, हबछाने वगैरे सामानासह माझ्या घरी उपस्स्थि 
झाली. हिला क ठे राहण्याला जागा नाही म्हिून माझ्याकडे आश्रय मागावा हा हिचा हेिू. हिने स्विःच्या 
आय ष्ट्याचे इहिवृत्त साहंगिले. खरेखोटे देवाला माहीि. मी मोठ्या संकटाि पडलो. द सरा आश्रय पाहा 
म्हिून सागंाव े िर िो काही प रुष नव्हे! िरुि म लगी! ‘िू रस्त्याि क ठेही पड’ म्हिून मी कसे सागं?ू 
हवशषेिः माझी पत्नी प्रसन्नमयी अत्यंि दयाळू स्वभावाची होिी. हनराहश्रि, दीन दहरद्री मन ष्ट्याच्या बाबिीि 
हिची दयाद्रम वृत्ती पाहून सगळेच म ग्ध होि. त्या िरुि म लीने येिाच हिला ‘आई!’ म्हिून हाक मारली. मग 
काय हवचारिा! लागलीच हिने हिला आपल्या जवळ ओढून घेिले. पूवी होिी लक्ष्मीमिी, आिा आली ही. 
स्विःचा एक म लगा आहि चार म ली त्याि या दोघाचंी वाढ झाली. शवेटी प्रसन्नमयीचा त्या म लीला आधार 
हमळाला! 

 
णिस्िीय हायचचवचे साणहत्यवाचन 

 
भवानीपूर येथील वास्िव्याि स्मरिीय अशा आिखी दोन गोष्टी आहेि. पहहली, यावळेी एका 

हििन पाद्री महाशयाशंी माझा पहरचय झाला. हवशषे मतै्री जडली. िो हायचचमचा कट्टर धमाहभमानी होिा. 
मी त्याच्या घरी प ष्ट्कळ वळे घालवीि असे. त्याच्या आग्रहाम ळे मी यावळेी हायचचमची अनेक प स्िके वाचीि 
असे. ही प स्िके वाचनू माझा खूपच फायदा झाला. दोनिीन महहनेपयंि त्याचंा माझ्या मनावर खूप प्रभाव 
होिा. त्याि जॉन हेनरी न्यमूनचे एक प स्िक (ॲपोलॉहजया प्रो स्व्हटा स या) हवशषे उल्लेखयोग्य असे मला 
वाटले. न्यूमन कोित्या प्रकारे सत्यान रागाने पे्रहरि होऊन संशयाच्या भोवऱ्याि सापडला, िे सवम पाहून 
माझ्या अन्िःकरिाि, एक हवषादहमहश्रि आियमभाव हनमाि झाला. 

 
रामकृष्ट्ि परमहंसािंी संबंध 

 
याप्रमािे एका बाजूने जसा हिस्िीय शास्त्र व हिस्िीय साध त्वाचा ठसा मनाि ठसला जाई िसाच, 

द सऱ्या बाजूने त्याच वळेी रामकृष्ट्ि परमहंसाशंी मला संभाषिाचा योग आला. त्याची हकीगि अशी : 
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आमच्या भवानीपूर ब्राह्म समाजाच्या एका सभासदाने दहक्षिेश्वर येथील म लीशी हववाह केला होिा. िो 
अधून मधून सास रवाडीला जाई आहि हिकडून आल्यावर मला सागें की, दहक्षिेश्वरच्या कालीमहंदराि एक 
प जारी ब्राह्मि आहे. त्याच्याि काही िरी हवशषेत्व असल्याचे मला जािवले. या मन ष्ट्याने धार्ममक 
साधनेसाठी अनेक क्लेश सोसले आहेि. हे त्याचे सागंिे ऐकून मला रामकृष्ट्िानंा भेटण्याची इच्छा झाली. 
जाईन जाईन म्हििा म्हििा, ‘हमरर’ मध्ये माझ्या वाचण्याि आले की केशवचदं्र सेन महाशय त्याचं्या 
दशमनाला गेले होिे आहि त्याचं्याशी संभाषि करण्याि त्यांना समाधान आहि नवल वाटले. हे ऐकून 
दहक्षिेश्वरी जाण्याची मला जास्िच उत्कंठा वाटली. शवेटी एके हदवशी मी माझ्या त्या हमत्राला बरोबर 
घेऊन दहक्षिेश्वरी गेलो. 

 
पहहल्या भेटीपासूनच माझ्याकडे रामकृष्ट्िाचें हवशषे लक्ष वधेले आहि िे त्याचें आकषमि पहहल्या 

हदवसापासूनच मला जािवले. माझ्या अन्िःकरिािही कसली िरी न कळण्यासारखी हवशषे जािीव 
उत्पन्न झाली. द सऱ्या कोिी एखाद्या मािसाने धममसाधनेसाठी इिके कष्ट भोगले असिील की नाही देव 
जािे! रामकृष्ट्िानंी मला साहंगिले की, ‘आपि काली महंदराि प जारी होिो. त्या हठकािी अनेक 
साध सनं्यासी येि. धममसाधनेसाठी त्यापंकैी जो जे सागें िे सवम मी करून पाहहले आहे. इिकेच काय पि 
अशाप्रकारे साधना करिा करिा मी अगदी वडेा होऊन गेलो होिो. काही हदवस िर उन्मादग्रस्िाप्रमािे 
माझी अवस्था झाली होिी. हशवाय माझ्याि अशी एक हवकृिी हनमाि झाली होिी की भावावशेाि मी बेश द्ध 
होऊन जाि असे’ या बेश द्धावस्थेि मी त्यानंा अनेकदा पाहहलेही आहे. इिकेच नव्हे िर काही हदवसानंी 
मला पाहिाच िे अत्यानंदाने बेहोश होऊन धाविच माझ्याकडे येि आहि मला घट्ट हमठी मारून अचेिन 
होऊन पडि. असो. 

 
रामकृष्ट्िाचं्या सहवासाि असिाना अशी एक भावना माझ्या अन्िःकरिाि उत्पन्न होई की, धमम 

एकच. रूपे वगेळाली. धमाचे हे उदार व उदात्त स्वरूप िसेच त्यािील हवश्वैक्य वृत्ती, रामकृष्ट्ि परमहंस 
बोलिा बोलिा व्यक्ि करीि. त्यािील एक उदाहरि उज्ज्वलिेने मला आठविे. एकदा मी दहक्षिेश्वरी 
जायला हनघालो असिाना, माझ्या भवानीप रािील त्या हिस्िी पाद्री हमत्राला बरोबर घेऊन गेलो. माझ्या 
िोंडून त्याने रामकृष्ट्िासंबंंधाची माहहिी ऐकून िो माझ्या संगिीने येण्याला ियार झाला. मी िेथे जािाच 
रामकृष्ट्िानंा साहंगिले, ‘महाराज, माझा हा एक हिस्िी हमत्र आपल्याला भेटण्यासाठी आला आहे.’ 
लागलीच रामकृष्ट्िानंी जहमनीवर डोके ठेवनू त्याला प्रिाम केला आहि म्हटले, ‘येशू हिस्िाच्या चरिी 
माझे शकेडो नमस्कार’ माझ्या हििन हमत्राने चहकि होऊन हवचारले, ‘महाराज, आपि येशूच्या चरिी 
प्रिाम करीि आहा. आपि त्यानंा कोि समजिा?’ 

 
रामकृष्ट्िानंी उत्तर हदले, ‘का? ईश्वराचा अविार!’ 
 
यावर त्या हििन हमत्राने हवचारले, ‘ईश्वराचा अविार कसा? कृष्ट्िाहद अविारापं्रमािे?’ 
 
रामकृष्ट्िानंी साहंगिले, ‘होय. त्याचप्रमािे. परमात्म्याचे अविार असखं्य. त्याप्रमािे येशू हाही एक 

अविार!’ 
 
हिस्िीय हमत्राने हवचारले, ‘आपि अविार म्हिजे समजिा िरी काय?’ 
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रामकृष्ट्िानंी लागलीच उत्तर हदले, ‘िो कसा हे ि म्हालंा ठाऊक आहे काय? मी असे ऐकले आहे 
की, कोिा एखाद्या हठकािी सम द्राचे पािी गोठून त्याचे बफम  होिे. सम द्र अमयाद अनंि पसरला आहे. एके 
जागी कोित्या एका हवशषे कारिाने िो गोठला गेला, हािाि पकडण्याला, स्पशम करण्याला योग्य झाला. 
अविार म्हिजेही काहीसा असाच प्रकार! अनंि शक्िी जगाि व्यापून राहहली आहे. कोित्या एखाद्या 
हवशषे जागी, थोडीशी ईश्वरी शक्िी मूिमरूप झाली, मूर्मिरूप हिने धारि केले! िी स्पशम करण्याला, 
पाहण्याला योग्य झाली इिकेच. येश ूवगैरे महान्  हवभिूी ज्या शक्िीने दृश्य होिाि िी ईश्वरशक्िी अथात्  िे 
ईश्वराचे अविार! िेच रूप! िेच सामथ्यम!! 

 
रामकृष्ट्िाचं्या सहवासाि आल्याम ळे मला धमाची सावमभौहमकिा, त्यािील भाववैहशष्ट्ट्य जाििा 

येऊ लागले. अन भिूी हनमाि झाली. 
 
यानंिर रामकृष्ट्िाशंी माझा बंध भाव जास्ि दृढिर होि गेला. इिकेच काय, पि मी जर त्यानंा 

अनेक हदवस भेटलो नाही िर मला भेटण्यासाठी िे इिके व्याकूळ आहि उिावळे होि की मला भेटाव े
म्हिून िे आपि होऊन माझ्या घरीही येि. 

 
णमत्रपत्नी ब्रह्ममयी 

 
याच कालािील आिखी एक स्मरिीय गोष्ट. माझे हमत्र द गामोहन दास महाशय याचंी प्रथम पत्नी 

ब्रह्ममयी हहची माझ्यावरील ममिा आहि हिचा मतृ्यू, याम ळे माझ्या हृदयावर झालेला आघाि, यासंबधंाची 
आहे. द गामोहनबाबू त्यावळेी भवानीप राजवळच राहाि असि. त्याचं्या घरी माझी नेहमी जा–ये असे. 
ब्रह्ममयीकडे माझे हवशषे लक्ष वधेले होिे. िी माझ्यावर अत्यिं आत्मीयिेने लोभ करीि असे. हिचा िो 
पाहवत्र्यपूिम चेहेरा माझ्या स्मृिीला जागवीि आहे. प्रसन्नमयीप्रमािे हिचीही अपत्याची भकू स्विःच्या 
लेकरावंर भागि नसे. हिनेही हकत्येक हनराहश्रि म लींना आपल्या घराि आश्रय हदला होिा. 

 
ब्रह्ममयी माझ्या सवम प्रकारच्या सत्कायांना प्रोत्साहन देि होिी. याबद्दलचे एक उदाहरि येथे देिो. 

एकदा भवानीपूर ब्राह्मसमाजाचे एक सदस्य हशहिकंठ महल्लक आहि मी अशा दोघानंी असा बेि केला की, 
भवानीप राि एक लायब्ररी आहि एक अभ्यासगृह केले िर फार उत्तम होईल. या सकंल्पाप्रमािे ‘आम्ही एके 
हदवशी द गामोहनबाबूंकडे रुपये मागण्यासाठी गेलो. द गामोहनबाबूंनी आर्मथक मदि करण्याचे नाकारले. 
िेव्हा त्या बाबिीि त्याचं्याशी बराच वादहववाद झाला. मी म्हटले, ‘आपल्याकडून काहीिरी आर्मथक सहाय्य 
न हमळवीन िर मी नावाचा हशवनाथ शास्त्रीच नव्हे.’ िे म्हिाले, ‘माझ्याकडून जर आर्मथक सहाय्य 
हमळहवण्याि ि म्हालंा यश आले िर मी द गामोहन दास नव्हे.’ नंिर हशहिकंठबाबूंशी िकम य द्ध स रू झाले. मी 
हििक्याि बाजूला सरून एकदम माडीवर ब्रह्ममयीकडे गेलो. आहि माझी संकस्ल्पि योजनाही हिला 
चागंल्याप्रकारे समजून साहंगिली. माझे िे वक्िव्य ऐकून िी म्हिाली, ज्ञानहवषयक चचा वाढली िर िे 
चागंलेच. ि म्ही हस्त्रयानंा वाचण्याला योग्य अशीही प स्िके त्याि ठेविार काय? थोडीफार वगमिी हदल्याने 
प्रहिहष्ठि हस्त्रयानंा चागंली चागंली प स्िके वाचायला हमळिील?’ 

 
‘अवश्य. िशी प स्िके त्यानंा हमळिीलच’ मी उत्तर हदले. 
 
‘िर मग मी एकदम ५० रु. आहि दरमहा ४ । ४ रुपये देईन’ ब्रह्ममयीने स्पष्ट साहंगिले. 
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‘िसे असेल िर या कागदावर आपल्या नावाची सही करून द्या बघू.’ अशा रीिीने एका कागदावर 

साहंगिलेला देिगीचा व वगमिीचा आकडा हलहून त्यावर त्याचंी सही घेिली आहि खालच्या मजल्यावर 
जाऊन िो कागद द गामोहनबाबूंसमोर धरला. आपल्या पत्नीची सही पाहून द गामोहनबाबू मला म्हिाले. ‘ए 
रास्कल, िरीच ि झा इिका जोर. माझ्याकडे हरलास िर हवलायिेला अपील करीन असेच ठरवनू िू 
आलास ना?’ आहि मग हशाच हशा हपकला. द गामोहनबाबू नंिर वर जाऊन ब्रह्ममयीला म्हिाले, ‘अग, हे 
पाहा, मला हवचारल्यावाचनू या दळभद्र्याचं्या नादी लागू नको. त्याचें काही ऐकूच नको. िू आपल्या या 
श्रीकाराने, लक्ष्मीहस्िाने सही केली आहेस िेव्हा मला िी रक्कम हदल्यावाचनू द सरा उपायच नाही.’ 

 
ब्रह्ममयी म्हिाली. ‘चागंले आहे. िे िर फारच उत्तम काम करीि आहेि. हस्त्रयाचं्या उपयोगासाठी 

एक लायब्ररी झाली िर काय वाईट?’ 
 
ब्रह्ममयीच्या माझ्यावरील मायाममिेचे आिखीही एक उदाहरि आहे. एकदा मी पशैाचं्या अगदी 

ओढािािीि सापडलो होिो. त्या महहन्याअखेरीला म लानंी प्रसन्नमयीचा केस बाधंिाना िोंड पाहण्याचा 
आरसा फोडला. प्रसन्नमयीने ही गोष्ट मला साहंगिली नाही. िी मनाि म्हिाली, ‘महहना संपायला आिा 
थोडेच हदवस आहेि. िोपयंि मी कसेही हनभावनू नेईन. नवा महहना स रू होिाच आरसा आििा येईल!’ 
अशािच एके हदवशी सायकंाळच्या वळेी ब्रह्ममयी हफरायला म्हिून आमच्या घरी आली. पाहिे िो, 
प्रसन्नमयी पाण्याच्या भरलेल्या मोठ्या मडक्याि डोकावनू आपले िोंड पाहाि आहे आहि केस बाधंीि आहे, 
असे हिला हदसले. हिला त्याचे आियम वाटून हिने प्रसन्नमयीला हवचारले, ‘अग हेमाच्या आई, हे ग काय! 
पाण्याने भरलेल्या मोठ्या मडक्याजवळ काय करीि आहेस?’ 

 
प्रसन्नमयी हसून म्हिाली, ‘अहो, आरसा म लानंी फोडून टोकला. त्याचंी िर पैशाचंी मोठी 

ओढािाि स रू आहे. मग त्यानंा आरशाबद्दल कसे बोलू? महहना संपिाच हवकि आििा येईल, म्हिनू 
पाण्याि पाहून केस बाधंीि आहे.’ 

 
ब्रह्ममयी हसि म्हिाली, ‘अगबाई, मी असे कधी ऐकले नव्हिे.’ 
 
प्रसन्नमयीने हििक्याच प्रसन्निेने हसून म्हटले, ‘पाहहलेि, मी कशी एक नवीन य क्िी स चहवली िे.’ 
 
दोघींचे या हवषयावर असे हसिेहखदळिे चालू असिा स्कूलमधून मी िेथे आलो आहि सवम 

हहकगि ऐकून खूप हसू लागलो. नंिर प्रसन्नमयीला म्हटले, ‘ि झ्यासारख्या गहृहिीबरोबर संसार चालहविे 
फारसे कष्टकारक होिार नाही. छान ब द्धी चालहवलीस बरे. िे असो, पि मला बोलली असिीस िर मी 
आरसा आिनू हदला असिा!’ 

 
‘ि मची पैशाचंी ििाििी आहे म्हिून बोलले नाही.’ प्रसन्नमयीने उत्तर हदले. 
 
थोड्या वळेाने ब्रह्ममयी हनघनू गेली, आम्हाला वाटले, िी घरी गेली असावी; पि एका िासािच 

एक मोठा आरसा घेऊन आपली उपस्स्थि! आहि माझ्या पत्नीला म्हििे कशी, ‘ही माझी देिगी िू 
स्वीकारलीच पाहहजेस.’ अशा िऱ्हेने, अशा ममत्वाने, आहि आग्रहाने हिने हे उद् गार काढले की, आम्हालंा 
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त्या देिगीचा स्वीकार करिेच भाग पडले. नाकारिाच येईना. मनाि मात्र मी अगदी म ग्ध होऊन गेलो. 
नंिर मला समजले की, आमच्या घरािून बाहेर पडल्यावर िी घरी न जािा सरळच बेंकटक स्रीटवर गेली 
आहि िेथील एका पहरहचि द कानदाराकडून आरसा हवकि घेऊन आली. 

 
ब्रह्ममयीम ळे द गामोहनबाबूंच्या घरी मी जखडला गेलो होिो. मला िी हवसाव्याची एक जागा वाटे. 

आठवड्यािून बह िेक रोज सायकंाळी स्कूलमधून येिाच मी ब्रह्ममयीकडे जाि असे. जाऊन पाहाव ेिर 
बैठकीची खोली ख च्या, कोच, टेबल वगैरेने स ंदर सजहवलेली, पि ब्रह्ममयीचे जिू काय त्या सजावटीकडे 
लक्षच नाही. िी आपली एका कोपऱ्याि जहमनीवर, आलेल्या काही म लींजवळ गोष्टी करीि बसलेली 
असायची. एका हदवसाची एक घटना सागंिो. एके हदवशी गोष्टी बोलिा बोलिा एक म लगी म्हिाली, 
‘म्य हनहसपल माकेटमध्ये प ष्ट्कळ हलचू आल्या असून त्या आम्ही आिनू खाल्ल्या आहेि.’ हििक्याि ब्रह्ममयी 
कशालाशी म्हिनू िेथून उठून गेली आहि घाईघाईने परि आली. नंिर प नः गप्पासप्पा चालू झाल्या व वळे 
मोठ्या मजेि चालला. इिक्याि म्य हनहसपल माकेटमधून मोठमोठ्या हलचू िेथे आिण्याि आलेल्या 
हदसल्या. ब्रह्ममयी म लींना उदे्दशून म्हिाली, ‘खा ना. काही हलच ूखाऊन पाहा.’ आहि मग त्यावरच खूप 
हशा हपकला. 

 
हिच्या घराि पाऊल ठेविाच िी, आपल्या आश्रयाला असलेल्या म लींच्या बाबिीि कायकाय करिे 

योग्य आहे यासबंंधाने माझ्याशी सल्लामसलि करण्याची उत्स किा दाखवी. प ष्ट्कळदा सायंकाळ होिा होिा 
स्विःच्या हािचा काहीिरी पदाथम खावहवल्यावाचून मला िेथून जाऊ देि नसे. 

 
ही ब्रह्ममयी १८७६ सालच्या नोव्हेंबर महहन्याि आम्हा सवांना सोडून हदव्यलोकी हनघून गेली. 

हिच्या त्या मृत्यनेू आम्ही सवमच– हवशषेिः मी स्विः ममांहकि द ःहखि झालो. िी हनघून गेल्यावर हिच्या 
सगळ्या सहृदयिेच्या व चागं लपिाच्या आठविी माझ्या अन्िःकरिाि वारंवार येऊ लागल्या. त्याम ळे मला 
माझा शोकावगे आवरेनासा झाला. हिच्या स्वगारोहिानंिर एक महहनापयंि प्रत्येक हदवशी सायंकाळी 
हिच्या घरी आम्ही सवम जमनू हिचे स्मरि करीि ब्रह्मोपासना चालव ूलागलो. यावळेी उपासनेला योग्य पि 
शोकसूचक अशी प ष्ट्कळच पद्यरचना मी केली होिी. त्यािील प ष्ट्कळशी पदे, साधारि ब्राह्मसमाजाच्या 
ब्राह्मसंगीहिकेि उद् धृि केलेली आहेि. द गामोहनबाबूनंी ब्रह्ममयीच्या श्राद्धाहदवशी बाहेरील कोिालाच 
हनमंत्रि हदले नाही. आमच्यासारखे काही अंिरंग हमत्रच, ज्याचंी ब्रह्ममयीवर श्रद्धा होिी, भक्िी होिी व जे 
हिच्या आजारीपिाि वारंवार हिच्या समाचाराला येि, िेवढ्यानंाच बोलवीि आहि त्याचं्यासह उपासना 
करीि. पि उपासना संपल्यावर डोळे उघडून पाहािो िर अहनमहंत्रि असे केशवचंद्र सेन महाशय आपि 
होऊन येऊन उपासनेि भाग घेिलेले हदसले. ब्रह्ममयीवरील आपली श्रद्धा व भक्िी व्यक्ि करिे हाच 
त्याचंा हेिू होिा. 

 
मी भवानीप राि असिाना, माझे श्रद्धास्पद हमत्र नगेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय महाशय फारच 

दाहरद्र्यावस्थेि हदवस कंठीि असल्याचे कळले. ब्रह्मानंद केशवचदं्र सेन याचं्या बरोबर राहून कायम 
करण्यासाठी म्हिनू कृष्ट्िानगरहून नोकरी सोडून सहक ट ंब कलकत्त्याला िे आले, भारिआश्रमाि राहहले; 
पि केशवबाबू आहि त्याचें अन यायी याचं्याशी मिभेद झाल्याम ळे त्यानंा आश्रम सोडून बाहेर पडाव ेलागले, 
हे पूवी साहंगिलेच आहे. िे काही ब्राह्महमत्रासंह काही हदवस स्विंत्र जागेि राहाि होिे; पि त्याचें हदवस 
अत्यंि कष्टाने जाऊ लागले. आर्मथक अडचिीने िे चागंलेच गाजंले. हहरनाभी येथे असिाना मी माझी 
द सरी पत्नी हवराजमोहहनी हहला त्याचं्या संगिीि ठेवली होिी आहि दर शहनवारी मी त्याचं्याकडे जािही 
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असे. मी शक्य िे आर्मथक सहाय्यही त्यानंा करीि असे; पि िेवढ्याने त्याचें आर्मथक वैग ण्य नाहीसे होि 
नसे. त्यानंिर मी जेव्हा भवानीपूर येथे साऊथ सबबमन स्कूलचा हेडमास्िर म्हिून आलो िेव्हा 
हवराजमोहहनीला हहरनाभी येथे साधू उमेशचंद्र दत्त याजंकडे ठेहवली आहि नगेंद्रबाबूंना पहरवारासह 
भवानीपूर येथील माझ्या हबऱ्हाडी आिले. त्याचंा सवम खचम चालव ूलागलो. िेथे त्यानंा एक मलूही झाले. 
त्यानंिर काही हदवसानंी िे कलकत्त्याला परि गेले. 

 
हेयर स्कूलचे हेडपंणडि 

 
भवानीपूर साऊथ सबबमन स्कूलमधून, मला वळेोवळेी उत्साहहि करिारे व सहाय्यक राहधकाप्रसन्न 

म ख ज्ये महाशय यानंी माझ्यासाठी हेयरस्कूलमध्ये १२० रु. विेनाची हेडपहंडि व रान्सलेशनमास्िर या 
ह द्याची नवीन जागा ियार केली आहि त्या जागेवर मला नेमण्याि आले. राहधकाबाबूंच्या सल्ल्याने 
उड्रोसाहेबाने मला ही जागा हदली. असे ऐकले होिे की, सर स्क्लफसाहेब ही जागा द सऱ्या कोिाला 
देण्याच्या हवचाराि होिा. पि िे रहहि करून डायरेक्टर उड्रोसाहेब यानंी माझी नेमिकू त्या जागेवर 
केली. पूवी उड्रोसाहेबाशी माझे भाडंि झाले होिे आहि माझ्यावर त्याचंा राग आहे हे राहधकाबाबू जािनू 
होिे. आिा अम मानच करायचे िर उड्रोसाहेब सदे्धिूने कायम करिारे होिे. दीघमदे्वषी नव्हिे. त्याचं्या मनाि 
माझ्याबद्दलचा राग हशल्लक राहहलाही नसेल. ककवा राहधकाबाबूंनी आपल्या क शलब द्धीने हवरोधीभाव येऊ न 
देिा माझी प्रशसंा करून उड्रोसाहेबाकंडून संमिी घेिली असेल. िे काही असले िरी उड्रोसाहेबाने सर 
स्क्लफची सूचना मागे सारून अगर अमान्य करून मला िी जागा हदली हे खरे. 

 
मला वाटिे १८७६ सालच्या प्रारंभी मी हेयर स्कूलमध्ये आलो. काही हदवस भवानीपूर येथूनच जा-

ये करीि होिो. शवेटी माझे मामा द्वारकानाथ हवद्याभषूि महाशय काशीहून प्रकृिी स धारून आल्यावर िे 
भवानीपूर येथेच आपले ‘सोमप्रकाश’ साप्िाहहक व छापखाना िाब्याि घेऊन राहू लागले िेव्हा मी िेथून 
सहक ट ंब ॲम्हस्टम स्रीटवरील एका घराि हबऱ्हाड करून राहू लागलो. 

 
 ٭٭٭
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.१०. 
 

भारिसभेची स्थापना (१८७६–७७) 

 
मी कलकत्त्याि येऊन राहू लागल्यावर आमचा ‘समदशी’ पक्षही जास्ि संघहटि होि चालला. 

ब्राह्मसमाजाि हनयमबद्ध पद्धि चालू व्हावी म्हिून दोन प्रकारानंी प्रयत्न होऊ लागले. प्रथम, भारिवषीय 
ब्राह्ममहंदर हे रस्टींच्या स पूिम करण्याचा प्रयत्न करिे. द सरे, ब्राह्मसमाजाि प्रहिहनधीसभा स्थापन 
करण्याचा प्रयत्न करिे. केशवबाबूंनी साधारि ब्राह्मसमाजाची वा उपासक मंडळींची सभा बोलहवण्याचे बंद 
केले होिे. अथाि आम्हालंा नेहेमी कोििी एखादी चळवळ करिे झाल्यास िी करिा येि नसे. वषािून 
एकदा उत्सवाच्या वळेी ब्राह्ममंडळींची जी संहमहलि सभा होई िीि आम्ही, रस्टींच्या हािी महंदराची 
व्यवस्था सोपवावी असा ठराव उपस्स्थि करीि असू, ‘पि मंहदराला कजम आहे, िसे कजम ठेवनू रस्टींच्या 
हािी मंहदर सोपहविे योग्य नाही असा केशवबाबूंनी एका वळेी आके्षप घेिला आहि आमचा ठराव फेटाळून 
लावला. द सऱ्या एका वळेी कजमफेडीची म दि ठरवनू काही व्यक्िींकडे िी जबाबदारी सोपहवली. हिसऱ्या 
वळेी कजाचा बोजा आम्ही काही व्यक्िीनी घेण्याची ियारी दाखहवली. पि कोित्याच िऱ्हेने केशवबाबू िो 
ठराव पास करण्याला कबूल होि ना. आनंदमोहन बसू महाशयानंी जरी समदशी पक्षाि सदस्य रूपाने भाग 
घेिला नव्हिा, िे थोडेफार दूर दूरच राहाि िरी पि िे याहवषयीचा ठराव हकिी महत्त्वाचा व जबाबदारीचा 
आहे हे जािून होिे. ज्या कोित्याही प्रकारे मंहदराचा िाबा रस्टीकडे जाईल िी व्यवस्था व्हावी असे त्याचें 
पके्क मि होिे. अशा स्स्थिीि केशवबाबूकंडून वारंवार अडथळे होऊ लागले; याचा त्यानंा रागही आला. 

 
एका बाजूला हा ठराव पास व्हावा असे प्रयत्न चालू होिे िर द सऱ्या बाजूला ब्राह्मप्रहिहनधीसभा 

नावाची एक सभा प्रहिहष्ठि करण्याचे प्रयत्न चालू होिे. आम्ही शवेटी ठराव ियार केले आहि 
केशवबाबूनंीही त्याि भाग घेण्याची इच्छा व्यक्ि केली. एक कहमटी नेमण्याि आली. िीि त्यानंी आपले 
नावही हदले. थोडेफार हनयमही ियार करण्याि आले. 

 
केिवचंद्र णवरुद्ध ब्राह्मिरुिपक्ष 

 
या सगळ्या हववाहदक प्रकरिाि केशवबाबूंची वृत्ती पाहून आम्हालंा फार खेद झाला. त्यानंी 

समदशी पक्षाला अन लक्षनू रहववारच्या ‘हमरर’ मध्ये स्केपहटकस् , सेक्य लॅहरस्टस् , अन् हबहलव्हसम वगरेै 
द रुत्तराचंा वषाव स रू केला. याम ळे फार द ःख वाटले आहि त्याच ‘हमरर’ मध्ये मी त्याचे प्रत्य त्तरही हदले. 

 
यानंिर हे विममानपत्री शास्ब्दक भाडंि, उत्तर–प्रत्य त्तर, लेखन व िरुि ब्राह्मपक्षािील 

केशवबाबूंच्या आदशासंबधंाने हनरहनराळी चचा, उपहास, कनदा वगैरे प्रकारानंी केशवबाबूंचा अन यायी प्रवीि 
ब्राह्मपक्ष व िरुि ब्राह्मपक्ष याचं्याि वैचाहरक आहि स्वभावगि दूरत्व हदवसेंहदवस वाढि चालले. 

 
याबाबिीि थोडे स्पष्ट बोलिे आवश्यक वाटिे. याच्या पूवी काही हदवसापंासून केशवबाबूनंी 

वैराग्याचा प्रचार करण्याला आरंभ केला होिा. िे वैराग्य कसे होिे त्याचे थोडे स्पष्टीकरि करिे बरे. िे 
स्विःच्या िीन मजली घराच्या गच्चीवर एक झोपडीवजा घर बाधूंन स्विः राधूंन जेव ूलागले. आहाराि 
हवशषेसा बदल झाला नाही; पि पािी हपण्याच्या ग्लासाऐवजी मािीचे भाडें वापरू लागले. झोळी घेऊन 
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स्विःच्या घराि हभक्षा मागू लागले. क ट ंबािील मािसे हभक्षा म्हिून मूठमूठ िादूंळ त्यानंा घालू लागली. 
त्याचें पाहून हकत्येक प्रचारकही स्विः राधूंन खाऊ लागले. यानंिर थोड्याच हदवसानंी कोन्नगराजवळ एक 
बाग घेऊन केशवबाबूंनी त्या जागेला ‘साधन-कानन’ असे नाव ठेहवले आहि स्विः आपल्या प्रचारकपक्षीय 
मंडळीसह िेथे वास्िव्य करू लागले. त्या हठकािी स्विःच्या हािाने राधंिे, पािी शेंदिे, बागेिील जमीन 
खििे वगैरे वैराग्याचे आचार पूिमिः अमलाि आिू लागले. यावर कलकत्त्याच्या िरुिब्राह्मपक्षाि खूप 
हास्यकारक चचा होऊ लागली. 

 
स्पष्ट सागंायचे म्हिजे याच्या अगोदरच काही हदवसापंासून िरुि ब्राह्मपक्षावरील केशवबाबूंच्या 

प्रभावाला–श्रदे्धला–ओहोटी लागली होिी. त्याचें असे पके्क मि झाले होिे की, केशवबाबूंनी एकेकाळी 
महषी देवेंद्रनाथाशंी भाडूंन ब्राह्म प्रहिहनधी सभा सघंहटि करून ब्राह्म समाजाची घटना व हनयम 
बनहवण्याचा जरी प्रयत्न केल असला, िरी हळूहळू त्याचंा हनयमान सार व घटनेन सार वागण्याच्या 
पद्धिीवरील हवश्वास उडून गेला होिा. त्यानंा यावळेी असे वाटि असाव ेकी, धममसमाजाच्या कायमप्रिालीि 
सवमसाधारि लोकाचंा हाि नसावा, िर ईश्वरपे्रहरि महान्  प रुषाचंाच एकाहधकार चालावा. आहि याच 
कारिाने ब्राह्मसमाजाच्या कायमकिृमत्वाि द सऱ्याचे किृमत्व चालू द्यायचे नाही, स्विःच सवाहधकारी असायचे 
व सवांनी िसे मानायचे, हा संस्कार त्याचं्या अन्िःकरिाि दृढमलू झाला असल्याम ळे िरुि मंडळींनी 
त्याचं्याकडून िोंडे हफरहवली. आमच्या मनावरून त्याचें किृमत्व प ष्ट्कळसे लोपून जाऊ लागले. 

 
भारिसभेची स्थापना 

 
ज्यावळेी ब्राह्मसमाजाि हे सवम आन्दोलन चालले होिे त्यावळेी आनंदमोहन बसू, स रेंद्रनाथ 

वदं्योपाध्याय, आहि मी असे हिघे एका नवीन हवचाराच्या घालमेलीि ग ंिलो होिो. आनंदमोहन बसू 
हवलायिेहून आल्यापासून आम्ही एकत्र जमलो की, पहहली गोष्ट हनघे की, वगंदेशाि मध्यमवगीय 
जनिेसाठी कोििीही एखादी राजकारिाची चचा करिारी राजकीय सभा नाही. हब्रटीश इंहडयन 
ॲसोहसएशन ही उच्चवगीयाचंी–श्रीमिंाचंी–सभा. या सभेचे सदस्य होिे हे मध्यमवगीयाचें काम नव्हे. 
त्यानंा िे पेलण्यासारखे नाही; िरी पि मध्यमवगीयाचंी संख्या व त्याचंा प्रभाव ज्या रीिीने वाढि आहे 
त्यावरून त्याचं्याकहरिा एखादी योग्य अशी राजकारिाचा हवचार करिारी सभा असिे अवश्य आहे. आम्हा ं
हिघाचं्या हवचारहवहनमयानंिर असे ठरहवण्याि आले की, देशहहिसंबधंाचा हवचार करिाऱ्या वगेवगेळ्या 
व्यक्िींशीं या बाबिीि प्रथम हवचार हवहनमय करिे इष्ट. ‘अमृिबझार’ चे हशहशरक मार घोष महाशय, 
आनंदमोहनबाबूचें हमत्र व माझेही परम हमत्र होिे. प्रथम त्यानंाच सल्लामसलिीसाठी म्हिनू आमच्याि 
घेण्याि आले. त्यानंिर प्रहसद्ध बहॅरस्टर मनोमोहन घोष महाशयानंाही आमच्याि सामील करून घेिले. प ढे 
मनोमोहन घोष याचं्या घरी ही सल्लामसलि चालली. त्याचं्या सगळ्याच चचेच्या वळेी मी उपस्स्थि नव्हिो. 
जरूरीच्या कामाम ळे मी द सरीकडे गेलो होिो. काय चचा चालली आहे िे आनंदमोहनबाबू व स रेंद्रबाब ू
याचं्या िोंडून ऐकि असे. 

 
जेव्हा एक सभा स्थापन करण्याचे अशाप्रकारे ठरहवण्याि आले िेव्हा एके हदवशी आनंदमोहनबाब ू

आहि मी, ईश्वरचंद्र हवद्यासागर यानंा भेटण्यासाठी गेलो. हवद्यासागर महाशयाचंा अशा प्रकारच्या 
उपक्रमाला चागंलाच पाकठबा होिा. िे म्हिाले, ‘अशा या संस्थेम ळे देशाची एक मोठी गरज भागेल. मोठा 
अभाव दूर होईल.’ लागलीच आम्ही त्यानंा आमच्या या सभेचे पहहले अध्यक्ष होण्याची हवनंिी केली. पि 
त्यानंी प्रकृिीच्या अस्वास्थ्याचे कारि सागंून िी हवनंिी अमान्य केली. 
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पहहली प्रकट सभा एल्बटम हॉलमध्ये घेिली आहि भारिसभा स्थापन केल्याची घोषिा केली. 

आनंदमोहन बसूंना त्या सभेचे कायाध्यक्षपद हदले. त्या हदवसाची हवशषे आठवि राहण्याचे कारि म्हिजे 
त्या हदवशी स रेंद्रबाबूचा म लगा मरि पावला असिाही िे सभेला आले आहि सवम प्रारंहभक कायाि त्यानंी 
आप लकीने भाग घेिला. आनंदमोहनबाबू कायाध्यक्ष, स रेनबाबू उपकायाध्यक्ष आहि आम्ही हकत्येकजि 
कायमकारी मंडळाचे सभासद झालो. अशाप्रकारे पदाहधकाऱ्याचंी हनवड झाल्यावर लागलीच वगमिीबद्दलची 
एक सभा घेऊन मी वगमिी गोळा करिारा खहजनदार झालो. प ढे मी ९३ नं. कॉलेजस्रीटवर एक भाड्याचे 
घर घेऊन िेथे भारिसभेचे ऑहफस ठेहवले. त्या ऑहफसच्या खोलीची जीिावस्था पाहून स प्रहसद्ध स रहसक 
कवी इन्द्रनाथ वदं्योपाध्याय यानंी आपल्या ‘भारि उद्धार’ काव्याि हलहहले, ‘कडी आगे पडे ककवा दडी भागे 
छेडे’ ‘ि ळई आधी कोसळिे की दोरी आधी स टिे!’ आहि खरोखरच आयत्यावळेी हमळालेल्या त्या 
खोलीचीही अवस्था िशीच होिी. 

 
याच ९३ नं. कॉलेजस्रीट भवनाि आिल्या बाजूला हकत्येक ब्राह्महमत्र राहाि. त्याचं्याि मीही 

काही हदवस राहहलो होिो. त्यावळेी भारिसभेच्या खोलीि कहमटीच्या संमिीन सार समदशीपक्षाच्या 
बैठकीही होि. या हठकािी असिानाच मी ससंारािील लक्ष काढून ब्राह्मसमाजाच्या सेवलेा स्विःला वाहून 
घेिले होिे. ज्या हचरस्मरिीय रात्री केशवबाबूंकडे नापसिंीचे पत्र पाठहवण्याचा हनिमय घेण्याि आला. त्या 
रात्री भारिसभेच्या या खोलीिच ही सभा घेण्याि आली होिी. स्पष्ट सागंायचे म्हिजे, भारिसभा आहि 
साधारि ब्राह्मसमाज हे जि ूकाय ज ळ्या भावडंापं्रमािेच जन्मले होिे. एकमिाची मािसेच दोन हठकािी 
कायम करिारी, असे झाले होिे. 

 
पाच णमत्र 

 
या बाजूला मी, केदारनाथ राय, नगेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, श्रीय ि कालीनाथ दत्त आहि श्रीय ि 

उमेशचंद्र दत्त असे पाचजि हमत्र एकत्र येऊन धममसाधनेसाठी एक लहासा संघच बनहवला. आम्ही पाचजि 
एकत्र बसायचे, मनमोकळेपिाने धममहवषयक बोलिेचालिे करावयाचे आहि वगेवगेळ्या हठकािी एकत्र 
येऊन उपासना चालवायची हा आमचा कायमक्रम. मधून मधून धमोपदेशासाठी महषी देवेंद्रनाथ ठाकूर 
याचं्याकडे आम्ही जाि असू. त्यानंी आमचे नाव ‘पंचप्रदीप’ असे ठेहवले होिे. एके हदवशी िे म्हिाले, ‘लोक 
जसे पचंप्रदीप पेटवनू देविेची आरिी करिाि त्याप्रमािे ि म्ही ‘पंचप्रदीप’ ईश्वराची आरिी करीि आहा’ हे 
नाव आम्हाला फार आवडले. आम्हीही मग आपसाि बोलिाना आमच्या एकहत्रि होण्याला ‘पंचप्रदीप’ 
संमेलन असे म्हिू लागलो. 

 
आिखी एक पणििा स्त्री : थाकमिी 

 
याच वळेच्या आिखी दोन उल्लेखनीय घटना आहेि. मी लक्ष्मीमिीला स्विःच्या हबऱ्हाडाि आश्रय 

हदला होिा ही गोष्ट कलकत्त्याि सवमत्र प्रचहलि झाली होिी. या दोन घटनाही अप्रत्यक्षपिे या गोष्टींशी 
हनगहडि होत्या. 

 
एके हदवशी माझा प्रचारक हमत्र रामक मार हवद्यारत्न आहि मी असे दोघेही महषी देवेंद्रनाथ ठाकूर 

याचें चरिदशमन करून घरी येि होिो. राजेंद्रलाल महल्लकाचं्या घरासमोर एका स्त्रीच्या जवळून आलो पि 
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हििकेसे हिच्याकडे लक्ष हदले नाही. हिचा चेहराही पाहहला नाही. त्यानंिर काही पावले टाकून प ढे आलो. 
हििक्याि मागून स्त्रीच्या आवाजाि म्हटलेले ऐकले, ‘अहो, शास्त्री महाशय, ि म्ही सध्या क ठे असिा?’ 
चटकन्  मागे वळून पाहहले िो, एक गौरविाची िरुि स्त्री एका लहान म लीचा हाि धरून येि असलेली 
हदसली. िोंडावळा पाहून मी हिला ओळखले. भवानीपूर येथे असिाना मी एका हनजमन गल्लीि राहाि असे. 
ही पहिि स्त्री िेथून जवळच राहाि होिी. माझ्या म लीबरोबर िलावाि स्नानाहद उरकीि असे. पि हिने 
माझी ओळख ठेहवली आहे आहि माझे नावही िी जाििे हे मला माहीि नव्हिे. असो. मी मागे वळून 
हिच्याकडे पाहिाच िी स्स्मिहास्यपूवमक मला म्हिाली, ‘ि मच्याशी माझे थोडे महत्त्वाचे काम आहे. ि म्ही 
कोठे राहिा िे मला कळेल िर मी िेथे येऊन ि म्हाला भेटेन. नाहीिर मी हशवठाकूर गल्लीि XX नंबरच्या 
घराि राहािे िेथे ि म्हाला याव ेलागेल.’ 

 
यानंिर हवद्यारत्न महाशय आहि मी आपसाि बोलू लागलो. मी म्हटले, ‘मला जर ही ओळखिे िर 

मी कोित्या िऱ्हेचा मन ष्ट्य आहे हेही हहला माहीि असले पाहहजे. मग माझ्याशी हहचे काय काम असाव?े’ 
खरोखर या बाबिीि माझा काही िकम  चालेना. आहि काय करावयाचे िेही ठरहविा येईना. मात्र एक 
प्रकारचे नवल वाटू लागले. हबऱ्हाडी आल्यावर केदारनाथ राय यानंा सगळी हकीगि साहंगिली. िे 
एकेकाळी या वगािील हस्त्रयािं काम करीि होिे. िे म्हिाले, ‘िी व्याक लिेने ि म्हाला बोलवीि आहे िेव्हा 
खात्रीने काही बाबिीि हिला ि मची मदि पाहहजे असावी. चला. एकदा हशवठाकूर गल्लीि हिच्या घरी 
जाऊन येऊ.’ या हनिमयान सार द सऱ्या रहववारी सकाळीच आम्ही दोघेही हशवठाकूर गल्लीिील हिच्या घरी 
जाऊन दाखल झालो. पाहहले िर िो िे घर िसल्याच हस्त्रयानंी गच्च भरलेले आहे, त्यावळेी ९ वाजले होिे. 
िरीपि त्यािील काहीजिी आपापल्या खोलीि झोपलेल्या होत्या, िर काहीजिी उठल्या होत्या आहि 
प्रािःकृत्ये उरकीि होत्या. 

 
मला भेटलेल्या त्या स्त्रीचे नाव थाकमिी. आम्ही आलेले पाहिाच हिला आियम वाटले. आपल्या 

बोलावण्याप्रमािे हे आपल्या घरी येिील; असे स्वप्नािही हिला वाटले नव्हिे. हिच्या रागरंगावरून 
हिच्याि एक आियमकारक बदल झालेला आढळला. त्या हदवशी रस्त्याि हिची माझी भेट झाली िेव्हा 
हसून खेळून हनःसंकोचपिे माझ्याशी बोलली होिी. मला उदे्दशून ‘िू िू’ असे संबोधन हिने केले होिे; पि 
त्या हदवसाची िऱ्हा आज नव्हिी. ही वगेळीच मूिी आढळली. ‘आपि’ अशा संबोधनानेच हिने बोलण्याला 
आरंभ केला आहि गंभीर व अन िप्ि भावनेने िी आपली जीवनकहािी सागंण्याला ियार झाली. हिने जे 
साहंगिले िे संके्षपिः असे होिे : 

 
िी कलकत्त्यापासून जवळच कोित्याशा हठकािी राहिाऱ्या एका सभ्य ब्राह्मि पहरवारािील 

म लगी. हिचा आई आहि भाऊ अजून हजविं आहेि. इिकेच नव्हे िर ही संकटाि आपत्तीि असल्यास 
मागिीप्रमािे होईल िी मदिही करिाि. लहानपिीच एका क लीन ब्राह्मिाशी हहचा हववाह झाला. त्याच्या 
इिर अनेक हस्त्रया होत्या. िी कधी आपल्या सासरी पिीच्या घरी गेली नाही. कधी काळी हिला पिीचे दशमन 
झाले होिे इिकेच. अशा स्स्थिीि हदवस, महहने, वष ेजाि असिा िी वयाि आली. गल्लीिील एक प रुष 
हिच्या आगेमागे हफरू लागला. प ढे त्याने हिला फूस लावनू घराबाहेर काढली आहि त्यावळेच्या चौदाव्या 
कायद्याच्या भीिीने त्याने हिला भवानीप रािील त्याच हनजमन घराि आिून लपवनू ठेहवले. त्या हठकािी 
असिाना हहने मला पाहहले होिे. आहि माझ्याहवषयी बरेचसे काही ऐकलेही होिे. हिथे असिानाच माझ्या 
आश्रयाला असलेल्या लक्ष्मीमिीलाही हिने पाहहले होिे. आहि ब्राह्ममंडळींनी हिचा उद्धार करून माझ्या 
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घराि हिला कसे ठेहवले होिे िेही ऐकले होिे. म्हिनू आपल्या त्या लहानग्या म लीला माझ्या हािी 
सोपवाव ेया हेिूने हिने मला बोलहवले होिे. 

 
मी हवचारले, ‘ि झी आई आहि भाऊ आहेि. त्याचंी पहरस्स्थिीही चागंली आहे. मग या आडवाटेला 

िू पाऊल का टाकलेस?’ 
 
हिने मला उत्तर हदले, ‘काय करू? मागे हफरण्याचा उपाय नाही. मागम नाही. घराबाहेर पडलेल्या 

मला परि घराि कोि घेिार? म्हिून मी हवचार केला, ज्याच्याबरोबर बाहेर पडलो त्याच्याकडेच राहाव े
आहि िशीच मी राहहले आहे. त्या हबचाऱ्याची पत्नी आहे, म लेबाळे आहेि. हमळकि थोडी. त्याम ळे माझा 
सवम खचम चालहविे त्याला म ष्ट्कील होि आहे. मला मोठ्या द ःखाकष्टाि हदवस घालवाव ेलागिाि! माझे जे 
काय व्हायचे िे झाले; पि आिा वाटिे म लीचा िरी या आडवाटेिून बचाव व्हावा. शास्त्री मोशाई, आपि 
लक्ष्मीमिीला ठेवनू घेिलीि म्हिून मी आपल्या पायाशी शरि आले आहे.’ 

 
मी म्हटले, ‘अग, ि झी म लगी अजून ि झ्या अंगावर हपिे. अशी ही लहान अंगावर हपिारी म लगी 

काय आईला सोडून राहील?’ 
 
िी म्हिाली, ‘होय. हा थोडाफार हवचार करण्यासारखाच प्रश्न आहे. पि आप लकीने आहि मायेने 

आपला प्रहिपाल होि आहे असे वाटल्यास हळूहळू माझा हहला हवसर पडेल. आपल्या पत्नीच्या वात्सल्याने 
आहि ममिेने िी मला हवसरेल.’ 
 

‘ठीक आहे. आिखी दोनिीन महहने जाऊ देि. म लीचे दूध स टू दे. नंिर अम क पत्त्यावर मला 
कळीव.’ 

 
असे सागंनू हवद्यारत्न महाशयासंह िेथून हनघून आलो. हाय! प ढे हिने मला काहीच बािमी हदली 

नाही. नंिर आजारी पडल्याम ळे मी िे हबऱ्हाड सोडले आहि म ंगेर येथे हनघून गेलो; नंिर बरे वाटल्यावर 
साधारि ब्राह्मसमाजाच्या कामाि ग ंिून गेलो. थाकमिी आहि हिची म लगी माझ्या आठविीिच राहहली 
नाही. कदाहचत्  हिचे िे मि बदललेही असेल ककवा प ढे माझा पत्ता हिला हमळाला नसेल. कोित्याही 
कारिाने का होईना, थाकमिी संबधंाने प ढे मला काहीच कळले नाही. 

 
णिश्चन िरुिीचा मणिभ्रम 

 
द सरी घटना अशी : या घटनेि उल्लहेखलेल्या या स्त्रीचा पत्ता प ष्ट्कळ शोध चौकशी करूनही क िाला 

कळिार नाही म्हिनू मी ही घटना हलहीि आहे. हेयरस्कूलमध्ये काम करीि असिाना एके हदवशी हफरून 
वगैरे आल्यावर पाहहले िो, एक हििन िरुिी एका म लास घेऊन माझी वाट पाहाि आहे असे मला 
आढळले. कारि हवचारिा असे समजले की हिचा नवरा अहिशय द ग मिी असून त्याने हिला िीन हदवस 
मारझोड करून अखेर घराबाहेर काढली. िी िीन हदवस म लासह आश्रयासाठी म्हिून प ष्ट्कळ हठकािी 
हफरून शवेटी माझ्या आश्रयाला आली आहे. लक्ष्मीमिीला आश्रय देऊन मी हिचे कोित्या प्रकारे संरक्षि 
केले िे हिने ऐकले आहि माझ्या आश्रयाला आली. प ढे ही स्त्री माझ्याकडे राहहली. नंिर मी हवचार केला, 
ही हििन स्त्री, िेव्हा एकाद्या हिस्िी पहरवाराि हहला ठेविा आले िर उत्तम होईल. प ढे पहिपत्नीची 
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एकीही होईल. हा हवचार मनाि येिाच मी एका पादरी हमत्राला पकडले. त्यानेही दयाळूपिाने हिला एका 
हिस्िी पहरवाराि नेऊन ठेहवले. पि हिचे घरभाडे व मायलेकराचंा जेविखचम मला द्यावा लागे. मी स्विः व 
काही वगमिी जमवनू हा खचम चालवीि असे. 

 
अशा रीिीने हिच्या राहण्याची व्यवस्था होिाच मी हिच्या पिीला शोधून काढले आहि माझ्या घरी 

त्याला बोलवनू आिून पत्नीचा स्वीकार करण्याची हवनंिी केली. िो म्हिाला, ‘सध्या आहे त्या हठकािी िी 
स रहक्षि आहे. हशवाय आपल्या मदिीचा हाि हिच्या स खस्वास्थ्याला कारि होि आहे. आिखी काही 
हदवस अशाच स्स्थिीि राहू दे, हिला या स्स्थिीचा उमज पडू दे, हिची विमिूक स धारू दे मग हिला मी 
स्विःकडे आिीन.’ मीही मनाि म्हिालो, ‘एकाकी अवस्थेि काय स ख असिे िे हिला समजू दे.’ आहि िी 
मग िशीच परोपजीवी राहहली. मी स्कूलमधून येिाना मधून मधून हिला पाहून येई. 

 
अशा अवस्थेि हिच्या वागि कीिील दोन गोष्टींचे मी लक्षपूवमक हनरीक्षि केले. पहहली, मी िेथे 

जाऊन थोडा वळे बसल्यावर उठायला लागलो की िी मला सहज उठू देि नसे. द सरी, हिच्या चेहेऱ्यावर 
या स्स्थिीचा हवषाद वाटल्याचे काहीही हचन्ह हदसि नसे. एके हदवशी िी इकडच्या हिकडच्या गोष्टी बोलिा 
बोलिा िी मला म्हिाली, ‘आपि माझे द ःख हनवारि करू शकाल. मी पैशाअडक्याच्या कमिरिेबद्दल 
बोलि नाही, िर स्त्रीचे जे द सरे द ःख वा गरज असिे त्याबद्दल बोलि आहे.’ या हिच्या अखेरच्या वाक्याने 
माझे डोळे ककहचि उघडले. नंिर आिखी काही प्रश्नोत्तरे झाल्यावर हिच्या िोंडून अशी स्पष्ट कब ली मला 
समजली की, िी माझ्याकडे आपला एक ‘अनैहिक हप्रयकर’ या दृष्टीने पाहाि आहे. हा हिचा हेिू समजिाच 
मी िाबडिोब हिच्या खोलीिून उठून बाहेर आलो; िेव्हा िी भयभीि होऊन वा अन्य काही कारिाने असो, 
मला म्हिाली, ‘आिखी एक गोष्ट आहे.’ आहि मला हिने अडवले. माझा मागम रोखून धरला. प्रथम मला 
वाटले, जोरदार शब्दानंी हिला धमकावनू हिच्या हािून स टावे. पि हवशषे गडबड आहि िोंडािोंडी 
झाल्यास िी गोष्ट सवांना समजेल आहि मला लाछंनास्पद व्हाव ेलागेल. हिच्या दृष्टीनेही िे योग्य नव्हे असे 
वाटून िसे मी केले नाही. फक्ि इिकेच म्हटले, ‘ि झ्याजवळ बंगाली भाषेिील बायबल आहे?’ 

 
‘आहे.’ िी म्हिाली. 
‘िे आि पाहू.’ मी साहंगिले. 
‘त्याचे आिा काय काम?’ हिने हवचारले. 
‘आि िरी. त्याचे काही कारि आहे.’ मी साहंगिले. 
 
मनाि नव्हिे िरी बायबल आिनू हिने माझ्या हािी हदले. नंिर मी त्या प स्िकािील, येशूने ज्या 

पहरच्छेदाि मानहसक पापाचरिाची कनदा केल होिी िो पहरच्छेद काढून हिला वाचायला हदला. िी काही 
केल्या िो मजकूर वाचीना, पि फारच आग्रह केल्याम ळे िो पहरच्छेद हिने वाचला. 

 
नंिर मी म्हटले, ‘पाहा, ि म्ही लोक ज्याला आपला प्रभ ूम्हििा त्याचा केवढा हा अमूल्य उपदेश 

आहे? िू हा उपदेश हकिीदा िरी वाचला असशील! मग ि झी अशी वृत्ती का? िसेच मी असा पापाचरिी 
मन ष्ट्य आहे अशी ि झी कल्पना िरी कशी झाली? ि झ्या नवऱ्याने ि ला माझ्या हािी हवश्वासाने सोपहवले 
आहे. मग मी काय त्याचा अशा प्रकारे हवश्वासघाि करण्याइिका नीच मन ष्ट्य आहे?’ 
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मी त्याच हदवशी हिला इिका रागाने बोललो व उपदेश केला, की आय ष्ट्याि अशा िऱ्हेने मी 
आिापयंि कोिालाच बोललो नव्हिो. त्याच्या द सऱ्याच हदवशी हिच्या नवऱ्याला बोलवनू आिनू साहंगिले 
की, ‘िू आपल्या बायकोला घेऊन जा. हिला अशा रीिीने घराबाहेर ठेविे चागंले नाही.’ िो हिला घेऊन 
गेला. 

 
यानंिर या स्त्रीला मी आिखी एकदा पाहहले होिे. हकत्येक वषांनी शहराजवळील कोित्याशा एका 

रस्त्याने जािाना, रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या एका घरािून हिचा म लगा बाहेर आला आहि मला 
म्हिाला, ‘आम्ही या घराि राहिो. आईने आपिाला पाहहले आहि एकवार भेटून जा असे साहंगिले आहे.’ 
मी त्या घराि जािाच त्याच्या आईने गळ्याि पदर घेऊन माझ्या पायावर डोके ठेहवले. आहि घरची 
ख शाली हवचारली. मीही थोडावळे थाबंलो, हिची ख शाली हवचारली आहि िसाच हनघून आलो. 

 
राजनारायि बसू 

 
हळूहळू आम्ही १८७७ सालाि पदापमि केले. या सालच्या प्रारंभीच मी हहरनाभीच्या उत्सवाला 

गेलो. िेथे श्रदे्धय उमेशचदं्र दत्त महाशयाचं्या घरी कौट ंहबक धममकायासाठी ब्राह्ममंडळी एकत्र जमली होिी. 
या सम्मेलनाला आहदब्राह्म समाजाचे कायाध्यक्ष स्व. राजनारायि बसू महाशयही आले होिे. िे माझ्यावर 
फार लोभ करीि असि. त्याचंा सरळ आकृहत्रम भस्क्िभाव मला म ग्ध करीि असे. िे त्यावळेी कायमहनवृत्त 
होऊन वैद्यनाथ–देवघर येथे राहाि होिे. मी मधून मधून त्याचं्या पहवत्र सहवासाि कालके्षप करण्यासाठी 
जाि असे. िे अत्यंि हवनोदी व आनंदाि काळ घालहविारे प रुष होिे. मीही िसाच वागि असे. त्याम ळे 
आम्ही दोघे एकत्र आल्यावर आमची ‘हजगरदोस्िी’ उचबंळून येई. हसिा हसिा लोकाचें पोट द खू लागे. 
आिाही हहरनाभी येथे िोच प्रकार घडला, एके हदवशी रात्री समाजाची हनत्योपासना झाल्यावर जेविानंिर 
आमच्या गप्पागोष्टी स रू झाल्या आहि त्याि रात्रीचे दोन वाजून गेले. ब्राह्ममंडळी हसिा हसिा लोटपोट 
झाली. 

 
त्याकारिाने असो वा हहरनाभी येथे असलेल्या मलेहरयाच्या साथीने असो, मी कलकत्त्याला येिाच 

िापाने फारच आजारी पडलो. िापाबरोबर खोकला स रू झाला आहि खोकल्यािून रक्िही पडू लागले. 
एक डॉक्टर म्हिाले. ‘हा दम्याचा प्राद भावाचा खोकला असावा.’ पि डॉक्टर महेन्द्रलाल सरकार म्हिाले, 
‘क्षयाचा आरंभ असावा.’ पहहली स्टेप आहि त्या रोगावर औषधोपचार स रू झाले. 

 
आईवडलाचंी वागिूक 

 
या आजाराच्या वळेी माझे परमपूज्य आईवडील काय करीि होिे व माझा हवश्वासू पे्रमळ नोकर 

ख दाई काय करीि होिा िे या हठकािी हलहहिे योग्य वाटिे. त्यापूवी आठ वषपेयंि माझे हपिृदेव माझे 
िोंडही पाहाि नव्हिे. प त्राचे िोंड पाहिार नाही अशी त्याचंी प्रहिज्ञा होिी. या बाबिीि, मी गावी येऊ नये 
म्हिून िे प्रथम कसे प्रयत्न करीि, आलोच िर लाठीवाले ग ंड माझ्यावर कसे सोडीि, इिक्या उपरही मी 
घराि आल्याचे कळिाच िे घर कसे वज्यम करीि, रस्त्याि मी हदसलो िर मला कसे टाळीि, हे सवम पूवी मी 
हलहहलेच आहे. मी आजारी पडल्यावर मला जेव्हा कळून च कले की, आजारािून हनभाविे कठीि आहे, 
जगिे म ष्ट्कील, िेव्हा त्यानंा ही बािमी कळहविे मला योग्य वाटले. रुग्िशय्येवरूनच मी त्यानंा पत्र 
हलहहले, ‘जर योग्य वाटले िर मला भेटून आपली पायधूळ माझ्या मस्िकाला लावनू जाव.े िसे आपि 
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केले हाच अखेरचा हनरोप. प ढे परलोकी भेटू.’ त्यापूवी माझ्याकडून पत्र गेल्यास बाबा िे उघडूनही पाहि 
नसि. पत्त्यावर माझे हस्िाक्षर पाहून फाडून टाकीि. पि हेच पत्र त्यानंी का आहि कसे वाचले िे मला 
सागंिा येि नाही. मी आजारी असल्याचे लोकाकंडून ऐकले असाव ेत्याचाच हा पहरिाम. 

 
असो. एके हदवशी सकाळीच माझ्या घराच्या दाराि एक गाडी येऊन उभी राहहली. प्रसन्नमयीने 

हखडकीिून पाहहले आहि धाविच येऊन मला साहंगिले, ‘बाबा आहि आई दोघेही आली आहेि!’ आई वर 
आली; पि बाबानंी काही घराि पाऊल ठेहवले नाही. आई वर येिाच एकदम रुग्िशय्येजवळ आली आहि 
बसून रडू लागली. ‘बाबा का नाही आले?’ असे मी हवचारले िेव्हा हिने साहंगिले, ‘िे वैद्याला बोलवायला 
गेले आहेि.’ िपासाअंिी मला कळले की ‘बाबानंी माझे पत्र पाहिाच, आईचे दाहगने गहाि ठेवनू पसेै 
काढले आहि िे घेऊन मला औषधोपचार करण्यासाठी िे आले आहेि. या घराि आले नाहीि िरी, माझे 
जािभाई दादा हेमेंद्रहवद्यारत्न महाशय याचं्या घरी राहून माझी औषधयोजना करिील. 

 
यथाकाली वैद्य आले. बाबानंी त्यानंा माझ्या हबऱ्हाडी आिनू पोचहवले आहि िे रस्त्याच्या कडेला 

असलेल्या द कानाि बसून राहहले. वैद्यानंी मला िपासून जो हनिमय घेिला िो त्यानंी वैद्याचं्या िोंडून 
ऐकला. 

 
त्याचं्या या परकेपिाच्या वागि कीने माझ्या डोळ्यािूंन खूप अश्र पाि झाला. त्यापूवीच्या आठ वषांि 

त्यानंा काय थोड्या अडीअडचिींिून जाव ेलागले! खूप आपत्ती आल्या; पि माझ्याकडून जािून ब जून असे 
त्यानंी एका पैशाचेही सहाय्य घेिले नाही. इिकेच नव्हे िर आईच्या हािी घरखचासाठी काही पसेै द्याव े
अशी माझी इच्छा आहे असे कळले िर रागाने चरफडून घर डोक्यावर घेि. त्यानंी मला अगदी त्याज्य 
प त्रच ठरहवले होिे. पि त्याच त्याज्य प त्राने अडचिीच्या वळेी त्याचें स्मरि केले, िेव्हा मग त्याचं्याने 
स्वस्थ बसवले नाही. दहरद्री ब्राह्मि! जवळ पैसा अडका िरी क ठचा असिार! जे काही हािाशी सापडले 
िेच घेऊन िे धावले. केवढा उदार आहि उदात्त स्वभाव! खरोखर हाच त्याचं्या स्वभावािील लक्षाि 
ठेवण्यासारखा हवशषे ग ि होिा. 

 
िे आल्यानंिर त्यानंी काही हदवस म क्काम करून स्विंत्र खोली भाड्याने घेिली आहि माझ्या 

श श्रूषेसाठी आईला िेथेच ठेवनू िे हनघून गेले. आईही हवराजमोहहनीला घेऊन माझ्यासह त्या नवीन जागेि 
राहहली. आईचे जप-िप, व्रिवैकल्य, उपवास याचें प्रमाि बरेच वाढले. रोज िी दीड मलै रस्िा पायी 
चालि गंगास्नान करून येई. इष्ट देविेच्या चरिी शकेडो वळेा डोके टेकून या अधम प त्रासाठी जीवनहभक्षा 
मागे. नंिर घरी येऊन माझ्या रुग्िशय्येजवळ बसल्या बसल्या पार्मथवकलगाच्या पूजनाि मग्न होऊन जाई. 
मी हनजल्या हनजल्या, हिची ही हनष्ठेने चाललेली पूजा पाहाि असे. 

 
हिकडे, बाबानंी माझ्याजवळ आईला ठेहवले म्हिून िेथे जािाच त्याचं्यावर बहहष्ट्काराचा दंड का 

उगारण्याि आला. याि आप्ि स्वकीय आहि ज्ञाहिबधूं होिे. काहींचे मिभेद होिे, पि आपसाि त्याचंी 
बोलाचाली होिच असे. कोिी अन कूल िर कोिी प्रहिकूल इिकेच. बाबा मात्र त्यावळेी वज्रकठोर बनून 
त्या सवांहवरुद्ध दंड थोपटून उभे राहहले आहि म्हिाले, ‘माझे घर वाळीि टाकिील इिकेच ना? टाकू देि. 
माझे किमव्य मी केले आहे.’ त्यानंी त्याचं्या त्या बडबडीकडे पूिमिः द लमक्षच केले. या घासाघाशीि काही 
हदवस असेच गेले. 
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इकडे आई माझ्या पहरचयेि गढून गेलेली. माझे पिजोबा रामजय न्यायालंकार महाशय अत्यिं 
साध वृत्तीचे प रुष होिे. आईने त्याचं्याकडूनच मंत्रदीक्षा घेिली होिी. अथाि िेच हिचे ग रू होिे. त्याचं्यावर 
आमच्या ज्ञाहिबाधंवाचंी व पहरवाराची अत्यिं भक्िी होिी. हनष्ठा होिी. त्याचंी हािाि धरण्याची काठी, 
त्याचंी जपमाळ, त्याचें योगासन वगैरे ज्या काही त्याचं्या हनत्य वापरािील वस्िू होत्या, त्या सवांवर आईची 
इिकी भक्िी होिी की, आप्िस्वकीयाचं्याच नव्हे िर द सऱ्याही कोिाच्या घराि एखादा रोगी हबछान्याला 
हखळल्यासारखा झाला िर या सवम वस्िू, पहवत्र स्मृहिहचन्ह म्हिनू त्याच्या हबछान्यावर ठेवल्या जाि. िो 
आजारािून उठल्यावाचून त्या वस्िू िेथून हालहवल्या जाि नसि. त्या ठरीव हनयमाप्रमािे माझ्या 
मािृदेविेने माझ्या हबछान्यावर पिजोबाचंी िी सवम पहवत्र स्मृहिहचन्हे अत्यिं भस्क्िभावाने ठेवनू हदली होिी. 
िीन महहनेपयंि िी िशीच होिी. िेथून हिने िी हालव ू हदली नाहीि. मी आजारािून उठल्यावर िी 
स्थानान्िहरि करण्याि आली. 

 
नोकराचे भक्तिपे्रम 

 
या आजाराच्या वळेी माझ्या आईवडलाचें जसे आियमकारक सन्िानवात्सल्य पाहहले, िसेच माझा 

हवश्वासू पे्रमळ आहि आज्ञाधारक नोकर खोदाई याचीही अद् भ ि प्रभ भक्िी ककवा धन्यावरील हनष्ठा 
अन भहवली. खोदाईची आठवि माझ्या अन्िःकरिाि पहवत्र पे्रमहनझमराप्रमािे कायम राहहली आहे. मी 
त्याला माझ्या ‘मेज बौ’ (मधली सून) नावाच्या कादंबरीि अमर करण्याचा प्रयत्न केला. भवानीपूर येथे 
हेडमास्िर असिाना खोदाईला नोकर म्हिनू ठेहवला. िेव्हापासून त्याचे बह मोल असे अनेक ग ि पाहून 
मनोमन मी त्याच्यावर अगदी मोहून गेलो. माझ्यावरही त्याचे असलेले गाढ पे्रम मी अन भहवले. िो माझा 
कल्यािकारी हमत्र आहि सगळ्या क ड ंबाचा व पहरवाराचा रक्षक होिा. मी त्याच्या हािी पसैाअडका व 
संसाराचा सवम भार सोपवनू हनकिि असे. 

 
आजारी पडल्यावर मी अधमपगारी रजा घेऊन जेव्हा रुग्िशय्येवर पडलो, िेव्हा खोदाईचा पगार 

देिे मला अशक्य होईल असे वाटून, आनन्दमोहनबसूंच्या सल्ल्याने मी रोगम क्ि होईपयंि अहधक पगारावर 
त्याला त्याचं्या घरी ठेहवला. आई जेव्हा माझ्यासह स्विंत्र घराि राहू लागली िेव्हा एके हदवशी सकाळीच 
पाहहले िो खोदाई िेथे हजर. ‘काय खोदाई, िू आलास कसा?’ मी हवचारले. 

 
‘आपला आजार वाढला आहे हे ऐकिाच माझ्याने िेथे राहावनेा. िे काम सोडून येथे आलो!’ िो 

म्हिाला. 
 
‘चागंले केले नाहीस. ि झ्या पोटाला कोि घालिार?’ मी हवचारले. ‘िी काळजी आपि करू 

नका. मी पगार घेिार नाही. नारायिाने आपिाला वाचहवले म्हिजे माझ्या पगाराचा हहशबे करून आपि 
द्याल. आहि आपि जर या आजारािून उठलाच नाही िर माझा पगारही सपंला.’ 

 
त्याचे िे हनधाराचे बोलिे ऐकून माझ्या डोळ्यािं पािी आले. माझ्या कोित्याही कसल्याही 

बोलण्याने िो मागे हफरला नाही. मला हफरहविा आला नाही. िो राहिार म्हिून आला आहि राहहलाही. 
 
मला बरे वाटले िेव्हा आई गावी हनघून गेली आहि मी माझ्या पूवीच्या हबऱ्हाडी आलो. त्यावळेी 

रजेवरच होिो. हदवसामागनू हदवस चालले होिे. पि प्रसन्नमयीने माझ्याकडे घरखचाच्या पैशाचंी मागिी 
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केली नाही. हवचारले िर सागें, ‘कसे क िाला माहीि खोदाई सवम खचम चालवीि आहे. आई, िू बाबूनंा त्रास 
देऊ नको. रुपये नसले िर मला सागं. असे आिखी सागंिो.’ नंिर िपासाअिंी मला कळले की, खोदाईने 
आपल्या गळ्यािील सोन्याची साखळी गहाि ठेवनू पैसे आिले होिे आहि िे प्रसन्नमयीजवळ हदले होिे. 

 
यानंिर हवाबदल करण्यासाठी मी म ंगेरला गेलो. खोदाई आमच्या बरोबर होिाच. हिथे गेल्यावर 

मात्र त्याची प्रकृिी ढासळली. मी त्याचे सगळे कजम फेडून घरी जाण्यासाठी त्याला पसेै हदले आहि त्याच्या 
घरी पाठहवले. िेथे गेल्यावर िो मरि पावला. िो हजिके काही महहने हजविं होिा हििके महहने मी त्याचा 
माहसक पगार त्याच्या घरी पाठवीि असे. पि हाय! एवढे केल्याने काय त्याच्या माझ्यावरील पे्रमाची 
ऋिाची फेड होईल काय! ऐकले की, मरण्याच्या वळेी िो आपल्या म लाला म्हिाला होिा, ‘जर कधी 
कामकाज शोधण्यासाठी कलकत्त्याला गेलास िर माझ्या बाबूजींकडे नोकरीला राहा!’ 

 
अपत्याचा पणहला णचरणवयोग 

 
म ंगेर येथे हवाबदल करण्यासाठी मी रजेवर गेलो असिा त्याहठकािी एक शोचनीय संकट 

ओढवले. म ंगेर येथे ज्या हठकािी मी राहाि होिो त्याच्या वरच्या मजल्यावरील गॅलरीचा कठडा कमी 
उंचीचा होिा. आमचे हबऱ्हाड िेथे नेल्यावर द सऱ्याच हदवशी सायंकाळी आलेल्या काही मंडळीसह िेथे 
बोलि बसलो होिो. इिक्याि काहीिरी खाली पडल्याचा धाड्  असा आवाज कानावर आला. घाईघाईने 
उठून पाहहले िो, माझी सवाि धाकटी, अवघ्या एक वषम दहा महहन्याचंी म लगी सरोहजनी, गलॅरीिील 
कठड्यावर चढून खाली दगडी फरशीवर पडल्याचे हदसून आले. िी रडली िर नाहीच पि हिने 
हालचालही केली नाही. एका दगडावर हनपहचि पडून राहहली. धावि खाली जाऊन हिला िशीच उचलून 
वर आिली. श द्धीवर आिण्यासाठी प ष्ट्कळ प्रयत्नही केले; पि काही नाही. रात्री साडेआठच्या स मारास िी 
गिप्राि झाली. हमत्रमंडळींनी हिचा मृिदेह स्मशानाि नेऊन त्याचे उत्तरकायम केले. 

 
मी प्रसन्नमयीला सगळ्या रात्रभर एक प्रकारे जबरदस्िीने हबछान्यावर झोपवनू ठेहवली. हिला 

उठूच हदले नाही. कारि वारंवार उठून िी एखाद्या वडे्याप्रमािे बाहेर धाव घेऊ लागली. आधीच 
कन्याशोकाने हवव्हल झालो होिो. त्याि हिचा हा शोकोन्माद । त्याम ळे सगळी रात्र मला जागिा पहारा 
द्यावा लागला. माझा कन्याहवयोग एका कहविेच्या रूपाने प्रगट झाला आहि िो मी ‘प ष्ट्पाजंली’ 
काव्यसंग्रहाि प्रकाहशि केला. 

 
सरोहजनीच्या मृत्यूनंिर मी आिखी काही हदवस म ंगेर येथे राहहलो. नंिर क ट ंब-पहरवार िेथेच 

ठेवनू कलकत्त्याला येऊन नोकरीवर हजर झालो. या वळेेपासून प्रसन्न-मोहहनी (प्रसन्नमयी आहि 
हवराजमोहहनी) एकत्रच राहू लागल्या. मी मात्र पूवीच्या हनयमाप्रमािे त्या दोघींपासून वगेळा राहू लागलो. 
असल्या मानहसक संग्रामाि अनेक हदवस गेले. 

 
काव्यगं्रथ 

 
मला वाटिे याच वळेी माझ्या फ टकळ कहविा एकत्र करून त्या सवांचा ‘प ष्ट्पमाला’ नावाने एक 

काव्यगं्रथ म हद्रि झाला. मी हलहहलेल्या प स्िकािं जी काही मला अत्यंि आवडिारी प स्िके होिी, त्यािं 
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प ष्ट्पमाला गं्रथाचा अंिभाव करावा लागेल. कारि याि अंिरीच्या अनेक भावना स्फूर्मिरूपाने व्यक्ि झाल्या 
आहेि. 

 
 ٭٭٭
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.११. 
 

केिवचंद्र सेन याचं्यािी वेगळीक 

 
केिवचंद्रानंी केलेले कन्यादान 

 
म ंगेरहून कलकत्त्याला परि आल्यावर ऐकले, की केशवबाबूंनी आपल्या वडलार्मजि वाड्याचा 

काही भाग हवकून, त्या रकमेिून हमस्  हपगॉट याचें शालागृह हवकि घेिले आहि त्याचे नाव ‘कमलक टीर’ 
असे ठेहवले. िेथे क चहबहार पक्षाच्या मध्यस्थानंा—हववाह हनहिि करिारा अगर वधूपरीक्षा करिारा घटक. 
बंगाली भाषेि यानंा ‘घटक’ अशी संज्ञा आहे– केशवबाबूनंी आपली वडील म लगी वधू म्हिून दाखहवली. 

 
सत्याचरिाचे जीवनव्रि 

 
द सरीकडे याच वळेी हकत्येक उत्साही ब्राह्म एकत्र होऊन त्यानंी आिखी एका कायाची प्रािप्रहिष्ठा 

केली. त्यानंी एक प्रकारे कट्टर असे पूिम संघहटि दल हनमाि करण्याचा उद्योग आरंहभला. असे ठरले, की 
या दलािील प्रत्येकाने मलू सत्यहसद्धािंाला व्रिाप्रमािे पाळायचे आहि त्या प्रहिज्ञापत्रकावर स्वाक्षरी 
करून त्या सवांनी एका पूिम संघहटि दलाि दृढबद्ध व्हायचे. त्यािील काही म ख्य व्रिे उल्लखेनीय वाटिाि. 
(१) त्यानंी एकाच ईश्वराची उपासना करावयाची. (२) त्यानंी सरकारी नोकरी पत्करायची नाही. (३) 
प रुषाला २१ वष ेव म लीला १६ वष ेपूिम झाल्यावाचनू त्यानंी हववाह करावयाचा नाही. ककवा िशा प्रकारच्या 
हववाहाचे पौराहहत्य करावयाचे नाही. (४) जाहिभेद मानावयाचा नाही. वगैरे. मला त्यानंी हनमतं्रि 
हदल्याम ळे मी त्याि सामील होण्याचे ठरहवले. एके हदवशी एक हवशषे उपासनेचा हदवस ठरहवण्याि आला. 
या हदवशी हवशषे उपासना आटोपल्यावर प्रहिज्ञापत्रकावर त्या सवांनी आपापली स्वाक्षरी करावयाची, अग्नी 
हसद्ध करायचा, आहि ईश्वराचे नामस्मरि करीि करीि अग्नीला प्रदहक्षिा करिा करिा आम्ही आपापल्या 
स्वाक्षरी केलेल्या त्या सवम प्रहिज्ञा त्या पेटत्या अग्नीि टाकायच्या व प्राथमनेनंिर प नः प्रहिज्ञापत्राचे वाचन 
करून त्यावर सही करावयाची. मी सवांबरोबर िसे केले. आनंदाची गोष्ट ही, की मी आहि याच दलािील 
द सरा एक अशा दोघानंी सरकारी नोकरीचा राजीनामा हदला. इिकेच नव्हे िर स्वाक्षरी केलेल्या सवम 
प्रहिज्ञा आय ष्ट्यभर पाळल्या. 

 
हबहपनचदं्र पाल, स ंदरी मोहनदास, आनंदचदं्र हमत्र वगरेै ब्राह्महमत्र मंडळी या प्रहिज्ञाबद्ध दलाि 

होिी. माझ्या आठविीप्रमािे सागंायचे िर ममैनकसह येथील शरचं्चद्र रायही त्या हदवशी उपस्स्थि होिे. 
जेव्हा हे सवम ईश्वरनामस्मरि करीि अग्नीला प्रदहक्षिा घालू लागले त्यावळेी एक आियमकारक शक्िी 
आहि प्रहिज्ञा आमचे अिंःकरि व्यापून राहहल्याची जािीव झाली. पि प ढे थोड्याच हदवसािं क चहबहार 
हववाहाचे जे वादळ उठले त्याि आमचे हे लहानसे दल क ठच्या क ठे फाकून गेले! त्या चळवळीि या दलाने 
मोठ्या उत्साहाने भाग घेिला होिा. 

 
या वळेेपासून सरकारी नोकरी सोडून ब्राह्मधमम प्रचाराि व ब्राह्मसमाजाच्या सेविे आपिाला वाहून 

घ्याव ेअसे मला उत्कटिेने वाटू लागले. पि चालू नोकरी सोडून द सरी नोकरी पत्करावी असेही वाटेना. 
या बाबिीि मी हमत्रवयम आनंदमोहन बसू यानंा सल्लागार म्हिून हनवडले होिे. प्रचारकायाि संपूिम आय ष्ट्य 



 अनुक्रमणिका 

वचेाव े याला त्याचंी पूिम समंिी होिी. पि उदरहनवाहाची काही िर सोय झाल्यावाचून चालू सरकारी 
नोकरी सोडू नये असे म्हिून िे मला अडव ूलागले. 

 
कहदू राजघराण्याि केिवचंद्र याचं्या मुलीचा णववाह 

 
या नोकरीच्या घालमेलीि माझे काही हदवस जािाि न जािाि िोच क चहबहारच्या हववाहाचे 

वादळ उठले. आहि प्रगहिशील ब्राह्मदल हद्वखंहडि झाले. 
 
१८७८ सालच्या जानेवारीच्या प्रारंभीच, क चहबहारचे महॅजस्रटे व माझे पूवमपहरहचि यादवचदं्र 

चक्रविी महाशय, अज्ञान (वयाि न आलेला) राजाच्या हववाहाची ियारी करण्याच्या कामाचा, व हववाह 
हनहिि करण्याचा म खत्यार म्हिून कलकत्त्याि आले. काशीचे स प्रहसद्ध होहमओपॅहथक डॉक्टर लोकनाथ 
मतै्र महाशय यावळेी कलकत्त्यालाच राहाि होिे. हमत्रत्वाम ळे मी मधून मधून त्याचं्याकडे जाि असे. त्या 
हठकािी राजप्रहिहनधी म्हिनू आलेल्या यादवबाबूंची आहि माझी भेट होि असे. मी त्याचं्या िोंडून ऐकले 
की, केशवबाबू आपल्या म लीचा, वयाि येण्यापूवीच हववाह करण्याला ियार आहेि. हा हववाह 
कोिकोित्या शिीवर व्हायचा याच्या वाटाघाटी चालू आहेि. या वाटाघाटींच्या सगळ्याच गोष्टी माझ्याकडे 
िे बोलले नाहीि. पि हळू हळू आमच्या कानावर आले की, िे सवम ठरहवण्यासाठी क चहबहारहून 
राजप रोहहि येि आहेि. त्यानंिर हा हववाह कसकसा होिार या गोष्टीही जवळून वा द रून माझ्या कानावर 
आल्या. वधू व वर याचंा हववाहाच्या योग्य वयाि येण्यापूवीच हववाह होिार. िरीपि वयाि येईपयंि दोघेही 
स्विंत्र राहिील. केशवबाबू स्विः जाहिबहहष्ट्कृि असल्याम ळे िे कन्यादान करू शकिार नाहीि. त्याचंा 
धाकटा भाऊ कन्यादान करील. राजपहरवाराच्या पद्धिीप्रमािे हववाह होईल. फक्ि त्याि देवदेविाचं्या 
नावाऐवजी ईश्वराचे नाव हलहहले जाईल. राजोपाध्ये हववाहाचे धार्ममक कायम करिील. वगैरे शिी त्याि 
होत्या. 

 
आिखी असेही ऐकले की, यादवबाबू – या हववाहाचे अहधकृि प्रहिहनधी हववाहाचे बोलिे 

करण्यासाठी द गामोहन दास याचं्या घरी गेले होिे. िेव्हा त्याचंी पत्नी ब्रह्ममयी हसून म्हिाली होिी, ‘छे–
छे. आमच्या म लीचा राजेरजवाड्याशंी हववाह होिार नाही. िसे पाहहले िर आधी म लगा वयाने लहान, 
हशवाय राजेलोकाशंी संबंध. छे. हे नाही जमायचे. हे असे करिे चागंले नव्हेच. आमच्या! म लीबाळी, 
रािीराजकन्याशंी चागंल्याप्रकारे हमळून हमसळून कशा वागिार, यादवबाबू हे सवम ऐकून हनराश झाले आहि 
िेथून केशवबाबूंकडे गेले. 

 
या सवम बािमीने कलकत्त्याच्या ब्राह्मदलाि मोठीच खळबळ उडाली. आम्ही सवांनी ठरहवले की, 

या संकटप्रसंगी ब्राह्मसमाजाने अंगीकारलेले सत्यसंकल्पाचे व्रि सवांनी दृढिेने पाळले पाहहजे. आहि असे 
करिाना केशवबाबूंच्या या कृत्याला हवरोध करिे हे आम्हा सवांचे प्राप्िकिमव्य राहील. ज्या केशवबाबूनंी 
व्यापक चळवळीनंिर १८७२ सालचा कलम ३ चा वर-वधूच्या हववाह मयादेबद्दलचा कायदा संमि केला 
आहे. िेच स्विः िो मोडायला ियार झाले आहेि हे कसे व्हायचे? अथात्  यावळेी ब्राह्मसमाजाचे कायदेकान्  
रक्षि करण्यासाठी आम्हा सवांना बद्धपहरकर झालेच पाहहजे. पि त्यापूवी एकदा हमत्रत्वाच्या भावनेने 
केशवबाबूचंी भेट घेऊन त्याचं्या समोर या सवम गोष्टींची हवचारिा करिे योग्य. या हनिमयान सार फेब्र वारीच्या 
दोन िारखेला आम्ही हिघे हमत्र हमळून केशवबाबूंच्या भेटीला गेलो. जाण्याच्या हदवशी श्रदे्धय श्री. प्रिापचदं्र 
म झ मदार महाशयाचंी भेट घ्यायला गेलो. िे हवशषे काही सागंू शकले नाहीि. फक्ि म्हिाले, ‘मी न किाच 
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म ंबईहून आलो आहे. मला या बाबिीि काहीच समजले नाही. ि म्ही केशवबाबूंकडे जा. मीही लवकरच 
येिो.’ याप्रमािे आम्ही जाऊन केशवबाबूंशी बोलिे स रू केले िोच, िेही एका बाजूला येऊन बसले. 
केशवबाबूही स्पष्ट असे काहीच सागेंनाि. िे म्हिाले. ‘मला यावळेी हवशषे असे काहीच सागंिा येि नाही.’ 
मी म्हटले. ‘ही बािमी ऐकून सवम ब्राह्ममंडळी फारच खवळून उठली आहेि. आम्हाला सवम काही 
ख लासेवार समजिे इष्ट आहे. सवमच मंडळी काही आपल्याकडे येऊ शकि नाही; आम्हालंा हजथे भेटिाि 
हिथे आम्हालंा अडवनू धरिाि. िक्रार करिाि. िेव्हा त्यानंा योग्य िे उत्तर देऊन त्यानंा शांि करण्यासाठी 
आमच्याजवळ ि मचा काही िर ख लासा िर पाहहजे?’ पि काही केल्या िे काही सागेंनाि. शवेटी मला हेही 
सागंाव ेलागले की, ‘खास्िगीर महाशयाचं्या म लीच्या लग्नाच्या वळेी ब्राह्मसमाजाचे हनयम पाळले नाहीि, 
आदशम राखला नाही म्हिून आपिच त्यानंा हकिीिरी नाव े ठेहवली. िेव्हा आपल्या म लीच्या हववाहाच्या 
बाबिीि ि म्ही जर िसेच केले िर ब्राह्ममंडळी प नः त्याच मागाचा अवलंब करिार!’ या माझ्या बोलण्यावर 
केशवबाब ूफार रागावले. यापूवी इिके रागावलेले मी त्यानंा केव्हाच पाहहले नव्हिे. आम्हाला वाटले आिा 
यानंा जास्ि त्रास देण्याि अथम नाही. लागलीच आम्ही उठलो. मी म्हटले, ‘आपिाला राग येिो. िेव्हा 
यावळेी हे बोलिे राहू दे.’ नंिर आम्ही िसेच हनघून आलो. 

 
प्रयत्न संपल्यावर आमच्याच दलाि हवचारहवहनमय स रू झाला. यावळेी समदशीदल, 

स्त्रीस्वािंत्र्यदल, हनयमान सार वागिारे दल. ही सगळी दले वा पक्ष एक झाले. इिकेच नव्हे िर वृद्ध 
हशवचंद्र देव महाशयही आमच्या एकहत्रि पक्षाि आले. ब्राह्मसमाजावर ही एक आपत्तीच आली आहे असेच 
सवांना वाटू लागले. आमच्या मनाि कोिकोित्या द कििाचंा उद्भव होि होिा िे भाषेि व्यक्ि करिे कठीि 
आहे. आनंदमोहनबाबू त्या वळेी म ंगेर येथे आपला पहरवार ठेवनू कलकत्त्याला आले आहि हायकोटाच्या 
जवळ असलेल्या आपल्या चेंबरमध्येच राहू लागले. मी नेहेमी त्याचं्याकडे जाि असे आहि दोघेही बसून 
हायहाय करीि असू. मी त्याचं्या कोचावर बसून आहे. िे कोटाच्या दोन्ही हखशािं दोन हाि घालून गंभीर 
कचिामग्न स्स्थिीि िासचे िास शिपावली करीि आहेि असेही काही हदवस गेले. दोघाचं्याही िोंडून 
शब्दोच्चार होि नसे. बराच वळे असे झाल्यावर एकेकदा माझ्याजवळ येऊन उभे राहाि आहि म्हिि, 
‘हशवनाथबाब,ू काय होिार? काय करिा येईल?’ 

 
केिवचंद्राकंडे प्रणिवाद-पत्र 

 
शवेटी असे ठरले की, सवांनी एके हदवशी एकत्र बसून ठराव करिे अवश्य आहे. त्याप्रमािे 

कॉलेजस्रीटवरील भवनािील इहंडयन ॲसोहसएशनच्या हॉलमध्ये एके हदवशी रात्री सवांची बठैक झाली. 
केशवबाबूनंा काही सागंाव ेकी नाही, जर सागंायचे िर काय सागंाव,े कोिी कोिी त्यावर सह्या कराव्या या 
चचेि रात्रीचे स मारे दोन वाजले. शवेटी हनहिि झाले, हवरोधदशमक असे एक पत्र काही व्यक्िींच्या 
स्वाक्षरींसह केशवबाबूंच्या हािी द्यावे. पि त्या मध्यरात्री दोघे हमत्र द गामोहनदास व द्वाहरकानाथ गागं ली हे 
म्हिाले, ‘हे हवरोधीपत्र पाठहवल्याने केशवबाबूंकडून या पत्रािील मजक राचा योग्य उपयोग न झाल्यास 
स्विंत्र ब्राह्मसमाज स्थापन करावा लागेल हे अहनवायम आहे. िसे करायला ि मची ियारी आहे की नाही?’ 
यावर आनंदमोहनबाबू आहि मी असे दोघेही म्हिालो, ‘िसा स्विंत्र समाज स्थापन करावा असे काही 
अजून ठरहवलेले नाही, त्याम ळे िसे वचन देिा येि नाही. सध्या जे आम्हाला किमव्य वाटिे िेच आम्ही 
करीि आहो. याचे पयमवसान काय होईल याचा व नंिर काय कराव ेयाचा अजून हवचार केलेला नाही.’ 
यावर द गामोहनबाब ू म्हिाले, ‘या असल्या पोरकट व्यवहाराि मी नाही असे समजा. जे आमच्याबरोबर 
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अखेरपयंि जायला ियार नसिील त्याचं्याशी आम्ही सहमि नाही आहि िसल्या पत्रकावर मी सहीही 
करिार नाही.’ आहि िे व द्वाहरकाबाबू दोघेही हनघून गेले. 

 
हे दोघे हनघून गेल्यावर हवरोधीपत्राचा मजकूर ठरहवण्याि आला. द सरे हदवसापासून त्या 

पत्रकावर हवहशष्ट ब्राह्ममंडळींची स्वाक्षरी घेण्याचे काम स रू झाले. सवांना पूज्य असिारे हशवचदं्रदेव 
महाशय याचंी सही सवांच्या प्रारंभी होिी. कोित्या हवचाराने काय मनाि आले नकळे, पि दोन हदवसानंी 
द गामोहनबाबू व द्वाहरकाबाब ूया दोघानंीही त्या पत्रकावर आपली स्वाक्षरी केली. इकडे ९ फेब्र वारी १८७८ 
च्या हनघिाऱ्या ‘इंहडयन हमरर’ मध्ये क चहवहार हववाह हनहिि झाल्याचे प्रहसद्ध झाले. त्याच हदवशी 
आमच्याकडून हनय क्ि करण्याि आलेल्या िीन व्यक्िी, हवहशष्ट ब्राह्ममंडळींच्या २६ सह्याचें िे हवरोधदशमक 
पत्र केशवबाबूंकडे घेऊन गेले. केशवबाबूंचे प्रचारक काहंिचंद्र हमत्र यानंी िे पत्र घेिले. 

 
आम्ही अशाप्रकारचे प्रहिवाद पत्र केशवबाबूकंडे पाठहवल्यावर लागलीच िे छापून गावोगावीच्या 

सवम ब्राह्मसमाहजष्टानंा पाठहवले आहि त्याचें मि मागहवले. चोहोकडून आमच्याप्रमािेच हवरोधदशमक पते्र 
केशवबाबूकंडे येऊ लागली. 

 
सरकारी नोकरी सोडली 

 
इकडे माझ्या आय ष्ट्यािील द सरी आपत्ती उपस्स्थि झाली. पहहली आपत्ती उपवीित्याग केला 

त्यावळेची; आिा द सरी आपत्ती आली ‘नोकरी सोडिे’ ही. सरकारी नोकरी करावयाची नाही हा एक हनयम 
होिाच. त्या हवशषे प्रहिजे्ञच्या हदवसापासूनच सरकारी नोकरी सोडण्याचा कृिहनिय केला होिा. 
कॉलेजािून पास होऊन बाहेर पडिाच ब्राह्मसमाजसेविेच आय ष्ट्य घालवायचे, त्या सेवलेा सपूंिम वाहून 
घ्यावयाचे असे ठरलेच होिे. त्यासाठीच केशवबाबूंच्या भारिाश्रमाि दाखल झालो होिो. त्याचं्याशी ज ळले 
नाही म्हिनू काही हदवस द ःहखि अन्िःकरिाने कामकाजाला जाि होिो; पि आत्मशािंी लाभेना, 
समाधान वाढेना. काय कराव ेया कचिेि काळ जाि होिा. शवेटी १८७६ च्या अखेरीस नोकरी सोडावी असे 
हनहिि केले. फक्ि सगळ्या कामाधामाचे संगिीसोबिी व सवम बाबिीि सल्ला मसलि देिारे आनंदमोहन 
बसू महाशय यानंी ‘काही थोडे हदवस थाबंा’ ‘काही हदवस थाबंा’ असे सागंून काही काल मला अडवनू धरले 
होिे. 

 
आिा हा संकल्प प नः अन्िःकरिाि जागृि झाला. अस्वस्थिा वाटू लागली. माझे मन संशयरूपी 

कहदोळ्यावर बसल्याप्रमािे दोलायमान होऊ लागले. एका बाजूला काळजी आहि भावी सासंाहरक भीषििा 
डोळ्यानंा भेडसाव ूलागली साधारि ब्राह्मसमाज त्यावळेी भावी काळाच्या गभाि होिा. कोिाच्या िोंडाकडे 
पाहाव े असा कोिीही क ठेच नव्हिा. इकडे लक्ष द्याव े िर आिा वृद्धावस्थेस पोचलेल्या आई-वडलानंा 
आधार कोििा हा प्रश्न भेडसाव ूलागला. त्या दोघानंी नेहमीच दैन्य व दाहरद्र्य भोगले आहे. मी त्याचंा 
एकच एक म लगा असून-नसून सारखाच होिार. त्याचें दाहरद्र्य व दैन्य नष्ट होिार नाही इत्याहद इत्याहद. 
माझ्या दोन हस्त्रया आहि लहान म लगा व म ली त्यानंा िरी कोि पाहिार? माझ्या ससंाराचा भार मी कसा 
सोसू? या कचिने माझे मन द बळे बनि चालले. द सरीकडे ब्राह्मसमाजाच्या नव्या चळवळीने मला 
चोहोकडून आपल्या जाळ्याि ओढण्याला स रवाि केली. माझ्या ध्याना-मनािून ब्राह्मसमाज जाईना. त्याची 
मला जास्ि ओढ वाटू लागली. शाळेच्या कामकाजाकडेही मला चागंलेसे लक्ष देववनेा. ‘काय कराव ेकसे 
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कराव’े या कचिेने मन अगदी भारावनू गेले. माझ्या आहारावरही त्याचा पहरिाम झाला. चागंली झोपही 
येईनाशी झाली. आहि या एकंदर कारिानंी, पचनशक्िी हबघडली. शारीहरक दौबमल्य जािव ूलागले. 

 
शवेटी माझा कायमचा सकंटकालीन हमत्र आहि कचिा वाहिारा परमेश्वर याच्या चरिी 

आत्महनवदेनाची प्राथमना करिे हा एकच मागम उरला. त्यालाच मी अनन्यभावाने धरि गेलो. आय ष्ट्यािील 
म ख्य म ख्य संकटाच्या वळेी मी नेहेमी त्याचीच प्राथमना करीि असे. त्यानेच मला अधंाराि प्रकाश हदसू लागे. 
त्याची अमृिवािीही ऐकू येई. अन्ियामीचे िे शब्द मला संजीहवि करीि. एके हदवशी अत्यिं व्याकूलिेने मी 
त्या परमात्म्याचीच प्राथमना करायला बसलो. िी प्राथमना सकें्षपिः अशी होिी — 

 
‘स्त्री जेव्हा आपल्या हप्रयकरासाठी आईबाप, आप्िस्वकीय, लाभालोभाची मािसे या सवांना टाकून 

रस्त्यािील पाथेय म्हिून सौभाग्यलंकाराची पेटी बरोबर घेिे. नंिर जरूर पडल्यास त्याचाही त्याग करून 
प ढे जाण्यास कचरि नाही. िशीच प ढे जािे. त्याप्रमािे ि झ्यासाठी मी सवांना सोडूनही ससंाराची हशदोरी 
म्हिून ज्या नोकरीच्या लोभाि ग ंिलो आहे. हे परमेश्वरा, आवश्यकिा असेल िर त्यािूनही सोडवनू िू 
मला घेऊन जा!’ या प्राथमनेनंिर माझ्या अन्िःकरिाि एक अद् भ ि पहरविमन घडि असल्याचे मला जािव ू
लागले. ससंाराबद्दलची भीिी व काळजी क ठच्या क ठे नाहीशी झाली आहि अन्िःकरिािून ‘नोकरी सोड - 
सोड लवकर’ असा आवाज मला अस्वस्थ करू लागला. माझे मन त्या आवाजाि ग ंिले. हमत्रमंडळीपैकी 
प ष्ट्कळजि मला या साहसापासून मागे ओढू लागले. पि क िालाही न ज मानिा क िाचे काहीही न ऐकिा 
नोकरी सोडण्याचे मी हनहिि केले. जािारा एकेक हदवस वषाप्रमािे वाटू लागला. माचम महहन्याची अखेर 
गाठली असिी िर हेअर स्कूलच्या हनयमाप्रमािे त्या वषाचा बोनस म्हिून स्कूलफंडािून मला दोनश ेअगर 
िीनश े रुपये हमळाले असिे. हशक्षक हमत्र, त्यासाठी िरी वषमअखेरपयंि थाबंा असे वारंवार मला सागं ू
लागले. पि अन्िःकरिािून हनघिाऱ्या आवाजाने मला हििका अवसर देण्याचे नाकारले. १५ 
फेब्र वारीलाच मी डायरेक्टराचं्या हािी नोकरीचा राजीनामा देऊन म क्िीचा स स्कारा सोडला. १ माचमपासून 
स्विंत्र होऊन मी ब्राह्मसमाजाच्या प्रचाराला व चळवळीला वाहून घेिले. माझा राजीनामा पाहून पे्रहसडेन्सी 
कॉलेजचे हप्रस्न्सपॉलसाहेब व डायरेक्टरसाहेब यानंी मला परि बोलावनू राजीनामा परि घेण्याचा आग्रह 
केला; पि त्याचं्या आग्रहाकडे कोित्याही प्रकारे मी लक्ष हदले नाही, देऊ शकलो नाही. हमत्रानंी जर 
‘ि मचे चालिार कसे?’ असे हवचारले असिे िर ‘मला काही माहीि नाही; पि मी थाबंायला ियार नाही. 
माझ्याने थाबंवि नाही.’ असे मी स्पष्ट उत्तर देऊन मोकळा झालो असिो. 

 
या वळेेपासून ईश्वराने माझा सवम भार वाहहला व आय ष्ट्यभर मला योग्य प्रकारे साभंाळले. मी 

त्याच्या कारुण्याचे आिखी कसे व कशाप्रकारे विमन करू? त्याने कोित्या प्रकारे माझ्या सगळ्या गरजा 
भागहवल्या व हे कायम अव्याहि कसे चालहवले त्याचा हवचार केला असिा मी स्विःच आियमचहकि होिो. 
अकल्पनीय व आकस्स्मक अशा अभावग्रस्ि अवस्थेिून अगदी सहज आहि कल्पनािीि प्रकारानंी त्याने 
मला पार पाडले. मला हनकिि केले. धन्य त्याची कृपा! 

 
प्रगणििील ब्राह्मदलाची पणत्रका 

 
इकडे आम्ही चळवळ चालहवण्यासाठी १७ फेब्र वारी पासून ‘समालोचक’ नावाचे एक बंगाली 

साप्िाहहक पत्र आहि २१ माचमपासून ‘ब्राह्म पस्ब्लक ओहपहनयन’ नावाचे एक इगं्रजी साप्िाहहक पत्र 
प्रकाहशि करण्याला आरंभ केला. द गामोहनबाबू व आनंदमोहनबाबू हे दोघेही वरील दोन्ही साप्िाहहकाचंा 
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खचम चालहवण्याला ियार झाले. द गामोहनबाबूंचा धाकटा भाऊ भ वनमोहन दास महाशय इंग्रजी 
साप्िाहहकाचे व मी बंगाली साप्िाहहकाचे संपादक झालो. या साप्िाहहकाि चोहोकडच्या ब्राह्मसमाहजयाचंी 
उलटस लट मिे प्रकाहशि होऊ लागली. 

 
ब्राह्मसमाज कणमटी 

 
ही सगळी मिभेदाची वावटळ आहि विममानपत्री प्रचार झाल्याम ळे कलकत्त्यािील आहि बाहेरील 

हनरहनराळ्या हठकािच्या ब्राह्ममंडळीि फारच मोठी खळबळ उडाली. या चळवळीने चागंलेच मूळ धरले. हा 
प्रकार पाहून आम्ही मोठ्या काळजीि पडलो. आमच्या हमत्रमंडळीि अशी मसलि ठरली की, या 
झंझावािाच्या वावटळीि स कािूधारकाचे काम करण्यासाठी, समाजािील काही हवहशष्ट व्यक्िींच्या 
सहकायाने एक ‘ब्राह्मसमाज कहमटी’ नावाची हनयतं्रक सहमिी स्थापन करिे चागंले. लोकाचें मिामि व 
हेिू ओळखून िी सहमिी, काय उपाययोजना करावयाची िे ठरवील. िी सहमिी त्या बाबिीि चळवळही 
चालवील. ही कहमटी कृिीि आिण्यासाठी एक मीकटग घ्यावी म्हिून आम्ही केशवबाबूंकडे २३ फेब्र वारी 
रोजी आम्हाला आल्बटम हॉल हमळावा अशी मागिी केली. कारि िेच त्या हॉलचे संचालक होिे. त्यानंी 
अन मिी हदली. पि मीकटग करण्यासाठी म्हिून जेव्हा त्या हठकािी आम्ही गेलो िेव्हा ‘गसॅचे हदव ेदेण्याचा 
ह कूम नाही’ असे िेथील व्यवस्थापकाने साहंगिले. ‘सभेला हॉल द्यावा’ एवढाच आदेश केशवबाबूंकडून 
आला आहे. पि जागा मागिी करिाना गसॅच्या हदव्याचंा उपयोग करण्याची मागिी नसल्याम ळे िसे 
करण्याि आलेले नाही. असेही त्याच्याकडून समजले. याम ळे आमच्याप ढे एक मोठेच सकंट उपस्स्थि 
झाले. शकेडो लोक सभेला आलेले, त्या हस्त्रयाही होत्या असे मला आठविे. जमलेल्या सवम लोकानंा 
सभागृहाि क ठे क िी बसाव े हेही आम्हाला दाखहविा येईना. सवमत्र अधंारच अधंार पसरलेला. सभा 
बोलहविारे मोठ्या पेचप्रसंगाि सापडले. िाबडिोब बाजारािून मेिबत्त्या, गसॅबत्त्या आिण्याि आल्या. पि 
द सऱ्या पक्षािील काही िरुि मंडळीनी आरडून ओरडून, हशव्यागाळी देऊन असा काही बाजार भरहवला 
की, मीकटग घेिाच येईना. त्यानंिर २८ फेब्र वारीला टॉऊनहॉलमध्ये ब्राह्म मडंळींनी सभा घेऊन 
‘ब्राह्मसमाज कहमटी’ स्थापन केली. 

 
या ‘ब्राह्मसमाज कहमटी’ संबधंाने आिखी एक गोष्ट आठविे. ठराव हलहहण्याच्या वळेी कोिी कोिी 

हमत्र इिकी कडक भाषा वापरण्याचे स चव ूलागले की, िी भाषा वापरण्याने केशवबाबूंशी एकत्र राहिे 
अशक्य होऊन गेले असिे. याम ळे आनंदमोहन बसू व मी अशा दोघानंी अशी हरकि घेिली की, 
‘केशवबाबूनंा आम्ही काढून टाकूच असे आम्ही अजूनही म्हिि नाही. म्हिून ज्याम ळे आम्हाला प ढे त्यानंा 
काढून टाकिे भाग पडेल असे शब्द या ठरावाि येिार नाहीि.’ या आग्रहाच्या हरकिीम ळे ठरावािील 
शब्दरचना सौम्य झाली. 

 
इकडे याम ळे ‘मी अगदी मवाळ मािूस आहे’ असे ठरवनू हमत्रानंी माझ्या हािून समालोचक पत्र 

काढून घेिले आहि िे द्वारकाबाबूंकडे सोपहवण्याि आले आहि मग िे त्या पत्रािून शब्दाचंा अस्ग्नवषावच 
करू लागले. मला आिखी असेही आठविे की, यावळेी देवीप्रसन्न राय चौध री हे १३ नं. कॉलेज स्रीटवर 
आमच्याबरोबर राहाि असि. िे द्वारकाबाबू गागं लीशी ‘समालोचक’ पत्राच्या बाबिीि सहकायम करू 
लागले. 
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कुचणबहार कहदू णववाह 
 
केशवबाबू ब्राह्म समाजाच्या हवरोधाला न ज मानिा, लवमात्र लक्ष न देिा हववाहासाठी म लीला 

घेऊन क चहबहार येथे गेले. क चहबहारमध्ये आमच्या समाजाचे लोक होिेच. त्याचं्याकडून आम्हाला हिकडे 
होिाऱ्या बारीक सारीक सवम गोष्टी कळू लागल्या आहि ‘समालोचक’ साप्िाहहकाि ‘सारस पक्ष्याच्या उक्िी’ 
या हशरोलेखाखाली आम्ही त्या प्रकाहशि करू लागलो. बािम्या येि होत्या. पहहली, केशवबाबूंना 
कन्यादानहवधी करिा आला नाही. द सरी, हववाहहवधीि राजाच्या प रोहहि ब्राह्मिानंी पौरोहहत्य केले. 
गौरगोकवद राय न सिे हजर होिे. िे काही करू शकले नाहीि. हिसरी, हववाह-ससं्काराि ब्रह्मोपासना 
करिा आली नाही. चौथी, हववाहसंस्काराि अग्नी प्रज्वहलि करून होम करण्याि आला. वर िेवढा त्या 
हठकािी होिा. वधूला उचलून आिण्याि आले. पाचवी, हववाहाच्या हठकािी राजक लाच्या पद्धिीप्रमािे 
गौरीहराची स्थापना करण्याि आली होिी. प्रिापचंद्र म झ मदार वगैरेंच्या हवरोधाला न ज मानिा हा 
पूजाहवधी झाला. मूिी उठहवण्याचे नाकारण्याि आले. 

 
आचायवपदावरून केिवचंद्रानंा काढण्याि आले 

 
म लीचा हववाह आटोपून केशवचंद्र सेन १८ माचम रोजी परि आले. शहरािील ब्राह्मपक्षाि जोराच्या 

हालचाली व चळवळी चालूच होत्या. केशवबाब ूभारिवषीय ब्राह्मसमाजाचे संचालक होिे. त्या समाजाची 
सभा बोलहवण्याबद्दल हशवचदं्र देव प ढारी असलेल्या ब्रह्मोपासकाचें एक हनवदेनपत्र त्याचं्याकडे गेले. िे 
मीकटग बोलाहवण्याचे मान्य करीनाि. अथाि मीकटग बोलहवण्याचा उपाय ख ंटला. िेव्हा त्यानंा 
आचायमपदावरून काढून टाकण्यासाठी भारिवषीय ब्राह्म मंहदराच्या उपासकानंी एक मीकटग घेण्याबद्दलचे 
आवदेन पत्र काढले. केशवबाबूंनी िे आवदेन पत्र मानले नाही. अथात् मीकटग भरहविा आली नाही. पि या 
आवदेनपत्राचा अगर आवदेनपत्र काढिाऱ्याचंा उल्लखे न करिा केशवबाबूंनी स्विःच आपल्या नावाने २१ 
माचम रोजी एक मीकटग बोलाहवली. ज्या प्रहसद्धीपत्रकाने ही मीकटग घेण्याि आली त्यािील भाषाच हवलक्षि 
होिी. “बाबू केशवचंद्र सेन हवल प्रपोज दॅट बाबू केशवचंद्र सेन बी हडपोज् ड.’ या हवलक्षि जाहहरािीचे 
रहस्य काय आहे हे आम्हाला जाििा आले नाही. असो. 

 
ठीक वळेेवर आम्ही वगेवगेळ्या गटानंी िा. २१ माचमला सभेला उपस्स्थि राहहलो. प्रारंभीच अध्यक्ष 

कोि? या महत्त्वाच्या प्रश्नावर मोठा गोंधळ माजला. केशवबाबूंच्या हमत्रानंी त्यानंीच अध्यक्ष व्हाव े असे 
स चहवले. आम्ही म्हटले ‘िसे कसे होईल? ज्याचं्या कायाचा न्याय करण्याबद्दलची ही मीकटग आहे िे 
अध्यक्ष कसे होिील?’ आम्ही अध्यक्ष म्हिून द गामोहनबाबूंचे नाव स चहवले. पि िे मान्य करीनाि. कोिी 
अध्यक्ष व्हाव ेया चचेिच प ष्ट्कळ वळे हनघनू गेला. शवेटी द गामोहनबाबूंनाच अध्यक्ष करण्याला केशवबाबूंनी 
मान्यिा हदली. पि यासंबधंाने मिे घ्यायच्या वळेी सभासद कोि आहि सभासद कोि नाही हा प्रश्न आला. 
केशवबाबूंच्या हमत्रमंडळींनी हवरोधी पक्षािील अनेकाबंद्दल आके्षप घेण्याला आरंभ केला. शवेटी 
केशवबाबूंच्या मिाने व अन मोदनाने द गामोहनबाबूचंी अध्यक्ष म्हिून हनवड झाली. नंिर केशवबाबूंनी 
स्विःच स्विःच्या पदच्य िीचा ठराव प ढे यावा असे स चहवले. द गामोहनबाबूंनी अध्यक्ष या नात्याने हा ठराव 
माडंण्याचे काम माझ्यावर सोपहवले. मी ठराव माडंण्याला उभा राहिाच केशवबाबू आपल्या पक्षािील 
मंडळींसह सभात्याग करून हनघून गेले. आहि मग सेन क ट ंबीय म ले व त्या म लाचें हमत्र यानंी आरडून 
ओरडून सभेचे काम स्थहगि करण्याचा प्रयत्न आरंहभला. 
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आम्ही या गलबल्यािच हकत्येक ठराव पास करून घेिले. त्यापंैकी एका ठरावाने केशवबाबूंना 
आचायमपदावरून काढण्याि आले आहि द सऱ्या ठरावाने काही आचायांची हनय क्िी करण्याि आली. 

 
णवलक्षि स्पधा 

 
अशा प्रकारे २१ माचमचा ग रुवार गेला. नंिरच्या रहववार २४ माचम रोजी बािमी समजली की, 

केशवबाबूनंी महंदराच्या दाराला क लूप लाहवले असून, मंहदररक्षिासाठी आपल्या काही अन यायानंा आि 
बसहवले आहे. हे समजिाच द्वाहरकानाथबाबू गागं ली माझ्याकडे आले आहि म्हिाले, ‘चला, आपिही 
ब्राह्ममहंदराच्या दाराला क लूप घालून येऊ. महंदरावर आमचाही हक्क आहे. कारि मंहदरासाठी सवांनीच 
पैसा हदला आहे. केशवबाबू एकटेच कोि जबरदस्िीने अहधकार चालहविार?’ मी या सवम भाडंिाि भाग 
घेण्याची अहनच्छा दशमहविाच िे थोडेसे माझ्यावर रागावले आहि द सऱ्या दोघा हमत्रानंा घेऊन मंहदराला 
स्विःचे क लूप लावण्यासाठी गेले. 

 
खरोखरच हा क लूपबंदीचा प्रकार हवलक्षि क िूहलाचा झाला. द्वारकानाथ गागं ली आहि 

देवीप्रसन्नराज चौध री क लूप हकल्ली घेऊन गेटजवळ गेल्यावर पाहिाि िो, मंहदराला क लूप लाहवलेले आहे 
आहि केशवबाबूंचे काही अन यायी आि आहेि. हे दोघे जाऊन गेटजवळ उभे राहिाि िोच िे धाविच 
द सऱ्या बाजूला आले. िकम -हविकम  आहि वादावादी स रू झाली. द्वाहरकाबाबू त्यानंा म्हिाले, ‘मंहदर काय 
केवळ ि मचेच नाही. आमचेही आहे. ि म्ही जबरदस्िीने अहधकार का चालवावा? आपि आिून क लूप 
घािले आहे आम्ही बाहेरून घालू!’ असे म्हिून द्वाहरकाबाबू आहि देवीप्रसन्नबाबू क लूप लावण्यासाठी प ढे 
सरले. केशवबाबूंचे हमत्र आिून हवरोध करण्याचा प्रयत्न करू लागले. हाि धरिे, एकमेकानंा रेटिे, 
ढकलून देिे वगैरे प्रकार स रू झाले. अशा या खेचाखेचीि केशवबाबूंच्या एका अन यायी हशष्ट्याच्या हािाला 
गेटच्या लोखंडी कशगा लागल्या असाव्याि. जखमही झाली असावी. बाहेर अफवा उठली की, प्रहिवादींनी 
हािाचा चावा घेिला. या सवम गोष्टींचा पहरिाम काही हदवस हसण्याि आहि विममानपत्री थट्टाहवनोदाि 
झाला. 

 
पि ही बािमी शहराि पसरिाच सायकंाळी मंहदराच्या दाराशी खूप गदी झाली. आमच्या पक्षाचे 

लोक प नः सायकंाळी नटून सजून व आपले हनयोहजि आचायम रामक मार हवद्यारत्न यानंा घेऊन उपासना 
सभा घेण्यासाठी गेले. मला बरोबर येण्याचा त्यानंी हवशषे आग्रह केला, पि मी गेलो नाही. ब्रम्होपासनेचा 
अहधकार गाजहवण्यासाठी जािे मला योग्य वाटले नाही. हमत्रमंडळींनी िेथे जाऊन पाहहले िो, साधू 
अघोरनाथ ग प्ि अपराण्हकाळी ४ वाजल्यापासून मंहदरािील वदेीवर बसून शास्त्रगं्रथ पठि करीि आहेि. 
िेव्हा मग ही गेलेली मंडळी स्िब्ध बसून प्रिीक्षा करू लागली. क्रमाने उपासनेची घंटा वाजली. 
अघोरनाथबाबू वदेीवरून खाली उिरू लागले आहि हवद्यारत्न महाशय प ढे जाण्याच्या ियारीि आहेि 
इिक्याि कोिीिरी मागून त्याचंी शाल पकडून त्यानंा मागे ओढले. हिकडे केशवबाबू पोहलसाचें पथक 
बरोबर घेऊन आले आहि त्यानंी वदेी आपल्या िाब्याि घेिली. लागलीच प्रहिवादी पक्ष स मारे ७० । ८० 
लोकासंह मंहदर सोडून बाहेर पडले. मी त्यावळेी मंहदराजवळील माझे एक पहरहचि डॉक्टर हमत्र उपेंद्रनाथ 
बसू याचं्या घराि, प ढे काय होिे हे पाहण्यासाठी वाट पाहाि होिो. लज्जा आहि संकोच वाटल्याम ळे, 
प्रहिवादी मंडळींबरोबर महंदराि गेलो नाही. नंिर प्रहिवादी पक्ष महंदरािून हाकलला गेल्यावर सवम मंडळी 
डॉ. बसूंच्या घरी आली. आहि मग मी त्यानंा घेऊन ब्रह्मोपासना केली. 
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अशा प्रकारे आमच्या स्विंत्र उपासनेला प्रारंभ झाला. उपासना झाल्यावर प्रहिरोधकारी पक्ष प नः 
मंहदराि अहधकार सपंादन करण्यासाठी गेला. मी मात्र त्याचं्याबरोबर गेलो नाही. केशवबाबूचंी उपासना 
िोपयंि सपंली नसल्याचेही ऐकले. त्याचंी उपासना संपिाच प्रहिपक्षाने खाली बसून प्राथमनासंगीि 
म्हिायला आरंभ केला. याचें हे संगीि स रू होिाच उमानाथ ग प्ि प्रभिृी, केशवबाबूंचे हकत्येक अन यायी 
हशष्ट्य ‘दयाल बल ज डाक हहया रे’ हे गािे म्हिि व मृदंगटाळाचंा उद्घोष करीि करीि खाली आले आहि 
प्रहिरोधकारी पक्षाचे सगंीि ऐकू न येईल असा प्रयत्न करू लागले. पोहलस स पकरटेन्डेन्ट कालीनाथ बसू 
आपल्या सहचर पोलीस पाटीसह येऊन आमच्या प्रहिवादी पक्षािील मंडळींना हनवडून हनवडून बाहेर 
घालवनू देऊ लागले. 

 
साधारि ब्राह्मसमाज 

 
यानंिर पत्राचंी जा–ये करण्याि काही हदवस गेले. हिकडे ब्रह्मसमाज कहमटी, झालेली सवम 

हकीगि; कलकत्ता व आसपासच्या हठकािािील ब्राह्ममंडळींना कळवनू त्याचंी मिे मागव ूलागली. बह िेक 
लोकानंी, स्विंत्र ब्राह्मसमाजाची स्थापना करावी अशीच सूचना केली. त्याप्रमािे प ढील ज्येष्ठ महहन्याच्या 
द सऱ्या िारखेला (१५ मे रोजी) टॉऊन हॉलमध्ये ब्राह्मलोकाचंी सभा बोलवनू साधारि ब्राहं्मसमाजाची 
स्थापना करण्याि आली. 

 
ह्या हववाहदक हवषयाचे कचिन करिाना अगर त्याबद्दल हलहहिाना खेद िर अवश्य वाटिोच; पि हे 

भाडंिच जर ब्राह्मसमाजाचे एक अंग होऊन राहहले िर मग का हलहू नये? स्मरि आहे हििके हलहून ठेविे 
चागंले म्हिून हलहहले. वादहववाद व पक्षोपपक्ष स रू झाले म्हिजे स्पधेने मन ष्ट्य कसा अधं बनिो त्याचे 
हदग्दशमन करण्यासाठी एका घटनेचा उल्लखे करून या भागाचा उपसंहार करिो. 

 
चालू गडबडीचा व चळवळीचा आमच्या पक्षाने फायदा करून घेण्याचे ठरवनू जे जे लेखिीची 

करामि करण्याि पारंगि होिे त्यानंी त्यानंी केशवबाबूंहवरुद्ध लेखिी चालहवण्याि कौशल्य दाखहवण्याला 
आरंभ केला. ‘हा काय ब्राह्महववाह?’ या नावाची एक प स्स्िका हलहहली. पूवोक्ि संघहटि मंडळीच्या 
पक्षािील एक सदस्य वज्रयोहगनीहनवासी आनंदचंद्र हमत्र यानंी एक चागंले उत्तम कवी म्हिून साहहत्य 
के्षत्राि प्रहिष्ठा हमळहवली होिी. त्यानंी यावळेी क चहबहार हववाहाचा हवरोध दशमहविारी एक लहानशी 
नाहटका रहचली. आम्हालंा मात्र हे माहीि नव्हिे. इिकेच नव्हे िर ही नाहटका माझे हमत्र केदारनाथ राय 
याचं्या छापखान्याि छापली जाि आहे हे मला ठाऊक नव्हिे. जेव्हा ही नाहटका प्रहसद्ध झाली िेव्हा त्याची 
एक प्रि माझ्या हािी पडली. त्याि पाहहले िो अगदी कमीपिा येईल अशा खालच्या दजाच्या उपहासात्मक 
भाषेि केशवबाबूंवर व त्याचं्या पक्षावर हल्ला चढहवला होिा. हवशषे च कीची व अन्यायाची गोष्ट ही की आचायम 
पत्नीलाही त्याि आिून हिच्यावर त्याच उपहासात्मक बोचक भाषेि श्लेषात्मक हवनोद केला होिा. 
आचायमपत्नीवर अन्िःकरिपूवमक पूज्यभाव असिाऱ्यापंकैी मी एक होिो. िो प्रकार पाहून मी अगदी 
भडकलो. िाबडिोब मी आनंद हमत्रानंा बोलावनू आहि केदारनाथानंा हवनंिी करून या प स्िकाचा प्रचार व 
प्रसार बंद केला, आहि हमरर ऑहफसाि जाऊन केशवबाबूंच्या पक्षािील प्रचारक हमत्रानंा सागंनू आलो की, 
ही प स्स्िका ि मच्या हािाि पडलीच िर मनाला काही वाटू देऊ नका. आम्हाला पूवी माहीि नव्हिे पि 
नंिर आमच्या नजरेला ही गोष्ट येिाच आम्ही या प स्स्िकेचा प्रचार बंद केला आहे. 
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हाय! हाय! पक्षभेदाने मन ष्ट्य हकिी अंध बनिो! िरी पि असे असिाही आचायम पक्षाने आमच्या 
पक्षावर दोषारोप करावयाचा िो केलाच. म्हिे, “त्यानंी नाहटका हलहून आचायमपत्नीची कनदानालस्िी 
करण्यालाही कमी केले नाही!’ भाषाही हकिी हलक्या दजाची आहे! आहि त्यानंी याहवषयी अशा रीिीने 
हलहहले की जिू काय ही नाहटका मीच हलहहली आहे. िेव्हा मात्र मी फारच शरकमदा होऊन गेलो. अशा 
प्रकारच्या पक्षीय झगड्याि धमम हटकि नाही. आम्ही पक्षाधंिेने जो धमम हरवनू बसलो त्याची हशक्षा हकिी 
हदवस भोगावी लागिार हे एक परमेश्वरच जािे. 

 
ब्राह्मसमाजाला या प्रकारानंी बह जन समाजाि जो कमीपिा आला आहे, आिून अजूनही िो मान 

वर करू शकि नाही. अशा बह जन समाजाि ब्राह्मसमाजाची ही अधोगिी आमच्याच पापाची हशक्षा आहे, 
असे म्हिायला हरकि नाही. 

 
  ٭٭٭
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.१२. 
 

साधारि ब्राह्मसमाजाची स्थापना 
 
साधारि ब्राह्मसमाजाच्या आधाराने मी जे काही केले आहे िेच माझ्या आय ष्ट्यािील म ख्य काम. 

आिा हे मनाि आले म्हिजे माझे मलाच आियम वाटिे. कोित्या िऱ्हेने ईश्वराने मला या भोवऱ्याि आिून 
टाकले, त्याच्या शब्दानंी वा आदेशाने माझ्यावर कसा अहधकार गाजहवला, माझ्या स्वाभाहवक द बमलिेने 
मला हकिीिरी वळेा त्याने दशमहवलेल्या मागापासून व हनर्मदष्ट कायापासून दूर करण्याचे योहजले; पि त्याने 
मला हकिी म ळीच दूर जाऊ हदले नाही. जिू काय माझी शेंडी पकडूनच हे सवम त्याने करून घेिले. 

 
एवढे हे महान् व्रिाचरि चालू असिाही माझे स खासक्ि मन प ष्ट्कळ हदवस स खाच्या प्रलोभनािून 

स टू शकले नाही. वारंवार आत्महवस्मृिी आहि ईश्वरहवस्मृिीि सापडून िे स खाच्या मागे धावि राहहले. 
हवशषे काय सागंू! या आंिसगं्रामाम ळेच माझ्याकडून हजिके काम करून घेिा येईलसे वाटि होिे हििके 
घेिा आले नाही. मी प ष्ट्कळ वष े दोन्ही हािानंी ईश्वराची सेवा करू शकलो नाही एक हाि प्रबळ अशा 
प्रवृत्तीच्या साम दाहयक शक्िीशी झगडण्याि ग ंिून ठेवावा लागला आहि द सऱ्या हािाने ईश्वराची होईल िी 
सेवा केली. वळेोवळेी मनाि येई, माझ्यासारख्या द बळ्या व्यक्िीकडे म ख्य कायाचा भहरभार नसिा िर 
साधारि ब्राह्मसमाजाच्या दृष्टीने िे चागंले झाले असिे. त्याच्यावर लोकाचंी जास्ि श्रद्धा जडली असिी. 

 
वास्िहवक इिक्या हदवसानंंिरही मी हजिका हवचार करिो हििके मनाला वाटिे की, ज्या 

महत्त्वाच्या आहि जबाबदारीच्या कायांला मी हाि घािला होिा, त्याचा कठीिपिा आहि जोखीम मला 
कळावी हििकी कळली नव्हिी. त्यािील अवघडपिा मला जािवला नाही. वादहववाद आहि कलह चालू 
असिाना देखील मी मोठ्या उत्साहाने प ष्ट्कळ कामे करण्यासाठी धावलो. दौबमल्याकडे लक्ष देण्यास व िे 
दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यास मला वळे हमळाला नाही. ियारीही करावी िशी केली नाही. हनत्याच्या 
कामकाजाच्या व्यवस्थेिच माझा सवम वळे जाि होिा. धममजीवन, त्यािील हबकटपिा आहि खोली याचंा 
अभ्यास करायला एकािं व मनःस्वास्थ्य मला पाहहजे होिे िे हमळाले नाही. साधनाही करिा आली नाही. 
केव्हा केव्हा वाटिे, जाऊ द्या. आपि अंग झाडून मोकळे व्हाव े या भानगडीिून आहि फक्ि सवांच्या 
हपछाडीला राहून प्रोत्साहन देण्याचे काम करावे. पि घटनामंागनू घटना अशा घडि गेल्या की मनाि काही 
कल्पना नसिाही मला एकदम प ढे सरिे भाग पडले. ईश्वराने मला मागे िर राहू हदलेच नाही पि दूरही 
ठेहवले नाही. िे सगळे उघड करून हलहहण्याि आिा अथम नाही. कारिही नाही. िो सगळा झगडा होऊन 
गेला. संपला, जी प्रवृत्ती, सपाप्रमािे मला मधूनमधून वटेोळे घालून हनःशक्ि बनवीि होिी, कासावीस 
करीि होिी िी ईश्वराने हनदाळून टाकून त्यािून मला म क्ि केले आहे. िो जे करिो िे चागंलेच म्हिायचे. 
इिकेच नव्हे िर त्याने आिापयंि मला झगड्याि ग ंिवनू ठेहवले होिे िेही माझ्या कल्यािासाठीच. जे 
सगळे बैल चालिा चालिा दोन्ही बाजंूचे गवि व झ डपे खाण्याची इच्छा करिाि, त्यावर िोंड टाकू 
पाहिाि त्याचंी िोंडे म खरी घालून बंद केली जािाि आहि त्याचं्या पाठीवर चाबकाचे फटकारे मार-मारून 
हसध्या रस्त्याने सरळ चालण्याला त्यानंा भाग पाडले जािे, त्याप्रमािे हवधात्याने मला आपल्या सेवसेाठी 
मागमस्थ केले आहे. धन्य आहे त्याचा महहमा. दपमहारी भगवानाने माझा अहभमान नाहीसा करण्यासाठीच 
माझे मनःकस्ल्पि गवममंहदर मधून मधून मोडून धूहलसात् केले आहे. नाहीिर माझी अहभमानी वृत्ती 
अहंकारािच संि ष्ट राहहली असिी. म्हिून म्हििो, त्या परमात्म्याची हशकहवण्याची पद्धिच वगेळी आहि 
अिक्यम. 
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आिखी एक सागंायचे राहहलेच. मी जर स्विः प्रलोभनाला वश झालो नसिो, नसत्या 

भाडंििंट्याि पडलो नसिो, कोित्या मागाने गेल्यास मािसाचा अधःपाि होिो याचा स गावा जर मला 
लागला नसिा िर प्रलोभनाि सापडून अधःपािाकडे जािाऱ्या स्त्रीप रुषानंा मी कसा सहान भिूी दाखव ू
शकलो असिो? ब हद्धमान गृहस्थ ज्याप्रमािे म लाला कोिा एखाद्या हवषयाच्या बाबिीि जबाबदारीची 
जािीव करून देिाना त्यासंबंधाने खालच्या पायरीपासून वरच्या पायरीवर पाऊल टाकण्याला सागंि 
असिो, त्याचे संशय, भ्रम, द ःख, प्रलोभन, झगडा याचें हदग्दशमन करिो, त्याप्रमािे मोक्षदािा हवधािा 
आपल्या या सामान्य भक्िाला, अन ग्रहीि सेवकाला द सऱ्याला साहाय्यक बनेल अशी हशकवि देि 
असिाना बऱ्या-वाईट गोष्टींचाही शोध–बोध देण्याला क चराई करीि नाही. त्याची योजना हजिकी हवहचत्र 
हििकीच करुिाही अकल्पनीय! त्या हवधात्याची धन्य आहे! 

 
साधारि ब्राह्मसमाजाचे नामकरि आणि त्याचा पणरिाम 

 
आिा साधारि ब्राह्मसमाजाची हकीगि सागंिो. प्रथम सागंावयास पाहहजे की साधारि 

ब्राह्मसमाज हे नाव कसे झाले? आम्ही जेव्हा स्विंत्र समाजाची स्थापना केली िेव्हा आमच्या मनाि दोन 
हवचार म ख्य होिे. पहहला, भारिवषीय ब्राह्मसमाजाि एकनायकत्व – ककवा एकाहधकार पद्धि पाहहली 
होिी. केशवबाबचू सवाहधकारी. अथात् आिा िसे असिा कामा नये. या हठकािी लोकिंत्री पद्धिीने सवम 
कामे व्हायची. द सरा असा, केशवबाबू हे ब्राह्मलोक व ब्राह्मसमाज या सवांची उपेक्षा करीि गेले. येथे िसे 
होिा कामा नये. येथे सभासद व समाहजष्ट या सवांच्या मिाने कायम चालायचे. आमच्या मनाि हे दोन म ख्य 
हेिू होिे. अथात् आम्ही समाजाची घटना व हनयम करिाना हे दोन उदे्दश या समाजाचे म ख्य राहिील असे 
हलहहले. धमाहवषयी कोििेही नवीन मि ककवा धार्ममक जीवनाचा कोििा एखादा नवा आदशम आपि 
स्थापन करावा असे आमचे ध्येयच नव्हिे. उलट आमचा मनोभाव असा होिा की, आम्हीच भारिवषीय 
ब्राह्मसमाजाचे खरेख रे कायम करीि आहो, िपहशलाि थोडाफार बदल इिकेच. 

 
साधारि ब्राह्मसमाज हे नाव कसे ठेवण्याि आले िे आठवि नाही; पि ही मात्र आठवि पूिम आहे 

की, आमच्या म ख्य हेिूला पोषक ककवा म ख्य हेिूचे द्योिक म्हिून, आमचे उत्साही हमत्र स्व. वा. गोकवदचदं्र 
घोष महाशय यानंी या नावाचा उल्लेख केला होिा. गोकवदबाबू हे भारिवषीय ब्राह्मसमाजाची स्थापना 
करिारापंकैी एक होिे. यानंीच यावळेी आमच्याि सामील होऊन, साधारि ब्राह्मसमाजाच्या स्थापनेहवषयी 
आहि त्याची पहहली हनयमावली ियार करण्याहवषयी आम्हाला प ष्ट्कळसे साहाय्य केले होिे. इिकेच नव्हे 
िर यावळेी त्याचं्या एका स प त्राचेही नामकरि करिाना िे त्यानंी ‘साधारिचदं्र’ असे ठेहवले. नाव ऐकून 
आम्हालाच हसू आले. मग इिर हसिील याि नवल कसले? नामकरिाचा संस्कार आटोपून येिाना मी 
आनंदमोहनबाबूंच्या गाडीिून येि होिो. ‘साधारिचदं्र’ या नावाच्या बाबिीि गाडीि खूपच हास्यरस 
उसळला. िेव्हा आनन्दमोहनबाबू म्हिाले, ‘माझ्या म लाचे नाव ठेविाना मी अन ष्ठानपद्धिीचदं्र’ असेच 
ठेवीन. 

 
नव्या समाजाचे ‘नाव काय ठेविार,’ ‘नाव काय ठेविार’ अशी आमच्या सवांच्याच मनाि चचा 

चालू होिी. जो िो िोच हवचार करीि होिा. शवेटी एके हदवशी काही हमत्रमंडळी हमळून आम्ही महषींचे 
पदवदंन करण्यासाठी गेलो. िे त्यावळेी च ंच डा शहराि गंगािीरावरील एका घराि एकटेच राहाि होिे. 
‘साधारि ब्राह्मसमाज’ नाव ऐकून िे म्हिाले, ‘चागंले आहे. आमच्या समाजाचे नाव ‘आहदसमाज’ आम्ही 



 अनुक्रमणिका 

कालसापेक्ष आहो. केशवबाबूंच्या समाजाचे नाव ‘भारिवषीयसमाज’. िे देशाला धरून आहेि. पि ि म्ही 
देशकालािीि आहा. िसेच होऊन जा,’ आहि िेथेच आम्ही साधारि ब्राह्मसमाज हे नाव ठरवनू आलो. 
आहि िेच ठेहवले. 

 
पि हे नाव ठेवल्याम ळे िीन हठकािी िीन पहरिाम झाले. ज न्या ब्राह्म मंडळीिील अनेकानंी हे नाव 

पसंि केले नाही. त्यानंा हे नाव वजनदार, अथमगाभंीयमपूिम असे वाटेना. पोरकटपिा, बाष्ट्कळपिा असाच 
यािून अथम हनघिो असे त्याचें म्हििे आहि याम ळे ज न्या ब्राह्ममंडळीिून जे आमच्याि सामील होिील अशी 
आम्हाला आशा होिी त्यािंील प ष्ट्कळसे आमच्याि सामील झाले नाहीि. द रूनच पाहाि राहहले. द सरे, हे 
नाव ठेवल्याम ळे बाहेरील लोक मनाि म्हिाले, हे काही कोण्या एकाच्या मालकीचे नव्हे. सवांचीच मालकी. 
येथे मनमानेल िसे वागण्याची म भा आहे. याम ळे असे होई की, बाहेरील लोकापंकैी कोिी मंहदराि येऊन 
जर गडबड करू लागले आहि त्यानंा अडथळा केला िर, ‘सवमसाधारि लोकाचंी संपत्ती आहे! आम्हाला 
अडहवण्याचे कारि?’ असे िे म्हििील हे हवधान ऐकून आम्ही हसि असू. हिसरा पहरिाम झाला िो 
याहीपेक्षा महत्त्वाचा. या नावाच्या प्रभावाने जे याचे सभासद झाले, त्याचं्या मनाि हीच गोष्ट हनरंिर जािवि 
राहहली की, व्यस्क्िगि प्राधान्याला हवरोध करिे हेच या समाजाचे म ख्य ित्त्व. कममचाऱ्यानंा कायम 
करण्याला साहाय्य करण्याऐवजी त्याचं्या कायािील दोष दाखवनू त्यानंा वळेोवळेी अडहविे हेच जिू काय 
समाजाचे म ख्य काम होऊन बसले. अशा हेिूने पे्रहरि झाल्याम ळे कायारंभ करिे व कममचारी हमळिे प्रथम 
प्रथम आम्हाला फार अवघड गेले. वार्मषक सभेि इहिवतृ्त वाचिाना, हवनाविेन काम करिाऱ्याचंी प्रशसंा 
करून प ढेही असेच काम केले जाईल अशी प्रशसंा करण्याऐवजी, सभासद मंडळी अशा उत्स किेने व कान 
टवकारून िे इहिवृत्त ऐकि की, याि चूकभलू क ठे हमळिे आहि त्याबद्दल कायमकत्यांचे आम्ही वाभाडे कसे 
काढिो इकडेच त्याचें सवम लक्ष. या अवस्थेि कायारंभ केल्यावर प ष्ट्कळ वषांनी ही प्रवृत्ती प ष्ट्कळशी नाहीशी 
झाली. पि उत्स किेने व कान टवकारून दोष काढण्याची प्रवृत्ती, व्यस्क्िगि त्रास देण्याची प्रवृत्ती, 
व्यस्क्ि–स्वािंत्र्याकडे जरूरीपेक्षा अहधक असलेला ओढा आहि एकिेने कायम करण्याऐवजी वादहववाद 
करण्याची प्रवृत्ती हे दोष अजूनही पूिमपिे नाहीसे झालेले नाहीि. साधारि ‘ब्राह्मसमाजाची प्रवृत्ती’ म्हटली 
म्हिजे सभासदािील मिहवरोध, दोषप्रदशमनाची इच्छा इत्यादींचा बोध होिो. प ष्ट्कळ प्रमािाि हे नाव धारि 
केल्याचा हा पहरिाम आहे असे म्हिायला हरकि नाही. 

 
मी पूवी साहंगिलेच आहे, मी जेव्हा नोकरी सोडली िेव्हा साधारि ब्राह्मसमाजाची स्थापना झाली 

नव्हिी. न किीच चळवळ स रू झाली होिी. ही चळवळ कारिरूप झाली खरी पि चळवळ स रू झाली 
नसिी िरी मी नोकरी सोडलीच असिी. िशी माझी ियारी होिी. ब्राह्मसमाजाचा प्रचार आहि 
ब्राह्मसमाजाची सेवा या दोन कामाचंा व्याप साभंाळावा, याच हेिूने मी नोकरी सोडली. परंि  नोकरी 
सोडली िरी मी क िालाही भारस्वरूप होऊ नये हे चागंले हाही माझ्या मनाचा हेिू होिा. आहि यासाठी 
असे ठरहवले होिे की, कॉलेजच्या हवद्याथ्यांसाठी ससं्कृि हशकहवण्याचा एक प्रायव्हेट क्लास उघडावा. 
महहन्याला दोन रुपये प्रमािे फी घ्यावी. ३० । ४० हवद्याथी हमळिाच माझ्या आवश्यक खचाची सोय होईल. 
उरलेला वळे मला ब्राह्मसमाजाच्या कामाकडे लाविा येईल आहि इिर अनेक कायांि हवद्याथ्यांसाठी एका 
समाजाचीही स्थापना करिा येईल. या कल्पनेनेच मी िसे केले. पि साधारि ब्राह्मसमाज स्थापन 
झाल्यावर दैनंहदन काम इिके वाढले की, रात्री हवद्याथ्यांना संस्कृि हशकहवण्यासाठी क्लास 
चालहवण्याइिका वळेच उरला नाही. त्याचं्यासाठी एक समाज स्थापन करिे उरले होिे. िो १८७९ साली 
स्थापन करण्याि आला. 
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साधारि ब्राह्मसमाज स्थापन होिाच हनरहनराळ्या कारिानंी माझे श्रम फारच वाढले. प्रथमिः 
म ख्य पदाहधकारी हे, घटना व हनयम ियार करण्याि आहि बाहेरगावी असलेल्या सगळ्या समाहजष्टाशंी 
संपकम  साधण्याि ग ंिले. या कामाम ळे मला त्याचं्याकडेच संपूिम वळे घालवावा लागे. द सरे, इंग्रजी 
साप्िाहहक पत्र ‘ब्राह्म पस्ब्लक ओहपहनयन’ मध्ये ब्राह्मधमम आहि ब्राह्मसमाजहवषयक प्रबंधाहद हलहहण्याची; 
िसेच सहसपंादकत्व आहि ित्त्वकौम दी पहत्रकेचे संपूिम संपादकत्व करण्याची जबाबदारी मला स्वीकारावी 
लागली. 

 
ित्त्वकौमुदी 

 
या ित्त्वकौम दीच्या प्रकाशन आहि संचालनाचा भार सवमस्वी माझ्यावरच सोपहवला गेला होिा. 

आम्ही हकत्येक महहन्यापूंवी ‘समालोचक’ नावाचे एक बंगाली साप्िाहहक स रू केले होिे आहि माझ्या 
हमत्रानंी माझ्या हािून काढून घेऊन िे हमत्रवयम द्वारकानाथ गंगोपाध्याय याचं्या हािी सोपहवले होिे. िे नव 
प्रहिहष्ठि साधारि ब्राह्मसमाजाचे प्रम ख साप्िाहहक कराव े हे योग्य वाटेना. िे नावही क िाला आवडेना. 
हशवाय ज्या िऱ्हेने िे चालहवले जाि हािे त्यािही बदल करिे जरुरीचे वाटले. म्हिून त्याची संपूिम 
जोखीम एका ब्राह्म हमत्राच्या हािी सोपवनू आम्ही नवीन स्थापन केलेल्या साधारि ब्राह्मसमाजासाठी एक 
नवीन पत्र स रू करण्याच्या मागाला लागलो. नूिन हनयिकाहलकाचे नाव काय असाव ेयाचा हवचार करिा 
करिा; महात्मा राजा राममोहन राय यानंी एक हनयिकाहलक चालहवले होिे त्याचे नाव होिे, ‘कौमुदी’ 
आहदब्राह्मसमाजाचे हनयिकाहलक ‘ित्त्वबोणधनी.’ भारिवषीय ब्राह्मसमाजाच्या हनयिकाहलकाचे नाव 
‘धमवित्त्व’ असे मनाि येऊ लागले. शवेटच्या हनयिकाहलकापंैकी ‘ित्त्व’ आहि राजा राममोहन राय याचें 
‘कौम दी’ अशी दोन्ही नाव ेएकत्र करून आमच्या हनयिकाहलकाचे नाव ‘ित्त्वकौम दी’ असे ठेहवले. आमच्या 
मनािील हेि  असा होिा की, राजा राममोहन राय याचं्या कालापासून आध्यास्त्मक आहि सावमजहनक महान् 
धमाचा जो भाव प्रचाहरि होि आला आहे िोच ित्त्वकौम दीने प ढे चालवावा. १८७८ सालच्या २९ मे रोजी 
ज्येष्ठाच्या १६ िारखेला ‘ित्त्वकौम दी’ चा पहहला अंक हनघाला. 

 
ित्त्वकौम दीिील प्रत्येक ओळ मलाच हलहावी लागे. असेच प ष्ट्कळसे हदवस गेले. साहाय्यक असा 

कोिीच हमळेना. एकेका हदवशी िर असे व्हाव े की, दोन्ही पहत्रकाचें अकं एकेच हदवशी हनघावयाचे. 
सकाळचे स्नान व उपासना आटोपिाच छापखान्याि जाऊन बसायचे आहि दोन्ही पहत्रकाचें काम आलटून 
पालटून चालू करायचे. ित्त्वकौम दी झाली की ब्राह्मपस्ब्लक ओहपनयन. असे सगळा हदवसभर चालायचे. 
मध्ये फक्ि एका िासाि जेवि करून घ्यायचे, हििकाच मोकळा वळे. अशा प्रकारे काम करून रात्री दहा 
वाजिा झोपायला जायचे असे ठरलेले. पि केव्हा केव्हा त्यावळेीही घटना व हनयम बनहविाऱ्या कहमटीि 
जाऊन बसाव ेलागे. एक हदवसाचे वळेापत्रकच मला आठविे. त्या हदवशी सकाळी ६ वाजिा जो कामाला 
बसलो िो रात्री ११ वाजिा एक प स्स्िका हलहून प री केली. या प स्स्िकेचे नाव ‘हा काय ब्राह्महववाह?’ 

 
साधारि ब्राह्मसमाजाची णनयमावली ियार करिे 

 
पहहल्याप्रथम घटना व हनयमावली ियार करिे हा एक फार मोठ्या कष्टाचा व ग ंिाग ंिीचाच भाग 

होिा. एका आनंदमोहन बसूंखेरीज आम्ही सगळेच या बाबिीि अनहभज्ञ होिो. िेच याबाबिीि आमचे 
सारथी झाले. िेव्हा त्याचं्याच घरी या घटना व हनयमावली ियार करिाऱ्या कहमटीचे वारंवार अहधवशेन 
भरे. त्या अहधवशेनाि हवचारहवहनमय आहि िकम हविकम  याचंाच काथ्याकूट चालायचा. घटना आहि हनयम 
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सवांगस ंदर व कायदेशीर कशा िऱ्हेने होिील, गिकालािील चूकभ लीचे संशोधन कसे होईल, 
ब्राह्ममंडळींि एकिा कशी नादेंल, ब्राह्मसमाजाचे सामथ्यम कसे वाढेल ही सगळी काळजी सवांनाच जाचि 
होिी. शवेटी घटना व हनयम ियार होऊन त्याच्या प्रिी शहरािील व शहराबाहेरील सवम समाजाकंडे 
पाठहवण्याि आल्या व त्याचं्याकडून मिेही येऊ लागली. त्या मिामिाचंा हवचार करण्याि कहमटीचे 
हदवसामागून हदवस जाऊ लागले. सभा होऊ लागल्या. मी एके हदवशी आनंदमोहन बसूंना हसि हसि 
म्हटले, ‘ही कहमटी काही ‘कहम’हट राहहली नाही ‘बेहश’हट होऊन गेली.’ (कमी=कमी; बेहश=जास्ि; हट 
हा आदराथी प्रत्यय.) 

 
एका हदवसाची घटना मला चागंलीच आठविे. त्या हदवशी सकाळीच ६ वाजल्यापासून सायंकाळी 

६–३० वाजेपयंि मी ‘ब्राह्मपस्ब्लक ओहपहनयन’ व ‘ित्त्वकौम दी’च्या कामाि अगदी गढून गेलो हेािो, 
हििक्याि अगदी काळोख पडिाना आनंदमोहन बसूकंडून पत्र आले की, त्या हदवशीच्या हनयामक 
कहमटीि ि म्ही असिे अवश्य आहे.’ मी उत्तरी हलहहले, ‘मला वगळून काम चालू दे. मी आज सकाळपासून 
आिापयंि येथेच कामाि ग ंिलो आहे.’ यावर त्यानंी हलहहले, ि म्ही उपस्स्थि असलेच पाहहजे. रात्रीचे 
जेवि झोप वगैरे येथेच होईल.’ अथाि मला जािे भाग पडले. िेथे गेल्यावर जेवि वगैरे आटपून ६।। 
वाजिा हनयम ियार करण्याच्या कामाि गढून गेलो. हनयमावलीचा हनष्ट्कषम हनघिा-हनघिा रात्रीचा एक 
वाजला. माझ्याने बसवनेासे झाले. झोपेने डोळे झाकू लागले. शवेटी हमत्रमंडळी प्रश्नोत्तराि गढून गेलेली 
पाहून मी हळूच आनंदमोहनबाबूंच्या हडनरच्या टेबलाखाली उिरलो व खाली असलेल्या मकॅटगवर आडवा 
झालो आहि िेथेच गाढ झोपी गेलो. स मारे ३ वाजिा रात्री िेथे माझी अन पस्स्थिी सवांना जािवली. नंिर 
माझा शोध स रू झाला. मला यािले काहीच समजले नाही. मी गाढ झोपलो होिो. शवेटी 
आनंदमोहनबाबूनंी टेबलाखाली डोकावनू पाहहले िो मी झोपलेला असल्याचे त्यानंा हदसले. िेव्हा मोठाच 
हास्यकल्लोळ उडाला. अखेरीस आनंदमोहनबसूनंी माझ्या दोन्ही पायानंा धरून बाहेर काढले आहि 
डोळ्यानंा पािी लावनू नवीन ठराव ऐकण्याची मला हवनंिी केली. 

 
आनंदमोहन बसू 

 
या हठकािी आनंदमोहन बसू महाशयासंंबधंाने थोडीफार हवशषे हकीगि सागंिे अवश्य वाटिे. 

साधारि ब्राह्मसमाजाची स्थापना व त्याची कायमपद्धिी यासंबधंाने त्यानंी जे काही केले िे कायमचे 
आठविीि राहण्यासारखेच झाले. साधारि ब्राह्मसमाजाच्या सवम सदस्यानंी प्रारंभीच त्यानंा अध्यक्ष म्हिनू 
हनवडून हदले हे योग्यच झाले. कारि त्याचं्या सहाय्याम ळे आमच्या सवम हालचाली व कामकाज हबनचकू 
होि गेले. त्याि त्र टी राहहली नाही. त्याचं्या सारथ्याहशवाय आम्हाला हा डोलारा उभाच करिा आला 
नसिा. त्यानंी यावळेी जे अहवश्रािं पहरश्रम केले िे प्रत्यक्षदशी लोक कधीच हवसरिार नाहीि. इिरानंा 
त्याची कल्पनाही येिार नाही. हवशषे सागंावयाचे म्हिजे साधारि ब्राह्मसमाजाच्या शीषमस्थानी िे होिे आहि 
मी त्याचंा उजवा हाि होिो. आमच्या दोघाचं्या मिाने जे ठरवीि असू िेच मी करीि असे. १८७४ साली िे 
हवलायिेहून ज्या हदवशी आले त्या हदवसापासून ब्राह्मसमाजासंबधंाने जे जे काही माझ्याकडून केले गेले िे 
त्याचं्याच सल्ल्याने होिे, असे मी म्हटले िर िी अहिशयोक्िी होिार नाही. िसेच िेही जे करीि िे मला 
हवचारल्यावाचून, माझे मि घेिल्यावाचून करीि नसि. हा आमचा सहवास अहवहछन्न होिाच आहि ही 
स्वाभाहवक मतै्रीही कायम हटकली. मी अशा हकिीिरी रात्री त्याचं्या घरी घालहवल्या आहेि. त्याि केवळ 
ब्राह्मसमाजाचेच कचिन असावयाचे. शवेटी रात्री दोनिीन वाजिा जेव्हा त्याचंी पत्नी आम्हाला काळवळेाची 
आठवि करून देई आहि उठवी, िेव्हाच आम्ही झोपायला जाि असू. आनंदमोहनबाबू मीकटगला येिार 
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आहेि असे जेव्हा आम्हाला समजे िेव्हा आम्हाला भीिी वाटे की, आज रात्री दोन वाजण्याच्या आि काही 
मीकटग संपिार नाही. कामालाही अंि असिार नाही. बोलिे िर चालायचेच. स्विः िे उठिार नाहीि. 
आम्हालाही उठू देिार नाहीि. वास्िहवक त्याचं्या हािून कोिाची स टका होिेच कठीि. क िी उठू 
लागलाच िर िे स्विः ख चीवरून उठून दोन्ही हािानंी त्याला धरून जोराने बसवीि आहि म्हिि, 
‘आिखी थोडा वळे बसा. आिा सगळे एकदमच उठूया.’ आहि हा ‘थोडा वळे’ म्हिजे दोनिीन िासाचंी 
गििी. त्याचं्या पत्नीच्या िोंडून ऐकले आहे की, या संधीला खटल्याचे कागद पाहिाच िे म्हिायचे, ‘हे सवम 
कालसपम आहेि. पाहािाच भीिी वाटिे. पोटासाठी बहॅरस्टरी करायची इिकेच.’ हायकोटाचे ॲटनी त्याचं्या 
बाबिीि आम्हालंा सागंायचे, ‘हाय हाय, इिकी शक्िी असून काम काही व्हाव ेिसे होि नाही. बोस एकदा 
सागंू देि की आपि स्वस्थपिे शहराि बसून राहािो. आहि मग पाहा, आम्ही त्यानंा फस्टम प्रॅस्क्टशनर 
म्हिून प्रहसद्धीला आििो. पि बसू महाशय आमच्या बोलण्याकडे लक्षच देि नाहीि. बाहेरगावी जाऊन 
थोडीफार जास्ि प जंी जमा करून आिीि. अशाने ब्राह्मसमाजाचे काम आपल्याला जास्ि करिा येई. 
जास्ि वळे देिा येई. त्याचंी कामकाज करण्याची ही अशी पद्धि होिी. अनन्यिेने देशाच्या कल्यािाच्या 
कायांि संपूिम लक्ष घालाव े असे त्यानंा मनापासून वाटे. पि पहरवार मोठा असल्याम ळे हे त्याचें हवचार 
जागच्याजागीच मावळून जाि. त्याचंा िो आकृहत्रम हवनय, हनममल ईश्वरपे्रम, हनष्ट्कपट स्वदेशान राग, 
स्वजनपे्रम आहि अशाप्रकारची किमव्यहनष्ठा कारच थोड्या मािसािं मला आढळली. मोठे स दैव आहि 
परमात्म्याची महत् कृपा हीच की, अशा द र्ममळ देवमािसाला मी हमत्ररूपाने हमळहवले होिे. 

 
साधारि ब्राह्मसमाज स्थापन झाल्यावर याची प्रारंहभक कायमव्यवस्था करण्याि काही महहने गेले. 

प्रथम हनयमावली ियार करिे, िी सवम सदस्याकंडे पाठवनू त्याचंी मिे हमळहविे आहि त्या वगेवगेळ्या 
सूचनाउपसूचनाचंा हवचार करून हनहिि धोरि ठरहविे, एका म द्रिालयाची स्थापना करून त्याि 
समाजाचे हनयिकाहलक व प स्िकाहद छापिे आहि प्रचार करिे या कामािच मला हनरंिर ग ंिून राहाव े
लागले. 

 
साधारि ब्राह्मसमाजाचे पणहले प्रचारकपथक 

 
अशाप्रकारे काही महहने हनघून गेल्यावर शवेटी समाजाच्या कहमटीला ब्राह्मधमम प्रचाराच्या 

कायाकडे लक्ष देण्याला वळे हमळाला. चार व्यक्िींना आपले म ख्य प्रचारक म्हिून हनवडण्याि आले. त्या 
चार व्यक्िी या– (१) पंहडि हवजयकृष्ट्ि गोस्वामी (२) पंहडि रामक मार हवद्यारत्न. (३) बाबू गिेशचदं्र 
घोष आहि (४) मी स्विः. 

 
याि पंहडि हवजयकृष्ट्ि गोस्वामी हे सवमसाधारि लोकािं चागंल्या पहरचयाचे. हे संस्कृि कॉलेजाि 

माझे सहाध्यायी होिे हे मी पूवी साहंगिलेच आहे. हशवाय प रोगामी ब्राह्मसमाजाकडे लक्ष वधेण्याला िे म ख्य 
कारि झाले होिे. हवभहूिपूजेला हवरोध केल्यावरही केशवबाबूंशी प नः सहयोग साधून िे प नः प्रचारकायाि 
गढून गेले होिे. १८७१–७२ सालची भारिस धारसभा व त्यािील धमादाय हवभाग, आहि प्रौढ महहला 
हवद्यालय िसेच भारिआश्रम स्थाहपि झाल्यावर आपल्या प्रकृहिस्वास्थाकडेही लक्ष न देिा प्रौढमहहलानंा 
हशकहवण्याि व बेहाला नावाच्या गावी मलेहरयाने ग्रस्ि झालेल्या रयिेला, धमादाय औषधे देण्याि म ख्य 
हविरक म्हिून िे प ढे सरले होिे. अगदी सकाळीच उठून स्नान आहि उपासना आटोपून औषधाचंी पेटी 
घेि आहि सहासाि मलै बहेालागावी औषधे देण्यासाठी चालि जाि व िेथून द पारी बारा अगर एक वाजिा 
परि येऊन जेवीि. जेवल्यानंिर दोन वाजिा प्रौढ हस्त्रयानंा हशकहवण्याि मग्न होि. त्यानंिर अनेक हदवस 
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मी पाहाि असे िेव्हा िे हस्त्रयासंाठी त्यानंा योग्य अशी प स्िके हलहहण्याि रात्रीच्या वळेी गढून गेलेले असि. 
मी वारंवार या अहिश्रमाबद्दल त्यानंा सावध करीि होिो; पि माझ्या सागंण्याकडे िे लक्षच देि नसि. पि 
हे अहिश्रम प्रकृिी हकिी हदवस सहन करिार? ऐके हदवशी छािीि कळ आल्याम ळे िे ग साईजी बेश द्ध 
होऊन पडले. आहि मग िे छािीचे द खिे िसेच राहून गेले. िी व्यथा सहन व्हावी म्हिून मोठ्या प्रमािाि 
मरॅ्मफया सेवन करण्यावाचून द सरा उपायच उरला नाही. आहि मग त्याचे प्रमाि वाढि गेले. त्याहशवाय त्या 
वदेना कमी होिच नसि. प ढे िर िी त्यानंा सवयच होऊन गेली. सेवन करण्याचे प्रमािही बरेच वाढले. 
यानंिर आपले राहण्याचे व कायाचे म ख्य हठकािी वाघआँचडा हे ठरवनू िेथे िे बराच काळ घालव ूलागले. 
येथे असिानाच त्यानंी क चहबहारच्या हववाहाला हवरोध दशमहवला होिा. नंिर साधारि ब्राह्मसमाज स्थापन 
करिाऱ्या प्रम खानंा िे भेटले. त्याि सामील झाले आहि शवेटी िे आमचे प्रथम व प्रम ख प्रचारकही बनले. 

 
हवद्यारत्न भयै्या या पूवीपासूनच आमच्याि हमळूनहमसळून काम करीि होिे. त्यानंी ब्राह्मधमाची 

दीक्षा घेिल्यावर त्याचंी पत्नी त्याचं्याबरोबर राहहली नाही. त्याचें सासरे हे एक प्रहसद्ध असे िाहंत्रक साधक 
(शाक्ि) होिे. संसाराशी सबंंध न ठेविा िे हठकहठकािी हफरून हदवस काढीि. स्विःची म लगी हववाहहि 
असली िरी वयाने मोठी नसल्याम ळे त्यानंी हिला ब्राह्मसमाहजष्ट नवऱ्याकडे पाठहवली नसावी. कोित्याही 
कारिाने असो पि हवद्यारत्न महाशयाचंी पत्नी ज्ञानदा प ष्ट्कळ वष ेआमच्याकडे आली नाही हे खरे. अथात् 
हवद्यारत्न भयै्या आपल्या सासऱ्यापं्रमािे स्विंत्रपिे हठकहठकािी ब्राह्मधमाचा प्रचार करण्यासाठी हफरू 
लागले. समदशी पथकाशी केशवबाबूंच्या पथकाचे ज ळेना म्हिून िे हिकडे गेलेच नाहीि. स्विंत्र कायम करू 
लागले. महषी देवेंद्रनाथाचंी त्याचं्यावर फारच कृपा होिी. िे त्यानंा खूप मदि करीि असि. साधारि 
ब्राह्मसमाज स्थापन झाल्यावर त्याच्या उत्साही प्रचारकािं हे अग्रगण्य झाले िेव्हा त्यानंाही प्रम ख 
प्रचारकािं घेण्याि आले. 

 
बाबू गिेशचदं्र घोष हे यापूवी आसामाि कसल्याशा कारभाराि ग ंिले होिे. त्यावळेी िो सवम 

स्वोपाजमनाचा कारभार सोडून प्रकृहिस्वास्थ्यासाठी िे म गेंर येथे आले व आमच्याच पहरवाराि राहू लागले. 
साधारि ब्राह्मसमाजाची स्थापना होिाच त्यानंी प्रचारक पथकाि सामील होण्याची इच्छा दशमहवली. िेव्हा 
त्यानंाही प्रम ख प्रचारकािं घेण्याि आले. 

 
णबहारी एततयािून प्रचारयात्रा 

 
प्रचारक म्हिून आमची चौघाचंी हनवड होिाच आम्ही हनरहनराळ्या हठकािी प्रचारकायासाठी बाहेर 

पडलो. २४ मे १८७८ रोजी मी हबहार आहि बंगालची वायव्येकडील प्रािंाि प्रचारासाठी हनघालो. प्रसन्नमयी 
आहि हवराजमोहहनी त्यावेळी म लानंा घेऊन म ंगेर येथेच राहाि होत्या. मी प्रथम िेथे गेलो. त्या हठकािी 
द्वारकानाथ बागची नावाचे एक उत्तम गायक असे ब्राह्महमत्र राहाि होिे. त्यानंा मी माझ्याबरोबर घेिले. 
माझ्या हवनंिीवरून नोकरी सोडून त्यानंी माझ्याबरोबर येण्याचे मान्य केले. आम्ही त्यावळेी कोिकोित्या 
हठकािी काय काय हवशषे काम केले िे सगळे आिा आठवि नाही. वगेवगेळ्या हठकािी हफरिा हफरिा 
उत्तर हबहारमधील नेपाळच्या सीमेला लागून असलेल्या महिहारी शहरी त्यावळेी गेलो असल्याचे आठविे. 
त्यावळेी िेथे जाण्याला रेल्वचेी सोय नव्हिी. म जःफरप राहून ५० मलैाचंा प्रवास एक्कागाडीिून करावा लागे. 
एक्का गाडीि बसण्याचा हा मला पहहलाच प्रसंग. एक्कागाडी हे एक अद् भ ि वाहन असल्याचेच मला हदसले. 
एकच घोडा त्याला ज ंपलेला. घोडा हाकिाऱ्याच्या मागे उिारंूनी बसावयाचे. बैठक एकाप रिीच अथात् 
दोघानंा बसण्याला जागा अप री. त्यावर घ मटीसारखे एक आच्छादन. त्याने उन्ह-पावसापासून चागंलेसे 
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रक्षि होिे कठीि. चाकाला स्स्प्रगंा नाहीि. खटखट आवाज व्हायचा व वरखाली उठल्या पडल्यासारखे 
व्हायचे. अध्या िासािच माझ्या कमरेला कळ लागली. गाडीच्या दोन्ही चाकानंा करिाल बाधंलेला. 
त्याम ळे चाकाचं्या खडखडाटाि आहि करिालच्या झिझिाटाि बाहेरचे काहीच ऐकू येि नसे. गाडी 
वगेाने धाव ूलागली की चाकाच्या आवाजाने कान गप्प होि. गाडीि बसल्यावर असे वाटले की उिारंूनी 
‘आई ग, बाबारे’ म्हटले िरी क िाला ऐकू जायचे नाही. इिकेच नव्हे िर, गाडीवानालाही िे ऐकू येिार 
नाही. आहि त्याच्या गाडी चालहवण्याि खंड पडिार नाही. 

 
या एक्कागडीिून जािाना पहहल्याच हदवशी काही मलै गेल्यावर मी एका द कानाि उिरलो आहि 

जवळ जवळ बेश द्धच होऊन पडलो. आिा सकाळी उठून प ढे जािे काही होि नाही असेच मनाि आले. 
पि सकाळी उठून पाहािो िो कंबर द खण्याची बरीच कमी झाली. लागलीच प ढच्या प्रवासाला आरंभ 
केला. दोन हदवसानंी महिहारी शहराि दाखल झालो, िेथे काही हदवस म क्कामच केला. प ढे आिखी 
दोनदा मी त्या शहराि गेलो. 

 
महिहारीहून परि आल्यावर आम्ही बाकंीपूर आहि अलाहाबादवरून लखनौला आलो. िेथे येिाच 

मला एक िार आली. त्यावरून माझी थोरली म लगी हेमलिा कलकत्ता येथे फार आजारी असल्याचे 
कळले. म ंगेर येथे पहरवाराची राहण्याची व्यवस्था केली व बायकाम लानंा हिकडे पाठहवले; िेव्हा 
हशक्षिासाठी म्हिून एका हमत्राच्या देखरेखीखाली हेमलिेला कलकत्त्यालाच ठेवनू आलो होिो. िारेने ही 
बािमी येिाच मी लखनौचे काम बंद ठेवनू कलकत्त्याला हनघालो. येिाना म ंगेरहून प्रसन्नमयीला बरोबर 
घेिले होिे. हवराजमोहहनी सवम म लानंा घेऊन म ंगेर येथेच राहहली. 

 
साधारि ब्राह्मसमाजाचे मंणदर उभारण्याची खटपट 

 
प्रचारक म्हिून प्रवास केल्यावर मी कलकत्त्याला परि आलो आहि ‘ित्त्वकौम दी’चे संपादकत्व, 

उपासक मंडळींचे आचायमत्व वगैरे कामाि मग्न झालो. भारिवषीय ब्राह्ममहंदराचा त्याग केल्यावर त्याच्याच 
मागच्या बाजूला असलेल्या डॉ. उपेंद्रनाथ बसू याचं्या घराि काही हदवस आमचे दैहनक उपासनेचे कायम 
चालले. उपेंद्रनाथ बाब,ू या आपत्काली आमचे सहाय्यक बनून आपले देवघर आमच्या उपासनेसाठी देऊन 
आमचे उपकारकिे झाले होिे. काही हदवसानंंिर ४५ नं. बेहनयाटोला लेनमध्ये एक स प्रशस्ि खोली 
भाड्याने घेऊन िेथे आम्ही साप्िाहहक उपासनेचे फर्मनचर, प स्िके वगैरे घेऊन आलो. यावळेी िेच हठकाि 
आमचे प्रम ख उपासनाकायालय बनले. 

 
मी प्रचारकायम संपवनू आल्यावर पाहहले िो, हमत्रमंडळीनीं २११ नं. कॉनमवॉहलस स्रीटवर एक 

लहानसा जहमनीचा ि कडा ठरहवला होिा आहि त्या हठकािी उपासना महंदर बाधंण्याच्या हेिूने िो ि कडा 
हवकि घेण्याची त्याचंी इच्छा होिी. त्यासाठी प्रत्येकाने स्विःची एक महहन्याची प्राप्िी देण्याचे कबूल केले 
होिे. मी या मंडळीि उत्साहाने सामील झालो. प ढे ऐकले, की आर्मथक सहाय्यासाठी महषी देवेंद्रनाथ 
याचं्याकडेही एक हवनंहिपत्र पाठहवण्याि आले असून त्यावर माझे, द गामोहनबाबू याचें व ग रुचरि 
महलानवीश याचें आहि इिर कोिाकोिाचे अशी नाव े आहेि. महषींनीं, आपले वडील हचरंजीव 
हद्वजेन्द्रनाथ ठाकूर महाशयानंा ही बािमी कळवनू हवशषे माहहिी हमळहवण्यास साहंगिल्याचेही समजले. 
त्या माहहिीि जहमनीची ककमि, मंहदर बाधंण्यासाठी होिारा खचम, रस्टी कोि आहेि, या प्रश्नाचंा 
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अन्िभाव होिा. यावरून वाटले की, िे रस्टी नेमण्यापूवी रक्कम देिार की नंिर, कोिाकडे देिार, हकिी 
देिार हे अजमावीि असाविे. 

 
एके हदवशी महषींची भेट घेण्यासाठी गेलो. िे त्यावळेी आपल्या जोडासाकंो येथील भव्य वाड्यािच 

होिे. जाऊन पाहहले िो भस्क्िभषूि राजनारायि बसू महाशय िेथे बसलेले हदसले. मग आम्हा हिघािं 
प ष्ट्कळच बोलिे झाले. महषींचा माझ्यावर व राजनारायि बसूंवर फारच लोभ होिा. राजनारायि बसू व मी 
एकदम िेथे असिे हा महषींना एक महिकाचंन योगच वाटला. त्याचं्या हृदयाचे द्वार उन्म क्ि झाले. 
पे्रमानंदाचा झरा उफाळून येऊ लागला. हिघाचं्याही आनन्दोल्हासय क्ि ख ल्या हास्याने िो एवढा मोठा 
वाडा हादरून जाऊ लागला. हळूहळू हनझमराच्या स स्स्नग्ध जलाप्रमािे महषींच्या वाक् स्त्रोिाला भरिी 
आली. त्याि हाफेज, नानक, अनेक ऋषी, उपहनषदे, आली. आम्ही दोघे िर त्या वाक्झरीि ओिप्रोि 
न्हाऊन हनघालो. पाहहले िो, बोलिा बोलिा महषींचे दोन्ही कान लाल झालेले हदसिे. त्याचं्या 
मस्िकावरील केसही मधून मधून िाठ होि होिे. अशावळेी बोलण्याि थोडा हवच्छेद झालेला हदसिाच मी 
हवचारले, ‘आमच्याकडून आलेल्या आर्मथक सहाय्याबद्दलच्या हवनंिीचे काय झाले?’ यावर महषी हसून 
म्हिाले, ‘ि मचा अजम फाईल करण्याि आला आहे.’ प नः मी हवचारले, ‘मग त्याचा हनकाल केव्हा बाहेर 
पडिार?’ 

 
महषी म्हिाले, ‘काही हदवसानंी.’ 
 
यानंिर प नः वाक्यालापाचें िरंग, हास्याचे फवारे आहि भावनेच्या लाटा पसरू लागल्या. शवेटी मी 

हनरोप घेण्याच्या हेिूने उठलो, िेव्हा महषींनी माझा हाि धरून म्हटले, ‘चला काहीिरी खाऊ 
घािल्यावाचून मी ि म्हाला हनरोप देिार नाही.’ नंिर माझा हाि धरून िे मला दहक्षिेकडील कोपऱ्याि 
असलेल्या एका खोलीि घेऊन गेले. पाहािो िो िेथील टेबलावर हनरहनराळ्या हमष्टान्नानंी पहरपूिम पाते्र 
आमची वाटच पाहाि होिी. महषींनी मला एका ख चीवर बसहवले. िे स्विः माझ्याजवळच्याच एका ख चीवर 
बसले. आहि स्विःच्या हािाने एकेक खाद्य पदाथम उचलून माझ्या हािी देऊ लागले. महषींची ही पद्धिच 
होिी की ज्याच्यावर त्याचंा लोभ असेल त्याला िे स्विःच्या हािाने उचलून एकेक पदाथम खावयास देि 
आहि आनंहदि होि. मलाही त्यानंी िसेच केले. खािा खािा मी म्हटले, ‘प ष्ट्कळ झाले; पोट भरले अगदी’ 
त्यानंी एक चागंला खाण्याचा हजन्नस उचलला आहि हसून म्हटले, ‘िसे म्हिून कसे चालेल बाबा, हे सवम 
पदाथम घरच्या बायकामंडळींनी स्विःच्या हािाने बनहवले आहेि. नाही खाल्ले िर त्याचंा मान िो काय 
राहहला! ि म्ही िर स्त्रीस्वािंत्र्याच्या पक्षाचे’ असे म्हिून िे खूप मोठ्याने हसले. असले स ंदर, असे पहवत्र 
आहि इिके हनष्ट्कपट हास्य मन ष्ट्याि मला फारच कमी आढळले. राजनारायि बसू महाशय आहि महषींचे 
वडील स प त्र हद्वजेंद्रनाथ ठाकूर आमच्याि हनष्ट्कपट हास्याबद्दल प्रहसद्ध होिे. पि महषींचे हास्य काही कमी 
हचत्ताकषमक नव्हिे! िरीपि सवांनाच हे त्याचें हास्य हदसण्याचा अगर ऐकण्याचा योग येि नसे. अगदी 
अन्िरंगी पे्रमळ मािसानंाच हे पे्रमाचे अट्टहास्य ऐकण्याला हमळे. िेच स दैवी असि. 

 
खािे झाल्यावर प नः आम्ही महषींच्या बैठकीच्या खोलीि आलो. पाहिो िो राजनारायि बसू 

िोपयंि बसूनच होिे. हळूहळू त्याचं्या कानाि या भरपेट खाण्याबद्दल मी बोललो. विमनही केले िेव्हा िेही 
हसू लागले. हििक्या पाहिो िो, महषींनी आपले कॅशबॉक्स आिण्याचा आदेश हदलेला हदसला. िी बॉक्स 
येिाच त्यािंील चेकब क काढून िे हलहू लागले. माझे हिकडे लक्ष गेल्याचे पाहािाच िे हसिहसि मला 
म्हिाले, ‘ि मच्या अजाचा हनकाल हलहीि आहे.’ 
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मी राजनारायि बसूनंा उदे्दशून म्हटले, ‘केवळ ब्राह्मिभोजनच नव्हे िर हािोहाि दहक्षिेचाही 

दानधमम व्हायचा योग हदसिो!’ 
 
राजनारायि बसू यावर म्हिाले, ‘खरेच. असाच योग हदसिो खरा.’ 
 
महषींनी चेकवर सही करून िो माझ्या हािी देि इंग्रजीि म्हटले, ‘हधस् इज माय अन् कंहडशनल 

हगफ्ट्’ मी मनाि हवचार केला, ‘रस्टींच्या नेमि कीचा बंदोबस्ि इत्यादी प्रथम त्यानंा पाहायचे होिे. पि त्या 
अटी आिा राहहल्या नाहीि.’ 

 
चेककडे नजर देऊन पाहहले. साि हजाराचंा चेक होिा. पूवी हमत्रमंडळींच्या िोंडून ऐकले होिे, 

‘आपि दोन हजारापेंक्षा जास्ि देिार नाही’ अशी इच्छा त्यानंी प्रदर्मशि केली होिी. अथात् मी दोन हजार 
रुपयाचंीच अपेक्षा करून राहहलो होिो. पि त्या हठकािी साि हजाराचंा आकडा पाहिाच मी चहकि 
होऊन गेलो. 

 
माझ्या िोंडाकडे पाहून महषीं म्हिाले, ‘काय, संिोष आहे ना?’ 
 
यावर मी म्हटले, ‘फारसे बरे झाले नाही. आिखी थोडा वळे बसाव े असे मनाि होिे. पि ही 

दहक्षिा हािी पडिाच आिा बसावसेे वाटि नाही. धावि जाऊन सवम मंडळींना सागंाव ेअसे वाटू लागले 
आहे. 

 
महषी हसून म्हिाले, ‘िर मग जाच.’ 
 
इिके झाल्यावर मी हनघनू आलो. पि आनंदाचा आवगे एवढा मोठा होिा की, चेक हखशाि न 

घालिा महषींच्या त्या खोलीिच टाकून आलो. रस्त्यािून प नः मागे गेलो. आहि मग यावर खूपच हशा 
हपकला. 

 
यावळेी संध्याकाळ होि आली होिी. मी धाविच आनंदमोहनबाबूंच्या मॉटस् लेनमध्ये असलेल्या 

घरी येऊन दाखल झालो. जाऊन पाहािो िो, िेथे हकत्येकजि बसून समाजाहवषयीच्या अनेक योजनावंर 
हवचारहवहनमय करीि आहेि. मी माझ्याकडचा चेक हमस्टर बोसच्या समोर ठेहवला मात्र; त्यानंी िो पाहून 
टाळ्याचंा गजरच केला. आहि ख चीवरून उठून मला आपल्या हृदयाशी दाबनू धरले. नंिर हमत्रमंडळीि 
सवमत्र आनंदोद्गार हनघू लागले. लागलीच हमस्टर बोसनी भरपूर हमठाई मागहवली आहि सवांनी 
अत्यानंदाने िोंड गोड केले. 

 
यानंिर ग रुचरि महलाहनवीश आहि मी अशा दोघावंर मंहदर उभारण्याचा व पसैा जमहवण्याचा 

सवम भार सहजच आला. मी हबहार, पंजाब, बंगालच्या वायव्येकडील भाग वगैरे हठकािी हफरून आिखीही 
हकत्येक हजार रुपये जमहवले होिे. 

 
  ٭٭٭
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.१३. 
 

भारिभ्रमि 

 
१८७९ सालच्या माघोत्सवाचे वळेी जमीन हवकि घेऊन नवीन मंहदराचा हशलान्यास करण्याि 

आला. ज ने व अन भवी हशवचंद्र देव महाशय यानंा प ढाकार देऊन आम्ही महान् कायम प रे केले. जेव्हा 
समाजाचे प्रम ख सभासद आहि त्याचं्या पत्नी यानंी एकेक मूठ मृहत्तका पायाभरिीसाठी खड्ड्ड्याि 
टाकण्याला आरंभ केला, िेव्हा डोळ्याि येिारे अश्रू मला आवरेनाि. एका बाजूला उभा राहून मी ईश्वराला 
धन्यवाद देऊन अश्र मोचन करू लागलो. 

 
णसटीस्कूल 

 
या वळेीच मी आहि आनंदमोहनबाबू आिखी एका नवीन कायाच्या गडबडीि होिो. आम्ही दोघानंी 

सल्लामसलि करून ठरहवले की, एक वरच्या दजाचे स्कूल स्थापन करिे अवश्य आहे. असे केल्याने दोन 
काये साधिील. पहहले हे की, अनेक उत्साही व श्रद्धावान ब्राह्म िरुिानंा हशक्षकाचे काम देऊन हािाजवळ 
ठेविा येईल. त्याचं्याकडून समाजाचेही प ष्ट्कळसे कायम होईल. द सरे, बह संख्य म लाचं्या मनाि ब्राह्मधमम व 
ब्राह्मसमाजाबद्दल आस्था उत्पन्न करिा येईल व ब्राह्म भावना ठसहवण्याचे कायम साधेल. त्यावळेी 
आनंदमोहन बाब,ू स रेन्द्रबाब ूआहि मी असे हिघे वगंीय िरुि पक्षाचे प्रम ख नेिे होिो. आम्ही स रेंद्रबाबूंना 
हवनंिी केल्यावरून त्यानंीही आमच्याि आपले नाव नोंदण्याचे मान्य केले. आमच्या हिघाचं्या नावाने 
स्कूलबद्दलचे प्रास्िाहवक हनवदेन प्रहसद्ध झाले. स्कूलचे नाव हसटीस्कूल असे जाहीर करण्याि आले. 
आनंदमोहन बाबूंनी स्कूलसाठी सामानस मान घेण्याला पैसे हदले. स रेनबाबू हशकव ू लागले. आहि मी 
सेके्रटरीचे काम करू लागलो. पहहल्याच हदवशी शाळेि हशकहवण्याला आरंभ झाला असे म्हटले िर िी 
अहिशयोक्िी होिार नाही. पहहल्या महहन्यािच खचम वजा जािा हशल्लक उरली आहि काही महहन्यानंी 
आनंदबाबूनंी आगाऊ हदलेली रक्कम फेडण्याि आली. 

 
हसटीस्कूल स्थापनेची ही गोष्ट हवसरिा येण्यासारखी नाही. जिू काय एका हदवसाि उभारलेले िे 

रोमनगरच. हनरहनराळ्या स्कूलमधून काढून टाकलेली म ले, द ग मिी म ले टोळ्या टोळ्यानंी शाळेि भरिी 
होण्यासाठी येऊ लागली. त्याम ळे म लाचंी हनवड करिे हे एक महाकठीि कमम होऊन बसले. केवढी 
काळजी, हकिी पहरश्रम आहि केवढी सावधहगरी यावळेी कारिी लावावी लागली त्याचें आिा विमन करिे 
फार कठीि. एक दोन घटनाच काय त्या सागंिा येिील. 

 
म लाचंी हनवड करण्यासाठी मी एक हनयम जाहीर केला होिा; प्रत्येक हशक्षकाच्या हािी एक एक 

चोपडी देऊन असे साहंगिले की, त्याि त्यानंी हदवसान हदवस क्लासािील द ष्टब द्धीच्या म लानंा अथाि जे 
हवनाकारि शाळा च कहविाि असे व अभ्यास करीि नाहीि असे ककवा द वमिमनी असिील त्या सवांची नाव े
हलहावयाची. आठवड्याने शोध चौकशी केल्यावर त्यािील द वमिमनी म लाचंी यादी द सऱ्या एका चोपडीि 
केली जाई, या चोपडीचे नाव ब्लॅकब क असे होिे. ही चोपडी म लाचं्या नकळि लायब्ररीच्या डेस्कमध्ये 
ठेवण्याि येईल. मी िी मधून-मधून पाहाि असे. त्याम ळे सवम वगािील द राचरिी म लाचंी नाव े मला 
नखदपमिािं हदसि. क्लास पाहायला गेलो की त्यािील खोडकर द्वाड म लाचंी चौकशी मी प्रथम करीि 
असे. 
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एकदा असे हदसून आले, की हिसऱ्या वगािील एका म लाचे नाव वारंवार ब्लॅकब काि नोंदले जाि 

आहे. िो कोि आहे हे िरी पाहाव ेम्हिून मी त्या क्लासाि गेलो. गेल्यावर त्याच्या बाबिीि िपास केला, 
त्यानंिर जो प्रकार घडला िो असा– 

 
क्लासािील म ले म्हिाली, ‘सर, िो आज गैरहजर आहे.’ 
 
मी हवचारले, ‘का?’ 
 
यावर कोिी काहीच उत्तर हदले नाही. 
 
मी प नः प्रश्न केला, ‘त्याच्या वाडीिील कोिी एखादा म लगा आहे का? सागंा बघू िो का आला 

नाही िे? त्याला काही आजार झाला आहे का!’ 
 
एक म लगा सागंू लागला, ‘नाही सर, िो आजारी नाही.’ 
 
मी हवचारले, ‘िर मग िो का आला नाही?’ 
 
द सरा एक म लगा म्हिाला, ‘सर िो ग ंडानंा भाड्याने आिायला गेला आहे. आज स टीनंिर 

मारामारी होिार.’ 
 
मी हवचारले, ‘का? क िाबरोबर?’ 
 
त्या म लाने उत्तर हदले, ‘कहदूस्कूलच्या म लाबंरोबर.’ 
 
मी प्रश्न केला, ‘का? कशासाठी?’ 
 
िो म लगा उत्तरला, ‘जी, आज दहा वाजिा कहदूस्कूलचा एक म लगा आला आहि िो बजावनू गेला 

की, स टीनंिर त्याला असा उठवनू नेऊ की क िाला त्याची खबरबाि कळिार नाही!’ 
 
मी हवचारले, ‘ठीक आहे. आिखी कोिकोित्या स्कूलमधील म ले या मारामारीि सामील आहेि?’ 
 
िो म लगा म्हिाला, ‘आल्बटम स्कूलमधील आहि रकेनग इस्न्स्टटू्यशनमधील.’ 
 
मी लागलीच त्या क्लासमधून येऊन कहदू स्कूलच्या भोलानाथ महाशयानंा, आल्बटमच्या 

कृष्ट्िहबहारी सेन यानंा आहि रकेनग इन् स्टीटू्यशनच्या कानाईलाल बाबूंना पत्राने कळहवले की, ‘ही 
मारामारी बंद केली पाहहजे.’ त्यानंी आपापल्या स्कूलमधील हवद्याथ्यांना सावध राहण्याचा इषारा हदला. 

 
अथात् मारामारीचे बीजच नाहीसे झाल्याम ळे, त्याला अंक रच फ टला नाही. 
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भोलानाथ बाबूनंी एका दरवानाबरोबर त्याचं्या शाळेिील त्या म लाला माझ्याकडे पाठहवले. आहि 

हचठ्ठीि हलहून कळहवले की ‘हा म लगा दहा वाजिा हसटीस्कूलमध्ये गेल्याचे कबलू करीि नाही. मी खरे 
सागंण्यासाठी अनेक प्रकारे समजावनू साहंगिले, पि िो काहीच कबलू करीना.’ नंिर मी हिसऱ्या वगािून 
चार पाच म लानंा बोलवनू त्यानंा िो म लगा दाखहवला. त्यानंी त्याच्या िोंडावर साहंगिले की, ‘हा दहा 
वाजिा आमच्या स्कूलमध्ये आला होिा.’ लागलीच मी त्याच्या कानाला धरून त्याला एका कोपऱ्याि उभा 
केला. आहि ‘ि ला खालच्या वगाि घालण्याबद्दल भोलानाथबाबूंना आहि (त्याच्या वहडलाचें नाव हवचारून 
घेिल्यावर) ि झ्या वहडलानंा पत्र हलहहिो असे म्हिून हलहहण्याचा आव आिला. िेव्हा िो भोकाड पसरून 
रडू लागला आहि माझे पाय धरून त्याने सगळी हकीगि कबूल केली. त्यानंिर काही हशक्षा न कहरिा मी 
त्याला सोडून हदले. 

 
िाळेिील मुले गाजंा ओढिाि 

 
यानंिर चोहोबाजूच्या स्कूलपहरसराि माझ्याबद्दलची हवद्याथ्यांना एक प्रकारची दहशि वाटू 

लागली. आहि या दहशिीिून एकेहदवशी एक कौि कावह घटना घडली. एके हदवशी मी हबऱ्हाडी 
जाण्यासाठी हसटीस्कूल मधून बाहेर पडलो. पाहहले िो मला पाहािाच गोलहदघीिील झ डपाआड जाऊन 
काही म ले लपलेली हदसली. िी अशाप्रकारे लपली नसिी िर कदाहचत् माझे त्याचं्याकडे लक्षच गेले 
नसिे. पि लपण्याचा त्याचंा प्रयत्न पाहून माझे हिकडे लक्ष गेले. मी हवहहरीच्या कडेला जाऊन बोटाच्या 
संकेिाने त्यानंा माझ्याकडे बोलाहवले. िी भीिीने घाबरि घाबरि माझ्याकडे आली. 

 
मी हवचारले, ‘ि म्ही क ठच्या शाळेिील हवद्याथी?’ 
िे म्हिाले, ‘जी, कहदू, आल्बटम आहि हेअर स्कूलमधील.’ 
मी हवचारले, ‘ि म्ही यावळेी स्कूलमध्ये न जािा इथे कशाला आला?’ 
त्यानंी उत्तर हदले, ‘जी, द सऱ्या िासाला आम्ही क्लासाि जाऊ.’ 
मी हवचारले, ‘ि मच्याि आमच्या हसटीस्कूलमधील कोिी आहे का?’ 
त्यानंी साहंगिले, ‘जी, आहे.’ 
मी म्हटले, ‘कोि िो? बोलाव पाहू.’ 
त्यानंी म्हटले, ‘िो बाजाराि गाजंा ओढायला गेला आहे. धरून देऊ सर!’ 
मी साहंगिले, ‘चला. क ठे आहे पाहू.’ 
 
िेव्हा मग त्यानंा स टलो यािून असे वाटले. माझ्या हािून हनसटण्याचा उपाय हमळाला. मला 

बरोबर घेऊन िे माधवदत्तच्या बाजाराि गेले. मी एका फाटकावर उभा राहहलो. दोन दोन हवद्याथी इिर 
फाटकावर उभे राहहले. आहि दोघे बाजाराि गेले. थोड्याच वळेाि हसटी स्कूलच्या एका म लाला त्यानंी 
धरून आिले. 

 
पकडून आििारे म्हिाले, ‘पाहा सर, हखशाि गाजंा होिा. याने टाकून हदला.’ खरेच. मी पाहहले 

िो हखसा उलटा झाला होिा. आिील भाग बाहेर पडला होिा. िे हदसल्यावर मी त्या म लाला म्हटले, ‘खरे 
सागं. गाजंा होिा की नाही? आहि गाजंा ओढलास की नाही?’ 
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म लाने साहंगिले, ‘नाही सर, मी गाजंा ओढला नाही.’ 
 
मी द सऱ्या म लाकडे पाहून म्हटले, ‘चला आपि त्या गाजंाच्या द कानाि जाऊ या. गाजंा हवकि 

घेिला होिा की नाही िे िरी पाहू.’ 
 
त्यानंिर म लानंी घेरलेल्या त्या म लाला घेऊन मी त्या गाजंा हवकिाऱ्या द कानदाराकडे हनघालो. 

आम्ही अशा िऱ्हेने जाि असलेले पाहून गेटवरचा हशपाईही आमच्या बरोबर आला. आहि िे चागंलेच झाले. 
गाजंाच्या द कानदाराला भीिी दाखहवण्याला िो एक उपायच बनला. आम्ही गाजंाच्या द कानाि गाजंा 
हवकिाऱ्यासमोर जाऊन उभे राहहलो. आहि मग रस्त्यािील आिखीही बघे लोक आमच्याि सामील झाले. 
मी द कानदाराला त्या म लाकडे बोट दाखवनू हवचारले, ‘या म लाला गाजंा हवकलास की नाही?’ 

 
द कानदार काहीसा भयचहकि होऊन म्हिाला, ‘नाही मोशाई, गाजंा हवकला नाही.’ मी त्याचा 

चेहेरा हनरखून पाहून जािले की हा खोटे बोलि आहे. लागलीच मी उग्र स्वरूप धारि केले आहि 
दरडावनू हवचारले, ‘खरे बोल. बरोबर पहारेवाला हशपाई साक्षी आहे. शाळेिील म लानंा गाजंा हवकिोस 
म्हिून पोहलस इन्स्पेक्टरला मी हलहहले िर िो ि झे लायसेन्स रद्द करील.’ 

 
आिा मात्र िो चागंलाच घाबरला आहि ‘मी या म लाला गाजंा हवकला’ असे त्याने स्पष्ट कबलू 

केले. नंिर मी त्या म लाला घेऊन हसटी स्कूलमध्ये परि आलो. मी त्याचे नाव हजेरीब कािून काढून टाकले 
आहि कारि दशमवनू त्याच्या बापाला िसे पत्र हलहहले. 

 
त्याच्या द सऱ्याच हदवशी त्याचा बाप येऊन दाखल झाला आहि माझ्या हािीपायी पडून म्हिाला, 

‘जर म लगा स धारला िर आपल्याकडेच स धारेल. माझ्यावर दया करा आहि याला आपल्या शाळेिच ठेवा.’ 
याचा पहरिाम काय झाला िे माझ्या स्मरिाि नाही. िरी पि त्या वळेी द ष्ट आहि व्रात्य म लानंा स धारण्याि 
व िसा िो न स धारल्यास त्याला योग्य मागमदशमन करण्याि मी प्रवीि ठरलो होिो एवढे खरे. 

 
जर कोिा हशक्षकाचं्या नजरेला हे सवम विमन आले िर त्यानंा माझे एवढेच सागंिे आहे की, एखाद्या 

शहराि अनेक हवद्यालये असली आहि त्यािील हशक्षकानंी जर एकमेकाशंी सहकायाने वागण्याची ित्परिा 
दाखहवली. िसेच हशक्षक आहि पालक यानंी एकमेकानंा सहकायम हदले िर हवद्यालयाची शासनपद्धिी 
उत्तम राहील. िरी पि आजकालच्या प ष्ट्कळशा हवद्यालयािं या दोहोंचाही अभाव हदसिो. 

 
हसटी स्कूल स्थापन झाल्यावर िी इमारि आमच्या सवमच कायाचे कें द्र झाले. यािील एका खोलीि 

साधारि ब्राह्मसमाजाचे ऑहफस ठेवण्याि आले. याहशवाय हवद्यालयािील एका भागाि आम्ही रोज 
सकाळ-सायकंाळ काही मंडळी एकत्र जमवनू ईश्वरोपासना करू लागलो. िसेच साधारि ब्राह्मसमाजाचे 
साप्िाहहक अहधवशेनही येथेच होऊ लागले. अशा रीिीने समाजाच्या कायाची उत्तरोत्तर प्रगिी होऊ 
लागली. 
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णवद्याथी मंडळाची स्थापना 
 
हसटीस्कूलचा जम चागंला बसल्यावर काही महहन्यानंी आनंदमोहनबाबूंशी सल्लामसलि करून 

माझा अनेक हदवसाचंा एक संकल्प कायास्न्वि करण्याचे मी योजले. पहहली योजना, हवद्याथीसमाज 
नावाचा एक समाज स्थापन करिे. पहहल्याने एक आठवड्याआड रहववारी सकाळी थोडक्याि उपासना 
आटोपून इिर आवश्यक हवषयाचें मागमदशमन व उपदेश करिे ही पद्धि स रू केली. स्कूल-कॉलेजािूंन 
धममहवहीन हशक्षि देण्याि येि असे; त्याि बदल करून िो अभाव काही प्रमािाि दूर करावा असा माझा हेिू 
होिा. याम ळे माझा उपदेश व मागमदशमन त्या िऱ्हेने होि असे. यािील प ष्ट्कळशी व्याख्याने मी आहि 
आनंदमोहन बसू देि असू. प्रथम हसटी स्कूलच्या एका खोलीि हवद्याथी मंडळाची सभा होई. नंिर 
उपासनामंहदर बाधूंन ियार झाल्यावर हे अहधवशेन िेथे भरू लागले. 

 
पाच िऱ्हेने हवद्याथीसमाजाचे कायम स रू झाले. (१) प्रथम पाहक्षक व नंिर साप्िाहहक उपासना व 

व्याख्याने. (२) हवद्याथीगृहाची पाहिी. (३) मधून मधून शहरानजीकच्या बागािूंन सायकंाळच्या सहली. 
(४) मधून मधून सायंकाळच्या सहमिीची व्यवस्था. (५) प स्िक-प स्स्िका छापिे व प्रचार. 

 
या पंचोपचारी कायाम ळे प ष्ट्कळच लाभ झालेला हदसून आला. हवद्याथी मंडळाच्या सभासदाचंी 

संख्या हदवसेंहदवस वाढू लागली. कधी कधी दोन अडीचश े िरुि घेऊन आम्ही कंपनीच्या बागेि जाि 
असू–त्या हठकािी उपासना व स्नेहभोजनही होई. त्यावळेी हवद्याथीसमाजाव्यहिहरक्ि िरुिानंा धमम आहि 
नीहिहशक्षिाला उपयोगी अशा वगेळ्या सभासहमत्या नव्हत्या. सभासदाचंी संख्या वाढण्याचे हेही एक कारि 
होिे. असो. 

 
या हवद्याथीसमाजाद्वारा साधारि ब्राह्म समाजावर फारच मोठा उपकार झालासे वाटले. याम ळे 

अनेक उत्साही िरुिाचें साधारि ब्राह्मसमाजाकडे हवशषे लक्ष वधेले. िसेच सभासदाचं्या अंिःकरिाि 
नीिी आहि धमम याचंी भावना दृढमूल झाली. चागंला ठसा उमटला. कहदूधमाच्या नावाखाली 
मागासलेपिाच्या (ज नाट हवचारसरिीच्या) प नरुत्थानाची लाट उसळली; िर हिला जबरदस्ि अडथळा 
उत्पन्न झाला. हवचारसरिी धमाहभम ख झाली. ‘ईश्वर अचेिन शक्िी की सचेिन प रुष.’ ‘प्राथमनेची 
आवश्यकिा व य क्िाय क्ििा.’ ‘जाहिभेद’ ‘परलोक’ वगैरे हवषयावंर जी व्याख्याने होि, त्याम ळे त्याचंा त्या 
त्या वळेी फारच उपयोग झालेला हदसे. पहरिामही दृढ होई. यापंैकी प ष्ट्कळशी प स्िके छापली गेली आहि 
प्रचाहरिही झाली. त्याम ळे प ष्ट्कळसे कामही होई आहि माझाही फायदा होि आहे; असे मला वाटे. 

 
नंिर एकवार या उत्साही सभासदािून हकत्येकानंा घेऊन इनर सकम ल बनहवण्याचाही प्रयत्न झाला 

होिा. मी या मंडळीि आठवड्यािून एकदा बसि असे आहि हनरहनराळ्या हवषयावंर पहरसंवादही करीि 
असे. हवद्याथीसमाज अजूनही आहे पि मी पूवीप्रमािे याचं्या कामाची म ख्य जोखीम माझ्यावर घेऊ शकि 
नाही. 

 
घराि णनराणश्रि मुलींची वाढ 

 
यावळेी प्रसन्नमयी आहि हवराजमोहहनी म लामं लींसह म ंगेरहून कलकत्त्याला राहण्यासाठी आल्या. 

त्या आल्यावर हळूहळू आमच्या हनवासस्थानी हनराहश्रि म लींची संख्या वाढू लागली. त्यावळेी म लींसाठी 
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वगेळ्या बोहडंगची व्यवस्था नव्हिी. माझ्या काही काही हमत्रांच्या म लींनाही मला आश्रय द्यावा लागे. हशवाय 
अगदी हनराहश्रि अशा म लीही माझ्याकडे आश्रयासाठी येऊ लागल्या. प्रसन्नमयीची अपत्यक्ष धा जिू काही 
आवरिच नव्हिी म्हटले िरी चालेल. हिची स्विःची म ले होिीच; िरी कोिी एखादी म लगी हनराहश्रि आहे 
असे पाहिाच हिला स्विःच्या माडंीवर घेिल्याहशवाय हिला चैनच पडि नसे. अशा प्रकारे माझ्या घराि 
आलेल्या अशा पाच सहा म लींचा िर नेहेमीच भरिा असे. आम्ही मोठ्या आनंदाने या सवांसह राहाि असू. 
एकेका वळेी िर आमच्याकडे दोन िीन पेक्षा जास्ि अशा झोपण्याच्या खोल्याही नसि. प्रसन्नमयीच्या म लािं 
एकदोन. माझ्याकडे एकदोन, हवराजमोहहनीच्या खोलीि दोनचार अशा म ली असि आहि असा हा प्रकार 
नेहेमीच चाले. प्रसन्नमयी आहि हवराजमोहहनी या दोघीही सैपाकपािी करून सवांना उत्तम िऱ्हेने 
साभंाळीि. या म लींपैकी अनेकींचे प ढे हववाह झाले आहि त्याचें संसारही स खाचे झाले. हकत्येकींनी हशक्षि 
घेऊन आर्मथक स्वािंत्र्य हमळहवले आहि त्यानंी परोपकारािही आय ष्ट्य घालहवले. त्यासाठी जगदीश्वराला 
मी धन्यवाद देिो. 
 
पणश्चम भागाि प्रचारासाठी प्रवास 

 
ित्त्वकौम दी आहि हवद्याथी-समाज याचं्या कामाची व्यवस्था करून िसेच प्रसन्नमयी व 

हवराजमोहहनी याचं्या कलकत्त्यािील घरसंसाराची व्यवस्था लावनू मी १८७९ सालच्या मे महहन्याि 
समाजकायाच्या प्रचारासाठी बाहेर पडलो. यावळेी आमच्या कहमटीने असे ठरहवले की, ‘मी बंगालच्या 
वायव्येकडील भाग, पंजाब, कसध, म ंबई, ग जराथ, मद्रास वगैरे सवम भारि-प्रदहक्षिा करावी.’ मीही 
त्याप्रमािे ियारी चालहवली. िरीपि भारि प्रदहक्षिेसाठी म ख्य म्हिजे आर्मथक मदिीची आवश्यकिा 
होिी; हिकडे माझी दृष्टीच गेली नाही. समाजकायमकत्यांनीही हिकडे लक्ष हदले नाही. समाजाच्या 
ऑहफसािून पैसे घ्याव ेआहि हनघावे असा मी हवचार केला होिा. मनािल्या मनाि असेही ठरहवले होिे की, 
एकदम आग्रा येथे जाव.े जािाना बाकंीपूर ककवा अलाहाबाद येथे उिरावयाचे कारि नाही, आदल्या वषी 
या सवम हठकािी गेलो होिो. हवशषेिः पूवीच मला समजले होिे की, माझा आग्रा येथे राहिारा हमत्र 
नवीनचंद्र राय लवकरच सेवाहनवृत्त होऊन सपहरवार आपल्या जहमनदारीच्या ब्राह्यग्रामी जािार आहे. िेव्हा 
िो हनघण्यापूवी त्याच्याकडे जाऊन दोन हदवस राहण्यासाठी मी उिावीळ झालो होिो. 
 
पैसा कुठे आहे? 

 
ईश्वरावर माझी श्रद्धा अढळ नव्हिी आहि असे असिाही माझी गरज त्याने कशी भागहवली त्याचे 

प्रत्यंिर दाखहवण्यासाठीच माझ्या भारि प्रचार याते्रचे हवशषे विमन करण्याचे मी योहजले आहे. 
 
आग्रा येथे जाव े असे मनाशी ठरवनू हनघण्याच्या हदवशी समाजाच्या ऑहफसाि पशैाचंी मागिी 

केली. ऑहफसािील कारक नाला माझी मागिी ऐकून झाडावरून एकदम खाली पडल्यासारखाच धक्का 
बसला. मी जाईन आहि जािेवळेी पैशाचंी मागिी करीन अशी क िाची कल्पना नव्हिी. मी धममप्रचारासाठी 
सगळ्या ‘भारिवषाची प्रदहक्षिा करावयाचे ठरहवण्याि आले आहे, मी केव्हा प्रवासाला हनघिार हे अगोदर 
कळहवलेही आहे. असे असिाही मला द्याव ेलागिारे गाडीभाड्याचे पैसे जमवनू ठेहवले नाहीि याचे मला 
नवल वाटले. समाजाच्या कारक नाला मी म्हटले, ‘पेटीि हाि घालून पाहा काही पसेै हािी लागिाि की 
नाही. मी आज रात्रीच्या गाडीने हनघिार अशी बंगालच्या वायव्येकडील भागािील हमत्रानंा पते्रही पाठहवली 
आहेि. आिा मला हवलंब लाविाच येि नाही. इिके साहंगिल्यावर पेटीि शोधून त्याने आठ रुपये आहि 
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काही आिे बाहेर काढले. मी रेल्व ेटाईमटेबल पाहून ठरहवले की, एवढ्या पैशाि ड मराओन पयंि जािा 
येईल. कारकून िर वारंवार दोन हदवस थाबंनू जा असे म्हििच होिा. पि का िे न कळे िसे राहाव ेअसे 
काही मला वाटेना. मी अनेकदा पाहहले आहे, प्रचाराला जाण्याचा हदवस एकवार प्राथमनापूिम अन्िःकरिाने 
हनहिि केला की, काही झाले िरी िो हदवस टाळावयाचा नाही. फार मोठे हवघ्न आले िरी हनघावयाचेच. 
यावळेीही िसेच झाले. मी हनघण्याची वळे बदलली नाही. हमत्राचंी अगर पहरवारस्थ मंडळींची आग्रहाची 
सूचनाही मला कृिहनियापासून ढळव ूशकली नाही. मी त्याच हदवशी रात्री गाडीि बसलो. मनाि आले, 
माझा हमत्र प्रकाशचदं्र राय बाकंीपूर येथे आहे. त्याच्याकडे एकदोन हदवस राहून व पाथेय म्हिनू 
त्याच्याकडून काही रुपये घेऊन प ढे जाईन. अशा बिेानेच बाकंीपूरचे हिकीट काढून हनघालो. 

 
द सऱ्या हदवशी सकाळीच बाकंीपूर स्टेशनवर उिरलो िोच प्रकाशचदं्र रॉय सरकारी कामासाठी 

द सरीकडे जािार म्हिनू स्टेशनवर हजर. त्याला घाई असल्याम ळे मला हवशषे काही बोलिाच आले नाही. 
िरीपि घाईिच त्याने मला हवचारले, ‘हे काय! िू येिार हे मला कळहवलेस नाही!’ मी साहंगिले, ‘भाई, 
येथे उिराव ेअसे प्रथम माझे ठरले नव्हिे. काल हनघण्याच्या वळेीच मनाि आले त्याम ळे कळहविा आले 
नाही.’ 

 
प्रकाशचदं्र म्हिाले, ‘जा िर आमच्या घरी जा. त्या हठकािी अघोरकाहमनी आहे. आहिथ्याची 

काळजी नको. चार हदवस थाबं. काम प रे होिाच मी येिो.’ असे म्हिून द सऱ्या प्लॅटफाममवर उभ्या 
असलेल्या गाडीि जाऊन िे बसलेस द्धा. 

 
मी अघोरकाहमनीकडे हजर झालो. हिच्या त्या आहिथ्यप्रवीििेने व लोभस वागि कीने िे घर मला 

िीथमके्षत्राप्रमािे पहवत्र वाटे. मी परमानंदाने िेथे राहहलो. हशवाय िेथील प्रहिहष्ठि लोकाचं्या सहकायाने िेथे 
एक व्याख्यानही झाले. आहि इिरही थोडीबह ि कामे झाली. 

 
कादंबरी णलणहण्याला वेळ णमळाला 

 
इिके झाले िरी प्रकाशचंद्राचंी भेट झाली नाही. मी मे महहन्याच्या अखेरपयंि आठवडाभर त्याचंी 

वाट पाहाि राहहलो. या म दिीि एक काम मला सपंहविा आले. नॅशनल इहंडयन ॲसोहसएशनच्या 
सदस्याचं्या हवनंिीला मान देऊन त्यानंा एक कौट ंहबक कादंबरी हलहून देण्याचे मी वचन हदले होिे. त्या 
वचनाची येथे मला पूिी करिा आली. या ८ । १० हदवसािं ‘मेजबऊ’ नावाची एक कादंबरी हलहून िी मी 
कलकत्त्याला पाठवनू हदली. 

 
प्रकाशचदं्र राय आला नाही िो नाहीच. प ढे काय कराव े याचा मला मोठा पेच पडला. 

प्रवासखचासाठी पैसा क ठून हमळवावा हा प्रश्न. हवचार केला की अघोरकाहमनीकडे प्रकाशचंद्राने 
संसारखचासाठी म्हिून काही पैसे हदले असिीलच. मी माहगिले िर नाही म्हििार नाही. पि प्रपंचाि 
हिला अडचि पडली िर! अथािच सकंोचाम ळे माझी गरज माझ्याने हिला सागंवनेा. हािी असलेल्या 
पैशाि ड मराओनपयंि मला जािा येईल. िेथे व्रजेंद्रक मार बसू नावाचे एक ब्राह्म स्नेही आहेि. त्याचं्याकडे 
रुपये मागिा येिील. 
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असा हवचार करून एके हदवशी सकाळी मी अघोरकाहमनीला म्हटले, ‘आज मला लवकर 
जेवायला वाढ. ड मराओनला जाईन म्हििो.’ लागलीच हिने सैंपाकाची ियारी चालहवली. मी बॅग-हबछाना 
बाधूं लागलो. इिक्याि एक बंगाली बाबू आले. त्याचं्याशी माझी ही पहहलीच ओळख. त्याचें नाव हिनकडी 
घोष. त्याचं्या नावाने बाकंीपूर येथे टी. के. घोष अकॅडमी झाली आहे. त्यानंी आल्याबरोबर मला हवचारले, 
‘मोशाई, आपि अशी व्याख्याने देि देिच भारि-वषमभर हफरिार वाटिे?’ 

 
मी उत्तर हदले, ‘जी हा!ं अशा संकल्पाने िर बाहेर पडलो आहे.’ िे म्हिाले ‘माझी एक हवनंिी आहे; 

पि सागंायला लाज वाटिे.’ मी चटकन म्हटले, ‘सागंा ना. त्याि लाज संकोच कसला!’ िे म्हिाले, 
‘आपल्या या कामासाठी काही मदि करावी अशी माझी इच्छा आहे. 

 
मी लागलीच साहंगिले, ‘जे द्यावसेे वाटि असेल िे अवश्य द्या. ईश्वराची देिगी म्हिनू मी त्याचा 

स्वीकार करीन. अशा दानानेच िर आमचे हे कायम चालायचे.’ 
 
त्यानंी िीन रुपये हदले आहि हनघनू गेले. मी हहशबे करून पाहहले आहि अलाहाबादेपयंि मला 

जािा येईल असे वाटले. लागलीच ड मराओनला उिरण्याचे रहहि केले आहि अलाहाबादला जाण्याचेच 
ठरहवले. जेविाना अघोर-काहमनीला मी माझा बिे साहंगिला. 

 
जेवनू बाहेर येिो िो मला स्टेशनवर घेऊन जाण्यासाठी एक्का गाडी आलेली हदसली. आहि 

आिखी एक बाबूही माझ्या भेटीच्या अपेके्षने बसलेले पाहहले. त्यानंी कलकत्त्याच्या समाजाला देिगी 
म्हिून मला िीन रुपये हदले. मी कलकत्त्याच्या समाज कचेरीला िी देिगी त्याचं्या नावाने जमा करण्यास 
हलहून िे रुपये वाटखचाला बरोबर घेिले. आहि मग अलाहाबादला जाण्याचा बिे रद्द करून एकदम 
आग्रयाचे हिकीटही काढले. 

 
आग्रा 

 
आग्रा स्टेशनवर उिरून हमत्रवयम नवीनचंद्र राय याचं्या घरी पोचलो िेव्हा माझ्याजवळ फक्ि आठ 

आिे उरले होिे. िेथे जाऊन पाहिो िो, नवीनचदं्रबाबूंनी रजा घेिली असून आपले प ष्ट्कळसे सामान 
ब्राह्मग्रामी पाठहवले आहे आहि द सऱ्या हदवशी पत्नीसह हनघण्याच्या ियारीि िे आहेि असे हदसून आले. 
त्यानंी िेथील बऱ्याचशा बंगाली प्रहिहष्ठि लोकाशंी घाईघाईने माझा पहरचय करून हदला आहि द सऱ्या 
हदवशी आग्रा येथून पत्नीसह िे हनघून गेले. िे घाईि असल्याम ळे व त्यानंा प्रवासाि बराच खचम करावा 
लागिार या जाहिवनेे मी त्यानंा माझ्या वाटखचाबद्दल काही बोललो नाही. 

 
आग्रा येथे पाठ, प्रवचन, व्याख्यान वगैरे कायमक्रम झाला. पि मला लाहोरला कसे जािा येिार, 

पैसा कोि देिार हा प्रश्न उरलाच. ज्याचं्या घरी मी उिरलो होिो िे काही ब्राह्मसमाहजष्ट नव्हिे. हशवाय 
माझा न किाच पहरचय झालेला. त्याचं्याकडे हभक्षा कशी मागावी? अथाि काही याचना करू शकलो नाही. 
शवेटी मनाि आिले, ट ंडला येथे एक यज्ञोपवीि त्याग केलेले दीहक्षि ब्राह्म आहेि असे ऐहकले होिे. िेव्हा 
त्यानंा शोधून काढून त्याचं्याकडेच आर्मथक सहाय्याची याचना करावी. 
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टंुडला 
 
मनाशी असे ठरवनू आठ आिे रकमेच्या भाडंवलावर हवश्वासून एके हदवशी सायंकाळी ट ंडला 

स्टेशनवर उिरलो. पहािो िो दोहोंकडून दोन गाड्या प्लॅटफाममवर आलेल्या हदसल्या. उिारू चढउिार 
करीि होिे. फार मोठी धादंल उडाली होिी. मी माझे सामानस मान उिरून घेऊन प्लॅटफॉममवर येरझारा 
घालू लागलो. हेिू हा की दोन्ही गाड्या हनघून गेल्यावर स्टेशनमास्िरला त्या ब्राह्म गृहस्थाचा पत्ता 
हवचारावा. इिक्याि काळ्या रंगाचा एक िरुि आला आहि त्याने एकदम माझ्या पायावंर लोटागंिच 
घािले. ‘कोि मोशाय, कोि मोशाय’ म्हिून मी त्याला उठवनू पाहहले िो, िो सोमप्रकाश ऑहफसािील 
एक ज ना हबलकलेक्टर! कसल्याशा अपराधावरून मी त्याला कामावरून कमी केले होिे. येथील रेल्वचे्या 
लोको ऑहफसाि िो नोकरीवर आहे हे मला माहीि नव्हिे. मला पाहून त्याला जसे आियम वाटले िसेच 
त्याला अशा या अपहरहचि हठकािी पाहून मीही हवस्मयचहकि झालो. त्याने हवचारले, ‘मोशाय, इकडे 
कसे?’ 

 
मी साहंगिले, ‘मी आग्रयाला गेलो होिो, आिा लाहोरला हनघालो आहे. या हठकािी अम क बाब ू

राहािाि. त्यानंा भेटण्याची इच्छा आहे. त्याचें घर क ठे, माहीि आहे?’ 
 
िो हसून म्हिाला, ‘मोशाय, िो िर आपल्यािला ब्राह्म राहहला नाही आिा. िो अगदी वगेळाच 

बनला आहे!’ 
 
मी चहकि होऊन म्हटले, ‘म्हििोस काय? मला िर हे काहीच माहीि नाही!’ िो म्हिाला, ‘िर 

मग आिा आधी आमच्याकडेच चला. त्यानंा भेटायचे असेल िर नंिर भेटा. मी आपल्याकडे जेवलाखाल्ललेा 
मािूस! माझ्याकडे आपि आलेच पाहहजे. आपली पायधूळ माझ्या घराला लागलीच पाहहजे. मला आपि 
घालवनू हदले होिे त्याबद्दल माझ्या मनाि काही राग वगैरे नाही. माझी िशी चूक झालीच होिी.’ 

 
मला असा काही िरी अधार पाहहजेच होिा. त्याि त्याचा आग्रह. मग मी मागेप ढे कशाला पाहू! 

त्याच्या हनमंत्रिान सार त्याच्याकडे गेलो. त्याच्या हबऱ्हाडाि उिरण्याची सोय झाल्यावर मनाि आले, आिा 
लाहोरला जाण्याच्या खचाची काय सोय? मी कलकत्त्याहून हनघिाना ठरहवले होिे की, खचाच्या बाबिीि 
कलकत्त्याला मी हलहहिार नाही. स्विःचा खचम स्विःच कसािरी भागवावयाचा. प्रचारकायम असेच 
स्वावलंबी करावयाचे. या प्रहिजे्ञन सार पैशाचंी फार चिचि असूनही आिापयंि मी कलकत्त्याला हलहहले 
नव्हिे. हमत्रानंाही कळहवले नव्हिे. पि आिा मात्र मोठा हबकट प्रश्न उपस्स्थि झाला. ज्याच्या हबऱ्हाडी 
आलो आहे िो एक िर ब्राह्म नव्हे. िशाि िो आमचा नोकर होिा आहि मीच त्याला कामावरून काढून 
टाकले होिे; म्हिून त्याच्याकडे मदि मागिे मला गैर वाटले. मनालाच िी योजना प्रशस्ि वाटेना. बरे 
िसा जवळचा असा द सरा कोिी दािा हदसेना. शवेटी ठरहवले की लाहोरच्या भाड्याप रिे पसेै या 
मन ष्ट्याकडून घ्यायचे आहि लाहोरला गेल्यावर िे परि त्याला पाठवायचे. हवचार करण्याि दोन हदवस 
केव्हाच हनघून गेले. पि हे दोन हदवस काही व्यथम गेले नाहीि. मी ज्याच्याकडे उिरलो होिो त्याच्या 
माफम ि िेथील स्कूलच्या हेडमास्िराचंी परवानगी घेऊन हवद्यागृहाच्या अंगिाि मी एक व्याख्यान हदले. त्या 
व्याख्यानाला स्थाहनक बंगाली व कहद स्थानी प्रहिहष्ठि असे प ष्ट्कळ लोक उपस्स्थि होिे. व्याख्यानाच्या द सरे 
हदवशी लाहोरला हनघण्याचे ठरलेले. िे मी त्याला साहंगिलेही होिे. त्याच्या जवळून कजाऊ रुपये घ्याव े
असे मी ठरहवले होिे खरे, पि रात्रीच्या जेविाचे वळेेपयंि केवळ संकोचाम ळे त्याच्याकडे िसा शब्दोच्चार 
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करवनेा; सकाळी उठून पाहािो िो, िो ऑहफसला गेलेला. सैंपाहकिीला माझे जेवि करण्याबद्दल त्याने 
साहंगिले होिे. मी स्नान उपासना आटोपून जेवण्याच्या ियारीि होिो इिक्याि िो आला आहि ‘जेवि 
करून घ्या. चला. गाडीची वळे झाली.’ असे म्हिू लागला. आिा कजाचा प्रश्न आला. 

 
मी त्याला हवचारले, ‘हो, लाहोरचे भाडे हकिी आहे रे?’ 
 
िो म्हिाला, ‘त्याची काळजी आपिाला नको. माझ्याकडून आपि पसेै घेिार नाही म्हिनू 

लाहोरचे हिकीटच काढून स्टेशनाि ठेहवले आहे.’ मी म्हटले, ‘अरे, हिकीटस द्धा इिक्याि काढलेस?’ 
 
नंिर मी लाहोरला हनघालो. मागाि मनाि आले, ईश्वराच्या कृपेसबंंधाने आहि श्रदे्धबद्दल माझ्या 

अन्िःकरिाि अहवश्वास उत्पन्न झाला ही केवढी खेदाची गोष्ट आहे! हधक्कार असो मला! शकेडो वळेा 
हधक्कार!! आिखी असेही वाटले, की मी प्रत्येक वळेी स्विःवरच हवश्वासून काळजीच्या भोवऱ्याि गरगर 
हफरि राहािो आहि हवधािा क ठून िरी अकस्मात् अकल्पनीय रीिीने माझी गरज भागहविो! त्याचे काम 
करिानाही मी त्याच्यावर हवश्वासून राहू नये? अशा प्रकारे प नः प नः स्विःचा हधक्कार करीि शवेटी 
लाहोरला येऊन पोचलो. 

 
लाहोर : णिवनारायि अक्ग्नहोत्री : सरदार दयाळकसग 

 
११ जून रोजी मी लाहोर येथे पोचलो. आहि िेथील ‘हबरादर-इ-हहन्द’ नावाच्या माहसकाचे 

संपादक, गव्हनममेंट कॉलेज सव्हे टीचर ब्राह्महमत्र हशवनारायि अस्ग्नहोत्री याचं्या घरी अहिथी म्हिनू गेलो. 
त्या हठकािी त्याचंी पत्नी लीलाविी याचं्या पे्रमळ आहि श्रद्धाळू वागि कीम ळे मला हिचे फार उपकार 
वाटले. लाहोराि जािाच पाहहले िो, काही हदवसापूंवी दयानंद सरस्विी महाशय यानंी िेथे आयमसमाजाची 
स्थापना केली होिी व अजूनही वदेाचं्या हबनचूकपिावर िकम हविकम  चाललेले आहेि. मी अस्ग्नहोत्रींच्या 
हवनंिीवरून त्यासंबधंी एक व्याख्यान हदले. त्याहशवाय हे हबनचूक शास्त्र आहे असे का मानले जाि नाही 
त्याचीही काही सय स्क्िक कारिे हलहून हदली. अस्ग्नहोत्री महाशयानंी त्याचा अन वाद करून िो ‘हबरादर-
ई-कहद’ पत्राि छापला. इिकेच नव्हे िर कहदू, म सलमान आहि हििन या सवांना त्याचे उत्तर देण्याला 
हनमंत्रि हदले. यावरून हकत्येक महहनेपयंि वगेवगेळ्या पत्रािं प ष्ट्कळच चचा झाली. 

 
मी लाहोर सोडण्यापूवी लालकसग नावाच्या एका शीख िरुिाने माझा सेवक व सहाय्यक म्हिनू 

माझ्याबरोबर येण्याची इच्छा दशमहवली. माझाही आि ईश्वरावरील हवश्वास दृढ झाला होिा. त्याच्या हवशषे 
आग्रहावरून मी त्याला बरोबर घेण्याचे ठरहवले. त्याने मला उदूम हशकवाव ेआहि मी त्याला ब्राह्मधमाची 
दीक्षा द्यावी असे आपसाि ठरले. द सरे हदवशी या बाबिीि सवम काही योजना ठरव ूअसेही आश्वासन हदले. 
िेव्हा त्याचा खचम कसा चालहविा येईल त्याची म ळीच काळजी केली नाही. 

 
परमेश्वर त्याची व्यवस्था करील असेच माझ्या मनाने घेिले. 
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लालकसगाची झोळी 
 
आहि काय आियम! असा सकंल्प होिो न होिो िोच त्याच रात्री सरदार दयाळकसगाचे एक पत्र 

हमळाले. दयाळकसग हा सरदार लेहनाकसहाचा म लगा. लेहनाकसग महाराज रिहजिकसहाच्या िाब्यािील 
डोंगरी प्रािंाचा गव्हनमर. त्याने आपले म ख्य हठकाि अमृिसर येथे ठेहवले होिे. सरदार दयाळकसग हा 
त्याचा एक लिा एक म लगा. वहडलाचं्या इष्टटेीचा अहधकारी. िारुण्यािच त्याने य रोपचा प्रवास केल्याम ळे 
िो उदारवृत्तीचा बनला होिा. मायदेशी परि आल्यावर िो ब्राह्मसमाजाि सामील झाला आहि सवम 
प्रकारची देशहहिकर काये मोठ्या उत्साहाने करू लागला. यापूवी त्याचीमाझी कधीच भेट झाली नसावी 
असे मला वाटिे. या पत्राि त्याने हलहहले होिे, ‘लालकसग ि मच्याबरोबर येि आहे हे उत्तमच. त्याच्या 
खचासाठी मी ५० रु. देि आहे.’ मी लालकसगाला एक झोळी ियार करून त्याि िे ५० रु. ठेवण्यास 
साहंगिले ‘या ५० रुपयािूंन माझ्यासाठी पाच पसेैही खचावयाचे नाहीि, हा सवम पसैा ि झ्याच दैनंहदन 
खचासाठी आहे. मात्र खचम होिाऱ्या पनै् पैचा हहशबे बरोबर ठेव. माझ्या खचासाठी म्हिनू जो जे काही देईल 
िेही याचा झोळीि ठेवावयाचे. आपल्या गरजेबद्दल क िालाच काही सागंावयाचे नाही अगर मागावयाचे 
नाही. आपि होऊन जो कोिी काही देईल िे या झोळीि घाल असे सागंावयाचे. बेग नॉट, बॉरो नॉट, 
हरफ्यजू नॉट. अथात् हभक्षा मागावयाची नाही. कजम काढावयाचे नाही, कोिी हदले िर परि करायचे नाही 
या िीन गोष्टी एका कागदावर हलहून िो कागद मी त्याच झोळीि ठेवला, आहि ‘अशाप्रकारे हे काम 
करायचे.’ असेही त्याला सागंून ठेहवले. 
 
मुलिान 

 
अशाप्रकारे आम्ही म लिानचा प्रवास सपंवनू कसधकडे हनघालो. म लिान येथे असिाना एक घटना 

घडली िी मला स्मरिीय वाटिे. िेथे पाहहले िो, काही बंगाली गृहस्थ नोकरीच्या, कामधंद्याच्या हनहमत्ताने 
राहहलेले हदसले. हशवाय पजंाबी लोकापंैकी काही हशकलेल्यानंी एकत्र होऊन ब्राह्मसमाजाची स्थापना 
केली होिी. काही स हशहक्षि बंगालीही त्याि सामील झाले होिे. आम्ही दोघेही िेथे जािाच मोठ्या 
उत्साहाने त्या मंडळीनी आमचे स्वागि केले. मी एका बंगाली गृहस्थाकडे म क्काम केला आहि लालकसग 
जवळच्याच एक पंजाबी गृहस्थाकडे राहहला. ज्या बंगाली गृहस्थाकडे मी राहहलो होिो िेथे माझे चागंलेच 
आदराहिथ्य झाले. त्याच्या गृहहिीला िर माझ्याबद्दल अगत्य वाटलेच पि जेवायला बसल्यावर असे 
आढळून आले की इिर बंगाली गहृहिींनीही आपल्या घरािून िऱ्हेिऱ्हेच्या भाज्या व मेवाहमठाई आिली 
आहे. त्यानंी माझे उत्तम प्रकारे आदराहिथ्य केले. मोठ्या उत्साहाने व्याख्याने, उपासना, चचा वगैरे होऊ 
लागली. 

 
लालकसगाला हकत्येक पंजाबी-बंगाली हमत्रानंी हवचारले, ‘ि मचा खचम कसा काय चालिो? 

प्रवासाचा खचम आहे ना?’ लालकसगाने माझ्या आदेशाप्रमािे त्यानंा साहंगिले, ‘आमची आर्मथक पहरस्स्थिी 
सागंण्याची आज्ञा नाही. िरीपि क िी काही हदले िर त्याचा आम्ही स्वीकार करिो.’ 

 
नंिर जाण्याचा हदवस आला. आम्ही स्टेशनाकडे हनघालो. हमत्रमंडळी जमावाने आमच्याबरोबर 

चालली. मागाि आिखीही मंडळी हमळाली. आमच्या या हनरोपसमारंभाला चागंलाच सम दाय एकत्र 
झाला. हििक्याि माझ्या हखशाि क िी िरी हाि घािला. जिू काय, माझ्या हखशािून कोिी िरी काही 
काढूनच घेि आहे असे प्रथम मला वाटले. ‘कोिी हखशाि हाि घािला?’ असे म्हिून मी मागे वळून 
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पाहहले, िो एक पंजाबी स हशहक्षि गृहस्थ हदसला. मी पाहिाच िो हसून म्हिाला, ‘इटीज ए रायफल . य ू
नीड नॉट सी इट् हहयर, यू मे सी इट् इन् हध रेन.’ गाडी स टल्यावर मी हखशाि हाि घालून पाहहले िो 
हमत्रानंी वीस रुपयाचं्या दोन नोटा हदलेल्या हदसल्या. मी त्या दोन नोटा ईश्वराच्या नावाने मस्िकाला 
लाहवल्या, त्याला धन्यवाद हदले आहि लालकसगाच्या झोळीि टाकल्या. आमचा प्रवास खचम असा 
स्विःप्रवृत्त दानदहक्षिेवर चालला होिा. आमची अयाहचि वृत्ती कायम होिी. अशाप्रकारे आम्ही म लिान, 
सक्कर, हैदराबाद, कराची वगैरे शहरे पाहून बोटीने म ंबईला हनघालो. 

 
हैदराबाद (कसध) चे नवलराय 

 
हैदराबाद येथे असिानाची एक स्मरिीय घटना आठविे. त्या हठकािी मी आमच्या एका 

ब्राह्महमत्राकडे उिरलो होिो. त्याचे नाव नवलराय शौकीराम आडवानी. त्याचंी सज्जनिा, धममहनष्ठा, आहि 
परोपकारपरायििा पाहून मला कृिाथमिा वाटली. त्यावळेी िे सरकारी ऑहफसाि एका कचेरीि मोठ्या 
अहधकाराच्या जागेवर होिे. त्याचें वृद्ध वडील शौकीराम त्यावळेी हयाि होिे. त्यानंी मला म लाप्रमािे 
वागहवले आहि आपलेपिा दाखहवला. िेथे राहहल्यावर नवलराय याचं्या कामकाजाकडे माझे लक्ष वधेले. 
म ख्यिः त्यानंी आपल्या उत्साही प्रयत्नानंी एका स ंदर बागेि उभारलेले समाज-मंहदर मला हदसले. 
आठवड्यािून एक हदवस िेथे हवशषे उपासना चालिे. हशवाय सभासद लोक दररोज सायंकाळी िेथे जमून 
नामस्मरि करिाि. त्याचं्याबरोबर त्या सभेच्या हठकािी जाऊन मी पाहहले िो येिारे सभासद हळू हळू, 
पाय वाजू न देिा मूकिेने येऊन कोिी मंहदराच्या कोपऱ्याला, कोिी महंदराच्या एका बाजूला िर कोिी 
जहमनीवर एका बाजूला बसि. िसेच एक गािे व एक प्राथमना झाल्यावर त्याच पद्धिीने बाहेर जाि. बागेि 
गेल्यावर मग परस्पराशंी बोलिेचालिे व्हायचे. नवलराय याचं्या परोपकारपरायििेचे स्वरूप म्हिजे 
मध्यमवगीय म लासंाठी त्यानंी स्थापन केलेले स्कूल. त्या स्कूलमध्ये ब्राह्मिरुिानंा हशक्षकाचे काम देऊन 
त्यानंी शहरािील ब्राह्मपक्षाची वाढ केली आहे. हशवाय प्रत्येक रहववारी सकाळी समाजाची उपासना 
संपल्यावर स्थाहनक बंदीगृहाि जाऊन बंहदवानानंा जमवनू धमोपदेश देण्याचा क्रम त्यानंी स रू केला होिा. 
स्थाहनक सरकारकडून त्यानंी िशी परवानगीही हमळहवली होिी. मी दोन रहववारी त्याचं्या या बंदीगृहािील 
सभेला उपस्स्थि राहहलो होिो. िेथे बंदीगि टोळ्याटोळ्यानंी येऊन जहमनीवर बसि. नवलराय उभे राहून 
कसधी भाषेि त्यानंा उपदेशपर थोडेफार सागंि आहि ईश्वराला धन्यवाद देि. िे काय सागंि िे मला 
समजले नाही; पि ऐकिा ऐकिा बंदीच्या नेत्रािूंन अश्रू वाहिाना हदसले. हकत्येकानंा ‘उः’ ‘आः’ अशा 
उद्गारानंी आपल्या भावनाही व्यक्ि करिाना पाहहले. 

 
एका बंदीचे मुतििेनंिरचे आचरि 

 
नंिर मी ऐकले की या त्याचं्या साप्िाहहक उपदेशाने अनेक बंदीचे हृदय-पहरविमन होऊन िे 

स धारले होिे. आहि याला आधार म्हिनू त्यानंी स्विः अन भहवलेली एक गोष्ट साहंगिली. ‘एकदा आपि 
सरकारी कामासाठी खेड्याि गेलो होिो. हिकडून घरी येि होिो. रस्त्याि गदम झाडी ओलाडंिाना रात्र 
झाली. रात्र क ठे व कशी घालवावी म्हिून मी घाबरलो. हििक्याि जवळच मला एक लहान झोपडी 
हदसली. सहजच हिकडे माझी पावले वळली. थोडे अंिर चालून जािो. न जािो िोच त्या झोपडीिून एक 
मन ष्ट्य माझ्याकडे आला आहि म्हिाला, “आपिाला आठविे काय? आपि XXX महहन्याि जेलमध्ये 
व्याख्यान देण्यासाठी गेल्यावळेी एका कैद्याबरोबर प ष्ट्कळ वळे संभाषि करीि होिा िोच कैदी मी, आपल्या 
उपदेशाने मी द वमिमनाचा मागम सोडला. मी आिा कोििेच वाईट काम करीि नाही. माझ्याकडे येऊन पाहा. 
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मी आपल्या पत्नीसह आहि म लासंह येथे राहाि आहे. िी सगळी आपल्याला धन्यवाद देिाि. आज रात्री 
आमच्याकडे आपि राहा. आपल्या सेवनेे आम्ही धन्य होऊ.” नंिर त्या रात्री मी त्याच्या झोपडीि म क्काम 
केला. आराम वाटला. अशा स खाच्या माझ्या रात्री फारच थोड्या गेल्या असिील.’ हवशषे सागंायचे म्हिजे, 
नवलरायाचं्या अशा या अनेकहवध ग िानंी मला त्याचें घर िीथमस्थानाप्रमािे पहवत्र वाटले. 

 
मंुबई 

 
२९ ऑगष्ट १८७९ रोजी आम्ही बोटीने म बंईला आलो. म बंईि बी. एम्. वागळे, नारायि परमानंद, 

रामकृष्ट्ि गोपाळ भाडंारकर, महादेव गोकवद रानडे, हमस्टर क ं टे, िेलंग वगैरे महान प रुषाशंी पहरचय 
झाल्याम ळे माझ्यावर एक मोठा उपकार झालासे मला वाटले. हवशषेिः परमानंद महाशयाचंा अकृहत्रम 
हवनय, आहि हनममळ साध त्व माझ्या आठविीि कायमचे राहहले आहे. नारायि गिेश चंदावरकर त्यावळेी 
कॉलेजचे हवद्याथी होिे,िरी त्यावळेीही त्याचंी प्रहिभाशक्िी हवकहसि झालेली जािवि होिी. त्यावळेी िे 
‘इन्द प्रकाश’ विममानपत्राचे संपादकत्व करीि होिे. त्याम ळे मला त्याचें प ष्ट्कळच साहाय्य झाले. 

 
अहमदाबादेि कवी साराभाई 

 
मी लालकसगाला म ंबईि ठेवनू ग जराथेि गेलो. स रि करून १४ सप्टेंबर रोजी अहमदाबादेला 

अलो. अहमदाबादेला जाऊन मी स प्रहसद्ध भोलानाथ साराभाईंकडे अहिथी म्हिनू उिरलो. हनष्ट्कपट 
ईश्वरभक्िी, पहवत्र आचरि, साहत्त्वकवृत्ती असे हे साध वृत्तीचे गृहस्थ. अशी मािसे फारच थोडी 
आढळिाि. याचं्या सहवासाि काही हदवस घालहवल्याम ळे मला फार आनंद वाटला. हे उत्तम कवी िर 
होिेच, पि यानंी ियार केलेली संगीि भजनावली, साऱ्या ग जराथेि अमृिाप्रमािे हदव्य माध री ठेवनू गेली 
आहे. घरोघर या भजनावलीने सवांनाच मोहहनी घािली आहे. अहमदाबादेहून २६ सप्टेंबरला मी बडोद्याला 
आलो. सर टी. माधवराव हे त्यावळेी बडोद्याचे प्रधानमंत्री होिे. त्यानंी संस्थानचे पाह िे म्हिून माझा 
आदरसत्कार केला व मानही हदला. 

 
ग जराथेिून म ंबईि आल्यावर लवकरच कलकत्त्याला येण्याबद्दल मला कलकत्त्याच्या हमत्राचंी िार 

हमळाली. मी लालकसगासह जबलपूरहून अलाहाबादेला आलो. अलाहाबादेला पोचल्यावर लालकसगला 
िार आली की, ‘ि झी आई फार आजारी आहे; अमृिसरला लवकर ये.’ आिा त्याचीमाझी िाटािूट 
होण्याची वळे आली. िेव्हा त्याच्या काखेि अडकहवलेल्या झोळीि काय आहे हे पाहिे क्रमप्राप्ि झाले. 
त्याि मला कलकत्त्याला व लालकसगाला अमृिसरला पोचण्याचा खचम भागनू दोन रुपये हशल्लक उरिील 
असे हदसून आले. िे रुपये माझ्याजवळ राहहले; पि कलकत्त्याला जािाना कोित्या कारिाने न कळे पि 
िे दोन रुपयेही खचूमन गेले. ईश्वरीकृपेचा मला आियमकारक प्रत्यय आला. करुिामय परमात्म्याने 
अशाप्रकारे माझ्याकडून अयाहचि वृत्तीने प ष्ट्कळ वळेा प्रचारकायम करून घेिले. धन्य त्याची दया! धन्य 
त्याची करिी! 
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रानडे महाियाचंी भेट 
 

बंगाली व महाराष्ट्रीय उच्चाणधकारी लोकािंील फरक 
 
या प्रचार-प्रवासािील काही आठविी आजही मला स्मरिाि. पहहली, ज्या हदवशी स्वगमवासी 

रानडे महाशयाशंी माझी प्रथम भेट झाली िो एक ससं्मरिीय हदवस असेच मला वाटले. त्या हदवशी सकाळी 
चंदावरकरानंी येऊन मला साहंगिले, ‘आमच्या म ंबई पे्रहसडेन्सीच्या हवद्वान मंडळींचे प्रम ख हमस्टर रानडे 
काल रात्री आपल्या नोकरीच्या हठकािाहून म ंबईला आले आहेि. चला मी त्याचंीि मची भेट करून देिो.’ 
लागलीच मी त्याचं्याबरोबर बाहेर पडलो. रस्त्यािून चालिा चालिा मी असा हवचार करीि होिो, की म ंबई 
प्रािंािील उच्च हशक्षि घेिलेल्याचें प्रम ख आहि सरकारचे वहरष्ठ अहधकारी यानंा भेटायला हनघालो आहे. िे 
कसे हदसिाि कसे वागिाि क िाला माहीि! रस्त्याने चालिाना चंदावरकरानंी रानड्याचें ग िविमन खूपच 
चालहवले होिे. त्याम ळे मी मोठ्या पेचाि सापडल्यासाखा होऊन भीिभीिच ठरलेल्या हठकािी पोचलो. 
जाऊन पाहहले िो खोलीच्या बाहेर जहमनीवर पसरलेल्या जाजमावर एक गृहस्थ बसलेले आहेि. त्याचं्या 
अंगाि एक साधेसे बहनयन व डोकीला रात्री घालण्याची कानटोपी (कलकत्त्यािील रस्त्याने जािारे 
सामान्य लोक घालिाि िशी) घािलेली होिी. समोर असलेल्या एका िक्क्यावर एक विममानपत्र असून िे 
िे वाचीि होिे. चंदावरकरानंी प ढे होऊन त्याचं्याशी माझा पहरचय करून हदला. त्यानंी मला नमस्कार 
करून बसायला साहंगिले, त्या नंिर त्याचं्या िोंडून ज्या गोष्टी मी ऐकू लागलो व त्यापासून काही हशकू 
लागलो. त्यापूवी कोिाच स हशहक्षि मािसाच्या िोंडून मी ऐकलेल्या नव्हत्या. उठून ‘येिाना त्याचंा िो साधा 
पोषाख आहि नम्रिेची वागिूक मनाि येऊन वाटले, हशकलेले बंगाली पदाहधकारी लोक आहि म ंबईचे हे 
उच्चाहधकारी हवद्वान्  लोक यािं केवढा फरक!’ उच्चदजाचे बंगाली पदाहधकारी वागि कीि व पोषाखी 
थाटाि बडेपिा हमरहविाि आहि त्यासाठी खूप खचम करिाि. म ंबई पे्रहसडेन्सीिील प्रहिहष्ठि व वरच्या 
दजाचे अहधकारी पोषाखाकडे व िशा आढ्यिेच्या वागि कीकडे हििकेसे लक्ष देि नाहीि ही एक हवचार 
करण्यासारखी गोष्ट आहे. 

 
याच प्रसंगासंबधंाची आिखी एक गोष्ट स्मरिाि आहे. मी नंिर एकदा प्रचाराच्या हनहमत्ताने 

(१८८४ सालच्या ६ हडसेंबरनंिर काही हदवस) प िे शहरी याच महादेव गोकवद रानडे महाशयाचं्या घरी 
पाह िा म्हिनू गेलो होिो. त्याचे विमन याच हठकािी करिो. त्या वळेेलाही रानडे महाशयाचें दैहनक जीवन 
पाहून मी म ग्ध झालो होिो. िे त्यावळेी प ण्याच्या स्मॉलकॉज कोटाचे जज्ज असाविे. अशा प्रकारचा एखादा 
बंगाली अहधकारी असिा िर त्याच्या बंगल्यावर बाह्य थाटमाट व साजश्रृंगार हकिी हदसला असिा! दोन 
घोड्याचंी गाडी, पोषाखाचा भपका, नोकरचाकर, दासदासी याचंा केवढा भपका हदसला असिा! पि 
रानडे याचं्या बंगल्यावर मला िसे काहीच हदसले नाही. कोटािून येिाच सरकारी पोषाख काढून ठेवनू 
आपले महाराष्ट्रीय लाल हकनारीचे धोिर पहरधान करून अंगाि बहनयन घालून, लाल हकनारीचे उपरिे िे 
घेि आहि प िेरी जोडे पायाि घालून माझ्याबरोबर हफरायला म्हिून बाहेर पडि. हफरून आल्यावर िे एका 
लाकडी झोपाळ्यावर बसि. त्याचंा एक खासगी हचटिीस विममानपते्र घेऊन जहमनीवर बसलेला असे. िो 
एक एक विममानपत्र उचलून वाचू लागे. एकेका प्याऱ्यािील दोन दोन ओळी वाचून आिखी प ढे ऐकावयाचे 
की नाही हे िे ठरवीि. त्याप्रमािे प ढे वाचिे होई; नाहीिर िो प्यारा सोडून देण्याि येई. वाचिावाचिा 
कोित्या संपादकाला कोििी िार करायची अगर पत्र पाठवावयाचे िे िोंडी सागंनू िे हलहून घेि. अशा या 
कामाि दोन अडीच िास घालहवल्यावर िे जेवायला जाि. सकाळी रानडे महत्त्वाचे सवम हवषय वाचीि व 
त्यावर हवचार करीि. अशाप्रकारे हवचार आहि कायम याचंा प्रवाह हनःशब्दिेने सिि चाललेला असे. मी िे 
सवम पाहून म ग्ध िर झालोच, पि मला िे अन करिीयही वाटले. 
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अशा प्रकारे मी अनेकदा रानडे महाशयाचं्या घरी अहिथी म्हिून जाऊन राहहलो आहे. आहि त्याचंा 

जीवनक्रम जवळून पाहहला आहे. त्याचं्या पोषाखाि व वागि कीि थोडेस द्धा अवडंबर नसे. म ंबईच्याही अशा 
अनेक थोर लोकािं साध्यास ध्या राहिीचा प्रकार मी पाहहला आहे. इिकेच नव्हे िर, पंजाब आहि 
मद्रासकडील थोर लोकाचंी राहिी अशीच साधीस धी असल्याचे मला हदसून आले; त्याि अवडंबर आहि 
हदखाऊपिा म ळीच नसायचा. मद्रास शहरािील अहधकारी कहदू सद्गृहस्थ एखाद्या हमत्राचे स्वागि 
करण्यासाठी स्टेशनवर आले असिा त्याचं्या पायाि चपला नसि. रेल्वनेे मद्रासला पोचल्यावर हे मी 
अनेकदा पाहहले आहे. प्रहिहष्ठि कहदू लोकािं चामड्याच्या चपला वापरण्याची पद्धि नव्हिी. सध्या काय 
पद्धि आहे मला ठाऊक नाही. साराशं, बंगाली लोक इंग्रजाचं्या समागमाि आल्यापासून जो बडेजाव 
करायला हशकले िसा इिर प्रािंांिील लोक हशकले नाहीि. 

 
मॅडॅम ब्लव्हॅटस्की आणि कनवल ऑल्काट याचंी व्यथव खटपट 

 
म ंबईि असिानाची उल्लखेयोग्य अशी द सरी घटना हथऑसॉहफकल सोसायटीची स्थापना करिारी 

मडॅम ब्लॅव्हॅटस्की आहि हिचा सहकारी हमत्र कनमल ऑल्कॉट याचंी भेट झाली ही आहे. ही दोघे मी जेथे 
जाण्यापूवी थोडे हदवस अगोदर म ंबईला येऊन स्थाहयक झाली होिी आहि स्विःच्या सोसायटीचा प्रचार 
वगेवगेळ्या िऱ्हेने िी करीि होिी. माझे एक हमत्र मला व लालकसगाला बरोबर घेऊन त्याचं्याकडे गेले 
आहि आमचा त्याचं्याशी त्यानंी पहरचय करून हदला. आमच्या भेटीने त्यानंा अहिशय आनंद झाला आहि 
आम्हालंा आपल्या सोसायटीि सामील करून घेण्यासाठी त्यानंी प्रयत्न स रू केला. हदवसामागून हदवस 
त्याचें आमचे िकम हविकम  आहि चचा स रू झाली. मी त्यानंा सागंि असे, ‘आपल्या प ष्ट्कळशा गोष्टी मला 
पटिाि, रुचिाि आहि मानविािही; पि ईश्वरासंबधंी जो भाव व्यक्ि करिा, िो िेवढा मला पटि नाही. 
आपि अदै्विवादी मिाचे, मला भस्क्िधमम आवडिो. आमचा ईश्वर हजविं, सामथ्यमसंपन्न ज्ञानमय आहि 
पे्रममय प रुष. त्याच्याशी पे्रमभक्िीनेच मानवाचे पहरत्राि. ईश्वरावर पे्रमभक्िी करण्यािच मन ष्ट्यजन्माची 
साथमकिा.’ माझे हे बोलिे ऐकून मडॅाम ब्लॅव्हॅटस्की माझा अनेक िऱ्हेने उपहास आहि थट्टा करीि असे. मी 
हिच्या त्या उपहासाकडे लक्षच देि नसे. 

 
लालकसगाला म ंबईला ठेवनू मी ग जराथेि गेल्यावर लालकसग नेहेमी त्याचं्याकडे जाि असे. मी 

ग जराथेिून आल्यावर मला समजले की िी दोघेही लालकसगाला म लाप्रमािे पोटाशी धरीि आहि त्याचे 
लाड करीि. भेटायला गेला की ठेवनूच घेि, उठायला लागला िर उठू देि नसि. हनरहनराळे पदाथम 
खायला देि. िो हशखाचंा म लगा असल्याम ळे त्याच्या डोकीवर लाबं लाबं केस असि. मडॅम ब्लॅव्हॅटस्कीची 
एक मतै्रीि त्याचे िे लांबसडक केस चागंले कवचरून स्वच्छ करून नीट बाधंीि असे. मी ग जराथेिून 
आल्यावर जेव्हा त्यानंा भेटायला व त्याचंा हनरोप घ्यायला गेलो आहि लालकसगाला बरोबर घेऊन हनघालो 
िेव्हा मडॅाम ब्लॅव्हॅटस्की हसून मला म्हिाली, ‘ि म्हाला इिके समजाहवले पि िे व्यथम गेले!’ 

 
‘सन्डे णमरर’ पत्राि णडव्होिनल कॉलम 

 
म ंबई प्रािंाि असिानाची हिसरी ससं्मरिीय घटना, ग जराथची राजधानी अहमदाबाद येथे घडली, 

िी अशी : यावळेी कलकत्त्याच्या रहववारी हनघिाऱ्या ‘हमरर’ पत्राच्या हडव्होशनल कॉलमाि, 
ईश्वरवािीरूपाने वगेवगेळ्या गोष्टी प्रकाहशि होि. उपासक मंडळीनी ईश्वराच्या चरिाजवळ बसून 
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हवचारले, ‘आम्ही आमच्या आचायांना कोित्या भावनेने पाहावे?’ ईश्वराने यावर उत्तर देिाना, आचायांना 
कोित्या भावनेने पाहायला पाहहजे िे साहंगिले वगैरे. हडव्होशनल कॉलम हा, केशवबाबूंच्या स्विःच्या 
हवशषे वािीने अलंकृि झालेला भाग आहे, हे सवांना माहीि होिे व त्याच भावनेने िे त्याचा स्वीकार करीि. 

 
या उक्िीि प ष्ट्कळ चागंले हवषय असि. िे वाचल्याने हजज्ञासूंचे खूप समाधान होई. उपकारही 

झालेसे वाटि. हशवाय त्यािील काही गोष्टी वाचल्याने हसू येई, असाही मजकूर असे. मी अहमदाबाद येथे 
असिाना २१ सप्टेंबरचा अकं पाहहला. त्यािील त्या हवहशष्ट कॉलमाि, ‘ईश्वरीय वािी’ म्हिून हवरोधी पक्षीय 
लोकानंा उदे्दशून हवलक्षि हशव्यागाळी असलेल्या आढळल्या, माझ्या आठविीप्रमािे सागंायचे िर त्या 
मजक राचा भावाथम असा : ‘देन हद लॉडम गॉड रोल्ड डाउन ए हहल एँड सॉ ए नंबर ऑफ मेन हसके्रटली 
वहकंग ट  अण्डरमाईन हहज ककग्डम. देन हद लॉडम स्पोक : ओ स्केहप्टक् स् , महटहरयाहलस्ट्स’ वगैरे. 

 
एक िर मी त्यावळेी कलकत्त्याहून फार दूर होिो. कलकत्त्याला कोित्या अहभनव प्रकाराम ळे हा 

िप्ि लाव्हारस बाहेर वाहू लागला आहे, त्याचा मला काहीच अंदाज करिा येि नव्हिा. अहमदाबादेिील 
एका हमत्राने हा मजकूर वाचून मला ऐकहवला. प्रथम आम्ही दोघे खूप हसलो. पि द सऱ्याच क्षिी 
हसण्याचा िो आवशे ओसरून अन्िःकरिाला आत्यंहिक द ःखभावना जािव ूलागली. ईश्वराच्या बोलण्याि 
असला हवदे्वष व्यक्ि होिे फारच शोचनीय असे मनाला वाटू लागले. 

 
पणश्चम प्रािंाि स्वपक्षासह केिवचंद्र 

 
यानंिर म ंबईहून मी कलकत्त्याला यायला हनघालो. अलाहाबादहून कलकत्त्याला यायला 

हनघालो, िेव्हा वाटेि मधल्याच एका स्टेशनाि पाहहले िों, केशवचंद्र स्वपक्षीय मडंळीसह उभे. आमच्या 
त्या गाडीिून हसमला येथील अहधकारीवगम खाली उिरि होिा. गाडीि भयंकर गदी. हफरंगी उच्छंृखल 
पोरानंी इंटरचा डब्बा हचक्कार भरलेला. त्याचंा सगळा प्रवास हास्यपहरहासय क्ि करमि कीि चालला होिा. 
त्याचं्या हास्यकल्लोळाला क ठेच हवराम नव्हिा. स दैव इिकेच की आम्ही ज्या डब्याि होिो त्याि आम्हीच 
िेवढे िीन चार जि होिो. गाडीि जागा न हमळाल्याम ळे केशवबाबू फलाटावर इकडे हिकडे धावाधाव 
करीि असलेले पाहून आम्ही ज्या डब्याि होिो त्याि बसण्यासाठी त्यानंा बोलाहवले. केशवबाब,ू बाब ू
बंगचंद्र रॉय वगैरे मंडळी आमच्या डब्याि आली. आहि उमानाथ ग प्ि वगैरे काही मडंळी बाजूच्या इंटरच्या 
डब्याि हशरली. उमानाथ बाबूंच्या हािाि खैरी रंगाच्या कापडाि ग ंडाळलेली कसलीशी एक वस्िू होिी. 
त्याच डब्याि एक हफरंगी िरुि आडवा झाला होिा. ही मंडळी आि येिाच त्याने उमानाथ ग प्िानंा 
हवचारले. ‘व्हॉटस् दॅट?’ 

 
उमानाथबाबूंनी उत्तर हदले, ‘ए हबग ल!’ 
 
हफरंगी प नः म्हिाला, ‘ए हबग ल? ककमग फ्रॉम हद अफगाि वॉर?’ 
 
उमानाथबाबूंनी उत्तर हदले, ‘नो. फ्रॉम ए ब्राह्मसमाज एक्सहपडीशन.’ आहि त्यावळेी मग मला 

समजले की, हे लोक गाजीपूर वगैरे शहरे हफरून सलॅ्व्हेशन आमीचे अन करि करीि, समरयात्रा गाजवीि 
चालले आहेि. कारि याबद्दलची माहहिी ‘हमरर’ मधून यापूवी मी वाचलीच होिी. मी हफरंगी िरुिाची 
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उपहासगभम िकम टे कमी व्हावी म्हिून एका कागदावर ‘केशवचंद्र सेन व इथ हहज फ्रें डस’ असे हलहून िो 
कागद त्याला दाखहवला िेव्हा मग त्याची वटवट थाबंली. 

 
गाडी स रू झाली. चागंल्या गप्पागोष्टी स रू झाल्या. स खाने प्रवास होऊ लागला. इिक्याि बंगचदं्र 

राय की द सरा कोिी बरोबर आठवि नाही, त्याने िो रहववारचा ‘हमरर’ काढला आहि त्यािील 
हशव्यागाळीचा उल्लखे करून मला हवचारले, ‘ि म्ही हे वाचलेि की नाही?’ मला फार राग आला. त्या 
रागाच्या आवगेािच उत्तर हदले, ‘नवलच वाटिे ि मचे! त्या हलखािाबद्दल लाज शरम काही न वाटिा 
त्यावरच हसि हसि प नः त्या गोष्टीची आठवि करून देिा? आमच्यावर त्याचंा राग होिे साहहजकच 
आहे. इिकी हचरफाड होऊन सविास भा हनमाि केल्याम ळे आमच्यावर त्यानंी का रागाव ूनये? पि ज्या 
कोिी िे हलहहले त्यानंी स्विःच्या नावाने आम्हाला हशव्या का हदल्या नाहीि? मािसामंािसािीलच हा 
व्यवहार आहे. असे हे चालायचेच; अशी मी समजूि करून घेिली असिी. पि िसे न करिा प्रत्यक्ष 
ईश्वराला त्या रंगमंचावर आििे आहि त्याच्या िोंडून त्या अभद्रभाषेचा उच्चार करिे हे हकिी घृिास्पद 
आहे! ईश्वरावर भक्िी असलेला मन ष्ट्य असे कधीिरी करील काय?’ 

 
अशा या वादहववादाि आम्ही बाकंीपूर स्टेशनाि येऊन पोचलो. िे लोक आपल्या सवम मंडळीसह 

िेथे उिरून मागमस्थ झाले. 
 
िे अशा रीिीने उिरून गेल्यावर मला द ःख वाटले िे याचेच की, समाजासंबधंीच्या भाडंिानंिर 

इिक्या हदवसानंी केशवबाबूचंी भेट झाली; अशावळेी मला इिके भडकून जाण्याचे काय कारि होिे? असो. 
माझ्या मनाला याम ळे एवढेच समाधान वाटले की ज्याचं्या हवरुद्ध जे काही बोलायचे होिे त्यािील 
प ष्ट्कळसा भाग, त्याचं्या समक्षच बोललो. उगाच हवपयास व्हायला नको. 

 
ऑक्टोबरच्या मध्याच्या स मारास मी कलकत्त्याला पोचलो; त्यावळेी ‘सन्डे हमरर’ मध्ये आलेल्या या 

हशव्यागाळीचे मूळ कारि मला समजले. याच वषाच्या मधल्या काळाि, साधारि ब्राह्मसमाजाचे नेिे म्हिनू 
ओळखल्या जािाऱ्या सभासदािंील एका व्यक्िीचे नाव घेऊन कोिी िरी त्याचं्याकडे त्या व्यक्िीच्या 
अहिशय घृिास्पद द वमिमनाचा पाढा वाचला. कनदा केली. त्या मंडळींनी त्या बोलण्यावर हवश्वास ठेहवला. 
आहि त्याचेच पयमवसान संडे हमररच्या ठराहवक कॉलममधील ईश्वरीय वािीच्या रूपाने व्यक्ि झाले. 

 
ज्या कनदेवर त्या लोकानंी हवश्वास ठेहवला होिा, त्या बाबिीि एवढेच सागंावयाचे आहे की, मी 

त्यावळेी कलकत्त्याि नव्हिो. स्विः मला त्याचा िपास करिा आला नाही. पि द्वारकानाथ गागं ली हे 
आमच्यािील सत्यव्रिी, सत्यवादी, न्यायपरायि आहि िेजस्वी प रुष म्हिनू प्रहसद्ध होिे. िे सवांच्या 
माहहिीचे होिे. िसेच िे कोिा एकाची भीडम वमि ठेविील असेही नव्हिे. त्यानंी मला साहंगिले की, आपि 
खूप िपास करूनही या कनद्य लोकापवादाचा हवश्वसनीय असा कोििाच प रावा अगर आधार मला हमळाला 
नाही.’ 

 
  ٭٭٭
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.१४. 
 

साधारि ब्राह्मसमाजाचे मंणदर उभारले 

 
१८८० सालापासून मला वाटिे मी य हनव्हर्मसटीि एरंन्स आहि एल . ए. परीके्षि संस्कृिचा परीक्षक 

होऊ लागलो. िेव्हापासून प ष्ट्कळ वषपेयंि परीक्षकाचे काम केले आहे. प्रथम प्रथम परीक्षकाचे भर-विेन 
म्हिून मला दरसाल ५०० । ६०० रुपये हमळि. क्रमाने हे विेन कमी होि गेले. सरासरी दरसाल 
साडेिीनश ेधरले िर मला अशाप्रकारे आठ दहा हजार रुपये हमळाले. हशवाय माझ्या प स्िकलेखनािूनही 
मला हकत्येक हजार रुपये हमळाले आहेि पि या हमळकिीिून मला काहीही हशल्लक ठेविा आले नाही. 

 
पैसा साठणवला नाही 

 
अथमसंग्रहाचा हवचार मनाि आला की वाटिे, जर त्याच मागाने जायचे होिे िर कामकाज सोडले 

का? नृत्य करायला ियार झाल्यावर ब रखा घेिे चांगले नाही. दोन मागम आहेि. एक अथमसंपादन 
करावयाचा हा ससंारव्यवहाराचा मागम. द सरा धममप्रचाराचा मागम. संसार–व्यवहाराचा मागम पत्करावयाचा 
असेल िर पैसा हमळहवला पाहहजे आहि संग्रहही केला पाहहजे. जर धममप्रचाराच्या मागाने जायचे असेल िर 
पैशाची कमाई आहि संग्रहीवृत्ती इकडे हवशषे लक्ष देिा कामा नये, धममप्रचाराकडे लक्ष हदले पाहहजे, सेविे 
लक्ष ग ंिहवले पाहहजे आहि ईश्वरी कृपेवर हवसंबनू राहहले पाहहजे. 

 
आिा प्रश्न असा, हमळहवलेले इिके हजार रुपये गेले क ठे? चागंल्या कामािच खचम झाले. 

समाजाच्या हमत्रमंडळींनी जे आिापयंि मला हदले िे कधीच माझ्या खचाइिके मला हमळाले नाही. माझ्या 
आईच्या आजारीपिाि हिला अनेकदा कलकत्त्याला आिून वगेळ्या जागेि ठेवण्याि व औषधपािी 
करण्याि मला खचम करावा लागला. गावी असलेले ज ने पडके घर द रुस्ि करून िे आई-वहडलानंा राहिा 
येईल व स खाने आय ष्ट्य कंठिा येईल असे ठेवाव े लागले. हशवाय पूवीचे देिे मला फेडाव े लागलेच. 
त्याखेरीज ब्राह्मसमाजाचे जे जे काम मी स्विः प ढाकार घेऊन केले िे करण्यासाठी जो खचम आला, जे कजम 
झाले त्याची सवम जोगवि मलाच करावी लागली. िोही खचम काही कमी नव्हिा. साधनाश्रम, प्रथम ब्राह्म 
बालकहनवास, बाहंकपूरची राममोहन राय सेहमनरी वगैरे खूपच कामे केली होिी. खरोखर या बाबिीि मी 
मंगलमय परमेश्वरालाच धन्यवाद देिो. त्याचीच कृपा समजिो. आपल्या सेवलेा अयोग्य असलेल्या या 
भक्िाचा त्याने हनरंिर अपत्यवत् साभंाळ केला. आियम वाटेल इिका पैसाही मला हदला. 

 
यासबंंधाने काही उल्लेखयोग्य अशा गोष्टी सागंिेच अवश्य आहे मी ज्या वळेी भवानीपूर साऊथ 

सबबमन स्कूलचा हेडमास्िर होिो, िेव्हा माझे काही रुपये चोरीला गेले. हशवाय इिर काही कारिे घडली 
आहि मी कजमबाजारी झालो. त्यावळेी हमत्रवयम द गामोहन दास यानंी मला ४०० रुपये कजाऊ हदले. आहि 
हमत्रवयम आनंदमोहन बसू यानंी २५० की ३०० रु. कजाऊ हदले. नंिर जेव्हा साधारि ब्राह्मसमाजाची 
स्थापना होऊन मी प्रचारक म्हिून बाहेर पडण्याचे ठरहवले िेव्हा द गामोहन दास व आनंदमोहन बसू 
याचं्याकडे प्रथम गेलो आहि त्यानंा साहंगिले, ‘ि मच्या कजाचे काय करावयाचे? देिे असिाना मी नोकरी 
सोडून प्रचारकायाला कसा वाहून घेऊ?’ माझ्या या कचिाग्रस्ि प्रश्नाचे उत्तर न देिा िो त्यानंी हसण्यावारी 
उडवनू लाहवला. िे म्हिाले, ‘समाजासाठी आम्हालंा शकेडो रुपये खचाव ेलागिील! ि म्ही आपल्या अगदी 
सामान्य कजाचे काय घेऊन बसला! िे रुपये आम्ही समाजाला दान हदले आहेि असेच समजिो.’ यावर मी 
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म्हटले, ‘ठीक. मी जर प ढे केव्हा कोित्याही उपायाने पसेै हमळहवले आहि आपले देिे मला देिा आले िर 
िे रुपये आपि घेिलेच पाहहजेि.’ त्यानंी साहंगिले, ‘ठीक आहे. त्यावळेी पाहू. यावळेी समाजाचे कायम िर 
करा.’ 

 
त्यावळेी हे बोलिे एवढ्यावरच संपले. प ढे परीक्षकाचे विेन हमळिाच मी द गामोहनबाबूंना ‘आपले 

रुपये घेऊन जाण्यासाठी मन ष्ट्य पाठवा.’ असे हलहहले. त्यानंी उत्तरी कळहवले, ‘ग ड बॉय्. क्वाइट वर्मद ऑफ् 
यू! मेक ओव्हर हद फोर हंडे्रड रुपीज टू जी. सी. महलानवीश ॲज पाटम ऑफ् काँहरब्यूशन ट  हद मंहदर 
हबस्ल्डंग फंड.’ 

 
त्याने हमत्राला आपले किमव्य प रे करू हदले आहि समाजाचेही कायम केले. आनंदमोहनबाबूंचे देिे 

फेड करण्याची वळे स मारे वीस वषांनी आली. वीस वषानंिर मी जेव्हा रुपये घेऊन जाण्याबद्दल त्यानंा पत्र 
हलहहले िेव्हा त्यानंी उत्तरी कळहवले की, ‘आपल्याकडे ज ने कागदपत्र नाहीि आहि या देण्याची हकीगि 
मला स्मरिही नाही.’ प ढे त्याचं्या जेव्हा लक्षाि आले की, कजमफेडीवाचून माझ्या मनाला शािंिा येिार 
नाही, िेव्हा मनाि नसिानाही त्यानंी िे रुपये घेिले. पि नंिर ऐकले की, िे रुपये स्विंत्र िऱ्हेने घरािील 
बायकामंडळींच्या हािी देऊन. त्यानंा असे साहंगिले की, त्यानंी िे रुपये मला सहाय्य करण्याि खचम 
कराव.े ‘त्यानंी असे शकेडो रुपये मला मदि करण्यासाठी खचम केले आहेि.’ त्याबद्दल हकिी म्हिनू 
सागंाव!े त्याचं्या हवषयीच्या कृिज्ञिेचे ऋि मला केव्हाच फेडिा येिार नाही. आजही प ष्ट्कळसे माझे हमत्र 
माझ्या मागे मदिीचा हाि उंचावनू राहहले आहेि. मला कसली केव्हा थोडी फार गरज आहे हे समजिाच 
साहाय्यासाठी त्याचंा उजवा हाि प ढे होिो. हे सागंिाना माझे डोळे अश्रूंनी भरून येिाि. मी काही हदवस 
त्यानंा हदसलो नाही िर माझ्या भेटीची त्यानंा हवलक्षि िळमळ लागिे. िे समजिाि की मी कसल्या िरी 
हववचंनेि कालक्रमि करीि असेन. लागलीच त्याचंी पत्रामंागनू पते्र येिाि. ककवा कोिी स्विःच येऊन 
उपस्स्थि होिाि. 

 
१८८० सालचा माघोत्सव 

 
१८८० सालचा माघोत्सव, अधमवट बाधंलेल्या मंहदरावर चादंवा उभारून साजरा करण्याि आला. 

या हनहमत्ताने श भारंभ म्हिून गोसांईजी, हवद्यारत्नभयैा, हशवनारायि अस्ग्नहोत्री आहि मी या चौघानंा हवशषे 
उपासनेनंिर प्रचारक म्हिनू गौरहवण्याि आले. 

 
अनभ्यस्ि घोडेस्वाराचा दार्मजकलग प्रवास 

 
याच वषी वैशाखाच्या पहहल्या िारखेला (बंगाली नव वषमहदनी) दार्मजकलग पवमिावर नवीन 

बाधंलेल्या उपासना मंहदराचे उद्घाटन करण्याचे हनहिि झाले होिे. त्या मंहदराच्या उद्घाटनासाठी मी 
िेथे गेलो. त्यावळेी उत्तर बगंालमध्ये हशलीग डीपयंि रेल्व ेहोिी. हशलीग डीपासून दार्मजलींगपयंि रेल्वचेे 
रूळ घािले असले िरी गाडीची ये-जा स रू झाली नव्हिी. मी हशलीग डी येथे जाऊन डॉ. आनंदचंद्र रॉय 
याचं्या घरी उिरलो. त्यावळेी हशलीग डीपासून दार्मजलींगपयंि टागंा नावाची एक प्रकारची गाडी जाि–येि 
असे. पि या टागं्याचे भाडे इिके जास्ि होिे की, माझ्या गरीब ब्राह्महमत्रानंा माझ्यासाठी हििका खचम करिे 
फारच कष्टाचे होईल असे मला वाटले. िेवढा भार त्याचं्यावर घालू नये असा माझा बेि; म्हिून चौकशी 
केली िेव्हा समजले की पवमिारोहि करण्यासाठी घोडे हमळिाि. आय ष्ट्याि मी कधीच घोड्यावर बसलो 
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नव्हिो. लहानपिी बाळसवगंड्यांबरोबर मी कधी कधी बैलावर बसि असे आहि त्याच्यावरून पडून एकदा 
बराच द खावलोही होिो. कदाहचत् हे मी पूवी साहंगिलेही असेन; घोड्यावर बसण्याचे भाग्य मात्र मला 
कधीच लाभले नव्हिे. पि करिार काय? वैशाखाच्या पहहल्या िारखेपूवी मला दार्मजकलगला जािेच भाग 
होिे. य हनटेहरयन हमशनरी डॅलसाहेब टागं्याच्या अपेके्षने डाकबंगल्याि बसून होिा. कारि त्यावळेी रोजच 
टागं्याची जा-ये होई असे नाही. माझ्याजवळ हििके पसेैही नव्हिे व टागं्याची वाट पाहायला वळेही नव्हिा. 
म्हिून घोड्यावर बसूनच जाण्याचे मी ठरहवले. 

 
एके हदवशी सकाळी आनंदबाबूंनी एक पहाडी घोडा आिनू त्यावर मला बसहवले. मी ड लिड लि 

प ढे चाललो. ‘श कना’ पार होिो न होिो िोच चढि स रू झाली. त्यावळेी मोिद्दार मला म्हिाला, ‘हा घोडा 
नसून घोडी आहे आहि त्याि गाभि!’ िे ऐकिाच मला फार वाईट वाटले. मी लागलीच खाली उिरलो 
आहि मोिद्दाराच्या हािी लगाम देऊन पायीपायीच पहाडी चढि चढू लागलो. पहाडी मागाि ज्याला 
‘शॉटमकट’ (जवळचा अगर सरळ रस्िा) म्हििाि त्या रस्त्याने मी पहाडाची सरळ चढि आक्रमू लागलो. 
वळिे नसल्याम ळे रस्िा जवळचा व सरळ वाटे खरा; पि चढिेच कठीि होऊन जाई. पाठीपोटी वदेना 
जािवि. दमिूक जास्ि होई. काय करिार! द सरा काही उपायच नसल्याम ळे मारूनम टकून चढण्याचे 
काम स रूच ठेहवले. घोड्यावर चढून खार्मसयागं येथे द पारी दोनिीन वाजिा पोहोचिा येिे असे ठरलेले; 
पि पायीच चालि असल्याम ळे िेथे रात्री आठ वाजिा जाऊन पोंचलो. 

 
त्यावळेी बडमकंपनी नावाची, या पहाडी म लखाि एक कंपनी होिी. िी सामानस मान 

नेण्याआिण्याचे काम करी. हप्रयनाथ बसू नावाचे एक बाबू (प्रहिहष्ठि गृहस्थ) खार्मसयागं येथे या कंपनीचे 
एजंट होिे. पूवी केलेल्या व्यवस्थेन रूप मी त्याचं्याकडे उिरलो. त्याच्या द सऱ्या हदवशी मला दार्मजलींगला 
पोचिे अवश्य होिे. नाही िरी मी एवढ्याच प्रवासाि इिका दमून गेलो होिो की चार दोन हदवस हवसावा 
घेिला िर िो पाहहजेच होिा. हप्रयनाथबाबू म्हिाले, ‘मी घोड्यावर बसून सकाळीच दार्मजकलग येथे जािार 
आहे. ि मच्यासाठीही एक घोडा आिविो.’ हे ऐकिाच मला भीिी वाटली. त्यानंी अभय देऊन म्हटले, 
‘हभण्याचे कारि नाही. मी बरोबर आहेच.’ द सऱ्या हदवशी सकाळीच उठून पाहािो िो, माझ्यासाठी एक 
ग टग टीि पहाडी िट्टू आिण्याि आला आहे आहि त्याचं्यासाठी बडम कंपनीच्या िबेल्यािून श भ्ररंगाचा 
सजहवलेला घोडा आिून ठेहवलेला आहे. माझा घोडा पाहून म्हटले, ‘हप्रयनाथबाब,ू हे काय केले आहे? 
अहो ि मचा हा घोडा िर चागंला जवान हदसिो. माझ्यासाठी एखादा लंगडा हकरकोळ घोडा आिला 
असिा िरी चालले असिे.’ िेही हसूनच म्हिाले, ‘बसा घोड्यावर. मी आहे सोबिीला.’ मी हनघण्याच्या 
ियारीने बाहेर पडलो. मी प ढे आहि हप्रयनाथबाबू मागाहून. दोघेही घोडेस्वार. घोड्याि चढाओढ आहि 
स्पधा असिे हे त्यावळेेपयंि मला माहीि नव्हिे. हप्रयनाथबाबूंच्या घोड्याने आपली चाल स रू करिाच माझा 
िट्टू दौडि स टला. मी कधीच घोड्यावर बसलो नव्हिो. त्याम ळे हा दौडादौडीचा प्रसंग मला अगदी नवा! 
मी दोन्ही पायानंी िट्टचेू पोट दाबून धरले. दोन्ही हािानंी त्याची आयाळ घट्ट पकडली आहि जवळ जवळ 
त्याच्या सवांगाला हचकटून आमची ही अश्वयात्रा स रू झाली. मला वाटिे ही जखडपट्टी त्या िट्टलूाही 
नवीन होिी. त्याला वाटले असाव,े हा कोि प्रािी मला हचकटून राहहला आहे! कारि माझी ही पकड 
हढली व्हावी म्हिून त्याने वर मान करून आपली दौड खूप जोराि वाढहवली. हप्रयनाथबाबू मागनू मोठ्याने 
ओरडून म्हिाले, ‘मोशाय, थाबंा थाबंा. पार खाली गेला. लवकरच दरीि कोसळाल!’ मी हििक्याच 
जोराने ओरडलो ‘आपि थाबंा. आपल्या घोड्याला आवरा. िो थाबंल्यावाचनू हा थाबंिार नाही.’ लागलीच 
त्यानंी आपल्या घोड्याचा वगे कमी केला. मी ही हजवापाड जोर लावनू माझ्या िट्टचूा लगाम खेचला. हळू 
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हळू माझ्या िट्टूचा वगे मंदावला. अशा प्रकारे ही अश्वयात्रा संपवनू मी दार्मजकलग येथे दाखल झालो आहि 
मंहदराचा उद्घाटन समारंभ पार पाडला. येिाना बह धा मी टागं्यानेच पहाड उिरलो. 

 
मोणिहारीि वेदाच्या णबनचूकपिावर चचा 

 
यानंिर काही कालाने म्हिजे १८८० च्या ज लै महहन्याि मी मोहिहारी समाजाच्या उत्सवाच्या 

हनहमत्ताने िेथे गेलो होिी. त्याहठकािी सवम संप्रदायाचे हवद्वान लोक जमून एक मोठी चचा व्हायची होिी. 
त्याबद्दलची थोडक्याि माहहिी देिो. प्रकार असा :– मी जाऊन एका हमत्राच्या घरी उिरलो. दोन 
हदवसानंी िेथील आयम समाजाचे अध्यक्ष येऊन त्यानंी माझ्याबरोबर वदेाच्या हबनचकूपिाबद्दल, चचा स रू 
केली. 

 
मी म्हटले, ‘एक हबनचूक शास्त्र इिके आवश्यक आहे असे आपि का समजिा?’ िे म्हिाले, 

‘मन ष्ट्याच्या धार्ममक जीवनासारख्या गंभीर हवषयािं, च कीला पात्र असलेल्या मानवीब द्धीवर हवसबंून कसे 
चालले?’ 

 
मी उत्तर हदले, ‘वदेाचें हनदोषत्व मानूनही च कीला पात्र असलेल्या मानवी ब द्धीला िो टाळू शकि 

नाही. सायिाचायांनी वदेाचा अथम एक प्रकाराने केला आहे, िर दयानंद सरस्विींनी िो द सऱ्या प्रकाराने 
केला आहे. मग अशावळेी ईश्वराला अहभपे्रि असलेला अथम अम कच आहे असे कोि सागं ूशकेल? येथेही 
भ्राहंिशील मानवब द्धीला न्यायाधीशाच्या रूपाने दोन्ही भाष्ट्यकारावंर बसहवण्याि येि आहे. हबनचूक शास्त्र 
हदले िर हबनचकू टीका करिारा पि द्यायला पाहहजे. नाहीिर भ्राहंिशील मानवीब द्धीच्या हािून त्याची 
स टका होिार नाही. आिखी पाहा, या देशाि हबनचकू शास्त्र म्हिून ज्या वदेानंा पूज्य मानले जािे, 
त्यािील काही भाग दयानंदानंी वज्यम ठरहवला आहे. काही भाग शास्त्र म्हिून ग्रहि केला आहे िर काही 
भाग शास्त्र नाही म्हिनू वज्यम केला आहे! िेस द्धा भ्राहंिशील ब द्धीच्या द्वाराच ना? म्हिूनच िर भ्राहंिशील 
ब द्धीपासून कशी स टका व्हायची?’ 

 
या मूळ हसध्दािंावरच चचा चालली. होिाहोिा त्या हदवशी सायंकाळ होि आली. द सऱ्या हदवशी 

ठरलेल्या वळेी प न्हा चचेला आरंभ व्हायचा असे ठरले. इिक्याि शहराि अशी लोकवािा प्रचाहरि आली 
की, कलकत्त्याहून ब्राह्मसमाजाचा प्रचारक आला असून शास्त्रश द्धीचा वाद चालू आहे. वदेािील श द्धाश द्ध 
भाग कोििा, स्वीकारिीय भाग कोििा, वज्यम भाग कोििा याची चचा चालू आहे. झाले. द सरे हदवशी 
म ंग्याचं्या रागेंप्रमािे कहदू, म सलमान, हििन सवमच संप्रदायाचें लोक चचास्थानी उपस्स्थि असलेले हदसू 
लागले. सभास्थानी बोट हशरण्याला वाव नाही अशी गदी झाली. प नः िी पूवमहदवशी अधमवट राहहलेली चचा 
स रू झाली. मी डसलेल्या जळूप्रमािे माझ्या म द्याला पक्का हचकटून राहहलो. हबनचकू टीकाकार भाष्ट्यकार 
हदला नाहीिर हबनचकू शास्त्र देिे व्यथम आहे हे माझे म्हििे मी कायम ठेहवले. प्रहिपक्षालाही माझे हे म्हििे 
खोडून काढिा येईना. िकम हविकाचे फाटे फ टू लागले इिकेच. अशािऱ्हेने खूप िकम हविकम  चालला आहे, 
इिक्याि कहदू सनं्याशाचंा एक जमाव िेथे येऊन दाखल झाला. हहमालयािील िीथमयात्रा करून हे लोक 
वारािशीला चालले होिे. त्यानंी ऐकले की अम क हठकािी पंहडि मंडळीि वदेाचं्या हबनचूकपिाबद्दल 
चचा, वादहववाद स रू आहे. खूब हवद्वान जमले आहेि, म्हिून केवळ क िूहलाने हा संन्याशाचंा जमाव िेथे 
आला. या संन्याशाचं्या नेत्याचे नाव फिीन्द्रयिी. पाहहले िो मन ष्ट्य मोठा ब हद्धमान आहि संस्कृि 
भाषाहवशारद हदसला. असा मन ष्ट्य येथे आला हे पाहून मीही आनंहदि झालो. मग त्याच्याि व माझ्याि 
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वाद-हववाद स रू झाला. त्याि असे ठरले की, आमच्या पक्षािील द सऱ्या कोिी मन ष्ट्याने प्रश्न केला िर 
त्याने उत्तर द्यावयाचे नाही. िसेच त्या संन्याशापंकैी इिर कोिा संन्याशाने प्रश्न हवचारल्यास मीही उत्तर 
द्यावयाचे नाही. प्रश्न हवचारायचा झाल्यास माझ्यामाफम ि अथवा त्याच्या माफम िच हवचारला पाहहजे. एकाचे 
बोलिे संपल्यावाचून द सऱ्याने बोलावयाचे नाही. नंिर क्रमशः प्रश्नोत्तरानंा–चचेला–आरंभ झाला. त्या 
हदवशी त्या वादाची पूिमिा झाली नाही. द सरे हदवशी प नः शाळेच्या पटागंिाि सायंकाळी ही चचा प ढे 
चालेल असे जाहीर झाले. 

 
ठरल्याप्रमािे त्या हदवशी सायकंाळी सवम संप्रदायाचें लोक पटागंिावर जमले. चादंण्याच्या 

प्रकाशाि हहरवळीवर बसून वादहववाद स रू झाला. पि वादहववाद हीच ज्याची मयादा, िो वादहववाद 
कधीिरी संपिार काय? हनकाली हनिमय जाहीर होिार काय? दोघेही पक्ष पूिम हट्टाला पेटलेले! स्विःचा 
म द्दा सोडायला कोिीच ियार नाही. शवेटी रात्री ११ वाजिा ‘शास्त्र सत्य आहे’ मानिारा पक्ष ‘स्वामीजी की 
जय’ ‘स्वामीजी की जय’ अशा ओरडून ककचाळून घोषिा करू लागला. त्यािच आमच्या पक्षािील कोिी 
एकजि ओरडला, ‘क त्तों को भोंकना दो!’ हे शब्द स्वामीजींच्या पक्षािंील लोकाचं्या कानावर पडले मात्र, 
लागलीच त्यानंी आपले लाठीसोटे उगारले आहि प्रहिपक्षावर आक्रमि करायला सरसावले. शवेटी 
फिींद्रयिी आहि मी अशा दोघानंी मध्ये पडून िी मारामारी टाळली. यानंिर दोनएक हदवसािंच 
फिींद्रयिींशी माझे सलोख्याचे बोलिे-चालिे झाले. जािाना िे मला म्हिाले, ‘ि म्ही काशीला आलाि िर 
आम्हालंा भेटण्याला हवसरू नका.’ मीही त्याचंी हवनंिी मान्य करण्याला च कलो नाही. 

 
साधारि ब्राह्मसमाजाच्या मंणदराची बाधंिी पूिव किी होईल? 

 
मोहिहारीहून कलकत्त्याला आल्यावर काही महहन्यािंच माझ्यावर एका मोठ्या कामाची जोखीम 

येऊन पडली. िी म्हिजे अधमवट उभारून झालेले समाजाचे मंहदर पूिम कसे करावयाचे ही. १८७९ सालच्या 
प्रारंभी महंदराचा हशलान्यास झाला. त्यावळेी आनंदमोहन बसूंचे श्वश र भगवानचंद्र बसू हे रजेवर आले होिे. 
त्यानंी हे महंदर बाधंिीचे काम आपल्या हशरावर घेण्याचे मान्य केले होिे. रुडकीहून हशक्षि घेऊन आलेले 
स प्रहसद्ध इहंजनीअर नीलमिी हमत्र हे हबनखचाचे प्लॅन वगैरे करून देऊन साहाय्याला प ढे सरले. बाधंिीचे 
कायम चालू झाले. 

 
१८८० चा माघोत्सव अधमवट बाधंलेल्या मंहदरािच पूिम करावा लागला होिा. त्यावळेी आशा 

करण्याि आली होिी की, १८८१ चा माघोत्सव, पूिम झालेल्या मंहदरािच करण्याि येईल. पि १८८० च्या 
ऑगस्ट महहन्याि पाहहले िो उरलेल्या काही महहन्यािं हशल्लक राहहलेले बाधंकाम पूिम होिे कठीि. 
भगवानबाबूंची कल्पनाशक्िी फार हवलक्षि होिी. त्याचं्या डोक्याि अनेक य क्त्या-प्रय क्त्या येि. याम ळे 
हनरहनराळी कामे योजून िे बरेच िोट्याि आलेले होिे. मंहदराचे कायम पूिम करण्याचे ठरवनू त्यानंी हवचार 
केला की, नेपाळ िराईिून शालवृक्षाची लाकडे आिली िर िी स्वस्ि दराि हमळिील. त्याप्रमािे त्यानंी 
नेपाळ िराई येथे अशी ऑडमरही पाठहवली होिी. िी लाकडे हकत्येक महहन्यानंी हनरहनराळ्या लहानमोठ्या 
नद्यािूंन िरंगि यावयाची. िेव्हा हवलंब होऊ लागला. शवेटी िी लाकडे जेव्हा आली िेव्हा त्यािील 
प ष्ट्कळशी कमजोर असल्याचे आढळून आले. काय कराव,े कसे कराव े म्हििा म्हििा कालके्षप होऊ 
लागला. इकडे भगवानबाबूचंी द सरीकडे नेमिूक झाली. अथाि त्यानंा जािे भाग पडले. 

 



 अनुक्रमणिका 

िेव्हा मग इमारि कहमटी अनन्योपाय होऊन हिने ग रुचरि महलानवीश व मी या दोघावंर 
माघोत्सवापूवी मंहदर बाधूंन पूिम करण्याची जबाबदारी सोपहवली. मी अशा प्रकारच्या कामाि अगदीच 
अनन भवी. िेव्हा प ढे काय कराव ेिेच स चेना. मोठ्या काळजीि पडलो. शवेटी रात्री हबछान्याि पडल्यावर 
हवचार करिा करिा एक योजना मनाि आली. मी जेव्हा भवानीपूर साऊथ सबबमन शाळेचा हेडमास्िर होिो 
िेव्हा चोवीस परगण्याि हडस्स्रक्ट इहंजनीयर स प्रहसद्ध राहधकाप्रसाद म ख ज्ये महाशयाशंी माझी मतै्री झाली 
होिी. या आपत्तीच्या वळेी त्यानंाच शरि जाण्याचे ठरहवले. द सऱ्या हदवशी सकाळीच स्नान आहि 
हनत्योपासना आटोपून राहधकाबाबूंकडे गेलो. त्यानंी माझ्या िोंडून सवम हकीगि ऐकून घेऊन त्या कामाचा 
भार घेण्याचे मान्य केले. लागलीच एका घोड्याने ओढली जािारी दोन चाके असलेली ख ली टमटम गाडी 
(इंग्रजी Tandem वरून बंगालीि हा शब्द आला आहे.) आली. टमटमला घोडा जोडण्याि आला आहि 
आम्ही दोघे त्याि बसून मंहदराकडे येण्याला हनघालो. त्यानंी झालेल्या कामाची दहाबारा हमहनटािं पाहिी 
केली आहि नेपाळ िराईिून आलेल्या लाकूडसामानाची पाहिी करून जे टाकाऊ होिे त्यावर खडूच्या 
हनशाण्या केल्या. कोित्या पद्धिीने महंदराचे अवहशष्ट काम पूिम करावयाचे याची रूपरेषा आम्हाला 
समजावनू हदली. लोखंडी खाबं व काबंी क ठे हमळिील त्याचे पते्त हलहून हदले जाहि नंिर, खाबंावर 
बसहवण्याच्या लोखंडी काबंी व ि ळ्याचंी ऑडमर देण्यासाठी स्विःच टमटममध्ये बसून, हचत् पूरच्या लोखंडी 
कारखान्याि हनघनू गेले. जािाना द सऱ्या हदवशी सकाळीच आपल्या घरी येण्याची मला सूचना देण्यास िे 
हवसरले नाहीि. त्यानंिर द सऱ्या हदवशी भवानीपूर येथे त्याचं्या घरी जाऊन मी पाहहले िो एक काँरॅक्टर 
बसून असलेले हदसले. त्याला त्यानंीच बोलावनू आिले होिे. त्याचं्याशी मंहदर पूिम करण्याचे काँरॅक्ट 
करण्याि आले. द सऱ्या हदवशी लेखी करार झाला. आगाऊ रक्कम हदली गेली आहि दोन हदवसािंच 
मंहदराच्या बाधंकामाला आरंभ झाला. जिू काय माझ्या मस्िकावरील भार उिरला गेला असेच मला 
वाटले. महलानवीश रोजच्या कामावर देखरेख करू लागले. मी त्या कामाच्या जबाबदारीिून म क्ि होऊन 
द सऱ्या कामाकडे वळलो. आहि मंहदरासाठी आर्मथक साहाय्य हमळहवण्याला उद्य क्ि झालो. 

 
१८८१ सालच्या माघ महहन्याच्या १० िारखेला ४५ नं. बहेनयाटोला लेनपासून नगर कीिमन करीि 

येऊन मंहदराची प्रािप्रहिष्ठा केली. काय िो हदवस! आम्ही भजन गाि गाि येऊन पाहहले िो वृद्ध 
हशवचंद्रदेव महंदराची हकल्ली हािाि घेऊन दाराशी उभे आहेि. आमची कदडी िेथे येिाच त्यानंी ईश्वराचे 
श भाशीवाद मागून महंदराच्या दाराचे उद्घाटन केले. दार उघडले. मोठ्या उत्साहाने मंहदराचा उद्घाटन 
समारंभ पार पडला. 

 
 ٭٭٭
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.१५. 
 

दणक्षिभारिाचे नवदिवन 

 
बोटीने मद्रासकडे 

 
१८८१ चा माघोत्सव आहि महंदराचे उद्घाटन झाल्यावर काही हदवसानंी (फेब्र वारीच्या मध्यभागी) 

मी मद्रासला गेलो. हा प्रवास मी बोटीनेच केला. त्यावळेी मद्रासची पहरस्स्थिी काय होिी हे समजाव ेम्हिनू 
या हठकािी त्या प्रचार-प्रवासाचे थोडेसे विमन देि आहे. मद्रासच्या बंदराि पोचलो त्यावळेी पाहहले िो िे 
बंदर अजून चढण्याउिरण्याला योग्य असे करण्याि आलेले नव्हिे. म्हिून बोटी बदंरापासून स मारे िीन 
चार मलैावंर उभ्या राहाि. िेथून पडावािून बंदरावर उिरावयाचे. या पडावािून बदंरापयंि जािे म्हिजे 
नवीन म नष्ट्याला फार भयंकर हदव्यच वाटायचे. जोराने येिाऱ्या लाटा पडावावर आपटल्याने आिील 
उिारंूच्या अंगावरील कपडे हभजून जाि. पडाव लाटेबरोबर एका वळेी दहा हाि उंच उचलला जायचा, 
नंिर िी लाट गेल्यावर िो पडाव प नः दहा हाि खाली आल्यावर बोटीवरील लोकानंा हदसेनासा व्हायचा. 
अशा िऱ्हेचा पडावाचा प्रवास संपल्यावर ‘त्राहह त्राहह’ म्हिि म्हिि मी एकदाचा हकनाऱ्यावर उिरलो. 

 
ब्राह्मिाचें जेवि िूद्राने पाहायचे नाही 

 
मद्रासेिील ब्राह्मसमाजाचे काही सभासद माझे स्वागि करण्यासाठी बंदराि आलेले होिे. त्यानंी 

माझे स्वागि करून मला एका घराि नेऊन पोचहवले. पाहहले िो िेथे त्या घरािील वरचा मजला 
माझ्यासाठी भाड्याने घेऊन ठेवण्याि आलेला होिा. िसेच समाजाचे एक सदस्य, ब हचया पंिल  महाश 
याचं्या घरून जेवि आिनू मला देण्यासाठी एका ब्राह्मि म लाची योजनाही केली होिी. योग्य वळेी स्नान 
वगैरे आटोपून आलेल्या ब्राह्ममंडळीशी मी बोलि बसलो आहे, इिक्याि त्या ब्राह्मि म लाने इंग्रजीि मला 
जेविाला बोलाहवले. मी जेवायला जािाना जमलेल्या हमत्रमंडळींना म्हटले, ‘चला. मी जेवायला बसिो. 
िेथेच आपि बसून बोलूया. यावर िे काही बोलले नाहीि आहि माझ्याबरोबर आलेही नाहीि. मी जाऊन 
भोजनाला बसल्यावर त्या ब्राह्मि म लाला इंग्रजीिून साहंगिले, ‘त्यानंा यायला सागं आहि बसायला ख ची 
दे.’ िो चहकि होऊन जीभ चावनू म्हिाला, ‘िे शूद्र आहेि. आपि जेवीि असिाना िे येथे कसे येिील? 
जेविाना त्यानंी पाहू नये असे आहे.’ नंिर मला समजले की, याच कारिाने िे माझ्याबरोबर आले नाहीि. 
िपासाअिंी मला कळले, की त्या देशाि ब्राह्मिाचे जेवि शूद्रानंा पाहण्याचा अहधकार नाही. इिकेच नव्हे 
िर ‘चेट्टी’ वगैरे काहीं काही संप्रदायािं हपत्याचे जेवि म लालाही पाहण्याचा अहधकार नाही. ब्रह्मि आहि 
शूद्र एकत्र प्रवास करीि असले िर ब्राह्मिाला आपले जेवि कापडाचा पडदा लावनू कराव ेलागिे. 

 
मद्रासेिील व्याख्याने 

 
यानंिर मी सभासदाशंी जाहिभेदाच्या अहनष्टिेबद्दल बोलू लागलो. आहि त्यासंबधंाने नंिर एक 

व्याख्यानही हदले. त्या व्याख्यानाने शहराि मोठी खळबळ उडाली. याच वळेी मद्रास शहरी ‘पाहचयाप्पा 
हॉल’ नावाच्या इमारिीि इंग्रजी भाषेि मी एक व्याख्यान हदले. त्यािच प्रसगंान रोधाने, भारिीय 
गव्हनममेंटच्या खचाळू कारभाराचा उल्लेख करिाना म्हटले की, ‘त्याचा पहरिाम असा झाला आहे, हद प अर 
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मनॅस् सॉल्ट इज नॉट्  फ्री फ्रॉम ड्यूटी.’ त्याच्या द सऱ्या हदवशीच ‘मद्रास मेल’ नावाच्या इंग्रजाचं्या 
विममानपत्राि, ‘हद प अर मनॅस् सॉल्ट् इज नॉट् फ्री फ्रॉम ड्यूटी.’ या हशरोनामाखाली एक प्रबधं छापला 
गेला. त्याि असे म्हटले होिे, ‘वगंदेशािून राजकीय कराचा योग्य िो हहस्सा हमळि नसल्याम ळे द सऱ्या 
प्रािंािील गरीब प्रजेला करभाराचा त्रास सोसावा लागिो.’ याहशवाय त्या लेखाि बंगाली लोकाचंी कनदाही 
केली होिी. मी त्या कनदेवर उत्तरादाखल एक पत्र हलहहले आहि ‘कहदू पे्रहरयेट’चे सपंादक कृष्ट्िदास पाल 
महाशयानंा इिर म द्यावंर उत्तरादाखल हलहा असे ग प्ि पत्र हदले. त्यानंी ‘बेंगॉल हद हमल्क-काऊ ऑफ् हद 
हब्रहटश गव्हनममेंट ऑफ् इंहडया’ नावाचा एक स्टेटॅस्स्टकली माहहिीपूिम असा प्रबधंात्मक लेख प्रहसद्ध केला. 
या सगळ्या कारिानंी िेथील स हशहक्षि व इंग्रज लोकािं माझे नाव प्रहसद्ध झाले. त्यानंिर परश वाकम्, 
मलैापूर वगैरे मद्रासच्या अनेक उपनगरािूंन मला व्याख्यानासंाठी हनमंत्रिे येऊ लागली. अनेक मोठमोठ्या 
जाहीर सभािूंन माझा प ष्ट्पमालानंी गौरव करून आदराने माझ्याहवषयी आपलेपिाही व्यक्ि करण्याि 
आला. सवमत्र माझे अहभनंदन होऊ लागले. याच प्रवासाि हदवािबहाद र रघ नाथराव वगैरे बड्या लोकाशंी 
माझा पहरचय होऊन त्याचं्याशी माझी मतै्री झाली. 

 
मी जेव्हा अशा प्रकारे मद्रासेि काम करीि होिो िेव्हा उत्तरहवभागािील राजमहेंद्री वगैरे हठकािी 

चागंलीच चळवळ स रू झाली होिी. राजमहेंद्रीि वीरेशकलगम पंिलू नावाचे प्रहिभाशाली प्रहसद्ध लेखक 
आहि समाजस धारिावादी माझ्या पाहण्याि आले. त्यानंी िेलगू साहहत्याि फारच चागंली कामहगरी केली 
होिी. आहि देशाि हवधवाहववाहाची चाल रूढ व्हावी म्हिून प ष्ट्कळच प्रयत्न चालहवले होिे. त्याचं्या 
प्रोत्साहनाने झालेल्या प ष्ट्कळ प नर्मववाहहि दापंत्यावंर समाजबहहष्ट्कृि होण्याचाही प्रसंग आला होिा. आहि 
त्या बाबिीि मोठी चळवळही चालू होिी. 

 
त्याच वळेी, राजमहेंद्रीनजीक सम द्रिीरावर असलेल्या कोकोनाडा नावाच्या शहरी रामकृष्ट्िय्या 

नावाचे एक ‘कामटी’ जािीचे धहनक गृहस्थ राहाि असि. (कामटी ही जाि बंगाल्यािील वैद्य नावाच्या 
जािीसारखी आहे.) यानंी हवधवाहववाहाची चाल समाजाि रूढ व्हावी म्हिून प्रयत्न चालहवले होिे. त्याम ळे 
स धारक पक्षाि प ढारी म्हिनू त्यानंा ओळखण्याि येई. त्यानंी हवधवाहववाहाला कायदेशीर स्वरूप याव े
म्हिून हवद्वान् पंहडिानंा व शास्त्र्यानंा एकत्र जमवनू वादहववादाची प्रथा चालू केली होिी. अशी चळवळ 
चालू असिाना रामकृष्ट्िय्यानंी मद्रासच्या विममानपत्राि माझे नाव व मिे प्रहसद्ध झाल्याचे वाचले. लागलींच 
मला कोकोनाडा येथे येण्यासंबंधी त्याचं्या िारावर िारा येऊ लागल्या. 

 
कोकोनाडा 

 
शवेटी मी कोकोनाडा येथे गेलो. बंदराि उिरिाच पाहहले िो, मला नेण्यासाठी रामकृष्ट्िय्याचंी 

गाडी आलेली होिी. त्या गाडीि बसून मी त्याचं्या वाड्याि दाखल झालो. माझ्याबरोबर ब्राह्मि सैपाकी 
नसल्याचे पाहून त्यानंा नवल वाटले. िेव्हा मी साहंगिले, ‘मी एक गरीब प्रचारक आहे. मला काय ब्राह्मि 
सैपाकी बरोबर बाळगिे पत्करेल? मी ज्याचं्याकडे जािो, त्याचं्याकडेच जेविो. मी जाि मानीि नाही.’ 
माझे हे बोलिे ऐकून रामकृष्ट्िय्याचें िोंड म्लान झालेले मला हदसले. मला वाटले त्याचं्या मनाला असे 
वाटले असाव े की, कसल्या हवलक्षि मन ष्ट्याला मी बोलवनू बसलो!’ िे काही असले िरी माझ्याशी 
वागण्यािं त्यानंी पूिम सौजन्य िर दाखहवलेच, पि पाह िचारािही काही कमिरिा होऊ हदली नाही. 

 



 अनुक्रमणिका 

मला राहण्यासाठी म्हिनू आपल्या वाड्याजवळच एक स्विंत्र घर हदले. आहि माझे कामकाज व 
जेवि वगैरे आिण्यासाठी एका नोकराची नेमिूक केली. दोन हदवस जािाि न जािाि िोच त्या लहानशा 
शहराि लोकवािा उठली की, रामकृष्ट्िय्यानंी वगंदेशािून एक नास्स्िक पहंडि आिला असून िो येथील 
सवम हववाहयोग्य अशा हवधवाचंी लग्ने लावनू जािार आहे. या लोकवािेने मला मोठ्या अडचिीि टाकले. 
रस्त्यािून अगर गल्लीबोळािून जािे म स्ष्ट्कलीचे होऊन बसले. बाहेर पडिाच टोळ्याटोळ्यानंी लोक 
माझ्यामागनू येऊ लागि. रस्त्यारस्त्याि लोक जमून माझ्या हालचालींवर लक्ष ठेवीि. माझी दाढी आहि 
डोक्यावरील बारीक कापलेले केस पाहून मी हििन आहे असे समजि आहि मग त्यावर हवलक्षि चचा 
स रू होई. 

 
कामट्याने स्पिव केलेल्या पाण्याने स्नान केल्याचा पणरिाम 

 
एके हदवशी सकाळी माझ्याबरोबर हवधवाहववाह कायदेशीर व शास्त्रान मोहदि आहे की नाही याचा 

न्याय करण्यासाठी पहंडिाचंा एक जमाव येऊन दाखल झाला. िे लोक ससं्कृिाि बोलि होिे. त्याचें 
संस्कृि उच्चार ऐकून मला वगंदेशािील ससं्कृि उच्चाराचंा हिटकारा वाटू लागला. त्यापूवी ससं्कृिाि 
बोलण्याची मला सवय नव्हिी. त्याम ळे संस्कृिाि बोलिाना मला जरा थाबंून थाबंनू बोलाव ेलागे. िसे 
असले िरी हवचार-हवहनमय होऊ लागला. इिक्याि एक घटना घडून आली. रामकृष्ट्िय्याचं्या नोकराने 
मला स्नानासाठी पािी आिले. त्याला पाहिाच जमलेल्या ब्राह्मिमंडळींची गडबड उडाली. िे आपसाि 
खािाख िा, संकेि, क जब ज करून एकमेकानंा काहीिरी सागंू लागले. हे पंहडि लोक असे काय करिाि 
याचा मला उलगडा होईना. काही वळेाने चचा बंद करून िे उठले आहि हनघून गेले. मी उठून व्हराडं्याि 
उभे राहून पाहहले, िेव्हा मला हदसले की, रस्त्याि हठकहठकािी जमावाने उभे राहून पहंडिलोक 
कसलािरी हवचारहवहनमय करीि आहेि. त्याचं्यािील भीमराव नावाचा इंग्रजी जाििारा व माझ्याबद्दल 
आदर बाळगिारा एक ब्राह्मििरुि, धावि धावि वरच्या मजल्यावर आला आहि मला म्हिाला की, ‘ि म्ही 
ब्राह्मि असून कामटी नोकराने आिलेल्या पाण्याने स्नान करीि असल्याचे पाहून िी ब्राह्मिमंडळी फार 
रागावली आहेि आहि शहरािून शक्य हििक्या लवकर ि म्हाला घालवनू द्या असे सागंण्यासाठी 
रामकृष्ट्िय्याकंडे हनघाली आहेि.’ मी हसून उत्तर हदले, ‘कामट्याने आिलेल्या पाण्याने मी स्नान 
केल्याबद्दल इिका गोंधळ उडाला! मग मी त्याच्याकडेच जेविो हे कदाहचि त्यानंा ठाऊक नसाव!े’ 

 
यानंिर संगळी ब्राह्मिमंडळी हबचाऱ्या रामकृष्ट्िय्याचं्या दारािच धरिे धरून बसली, त्याम ळे िे 

मोठ्या पेचाि सापडले. त्यानंी मला हनमतं्रि देऊन मद्रासेिून बोलहवले होिे, त्याम ळे कोकोनाडामधून 
ि म्ही जा असे त्यानंा उघडपिे मला सागंवनेा आहि या सवम ब्राह्मिमंडळीच्या रागािून आपला कसा बचाव 
करावा हेही उमगेना. शवेटी मला भेटण्याचेच त्यानंी टाळले. 

 
मी मात्र अशा प्रसंगी मोठ्या संकटाि पडलो. त्यानंा अशा प्रकारे सकंग्रस्ि करून आपि येथे राहिे 

योग्य नाही असेच मला वाटले. मी शाकाहारी अलल्याम ळे मला हफरंग्याचं्या हॉटेलािही जािा येिे शक्य 
नव्हिे. माझे खूप बारीक कापलेले केस व दाढी पाहून इिर खािावळवाले मला हििन समजून हॉटेलाि 
घेईनाि. काय कराव ेिेच समजेना. शवेटी ठरहवले की, राजमहेंद्रीि हवधवाहववाहाचा प्रचार करिारा पक्ष 
मला बोलवीि आहे िेव्हा त्याचं्याकडे जािे चागंले. पि हिथे जायचे म्हिजे नाविूेन आहि िीही नाव 
कालव्यािून जायची. नाव आठवड्यािून एकदोनदाच यायची. कधी यायची हे नक्की ठरलेले नाही. िी 
केव्हा येिे याची वाट पाहाि राहहले पाहहजे. बरे, अशी वाट पाहाि बसून िरी हकिी हदवस राहायचे? शवेटी 
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रामकृष्ट्िय्याकंडे मन ष्ट्य पाठहवला आहि कळहवले, ‘मला मेिा आहि मेिावाहक द्या. मी राजमहेंद्रीला 
जािो.’ िीस मलै मेण्याने जािे म्हिजे काही कमी खचाचे नव्हे. आहि त्याम ळेच रामकृष्ट्िय्यानंी माझ्या या 
हनरोपाकडे कानाडोळा केला असावा. शवेटी ब्राह्मििरुि भीमराव याला मी म्हटले, ‘हे पाहा, माझे 
सामानस मान वाहून नेण्यासाठी दोन क ली ठरवनू दे. मी चालिच राजमहेंद्रीला जािो. बोटीसाठी िीनचार 
हदवस वाट पाहाि बसून राहिे मला योग्य वाटि नाही.’ 

 
माझी ही सूचना ऐकून भीमराव म्हिाला, ‘काय? ि म्ही चालि राजमहेंद्रीला जािार? छे, िसे 

म ळीच करू नका. चला माझ्या घरी या. काही हदवस माझ्याच घरी राहा.’ मी म्हटले, ‘नको, भीमराव िसे 
करू नका. ि म्ही येथील ब्राह्मि पाहहलेि ना? कामट्याकडील पाण्याने मी स्नान केले िर त्यानंी केवढा 
गहजब केला! ि मच्यावरही अशीच आपत्ती कोसळेल. हवशषेिः ि म्ही गरीब मािूस सामान्य विेन 
हमळहविारे कारकून. कशीबशी भाड्याची एक खोली घेऊन राहिा. त्याि आिखी मला कशाला ठेवनू 
घेिा?’ पि भीमरावाने माझे काहीच ऐकून घेिले नाही. िो म्हिाला, ‘ि म्ही चलाच. त्या लहान खोलीिच 
सवम राहू. मला कोि काय हशक्षा करील िी करू दे. मी त्यानंा ज मानीि नाही.’ असे म्हिून माझ्या 
हरकिीकडे लक्ष न देिा सामान नेण्यासाठी त्याने क ली आिला. आहि मला आपल्या खोलीवर नेले. िेथे 
गेल्यावर आपली आई, बहीि आहि पत्नी याि मला सामील केले. मी बाहेरच्या पडवीि बठैक घालून 
बसलो. 

 
त्याच्या द सऱ्या हदवशी भीमराव म्हिाला की, ‘समोरच्या रस्त्याच्या पलीकडे एक छापखाना आहे. 

सायकंाळनंिर त्याच्या ऑहफसच्या खोलीि कोिी नसिे. त्यानंा सागंून रात्रीच्या वळेी िी जागा मी 
आपल्याकडे घेिो. त्या हठकािी लोकाचं्या गाठीभेटी घेिा येिील. कारि प ष्ट्कळ लोक ि म्हाला 
भेटण्यासाठी उत्स क आहेि.’ मी म्हटले, ‘छान उत्तम आहे. िसेच कर.’ नंिर भीमरावाने त्या 
छापखानेवाल्याकडे जाऊन दोन िीन हदवसासंाठी िी छापखान्याची ऑहफसची जागा मागनू घेिली. 
त्यानंीही िी जागा द्यावयाला संमिी हदली. लागलीच शहरािील हशकलेल्या लोकानंा ही माहहिी त्याने 
हदली. पि सायकंाळनंिर मी िेथे जाऊन पाहिो िो पे्रसवाल्यानंी त्या खोलीला क लूप लावनू िे स्विः 
केव्हाच िेथून पसार झाले होिे. नंिर ऐकले की, भीमरावाला िी खोली देण्याचे पे्रसवाल्याने मान्य केल्याचे 
शहरािील ब्राह्मिमंडळींना समजिाच त्या सवांनी पे्रसवाल्याला धमकी देऊन जागा न देण्याबद्दल 
बजावले. हे सवम ऐकून मी हसून म्हटले, ‘बाबारे, कामट्याकडच्या पाण्याने स्नान केल्याबद्दल ही हशक्षा बरं 
का!’ 

 
कोकोनाडाच्या िाळागृहाि व्याख्यान 

 
द सरे हदवशी सकाळीच भीमरावाला, मी स्थाहनक इंग्रजी स्कूल कहमटीचे अध्यक्ष महॅजस्रटेसाहेब 

याचं्याकडे पाठहवले आहि साहंगिले, ‘िे शाळागृहाि माझे व्याख्यान करायला ियार आहेि की नाहीि िे 
हवचारून ये. िसेच ियार असिील िर िे अध्यक्ष होिील की नाही हेही हवचार.’ व्याख्यानाचा हवषय ‘हद 
ब्राह्मसमाज, इट्स हहस्री अडँ इट्स हप्रस्न्सपल  स’ असा होिा. 

 
महॅजस्रटे साहेबानंी यापूवीच ‘मद्रास मेल’ पत्राि माझे नाव वाचले होिे आहि माझे पत्रही त्याचं्या 

वाचण्याि आले होिे. अथात् ब्राह्मसमाज म्हिजे काय हेही ऐकण्याची त्यानंा उत्स किा होिी. म्हिनू माझी 
हवनंिी ऐकिाच त्यानंी व्याख्यानासाठी शाळागृह देण्याचे मान्य केले व अध्यक्ष होण्यालाही िे ियार झाले. 
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व्याख्यान झाल्यावर इंग्रजानंी मला घेरून टाकले. हनरहनराळे प्रश्न हवचारले. ‘ि म्ही आमच्याबरोबर चहा 
घ्याल का?’ असाही प्रश्न केला. मी होकाराथी उत्तर देिाच त्यानंी हनमंत्रि देण्याची इच्छा प्रकट केली. 
पि द सऱ्या हदवशी नौकेने राजमहेंद्रीकडे जावयाचे असल्याम ळे, ‘मला त्या हनमतं्रिाचा स्वीकार करिा 
आला नाही. रामकृष्ट्िय्या हे व्याख्यान ऐकायला आले होिे. त्यानंी जेव्हा पाहहले की, शहरािील बड्या 
बड्या इंग्रज लोकानंी मला घेरून टाकले आहे व चहाचेही हनमंत्रि हदले आहे, िेव्हा गदी थोडी कमी 
झाल्यावर आि येऊन त्यानंी माझ्या कानाि साहंगिले, ‘माझ्या एका बंगल्याि मी ि म्हाला राहायला जागा 
देिो. चला, या लोकाचं्या भेटीगाठी घेिा येिील. भीमरावाकडे काय िसे होिार आहे?’ 

 
मी हसून त्यानंा धन्यवाद हदले आहि म्हटले, ‘मी नौकेिून उद्या राजमहेंद्रीला जाि आहे.’ 
 

राजमहेंद्री 
 
द सऱ्याच हदवशी नौकेिून मी राजमहेंद्रीला पोचलो आहि िेथे जाऊन वीरेशकलगमच्या 

पे्रमाकलगनाने आहि त्याच्या पत्नीच्या आप लकीच्या आहिथ्याने कृिाथम झालो. वीरेशकलगमची पत्नी म्हिजे 
खरोखरच एक स्मरिीय व्यक्िी. हजिकी िी दृढहनियी, िेजस्स्वनी आहि किमव्यपरायि, हििकीच 
सहृदय व परोपकारी. िशाप्रकारची सहधममचाहरिी लाभल्याम ळेच हमत्रवयम वीरेशकलगम् हनरहनराळ्या 
सामाहजक छळि कींिही भरपूर सामाहजक कायम करू शकले. िेथे मोठ्या उत्साहाने माझ्या कामाला 
स रवाि झाली. 

 
राजमहेंद्रीहून मी प न्हा मद्रासला आलो. िेथील प्रहिहष्ठि मंडळींनी एक जाहीर सभा घेऊन माझ्या 

कायाचा गौरव केला आहि त्याचं्या पे्रमाचे प्रिीक म्हिनू एक घड्याळ देिगीदाखल हदले. 
 

कोईमिूर 
 
या खेपेला मी मद्रासहून प्रथमच कोइमिूरला ब्राह्मधमम प्रचारासाठी गेलो. त्यासंबधंींच्या काही गोष्टी 

आठविींि आहेि. मद्रास ब्राह्मसमाजाचे अध्यक्ष रंगनाथम् म दहलयार महाशय आहि मी असे दोघेही हिकडे 
गेलो होिो. िेथील समाज सदस्य आम्हाला कोइमिूरला नेण्यासाठी अगोदरच्या पदनूर स्टेशनपयंि प ढे 
आले होिे. िे गाडीिच मला समजाव ूलागले की, येथे कोइमिूरला असेपयंि ि म्हाला जाहिभेद मानून 
राहाव ेलागेल.’ 

 
मी म्हटले, ‘िे कसे जमायचे? मी िर फार पूवीपासून जाहिभेद मानीि नाही!’ 
 
त्यानंी म्हटले, ‘िसे म्हिून चालिे थोडेच? ि म्ही जाहिभेद मानून चालला नाही िर येथील सवमच 

कायम मािीमोल होऊन जाईल.’ 
 
मी उत्तर हदले, ‘आम्ही वस्ि िः जे करिो आहि मानिो िे मािसानंा ठाऊक असिेच चागंले 

म्हिूनच करिो. आम्ही जािीला महत्त्व देऊ शकिार नाही. िे आमचे कायमच नव्हे.’ 
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त्यानंी प नः म्हटले, ‘हा बंगाल देश नव्हे. येथे जो जाि मानीि नाही त्याला हििन समजून 
बहहष्ट्कृि करण्याि येिे. येथील अनेक हििन सापं्रदाहयकानंाही जाहिभेद मानून वागिे भाग पडिे. 

 
(आहि ही खरी वस्ि स्स्थिीच होिी. कारि िेथे मला जानव ेघािलेले हििनही आढळले. इिकेच 

नव्हे िर जाहिभेद मानिाऱ्या अनेक हििनाशंी माझा पहरचय व बोलीभाषिही झाले.) 
 
अशा प्रकारे िकम हविकम  व सभंाषि करीि करीि आम्ही कोईमिूर येथे येऊन दाखल झालो. िेथे 

पाहहले िो त्या लोकानंी आमच्यासाठी एक स्विंत्र घर घेऊन ठेहवले होिे. जेविाच्या वळेी एक 
ब्राह्मिसैंपाकी आम्हाला िेथे बोलावनू घेऊन गेला. जेविाना पाहहले िो, फक्ि माझ्यासाठी आसन 
घािलेले. माझे हमत्र रंगनाथम् याचं्यासाठी आसन नाही. हवचारले असिा सैंपाकी म्हिाला, ‘त्याचें जेवि 
वगेळ्या हठकािी होईल.’ माझा नाइलाज झाला व मला एकट्यानेच जेवाव ेलागले. जेविानंिर ऐकले की, 
त्यानंा एका अधंाऱ्या गोठ्याि नेऊन िेथे जेवायला घािले होिे. िे शूद्र असल्याम ळे त्यानंा ही हशक्षा. हे 
ऐकून मला फार वाईट वाटले, समाजाचे सभासद सायकंाळी जमल्यावर मी त्यानंा म्हटले, ‘ि म्ही हे काय 
चालहवले आहे? मद्रासेि असिाना मी त्याचं्या घरी जेवीि असे. त्याचंी पत्नी मला वाढीि असे. हशवाय िे 
समाजाचे सेके्रटरी आहि माझे हमत्र. या हठकािी जेविाचे वळेी त्यानंा वगेळे का वाढले?’ 

 
िे हसून म्हिाले, ‘या हठकािची सगळी व्यवस्था करिारे आम्ही. आमच्या सागंण्याप्रमािे सवम 

व्हायचे. आपि काही या बाबिीि बोलू नका.’ 
 
माझे हमत्र रंगनाथम् ही मला म्हिाले, ‘जसे चालले आहे िसे चालूद्या. आपि काही गडबड करू 

नका.’ 
 
अथािच मला गप्प बसाव ेलागले; पि मनाला बरे वाटले नाही. 
 
यानंिर सकाळ-सायकंाळी आमच्या राहत्या हठकािी समाजाचे सभासद व इिर स्थाहनक लोक 

जमू लागले. प्रत्येक वळेी पाहहले िो एक मन ष्ट्य माझ्याजवळ नेहमी असे, पि आमच्याबरोबर हबछान्यावर न 
बसिा िो जहमनीवरच बसून राही. िपासाअंिी मला कळले की, िोही समाजाचा एक सभासदच आहे. असे 
वगेळे बसण्याचे कारि हवचारिा मला सागंण्याि आले की, िो मन ष्ट्य ‘पंचमा’ अथाि श्रेष्ठ अशा चारही 
विांनी बहहष्ट्कृि असा अस्पृश्य मानलेला. िो समाजहप्रय व समाजाचा सदस्य खरा; पि इिर सभासदासंह 
एकासनावर बसण्याची त्याला कहमि नाही. हळूहळू त्याची हकीगि मी त्याच्या िोंडून ऐकली िी अशी–िो 
पोहलसाि असून अल्पविेन हमळहविो आहि कोइमिूर शहरापासून जवळच एका झोपडीि पहरवारासह 
राहिो. 

 
एके हदवशी मी त्याला म्हटले, ‘ि झे घरी हकिी अंिरावर आहे? मला ि झे घर आहि बायकोम ले 

पाहायची आहेि.’ 
 
त्याने साहंगिले, ‘आपि रोज सकाळी हफरायला जािा त्याच रस्त्यालगि माझे घर आहे.’ 
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मी म्हटले, ‘अस्से? िर मग उद्या िू आपल्या घरासमोर रस्त्याि उभा राहा आहि मी येिाना मला 
बोलवनू घे.’ 

 
िो म्हिाला, ‘आपि हफरून आल्यावर दूध हपिा. माझ्या घरी आल्याने आपल्या द ग्धपानाला 

हवलंब होईल.’ 
 
मी उत्तर हदले, ‘िू माझ्यासाठी थोडे दूध ठेव. ि झ्या येथेच मी दूध हपऊन हनघेन. मग िर झाले?’ 
 
माझ्या या सूचनेचे त्याला नवल वाटले. त्याच्या या नवलाईचे कारि त्यावळेी मला हििकेसे 

उमगले नाही. 
 
त्यानंिर द सऱ्या हदवशी सकाळी मी हफरून येि असिा त्याच्या घरी गेलो. त्याने अंगिाि विेाचे 

एक स्टूल ठेहवले होिे. त्यावर बसलो. त्याच्या पत्नीला व म लानंा पाहहले. त्याचें माझे बोलीभाषिही झाले. 
बंगाल देश व ब्राह्मसमाज याहंवषयी अनेक गोष्टी झाल्या. त्याने दूध आहि उप मा (हशरा) हदला िो मी घेिला 
आहि खाल्लाही. 

 
इिके झाल्यावर घरी येऊन बसिो न बसिो िोच ही गोष्ट शहरभर सवमत्र झाली. ‘पंहडि 

हशवनाथशास्त्री यानंी एका पचंमाच्या घरी जाऊन दूध घेिले व उप माही खाल्ला.’ या वािेने सवमत्र मोठी 
खळबळ उडाली आहि माझ्या खोलीवर भराभर समाजाचे सभासद येऊ लागले. प्रत्येकाच्या िोंडी ‘हाय 
हाय! काय केलेि हे!’ हेच शब्द. मी त्यानंा साहंगिले, ‘असे काही होईल असे खाण्याच्या वळेी मला वाटले 
नव्हिे. हशवाय त्याची हवनंिी िरी मी अमान्य कशी करू?’ 

 
यानंिर लोकानंा समजले की, ‘मी इिर लोकाकंडेही जेविो’ आहि मग शूद्र मानलेल्या प्रहिहष्ठि 

लोकाकंडून मला हनमंत्रिावर हनमंत्रिे येऊ लागली. हकत्येक हदवस असा हा भोजनसमारंभ चालला. ‘मी 
जाि मानीि नाही’ हे सवांना स्पष्ट कळून च कले. िरी पि माझ्या व्याख्यानाला बह संख्येने सवम लोक 
उपस्स्थि राहाि. सभासदाचंी भीिीही दूर झाली. 

 
बंगलोर 

 
याच प्रवासाि मी म्हैसूर संस्थानािील बंगलोर शहरीही गेलो. त्या हठकािी सैहनकाचंा एक 

‘रेहजमेंटल ब्राह्मसमाज’ होिा. एक स भेदार या समाजाचा मोठा उत्साही सभासद होिा. िसेच 
गोपालस्वामी अय्यर नावाचा एक िरुिब्राह्मि या समाजाचे आचायमपद चालवीि असे. समाजाच्या 
कायासाठी त्या स भेदाराने एक घरही घेऊन हदले होिे. त्याि म लींची एक शाळा भरि असे. समाजाचे 
कायमही िेथेच चाले. मी िेथे गेल्यावर त्याच घराि राहू लागलो. गोपालस्वामी अय्यरच्या घरी माझी 
जेवण्याची व्यवस्था करण्याि आली होिी. 

 
िेथील माझ्या वास्िव्याने बगंलोर शहराि मोठे आन्दोलन स रू झाले. माझी व्याख्याने ऐकायला 

खूपच गदी जमू लागली. एका व्याख्यानाचे वळेी म्हैसूरचे हदवाि स प्रहसद्ध रंगाचालूम  महाशय यानंीच ख द्द 
अध्यक्षस्थान स्वीकारले होिे. 



 अनुक्रमणिका 

 
ब्राह्मकन्या कमलाम्मा णहची श्रद्धा 

 
बंगलोर येथे असिाना अशी एक घटना घडून आली की, हिचे हवस्मरि मला कधीच होिार नाही. 

माझ्या अन्िःकरिावर त्या स्मृिीचा ठसाच उमटला. एके हदवशी एका स्थाहनक पहरवाराने कौट ंहबक 
उपासनेसाठी मला आपल्याकडे बोलहवले. जाऊन ऐकले की, घराची मालकीि ही एक ब्राह्मिकन्या असून 
िी हवधवा झाल्यावर माहेरी आली असिा एका शूद्राशी पे्रमबद्ध होऊन त्याच्याबरोबर हनघून गेली. प ढे हिला 
एक म लगी झाली. मी िेथे गेलो त्यावळेी त्या म लीचे वय १६ । १७ वषांचे असाव.े बाप मयि झाल्यावर िी 
म लगी आपल्या आईसह, ब्राह्मसमाजाच्या एका वृद्ध सभासदाच्या देखरेखीखाली िेथेच राहहली. अशा 
स्स्थिीि त्या आश्रयदात्या सभासदाने त्या म लीला इंग्रजी व संस्कृि हशकहवले. मी त्या म लीची दोन्ही 
भाषािं परीक्षा घेिली, िेव्हा हिच्या प्राहवण्याबद्दल समाधान वाटले. हिच्या आईने, आपल्यासह म लीला 
कलकत्त्याला नेऊन हहचा िेथे हववाह लावनू द्या असा मला खूप आग्रह केला; पि प्रचारासाठी मला अनेक 
हठकािी जाव ेलागिार असल्याम ळे मला हिचा िो हेिू पूिम करिा आला नाही. 

 
प ढे काही वषांनी मी बंगलोरला जाऊन त्या म लीसबंंधाने िपास केला िेव्हा लोकानंी साहंगिले की, 

हिची आई मरि पावल्यावर म लगी वाईट मागाला लागली. ऐकून फार वाईट वाटले. मी त्यावळेी हिला 
कलकत्त्याला नेऊन योग्य वराशी हिचे लग्न लावले असिे िर हिला ही वाईट स्स्थिी आली नसिी, असे 
वाटून मी द ःहखि झालो. 

 
नंिर मी हिचा हवशषे िपास न करिा इिर कामाि गढून गेलो. एके हदवशी मला भेटायला 

आलेल्या काही प्रहिहष्ठि लोकाशंी बोलि बसलो असिा एका नोकराने येऊन साहंगिले, ‘प्रहिहष्ठि 
गृहस्थाची एक म लगी आपल्या भेटीची अपेक्षा करीि आहे.’ लागलीच मी बाजूच्या खोलीि जाऊन पाहिो 
िो िेथे िी म लगी कमलाम्मा अथात् कमहलनी उभी. िी त्यावळेी २२ । २३ वषांची असावी. मला पाहिाच 
हिने माझ्या पायावर फ लें  वाहून डोके ठेहवले. आहि आपला नवरा म्हिून जवळच उभ्या असलेल्या एका 
शूद्र जािीच्या प्रहिहष्ठि गृहस्थाचा पहरचय करून हदला. 

 
प ढे हिची माहहिी समजली िी अशी : आईच्या मृत्य काली या गृहस्थाशी हिचा हववाह झाला. 

आईचा पालक म्हिून असलेल्या पूवीच्या ब्राह्मसमाहजष्ठ गृहस्थानेच िो हववाह लावनू हदला होिा. हा 
हववाह अत्यंि ग प्िपिाने झाला असल्याम ळे लोकानंा ठाऊक नव्हिा. हशवाय या हववाहाम ळे हिच्या 
नवऱ्याला जाहिबहहष्ट्कृि व्हाव ेलागले होिे. इत्यादी हे सवम ऐकून मला फार आनंद वाटला. हा सगळाच 
प्रकार मला नवीन असल्याम ळे िो चागंला लक्षाि राहहला आहे. यानंिर त्याचंी माझी भेट झाली नाही. 

 
पुनः मद्रास 

 
मी मे महहन्याि मद्रासचा प्रवास संपवनू कलकत्त्याला परि आलो. पि प नः सप्टेंबर महहन्याि 

हिकडून वारंवार िारा येऊ लागल्या. प्रत्येक िारेि ‘या या, अवश्य या. आलेच पाहहजे’ अशा िऱ्हेचा संदेश 
असायचा. हिथला प्रकार असा होिा, नवहवधानसमाजाचे प्रचारक अमृिलाल बसू महाशय त्यावळेी मद्रास 
प्रदेशाि हनरहनराळ्या हठकािी हफरून ख द्द मद्रासेि आले होिे. त्याम ळे आमचे ब हचयापिंल  महाशय भ्याले 
आहि प नः प नः मला िारेने व पत्रावंर पते्र पाठवनू बोलव ूलागले. आपि ज्या कामाची उभारिी केली आहे 
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िी ढासळून पडेल असे त्यानंा वाटू लागले. अशा या वळेी व प्रसंगी िेथे जाव ेकी नाही याची मला शकंाच 
वाटू लागली. िरीपि कहमटीने मला पाठहवलेच. िेथे जािाच मी कामालाही आरंभ केला. अमृिबाबूंशी 
माझे प ष्ट्कळ हदवसापंासूनचे आप लकीचे नािे होिे. घरी असिाना त्याचं्याशी मी हमळूनहमसळून वागि असे. 
पि नवहवधान आहि साधारि ब्राह्मसमाज याचं्याि उघडपिे हवरोध चाललाच होिा, याच वळेी मी ‘हद न्य ू
हडस्पेन्सेशन अँड हद साधारि ब्राह्मसमाज’ या नावाचे इगं्रजी प स्िक हलहहले व िे मद्रासेिच छापले आहि 
िेथूनच प्रकाहशि केले. 

 
द सऱ्या वळेी मद्रासला गेलो त्यावळेीं मद्रासच्या ब्राह्महमत्रानंी त्याचं्या अध्यक्षाचं्या घराजवळच 

असलेले एक घर भाड्याने घेऊन त्याि माझी राहण्याची व्यवस्था केली होिी. मी अध्यक्षाचं्या घरी दोन्ही 
वळे जेवीि असे. त्याचंी पत्नी स्विः स्वयपंाक करून बहहिीप्रमािे माझ्याजवळ बसून मला वाढीि असे. मी 
सगळा हदवस वाचन, कचिन आहि नवीन लेखन याि घालवीि असे. सायंकाळी सम द्रिीरावर हफरायला 
जाई. 

 
दुष्ट्काळािील अनाथ बालक 

 
एके हदवशी सायंकाळी माझ्या ब्राह्महमत्राबंरोबर हफरायला म्हिनू बाहेर पडलो होिो. रस्त्याने 

जािा जािा पाहहले िो एक वयस्कर मािूस एका अल्पवयी म लाला जोरजोराने मारीि आहे आहि िो 
म लगा त्या माराने कळवळून मोठमोठ्याने ककचाळि आहे असे हदसले. त्याचा िो आक्रोश ऐकून मी जागच्या 
जागीच उभा राहहलो. या म लाचा हा बाप असून त्याने काही आगळीक केल्याम ळे अशा िऱ्हेने त्याला मारीि 
असावा असे वाटले. उभ्याउभ्याच, बरोबर असलेल्या ब्राह्महमत्राला मी हवचारले, ‘हा काय या म लाचा बाप 
आहे? इिके का हा याला मारीि आहे?’ त्याने साहंगिले, ‘हा याचा बाप नव्हे कोिी आप्िही नव्हे. हा 
म लगा आईबापावगेळा हनराहश्रि आहे. याला डोके टेकायला ही जागा नाही. रात्री या गृहस्थाच्या दाराि हा 
झोपिो. पोटाला अन्न हमळि नाही. दारोदार हभक्षा मागून खािो. हा वयस्कर मािूस या अल्पवयी म लाला 
घरोघर हफरून कोळसे जमवनू आिायला सागंिो व चार दोन हदवसानंी एखादा पैसा हदला िर देिो. असा 
या दोघाचंा करारच झालेला आहे. माराच्या भीिीने म लगा कोळसे आिनू देिो. आज त्याने िसे कोळसे 
आिले नसल्याम ळे िो त्या म लाला मारीि आहे.’ िपासाअंिी मला समजले की, हकत्येक वषांपूवी मद्रासेि 
जो द ष्ट्काळ पडला होिा त्याि प ष्ट्कळ लहान म ले मािृहपिृहीन झाली होिी. त्यापंकैी अनेकानंा जमवनू 
हमशनऱ्यानंी आपल्या अनाथाश्रमाि आश्रय हदला होिा; पि प ष्ट्कळशी म ले हनराहश्रिच राहहली. मीही 
प ष्ट्कळदा सकाळी हफरायला जाि असिा प्रहिहष्ठि गृहस्थाचं्या घरासमोर अशी झोपलेली म ले मला हदसि. 
िे पाहून व ही सगळी हकीगि ऐकून माझे मन अहिशय उहद्वग्न झाले. आहि िशा मनःस्स्थिीिच मी घरी 
आलो. 

 
द सऱ्या हदवशी सकाळी ब्राह्म हमत्रमंडळी मला भेटायला आली असिा त्यानंा मी म्हटले, ‘झाली िर 

अशा अनाथ म लाम लाचंी साभंाळण्याची आहि हशक्षिाची काही व्यवस्था करा, नाहीिर समाजमंहदराि 
मोठमोठी व्याख्याने देण्याचा काय उपयोग?’ माझे हे द ःख दूर कराव े म्हिून एका ब्राह्म हमत्राने त्याच 
हदवशी सकाळी रस्त्यावर जाऊन िशा िऱ्हेच्या एका हनराहश्रि म लाला बोलावनू माझ्याकडे आिले. प्रथम 
िो घराि येण्याचे मान्यच करीना. कारि अशा प्रकारच्या जाहिभ्रष्ट म लानंा घराि येण्याचा अहधकारच नाही 
या दृढमूल संस्काराम ळे िो घराि येण्याला ियार होईना. प ष्ट्कळसे समजाहवल्यावर िो अंगिाि येऊन 
उभा राहहला. मी त्याला वर येण्याबद्दल प ष्ट्कळदा साहंगिले, िरी िो येईना, िेव्हा मीच खाली उिरून 



 अनुक्रमणिका 

रस्त्यावर आलो आहि त्याला खाण्यासाठी उप मा आिले. मी ‘हाि प ढे कर’ म्हििाच त्याने हाि पसरला. 
पि जेव्हा उपमा त्याच्या हािावर ठेव ूलागलो िेव्हा हािाला हाि लागेल या भीिीने त्याने आपला हाि मागे 
घेिला. शवेटी त्याचा हाि धरून त्याच्या हािावर उप मा हदला आहि िसाच त्याला माडीवर घेऊन गेलो. 
नंिर एक लहानशी खोली दाखवनू म्हटले, ‘या खोलीि िू रात्री राहायचे. जेथे मी जेविो िेथे जेवायचे.’ 
नंिर नोकराकडे त्याची सवम व्यवस्था सोपवनू मी हमत्राच्या घरी गेलो. िेथे त्याच्या पत्नीला सगळी हकीगि 
सागंून त्याला जेवायला वाढण्याची हवनंिी केली. हिनेही माझी हवनंिी मान्य केली. आहि काही 
हदवसासंाठी का होईना िो म लगा माझ्याकडे राहहला. 

 
वळेच्यावळेी त्याला जेविखाि हमळि आहे या भरवशावंर मी हनकिि होिो. पि एके हदवशी 

सकाळीच बाहेर गेल्यावर काही हवशषे कामाम ळे मला घरी येण्याला हवलंब लागला. माझी जेविाची 
ठरलेली वळे होऊन गेली होिी. मी जेवायला जाऊन पाहिो िो बाहेरच्या दरवाज्यासमोर रस्त्यावर एका 
पानाि क त्र्याला भाि घालिाि त्याप्रमािे त्या म लाला वाढले असून िो िेथे बसून जेवीि आहे! हे पाहून मी 
आि गेलो व जेवायला बसल्यावर हमत्राच्या पत्नीला हवचारले. ‘माझ्या म लाला, रस्त्यावर क त्र्याला 
घालिाि त्याप्रमािे जेवायला का वाढले?’ हिने हसून उत्तर हदले, ‘अहो, िो जािीिून बाहेर गेला असून 
अशा प्रकारची म ले प्रहिहष्ठि गृहस्थाचं्या घराि येऊ शकि नाहीि. िी सगळी म ले अशीच रस्त्यावर 
खािाि.’ 

 
त्यानंिर हिच्याशी माझे जे सभंाषि झाले िे असे— 
 
मी म्हटले, ‘मी जािीिच आहे की नाही याबद्दल ि ला काय वाटिे? मी सवम जािींच्या लोकाकंडे 

जेविो, खािो हे ि ला माहीि आहे. हकिीदा, िरी ि ला मी म्हटले आहे की X X X हफरंग्याकडे मला 
बोलाहवले आहे. िू माझा भाि करू नको. ज्या म नष्ट्याने ब्राह्मि असिाही जानव ेकाढून टाकले आहे आहि 
जो कोिाच्याही घरी खािो जेविो त्याला जाि आहे? असे असिा मला आपल्या घराि जेवायला का 
वाढिेस?’ 

 
हमत्राची पत्नी हसून म्हिाली, ‘आपली गोष्ट वगेळी. आपले करिे आपिाला शोभिे. आपि िर 

ब्राह्मिच आहाि.’ 
 
मी म्हटले, ‘माझ्यावरील श्रदे्धम ळे, आपलेपिाम ळे ि ला िसे वाटले इिकेच.’ 
 
माझ्या हमत्रपत्नीची माझ्यावरील श्रद्धा व लोभ हकिी होिा याचा थोड्याच हदवसािं मला अन भव 

आला. काहंी हदवसानंी हिने आपल्या मोठ्या म लीला माझ्याकडे आिनू म्हटले, ‘हहची म ले वाचि नाहीि. 
दोनदा बाळंि झाली आहि दोनदाही म ले वारली. िेव्हा म ले वाचिील असे काहीिरी हहला औषध हदले 
पाहहजे.’ मी हसून म्हटले, ‘मी काय डॉक्टर–वैद्य आहे म्हिून औषध देऊ?’ हिने उत्तर हदले, ‘आपि 
हिच्या मस्िकावर हाि ठेवनू आशीवाद द्या आहि पायधूळ हिच्या मस्िकाला लावा. िसे ि म्ही करिाच 
हिची म ले वाचंिील.’ जी जाहिभ्रष्ट म लाला रस्त्याि क त्र्याप्रमािे भाि वाढिे िीच अशा हनष्ठेने माझा 
आशीवाद आपल्या म लीला देण्याला मला सागंिे, याचे मला आियम वाटले. 
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या हठकािी एवढेच मला सागंावयाचे आहे की, िो म लगा इिक्या आप लकीने मी साभंाळीि 
असिाही समाजाच्या एका उत्सवाच्या हदवशी माझ्या घरािून पळून गेला. प ष्ट्कळ शोधूनही सापडला नाही. 
नंिर ऐकले, की प नः पूवीप्रमािे िो रस्िोरस्िी हफरि आहे! ऐकून वाटले, या जािीच्या म लामं लीची म ख्य 
अडचि ही की, हनरुपद्रवाने राहािे, हशस्िीि वागिे त्यानंा अशक्य होऊन जािे. िरीपि या हनराहश्रि 
म लामं लींबद्दलची माझी खटपट व्यथम गेली नाही. मद्रासच्या ब्राह्महमत्रमंडळींनी यानंिर काही हदवसानंी 
आपल्या महंदराजवळील एका घराि श्री राजा राममोहन राय रॅग ड स्कूल नावाची, या अनाथ म लासंाठी 
एक शाळा स्थापन केली. प ढे एका हमड्ड्ल स्कूलमध्ये त्याचे पयमवसान झाले. 

 
मद्रासच्या देवदासी 

 
आिखी एक घटना त्याच वळेी वा त्यानंिरच्या माझ्या म क्कामाि मद्रासेि घडली. त्याचाही 

याबरोबरच उल्लेख करिो. मी मद्रासेि असिाना अनेक प्रहिहष्ठि लोकाचं्या िोंडून ऐकले की, िंजावरहून 
येिाऱ्या गायकगाहयका व त्याचंा वाद्यवृदं फार मनोरम असिो. ब्राह्महमत्रमंडळींना मी म्हटले, िंजावरची 
गायक मंडळी क ठे गाण्यासाठी आल्याचे ऐकल्यास मला सागंा. मी जाऊन गायन ऐकेन. माझे हे सागंिे 
ऐकून त्या मंडळीि बरीच चचा झाली असावी. सवांनाच माझी ही उत्स किा कळली असावी. कारि एके 
हदवशी एक मद्रासी प्रहिहष्ठि गृहस्थ (जो समाजाचा सभासद नव्हिा.) माझ्याकडे आला आहि ‘आपल्या 
घरी िंजावरच्या गायकमंडळींचे गािे आहे; िे ऐकायला ि म्ही या,’ असे हनमंत्रि देऊन गेला. 

 
मी त्यापूवी अनेक हठकािी पाहहले होिे की, डास्न्संग गलमस् नावाच्या जािीच्या काही पहििा हस्त्रया 

आहेि. देवमहंदरािील कामकाज करिे हा त्याचा म ख्य धंदा. देवदासी म्हिूनच त्यानंा अनेक हठकािी 
ओळखिाि. सवमसाधारि वशे्यापेंक्षा याची राहिी थोड्या वरच्या दजाची. त्या हबनहरकि प्रहिहष्ठि 
लोकाचं्या घरी जा-ये करिाि. हववाहाहद मंगलकायाि नृत्य-गायनही करिाि. प्रहिहष्ठि लोक त्यानंा 
आपल्याि हमळून हमसळून घेण्याि संकोच मानीि नाहीि. कोित्याही कौट ंहबक उत्सवाि याचंी उपस्स्थिी 
नाही असे होिच नाही. मद्रास प्रािंाि त्याचंी सवमत्र हमळून हमसळून वागण्याची पद्धि व जािे-येिे पाहून 
मला शरम वाटली आहि द ःखही झाले. िरी पि त्या प्रहिहष्ठि गृहस्थाने जेव्हा मला गािे ऐकायला येण्याचे 
हनमंत्रि हदले त्यावळेी मला भीिी वाटली की, अशा िऱ्हेने मला आिा या हस्त्रयाि हमसळण्याची वळे येिार! 
म्हिून मी जवळच उपस्स्थि असलेल्या ब्राह्मसमाहजष्ठ हमत्राला हळूच कानाि हवचारले की, ‘अशावळेी काय 
करायचे, कसे वगेळे वागायचे िे सागंा.’ त्याने जाऊन त्या गृहस्थाला काय साहंगिले िे मला कळले नाही, 
पि िो येऊन मला म्हिाला, ‘ि म्हाला डास्न्संगलमस् मध्ये बसहवण्याि येिार नाही.’ िेव्हा मग मी त्याच्या 
हनमंत्रिाचा स्वीकार केला आहि सायंकाळी गािे ऐकायला गेलो. 

 
घराि जाऊन पाहहले िो एका बाजूच्या खोलीि हस्त्रयाचं्या बसण्याची व्यवस्था केलेली होिी. िेथे 

अनेक प्रहिहष्ठि हस्त्रया बसून गािे ऐकि आहेि, असे मला हदसले. मी हनभमयिेने श्रोिे मंडळीि जाऊन 
बसलो आहि गािे-बजाविे ऐकू लागलो. काही वळेानंिर िीनचार, चागंला पोषाख केलेल्या, हनरहनराळ्या 
अलंकारानंी नटलेल्या अशा िरुि म ली त्या हठकािी आल्या. घरच्या मालकाने स्विः उठून मोठ्या 
आदराने त्याचें स्वागि केले आहि त्यानंा माझ्या जवळ बसहवले. मला वाटले, या एखाद्या बड्या 
घराण्यािील िरुिी असाव्याि. म्हिून त्यानंा सवमसाधारि हस्त्रयािं न बसहविा बैठकीमध्ये बसण्याला जागा 
हदली. घरवाल्या प्रहिहष्ठि गृहस्थानंी मला वचन हदले होिे की, ‘डास्न्संग गलमस् मध्ये ि म्हाला बसहवले 
जािार नाही.’ म्हिून माझ्या मनाि िी कल्पनाही आली नाही. पि मी हनरखून पाहहले िो, जे माझे दोन 
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ब्राह्महमत्र माझ्याबरोबर गेले होिे िे एकमेकास डोळ्यानंी खािाख िा करून हसि आहेि असे हदसले. 
लागलीच मी त्यानंा हळूच हवचारले, ‘हू आर दे?’ त्यानंी साहंगिले, ‘दे आर डास्न्संग गल्सम’ हे ऐकिाच मी 
िाबडिोब त्या बठैकीिून उठलो आहि िी जागा सोडून जाण्याच्या ियारीला लागलो. िेव्हा घरमालक 
माझ्या समोर येऊन माझ्या पायावर डोके ठेवनू हवनंिी करू लागला, ‘आपि बैठकीिून उठून जाऊ नये.’ 
लोकािही माझ्या या वागि कीने थोडी गडबड उडाली व क जब ज स रू झाली. डास्न्संग गलमस् आल्याम ळे 
मी उठून जाि आहे हे ऐकून जमलेली मंडळी आ वासून एकमेकाकंडे पाहाि राहहली. हस्त्रयासंंबधंी िर 
बोलायलाच नको. त्यानंी अशा िऱ्हेचा प्रकार आिापयंि क ठेच पाहहला नव्हिा. अथािच त्या चहकि होऊन 
सभोवार पाहू लागल्या. मी घरमालकाची हवनयपूवमक कशीबशी समजूि घालून त्याच्या हािून माझी स टका 
करून घेिली आहि बाहेर रस्त्यावर आलो. 

 
त्या रात्रीच ही गोष्ट सवम शहरभर झाली. ‘अरे दोस्ि, डास्न्सगं गलमस् आल्या होत्या म्हिून पहंडि 

हशवनाथशास्त्री त्या बठैकीिून उठून गेले!’ द सऱ्या हदवशी मी हफरायला म्हिून बाहेर पडलो िेव्हा लोक 
एकमेकाचं्या अंगाला स्पशम करून व माझ्याकडे बोट दाखवनू िी गोष्ट व्यक्ि करीि असलेले मला हदसले. 
कोिी कोिी प्रहिहष्ठि गृहस्थ मला समक्ष गाठून सिंोष व्यक्ि करू लागले. ‘आपि एका सामाहजक 
व्याधीबद्दल स्पष्ट हिरस्कार व्यक्ि केलाि हे उत्तमच झाले. समाजाची अवस्था काय आहे हे प्रहिहष्ठिानंा 
समजलेच पाहहजे.’ असे बोलून दाखव ूलागले. 

 
मद्रासेिून मी म ंबईला आलो आहि काही हदवसानंंिर कलकत्त्याला परिलो. 
 

यदुमिी घोष याचंा मणिणवकार (बुणद्धभ्रम) 
 
मद्रास–म ंबईवरून मी कलकत्त्याला आल्यावर काही हदवसानंी एक उल्लखेनीय घटना घडली. 

एके हदवशी सकाळी मी ९३ नं. कॉलेज स्रीटवरील खोलीि बसून ‘ब्राह्म पस्ब्लकओहपहनयन’ ककवा 
ित्त्वकौम दीसाठी हलखाि हलहीि असिा, यद मिी घोष नावाचे एक ब्राह्महमत्र येऊन दाखल झाले. िे 
ओहरसाि जन्मलेले होिे. आहि यानंा आम्ही केशवबाबूंच्या पट्टहशष्ट्यापंकैी प्रचारक प्रवशेाथी हशष्ट्य म्हिून 
ओळखीि होिो. 

 
मी उठून त्याचें स्वागि करिो न करिो िोच त्यानंी मला हवचारले, ‘मोशाय, हबनहिहकटाची (स्टँप 

नसलेली) हँडनोट दाव्याि ग जरिा येिे की नाही?’ 
 
मी म्हटले, ‘आधी बसा िरी. नंिर त्या बाबिीि बोलू.’ यद मिी म्हिाले, ‘नंिर बसिो. दावा 

चालिो की नाही आधी सागंा.’ मी उत्तर हदले, ‘माझ्या माहहिीप्रमािे सागंायचे िर िशी हँडनोट चालि 
नाही.’ यद मिी म्हिाले, ‘ओ िर मग हजारो रुपये पाण्याि गेले!’ मी हवचारले, ‘आहे काय प्रकार? 
क िाच्या नावाने दावा ग जरिार?’ यद मिीने उत्तर हदले, ‘केशवचंद्र सेन याचं्या नावाने.’ मी चहकि होऊन 
प्रश्न केला, ‘म्हिजे? केशवबाबूंच्या हवरुद्ध दावा?’ 

 
माझ्या या प्रश्नाला उत्तर देिाना यद मिी म्हिाले, ‘कमलक टीर हवकि घेिाना केशवबाबूंनी 

माझ्याकडून हकत्येक हजार रुपये कजम घेऊन हँडनोट हलहून हदली. त्यावर हिहकट लावले नाही. नंिर 
असे साहंगिले, ‘कमलक टीरच्या उत्तरेला असलेल्या मंगलवाडी भागाि ि मच्यासाठी एक घर बाधूंन देईन. 
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त्या जहमनीची ककमि व घरबाधंिीचा खचम वजा जािा जे रुपये राहािील िे रोखच देईन.’ मी हे म्हििे 
मान्य केले. पि त्यानंिर यद मिीला महिहवकार होऊन त्याचें मि बदलले असावे. संशय उत्पन्न झाला 
असावा. असे वाटून मी म्हटले, हबनहिहकटाची हँडनोट हलहून हदली हे चागंले केले नाही. जर हँडनोट 
हदली िर त्यावर योग्य िे हिकीट लावनू व सही करूनच हदली पाहहजे होिी. पि आपिाला या बाबिीि 
केशवबाबूचंा संशय का आला? आहि हँडनोटेचे िरी कारि काय होिे? त्याचंी वडलार्मजि इस्टेट काय 
थोडी आहे? मनाि येिाच िे काय आपली रक्कम देऊ शकिार नाहीि? आहि आपि त्यानंा न 
हवचारिाप सिा ही धावपळ का चालहवली आहे?’ 

 
पि काही केल्या त्याचंी समजूि करिे फार कठीि आहे असे मला वाटले. त्याचं्या दोन्ही 

डोळ्याकंडे पाहहले िो त्याचं्याि उन्मादग्रस्िाचे लक्षि हदसले. कारि त्यानंिर त्यानंी जी भयंकर हकीगि 
साहंगिली, त्याम ळे िर त्याचंा महिभ्रंश झाल्याची माझी खात्रीच पटली. िे सागंू लागले, काल सायकंाळी 
मोलकरीि माझ्यासाठी दूध िापवीि होिी. हििक्याि केशवबाबूंच्या पत्नीने मोलकरिीला साहंगिले, 
“बाई, िू द सऱ्या कामाला जा. मी दूध िापहविे.” असे म्हिून स्विः दूध िापव ूलागली. माझे दूध िापवनू 
देण्याची केशवबाबूंच्या पत्नीला इिकी काय गरज?’ 

 
मी उत्तर हदले, ‘वाः ही िर फार चागंली गोष्ट आहे. यासाठी ि म्ही हिच्या बाबिीि कृिज्ञ असले 

पाहहले. आपि त्याचं्या घरी राहािा त्याम ळे त्याचंी गृहहिी ि म्हालंा आपल्या म लाप्रमािे मानिे. 
मोलकरिीला द सरे काम होिे म्हिून हिला दूर करून िी स्विः दूध िापव ूलागली. हे िर अपत्यवात्सल्य. 
याि दोष कसला! या हिच्या ममिेच्या वागि कीबद्दल हिला ि म्ही धन्यवाद हदले पाहहजेि.’ यद मिी यावर 
म्हिाले, ‘नाही. आपि समजला नाही. मला हवष पाजण्याचा हा हिचा प्रयत्न होिा. िसे केले म्हिजे पसेै 
देण्याचे आपोआप टळले!’ 

 
मी दोन्ही कानावंर हाि ठेवनू म्हटले, ‘छे. छे. हे ि मचे बोलिे ऐकिे हेही पाप ठरेल. आपि त्या 

सरलहृदयी सिी साध्वीला अजून चागंले ओळखले नाही!’ 
 
यद मिी म्हिाले, ‘ठीक आहे. मी भ वनमोहन दास ॲटनीकडे चाललो. कायद्यान सार काय करिा 

येईल हे मला पाहहले पाहहजे.’ 
 
मी चटकन उठून त्याचंा हाि धरून म्हटले, ‘बसा. जे काही करिा येईल िे आम्ही करू. गोंधळून 

जाऊ नका. स्नान करा, जेवि होऊ द्या आहि शािंपिाने बसा.’ 
 
पि त्यानंी माझ्या हवनंिीकडे अगर आग्रहाकडे लक्ष न देिा माझ्या हािून आपला हाि सोडवनू 

घेऊन भवानीपूरचा रस्िा धरला. 
 
माझे हलहहण्याचे काम िेवढ्यावरच राहहले. मी लगेच भ वनमोहन दासना एका मन ष्ट्यामाफम ि पत्र 

पाठहवले की, ‘या वडेसर मािसाच्या सागंण्याकडे ि म्ही लक्षच देऊ नका.’ नंिर मी कमल क टीरकडे 
केशवबाबूनंा भेटण्यासाठी गेलो आहि त्यानंा सवम हकीगि साहंगिली. 
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केशवबाबू म्हिाले, ‘काय हे आियम! त्याला मनािल्या मनाि माझा संशय वाटि आहे याचा त्याने 
मला स गावाही लागू हदला नाही! काय बोलायचे आिा?’ 

 
मी म्हटले, ‘िेच िर मलाही नवल वाटिे. आपि हँडनोट जर हदली िर त्याला हिकीट लाविे 

योग्य होिे. त्याचं्या संशयाचे कारि हेच आहे!’ 
 
केशवबाबू म्हिाले, ‘अरे, सागंायचे काय? मला िो हँडनोटही हलहू देईना आहि घेईनाही. शवेटी 

मी त्याच्याकडून हकिी रुपये घेिले त्याचा लेखी प रावा त्याच्याकडे असावा म्हिून िी हचठ्ठी हलहहली आहि 
जबरदस्िीने त्याला घ्यायला लावली.’ 

 
िे आिखी प ढे म्हिाले, ‘िसे असेल िर याच आठवड्याि त्याचे रुपये देऊन टाकिो.’ आहि नंिर 

त्यानंी िसे केलेही. यद मिीसाठी जे घर त्यानंी बाधंले होिे िे मग द सऱ्याला हदले. 
 
यद मिी िे रुपये घेऊन देशभ्रमिासाठी बाहेर पडला. शवेटी य रोपाि जाऊन िो मरि पावला. या 

हठकािी हेही सागंिे अवश्य आहे की, भ वनमोहनदासनीही ॲटॅनीचे पत्र न देिा त्याचे रुपये िाबडिोब 
देऊन टाका असे केशवबाबूंना हमत्रत्वाच्या नात्याने ग प्िपिे पत्र हलहहले होिे. 

 
पि हाय! मला सागंायला लाज वाटिे! या पक्षीय भाडंिाचा शकेडो वळेा हधक्कार करण्याची मला 

इच्छा होिे. याम ळे मानवी स्वभाव हकिी हवकृि होिो, याचेच मला द ःख वाटि आहे. इिके होऊनही 
केशवबाबूच्या अन यायानंी व प्रचारकानंी विममानपत्राि, आपल्या हवकृि मनाचा असा पहरचय हदला की, 
‘हवरोधी पक्षाने काय (केशवबाबूंच्या बाबिीि) कमी केले? आचायांच्या नावाने दावा ठोकण्यापयंि त्याचंी 
मजल गेली!’ आहि श्लेषात्मक हलखािावरून त्यानंी असे स चहवले की, ‘या सगळ्याचा प ढारी मी, कारवाई 
माझी.’ ही श्लेषोक्िी वाचनू माझ्या डोळ्यािूंन अश्रू वाहू लागले. आहि पक्षोपपक्षाम ळे कायमकिे कसे दूहषि 
होिाि हे कळून आले. या अहनष्ट पहरिामाची आठवि मला केव्हाच हवसरिा आली नाही. 

 
 ٭٭٭
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.१६. 
 

कृणििील जीवन 

 
यानंिर पाचसहा वषांि माझ्या हािून जे जे हवशषे कायम झाले, त्याचा उल्लखे करिो. 
 

प्रमदाचरि सेन याचें नीणिणवद्यालय 
 
प्रथम याच कालाि म लामं लींसाठी, रहववारी चालिारी दोन नीहिहवद्यालये स्थापन झाली. 

पहहल्याचे म ख्य प्रविमक होिे ‘सखा’ चे संपादक प्रमदाचरि सेन. हा प्रथम हेयरस्कूलमध्ये माझ्याजवळ 
हशकि होिा आहि त्यावळेी हवद्याथ्यांना घेऊन ज्या सगळ्या सभासहमिी मी करीि असे त्यानंाही हा 
उपस्स्थि असे. त्यावळेेपासून त्याचे माझ्यावर हपिृि ल्य पे्रम होिेच. हशवाय माझ्या प्रत्येक कायाि माझ्या 
सहाय्याला असे. धममप त्र हा शब्द जर कोिा एखाद्याच्या बाबिीि वापरिे योग्य असेल िर प्रमदा हा माझा 
धममप त्रच होिा असे म्हििा येईल. यानंिर त्याने ब्राह्मसमाजाची दीक्षा घेिली आहि माझ्या घरी 
म लाप्रमािेच राहाि असे. हसटीस्कूल स्थापन झाल्यावर त्याची त्याि एक हशक्षक म्हिून नेमिूक करण्याि 
आली. त्यानेच स्विःच्या खटपटीने हकत्येक िरुिानंा हािाशी धरून हसटीस्कूलच्या इमारिीि म लासंाठी 
एक नीहिहवद्यालय स्थापन केले.  
 

िसा प्रत्यक्षिः या नीहिहवद्यालयाचा माझ्याशी काही सबंधं नव्हिा. पि मी त्याचा पे्ररक, मागमदशमक 
व सल्लागार होिो. मधून मधून त्याि हजर राहाि असे आहि उपदेशही देि असे. 

 
ज्या नीहिहवद्यालयाशी माझा प्रत्यक्ष सबंंध होिा िे १८८४ सालापासून माझ्या उपासना महंदराि 

भरू लागले. या हवद्यालयाची सवम खटपट करिाऱ्या व हशहक्षका म्हिून आमच्या काही म लीच होत्या. त्याि 
ग रुचरि महलानवीश महाशयाचंी म लगी सरला, भगवानचदं्र बसू महाशयाचंी म लगी लावण्यप्रभा, 
चंडीचरि सेन याचंी म लगी काहमनी, आहि माझी म लगी हेमलिा, या म ख्य. हेम ही या सवांि वयाने लहान 
होिी. या हवद्यालयाचा मी स्थापना करिारा व प रस्कार करिारा होिो. या सवम म लींबरोबर बसून मी 
धममगं्रथ वगैरे वाचीि असे. नीहिहवद्यालयाच्या कामकाजाहवषयी सल्ला देि असे आहि प्रत्येक गोष्टीि मी या 
सवांच्या बरोबर असे. 

 
णििुमाणसक पणत्रका ‘मुकुल’ चा जन्म 

 
हकत्येक वषांनी (१८९५ साली) म लाम लींसाठी एक माहसकपहत्रका काढण्याचा त्या चार म लींनी 

संकल्प केला. आहि लागलीच माझ्या संपादकत्वाखाली ‘म क ल’ नावाचे एक माहसक प्रकाहशि केले. पि 
थोडेच हदवस मी त्याचा सपंादक म्हिनू होिो. ईश्वराच्या कृपेने हे नीहि–हवद्यालय अजूनही आहे आहि 
प्रत्येक रहववारी सकाळी ब्राह्मबाहलका हवद्यालयाि त्याची अहधवशेने होिाि. 
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‘इंणडयन मेसेंजर’ चे संपादकत्व 
 
१८८३ साली मला आिखी एका कामाि हस्िके्षप करावा लागला. आमच्या समाजाचे इंग्रजी 

विममानपत्र ‘ब्राह्म पस्ब्लक ओहपहनयन’ चा कसा जन्म झाला िे पूवी साहंगिलेच आहे. यावळेी त्याच्याि दोन 
बदल झाले. पहहला, यािील राजकारि हवभागाचे संपादक, भ वनमोहन दास महाशय यानंी िे संपादकत्व 
सोडले. द सरा, ज्या दोन हमत्रानंी याचा व्ययभार स्वीकारून मालकी हक्काने हे विममानपत्र चालहवले होिे 
त्यानंी िी जबाबदारी सोडली. त्याम ळे समाजालाच िे अहधकार आपल्याकडे घ्याव ेलागले. आहि मी अशी 
एक सूचना सवांसमोर ठेहवली की, विममानपत्राचे नाव बदलाव,े त्याि धार्ममक बाबींना म ख्य स्थान असाव.े 
आहि राजकारिाला द य्यम स्थान द्यावे; अथाि अशा िऱ्हेचे नवीन विममानपत्र व्हाव.े त्याप्रमािे ‘इंहडयन 
मेसेंजर’ नावाचे विममानपत्र स रू झाले आहि त्याचे मी सपंादकत्व स्वीकारले. 

 
ब्राह्मणमिन पे्रसची स्थापना 

 
‘इंहडयन मेसेंजर’ प्रथम द सऱ्याच्या छापखान्याि छापले जाई. त्याम ळे जास्ि खचम करावा लागे 

आहि पे्रसशी नेहेमी भाडंििंटेही होि. त्याम ळे समाजाचा स्विंत्र पे्रस असावा अशी आवश्यकिा उत्पन्न 
झाली. पि समाजाच्या सदस्यानंी पूवी एक छापखाना काढला होिा व त्याि त्यानंा िोटा सोसावा लागला; 
त्याम ळे नवीन पे्रस घेण्याला िे ियार होिना. स्वगमवासी हमत्र द्वारकानाथ गागं ली महाशय हे कायमकारी 
सहमिीि या ठरावावर मला वारंवार हवरोध करू लागले. पि गेल्या काही वषांि माझी मनःस्स्थिी अशी 
झाली होिी की, समाजासाठी म्हिून जे काही मला अत्यावश्यक असे वाटे िे केलेच पाहहजे ही भावना दृढ 
होऊन बसे. त्याम ळे हमत्रमंडळीनी जरी हवरोध केला िरी माझ्याकडून जर होण्यासारखे असेल िर मीच िे 
काम करीि असे आहि नंिर त्याचंी समजूि घालून त्यानंी त्या कामाि भाग घ्यावा म्हिून प्रयत्न करीि 
असे. त्याप्रमािे या वळेीही स्विः कजम काढून ब्राह्महमशन पे्रसची स्थापना केली. हे कजम शवेटी पे्रसच्या 
हमळकिीिून फेडण्याि आले. 

 
या पे्रसच्या स्थापनेच्या बाबिीि मला प ष्ट्कळच श्रम घ्याव ेलागले होिे. टाईपवाल्याशी टाईपाचंी 

व्यवस्था करिे, बाजाराि जाऊन पे्रसचे सवम सामानस मान आििे, कंपॉहझटर व मशीनमन नेमिे, 
कामकाज चालहवण्यासाठी योग्य मािसाचंी नेमिकू करिे, रोज त्याचं्या कामाची पाहिी करिे, जमाखचम 
पाहािे इत्यादी सवमच कामे मला करावी लागि. द सरीकडे, हे म द्रियंत्र समाजाच्या मालकीचे 
करण्यासाठी ज्याचें प्रम ख गागं ली आहेि, अशा समाजाच्या कहमटीिील हमत्रमंडळीशी िकम हविकम  करावा 
लागे. हमत्रमंडळींपकैी काहीजि म्हिि, “स्विः कजम काढून पे्रस काढलाि, िर िो स्विःच्या मालकीचा 
करा ना? इिका झगडा कशाला?” परंि  माझी मनोभावना िशी नव्हिी. ज्यािून ब्राह्मधमम प्रचारोपयोगी 
प स्िक-प स्स्िका प्रकाहशि करिा येिील असे एक म द्रियंत्र ब्राह्मसमाजाजवळ असाव ेअसे मला वाटि 
होिे. म्हिनूच याचे नाव ‘ब्राह्महमशन पे्रस’ असे मी ठेवले, आहि हा समाजाकडे सोपवावा म्हिून मी प्रयत्न 
करीि होिो. 

 
कहमटीिील सभासदानंा माझ्या मिाशी हमळवनू घेईपयंि हकत्येक वष े सवम पे्रस माझ्याच हािी 

ठेवावा लागला आहि त्याची काळजीही वाहावी लागली. शवेटी १८८७ साली समाजाने हा पे्रस आपल्याकडे 
घेिला. 
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वधवमान णजल्यािील एका गावी आलेले संकट 
 
१८८३ सालािील एक स्मरिीय घटना. वधममान हजल्ह्यािील बडबेलून नावाच्या गावी प्रचारासाठी 

म्हिून मी गेलो असिा िेथील प ण्यदाप्रसाद सरकार नावाच्या एका पे्रमी ब्राह्मसमाजहनष्ठाकडे उिरलो. 
कारि त्याने हकत्येक ब्राह्महमत्रानंा ‘आपल्या गावी येऊन २४ मे रोजी ब्रह्मोत्सव करण्याची’ हवनंिी केली 
होिी. त्याि मलाही आमंत्रि होिे. आम्ही हकत्येक हमत्र हमळून योग्यवळेी बडबलूेन येथे येऊन दाखल 
झालो. िेथे पोचायला सायकंाळ झाली. आम्ही जाऊन प ण्यदाप्रसाद यानंी उभारलेल्या गविी घराि 
उिरलो. 

 
द सऱ्या हदवशी सकाळी उठिाच कसलीशी एक वस्िू हवकि आिण्यासाठी मी एका िरुिाला 

बाजाराि पाठहवले. त्याने हिकडून येऊन साहंगिले की, ‘द कानदार म्हििो, ि म्हाला द कानािून काहीही 
हमळिार नाही.’ मला या त्याच्या सागंण्याचे नवल वाटले. कारि ब्राह्मधमम प्रचारासाठी मी अनेक खेड्यािं 
व अनेक शहरी गेलो होिो; पि िेथे कोिीही द कानदाराची व मन ष्ट्याची अशी वृत्ती मला आढळली नव्हिी. 
हििक्याि प ण्यदाप्रसाद येऊन म्हिाला, ‘गावच्या जमीनदाराने, कलकत्त्याहून आलेल्या बाबू लोकानंी िू 
कोििाही हजन्नस देिा कामा नये असे बजावले आहे.’ प ण्यदाप्रसाद स्विः गरीबच होिा पि आवश्यक 
असलेल्या वस्िू िो स्विः आम्हाला प रवीि होिा : परंि  त्याचं्या घरचीही मंडळी प्रहिकूल. हशवाय 
द कानािून िर काही हमळिार नाही. 

 
हे सगळे ऐकून मला हसूच आले. मी म्हटले, ‘आिा सकाळची उपासना िर आटपून घेऊ या. 

त्यानंिर परमेश्वर काय करील िे खरे! काय काय होिे िे पाहू िरी!!’ नंिर स्नाने वगरेै आटोपून आम्ही सवम 
उपासनेला बसलो. उपासना आटोपून उठलो िो, बाजूच्या खोलीि आमच्यासाठी उपाहाराचे पदाथम, 
सैंपाकासाठी लागिारे िादूंळ, डाळ, भाजी वगैरे हजन्नस आहि भोजनासाठी कमळाची मोठी मोठी पाने 
कोिी िरी ग पच प ठेवनू गेला आहे. असे आढळले. िो सवम प्रकार पाहून आम्ही चहकि झालो. आधी आम्ही 
सवांनी उत्तमपैकी फराळ केला. नंिर आमच्यापैकीच एकाने त्या बाजूच्याच खोलीि सैंपाकासाठी चूल 
ियार केली आहि िो सैंपाकाच्या ियारीला लागला. द पारी आम्ही स ग्रास अन्नाचे उत्तमपैकी भोजन केले. 

 
सायकंाळी उपासनेसंबधंी धार्ममक चचेि आम्ही गढून गेलो आहो इिक्याि कोिीिरी येऊन त्या 

बाजूच्या खोलीि सायकंाळच्या भोजनाची सवम व्यवस्था केल्याचे आढळले; पि अशाप्रकारे आवश्यक वस्िू 
कोि प रवीि आहे असे मी प ण्यदाला हवचारले; पि या बाबिीि िो काहीच सागंू शकला नाही. 

 
स्त्री हृदयाचे वात्सल्य 

 
द सऱ्या हदवशी पहहल्या हदवशीचीच प नरावृत्ती झाली. आम्ही अशा रीिीने ब्रह्मोत्सव यथासागं पार 

पाडला. उपासना, पाठपारायि, धममचचा सवम काही झाले. मात्र या प्रसंगी गावािील कोिा एकानेस द्धा 
डोकावनूही पाहहले नाही. हिसऱ्या हदवशी सकाळीच मी म्हटले, ‘गावचा एक मन ष्ट्यही आला नाही! चला 
आपि आज नगरकीिमनाला हनघू या.’ आम्ही साि वाजिा कीिमनाला बाहेर पडलो. पाहहले िो मध्यरात्री 
ज्याप्रमािे सगळा गाव हनस्िब्ध असिो, िसाच हनस्िब्ध हदसला. ज्या रस्त्याने जाव ेत्या रस्त्यालगिची सवम 
घरे बंद. मन ष्ट्यप्राण्याचे दशमन नाही. मी म्हटले, ‘चागंलेच कीिमनगायन चालू द्या. लोकानंी आपल्या घराची 
दारे बंद करून घेिली आहेि. िी िशीच राहूद्याि. ईश्वराच्या कृपाळूपिाच्या कथा आपि त्याचं्या कानाि 
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ओिीि जाऊया. आहि खूपच उत्साहाने कीिमन होऊ लागले. हििक्याि रस्त्याने जािा जािा एक अगदी 
बीभत्स दृश्य हदसले. एक मन ष्ट्य उघडानागडा होऊन, नेसूचे धोिर मस्िकाला ग ंडाळून आहि हािािील 
ग डग डीची (ह क्क्याची) नळी बासरीप्रमािे िोंडाि धरून नाचि आमच्या समोरून येि असलेला हदसला. 
मी हमत्रानंा म्हटले, ‘त्याच्याकडे म ळीच पाहू नका. देवाचे नाव गाि चला.’ काही वळेाने पाहहले िो िो 
मन ष्ट्य लाजून, धोिर नेसून व खाली मान घालून हनघनू जाि असलेला आढळला. 

 
त्यानंिर काही अंिर चालून गेल्यावर आिखी एक हवघ्न ियार. पाहहले िो एक अगदी खालच्या 

वगाच्या लोकाचंी टोळी दारू हपऊन ध ंदावलेल्या स्स्थिीि ढोल वगैरे वादे्य वाजवीि वाजवीि आहि 
मोठ्याने ओरडि ककचाळि धडपड करीि आमच्यावर जवळ जवळ येऊन आदळलीच. मी आमच्या 
मंडळीना म्हटले, ‘त्याचं्या जाण्याचा मागम सोडून चला. गािे भजन चालू दे. त्याचं्याकडे ढ ंकूनही पाहू 
नका.’ इिके झाल्यावर मोकळ्या हमळालेल्या रस्त्याने िे हनघून गेले. आम्ही कीिमन करीि प ढे चाललो. 

 
शवेटी आम्ही एका चौरस्त्यावर येऊन थाबंलो. िेव्हा मी साहंगिले, ‘आिा येथेच उभे राहून प ष्ट्कळ 

कीिमन करा. हे लोक हकिी वळे दारे बंद करून राहिाि िे पाहू िरी.’ कीिमन चागंलेच रंगि चालले. द सरे 
कोिी न ऐकिना, पि त्या एकिानिेि रंगलेल्या कीिमनाने आमचे कठोर हृदय आद्रम होऊ लागले. शवेटी 
पाहहले िो खट असा आवाज होऊन एका घराचा दरवाजा उघडला आहि काही लोक आमच्याजवळ उभे 
राहहले आहेि असे आढळले. आिखी थोड्या वळेाने पाहिो िो आिखी एका घराचा दरवाजा उघडला. 
प नः काही लोक येऊन आमच्याजवळ उभे राहहले. अशा प्रकारे पाहािा पाहािा बह सखं्य लोकानंी आम्हाला 
घेरून टाकले, िेव्हा मग मी म्हिालो, ‘मला उभे राहण्याप रिे काही िरी उंच आसन आिनू द्या. म्हिजे मी 
चार शब्द सागेंन.’ हििक्याि प ण्यदाने धावि धावि जाऊन कोिाच्याशा घरािून रॉकेलचा एक हरकामा 
डबा आिला आहि त्यावर उभा राहून मी व्याख्यान देऊ लागलो. ‘... ि म्ही दारे बंद करून आि का 
राहहला? देवाचे नाव ऐकिार नाही? ईश्वराशी काय ि मचे भाडंि आहे? िो िर सवांचा प्रभ!ू सवांचा रक्षक. 
पहरत्रािपरायि...’ वगैरे वगैरे. अशा काही जोरदार स य स्क्िपूिम भाषेंि माझे भाषि चालले होिे की, अशी 
यापूवी मी फारच थोडी भाषिे केली असिील. पाहिा पाहािा त्या जमलेल्या मडंळीिील अनेकाचं्या 
डोळ्यािूंन अश्र धारा वाहाि असलेल्या हदसल्या. नंिर मोठ्या उत्साहाने िसेच हकिमन करीि करीि आम्ही 
समाजाच्या महंदराि आलो. गावािील प ष्ट्कळ जि आमच्याच बरोबर समाजमहंदराि आले. इिके झाल्यावर 
आमच्यासंबधंीचा जमीनदारबाबूंचा द राग्रह बदलला. त्यानंी आपि होऊन आम्हाला आपल्याकडे बोलावनू 
जेवायला घािले. आम्ही ईश्वरी कृपेचे ग िगान करीि करीि कलकत्त्याला परिलो. 

 
नंिर ऐकले की, जमीनदारबाबूनंी आम्हाला उपाशी ठेवण्यासाठी सवांना िाकीद हदलेली ऐकून 

गावािील काही सहृदय हस्त्रयानंी क िाला काही कळू न देिा आमच्या जेविाखािाची सवम व्यवस्था आपि 
होऊन केली होिी. मी हस्त्रयानंा हवशषे मान देिो उगाच नव्हे! 

 
केिवचंद्र सेन याचंा स्वगववास 

 
१८८४ सालच्या प्रारंभीच ब्रह्मानंद केशवचंद्र सेन महाशय स्वगमवासी झाले. मृत्यपूूवी काही हदवस 

त्यानंा बह मूत्ररोगाने पछाडल्याचे कळून आले. आम्हाला भारिवषीय ब्राह्मसमाज आहि ब्राह्ममंहदर यािून 
घालवनू हदल्यावर त्याचें काम फारच वाढले. मोडकळीला आलेल्या समाजाला प न्हा उभा करण्याकहरिा 
त्यानंा भयकंर पहरश्रम कराव े लागले. त्यािच आमच्या श्लेष-द रुक्िी इत्यादींनी त्याचें मानहसक द ःख 
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अहधकच वाढहवले. आम्ही त्याचंा पक्ष सोडून गेल्यावर थोड्याच हदवसािं िे बे्रनफीव्हरने प ष्ट्कळ हदवस 
हबछान्याला हखळून होिे. त्यानंिर जरी िे असाधारि मानहसक सामथ्याने उत्साहाच्या आवगेाने उठून 
कृहिशील बनले िरी िे आजारी पडि असि. या सगळ्या मानहसक, शारीहरक व्यथेिच प न्हा त्यानंा 
‘नवहवधान’चा अभ्य दय करून त्याचा प्रचार व सामथ्यमवाढ करण्याि देह-मनासहहि सवम शक्िी उपयोगाि 
आिावी लागली आहि या एकंदर काहयक, वाहचक व मानहसक अहिश्रमाम ळे त्यानंा हा बह मूत्राचा आजार 
जडला असावा असे वाटिे. 

 
प्रथम त्याचं्या हनकटविी हमत्रमंडळींना या रोगसचंाराचा अंदाजच आला नाही आहि जेव्हा हा रोग 

झाल्याची त्यानंा जािीव झाली िेव्हा सवम संप्रदायाचंी ब्राह्ममंडळी घाबरली आहि बावरलीही. नवहवधानी 
हमत्रमंडळ मान्य करूदे वा न करू दे, पि आम्हीही त्याचं्या रोगम क्िीकहरिा ईश्वराची प्राथमना करू 
लागलो. १८८३ सालच्या उन्हाळ्याि केशवचदं्र सेन हवापालट करण्यासाठी हसमला शलैहनवासी (Hill 
Statin) गेले. पि त्या शलैहनवासाने त्यानंा व्हावा िसा आरोग्यलाभ झाला नाही. त्याम ळे त्याच सालच्या 
ऑक्टोबराि िे प न्हा कलकत्त्याला आले. आम्हाला िर, िे रुग्िावस्थेिच परि आल्याचे कळले आहि मी 
िाबडिोब त्यानंा पाहायला कमलक टीरमध्ये गेलो. मला आलेला पाहािाच त्यानंा सिंोष वाटला. आपल्या 
आजाराची सवम हकीगि त्यानंी मला साहंगिली. पायावरचे पाघंरूि बाजूला करून आपला पाय दाखहवि 
िे म्हिाले, “पाहा, माझ्या पायाच्या पोटऱ्या कधी इिक्या बारीक झाल्या नव्हत्या. हे वाईट लक्षि आहे.” 
यावर मी म्हटले, ‘ईश्वर करो आहि या प्रसंगािून आपला बचाव होवो!’ यानंिर हजिके हदवस िे आजारी 
होिे हििके हदवस मधून मधून मी त्यानंा भेटायला जाि असे. त्याचं्या पत्नीचा अश्र भाराक्रािं चेहेरा जेव्हा 
जेव्हा मला हदसे िेव्हा िेव्हा माझे अश्रू मला आवरेनािसे होि. ‘हकिी स खाने मी भारि आश्रमाि हदवस 
काढले! आहि नंिर काळाने हकिी द ःखदायक हदवस दाखहवले!’ असे वारंवार मनाि येई अप्रत्यक्षपिे 
आम्हीच याचं्या मृत्यलूा एक कारि झालो असे मनाि येऊन द ःखाने मी भाराक्रािं होि असे. 

 
नंिर ऐकले की, वैद्य डॉक्टरलोक त्यानंा मासंाचे सूप घालीि आहेि व त्याम ळे त्याचं्या मूत्राि 

ॲलब्य मेन होऊन यकृिाि ग्रॉव्हेल हदसि आहे. हे ऐकल्याबरोबर लागलीच मी धाविच त्यानंा पाहायला 
गेलो. जाऊन कमलक टीराि पाय ठेविो न ठेविा िोच त्याचंा वदेनाहवव्हल स्वर ऐकला. रोग्याचा अशा 
प्रकारचा आिमस्वर मी क्वहचिच ऐकला असेल. जवळ जाऊन पाहहले, िो िे वदेनानंी िळमळि होिे. 
हबछान्यावर एका क शीवर त्यानंा हनजून राहवि नव्हिे. त्या वदेना, िो आिम स्वर आहि िे हवव्हळिे पाहून 
मला माझे अश्रू आवरेिना. 

 
प ढे ८ जानेवारी रोजी सकाळी त्याचंा आत्मा नश्वर मतृ्य लोक सोडून स्वगमलोकी हनघून गेला. त्या 

सकाळी मी त्याचं्या मतृ्य शय्येजवळ उभा होिो. सायकंाळी त्याचंा मृिदेह घेऊन अनवािी पायानंी 
सवांबरोबर आम्ही प ष्ट्कळ जि स्मशान घाटावर गेलो आहि अश्र जलाने स स्नाि होऊन या आय ष्ट्यािील 
एका श्रेष्ठ ग रूला हचिाग्नीि समपमि करून आलो! 

 
इिके हदवस झगडा-भाडंि चालू होिे पि ब्रह्मानंद (केशवचंद्र सेन) जेव्हा हनघून गेले िेव्हा काही 

हदवसपयंि मन हनस्िब्ध गंभीर भावनेि मग्न होऊन, कसले िरी कचिन करण्याि गढून गेले. 
केशवचंद्राबंरोबरच लौहककदृष्ट्ट्या ब्राह्मसमाज नाहीसा झाला. त्याम ळे त्याचं्या अन्िधानाबरोबर हनराश 
होऊन िो जो मागे सरला, िो आिा समोर येिच नाही. त्याचं्या जीवनािील िी महान शक्िी क ठे आहि 
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माझ्यासारख्या द बळ्या हनसत्त्व मन ष्ट्याचे प्रयत्न क ठे! हदव्यत्व आहि सामान्यत्व याि केवढा मोठा हा भेद!! 
असो. 

 
१८८४ साली केशवचंद्र सेन स्वगमवासी झाले. त्यानंिर १८८८ साली मी हवलायिेला जाईपयंि ज्या 

ज्या घटना घडल्या त्या सवांचेच स्मरि आहे, असे नाही. िरीपि ज्या चारदोन घटना आठविाि त्या येथे 
हलहून ठेविो. 

 
खार्मसयागं येथील एकांिवास 

 
१८८६ सालच्या उन्हाळ्याि आम्ही समाजाचे चार प्रचारक, म्हिजे नवद्वीपचदं्र दास, रामक मार 

हवद्यारत्न, शहशभषूि बसू आहि मी अशा चौघानंी असा संकल्प केला की आपि हहमालयािील पहाडावर 
हनजमन जागी एकािंाि काही हदवस घालवाव.े या बाबिीि आिखी असेही ठरले की यासाठी क िाकडे 
काही द्रव्ययाचना करावयाची नाही. जागेचा हवचार करिा खार्मसयागं हा शलैहनवास हनहिि झाला. 
दार्मजकलग येथे फार गदी गडबड असिे म्हिनू हििके लाबं जािे नको. या योजनेप्रमािे खार्मसयागंला 
जाण्यासाठी ियार झालो. एक झोळी बनवनू त्याि ज्याचे जे देण्यासारखे काही होिे िे टाकले. आहि िी 
झोळी नवद्वीपचंद्र दास याचं्या हािी देऊन मोकळा झालो. म्हिजे दासबाबू हे आम्हा सवांचे कोषाध्यक्ष 
झाले. पूवम-उत्तरवगं रेल्वकेडून आम्हाला फ्री पास हमळाल्याम ळे एकदम आम्ही खार्मसयागंला येऊन दाखल 
झालो आहि िेथे एक घर भाड्याने घेऊन त्याि साधन भजन करीि बसलो. बारीक मोठ्या कामासाठी एक 
नोकर ठेवला. िो केरवारा काढिे, भाडंी घासिे वगैरे कामे करी. नवद्वीप बाबूंनी बाजारहाट करण्याची 
जोखीम घेिली. शहशबाबूनंी हबछाने घालिे व पोस्टाि जा-ये करिे पत्करले. हवद्यारत्न भयैाने 
फराळपाण्याची िजवीज करिे व आल्यागेल्याचा समाचार घेिे हे काम पत्करले आहि मी सैंपाकाचे काम 
स्विःकडे घेिले. 

 
सकाळी उठून प्रािर्मवधी आटोपिाच आम्ही चारहीजि एकत्रच उपासना करीि असू. नंिर 

थोडाफार फराळ करून साधनभजन झाल्यावर जो िो मन मानेल हिकडे हफरायला जाि असे. अशा प्रकारे 
प्रत्येकजि हे दोन िास आपापल्या मजीप्रमािे ध्यानधारिेि घालवी. त्या वळेाि प्रत्येकजि स्विःच्या इष्ट 
पद्धिीन सार कचिन-ध्यान-उपासनाहद करी. मला सवांच्या अगोदर हबऱ्हाडी याव ेलागे. 

 
हफरायला राहात्या घराच्या गेल्यावर जवळच असलेल्या डोंगरावर एका झऱ्याच्या काठी असलेल्या 

प्रशस्ि हशलािलावर माझी बसण्याची जागा मी ठरहवली. त्या हठकािी प्रत्येक हदवशी बसून कचिन, ध्यान 
आहि उपासना याि मी ठराहवक काल घालवीि असे. एक महहना अशा रीिीने साधना केल्याने मला 
प ष्ट्कळच मानहसक शाहंिसमाधानाचा लाभ हमळाला. इिकेच नव्हे िर या भागािून जेव्हा जेव्हा मला 
दार्मजकलगला जाण्याचा प्रसंग येई िेव्हा िेव्हा या प्रस्िरासनाकडे नजर जािाच उपासनेची भावना 
अन्िःकरिाि सागिृ होई. या साधनेचा पहरिाम कायमचा स्थायी होऊन राहहला आहे. या हठकािी राहाि 
असिा आमचे अनेक ब्राह्महमत्र दार्मजकलगला जािा येिा आमच्यासाठी खाण्याचे पदाथम व काही रक्कम देऊन 
जाि. 

 
याप्रमािे स मारे एक महहना खार्मसयागं येथे राहहल्यावर एके हदवशी सकाळची उपासना आटोपिाच 

पहाडावरून खाली जाण्याचे आम्ही ठरहवले. अथाि त्यावळेी कोषाध्यक्षाची झोळी पाहिे प्राप्ि झाले. पाहिो 
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िो आम्हाला आपल्या कायमस्थानी जायला जो खचम येिार त्याि अकरा रुपये कमी. नोकराचा पगार द्यायचा 
होिाच. घराचे भाडेही दलेले नव्हिे वगैरे. मी अशी सूचना केली की क िाकडे याचना करावयाची नाही. 
असेल त्याि भागावयाचे असा हवचार केला. त्यान सार नोकराला विेनापोटी माझ्या अंगावर घ्यायचे 
जाडेभरडे काबंळे द्यायचे ठरले. कंदील हवकण्याि आला. पि नोकराकडे विेनाबद्दल घोंगडे देण्याची गोष्ट 
काढिाच िो हसू लागला. पगारापोटी आपल्या अंगावरचे घोंगडे देिारे हे हवापालट करण्यासाठी आलेले 
लोक, इिके दहरद्री असिील या गोष्टीवर त्याचा हवश्वासच बसेना. 

 
शवेटी आिा करायचे काय, हनघायचे कसे हा प्रश्न उत्पन्न झाला. िेव्हा आमचा याचना न 

करण्याचा हनयम मोडून याचक-हभक्ष क बनण्याचे ठरहवले. मी एका ब्राह्महमत्राकडे याचनेचे पत्र हलहायला 
बसलो आहि माझे पाहून हवद्यारत्न भयैा दार्मजकलगचे डेप्य टी महॅजस्रटे पावमिीचरि राय यानंा पत्र हलहू 
लागला. चारदोन ओळी हलहहल्या न हलहहल्या िोच माझ्या मनाला कसेसेच वाटू लागले. केलेला 
अयाचकवृत्तीचा हनयम मोडावा हे मनाला रुचेना. लागलीच चारदोन ओळी हलहहलेली िी हचठी मी फाडून 
टाकली. मी पत्र फाडलेले पाहून हवद्यारत्न भयै्यानेही स्वहलहखि पत्र फाडले. 

 
त्याच हदवशी दार्मजकलगहून, अमेहरकन य हनटेहरयन हमशनरी सी. एच्. ए. डॉल साहेब याचें एक 

पत्र आले. त्यानंी हलहहले होिे, ‘मी परवाचे हदवशी खाली उिरि आहे. ि म्ही केव्हा हनघिार? ि मच्याशी 
एका हवशषे बाबिीि बोलायचे आहे. जर ि म्हीही त्याच हदवशी हनघि असाल िर बरोबरच जाऊ. म्हिजे 
जािाना िी गोष्ट बोलिा येईल.’ मी उत्तरी हलहहले, ‘आमच्याकडे हशलीग डीपयंिचे भाडे देण्याइिका पसैा 
नाही. बह िेक हशलीग डीपयंि आम्हाला पदयात्राच करावी लागेल.’ 

 
त्याच्या द सऱ्याच हदवशी एक आियमकारक घटना घडली. कलकत्त्याहून पोस्टाने एक पत्र आले. 

उघडून पाहहले िो त्याि दहा रुपयाचंी करन्सी नोट हदसली. पाठहविाऱ्याचे नाव नव्हिे. ‘आपल्या 
वाटखचासाठी’ इिकेच हलहहले होिे. नवल नव्हे िर काय! कारि त्याच वळेी आम्ही िेवढे रुपये कसे 
हमळिील या काळजीि होिो. िोच दहा रुपये ियार. लागलीच आम्ही देिे वगैरे फेडून टाकले आहि 
दार्मजकलग मेलने हशलीग डी स्टेशनाि उिरण्याचे हनहिि केले. 

 
हनियाप्रमािे द सरे हदवशी थडमक्लासचे हिकीट काढून स्टेशनाि उभा आहे िोच डॅलसाहेब िेथे 

आले. आम्हाला पाहािाच िे म्हिाले, ‘वाः पैसा नाही म्हिून पदयात्रा करीि हशलीग डीला जािार असे 
हलहहले आहि हे काय?’ मी हसून उत्तर हदले, ‘एक िशीच अलौहकक घटना घटना घडली आहे!’ नंिर 
त्यानंी मला ओढीिच सेकंड क्लासच्या डब्याि नेले. माझे सेकंडक्लासचे उवमहरि भाडे त्यानंी हदले. आहि 
हशलीग डीपयंि सगळ्या रस्िाभर आपल्या उद् भवलेल्या एका नवीन कामासबंंधीचे हवचार त्यांनी हवस्िृिपिे 
साहंगिले. त्यानंी जो प्रस्िाव माझ्याप ढे ठेहवला िो माझ्या स्मरिान सार असा होिा. त्यानंी बोलिा बोलिा 
साहंगिले, ‘आपि, एकमात्र सत्यस्वरूप ईश्वरावर श्रद्धा असलेल्या व्यक्िींना एकत्र करून एक सभा 
स्थापन करूया. िे हिस्िी असोि वा ब्राह्म असोि वा नसोि. फक्ि नास्स्िक नसले म्हिजे झाले. या 
मंडळींना घेऊन एक सावमभौहमक धममप्रचार करण्याचा प्रयत्न करूया.” वगैरे. या मूळ हसद्धािंाच्या अनेक 
शाखाप्रशाखा होत्या. पि आिा त्या माझ्या ध्यानाि नाहीि. कलकत्त्याला जािाच हे कायम हािी घ्यायचे 
असा मात्र हनिमय घेिला. पि हाय! डॉलसाहेब कलकत्त्याला आल्यावर थोड्याच हदवसािं फार कठीि 
आहि द धमर अशा क हक्षरोगाने (जठरव्याधीने) आजारी पडले आहि मेहडकल कॉलेजच्या हॉस्स्पटलाि 
प्रािास म कले. 
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या हहमालयीन म क्कामाि मी ‘हहमाद्रीक स म’ नावाचा एक काव्यगं्रथ हलहहला. िो प ढे थोडासा 

वाढवनू छापला. 
 

आसामचा प्रवास 
 
खार्मसयागंहून आल्यावर काही हदवसानंी म्हिजे १८८६ सालच्या ज लै महहन्याि, मी 

धममप्रचारासाठी आसाम प्रािंाि जाऊन ध बडी, गोयालपाडा, गोहत्ती, िेजपूर, नेगाव, हशवसागर, हडब्रगूड 
आहि हशलाँग या सवम हठकािी गेलो. ज्या कारिानंी या प्रचार प्रवासाची हकीगि मनाि आठविे िी कारिे 
अशी :– मी ध बडीहून हडब्रगूडकडे जाि असिा रस्त्याि एके हठकािी माझे (स्वगीय) हमत्र द्वारकानाथ 
गागं ली हे येऊन मला हमळाले. िे ‘संजीवनी’चे एजंट म्हिून आले होिे व भारिसभेचे उपाध्यक्ष म्हिनू 
आसामच्या कूलीकायद्याचे आहि त्यासंबधंी इिर काही कामाचे संशोधन करण्यासाठी जाि होिे. पि िे 
मला हमळाल्याने एक नवाच प्रकार घडून आला. ज्या हठकािी मी जाई आहि व्याख्यानाची जाहहराि देई 
त्या हठकािी येथील इंग्रज अहधकारी, िेथील वहकलानंा आहि इिर प्रहिहष्ठि लोकानंा हवचारीि, ‘हे 
हशवनाथ शास्त्री कोि? हे काय कूलीकायदा वगैरे राजकीय कारभाराच्या चौकशीसाठी आले आहेि?’ िे 
उत्तर देि, ‘छे. िसे काही नाही. हे फक्ि ब्राह्मधममप्रचारक आहेि.’ ‘मग द्वारकानाथ गागं ली याचं्याबरोबर 
का?’ हा त्या अहधकाऱ्याचंा द सरा प्रश्न असे. त्यानंा उत्तर हमळे, ‘िे दोघे हमत्र असल्याम ळे बरोबरीने 
हफरिाि. इिकेच’ नंिर त्या त्या हठकािचे डेप्य टी कहमशनर वगैरे इंग्रज कममचाऱ्यापंैकी काही माझ्या 
व्याख्यानाला उपस्स्थि राहू लागले. इिकेच नव्हे िर हडब्रगूड येथे माझे व्याख्यान झाले त्या हदवशी फार 
मोठे वादळ होऊन पाऊस पडला. व्याख्यानाच्या जागी जाऊन पाहािो िो प्रहिहष्ठि लोकापंकैी बरीचशी 
मंडळी आलेली हदसिना. पि डेप्य टी कहमशनर मात्र उपस्स्थि होिे. 

 
आम्ही हडब्रगूड येथून हनघाल्यावर मागाि हशवसागरला गेलो. या हठकािी जा-ये करिाना दोन 

वगेवगेळ्या प्रकारच्या अडचिी आल्या. जािाना स्टीमरच्या बंदराि पाहहले िो हशवसागरच्या हमत्रमंडळींनी 
आमच्यासाठी हत्ती पाठहवले होिे. आम्ही दोघाहंी वीर प रुषानंी हत्तीवर आरोहि केले. हत्तीचा लहरी 
स्वभाव असिो हे यापूवी पाहण्याची अम्हाला सधंी हमळाली नव्हिी. यावळेी िे पाहहले. माह िाच्या 
द व्यमवहाराने असो वा अन्य काही कारिाने असो वाटेि हत्ती बराच खवळलेला हदसला. आहि आमच्यासह 
आडवाटेला असलेल्या एका िलावाि गेला. आमच्या पायापयंि पािी आले. हसाव,े रागवाव े की उडी 
मारून बाहेर जाव ेहे आम्हाला ठरहविा येईना. शवेटी माह िाने बरेच प्रयत्न करून व गोड गोड बोलून त्या 
हत्तीला राजमागावर आिले आहि मग आम्ही योग्य वेळी उिरण्याच्या हठकािी आलो. 

 
येिाना द सऱ्याच एका सकंटाि सापडलो. मध्ये काही हदवस प ष्ट्कळ पाऊस पडल्याम ळे सवमत्र 

पािीच पािी होऊन गेले त्यािच कळले की ब्रह्मप त्रानदाला फार मोठा पूर आला आहे. पि काय करिार! 
आम्हाला िर लवकर येिे क्रमप्राप्ि होिे. आमची जाण्याची व्यवस्था करण्यासबंंधाने आम्ही येथील आमच्या 
हमत्र मंडळीला फार घाई करू लागलो. त्यानंी त्याप्रमािे आमची जाण्याची िजवीज केली. 

 
हनघण्याच्या हदवशी सकाळीच पाहहले, िो एक हत्ती आलेला हदसला. मनोमन वाटले. हा फार 

शािं आहि हशष्ट हदसिो. हा काही िलावाि नेऊन ब डहविार नाही. पि आम्ही जेविे वगैरे आटोपून 
हनघण्याच्या वळेी पाहहले िो हत्ती क ठे हदसेना. जंगलाि क ठे हशरला होिा त्याचा शोध करूनही पत्ता 
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लागेना. शवेटी िेथील वकील हमत्रापंैकी एकाने आम्हाला आपली गाडी हदली. योग्यवळेी गाडीि बसून 
काही अंिर गेल्यावर आम्हाला हदसले रस्िा हचखलाने भरलेला. त्यािून गाडी जािे कठीि. हचखलाि 
गाडीची चाके रुिू लागली. शवेटी द्वाहरबाबू खाली उिरून गाडी लोटू लागले व ओढू लागले. शवेटी गाडी 
सोडूनच द्यावी लागली. आहि मग कूलीच्या मस्िकावर सामान चढवनू आम्ही पायी पायीच आठ मलैाचें 
अंिर िोडून बंदरावर जाव ेअसा बेि केला. पि शहराच्या बाहेर मोकळ्या जागी येऊन पाहािो िो एक 
शालवृक्षाच्या खोडापासून बनहवलेली नाव (हहला बंगालमध्ये शालिी म्हििाि. ही आकाराने लहान पि 
वगेवान असिे.) िेथे ियार आहे. चोहोकडे पािीच पािी झाल्याम ळे िी शहराजवळ आली होिी. लागलीच 
िी नाव भाड्याने ठरवनू आम्ही दोघे हिघे त्याि चढून बसलो. दहा एक हाि िी नाव जािे न जािे िोच 
हदसून आले की, नाविे जागोजागी हछदे्र असून िी फक्ि हचखलाने ब जहवली आहेि. आमच्या भाराने त्या 
हछद्रावंरचा हचखल दूर झाला आहि नाविे पािी हशरू लागले. लागलीच आम्ही त्यािून खाली उिरलो. 
आहि ढोपरभर पाण्यािून चालिच बंदराकडे हनघालो. 

 
गागुंली भैया बुडाले 

 
िो िसा एक क िूहलोत्पादक प्रकार झाला खरा. गागं लीभयै्या अशा िऱ्हेने पाण्यािून चालिाना 

माझ्यापासून वीस पंचवीस हाि प ढे होिे. त्याचंा उत्साह काय हवचारावा! माझ्याने त्याचं्याप्रमािे चालवि 
नव्हिे. अथािच मी थोडाफार मागे राहहलो होिो. अशा प्रकारे दोघाचंी ग डघाभर पाण्यािील वाटचाल चालू 
होिी. चालिा चालिा अकस्मात् गागं लीभयैा पाण्याि ब डाले. सामान घेऊन चालिाऱ्या कूलीच्या िोडून 
मी ऐकले, की त्या हठकािी एक नाला व त्यावर पूल होिा. ब्रह्मप त्रा नदीला महापूर आलेला असल्याम ळे 
नाला िर पार वाहून गेला आहि पूलही मोडून गेला असावा. मी घाबरलेल्या स्स्थिीि प ढे जाऊन पाहहले िो 
गागं ली भयैानंी काही अिंरावर डोके वर काढलेले हदसले आहि प नः ‘मी गेलो. ब डालों’ असे ओरडिा 
ओरडिा िे हदसेनासे झाले. आिा मात्र मी हनराश झालो. वाटले, नाल्यािील प्रवाहाबरोबर िे वाहाि गेले 
असाविे. स दैवाने प नः पाहहले िो काही अंिरावर त्याचें डोके पाण्यावर हदसले. यावळेी आपल्या हािानंी 
काही िरी त्यानंी पकडले असावे. नंिर समजले की नाल्याच्या नाजूला असलेले एक झ डूप त्याचं्या 
हािाला लागले व त्याची फादंी त्यानंी गच्च धरली. नाल्याच्या परिीराला ककहचत् दूर एक शालिी नाव उभी 
होिी. मी ओरडून नावाड्याला बोलव ूलागलो. “बाबूनंा वाचीव बाबूनंा वाचीव. बक्षीस देईन.” माझ्या या 
आरडओरडीम ळे नावाडी आपली शालिी घेऊन द्वाहरकाबाबूंकडे आले आहि त्यानंी त्यानंा उचलून नाविे 
घेिले. त्यानंा चागंले श द्धीवर आिण्याि काही वळे गेला. नंिर आम्ही दोघे जि िसेच प ढे चालू लागलो. 

 
आिा अस्िमानाची वळे होि आली. िहानेने आमचा घसा कोरडा पडला. गढूळ पािी हपण्याचे 

धाडस करवनेा. काय कराव ेअशा हवचाराि असिाना एका उंचवट्यावर एक बंगला असलेला हदसला. 
मनाि हवचार केला, बंगला आहे िेव्हा हिकडे मािसे असिारच. िी पािी देऊ शकिील. नंिर त्या 
उंचवट्यावर चढून बंगल्याजवळ जाऊन पाहािो िो, िो गव्हनममेंटचा इन् स्पेक्शन बंगला असल्याचे हदसून 
आले. िेथे एक आसामी नोकर होिा. त्याच्याजवळ पाण्याने भरलेली एक कळशी असून त्यावर एक पेला 
उपडा ठेवलेला होिा. लागलीच आम्ही त्या मािसाजवळ पािी माहगिले. त्यानंिर त्याचे आमचे जे बोलिे 
झाले िे असे. 

 
त्या नोकराने हवचारले, “ि म्ही पािी हपिार कसे?” 
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मी उत्तर हदले, “का? ि झ्या त्या पेल्यािून दे.” 
 
िो म्हिाला, “िसे करिा येिार नाही. ि म्हाला भाडं्याला हशव ूदेिार नाही. ि म्ही ‘काळे बंगाली’ 

आमचे हपण्याचे भाडें ि मच्या हािी कसे द्यायचे? त्या भाडं्याला ि मचा स्पशमही होिा कामा नये.” 
 
यावर आम्ही दोघेही म्हिालो, “ठीक आहे. हािाचंी ओंजळ करून त्याने पािी हपिो. िू त्या 

ओंजळीि पािी ओि म्हिजे झाले.” नोकराने शकंा काढली, ि मच्या हािाचा, पािी ओििाऱ्या पेल्याला 
स्पशम झाला िर? िसे होिारच.” 

 
इिक्याि द्वाहरकाबाबू झाडाची पाने िोडून आिण्यासाठी हनघाले. आहि जािाना त्या नोकराला 

सागंून गेले, ‘बरे िर, मी झाडाची पाने आिनू त्याचें द्रोि करिो. त्याि िू पािी ओि म्हिजे झाले.’ 
 
गागं ली भयैानंा येण्याला उशीर होऊ लागला. िेव्हा िेवढ्या वळेाि मी त्या नोकर मािसाला 

ब्राह्मधमम सागंायला स रवाि केली. मी म्हटले, ‘ि ला लाज कशी नाही वाटि? ज्या ईश्वराने ि ला हनमाि 
केले त्यानेच आम्हालाही जन्माला घािले. िसे पाहायला गेल्यास िू आहि आम्ही भाऊ भाऊ झालो. आज 
या संकटाि सापडून िहानेने आमचा प्राि जाऊ पाहाि आहे, ि झ्याजवळ पािी आहे पि िे िू आम्हालंा 
देऊ शकि नाहीस. ईश्वराने सवांसाठीच पािी हनमाि केले आहे. पि िे आम्हाला ि झ्याने देववि नाही! 
हकिी लज्जास्पद गोष्ट आहे ही!” 

 
का िे न कळे पि माझे हे सागंिे सपंिाच िो नोकर मािसू हळूच म्हिाला, “बरे िर. 

माझ्याकडच्या पेल्यानेच ि म्ही पािी प्या.” हे ऐकिाच मी द्वाहरकाबाबूनंा ओरडून साहंगिले, “या, या 
लवकर या. मी याला ब्राह्मधमाची दीक्षा हदली आहे आहि हा आम्हाला स्विःच्या पेल्यािून पािी द्यायला 
ियार झाला आहे.” 

 
नंिर आम्ही दोघेही खूप हसलो आहि त्याच्या पेल्याने पोटभर पािी हपऊन िृप्ि झालो. 
 
प नः पायचालीने त्या िसल्या ग डघाभर गढूळ पाण्यािूनच प ढे चाललो आहि सायंकाळ होिा होिा 

स्टीमरच्या बंदराि येऊन पोचलो. िेथील बाबू लोकानंा आमचे आगमन नवलाचे वाटून िे हवचारू लागले, 
“केवढे नवल! या जलप्रलयािून ि म्ही आलाि िरी कसे?” आम्ही हसून उत्तर हदले, “हस्िीदशमन, 
गाडीकषमि, नौकास्पशमन आहि शवेटी सिंरि.” आहि मग याची व्याख्या करून जेव्हा सवम वृत्तािं 
साहंगिला िेव्हा चागंलाच हास्यकल्लोळ उसळला. त्याच्या द सऱ्या हदवशी आम्ही दोघे जि घरी परिलो. 
 
णपिा-पुत्र मीलन 

 
१८८८ सालािील एक हवशषे स्मरिीय घटना अशी : काशी येथे माझे हपिृदेव एका हवशषे 

आजाराने रुग्िशय्येवर पडले होिे. मी यज्ञोपवीिाचा त्याग केल्याहदवसापासून त्यानंी मला त्याज्यप त्र 
ठरवनू घराबाहेर टाकले होिे. त्यापासून इिक्या वषांि त्यानंी माझे िोंडही पाहहले नाही; इिकेच नव्हे िर 
मी मरिासन्न स्स्थिीि असिानाही िे भेटले नाहीि. प्रथम प्रथम मी हमळहवलेल्या पैशािून पावली 
चवलीलाही िे स्पशम करीि नसि. हदले िर घेि नसि. मी माझ्या मोठ्या आिेभावाच्या हािून 
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शीिहनवारिाथम त्यानंा काबंळे वगैरे पोचवीि असे. िो मोठ्या कौशल्याने बाबाकंडून त्याचे पैसे घेई आहि 
पैसे माझ्या आईच्या हािी देई. मी जेव्हा भवानीप राि साऊथ सवबमन स्कूलमध्ये काम करीि होिो त्यावळेी 
माझ्या मधल्या बहहिीचा हववाह झाला. त्यावळेी मी लग्नाच्या खचाला मदि म्हिून ग प्िपिे आईच्या हािी 
काही रुपये हदले होिे. नंिर ही गोष्ट बाबानंा समजिाच िे इिके रागावले की त्यानंी त्या रागाच्या भराि 
घराच्या छपराला आग लावली. शजेारचे लोक आले आहि मग त्यानंी िी आग हवझहवली. पि नंिर हा 
त्याचंा क्र द्धभाव क्रमाक्रमाने ओसरि चालला. आहि मग मी दरमहा आईकडे दहा रुपये देि असिो हे ऐकून 
िे रागावले नाहीि. पि त्या पैशानंा िे स्पश करीि नसि. िे आईच्या हािीच राहाि. 

 
अशा िऱ्हेने वडलाचंा ससंार चालला असिाना मध्येच बाबानंी नोकरीिून म क्ि होण्याचा सकंल्प 

केला. कारि नोकरी सोडून गावाचा त्याग करून काशीवास केला की या अधमप त्राचे म खावलोकन 
करण्याचा प्रसंग येिार नाही. काशीके्षत्री राहण्यासाठी जाण्याआधी दोघेही िीथमके्षते्र करावी म्हिून गया, 
वृन्दावन वगैरे िीथमदशमनाला बाहेर पडली. त्यावळेी मी त्याचं्या िीथमयाते्रच्या खचासाठी म्हिनू काही 
द्रव्यसहाय्य केले. बाबानंीहह कृपाळूपिाने त्याचा स्वीकार केला. मलाही त्याम ळे कृिाथम झालोसे वाटले. 
प ढे यात्रा करीि करीि िो दोघेही काशीला आली आहि िेथे राहू लागली. िेथे बाबाचंा मोठा मानसन्मानही 
झाला. त्याचें पेन्शन आहि माझ्याकडून हमळिारी थोडीफार मदि याम ळे त्यानंी िेथे स खाचा ससंार 
थाटला. 

 
मी माझ्या बहहिीला–ठाकूरदासीला वहडलोपार्मजि घराि घराची राखिदारी करायला 

ठेवल्याम ळे मलाही प ष्ट्कळसा हनकििपिा आला आहि माझे दैनंहदन कायम हनर्मवघ्नपिाने चालू झाले. 
 
असे हदवस चालले होिे इिक्याि १८८८ सालच्या १२ फेब्र वारी हदवशी रहववारी ब्राह्ममंहदरािील 

उपासना आटोपून वदेीवरून खाली उिरिो न उिरिो िोच काशीहून माझ्या एका डॉक्टर हमत्राकडून 
िारेने बािमी आली, ‘ि मचे वडील फार आजारी आहेि. ि म्ही िाबडिोब हनघा.’ मी लागलीच हनघण्याची 
ियारी केली आहि माझी द सरी पत्नी हवराजमोहहनी हहला बरोबर घेऊन आगगाडीने काशीके्षत्री हनघालो. 
द सऱ्या हदवशी द पारी काशीला पोचलो आहि वाटेि डॉक्टर हमत्रवयांची गाठ घेिली. त्याचं्या 
सागंण्यावरून वडलानंा कॉलरा झाल्याचे कळले. नाडीही हािाला लागि नव्हिीच. त्यािच उचकी स रू 
झाली होिी. सगळी कचिाय क्ि द ःखी चेहेऱ्याने बसून होिी. अशा स्स्थिीि बाबाजंवळ जेव्हा मी जाऊन उभा 
राहहलो िेव्हा आज अठरा वषांनी पहहल्यादंाच त्यानंी क्षीि नजरेने माझ्याकडे पाहहले. परंि  मला पाहून 
त्यानंी िोंड हफरहवले. हवराजमोहहनीवर त्याचंा फार लोभ. हिने प्रथम त्याचंी पायधूळ मस्िकाला लाहवली 
आहि िी त्याचं्या हबछान्याजवळ बसली. िेव्हा बाबानंी हिच्या िोंडाकडे पाहहले आहि िे रडू लागले. मी 
डॉक्टर हमत्रानंा बाबानंा िपासून शजेारच्या खोलीि या असे सागंून मी त्या खोलीि गेलो. डॉक्टर आि 
येऊन मला म्हिाले, “आिा नाडी हािाला लागि आहे.” मी परमेश्वराला धन्यवाद हदले. नंिर आईला, 
बाबानंा माझ्याशी बोलण्याची हवनंिी करण्यास सागंून म्हटले, “मी आजारासंबधंाने त्याचं्याकडून सवम 
हकीगि कळल्याहशवाय डॉक्टरानंा िरी कसे समजावनू सागंू?” माझे हे म्हििे आईने त्यानंा साहंगिले 
िेव्हा त्यानंा माझे म्हििे पटले म्हिनू असो वा ज्या हदवशी िे आजारी पडले त्याच्या द सऱ्याच हदवशी 
अगदी ित्परिेने मी आलो हे पाहून असो, माझ्या यज्ञोपवीित्यागानंिर अठरा वषांनी त्यानंी पहहल्यादाच 
माझे िोंड पाहहले व माझ्याशी िे बोललेही. 
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आजाराच्या जोरदार आक्रमिाने क्षीि झालेले असिानास द्धा त्याचं्या चेहेऱ्यावर थोडीस द्धा ग्लानी 
वा हखन्निा हदसि नव्हिी. डॉक्टरानंी त्याचें मनगट हािाि धरून जेव्हा ‘नाडी चालिे आहे’ असे म्हटले 
िेव्हा बाबा हसून म्हिाले, ‘आधी अनाडी त्याि नाडी म्हिे.’ आई रडि होिी हिच्याकडे बोट दाखवनू िे 
मला म्हिाले, ‘ही हकिी असमंजस आहे पाहहलेस? ज्यासाठी काशीके्षत्री येिे घडले िे िर आपोआप होि 
आहे. त्याबद्दल आनंद मानायचा िे राहहलेच. उलट रडण्याला आरंभ! काशीके्षत्री मी काही व्यापारधंदा 
करायला आलो नाही. मरायला आलो आहे. िे मरि अनायासे येि आहे त्याचा इिका शोक कशाला!’ मी 
म्हटले, ‘बाबा, हे िर आपि सहज म्हिनू बोललाि, पि आईच्या अन्िःकरिाला िे कसे रुचिार?’ यावर 
बाबा म्हिाले, ‘िर मग हिने येथे येिा कामा नये होिे. हिचे येिे अयोग्य.’ नंिर मी ऐकले की कोवळ्या 
िालफळाचे पािी हदल्याने उचकी थाबंेल. लागलीच िी िसली फळे हमळहवण्याला मी उिावीळ झालो. 
द सरे हदवशी माझे एक हमत्र बाबानंा पाहायला आले. बाबा हसि हसि त्यानंा म्हिाले, ‘बघा, याला िाल न 
हमळाल्याम ळे हा बेिाल होऊ पाहाि आहे!’ माझे िे हमत्र जािाना हसि हसि म्हिनू गेले, ‘यानंा मारण्याला 
यमस द्धा हभऊन माघार घेईल. असले मानहसक सामथ्यम सवांिच आढळिे असे नाही.’ 

 
असो. हे काही असले िरी बाबा काही हदवसािंच त्या आजारािून उठले. त्यानंी पथ्यपाण्याला 

स रवाि केल्यावर व िे िरिरीि आहेि असे पाहून आम्ही कलकत्त्याला आलो. आम्ही जायला हनघालो 
िेव्हा िे मला म्हिाले, ‘मी सूनबाईला गाडींि बसवनू येिो.’ मी म्हटले, ‘नको. बाबा िसे करू नका. 
आपल्या स नेला िर मीच आिले आहे मी हिला घेऊन जाईन. आपि उठू नका. पि िे काही केल्या माझे 
म्हििे ऐकून घेईनाि. प्रयत्नपूवमक उठू लागले. काय करिार! मग दोघानंी त्याचं्या खादं्याला धरून त्यानंा 
हबछान्यािून उठहवले आहि हळूहळू हजन्यावरून खाली आिले. नंिर काठीच्या नेटाव्याने एकाचा हाि 
धरून िे हळूहळू गल्लीच्या िोंडाशी वळिावर आले आहि मोठ्या रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या 
गाडीशी येऊन थाबंले. मी आहि हवराजमोहहनीने त्याचंी पायधूळ मस्िकाला लावनू गाडीि चढलो नाही 
िोच बाबा रडि रडि चक्कर आल्यासारखे होऊन रस्त्याि खाली बसले. शवेटी त्यानंा दोघाहिघानंी धरून 
कसेबसे घरी नेले. 

 
यानंिर काही काळाने (१८८८ च्या १३ एहप्रल रोजी) बाघआचँडा येथे राहिारे श्रीमान योगेंद्रनाथ 

वदं्योपाध्याय नावाच्या िरुिाबरोबर माझी हद्विीय कन्या िरंहगिी हहचा हववाह झाला. 
 

  ٭٭٭
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.१७. 
 

इगं्लंडचा प्रवास 

 
१८८८ साली माझे हमत्रवयम द गामोहनदास आहि त्याबरोबरच डेप्य टी कलेक्टर बाब ूपावमिीचरि 

राय या दोघानंी इंग्लंडला जाण्याचे ठरहवले. द गामोहनबाबू आपल्याबरोबर मला या म्हिू लागले व 
त्यासाठी लागिारे बोटीचे भाडे द्यायलाही ियार झाले. मी त्याचं्याकडून आल्यावर माझ्या हमत्रमंडळींसमोर 
हा माझा प्रयािाचा बेि सागंिाच त्याचं्यापैकी काहींनी मला द्रव्यसहाय्य करण्याचे अहभवचन हदले. या 
सगळ्याचं्या आग्रहाने मी द गामोहनबाबू व पावमिीचरि राय याचं्यासह १८८८ च्या १५ एहप्रल रोजी 
इंग्लंडला हनघालो. 

 
मी सेकंड क्लासचे हिकीट काढले होिे. द गामोहनबाब ूव पावमिीचरिबाबू फस्टमक्लासमध्ये होिे. 

बंगालच्या उपसागराि बोट जािाच पावमिीचरिबाबूनंा बोट लागली. वान्त्या होऊ लागल्या. म्हिनू िे 
स्विःच्या कॅहबनमध्येच पडून राहहले. द गामोहन काहीसे बरे होिे पि हनघिाना िे द बमल अवस्थेिच हनघाले 
होिे. मी पाळीच्या िापाने आजारी असिानाच या प्रवासाला हनघालो होिो. पूर्मिमा–अमावास्येला माझी 
िापाची पाळी असे. िाप आला की कॅहबनमध्येच एकाकी स्स्थिीि मला पडून राहाव ेलागे. पडल्या पडल्या 
त्या प्रासहंगक भावनेि मी जे गािे ियार केले होिे िे नंिर कलकत्त्याला पाठहवले आहि िे मला वाटिे 
ित्त्वकौम दीि प्रकाहशिही झाले. नंिर ब्रह्म संगीि गं्रथाि त्याचा समावशे करण्याि आला. 

 
१ आहम एक म खे मायेर ग ि बहल केमने? 
२ आर कोन मा आछे एमनकरे पाहलिे जाने? 
३ हक स्वदेश ेहक हवदेश ेमा आमार सवमदा पाश े

प्रािे बसे कहेन कथा मध र बचने । 
४ आहम िो घोर अहवश्वासी, (माके) भ ले थाहक हदवाहनशी 

मा आमार सकल बोझा बहेन यिने । 
५ ए अनन्ि कसध  जले मा आमाय रेखेछेन कोले, 

कि शास्न्ि कि आशा हदिेछेन प्रािे । 
६ हाय आहम हक कहरलाम! एमन माये ना हचहनलाम! 

ना सहंपलाम प्राि-मन एमन चरिे । 
 

अथव– १ मी (माझ्या) एकाच िोंडाने आईचे ग िविमन कसे करू? 
 २ अशा िऱ्हेने (लालन) पालन करिारी द सरी आिखी कोििी आई आहे? 
 ३ स्वदेशाि (म्हिा) अथवा परदेशाि (म्हिा) आई नेहमी माझ्याजवळ हृदयाि बसून 

गोड भाषेि गोष्टी सागंिे.  
 ४ मी िर महान् अश्रद्धाळू मािूस! आईचा मला रातं्रहदवस हवसर पडिो;– पि माझा 

सगळा भार िी अगत्याने साभंाळिे.  
 ५ या अफाट महासागराि माझी आई मला आपल्या ओसगंावर घेऊन साभंाळीि आहे– 

माझ्या मनाला िी हकिी आशा आहि हकिी शािंी देि आहे! 
 ६ अशी माझी आई असून; हाय! मी हिला ओळखले नाही– 
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काय केले मी हे! हिच्या अशा चरिावंर मी आपले िन मन का बरे अपमि केले नाही! 
   

 
बोटीवर असिाना दोन घटना घडल्या त्याम ळे मी इंग्रजाचंी वागिकू आहि फ्रें चाचंी वागिकू या 

दोहोंिील भेद जािू शकलो. पहहली घटना अशी; आमच्याबरोबर एक इगं्रज सहप्रवासी होिा. िो सहा 
महहन्यापूंवी भारिाि हफरण्यासाठी आला होिा. आिा ं िो हफरून परि हनघाला होिा. िो एके हदवशी 
जेवायला बसला असिा सोबिच्या इिर इंग्रजाजंवळ एिदे्दहशयानंा खूप हशव्या देऊ लागला. भारिाि 
राहािाऱ्या इंग्रजाचं्या िोंडून जे ऐकले होिे आहि स्विः जे पाहहले होिे िे सागंनू एिदे्दहशयासंंबधंी हिरस्कार 
व्यक्ि करीि होिा. मी त्यावळेी काहीच बोललो नाही. जेविानंिर वरच्या डेकवर जेव्हा िो हफरायला गेला 
िेव्हा मीही िेथेच हवा घेि होिो. िो येिाच त्याच्या जवळ जाऊन त्याला सभ्य िऱ्हेने म्हटले, “आपि 
जेविे वळेी ज्या सवम गोष्टी बोलि होिा त्या बाबिीि आपल्याला काही सागंाव े अशी माझी इच्छा आहे. 
आपिाला या देशाि प रिे सहा महहनेही झाले नाहीि, आपि जे ऐकलेि त्यािील प ष्ट्कळसे यथािथ्य 
नाही.’ माझे हे बोलिे ऐकिाच त्याने आपले िोंड हफरहवले आहि म्हटले, “जरूर नाही. ि मचे म्हििे 
ऐकून घेण्याची माझी इच्छा नाही.” त्या हदवसापासून मी त्याचा ससंगम टाळला आहि त्यानेही 
माझ्याबाबिीि िसेच केले. एका बोटीि एक क्लासाि राहायचे, एकाच टेबलावर जेवायचे पि आमच्याि 
केवढा दूरान्वयीभाव हनपजला. बोलिे, पहरचय, संभाषि काही नाही. 

 
द सरी घटना अशी : बोट जेव्हा फ्रान्सच्या मासेल्स बंदराि येऊन उभी राहहली िेव्हा मी ठरहवले 

की, एकवार शहर पाहून यावे. मोठमोठ्या नावा येऊन बोटीवर माल चढवीि होत्या. मी एका बाजूला उभा 
होिो. थोडी गदी ओसरल्यावर उिराव ेअसा बेि. हििक्याि दोघे फ्रें च गृहस्थ आलेले हदसले. िे हिथले 
पॅसेंजर असाविे. त्याचं्याबरोबर त्याचें काही हमत्र त्यानंा पोचहवण्याला आले होिे. त्यािील एक प्रहिहष्ठि 
गृहस्थ, हमत्राला पोचवनू परि जािाना मी बाजूला उभा आहे असे पाहून माझ्याजवळ आला आहि मला 
म्हिाला, “आपि भारिािून आला असावा असे मला वाटिे?” 

 
मी “होय” असे उत्तर हदले. “आपल्याला मागाि त्रास वगैरे झाला नाही ना?” त्याने हवचारले. 
 
“नाही मी अगदी चागंल्या स्स्थिीि आलो.” मी साहंगिले. 
 
नंिर त्याने मला हचरूट प ढे करून “पाहहजे काय” म्हिून हवचारले. “मी हचरूट ओढीि नाही” 

असे साहंगिल्यावर हािािील हचरूट त्याने लपहवला. शवेटी म्हिाला, “आपि बंदराि जािार? पि 
सावधहगरी बाळगा. चागंला द भाषा घ्या. नाहीिर लोक फसहविील.” असे म्हिून जािाना एका चागंल्या 
माहहिीिल्या द भाष्ट्याला माझ्या स्वाधीन करून गेला. 

 
इंग्रज गृहस्थाच्या वागि कीि आहि याच्या वागि कीि हकिी फरक! 
 
या सम द्रप्रवासािील आिखी एक उल्लखेनीय घटना अशी आहे– बोटीिील प्रवासी आपल्या 

करमि कीसाठी म्हिून हनरहनराळे प्रकार शोधून काढीि. साहेब आहि मडमा याचं्याि नाचगायन आहि 
खेळ चालिच होिे. आम्ही ‘हमजापूर’ नावाच्या बोटीने चाललो होिो. त्यािील फस्टमक्लासच्या उिारंूनी 
अशा प्रकारच्या नृत्यगान क्रीडेला स रवाि केली. सेकंडक्लासाि चीन देशािून आलेले हकत्येक इगं्रज 



 अनुक्रमणिका 

हमशनरी कोलंबो बंदरािून चढून आमच्याि हमसळले. त्यानंा मी म्हटले, ‘या. आपि आठवड्यािून एक 
हदवस सेकंडक्लासाि हनरहनराळ्या हवषयावंर व्याख्याने देण्याचा उपक्रम स रू करू पहहल्या वगाच्या 
उिारंूनाही त्याि हनमहंत्रि करू.” माझा हा उपक्रम सवांना मानवला आहि आमची साप्िाहहक 
व्याख्यानमाला स रू झाली. त्यािील एक व्याख्यान मला द्याव ेलागले. जरी प ष्ट्कळसे उिारू आले नाहीि 
िरी जे आले होिे त्यानंी माझ्या व्याख्यानाबद्दल संिोष प्रकट केला. या हनहमत्ताने नॉवे देशािील एका 
प्रहिहष्ठािाशी माझा पहरचय झाला व हमत्रत्वही होऊन गेले. आपला फस्टमक्लास सोडून हे अनेकदा द सऱ्या 
वगाि येऊन माझ्याशी संभाषि करण्याि वळे घालवीि. 

 
लंडनािील णबऱ्हाड 

 
शहनवार िा. १९ मे रोजी आम्ही लंडन येथे आलो. दोन हदवसािच मी ब्राह्मसमाजाच्या हहिैहषिी 

हमस् कॉलेट यानंा भेटलो. त्या त्यावळेी लंडनच्या उत्तर भागाि हायबरी जवळील एका घराि एकट्याच 
राहाि असि. एक मोलकरीि त्याचंी सगळी व्यवस्था ठेवी. त्याहशवाय भावाची म लगीही त्याचं्याकडे राहाि 
असावी. हमस्  कॉलेट मला म्हिाल्या, “िू या उत्तर लंडनािच राहण्याची एखादी व्यवस्था कर. म्हिजे 
दोघाचंी वारंवार गाठभेट होईल.” मी त्याचं्या सागंण्याप्रमािे उत्तर लंडनािच कॅमडेनस्रीटच्या बाजूला 
हहलड्रॉपरोड नावाच्या गल्लीि एका क ट ंबाि राहण्याची जागा हमळहवली व िेथे राहू लागलो. 

 
खोली घेऊन िर बसलो खरा; पि प ष्ट्कळ हदवस मन भारिािच ग ंिून राहहले. रस्त्याि सगळीकडे 

केवळ गोरी मािसे, मी हफरायला हनघालो की सवमजि आियमचहकि होऊन माझ्याकडे बघि राहाि. माझी 
भाषा क िी समजि नसे आहि मी मेलो की जगलो इकडेही कोिी लक्ष देि नसे. हे सगळे पाहून मी क ठे 
आलो हा, असे वाटून मन बचेैन होई. हे सवम मला कसेसेच वाटू लागले. हशवाय स्वदेशािून हनघिाना जो 
पाळीचा िाप बरोबर घेऊन आलो होिो िो इंग्लंडला गेल्यावरही हकत्येक महहने िसाच होिा. िापाने 
िळमळि खोलीिच पडून राहाि असे. कोिी माझ्याकडे ढ ंकून पाहिारा मन ष्ट्यही नव्हिा. घरािील 
बायकापंकैी िर कोिीच प रुषाचं्या खोलीि येि नसि. नोकर एक वळे चहा देऊन जाई िेवढाच. 

 
खेरीज माझ्या मनाला एक प्रकारचा कोरडेपिा, एकाकीपिा वाटे िो वगेळाच. कोलाहलपूिम अशा 

या राजधानीि ईश्वराने जि ूकाय माझा त्याग केला आहे! अशा स्स्थिीि बरेच हदवस मी मोठ्या द ःखाि 
घालहवले. नंिर काही हदवसानंी हबछान्याि पडल्या पडल्या मी एका गेय पद्याची रचना केली िी अशी — 

 
१ जानलाम ना मा, ब झलाम ना मा, एंदेर रीहि केमनधारा, 
२ थाक थाक ल काओ कोथाय, करे आमाय हदशहेारा? 
३ आहम आचलंधरा छेले, जेिे हय हक एकला फेले? 
४ मायेर म ख ना देखिे पेले, भये छाओयाल हये सारा! 
५ यहद बल हक ग ि आछे, बाँधा रबे आमार काछे, 
६ (ि हम) आपनार ग िे आपहन बाँधा, ओ आमार मा चमत्कारा? 
 

अथव– १ आई, ि झ्या वात्सल्याची ही काय रीि आहे, हे मी समजलो नाही आहि जािलेही नाही.  
 २ मला असा गोंधळवनू टाकून िू क ठे लपून राहिेस ग? 
 ३ ि झ्या पदराच्या आधाराने राहािारे मी ि झे लेकरू आहे. असे असिाना मला एकटा 
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टाकून ि ला जावविे िरी कसे? 
 ४ आईचे िोंड न हदसल्याने भीिीने ि झे लेकरू व्याकूळ झाले आहे! 
 ५ जर हवचारशील की ि झ्याकडे असा कोििा ग ि आहे, की ज्याकहरिा मी ि झी बाधंली 

राहू? 
 ६ आपल्याच ग िानंी स्विः बाधंली राहािारी, अशी माझी चमत्काहरक आई आहेस िू.  

 
ज्या क ट ंबाि मला राहायला जागा हमळाली होिी, िे क ट ंब इंग्लंडािील मध्यमवगािील खालच्या 

दजाचे मानले जाई. त्या क ट ंबािील हस्त्रया सगळा हदवस काबाडकष्ट करून, दरवाजे हखडक्या वगैरेंना 
लागिारे पडदे ियार करीि आहि ७५ वष े वयाचा म्हािारा घरमालक बाप, िे सगळे पडदे नोकराच्या 
डोकीवर देऊन प्रहिहष्ठि गहृस्थाचं्या घराि आहि द कानाि हवकून यायचा. त्या क ट ंबाि केवळ वृद्ध 
आईवडील आहि िीन म ली होत्या. हशवाय िे क ट ंब आपल्या घराि माझ्यासारखे येिारे पाह िेही (पेइंग 
गेस्ट म्हिून) ठेवीि. मी ज्यावळेी िेथे होिो, त्यावळेी त्या घराि माझ्याहशवाय एक जपानी, (त्यानंिर 
त्याच्याजागी एक रहशयन) एक आयहरशमन, व दोन इंग्रज िरुि राहाि. 

 
घरवालीने दोन हदवसािच मला चागंले ओळखून घेिले आहि माझ्या कपड्यालत्त्याकंडे िी हवशषे 

लक्ष देऊ लागली. आहि लंडन शहर पाहण्याच्या बाबिीि ठाऊक असाव्या लागिाऱ्या अत्यावश्यक सवम 
गोष्टी िी नेहेमी मला सागंू लागली. हिने मला इिके चागंले ओळखले की मी चहा प्यायला गेलो की िी 
हसून म्हिि असे “हमस्टर शास्त्री! थाबंा. थाबंा. मी अगोदर ि मच्या गळ्याि हबब [bib हबब् म्हिजे लहान म लाचे 

लाळेरे.] बाधंिे.” मी हिच्या घराि हनरुपद्रवावस्थेि व स खाि राहू लागलो. हळूहळू इंग्रज समाजािील 
बऱ्यावाईट गोष्टींचे मी हनरीक्षि करू लागलो. 

 
इगं्लंडच्या सववसाधारि समाजािील गुिदोष 

 
दोष प्रथम सागंनू टाकिो. लंडनला गेल्यावर द सऱ्या हदवशीच हबऱ्हाडाला जागा पाहण्यासाठी 

म्हिून बाहेर पडलो. एक बगंाली िरुि (कोि िे चागंलेसे आठवि नाही.) माझ्याबरोबर होिा. मी प ढे 
चाललो होिो. िो मागून येि होिा. मागूनच िो अकस्मात् मोठ्याने ओरडला, “मोशाय, मोशाय बाजूला 
सरून उभे राहा. पकडलेच आपिाला.” मी मागे वळून पाहहले िो दारूच्या नशिे असलेली एक स्त्री माझ्या 
गळ्याभोविी असलेली चादर पकडण्याकरिा येि आहे आहि म्हिि आहे, “हहअर इज माय मनॅ” द सरी 
एक बाई हिला बाजूला ओढण्याचा प्रयत्न करीि आहे. मी हा प्रकार पाहून त्या दोघी दूर गेल्यावर बंगाली 
िरुिाला म्हटले, “हे आम्ही क ठे आलो रे? हे काय पाहािो आहे?” िो म्हिाला, आिखी थोडे हदवस राहा 
म्हिजे आिखीही अशी अनेक दृश्ये हदसिील.’ आहि मग झालेही िसेच, अहिहरक्ि मद्यपानाची आिखी 
अनेक दृश्ये हदसू लागली. हस्त्रया कझगून ककवा नशिे चूर होऊन िोल सावरू शकि नाहीि, पोलीस त्यानंा 
पकडून नेि आहेि अशीही दृश्ये पाहहली. िेथील वाईट चालीच्या हस्त्रया फार धाडशी. प रुषानंा रस्त्याि 
पकडून त्यानंा त्या घेऊन जाि. आम्ही इंग्लंडला पोचण्यापूवी काही हदवस असा एक कायदा िेथे जारी 
झाला होिा की, एखाद्या स्त्रीने रस्त्याि ककवा द सरीकडे क ठे एखाद्या अपहरहचि प रुषाला त्रास हदला आहि 
त्या प रुषाने िसे जर पोहलसानंा कळहवले िर लागलीच पोहलस हिला हगरफदार करिील व कायद्यान सार 
हिला सजा होईल. पि परदेशािील काळा मन ष्ट्य त्यानंी पाहहला की त्यानंा वाटे येथील हा कायदा याला 
क ठचा माहीि असिार? आहि त्याम ळे काळ्या मािसाला अशा िऱ्हेने सिावनू सोडण्याला त्या मागेप ढे 
पाहाि नसि, भीि नसि. एकदा मी रात्री बऱ्याच उहशरा हबऱ्हाडी येि होिो. गल्लीच्या जवळ असलेल्या 
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एका वळिावर मी येिाचं एका स्त्रीने मला “ग ड इस्व्हकनग” केले आहि हवचारले, “कसं काय ठीक आहे?” 
मी रीिीप्रमािे “क्वाईट वले. थकँ यू.” असे उत्तर हदले. मला वाटले, द कानाि, पोस्ट ऑहफसाि हकिीिरी 
हस्त्रया भेटिाि. त्यापैकी कोिीिरी असेल. पि पाहिो िो िी त्यापंकैी नव्हिी िी मला प नः म्हिाली, “डू यू 
वाँट ए स्वीट हाटम?” बोलिा बोलिा माझा हाि आपल्या काखेि धरून िी माझ्या बरोबर चालू लागली. मी 
घृिेने हिच्या हािून माझा हाि सोडवनू घेऊन म्हटले, “िू असिेस क ठे? रात्री अपरात्री अशी हफरिेस 
का?” यावर हिने मला जे उत्तर हदले आहि माझ्याशी ज्या िऱ्हेचे विमन केले, त्याची आठवि करायलाही 
मला लाज वाटिे. मी लागलीच हिचा हाि हझडकारून घाईघाईने हबऱ्हाड गाठले. िरीपि काही वळे िी 
माझ्या बरोबरच चालि राहहलीच. अपहरहचि प रुषाशी स्त्रीची अशा प्रकारची धाडशी वागिूक मी यापूवी 
कधी पाहहली नव्हिी. आमच्या देशािील िरुि अशा हठकािी येऊन कोित्या सकंटाि पडि असिील देव 
जािे! 

 
रात्र वाढि चालली की लंडनचे रस्िे एक वगेळेच रूप धारि करिाि. त्याचंा म खवटाच बदलिो. 

जो पाहावा िो कझगलेला! रात्री ११ वाजल्यानंिर कोिा एखाद्या दूरच्या हठकािाहून रेल्वनेे घरी याव े
लागले िर मला असे हदसून येई की स्टेशनाि हिकीटहवक्री करिारा नशिे चूर, स्टेशनचा जो मन ष्ट्य 
(पोटमर) गाडीचा दरवाजा उघडायला येई िोही कझगलेला. त्याला धड उभेही राहिा येिे कठीि. जे 
एकमेकाबंरोबर एका डब्याि येऊन बसि िे स्त्री-प रुष नशिेच असायचे. उिरून रॅममध्ये बसलो पि िेथेही 
कोि क िाच्या अंगावर रेलून पडेल याचा नेम नाही. ज्याच्याशी बोलाव ेत्याच्या िोंडाला दारूची घाि पाहून 
मनाला वाटे, एवढ्या मोठ्या या जािीि हा हपण्याचा जर दोष नसिा िर यानंी आिखीही हकिीिरी 
महत्त्वाची कामे केली असिी! 

 
चोहोकडेच इंग्रज जािीची ही मद्यासक्िी मला आढळे. क ठे रस्त्याच्या बाजूला पाहहले िो आमच्या 

देशािील धान्याचे ढीगच्या ढीग हदसले. म द्दाम उभा राहून हे असे ढीग असण्याचे कारि हवचारले िेव्हा 
समजले की या धान्यापासून मद्य ियार करण्याि येिे आहि गाळ फेकला जािो, त्याचे हे डोंगर. िे पाहून 
वाटले, आई ग! अन्नाच्या अभावाम ळे आमच्या देशािील हजारो गरीब लोक उपासानंी मरि आहेि आहि 
त्याचं्या िोंडचे अन्न काढून आिनू हे लोक त्याचा असा द व्यमवहार करीि आहेि! 

 
ज्या घराि मी राहाि होिो त्या घराचा म ख्य प रुष वृद्ध. िो, त्याची पत्नी आहि िीन म ली हा त्याचा 

पहरवार. जेविाच्या वळेी त्या हस्त्रयानंा मद्यपान करिाना मी पाहहले नाही पि त्याचंा म्हािारा बाप प्रत्येक 
हदवशी सायंकाळी जेविानंिर त्या जेविाच्या जागीच बसून रात्री स मारे बारा वाजेपयंि वाचन करीि असे. 
इकडे वाचन चालू असायचे आहि वारंवार मद्यपान करायचे हा त्याचा क्रमच. त्यासाठी त्याच्या हािाशी एक 
लहानसा धान्यापासून बनहवलेल्या मद्याने भरलेला मद्यक ं भ असायचा. वाचन संपिा िो मद्यक ं भही 
जवळजवळ हरिा व्हायचा. झोपायला जािाना मी कधी एखादे हदवशी त्याच्याशी बोलू लागलो िर मद्याच्या 
नशमे ळे त्याच्या आवाजािही बदल झालेला जािवायचा. 

 
िे काही असले िरी या पहरवाराि धार्ममकिेचा प्रभाव चागंलाच होिा. रोज सकाळी ही सवम 

कौट ंहबक मंडळी उपासना करीि. आहि रहववारी हनयहमिपिाने उपासनामहंदराि जाि. त्या वृद्ध प रुषाचा 
धमाकडे हवशषे ओढा असलेला मला जािवे. िो रहववारी धमोपदेश ऐकण्यासाठी चागंल्या चागंल्या 
उपासना महंदराि मला नेि असे. मी भारिाला परि येिाना मला त्याने एक प स्िकही भेट म्हिून हदले 
होिे. बोटीवर आल्यानंिर पाहहले िो िे एक दैहनक उपासनेचे प स्िक होिे. त्याि अनेक साध सिंाचं्या 
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उक्िी हदलेल्या होत्या. प स्िकाच्या प्रारंभीच त्या वृद्धाने स्विः एक प्राथमना हलहहली होिी. हिचा साराशं 
असा– ‘हे प्रभो, ज्याप्रमािे एकदा दमास्कसला जािाऱ्या पॉलसमोर स्विः प्रगट झालास, त्याप्रमािे 
आपल्या देशाि पोचिो न पोचिो िोच या धममपे्रमी मन ष्ट्यासमोर स्विः प्रगट हो. याला ि झा प्रकाश हदसू दे!’ 
असल्या साध सदृश मन ष्ट्याला िे स रापानाचे व्यसन! 

 
एकदा जेविाला बसलो असिा त्या वृद्ध मन ष्ट्याला मी म्हटले, ‘आपि बायबलािील प्रत्येक गोष्ट 

हबनच क आहे असे मानिा आहि त्यावर आपली श्रद्धा आहे?’ 
 
“होय. िे िर खरेच आहे.” त्याने उत्तर हदले. 
 
“ठीक आहे, आदम नावाचा एक, मानवाचा आहदहपिामह होिा आहि त्याची अवस्था पूिम हनष्ट्पाप 

होिी असाही आपला हवश्वास आहे?” 
 
“होय िसा हवश्वास आहेच.” 
 
असे त्याचे उत्तर हमळाल्यावर मी म्हटले, ‘ठीक आहे. या हनष्ट्पाप पूिावस्थेि आदम मद्यपान करीि 

असे की नाही?’ 
 
त्याने चटकन साहंगिले, “नाही. त्यावळेी मद्याचा शोधच लागला नव्हिा” मीही हििक्याच 

ित्परिेने हवचारले, “िर मग असे आढळून येिे, की मद्य हे मन ष्ट्याच्या पहििावस्थेिील पेय असाव?े” 
 
मी असे हवचारिाच िो वृद्ध प रुष माझ्यावर रागावला आहि भलिेसलिे काहीिरी बोलू लागला. 

मी, त्याची पत्नी आहि म ली सवमच हसू लागलो. 
 

लंडनमध्ये मद्यपानणवरोधी चळवळ 
 
एकंदरीि सागंायचे म्हिजे कोिाही इगं्रजाशी थोडीबह ि ओळखदेख व बोलीभाषि होिाच मी 

त्याला मद्यपानाहवरुद्ध भडकावण्याचा प्रयत्न करीि असे. एकदा हकत्येक प्रहिहष्ठि गृहस्थ आहि हस्त्रया 
यानंी स्थाहपलेल्या कामकरी वगाच्या सभेला मी उपस्स्थि राहहलो. त्या हदवशी चचेचा हवषय, ‘मद्यासक्िी 
ही अनैहिक आहे’ हा होिा. मी मद्यपानाचा हवरोधक असल्याम ळे त्यानंी मला या सभेचे हनमंत्रि हदले होिे. 
‘राष्ट्रीय मद्यासक्िीच्या अहनष्टिे’ वर जेव्हा वक्िे बोलू लागले िेव्हा माझे अन्िःकरि हवस्मय आहि घृिा या 
दोन भावनानंी भारून गेल्यासारखे झाले. शवेटी त्यानंी मला चार शब्द बोलण्याची हवनंिी केल्यावरून मी 
बोलू लागलो, ‘ि म्ही िोंडाने फक्ि ‘स रापान हनवारि’ ‘स रापान-हनवारि’ असे बोलि आहा. पि मी िर 
ि म्ही स रासागराि ब डून गेल्याचे पाहाि आहे. ि म्हाला रस्त्यािील मद्यहवके्रत्याचा ग त्ता हे सवमश्रेष्ठ घर 
वाटिे. जिू काय सवमसाधारि मािसाची िी बैठकीचीच जागा. प्रहिहष्ठि गृहस्थानंा िेथे जायला लाजशरम 
वाटि नाही. परंि  आमच्या देशािील सभ्य लोक दारूच्या द कानाि कधीही जाि नाहीि. फक्ि हलक्या 
दजाचे लोकच िेथे जािाि, ज्या देशाच्या पूवमजानंी मद्यपानाची महा पािकाि गिना केली आहे त्या 
देशािून मी आलो आहे.’ बोलिा बोलिा मी मनूचे ‘ब्रह्महत्या स रापानं स्िेयं.’ वगैरे वचने उद् धृि केली. 
इिकेच काय पि आमच्या पूवमजाचंी एक म्हि साहंगिली की, ‘माजलेला हत्ती हपसाळलेल्या स्स्थिीि 
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अंगावर चालून आला िर हत्तीच्या पायाखली हचरडून मरि पत्कराव ेपि मद्यगृहाि मद्य घेऊ नये.’ ही मी 
हदलेली सगळी वचने ऐकून उपस्स्थि प रुष आहि हस्त्रया आ वासूनच राहहल्या आहि एकमेकाचं्या िोंडाकडे 
पाहू लागल्या. मी प ढे आिखी साहंगिले, “आमच्या देशाि अशी लक्षावधी क ट ंबे आहेि, उदाहरिच 
द्यावयाचे िर माझे स्विःचे क ट ंब की ज्यानंी आपल्या चौदा हपढ्यािं कोित्याच प्रकारचे मद्य पाहहलेलेस द्धा 
नाही. असा देश ि मच्या सरकारच्या िाब्याि आल्यावर त्याला या ना त्या मागाने मद्यपानाची चटक लावली 
जाि आहे आहि हजारो दारूची द काने उघडली जाि आहेि!” हे वाक्य मी उच्चारिाच चोहोकडून ‘शमे् 
शमे्’ असा उच्चार होऊ लागला. 

 
दुष् लोकाचं्या िावडीि 

 
एके हदवशी उत्तर लंडनमधील माझ्या खोलीिून मी क मारी कॉलेटला भेटण्याकहरिा जाि होिो. 

रस्त्याि एक मन ष्ट्य एक छापील पत्रक घेऊन माझ्याकडे आला आहि म्हिाला, ‘बोट सम द्राि ब डाली 
आहे. याि िी सगळी माहहिी आहे. आपि घेिार?’ मी साहंगिले, “विममानपत्राि यापूवीच मी िी सवम 
माहहिी वाचली आहे.” मग िो आपल्या दाहरद्र्याची हकीगि मला सागंू लागला म्हिाला. “आम्ही दोघे 
नवराबायको अगदी मोठ्या संकटाि आहो. कसे हदवस घालवाव ेही आम्हाला पंचाईि पडली आहे. अनेक 
हदवस उपाशीपोटी गेले. आपि जर सहाय्य कराल िर फार उपकार होिील.” त्याची िी द ःखकारक 
पहरस्स्थिी ऐकून मला वाईट वाटले आहि याला काहीिरी द्याव ेअसेही मनाि आले. पि त्याच्या िोंडाला 
दारूची घाि येि होिी. िेव्हा मी त्याला म्हटले, “ि ला काही मदि करावी असे मला वाटिे. करूही शकेन 
पि ि म्ही फार दारूबाज लोक. ि मच्या हािी पसैा कोि देईल! हदला िर घरच्या बायकोच्या हािी न जािा 
दारूच्या द कानाि जािार हे ठरलेले. यासाठी मनाि देण्याची इच्छा असूनही देववि नाही.” यावर िो 
म्हिाला, “या रस्त्याच्या बाजूला जवळच असलेल्या गल्लीि मी राहिो. िेव्हा आपि माझ्या घरी माझ्या 
स्त्रीकडे चला. हिला हवचारल्यास सगळी पहरस्स्थिी कळेल.” 

 
मी पूवीच विममानपत्राि वाचले होिे की, लंडनच्या या ईशान्येच्या भागाि अनेक द राचारी लोक 

राहिाि. नेहमीच इकडे चोऱ्या, मारामाऱ्या, लूट, हत्या होि असिाि. वळेोवळेी मागमस्थाला फूस लावनू हे 
लोक आपल्याकडे नेिाि आहि त्याचे सवमस्व काढून घेिाि. नंिर त्याचे डोळे बाधूंन हनरहनराळ्या गल्लीिून 
वडे्यावाकड्या वळिानंी हफरवीि द सऱ्याच एका रस्त्याि आिून सोडिाि. दयेच्या स्वाभाहवक 
अहिरेकाम ळे त्यावळेी मला या वृत्तािंाची आठवि झाली नाही. मी त्याच्या मागून चालले. मला िो एका 
गल्लीिून द सऱ्या गल्लीि असा घेऊन गेला. शवेटी एका घरािील एका खोलीि मला घालून म्हिाला, 
“माझी बायको घराि नाही. ि म्ही येथे बसा. मी हिला बोलावनू आििो.” असे म्हिून िो बाहेर हनघनूही 
गेला. मी संकटग्रस्ि अशा जागी आलो आहे हे त्यावळेेपयंि माझ्या ध्यानािच आले नाही. त्याच्या बायकोची 
पहरस्स्थिी ऐकून घ्यावी, हिचे सातं्वन कराव ेआहि काही पैसे हिच्या हािी द्याव ेयाच भावनेि मी मग्न. 

 
मी िेथे बसून आहे, िोच काही वळेाने िीनचार बहलष्ठ लोक खोलीच्या दारासमोर येऊन आि 

डोकावनू पाहाि आहेि आहि आपसाि काही सल्लामसलि करीि आहेि असे मला हदसून आले. आहि मग 
त्याचवळेी मी विममानपत्राि वाचलेल्या त्या हकीगिीचे मला स्मरि झाले. लागलीच मी उठलो आहि बाहेर 
येऊन वगेाने रस्त्याकडे जायला हनघालो. दारािच त्या लोकानंी मला अडहवण्याचा प्रयत्न केला. िे माझ्या 
हािाला धरिाि न धरिाि िोच मी त्यानंा झ काडंी देऊन धाविच रस्त्यावर आलो आहि पाहहले िो, 
रस्त्याच्या पलीकडून माझ्याकडे पाहाि पाहाि िो मला घेऊन आलेला मन ष्ट्य धावि धावि माझ्याकडे येि 
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असलेला हदसला. िो मला येिा येिा ओरडून सागंि होिा, “उभे राहा. उभे राहा. माझी पत्नी येि आहे.” 
मी म्हटले, “ि झ्या बायकोची वाट पाहाि बसण्याला मला वळे नाही. मी हनघालो.” िो माझी पाठ सोडीना. 
िेव्हा मी म्हटले, “ि ला काही देिो असे साहंगिले ना, ि ला मी िे देिो. िू माझ्याबरोबर येऊ नकोस.” 
आहि मग त्याच्या हािी काही पैसे देऊन क मारी कॉलेटच्या घरी गेलो. हिच्याकडून बोलूनही फार घेिले. 
िी म्हिाली, “िू विममानपत्राि वाचले आहेस, लोकाचं्या िोंडूनही ऐकले आहेस की या बाजूला द ष्ट लोक 
राहािाि. िरी िू सावध झाला नाहीस. मोठे आियम वाटिे मला! हशवाय हजवाच्या भीिीने जर िू पळि 
स टलास िर त्याला आिखी पैसे देण्याचे कारि काय? दयाधमाला काय द सरी जागा नव्हिी?” मी काय 
बोलिार! खाली मान घालून हिचे िे वाक् िाडि मी म काट्याने सहन केले. 

 
इंग्रजाचं्या दृष्ीने 

 
िे काही असले िरी चागंल्या गोष्टीही मी प ष्ट्कळ पाहहल्या. त्यािील काही आठविाि त्याचंा येथे 

उल्लेख करिो. एकदा क ठेिरी जाण्याच्या हेिूने म्हिून रॅममध्ये बसलो. गाडी बह िेक उिारंूनी भरलेली 
होिी. बसलेल्यािं एकजि इिका प्यालेला होिा की त्याच्याने धड बसविही नव्हिे. इिक्याि असे पाहहले 
की दोन सभ्य हस्त्रया गाडीि चढि आहेि. त्या देशाि असा हरवाज आहे की, गाडीि बसण्याला जागा नसेल 
िर प रुषानंी उठून हस्त्रयानंा बसण्याला जागा द्यावी. त्याप्रमािे मी आहि द सरा एक प रुष उभे राहून त्यानंा 
जागा देि आहो इिक्याि िो नशनेे ध ंद झालेला मािसू झोकाडं्या जाि असिाही उठला आहि उभे 
राहण्याचा प्रयत्न करू लागला. गाडीि बसलेले लोक म्हिाले, “िू बसून राहा. िे उठि आहेि.” पि 
त्याने िे ऐकले नाही. िो कझगलेल्या आवाजाि म्हिाला, ‘नो! लेडीज.’ म्हिजे ‘िसे होिार नाही. सभ्य 
हस्त्रया आहेि त्या!’ त्यावरून मला कळून आले की, जो बहेोष त्यालाही हस्त्रयानंा असा मान देण्याची जािीव 
आहे. 

 
हस्त्रयानंा मान देिे हे इंग्रजाच्या चाहरत्र्याचे एक म ख्य लक्षि आहे. त्या देशाि असिानाच एकदा 

ऐकले की, एका स टीच्या हदवशी हक्रस्टल पॅलेसमध्ये शभंरापेक्षा जास्िी मजूर कसल्याशा एका हवषयावरून 
मोठ्या मारामारीला उद्य क्ि झाले. होिे. थोड्या वळेाने िेथे एक आजारी हदसिारी, हकरकोळ देहयष्टी 
असलेली स्त्री त्याचं्याि मध्यस्थी करायला आली आहि िी होिारी मारामारी हिने थाबंहवली. िी लोकािं 
मधून मधून त्याचंी पहरस्स्थिी समजावनू घेण्यासाठी आहि त्याचं्या उन्निीचा प्रयत्न करण्यासाठी येि असे. 

 
इंग्रजाचं्या वागिुकीिील सत्याची आवड आणि फसविुकीबद्दल णिरस्कार 

 
प्रथम स्थूलमानाने लोकाचं्या चाहरत्र्याबद्दल सागंिो. त्याचं्याि हवशषे म्हिजे सत्यपरायििा फार 

आढळिे. िे असत्याचा हिरस्कार करिाि आहि क िाची फसविूक करायलाही ियार होि नाहीि. अम क 
एक काम करायचे असे त्यानंी एकदा ठरहवले की िे चागंल्या प्रकारे करण्याचाच िे प्रयत्न करिार. िे 
द सऱ्याच्या सागंण्यावर सहज हवश्वास ठेविाि. क िी त्यानंा फसहवण्याच्या उदे्दशाने साहंगिले िरी त्याचं्या 
लक्षाि येि नाही. पि नंिर याने आपली फसविकू केली, असे लक्षाि येिाच िे त्याच्यावर खूपच 
रागाविाि आहि त्याला चोपूनही काढिाि. 

 
सेनापिी गॉडमनचे चहरत्र वाचिाना एक घडलेली गोष्ट त्याि वाचल्याचे मला स्मरिे, िी अशी : 

गॉडमन फार दयाळू मन ष्ट्य होिा. एकदा एक फसव्या मािसू हभकाऱ्याचे सोंग घेऊन त्याच्याकडे आला आहि 
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बनावट नकली गोष्ट सागंनू त्याच्याकडे हभक्षा मागू लागला. त्याला पाहून आहि त्याचे दाहरद्र्यकथन ऐकून 
गॉडमनला दया आली. त्याने त्याला भरपूर दान हदले. हेिू हा की िो त्याने विमन केलेल्या सकंटािून 
लवकर म क्ि व्हावा. दोन हदवसानंी गॉडमनने ऐकले की, िोच मन ष्ट्य पाच सहा मलैावंर असलेल्या द सऱ्या 
कोित्याशा हठकािी आिखी एक अशाच प्रकारची कळवळा आििारी गोष्ट सागंून याचना करीि आहे. हे 
ऐकून गॉडमनला त्याचा इिका राग आला की िो हािाि चाबकू घेऊन, पाच सहा मलैा चालि त्याला 
मारायला गेला. िेथे गेल्यावर त्याला शोधून काढले आहि चागंले झोडपले. मात्र स्विः त्याने त्याला दान 
म्हिून जे रुपये हदले होिे िे परि घेण्याची त्याला आठवि राहहली नाही. या वागि कीने गॉडमनने हब्रहटश 
जािीच्या चाहरत्र्याचे एक चागंले लक्षि व्यक्ि करून दाखहवले असे म्हटले पाहहजे. 

 
इंग्रजाचंी किवव्यबुद्धी 

 
येथील सवमसाधारि लोकािं सत्यहप्रयिा आहि किमव्यपरायििा ही स्वाभाहवक असलेली आढळिे. 

त्याचे एकदोन दृष्टािं मला आठविाि िे सागंिो. एकदा हमस मकॅनग हहने मला, नॅशनल इंहडयन 
ॲसोहसएशनच्या एका पाटीने हनमंत्रि हदले. मी जायचे ठरवनू ियारी करीि आहे, इिक्याि माझी 
घरवाली मला म्हिाली, “ि मची पटँ, पाटीस जाण्याला योग्य अशी नाही. ि म्ही एक नवा कोट आहि नवी 
पँट हशवनू घ्या.” 

 
मी म्हटले, “आिखी सािच हदवसानंी पाटी आहे. िेवढ्याि कोट पँट ियार होऊन हमळेल?” 
 
घरवाली म्हिाली, “थाबंा, मी एका कशप्याला बोलावनू आििे. मला वाटिे िो िेवढ्या म दिीि 

करून देईल.” 
 
हिने बोलाहवल्याप्रमािे योग्य वळेी एक कशपी आला आहि िो माझे माप घेऊन गेला. जािाना त्याने, 

ठराहवक वळेी कपडे आिनू देण्याचे वचन हदले. दोन हदवसानंी त्याची पत्नी कोटपँटचे कापलेले कापड 
घेऊन आली आहि म्हिाली, “आपले काम करून देण्याचे मान्य करून गेल्यावर माझ्या नवऱ्याला 
स्कॉटलंडहून एक मोठ्या कामाची ऑडमर आली. प ष्ट्कळ हदवसापंासून या ऑडमरची बोलिी चालली होिी. 
अथात् हा सौदा पटल्याम ळे त्यानंा गेलेच पाहहजे. आम्ही आपले कापड बेिून थोडी हशलाईही केली आहे. 
पि आिा कोिा द सऱ्या कशप्याला बोलवनू उरलेले काम करून घ्या.” असे बोलून िी हनघाली. केलेल्या 
हशलाईचे व कापड बेिल्याचे िी पैसे घेऊ इस्च्छि नव्हिी. मी मनाि म्हटले, माझी गैरसोय होऊ नये म्हिनू 
हहला केवढी काळजी! आमच्या देशािील श्रहमक लोकािं ही दक्षिा आहि किमव्यब द्धी सहसा आढळि 
नाही. 

 
द सरी घटना घडली िी अशी : मी मायदेशी परि हनघालो त्यावळेी घरवालीने एका मन ष्ट्याला 

बोलावनू आिले. िो माझी प स्िके वगैरे सामान आिण्यासाठी पकॅकग केस करून देिार होिा. त्याला 
पॅककग बॉक्स, पत्र्याने कशा प्रकारे आच्छाहदि केली पाहहजे म्हिजे बोटीि त्या बॉक्समध्ये पािी हशरू 
शकिार नाही िे समजावनू साहंगिले. माझ्या कल्पनेप्रमािे बॉक्स अशी असावी हे त्या मािसाला समजावनू 
द्यायला मला वळे लागू लागला. मी हे सवम त्याला समजावनू देि असिा, एक शब्दही न उच्चारिा आ वासून 
िो माझे बोलिे ऐकून घेि होिा. त्याचा िोंडावळा पाहूनच मी जािले की, मी ज्या बारीकसारीक गोष्टी 
सागंि आहे त्या िो मनःपूवमक आत्मसाि करण्याचा प्रयत्न करीि आहे. जेव्हा त्याची पूिमपिे समजूि पटली 
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िेव्हा, ‘ि म्ही सागंिा िशी पॅककग केस मी ियार करून देईन. आहि उद्या बारा वाजिा आिीन’ असे सागंनू 
िो गेला. आम्ही जेविानंिर पॅककगला आरंभ करावा असे ठरले. त्याप्रमािे द सऱ्या हदवशी माझे द पारचे 
जेवि आटोपून घड्याळाि ११ वाजून काही हमहनटे होिाि न होिाि िोच पकॅकग बॉक्सचा आवाज मी 
ऐकला. उठून जाऊन पाहिो िो त्याने स न्दर बॉक्स करून आिली असल्याचे आम्हाला हदसले. कोििाही 
दोष त्याि राहहला नव्हिा. यावरून इंग्रज कारागीर ज्या कायाची जोखीम पिकरिो िे कायम पहरश्रमपूवमक 
करण्याची ित्परिा राखिो त्यािच िो िन्मय होिो. िे हजिके चागंले होऊ शकेल हििके िो करिो, असे 
मला हदसून आले. 

 
त्या हठकािच्या सामान्य लोकाचंी अशी सत्यपरायििा व साित्य याम ळे या देशाि अशी प ष्ट्कळ 

कामे चालू आहेि, की जी आपल्या देशाि दोन हदवसही चालिार नाहीि. याहवषयी आिखी एका गोष्टीचा 
मी उल्लखे करिो. 

 
इगं्लंडची सतयुवलेकटग लायब्ररी 

 
मी िेथे हे पाहहले की, स हशहक्षि देशहहिैषी व्यक्िींच्या मनाि, खालच्या वगाला साक्षर करून 

त्याचं्याि हशकण्याची गोडी व उत्साह हनमाि करण्याची हौस फार आहि त्याम ळेच या वगाच्या 
अन्िःकरिाि ज्ञानसंपादनाची आवड हदवसेंहदवस वाढि आहे. आहि त्याचं्या उपयोगासाठी चोहोकडे 
असंख्या लहान-लहान प स्िकालये स्थापन झाली आहेि. बह िेक राजरस्त्यावर दहापाच घराचं्या अंिराने 
एखादे लहानसे प स्िकालय असायचेच. खालच्या वगािील मािसे त्या हठकािी नाममात्र वगमिी देऊन 
आठवड्याच्या आठवड्याला प स्िके घेऊन जािाि आहि घरी बसल्या बसल्या वाचून िी प स्िके परि 
आिनू देिाि. यापंैकी बरीचशी प स्िकालये द कानाच्याही खोलीि ठेहवली जािाि. द कानदार इिर 
हजनसाचंी देवघेव करीि असिानाच एका बाजूला ठेवलेल्या या प स्िकालयािून आपल्या हमळकिीि भर 
घालीि असिो. याखेंरीज अल्प ककमिीि हमळिाऱ्या प स्िकाचंी द कानेही खूप आहेि. 

 
अशाप्रकारच्या एका प स्िकालय असलेल्या द कानाि जाऊन एके हदवशी मी जे पाहहले आहि 

ऐकले िे मनाि राहहले आहे. द सऱ्या एका कामासाठी म्हिून त्या द कानाि मी गेलो असिा, एका बाजूला 
दोन कपाटािं काही प स्िके ठेहवलेली मला हदसली. मला वाटले, ही कमी ककमिीने हवकली जािारी 
प स्िके असावीि. मी हवचारले, “ही सवम प स्िके काय हवक्रीसाठी ठेहवली आहेि?” 

 
“नाही. ही सक्य मलेकटग लायब्ररी आहे” मला त्याने उत्तर हदले. 
“ही सवम प स्िके कोि घेिाि!” मी प्रश्न केला. 
“या भागािील खालच्या वगािील लोक.” उत्तर हमळाले. 
“मला घेिा येईल का एखादे प स्िक?” मी हवचारले. 
“अवश्य. सवमसाधारि लोकासंाठीच ही आहेि.” त्याने साहंगिले. 
 
नंिर मी सहासाि रुपये ककमिीचे एक प स्िक घेिले आहि त्याच्या हािावर दोन आण्याचें पसेै 

ठेवनू माझे नाव पत्ता हलहहला आहि आलो. नंिर आठवड्याने िे प स्िक परि देऊन आहि दोन आिे भरून 
द सरे एक प स्िक घेऊन आलो. अशाप्रकारे िीनचार आठवडे झाल्यावर एक हदवशी जाऊन हवचारले, “हा 
व्यवसाय ि म्ही हकिी हदवसापंासून चालहवला आहे?” 
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“गेली आठनऊ वष.े” उत्तर हमळाले. 
“मधून मधून ि म्हाला िोटाही सहन करावा लागि असेल?” मी हवचारले. 
“िो कसा?” त्याने प्रश्न केला. 
 
मी साहंगिले, “लंडनसारख्या बड्या शहरी मन ष्ट्य एका भागािून द सऱ्या भागाि राहायला गेला िर 

िपास लागिे कठीि. समजा, प स्िक परि न करिाच िो द सरीकडे गेला िर प स्िक कसे हमळिार?” 
 
माझा हा प्रश्न ऐकून िो आियमचहकि होऊन म्हिाला, “िसे कसे होईल? हे प स्िक आमचे आहे. 

हबऱ्हाड बदलिाना त्याने हे प स्िक आम्हालंा देऊनच गेले पाहहजे.” 
 
“समजा, त्याने हदले नाही िर?” मी म द्दामच प्रश्न केला. त्याने हसून म्हटले, “अहो, िसे होिारच 

नाही.” 
 
प स्िक न देिा कोिी जाईल अशी िे म ळी कल्पनाच करू शकि नाहीि. 

 
इगं्लंडाि अन्यायाचा उघड णवरोध 

 
प ष्ट्कळसे खालच्या वगािील लोक कोित्याही उपासनेच्या जागी जाि नाहीि. हा अभाव दूर 

करण्यासाठी, मी िेथे जाण्यापूवी काही हदवसापंासून एका कामाला स रुवाि झाली होिी. वगेवगेळ्या 
हिस्िीय सपं्रदायाचें प्रचारक व उपदेश देिारे यानंी रहववारी सकाळी आहि सायकंाळी, रस्त्याच्या 
वळिावळिावर आहि बागबगीचा इत्यादींच्या झाडाखाली लोक जमिाि िेथे उपासना व उपदेश 
करण्याला आरंभ केला होिा. मी अनेकदा या सवम उपासनाचं्या जागी उपस्स्थि राहाि असे. खालच्या 
वगािील स्त्रीप रुष बह सखं्येने उभे राहून िी उपासना पाहाि असि आहि उपदेश ऐकि असि हे मी पाहहले 
होिे. द सरीकडे क ठे क ठे असेही आढळे की धममप्रचारकाचंी ही पद्धि पाहून राजकारिािील पक्षीय लोक व 
ब्रडँला दलािील नास्स्िक लोक आपले म्हििेही त्या लोकानंा ऐकहवण्यासाठी िेथे येि. मला िो मोठा 
क ि हलाचा प्रकार वाटे. एका झाडाखाली एक हिस्िीय उपदेशक बायबलचे प स्िक उंच धरून सागंि 
असे, “पाहा, हा गं्रथ ईश्वरदत्त आहे. या गं्रथािून ि म्हाला द बमलिेि सामथ्यम, हनराशिे आशा, शोकाि 
सातं्वन, आहि संकटाि आधार अवश्य हमळेल.” द सरीकडे थोड्या अिंरावर त्याच वळेी ब्रॉड् लॉचा एक 
हशष्ट्य मोठ्याने ओरडून सागंि असायचा, “बायबल हा मन ष्ट्याने हलहहलेला गं्रथ आहे, भ्रमप्रमादपूिम आहे. 
ईश्वर म्हिून कोिी क ठे आहे याला आधार काय? ि म्ही ब हद्धजीवी प्रािी. हवचार, कचिन, मनन करून 
पाहून अन भवनू जे काम करायचे िे करा.” मी ज्यावळेी इगं्लंडाि होिो त्यावळेी राज्यकारभार टोरीपक्षाच्या 
हािी होिा. कोिी एक वक्िा, टोरी सरकारच्या कारभारावर टीका करीि आहे, िे सरकार अन्यायाने राज्य 
चालवीि आहे असे म्हिि आहे! द सऱ्या बाजूला पाहािो िो कोिी एक मळलेल्या फाटक्या पोषाखाि 
अनवािी आिलेला स िार की लोहार कोिीिरी, ज्याच्या हािाचं्या बोटानंा घटे्ट पडले आहेि, चेहेरा 
लालब ंद झाला आहे असा, डाव्या हािावर उजव्या हािाची मूठ आपटून चविाळून म्हिि आहे. ‘हद टोरीज 
आर  रास्कल  स!’ (टोरी िेवढे बदमाश). ज्याला जे अन्याय्य, असत्य वा अधार्ममक वाटिे त्यावर त्याचा 
केवढा राग हा! खालच्या वगािील लोकाचं्या अनेक सभानंा उपस्स्थि राहून पाहाि असे, की त्यानंा जे 
अन्याय्य वाटिे त्याचा िे मनःपूवमक आवशेाने हवरोध करिील; िसेच त्यानंा जे योग्य वाटिे त्याि िे 
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हजवाभावाने सामील होिील. साराशंाची गोष्ट अशी की या खालच्या वगािील लोकाचंा हा आवशे व 
अन्यायाबद्दलची चीड म्हिजे याचं्या अन्िःकरिािील, धमावर गाढ श्रद्धा असल्याची खूि होय. 

 
कोिा एखाद्या कशप्याच्या द कानाि जाऊन जेव्हा त्याला मी कपड्याचंी ऑडमर देऊन येिो िेव्हा 

माझी हनहिि खात्री असिे की, िो पोषाख मला ठरलेल्या वळेी हमळिारच. वचन न पाळिे, कामाला आरंभ 
करून, जोखीम पत्करून त्याि च कारपिा करिे, सहज गोष्टीि फसविे या सगळ्या गोष्टींचा त्या देशािील 
सवमसाधारि लोकानंा हिटकारा आहे. िे िसल्या गोष्टीकडे अत्यंि हिरस्काराने पाहािाि. 

 
लोककल्यािाची आवड 

 
यानंिर पाहहले, ज्याप्रमािे एका बाजूला दाहरद्र्य आहे, द नीिी आहे, हवहवध प्रकारचे सामाहजक 

पाप आहे त्याप्रमािे द सऱ्या एका बाजूला, हे सवम नाहीसे करण्यासाठी शकेडो व्यक्िींचे हाि प ढे झालेले 
आहेि. पािात्य जगािील इिर हिस्िी देशाि मी गेलो नाही त्याम ळे त्या सगळ्या देशािंील 
लोककल्यािेच्छू अशा स्त्रीप रुषानंी काय काय केले आहे त्याची मला हवशषे माहहिी झाली नाही. पि 
इंग्लंडाि मन ष्ट्यमात्राच्या हहिासाठी म्हिून केलेल्या अगर करण्याि येिाऱ्या ज्या गोष्टी मी पाहहल्या त्या 
चहकि करिाऱ्या अशा, मला वाटल्या. मानवीब द्धीि लोकहहि साधिाऱ्या इिक्या प्रकारच्या योजना 
स चिाि व कृिीि येिाि हे परमार्श्रचमच म्हिायचे. त्या सवांचा नामहनदेश हकिी म्हिून करावा? असंख्य 
म्हटले िर िीही अहिशयोक्िी होिार नाही. लंडनमध्ये डॉ. बनाडोची आहि हब्रस्टल येथे भक्िसाधू जॉजम 
मूलर महाशयाचंी अनाथाश्रम वाहटका जेव्हा मी पाहहली िेव्हा हवस्स्मि होऊन हवचार करून लागलो, की 
ईश्वरभक्िी, लोककल्यािेच्छा आहि कायमदक्षिा यापैकी कोित्या ग िाची अहधक प्रशसंा करावी? त्यानंिर 
श्रमजीवी लोकाचं्या इन् स्स्टटू्यट, पीपल  स पॅलेस, कामकऱ्याचें रहववार हवद्यालय, पूअर हाऊस वा दहरद्री 
लोकासंाठी आश्रमवाहटका वगैरे जे जे माझ्या पाहण्याि आले िे िे पाहून मी नवलाईने अगदी भारावनूच 
गेलो. हवशषे काय सागं,ू इंग्लंडमध्ये असिाना हे सवम पाहिे हेच माझे एक म ख्य किमव्य होऊन बसले होिे. 

 
णििुरणक्षिी सभा 

 
इंग्रज जािीने लोकहहिकारी अशा ज्या ज्या कायांचा उपक्रम केला आहे त्यापंैकी काहींचा येथे 

उल्लेख करिो. मी ज्यावळेी िेथे होिो त्यावळेी अशा िऱ्हेची िीन प्रकारची काये मी ऐकली. पहहले, हमस्टर 
बेंजाहमन या नावाच्या एका पादरी गृहस्थाने एक हदवशी कोिा एका शहराच्या हमरस्त्यावरून जािा जािा 
एक म लगा रस्त्याि उभा असलेला पाहहला. त्याच्या िोंडावर जखमाचें अनेक वि होिे आहि िे स जलेले 
होिे. त्याने त्या म लाला हवचारले, िेव्हा िो म्हिाला, “माझ्या आईने आहि वडलानंी मला दारूच्या ध ंदीि 
खूप मारले.” िेव्हा मग हमस्टर बेंजाहमन याच्या मनाि प्रश्न उत्पन्न झाला, ‘िर मग आईवडलाचं्या हािूनही 
असहाय म लाचें व म लींचे रक्षि करिे अवश्य आहे!’ आहि याच हवचाराि मग्न होऊन िो घरी गेला. 
त्याच्या मनावर पहरिाम झालेला हा हवषय त्याच्या मनािून जाईना. त्याने आपल्या हमत्रमंडळींिही 
यासबंंधाने चचा केली. शवेटी या सवांचा पहरिाम म्हिून हशश रहक्षिीसभा नावाची एक ससं्था स्थापन 
झाली. शकेडो लोक या सभेचे सदस्य झाले. आहि पाहािा पाहािा या कायाला लोकोपयोगी हवराट संस्थेचे 
स्वरूप आले. त्यानंिर या ससं्थेच्या सभासदानंी या काही वषांि मोठेच कायम करून दाखहवले. इिकेच नव्हे 
िर अशा या असहाय म लाचं्या संरक्षिाचा पालममेंटकडून एक कायदाही पास करून घेिला. या कायद्याने 
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म लाशंी हनदमयिेने वागिाऱ्या आईवहडलानंा हशक्षाही होऊ शकिे. इंग्लंडसारख्या नशाखोर देशाि अशा 
कायद्याची अहिशय जरूरी आहे. 

 
कामकरी णस्त्रयाचंी णरकाम्या वेळेिील करमिूक 

 
आिखी एका कायाची आवश्यकिा या कारिानेच हनमाि झाली होिी. एके हदवशी एका सभ्य 

स्त्रीने लंडनच्या राजमागावरून जािा जािा पाहहले, हदवसा हिसऱ्या प्रहरानंिर सायंकाळ होण्यापूवी 
राजरस्त्याने वयाि आलेल्या हजारो म ली म्हिजे १६ िे २५ वषें वयाच्या िरुि म ली भटकि आहेि. हे दृश्य 
या हठकािी नवीन होिे असे नाही; पि त्या हदवशी हा भटकिारा घोळका पाहून त्या स्त्रीच्या मनाि एका 
नवीन हवचाराचा उगम झाला. िी मनाि म्हिाली, ‘या सगळ्या म ली शहराबाहेरून कामाच्या हनहमत्ताने येथे 
आल्या आहेि. नोकरीधंदा करून येथे राहािाि. क िी द कानाि, क िी पोस्ट ऑहफसाि, कोिी हॉटेलाि 
अशा नोकरी करिाि. सायकंाळी कामावरून स टल्यानंिर रस्त्यािून हफरिाि. दहाजिी ‘मेस’ करून 
राहािाि. आईवडलाचें यानंा साहन्नध्य नाही. याचं्यावर देखरेख कोि करिार?’ असे हवचार करीि करीि 
िी सभ्य स्त्री आपल्या घरी आली. प ढे आपल्या नवऱ्याजवळ हिने हे सवम साहंगिले आहि पहरहचिाकंडेही या 
बाबिीि हवचारहवहनमय करू लागली. हळूहळू या हवचाराम ळे हिला द सरे काही स चेना. शवेटी आपल्या 
बरोबरीच्या व सहहवचारी अशा काही हस्त्रया जमवनू हिने एक लहानशी ससं्था स्थापन केली. लंडनमधील 
ज्या भागाि अशा कममचारी हस्त्रया जास्ि राहिाि व हफरिाि िो भाग प्रथम त्यानंी हवचाराि घेिला. आहि 
िेथेच एक मोठे घर भाड्याने घेिले. नंिर िे चागंले सजवले, बसण्यासाठी उत्तम ख च्या वगैरेंची व्यवस्था 
केली. एक हपआनोही आिला गेला. गायन-वादनाची योग्य िी सोय केली आहि मग आपल्या हकत्येक 
महैत्रिींची भेट घेऊन, आठवड्यािून कोिकोि कोित्या कोित्या हदवशी सायंकाळी या हवश्राहंिगृहाि 
घेऊन गायन-वादन ऐकहविील व त्या म लींशी सलोख्याने बोलिे-चालिे करिील िे हनहिि केले. प ढे 
एके हदवशी लहान लहान कागदावंर थोडक्या शब्दाि एक जाहीर हवनंिी छापून िे कागद रस्त्यावर 
हफरिाऱ्या म लींना वाटण्याि आले. त्याि हलहहले होिे, ‘ि म्ही जर X X नंबरच्या घराि िळमजल्यावर 
याल िर ि म्हालंा उत्तम गीि-वाद्याचंा कायमक्रम ऐकायला हमळेल.’ वगैरे. पहहल्या हदवशी एकदोन म ली 
आल्या; त्यानंा गीिवाद्य ऐकायला हमळाले. बोलिेचालिेही झाले, पहरचयहवधीही उरकला. क ठे जािा, 
क िाबरोबर हफरिा, कसे हदवस घालहविा हीही बािमी हमळहवली. त्या हदवशी सिं ष्ट होऊन त्या हनघून 
गेल्या. द सरे हदवशी सायकंाळी प ष्ट्कळ म ली आल्या. प ढे प ढे त्या जागेि हकत्येकींना बसायला जागा 
हमळेना, अशी अवस्था झाली. त्याम ळे लंडनमध्ये एकामागून एक अशी त्या भागाि सािआठ घरे भाड्याने 
घ्यावी लागली. शकेडो िरुिी प्रत्येक हदवशी सायंकाळी त्या सवम हठकािी येऊन गायनवादन, व उपदेशही 
ऐकू लागल्या; प ढे त्या उद्योगी हस्त्रयाचं्या ससं्थेचा कायमहवस्िार फार वाढू लागला. खरोखर हकिी 
आियमकारक ही परोपकारी वृत्ती. 

 
िुरंुगािून सुटिाऱ्यानंा सहाय्य संस्था 

 
आिखी अशाच एका कल्यािकारी कायाची गोष्ट मी त्यावळेी ऐकली. या कायाची योजना मला 

वाटिे, पूवीपासून झालेली असावी. हे कायम असे : ‘जे प्रथमच कोित्या एखाद्या अपराधासंबधंाने 
ि रंुगवासाची हशक्षा भोगनू ि रंुगािून स टिाि त्यावळेी िे ि रंुगाबाहेर आल्यानंिर त्यानंा पूवीप्रमािेच 
समाजाि हमसळण्याची सधंी हमळि नाही, त्यानंा नोकरीवर ठेवायला अगर काम द्यायला लोक हभिाि, 
घराि ठेवनू घ्यायला घाबरिाि, समाजाि त्याचं्याशी साहचयम करायला सकंोच मानिाि, िेव्हा मग त्याचंी 
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अवस्था काय होि असेल! आहि याच कारिाने अनेक म क्िकैदी प नः अपराध करायला प्रवृत्त होऊन 
ि रंुगाि जािाि. बंदीम क्ि मन ष्ट्याला सन्मागाला लावण्यासाठी आहि समाजाि त्याला प्रहिष्ठेची जागा 
हमळवनू देण्यासाठी काय करिा येईल! असे हवचार काही प्रहिहष्ठि लोकािं चर्मचले जाऊ लागले आहि या 
चचेिून त्या समाजकल्यािकत्या कळकळीच्या थोर लोकानंी ‘ि रंुगािून स टिाऱ्यानंा सहाय्य करिारी 
संस्था’ नावाची एक ससं्था स्थापन केली. त्याचा पहरिाम असा झाला की, इंग्लंडािील अनेक ि रंुग कैदी 
नसल्याम ळे हरकामे पडले आहेि. 

 
िेथील मध्यमवगािील दयाळू स्त्रीप रुषाचं्या परोपकारी सहदच्छेच्या गोष्टींबद्दल मी जास्ि काय 

सागं?ू त्या हठकािी अनेक उच्च दजाच्या हस्त्रयानंी हॉस्स्पटल मध्ये रोग्यानंा प ष्ट्पग च्छ पाठहवण्यासाठी 
हठकहठकािी संस्था काढल्या आहेि. खालच्या वगािील दहरद्री लोकाचं्या म लासंाठी नािाळसारख्या 
मोठ्या सिास दीि बाह ल्याचंी देिगी पाठहविाऱ्याही मोठमोठ्या संस्था आहेि, मोठमोठ्या शहरी, खालच्या 
वगािील बालक-बाहलकानंा मधून मधून हनसगाची शोभा दाखहवण्यासाठी व शहराबाहेर हवश द्ध हविे त्यानंा 
हफरिा याव ेम्हिून संस्था आहेि. वास्िहवक मन ष्ट्याच्या लोककल्यािकारी प्रवृत्तीिून हकिी प्रकारची काये 
होऊ शकिाि! हे पाहून खरोखरीच हवस्मयचहकि व्हायला होिे. 

 
मी त्या देशाि जाण्यापूवी काही हदवसापूंवी िेथील सवमसाधारि लोकािं ज्ञानप्रसाराचे प्रयत्न 

चाललेच होिे. हशकलेले लोक अहशहक्षि कामगारािं हशक्षि प्रसाराचा प्रयत्न करीि होिेच. 
 

श्रणमकासंाठी ‘टॉयन बी हॉल’ आणि ‘पीपल्स पॅलेस’ 
 
याला थोडी पूवीची बैठक आहे. हमस्टर अनोल्ड टॉयन् बी नावाच्या ऑक्सफडम हवश्वहवद्यालयािील 

एका िरुिाच्या मनाि आले की, ‘आपली पहरस्स्थिी जर उत्तम आहे, जीवनहनवाहाची काळजी नाही, िर 
मग आपले आय ष्ट्य आपि कोित्या एखाद्या चागंल्या कामाि का बरे घालव ू नये? याप ढचे आय ष्ट्य मी 
खालच्या वगािील लोकािं हशक्षिप्रसार करण्याकडे खचम करीन.’ असा संकल्प केल्यावर त्याने लंडन 
शहराच्या पूवम भागाि येऊन एक घर भाड्याने घेिले आहि िेथे िो राहू लागला. कारि याच भागाि 
श्रमजीवी लोकाचंा भरिा जास्ि होिा. टॉयनबीने प्रथम प्रथम या लोकानंा आपल्या घरी बोलावनू त्यानंा 
काही वाचनू दाखहविे व िोंडी उपासना वगैरे मागांनी आपल्या कायाला स रवाि केली. आरंभ उत्तम झाला 
आहि हळू हळू त्याच्या उपक्रमांचे उत्तम फळ हदसू लागले. प ढे आिखी स हशहक्षि िरुिानंी त्याला सहकायम 
हदले. िे रात्रीच्या शाळा काढून श्रमजीवी लोकानंा रीिसर हशक्षि देऊ लागले. त्याचं्या या उपक्रमाला 
लवकरच चागंले स्वरूप आले. हठकहठकािी अशा प्रकारच्या रात्रीच्या शाळा हनघू लागल्या. त्याि 
कामगारानंा पद्धिशीर हशक्षि हमळू लागले. वगेवगेळ्या हठकािी ‘वहकंग मेनस् इस्न्स्टटू्यट’ नावाच्या 
पाठशाळा हनमाि झाल्या. प ढे टॉयनबी मरि पावला. िेव्हा त्याच्या देशवाहसयानंी त्याच्याहवषयी आदर 
व्यक्ि करण्यासाठी लंडनच्या या पूवमभागाि, त्याच्या कायमके्षत्राच्या जवळच ‘टॉयन् बी हॉल’ नावाचे 
हवद्यालय उभारले. िे अजूनही खालच्या वगाि हशक्षिदान करण्याचे कायम करीि आहे. याहशवाय लंडनच्या 
या पूवमभागािच ‘हद पीपल्स पॅलेस’ म्हिजे ‘प्रजाप्रासाद’ नावाची एक भव्य इमारि उभारली. हिचा हल्ली 
खालच्या वगािील लोकाचें हवद्यालय म्हिनू वापर होि आहे. मी िी भव्य इमारि पाहहली आहे. त्याि 
खालच्या वगािील लोकासंाठी, वाचनालय, प स्िकालय, रंगमंच, भोजनागार, वगैरे सवम काही सोयी 
केलेल्या आहेि. या प्रासादाि उभे राहहले म्हिजे इंग्रजाचं्या लोककल्यािकारी कायाचे प्रात्यहक्षक स्पष्ट 
हदसिे आहि सवांग रोमाहंचि होिे. 
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इगं्लंडाि मजूरवगासाठी णिक्षिालय 

 
मी एके हदवशी वहकंग मेन्स इस्न्स्टटू्यटचे वाचनालय पाहायला गेलो. एक १७ । १८ वषांचा 

कामगार िरुि मला नेण्याला होिा. िो त्यावळेी एका स विमकाराचा सहाय्यक म्हिून काम करीि असे. िो 
मला उत्तर लंडनमधील एका इन् स्स्टटू्यटमध्ये घेऊन गेला. िो एक फार मोठा वाडाच होिा. आि जाऊन 
पाहहले िेव्हा त्याि वगेवगेळ्या हवषयाचं्या चचेसाठी व माहहिी देण्यासाठी हनरहनराळ्या खोल्या असलेल्या 
हदसल्या. कोिा एखाद्या खोलीवर ‘केहमस्री’ असे हलहहलेले आहे. त्या बाबिीि ऐकले की, त्या खोलीि 
आठवड्यािून काही हदवस दर सायंकाळी रसायनशास्त्राची माहहिी देण्याि येिे. आि जाऊन पाहहले िो 
एक लहानशी लॅबोरेटरीही ियार असलेली हदसली. कोिा एखाद्या खोलीच्या दारावर ‘हफहजक्स’ म्हिजे 
पदाथमहवज्ञान असे हलहहले होिे. खोलीि जाऊन पाहहले िो पदाथमहवज्ञान हशकहवण्याचे सगळे साहहत्य िेथे 
होिे. अशा प्रकारे हनरहनराळ्या खोल्यािं हनरहनराळी शासे्त्र हशकहवण्याचे साहहत्य मला आढळले. म ख्य 
संचालकाकडे माहहिी घेिली िेव्हा समजले, त्याने त्यापूवी चौदा वषपेयमि हेच काम केले होिे. आहि िेथे 
िो हवनाविेन काम करीि आहे. प्रत्येक हदवशी हिसऱ्या प्रहरी आपल्या ऑहफसािून येऊन जेवल्यावर 
सायकंाळी या इन् स्स्टटू्यटमध्ये यायचे आहि अकरा वाजेपयंि काम करायचे. हे पहरश्रम िो गेली चौदा वष े
करीि आहे. केवढे देशहहिाचे आहि लोककल्यािाचे काम आहे हे! 

 
इन् स्स्टटू्यटच्या दोन मोठ्या खोल्यािं प ष्ट्कळच प स्िके असलेली एक लायब्ररी मी पाहहली. मजूर 

लोक या लायब्ररीिून प स्िके नेऊन वाचिाि असे ऐकले. नंिर बाहेर येऊन अगंिाि पाहहले िो िेथे 
हवद्याथी-हवद्याथीनींसाठी शारीहरक व्यायामाची आहि खेळण्याची सगळी उपकरिे ियार. हवद्याथी आहि 
हवद्यार्मथनींसाठी वगेवगेळी दोन हक्रडागंिे होिी. व्याख्याने वगैरे ऐकून झाल्यावर या क्रीडागंिावंर थोडासा 
खेळही होिो. 

 
मी असे ऐकले आहे की ही एवढी मोठी सगळ्या सोयींनी य क्ि अशी इमारि देशहहिैषी लोकाचं्या 

स्विःस्फूिम देिग्यािून हनमाि झाली आहे. आहि या हठकािी जी सवम व्याख्याने वगरेै हदली जािाि, िी 
लंडन य हनव्हमहसटीिील प्रोफेसर आहि हनरहनराळी िज्ञ हवद्वान याचं्याकडून आहि िीही हवनाविेन. 

 
इंग्रज, सत्कायाना देिग्या देिाि 

 
इंग्रजाचंी अशा प्रकारची सत्कायाला देिग्या देण्याची प्रवृत्ती पाहून मला हवशषे नवल 

वाटल्यावाचून राहहले नाही. एकदा ऐकले की अशा एका इन् स्स्टटू्यटसाठी एका प्रहिहष्ठि गृहस्थाने १० । 
१२ लाख रुपये हदले; पि िे क िी हदले हे कोिालाच समजले नाही. श्रीमंि, मध्यमवगीय, गरीब या 
सवांमध्येच या दानप्रवृत्तीचे नम ने माझ्या दृष्टीस पडि. ज्या घराि मी राहाि असे त्या घराि अनेकदा अशा 
घटना घडल्या आहेि. म ली सायंकाळच्या जेविानंिर बैठकीच्या खोलीि वाचीि बसल्या आहेि. काही 
कामेही करीि आहेि. अशावळेी एक म लगी विममानपत्र वाचिा वाचिा म्हिाली, “आई, पाहा पाहा िरी. 
एका नवीन कामाची ियारी चालली आहे. आम्हाला या कामासाठी काही मदि करिा येिार नाही का?” 
असे म्हिून त्या म लीने विममानपत्राि प्रहसद्ध झालेली िी कायाच्या योजनेची हकीकि वाचनू दाखहवली. 
आईने म्हटले, “बरे पाहािे, देण्यासारखे असे आपल्याजवळ काय आहे िे!” असे म्हिून हिने जमाखचाची 
चोपडी आिली व रोजमेळ पाहू लागली. आहि मग काही वळेाने म्हिाली, “आम्हालंा पाच हशकलग देिा 
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येिील.” आहि मग त्याच वळेी महनऑडमरने पाच हशकलग त्या योजनेचे सेके्रटरी याचं्या नावाने पाठहवण्याि 
आले. हे सवम पाहून मला वाटले, वगेवगेळ्या सवयीप्रमािे हॅहबट ऑफ् पस्ब्लक चॅहरटीही म्हिजे 
लोककल्यािकारक प्रवृत्तीही, संगि आहि पहरस्स्थिी याम ळे हवकास पाविे. ज्या देशािील लोकािं अशी 
ही प्रवृत्ती नसेल ककवा िी हवकहसि होि नसेल त्या देशािील लोकानंा एखाद्या चागंल्या कामासाठी 
दारोदार हभक्षा मागि हफराव ेलागिे. म ठीि पैसे घेऊन लोक बसलेले आहेि, जो जोराने िी मूठ उघडून िे 
पैसे घेऊ शकेल त्यालाच हमळिील; द सऱ्याला हमळिार नाहीि. आपल्या देशाची ही अशी अवस्था आहे. 

 
 ٭٭٭
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.१८. 
 

इगं्लंडाि नवीन जािीव 

 
डॉतटर बनाडोचा अनाथाश्रम 

 
इंग्लंडािील धममश्रद्धाळू व्यक्िींनी परोपकारासाठी ज्या सगळ्या योजना कायमवाहीि आिल्या 

होत्या त्याही प ष्ट्कळशा मी पाहहल्या होत्या. त्यािील डॉ. बनाडोने स्थापन केलेला म लाचंा अनाथाश्रम 
हवशषे उल्लेखनीय. डॉ. बनाडो हा एक डॉक्टरी व्यवसायािील मािूस होिा. हा व्यवसाय करीि असिानाच 
अनाथ म लाकंडे त्याचे लक्ष वधेले गेले. त्याम ळे या म लासंाठी आपि काहीिरी केले पाहहजे असे त्याला 
वाटू लागले. हकत्येक आईबापावंगेळी अनाथ म ले जमवनू लंडन शहराि त्याने एक आश्रयस्थान हनमाि 
केले. मी जाण्यापूवी हकत्येक वषांपासून हे काम चालले होिे. िसेच या आश्रयस्थानािून उत्तीिम झालेले 
प ष्ट्कळसे िरुि त्यापूवी कॅनडा देशाि कामकाजाहनहमत्त पाठहवण्याि आले होिे. मी जेव्हा िो आश्रम 
पाहायला गेलो िेव्हा हिथे जाऊन उभा राहािाच हवस्मयचहकि होऊन हवचार करू लागलो. कशाची म्हिनू 
जास्ि प्रशसंा करावी? इंग्रजाचं्या कृहिशीलिेच्या अद् भ ि शक्िीची की लोककल्यािाची? कायाची अशी 
स व्यवस्था जन्माि कधी मी पाहहली नव्हिी. आहि अशा प्रकारची परोपकार प्रवृत्तीही कधी हदसली नव्हिी. 

 
जॉजव मूलरचा अनाथाश्रम 

 
असाच आिखी एक आश्रम पाहून मी चहकि झालो होिो. िो म्हिजे हब्रस्टल शहरािील स प्रहसद्ध 

जॉजम मूलरने स्थापन केलेला अनाथाश्रम होय. याचा आरंभही अद् भ ि प्रकारानेच झाला. जॉजम मूलरने, 
एका पैशाचीही हभक्षा न मागिा, वगमिी गोळा न करिा, केवळ ईश्वराच्या चरिी प्राथमना करून स्विः- प्रवृत्त 
देिगीद्वारा आज ६३ वष े ह्या सगळ्या आश्रमपहरसराि एकाच वळेी हजारो हपिृ-मािृहीन म ला-ंम लींना 
ठेवनू त्याचें कसे पालनपोषि चालहवले आहे, त्याचा इहिहास अत्यंि नवलाईचा असून िो परमेश्वरावर 
श्रद्धा ठेविाऱ्या प्रत्येकाने जािून घेण्यासारखा आहे. मी जाऊन पाहहले िो पाच आश्रमालयािं हमळून स मारे 
दोन हजार म लगे-म ली याचें संगोपन होि आहे. त्याचं्यासाठी पाच भव्य अशा इमारिी उभारल्या आहेि. 
त्याचं्या हखडक्याचंीच संख्या अकराश ेहोईल. ईश्वराच्या चरिी प्राथमना आहि स्विःची सहजप्रवृत्ती याम ळे 
हमळालेल्या देिग्यावंर या सवम इमारिी बाधंल्या गेल्या. या इमारिीि प्रवशे करिाच प्रथम बालकगृहाि 
गेलो. पाहिो िो दोन हस्त्रया २० । २५ म लानंा खेळ देऊन त्याचंा साभंाळ करीि आहेि असे हदसले. नंिर 
इिर खोल्यािूंनही पाहहले. िेथील स व्यवस्था, संरक्षि आहि हशक्षिाची पद्धि पाहून मी थक्कच झालो. 

 
के्वकराचंी समाजसेवा 

 
के्वकर संप्रदायािील हकत्येक व्यक्िींनी हनयम केला होिा की, प्रत्येक रहववारी सकाळी एक 

भवनाि आपि सवम मजूरवगाला एकत्र जमवनू धमोपदेश द्यावयाचा. मलाही एकदा हा धमोपदेश 
ऐकण्यासाठी त्यानंी बोलाहवले होिे. त्याप्रमािे िेथे जाऊन त्याचंी ही कायम करण्याची पद्धि पाहहली. िी 
पद्धि अशी : स मारे शभंराहून जास्ि मजूर एकत्र झालेले होिे. प्रथम एका मोठ्या दालनाि त्यानंा नेऊन 
अधा िासपयंि उपासना करण्याि आली. त्यानंिर त्यानंा द सऱ्या एका िसल्याच दालनाि नेण्याि आले. 
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िेथे अधा िास दोन प्रकारचे काम चालू झाले. प्रथम बँकेच्या कामाला आरंभ झाला. मजूरवगाने 
आठवड्याि जो पैसा साठहवला असेल िो जमा करण्यास स रवाि झाली. नंिर द सऱ्या बाजूला अनेकजि 
हलहहण्याच्या वह्या उघडून बसले आहि त्यावंर ए बी सी डी हलहायला लागले. आहि जे घरून हलहून 
आिले होिे िे हशक्षकानंा दाखव ूलागले. ३० । ३५ वष े वयाचे वयस्कर प रुषही ए, बी, सी, डी हलहून 
दाखवीि आहेि असे मी पाहहले. नंिर चार पाच खोल्यािूंन धमोपदेशाचे क्लास स रू झाले. एकेका 
क्लासाि एकेक प्रहिहष्ठि गृहस्थ हशक्षकाच्या उच्चासनावर बसले होिे. मलाही त्यापंकैी एका खोलीि 
उच्चासनावर हशक्षकाजवळ बसहवले. नंिर वगाचे काम स रू झाले. िे असे : हशक्षक म्हिाले, “गेल्या 
रहववारी अम क गृहस्थाला बायबलािील अम क अम क पषृ्ठावरचा मजकूर वाचनू यायला साहंगिले होिे. िो 
जर येथे उपस्स्थि असेल िर त्याने उठून उभे राहावे आहि त्या पृष्ठावरील उपदेश वाचून काय बोध हमळाला 
िे सागंाव”े नंिर जमलेल्या मजूरवगािील एक इसम उभा राहहला आहि बायबलािील कोिकोित्या 
हठकािी काय काय बोध हमळाला िे सागंू लागला. वक्त्याची आध्यास्त्मक दृष्टी आहि भावग्रहि करण्याची 
ब द्धी पाहून मला आियम वाटले. हशक्षकानंी मला काही बोलण्याची सूचना केली, पि मी काही बोललो 
नाही. इिर काहीजि थोडेथोडे बोलले. शवेटी हशक्षकानंी उपदेशात्मक थोडे बोलून उपसंहार केला. 
अशाप्रकारे एक िास होऊन गेला. याि जे मी पाहहले आहि ऐकले त्याम ळे माझ्यावर हा एक उपकारच 
झाला असे मला वाटले. 

 
इगं्लंडची मुक्तिफौज 

 
मी इंग्लंडला असिाना म स्क्िफौजेचे (सलॅ्व्हेशन आमी) कामकाज हवशषे आस्थेने पाहाि असे. 

त्याचं्या सभा संमेलनाची बािमी समजिाच िेथे उपस्स्थि राहण्याचा प्रयत्न करीि असे. एकदा ‘अलेक्झाडं्रा 
पॅलेस’ नावाच्या काचमंहदराि त्यानंी एक जाहीर सभा बोलाहवली होिी. त्यावळेी सभासदाचंा, हवशषेिः 
जनरल बूथ याचं्या प त्रकन्या-पहरवाराचा जो हवलक्षि उत्साह पाहहला होिा त्याचे हकिी म्हिनू विमन 
कराव?े मी त्या प्रासादाि पाऊल ठेवले मात्र िोच हस्त्रयामंागनू हस्त्रया माझ्याकडे येऊ लागल्या. ‘आपि 
काय सलॅ्व्हेशहनस्ट? आपि काय हििन?’ या त्याचं्या प्रश्नाला मी ‘नाही’ म्हििाच मग काय हवचारिा! 
असा काही आरडाओरडा आहि िकम हविकम  स रू झाला की मला काही बोलिाच येईना. एका स्त्रीच्या हािून 
स टाव ेिर द सऱ्या स्त्रीने पकडलेच. म स्क्िफौजेच्या कायाि हस्त्रयाचंाच उत्साह मला जास्ि हदसून आला. 
असे ऐकले, की जनरल बथूची सून, ब्रॉम्वले बूथची पत्नी प्रत्येक हदवशी सायकंाळनंिर लंडनमधील 
रस्त्यावर हफरिे आहि वारागंनाशंी िकम -हविकम  करून त्यानंा वाममागाकडे जाण्यापासून परावृत्त करण्याचा 
प्रयत्न करिे. 

 
एके हदवशी मी याचें म ख्य कायालय पाहण्यासाठी म्हिून उत्स किेने जनरल बूथच्या राहात्या घरी 

गेलो. मला वाटिे त्यावळेी हमसेस बूथ आजारी असावी. त्याम ळे जनरल बूथ येऊ शकले नाहीि. त्याचें 
स प त्र ब्रॉम्वले बूथ आले आहि मला आपले साधनगृह दाखवायला घेऊन गेले. मी िे पाहािाना ज्या ज्या 
बाजूला गेलो त्या त्या हठकािी पाहहले िो कभिीवर हलहहलेले आहे, ‘येशू ि म्हालंा बोलावीि आहे.’ ‘येशूच्या 
पायी लक्ष ठेवा.’ ‘येशूच्या चरिी प्राथमना करा. िो ि म्हालंा सामथ्यम देईल.’ वगैरे वगैरे. सगळ्या कभिी 
येशूच्या ग िसंकीिमनाने प रेपूर हचिारलेल्या. ईश्वराचे नाव क ठेही नाही. पाहून माझे मन काहीसे हवषण्ि 
होऊन गेले. माझा िो मनोभाव चेहेऱ्यावर उमटलेला पाहून ब्रॉम्वले बूथने हवचारले, “आपि हवषण्ि 
झालेले का हदसिा!” मी त्याला उत्तर हदले, “केवळ येशू येशू असेच सवमत्र हदसि आहे. ईश्वराचे नाव 
क ठेच नाही! त्याम ळे मला द ःख वाटले. आपि येशरूूप पडद्यामागे ईश्वराला पूिमपिे झाकून टाकले आहे.” 
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ब्रॉम्वले बूथ हसून म्हिाला, “येशूच आमचा ईश्वर हे आपि जािि नाही वाटिे? येशू हे ईश्वराचे द सरे नाव 
आहे फक्ि.” मी हवचार करू लागलो. ‘अविारवादाने भक्िवत्सल भगविंाच्या स्वरूपाला हकिी दडपून 
टाकण्याि आले आहे?’ आहि याच हवचाराि ग ंग होऊन मी हबऱ्हाडी आलो. 

 
इगं्लंडची णिक्षिव्यवस्था : ककडरगाडवन स्कूल 

 
इंग्लंडची हशक्षिपद्धिी पाहण्यासाठी ‘ककडरगाडमन स्कूल’, ‘बोडमस्कूल’, ‘अपर हमडल  क्लास’ 

स्कूल वगैरेचे मी हनरीक्षि केले. ककडरगाडमनची हशक्षिपद्धिी पाहून मी आियमचहकिच झालो. म लानंा 
स्विःच्या हािानंी काम करून हशक्षि देण्याचे प्रकार इिके असू शकिाि याची माहहिी मला पूवी नव्हिी. 
म लानंा खेळ-करमि कीिून सहज समजिील अशा हनरहनराळ्या महत्त्वाच्या हवषयाचंी माहहिी देण्याि येिे. 
म ले हवहवध रंगाचं्या कागदापासून वगेवगेळ्या वस्िू ियार करीि होिी. िसेच ओली मािी घेऊन लहानसान 
घरे बाधंीि होिी. हशक्षहकिींनी मला बरोबर नेऊन हे सगळे हवभाग दाखहवले. शवेटी एक हशहक्षकाच जेव्हा 
लहान म लासंह टाळ्या वाजवीि नाचि-नाचि खोलीिल्या खोलीि हफरू लागली िेव्हा हवस्मयाने आहि 
आनंदाने उत्फ ल्ल होऊन मी पाहािच राहहलो. म लाचंी ही हशक्षिपद्धिी मला इिकी आवडली की, मी 
भारिाि येिेवळेी ककडर-गाडमनचा उद्योक्िा फ्रोबले याचे जीवनचहरत्र आहि त्याच्या त्या हशक्षिपद्धिीची 
काही प स्िके घेऊन मी िी इकडे आिली. इकडे आल्यावर मी िी ब्राह्मबाहलका हवद्यालयाला देिगीदाखल 
हदली. 

 
बोडवस्कूल 

 
बोडमस्कूलची हशक्षिपद्धिीही मला फार हवलक्षि वाटली. हवशषेिः िोंडी हहशबेाप्रमािे मनािल्या 

मनाि बेरीज, वजाबाकी, ग िाकार करून बोलिा बोलिा चटकन उत्तरे देण्याि म लानंी जे हवलक्षि 
प्रावीण्य दाखहवले त्याचा मला कधीही हवसर पडिार नाही. हशक्षकाने उभे राहून म लानंा म्हटले, “याच्याि 
इिके हमळवा, त्यािून इिके वजा करा, येईल त्याला इिक्याने ग िा, त्या ग िाकाराला एवढ्याने भाग. 
काय उत्तर आले सागंा (वगरेै वगैरे) ज्याने उत्तर काढले असेल त्याने हाि वर करावा.” इिके हशक्षकाने 
म्हििाच चटकन एका हवद्याथ्याने हाि वर केला आहि उत्तर साहंगिले. 

 
‘अपर णमडल् तलास’ स्कूल 

 
या स्कूलमध्ये जाऊन पाहहले िो भगूोल व भिूत्त्व या हवदे्यि म ले पारंगि असलेली हदसली. 

सगळ्या पृथ्वीची बारीकसारीक सवम माहहिी जिू काय त्याचं्या नखाग्रावर त्यानंा हदसि आहे. त्यानंिर 
हिथेच एक द सरा प्रकार पाहहला, एकेका वगाि २५ । ३० म लापेंक्षा जास्ि होिार नाहीि इिकीच म ले. पि 
एकाच वळेी दोन हशक्षक काम करीि आहेि! 

 
मुलींचे बोणडिंग स्कूल 

 
केवळ म लाचं्याच शाळा पाहून मी थाबंलो नाही. म लींचे एक बोहडंगस्कूलही मी पाहायला गेलो 

होिो. हकिी हशस्ि, हकिी स्वच्छिा व व्यवस्स्थिपिा! वाचन, खेळ वगैरेि हकिी हनयमबद्धिा! पाहून मी 
थक्क झालो. शवेटी व्यवस्थाहपकाबाई मला म लींच्या शयनगृहाि घेऊन गेली. िो एक हॉस्स्पटलमधील 
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मोठ्या दालनाप्रमािे लाबंरंुद असा हॉलच होिा. त्याि प ष्ट्कळ म लींच्या व्यवस्स्थि शय्या घािलेल्या 
आहेि. हॉलच्या एका बाजूला एक उंच लाकडी व्यासपीठ. एक हशहक्षका म लींसह त्या दालनाि शयन 
करायची. हिची शय्या त्या उंच व्यासपीठावर होिी. 

 
मी व्यवस्थाहपकेला हवचारले, “हशहक्षकेला या लाकंडी व्यासपीठावर का झोपाव ेलागिे?” हिने 

उत्तर हदले, “िेथे पडल्या पडल्या हिला म लींच्या हालचाली हदसू शकिाि.” 
 

लंडनमधील णब्रणटि म्युणझयम लायब्ररी 
 
लंडनमध्ये असिाना मी प ष्ट्कळ हदवस िेथील हब्रहटश म्य हझयम लायब्ररीि जाऊन वाचीि असे. 

असे ऐकले आहे की, त्या हठकािी प स्िकाचं्या इिक्या आल  माऱ्या आहेि की त्याचंी एकीला एक लावनू 
रागं केल्यास सहा मलै होईल. असे असले िरी कामाची व्यवस्था फारच उत्तम. वाचकाने एखादे नव े
प स्िक माहगिले की अवघ्या पाच हमहनटािं िे हािाि पडलेच. लायब्ररीचे वडे हे इंग्रजाचें एक हवहशष्ट वडे 
आहे. प्रहिहष्ठि गृहस्थाचं्या घराि जाऊन पाहाव ेिर त्याचें वाचनालय जहमनीपासून छपरापयंि प स्िकाचं्या 
आलमारीने पहरपूिम असलेले हदसायचे. रस्िा, घाट, गल्लीक च्ची सवमत्र प स्िकालये असायचीच. या 
प स्िकालयािं अल्प खचाि सवम वगािील वाचकानंा वाचण्याची चागंली सोय असिे. एवढ्यावरूनच 
इंग्रजाचंी ज्ञान हमळहवण्याची इच्छा केवढी प्रबल आहे हे हदसून येिे. 

 
ऑतसफोडव णवश्वणवद्यालय 

 
उच्च दजाच्या हशक्षिालयाि प्रहसद्ध अशी ऑक्सफोडम आहि कें हब्रज ही हवश्वहवद्यालये असल्याम ळे 

त्यािील सवम कॉलेजे पाहण्यासाठी मी गेलो होिो. ऑक्सफोडम येथे गेल्यावर माझ्या मनाि आले, हाय! 
केवळ एका हदवसासाठी ही सवम हवद्यालये पाहण्याला न येिा सहा महहने अगर वषमभर येथेच काल 
घालहवला असिा िर मी हवशषे धन्य झालो असिो. येथील कॉलेजेस् पाहून मला आमच्या देशािील प्राचीन 
कहदू हशक्षि पद्धिीची आठवि होऊ लागली. आमचा प्राचीन हनयम असा होिा की, हवद्याथ्यांनी 
हशक्षाकालाि ब्रह्मचयम व्रिाचे पालन कराव ेआहि त्याने ग रुक लाि वास्िव्य कराव.े हिथे पाहहले िो हवद्याथी 
हििके सवम अहववाहहि आहि ब्रह्मचयम व्रि पाळिारे. िसेच कॉलेजच्या वसहिगृहाि आचायम मंडळीसह 
एकत्र हमळूनहमसळून राहिारे. या सगळ्या वसहिगृहाचं्या वािावरिाि जि ू काय ज्ञान आहि 
ज्ञानालोचनाच भरून राहहली आहे असे वाटायचे. ऑक्सफोडमची बॉडहलयन लायब्ररी जेव्हा पाहायला गेलो 
िेव्हा िेथील अद् भ ि प्रकार पाहून मी हवस्मयसागराि ब डालो. लंडनमधील हब्रहटश म्य हझयमची लायब्ररी 
पाहून जसा मी हवस्स्मि झालो होिो िसाच येथेही झालो. 

 
कें णब्रज 

 
ऑक्सफोडमहून आल्यावर कें हब्रजला गेलो. योगायोगाने िेथे त्या हदवशी वादळी हवा होिी. त्याम ळे 

सवम कॉलेजे मला हफरून पाहािा आली नाहीि. केवळ हमल  टन आहि डार्मवन एवढीच कॉलेजे मला पाहािा 
आली. त्याचंी िी स्महृिहचन्हे पाहून माझ्या अंिःकरिाि एक अपूवम भावोद् गम झाल्यावाचून राहहला नाही. 
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कें णब्रजमध्ये संस्कृि अध्यापक इ. बी. काऊयेल 
 
कें हब्रज पाहाि असिानाची आिखी एक घटना मला आठविे. ऋहषि ल्य इ. बी. काऊयेल हे एके 

काळी, कलकत्ता येथे पे्रहसडेन्सी कॉलेजचे प्रोफेसर आहि संस्कृि कॉलेजचे हप्रस्न्सपॉल होिे. त्याचं्या 
साध ि ल्य आचार हवचाराचं्या साहन्नध्याि आल्याम ळे पे्रहसडेन्सी कॉलेजच्या हकत्येक हवद्याथ्यांनी हिस्िी 
धमाची दीक्षा घेिली होिी. िे त्यावळेी ससं्कृिचे अध्यापक म्हिून िेथे राहाि होिे. हशकहवण्यासाठी त्यानंा 
कॉलेजाि जाव ेलागि नसे. संस्कृि हशकिारे हवद्याथी त्याचं्या राहात्या घरी येऊनच हशकून जाि. अशा 
त्या हवद्वान् मािसाने जेव्हा ऐकले की, ‘भारिािील एक नेिृस्थानीय गृहस्थ कें हब्रज येथे असलेली कॉलेजे 
पाहण्यासाठी आले आहेि.’ िेव्हा िशा त्या ि फानी हविेच मी ज्या माझ्या एका हमत्राच्या घरी उिरलो 
होिो. िेथे िे आले आहि मला भेटले. लहानपिी संस्कृि हशकण्यासाठी मी संस्कृि कॉलेजाि जाि असे, 
िेव्हा आमच्या संस्कृि कॉलेजचे हप्रस्न्सपॉल म्हिून मी त्यानंा पाहहले होिे. आहि त्याचें साधूप्रमािे असलेले 
आचरि पाहून म ग्ध होऊन गेलो होिे. पूवी मी हे साहंगिलेच आहे. िे मला येथे (कें हब्रज येथे) भेटले 
त्यावळेी िे साध प रुष केस हपकलेले आहि वृद्ध असे हदसले. त्याचंी श भ्र दाढी नाहभप्रदेशाच्या खालीपयंि 
येऊन पोचली होिी. दोन्ही डोळ्यािं आहि चेहेऱ्यावर सखोल ज्ञानान राग आहि साध त्वाचे देदीप्यमान िेज 
झळकि होिे; िे आलेले पाहून मला अत्यंि आियम वाटले. माझ्या लहानपिी मी त्यानंा कसे पाहहले होिे, 
आहि त्यानंी माझ्या जीवनाि सत्यान रागाचे बीज कसे अंक हरि केले होिे, हे जेव्हा अत्यंि हवनयाने मी 
त्यानंा बोलून दाखहवले, िसेच बंडाची दंगल थाबंल्यावर नवीन वषाचे पाहरिोहषक देिाना त्यानंी जो 
संस्कृि श्लोक रचून म्हटला होिा िो जेव्हा मी म्हिनू दाखहवला िेव्हा हवस्मयाने व आनंदाने िे उत्फ ल्ल 
होऊन गेले. त्या हषमभराि मला दृढाकलगन देण्याचे िेवढेच त्यानंी बाकी ठेहवले. त्यानंी रचलेला िो श्लोक 
असा होिा– 

 
हवद्यालयः स्वालयमेत्य साम्प्रिम् 
समृद्ध-कीर्मिभ वने भहवष्ट्यहि । 
िथाहह सानौ मलयस्य नान्यिः 
ध्र व ंसमारोहहि चन्दनद्र मः ॥ 

 
भावाथम—कॉलेज आपल्या घरी येऊन उन्निी संपादून जगाि हवख्याि होईल. िसे िर होिारच, 

कारि मलयपवमिाच्या पायथ्याशीच चंदनाचे वृक्ष वाढिाि. 
 
हा श्लोक त्यानंा मी म्हिून दाखहवल्यावर आमचे उभयिाचें ज ने संबधं प नः जागृि झाले. िे 

माझ्याजवळ बसून संस्कृि कॉलेज, जयनारायि िकम पचंानन, पे्रमचादं िकम बागीश इत्यादींच्या गोष्टी सागं ू
लागले. िसेच कें हब्रज येथे पाहण्यासारखे उपय क्ि काय काय आहे िेही त्यानंी मला साहंगिले. वाईट 
वाटले िे इिकेच की वाईट हवमे ळे सवम काही मला पाहािा आले नाही. पि प ष्ट्कळ हदवसानंी साध ि ल्य 
काऊयेलशी संमीहलि होिा आले त्याम ळे िी अपूिमिा जािवली. िी भेट माझ्या अंिःकरिाि हचरस्मरिीय 
होऊन राहहली आहे. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

आचायव जेम्स मार्मटनगची भेट 
 
द सरे जे जे स्मरिीय गृहस्थ त्या हठकािी मी पाहहले होिे, आहि ज्याचंा पहरचय झाल्याम ळे मला 

धन्यिा वाटली त्याचं्या संबधंाने थोडाबह ि उल्लखे करिो. पहहली उल्लखेनीय व्यक्िी य हनटेहरयनचे नेिे 
आहि ग रू आचायम जेम्स मार्मटनो. हे स्विःच्या धममज्ञान, कचिनशीलिा, आहि साध त्व या ग िानंी जगाि 
अमर झाले आहेि. याचं्याबद्दल मी जास्ि असे काय सागंू? याचं्याशी माझे फक्ि एकच हदवस बोलिे झाले, 
पि िो एक हदवस माझ्या आय ष्ट्याि हचरस्मरिीय होऊन राहहला आहे. मी लंडनमध्ये असिाना डॉ. 
मार्मटनो सवम कायांिून हनवृत्त होऊन स्कॉटलंडमधील कोित्याशा अज्ञाि प्रदेशाि राहाि होिे. इिक्याि 
ऑक्सफडममधून पदवी देण्यासाठी म्हिनू त्यानंा एक हनमंत्रिपत्र गेले. िे िी पदवी घेऊन स्कॉटलंडकडे 
परि जाि असिा दोन हदवस लंडनमध्ये म क्कामाला होिे. मला ही बािमी समजिाच मी त्यानंा भेटलो. अधा 
एक िास त्याचं्या संगिीि असेन नसेन. पि त्या अध्याच िासाि त्यानंी धार्ममक जीवनासबंंधाने अनेक 
महत्त्वाची ित्त्व ेबोलून दाखहवली. त्यािील एक असे होिे. “केवळ भ्रम आहि क ससं्काराचंा हवरोध िसेच 
हवचारस्वािंत्र्य यावर धार्ममक समाजाची उभारिी करण्याच्या मागाि हे एक सकंट आहे की, धममभावसंपन्न 
भस्क्िप्रधान व्यक्िींना त्या समाजाि समाधानपूवमक राहािा येिार नाही. पाहा, माझ्याच आप्िवगापैकी 
हकत्येक लोक, आम्ही स्वीकारलेल्या य हनटेहरयन धमाि समाधान न लाभल्याम ळे हत्रत्ववादी हिस्िीधमाि 
प्रहवष्ट झाले आहेि. आहि असे लोकही पाहण्याि आले आहेि की, जे एकदम हनरीश्वरवादीच बनून गेले 
आहेि.” त्याचें म ख्य सागंिे अजूनही माझ्या कानाि प्रहिसाद देि आहे. िे असे म्हिाले, ‘सम हाऊ मेन टू 
नॉट स्टे व ईथ अस’ (कोित्याही कारिाने असो पि आमच्या संप्रदायाि आलेला मािूस जास्ि हदवस 
हटकून राहू शकि नाही.) नंिर य हनटेहरयन पहरवाराि म लाचं्या धार्ममक हशक्षिाकडे द्याव ेिसे लक्ष हदले 
जाि नाही याबद्दल त्यानंी खेद व्यक्ि केला. िसेच भारिवषीय कहदंूचा धममभाव आहि भस्क्िप्रवििा 
याबद्दलही िे प ष्ट्कळ बोलले. मी जेव्हा शवेटी जाण्यासाठी उठलो िेव्हा हजन्यापयंि माझ्याबरोबर येऊन मी 
हजन्याच्या पायऱ्या उिरि असिा िे वरूनच म्हिाले, ‘हगव्ह अस ए हलटल ऑफ य अर हमस्स्टसीझम अडँ 
टेक फ्रॉम अस ए हलटल ऑफ अवर प्रॅस्क्टकल जीहनयस.’ याच वाक्याचा हवचार करीि करीि मी आलो. 
दोन शब्दािं दोन जािींिील हवशषे भावना हकिी स दंर रीिीने त्यानंी व्यक्ि केली आहे! पौवात्य 
भस्क्िप्रवििा आहि पाहिमात्य कममशीलिा जर एकमेकाि हमळून जािील िर िे एक चादशम धममजीवन 
घडेल याि संशय नाही. 

 
वेल्सची णमस् कॉब 

 
द सरी स्मरिीय व्यक्िी हमस् कॉब्. इंग्लंडला जाण्यापूवीच मी त्याचें गं्रथ वाचले होिे. आहि 

त्याम ळे माझ्या मनाि त्याचं्याबद्दल प्रगाढ आस्था हनमाि झाली होिी. त्याचं्या हनममळ भक्िीने आहि प्रगाढ 
धममभावाने माझे अन्िःकरि उचंबळून आले होिे. मी ज्यावळेी लंडन येथे गेलो िेव्हा त्या वले्स प्रदेशाच्या 
एका अज्ञाि भागाि राहाि होत्या. त्याचंी भेट कशी होईल या हवचाराि मी असिाना मी एके हदवशी असे 
ऐकले, की त्या लंडनमध्ये आल्या असून एका हमत्राच्या घरी राहाि आहेि; लागलीच मी त्यानंा भेटायला 
धावलो. जाऊन जे पाहहले आहि ऐकले िे मला केव्हाच हवसरिा येिे शक्य नाही. मन ष्ट्याचा चेहरा इिका 
प्रफ ल्ल, पहवत्र आहि प्रसन्न असू शकिो हेच नवल! क मारी कॉब् याचें वदन जिू काय पे्रम आहि आनंद यानंी 
माखलेले. त्या मनःपूवमक हसल्या आहि अत्यंि ख ल्या हदलाने माझ्याशी बोलू लागल्या. त्याचं्या त्या 
हनव्याज पे्रमळ बोलण्याने माझे मन भारावून गेले. ब्राह्मसमाज या देशाि काय काय काम करीि आहे 
याबद्दल मला त्यानंी अनेक प्रश्न हवचारले. िसेच वले्स भागाि आपले वास्िव्य कसे आहे, कोित्या िऱ्हेने 
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चालले आहे आहि हनरुपद्रवी जनावराचें रक्षि करण्यासाठी कायकाय उपाययोजना केली आहे िेही 
साहंगिले. शवेटी त्याचं्या एका सभेि मला चार शब्द बोलण्याची त्यानंी हवनंिी केली आहि मीही त्याचं्या 
हवनंिीप्रमािे एके हदवशी त्याचं्या सभेि थोडेफार बोललोही. 

 
फ्राक्न्सस न्यमूनच्या घरी काही णदवस 

 
हिसरी आठवि राहहलेली व्यक्िी म्हिजे फ्रास्न्सस न्यूमन ही होय. हे त्यावळेी सगळ्या 

कामकाजािून हनवृत्त होऊन सम द्रहकनाऱ्यावर असलेल्या वसे्टनम स पर मेयर येथे राहाि होिे. मी त्यानंा 
पाहण्यासाठी िेथे गेलो आहि दोन हदवस त्याचं्याकडे राहहलो. त्यावळेी त्याचें वय ऐंशी वषांहून जास्ि 
असाव.े िो शीिप्रधान देश असल्याम ळे त्याचें हािपाय परस्वाधीन झाले होिे. त्याचंी पत्नी त्यानंा कपडे 
घालण्याला मदि करी आहि हािाला धरून हजन्यावरून खाली आिी. जे दोन हदवस मी त्याचं्या घराि 
होिो त्या दोन हदवसािं मी पाहहले की, सकाळी खाली येऊन त्याचें पहहले काम म्हिजे परमेश्वराचे 
नामस्मरि करिे. त्या उपासनेि त्याचंी पत्नी, सैंपाकीि, मोलकरीि वगैरे सवमजि उपस्स्थि असि. िे 
पहहल्याने धममगं्रथािील काही भाग वाचीि. नंिर िे स्विः रचलेल्या प्राथमनाप स्िकािून एक प्राथमना म्हिि. 
जेवण्याच्या वळेी पाहहले िो जेवायला म्हिनू िे टेबलाजवळ येिाच सवम मंडळी उठून उभी राहि. िे वृद्ध 
साध प रुष जेविाला आरंभ करण्यापूवी ईश्वराला धन्यवाद देऊन जेविाला बसि. द सऱ्या हदवशी जेवायला 
बसल्यावर िे मला म्हिाले, ‘ि म्ही ज्या ज्या हठकािी जाल, त्या त्या हठकािी जे एकेश्वरवादी असिील 
त्यानंा सागंा की त्यानंी नास्स्िकाप्रमािे जगाि वागू नये. आपापल्या घरी व पहरवाराि ईश्वराचे नाव आहि 
उपासना यानंा कायमचे स्थान द्याव!े’ मी त्याचं्या वाचनालयाि जाऊन पाहहले, िो त्याचं्या ज्या गं्रथाचे मला 
नावही माहीि नव्हिे त्या सवम गं्रथानंी िे वाचनालय पहरपूिम असलेले हदसले. त्यानंा इिक्या भाषा येि 
होत्या व इिक्या हवषयावंर त्यानंी गं्रथ हलहहले आहेि हे माझ्यासारख्या अन यायी भक्िमंडळींनाही माहीि 
नव्हिे. दोन हदवस मला त्यानंी सम द्रिीरावर नेऊन खूपच बोधस धा पाजली. 

 
रेव्हरेंड चाल्सव व्हॉयसी कुटंुबाि एक णदवस 

 
आठविीि राहण्याला योग्य अशी चौथी व्यक्िी हथइस्स्टक चचमचे आचायम रेव्हरेंड चालमस व्हॉयसी 

ही होय. मी लंडनमध्ये असिाना मधून मधून याचं्या उपासना मंहदराि जाि असे. िे ज्या िऱ्हेने वळेीअवळेी 
हिस्िी धमाचे व येशूचे दोष विमन करीि िे मला आवडि नसि. पि उदार आध्यास्त्मक सवमव्यापी धमाचे 
सत्यस्वरूप व्यक्ि करण्याची त्याचंी शलैी पाहून माझे मन म ग्ध होऊन जाि असे. त्याचं्याशी पहरचय 
झाल्यावर त्यानंी मला आपल्या घरी जेविाचे आमतं्रि हदले. त्यावळेी त्याचंी पत्नी व म लगे-म ली याचं्याशी 
माझा पहरचय झाला. बोलिेचालिेही झाले. त्याि त्यानंी मला अगदी आपलेसे करून घेिले. त्यानंिर एके 
हदवशी व्हॉयसी साहेबाचं्या हवनंिीवरून त्याचं्या उपासनामहंदराि माझे एक प्रवचनही झाले. त्याि 
ब्राह्मसमाजाने कोिकोित्या कायाि मन घािले आहे व िो समाज काय करीि आहे त्याचे थोडेफार 
हववचेन केले. त्याप्रमािेच या देशाि ब्राह्मसमाहजष्टाचंी कशी सामाहजक अडविूक होि आहे िेही ओघाने 
आले म्हिून साहंगिले. िे विमन उपस्स्थि व्यक्िींना अहिशय आवडल्याचेही मला स्मरिे. एक हवशषे घटना 
माझ्या मनाि राहहली िी अशी : उपासना मंडपािून उिरून बाजूच्या खोलीि आल्यावर हॉयसीसाहेब आहि 
त्याचंी पत्नी याचें-माझे बोलिे चालिे आहे िोच हमस्टर हॉयसींची धाकटी म लगी (हिचे वय त्यावळेी २७ । 
२८ वषांचे असाव)े िेथे आली आहि मला बोलू न देिा हािाला धरून ओढीि ओढीि म्हिाली, “हमस्टर 
शास्त्री, ब्राह्मसमाज हा माझा समाज आहे आहि भारि हा माझा देश आहे. मी ि मच्याबरोबर हिकडे येिार. 
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मला नेिार की नाही सागंा ना?” मी एकदोनदा हिला म्हटले, “थाबं बोलू िरी देशील की नाही?” पि 
हिला हवलंब सहन होि नव्हिा. िी प नः मला ओढून धक्का देऊन म्हिाली, “मला ि म्ही आपल्याबरोबर 
नेिार की नाही िे सागंाना” िेव्हा मग मी हिच्या आईच्या िोंडाकडे पाहून हसून म्हटले, “आपली म लगी 
माझ्याबरोबर हनघाली बरं!” िीही हंसूनच म्हिाली, “जाण्याचा अथम काय िेही हहला अजून कळि नाही. 
िरीपि वाईट काय, जा हिला घेऊन.” व्हॉयसी साहेबाचंी एक म लगी, कसधप्रािंािील कोिाएका 
ब्राह्मिरुिाशी हववाहहि होऊन भारिाि आली आहे. िी हीच म लगी की द सरी िे मला माहीि नाही. 

 
यानंिर मी भारिाि आल्यावर व्हॉयसी साहेब आपली छापलेली प्रवचने दर आठवड्याला मला 

पाठवीि असि. नेहेमी पते्रही पाठवीि. आहि ब्राह्मसमाजाच्या कायासाठी पैसेही पाठवीि. मरेपयंि त्यानंी 
हा आपलेपिा कायम ठेहवला होिा. 

 
पेलमेल गॅझेटचे संपादक णवल्यम स्टेड याचं्या घरी 

 
पाचवी स्मरिीय व्यक्िी हवल्यम स्टेडसाहेब ही होय. हे त्यावळेी पेलमेल गझेॅटचे सपंादक होिे. 

क मारी कॉलेट हहने पत्राद्वारे त्याचंी माझी ओळख करून हदली होिी. मी प्रथम पेलमेल गझेॅटच्या 
ऑहफसाि जाऊन त्याचंी भेट घेिली. आहि आसामािील कूलींची पहरस्स्थिी व कूली कायद्याचे स्वरूप 
विमन करून या हवषयाकडे इंग्लंडािील सवमसाधारि लोकाचें लक्ष वधेेल असे हलहा अशी हवनंिी केली. या 
बाबिीि माझ्या िोंडून हवशषे माहहिी हमळावी म्हिनू एके हदवशी मला त्यानंी आपल्याकडे जेवण्याचे 
आमंत्रि हदले. मी जाऊन पाहहले िो िे जेविापूवी आपल्या लहान म लानंा घेऊन बाजूच्या खोलीि 
एकीकडे बसले होिे आहि गप्पागोष्टी करिा करिा वागि कीसंबधंाने हनरहनराळे हनयम उपदेशरूपाने 
सागंि होिे. मी आलो आहे हे समजिाच त्यानंी मला त्या खोलीि बोलावनू घेिले. आहि मी िेथे जाऊन 
बसल्यावर मला म्हिाले, ‘मी मोठ्या महत्त्वाच्या कामाि नेहमी गढलेला मन ष्ट्य. हदवसाचा बराचसा भाग 
त्याच गडबडीि मी असिो. म लािं हदवसाचा काही वळे घालवावयाचा असा हनिय न केल्यास त्याचं्या 
हशक्षिाकडे आहि प्रगिीकडे माझे द लमक्ष होईल. यासाठी असा हनयम केला आहे की जेविापूवी एक िास 
त्याचं्याि कसेही करून बसायचेच. त्यावर मी म्हटले, ‘हे फार उत्तम’ त्यानंिर माझ्या समक्षच िे त्या 
म लाशंी बोलू लागले. पाहहले िो, अगदी सहज सोप्या भाषेि इिक्या गहन आहि महत्त्वाच्या हवषयाचें ज्ञान 
त्यानंा िे देऊ लागले की, त्याम ळे म लाचें भहविव्य अहिशय उज्ज्वल होऊ शकेल. 

 
जेविानंिर आसामािील कूलींची अवस्था मी सागंू लागलो. मी ख चीवर बसून सागंि होिो आहि 

स्टेडसाहेब खोलीच्या या टोकापासून त्या टोकापयंि येरझारा घालीि होिे. मधून मधून ‘त्यानंिर’ 
‘त्यानंिर’ असे म्हिि होिे. यावरून थोडासा हास्यहवनोद झाला. मी हसिच म्हटले, ि म्हीं मला 
झ ऑलॉहजकल गाडमनमधील वाघाचीच आठवि करून देि आहा! थोडे बसा ना!’ स्टेड म्हिाले, ‘आय् 
कॅनॉट मेक माय माईंड हसट् डाऊन’ (मी माझ्या मनाला बसव ूशकि नाही ना!) मी प नः म्हटले, “अधा िास 
बसा. िेवढेही होि नाही? िर माझ्याबरोबर भारिाि चला. म्हिजे आमच्या देशािील साधूलोक 
सकाळपासून सायकंाळपयंि ध्यानमग्न असलेले ि म्हालंा मी दाखवनू देईन.” यावर िे टाळी वाजवनू 
हसिच म्हिाले, “ओः समजलो. समजलो. अजूनपयंि मी हवचार करीि होिो, इिक्या कोट्यावधी 
लोकानंा आम्ही कजकले िरी कसे? आिा इिक्या हदवसानंी त्याचे कारि समजले. ि म्ही डोळे हमटून 
बसला आहि आम्ही मागनू ि मच्यावर झडप घालून कजकले!” या त्याचं्या हवनोदाने हास्याचे फवारेच 
उसळले. 



 अनुक्रमणिका 

 
आिखीं एका हदवसाची गोष्ट मला आठविे. त्या हदवशीही त्यानंी मला जेवायलाच बोलाहवले होिे. 

त्या हदवशी जेविानंिर मी त्यानंा व त्याचं्या पत्नीला, पे्रमित्त्व व मानहसक पे्ररिा (टेहलपहॅथ) या बाबिीि 
काही साहंगिले. त्यापूवी लंडनमधील कोित्याशा एका क ट ंबाि असाच पाह िा म्हिून गेलो असिा िेथे 
घडलेल्या हकीगिीचे विमन केले होिे. िो हवषय असा : एके हदवशी जेविानंिर त्या घरािील म लींनी मला 
एक खेळ दाखहवला. एक म लगी मला शजेारीच असलेल्या एका खोलीि घेऊन गेली आहि हािरुमालाने 
हिने माझे दोन्ही डोळे बाधंले. नंिर िी मला म्हिाली, “ि म्हालंा मी बठैकीच्या खोलीि घेऊन जाि आहे. 
िेथे मी ि म्हाला उभे करीन. स्विःच्या मनाि कोििीच इच्छा ठेव ू नका. गप्प उभे राहायचे. त्यानंिर 
चालावसेे वाटले िर चालू लागायचे. काही करावसेे वाटले िर िसे करा अडू नका. मी ि मच्या खादं्यावर 
हाि ठेवनू मागे उभी आहे. असे म्हिून हिने माझ्या डोळ्यावंर रुमाल बाधूंन मला बठैकीच्या खोलीि आिनू 
उभे केले. मागे राहून माझ्या खादं्यावर हाि ठेवले. प्रयत्नपूवमक मी माझे मन हनर्मवकार केले. हळू हळू 
चालावसेे वाटले. डोळे बाधंलेल्या स्स्थिीिच मी चालू लागलो. हाि प ढे करावासे वाटले. हाि प ढे केला. 
एका ख चीवरून एक कापड उचलण्याची इच्छा झाली. त्याप्रमािे िे उचलले. त्याच वळेी चोहोकडून 
टाळ्या वाजहवल्याचा आवाज ऐकू आला. लागलीच डोळ्यावंरचा बाधंलेला रुमाल मी काढला. िेव्हा ऐकले 
की, त्या खोलीि स्त्रीप रुषानंी जसे मनाि योहजले होिे, िसेच सवम घडून आले. डोळे बाधंलेल्या त्या 
मन ष्ट्याकडून ठराहवक हठकािी ठेवलेले कापड उचलले जाईल. मी त्या खोलीि येिाच िीच इच्छा त्याचं्या 
मनाि जागृि होिी. माझ्या मागे असलेल्या म लीला हे सवम माहीि होिे आहि हिचीही िीच इच्छा होिी. 
मला याबाबिीि काहीही माहीि नव्हिे. पि त्याचं्या इच्छेप्रमािे सवम गोष्टी माझ्या हािून झाल्या याचे मला 
नवल वाटल्यावाचून राहहले नाही. 

 
स्टेड आहि त्याचंी पत्नी यानंा जेव्हा मी ही हकीकि साहंगिली िेव्हा स्टेडसाहेब हसून म्हिाले, 

‘असे कधी झाले आहे? मला काही समजू द्यायचे नाही आहि माझ्याकडून काम करून घ्यायचे. छे. माझा 
नाही यावर हवश्वास बसि.’ मी म्हटले, “या मी करून दाखहविो.” यानंिर बाजूच्या खोलीिून स्टेड 
साहेबानंा डोळे बाधंलेल्या स्स्थिीि बाहेर आिले. मी त्याचं्या खादं्यावर हाि ठेवनू मागे उभा राहहलो. पि 
त्याचं्याकडून जे काम करहवण्याचे ठरहवले होिे त्याि मी यशस्वी होऊ शकलो नाही. मी त्यानंा म्हटले, 
‘ि म्ही आपले मन हनगेहटव्ह करू शकला नाही. माझ्या इच्छेचा ि म्ही प्रहिरोध केलाि.’ नंिर त्याचं्या 
खोलीिून एका कोपऱ्याि असलेल्या टोपीि एक पसैा ठेवनू हमसेस स्टेडचे डोळे बाधूंन हिला आिली. मी 
हिच्या पाठीवर हाि ठेवनू मागे उभा राहहलो. िी नंिर अगदी सरळ चालि खोलीच्या कोपऱ्याि गेली आहि 
हिने वाकून टोपीि हाि घािला पि पैसा उचलला नाही. हे पाहून मात्र स्टेड काहीसे हवस्स्मि झाले. 
त्यानंिर त्याचं्या एका म लीला डोळे बाधंलेल्या अवस्थेि आिण्याि आले. यावळेी असे ठरले, की हिने 
ठरलेली एक वस्िू घ्यावी आहि िी नेऊन आपल्या धाकट्या भावाच्या हािाि द्यावी. नंिर त्याप्रमािे िी 
येऊन उभी राहहली. मी मागे उभा राहून हिच्या खादं्यावर हाि ठेहवला. थोड्या वळेाने डोळे बाधंलेल्या 
स्स्थिीि िी चालू लागली आहि िी ठरहवलेली वस्िू उचलून धाकटा भाऊ उभा होिा हिकडे हनघाली. 
हििक्याि स्टेड साहेब आपली पत्नी व इिर म ले यासंह त्या हिच्या भावाजवळ जाऊन त्याच्याप्रमािेच हाि 
पसरून उभे राहहले. डोळे बाधंलेली म लगी िेथे गेली आहि सवांच्या हािाला स्पशम करून िे सोडले आहि 
शवेटी आपल्या धाकट्या भावाच्या हािािच हिने िी वस्िू हदली. आिा मात्र स्टेडसाहेब आियमचहकि झाले 
आहि मला म्हिाले, “िर मग या प्रहक्रयेि काही हवशषे आहे खरे. एक मनाच्या शक्िीने जर द सऱ्या एका 
मनाकडून व शरीराकडून अपेहक्षि कायम करहवले जािे िर मग परलोकी असलेले आत्मे या जगािील 
मािसाकंडून कामे करून घेिार नाहीि?” मी उत्तर हदले, “हो अगदी बरोबर” नंिर मी भारिाि हनघनू 
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आलो. काही हदवसानंंिर ऐकले की स्टेड साहेबानंी भिू-हपशाचासंबधंाने अनेक गोष्टी उघडपिे प्रहसद्ध 
केल्या आहेि. त्यानंी प्रहसद्ध केलेल्या विममानपत्रािून आहि प स्िकािून याबद्दलचे अनेक आधार मला हमळू 
लागले. पि ज्यावळेची ही हकीकि मी हलहीि आहे त्यावळेी त्याचं्याकडे असिाना असा काहीच प्रत्यय 
मला आला नाही. यावरून असे अन मान करिा येईल की, इिर घटनापं्रमािे याही बाबिीि त्यानंा िशी 
पे्ररिा झाली असावी. 

 
ज्या ज्या व्यक्िींचा हवशषेरूपाने नामोल्लखे केला आहे त्याखेरीज आिखीही हकत्येक नामविं 

स्त्रीप रुषाशंी माझी प्रत्यक्ष भेट झाली होिी. अध्यापक मोहनयर हवल्यम्स, अध्यापक जॉन एस्टलीन कापेटर, 
रेव्हरेंड स्टॉपफोडम ब्र क, हमसेस फॉसेट, हमसेस जोसेफाईन बटलर अशी बरीच नाव ेसागंिा येिील. 

 
णमसेस बटलरची स्त्रीस्वािंत्र्याची चळवळ 

 
या सवांि हमसेस बटलरला पाहून माझ्या अन्िःकरिाि नवशक्िी संचरल्यासारखा मला अन भव 

आला. िी त्यावळेी ज्या पद्धिीने कायम करीि होिी त्या पद्धिीम ळे महहलामंडळाि एक आियमकारक 
उत्साह व सामथ्यम सचंारले होिे. ज्यावळेी हिचेमाझे बोलिे झाले त्यावळेी िी आयहरश नेिा पानेल याच्या 
पक्षाि होिी. पि प ढे लवकरच पानेलची चाहरत्र्यहीनिा उघड झाल्यावरून हिच्या महहला मंडळाने त्याच्या 
हवरुद्ध शस्त्र धारि केले. आहि हस्त्रयाचं्या शस्त्राघािासमोर पानेलला उभे राहिे अशक्य होऊन िो लवकरच 
हिस्िवासी झाला. इंग्लडची स्त्रीशक्िी सामाहजक पाहवत्र्याचे कशािऱ्हेने रक्षि करीि असिे िे या देशािील 
लोकानंा माहीिच नाही. भारिािील प्राचीन सनािन्यानंा असे वाटिे की, हस्त्रयानंा सामाहजक स्वािंत्र्य 
हदल्यास समाजाि पाहवत्र्यच राहिार नाही. अगदी याच्या उलट खरा प्रकार असा आहे की हस्त्रयाचें हशक्षि 
आहि स्वािंत्र्य यावंरच समाजाचे सामथ्यम आहि पाहवत्र्य हटकून राहिे. 

 
 ٭٭٭
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.१९. 
 

इगं्लंडचा स्त्रीसमाज 

 
इगं्लंडच्या स्त्रीजािीची प्रगिी 

 
इंग्लंडला गेल्यावर त्या देशाचे जे म ख्य स्वरूप माझ्या नजरेसमोर आले आहि जे पाहून मी 

हवस्मयचहकि झालो िे म्हिजे हस्त्रयाचंी प्रगि आहि उन्नि अवस्था. द गामोहन दास याचंी माझी बह िेक 
रोज भेट व्हायचीच. िे भेटले की मी त्यानंा म्हिायचा, “द गामोहनबाब,ू हा िर स्त्रीराज्याचा देश आहे.” 
त्याचं्या ग िवते्तनेच या देशाला एवढा मोठेपिा आला.” िे यावर म्हिाले, “खरेच. नेपोहलयन म्हिि असे; 
इंग्लंडच्या हस्त्रयासंारख्या हस्त्रया द्या म्हिजे मी फ्रान्सला सामाहजक दृष्ट्ट्या श्रेष्ठ बनवनू दाखहविो.” याचे 
प्रत्यंिर मला येथे आल्यावर झाले. इंग्लंडच्या श्रेष्ठिेला िेथील हस्त्रयाचंी पाश्वमभमूीच कारि आहे. अशी 
इंग्लंडला गेल्यावर माझी पक्की खात्री झाली. 

 
श्रीमंि स्त्रीवगाि हमळून हमसळून वागण्याचा मला योग आला नाही आहि त्याम ळे त्याचें स्वभावगि 

चाहरत्र्य मला जाििा आले नाही. मग त्याबद्दल काय सागंिार! मध्यमवगाच्या हस्त्रयािं मला हमळून हमसळून 
वागण्याचा योग येई; त्याम ळे त्याचं्याहवषयी मला माहहिी आहे. भारिािील लोक पडदानशीन पद्धिीि 
वाढलेले आहि सामाहजक बंधनाि जखडलेले असल्याम ळे त्यांच्या हाडीमाशी अशा समज िी बद्धमलू 
झालेल्या आहेि की, हस्त्रयानंा स्वािंत्र्य हदल्यास व त्यानंा मोकळेपिाने समाजाि वावरू हदल्यास त्यानंा 
आपले चाहरहत्र्यक पाहवत्र्य साभंाळिा येिार नाही. ही हकिी च कीची कल्पना आहे हे, जर िे इंग्लंडच्या 
मध्यमवगीय हस्त्रयािं हमळून हमसळून वागिील िर त्यानंा कळेल. 

 
मी ज्यावळेी इंग्लंडला गेलो होिो त्यावळेी िेथे हस्त्रयािं हशक्षिाचा हवस्िार करण्यासाठी, त्यानंा 

राजकीय अहधकार हमळाव े म्हिून आहि स्त्रीवगाची सवमप्रकारे उन्निी व्हावी म्हिून प्रयत्न चालले होिे. 
याम ळे िेथील हस्त्रयािं एक नवी भावना व उन्निीची हवशषे आकाकं्षा वाढीला लागलेली आढळली. सवम 
प्रकारच्या सत्कायाि, सवम उन्नहिकारक चचेि, त्यासंबंधी हवचारहवहनमयाि आहि सद द्योगाि त्या 
ग ंिलेल्या आढळि. एखादी उद्योगधंद्याची सभा असू दे; एखादे धार्ममक समालोचन असू दे, ककवा प्रवचन 
असू दे िेथे पाहाव ेिर हनम्मेपेक्षा जास्ि हस्त्रया आहेिच. आहि त्याचंी गदी बाजूला सारून मला प ढे जाव े
लागायचे. एखाद्या हमत्राच्या घरी काही हवचारहवहनमयासाठी त्याच्या बोलण्यावरून मी गेलो िर िेथे पाहाव े
िो हनम्मेपेक्षा जास्ि हस्त्रया आहेिच. 

 
खालच्या वगािील मध्यम श्रेिीच्या कुटंुबाि णस्त्रयाचंी वाचनाची सवय 

 
एकदोन घटनाचंा उल्लखे केला असिा, िेथील हस्त्रयाचंी काय स्स्थिी मी पाहहली हे सवांना कळून 

येईल. मी ज्याचं्या घराि राहाि होिे त्या क ट ंबाचे विमन पूवी हदलेच आहे. िे क ट ंब म्हिजे खालच्या 
वगािील मध्यमश्रेिी म्हिायला हरकि नाही. त्या हस्त्रया दारानंा व हखडक्यानंा लावण्याचे पडदे हशवनू 
त्याचं्या हवक्रीवर आपला हनवाह करीि. िरी पि आपल्या वृद्ध हपत्याला दर सोमवारी घरािील हस्त्रयानंा 
वाचण्यासाठी म्हिून म डी येथील स प्रहसद्ध गं्रथालयािून प स्िकाचंा एक गठ्ठा आिावा लागे. आठवड्याि 
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घरािील िीन म ली आहि त्याचंी आई ही सगळी प स्िके वाचून काढीि. िी परि देऊन प नः सोमवारी नवीन 
प स्िके येि. कोिा एखाद्या हदवशी संध्याकाळच्या जेविानंिर हस्त्रयाचं्या बसण्याच्या खोलीि जर डोकावनू 
पाहाव ेिर, त्या चौघीही वाचण्याि गढलेल्या आहेि असे हदसायचे. हे वाचन रात्री ११ । १२ पयंि चालायचे. 
घरमालकाची मोठी म लगी जेवण्याच्या वळेी माझ्याजवळ जेवायला बसायची. मी, इंग्रज कहव शलेी आहि 
वडमस्वथम याचंा भक्ि, हे जािून िी मला शलेीच्या प ष्ट्कळशा कहविा िोंडपाठ म्हिनू दाखवी आहि शलेीच्या 
प्रहिभासंपन्निेची प्रशसंाही करी. मी एके हदवशी एडहवन आनोल्डने हलहहलेले ‘इंहडयन आयहडअल्स’ 
नावाचे कहविाचें प स्िक हवकि आिून त्या म लीला देिगीदाखल हदले आहि म्हटले, ‘या कहविा िू वाच. 
आमच्या देशािील प्राचीन कहविा ि ला कशा आवडल्या िे नंिर ि झ्या िोंडून ऐकेन.’ या गं्रथाि रामायि 
महाभारिािील साहवत्रीचहरत्र वगैरे अनेक चागंले चागंले हवषय सगं्रहीि केलेले आहेि. हे प स्िक हमळिाच 
त्या म लीने रात्री स मारे एकदोन वाजेपयंि िे वाचले. त्यानंिर द सरे हदवशी प्रािःकालीन उपाहाराला 
बसलो असिा मला म्हिाली, ‘ओ हमस्टर शास्त्री, ि मच्या साहवत्रीचे चहरत्रहचत्रि हकिी स ंदर आहे! हकिी 
स ंदर आहे म्हिून सागं?ू हकिी हदवसापूंवी हे हचत्र रेखाटले आहे?” मी हसून म्हिालो, “येशू जन्मण्यापूवी 
दोन-चारश े वष े अगोदर की नंिर असाव,े बरोबर सागंिा येि नाही.” िेव्हा िी म लगी म्हिाली, “ज्या 
राष्ट्राने इिक्या काळापूवी हे सौंदयम हनमाि केले आहे िे राष्ट्र काही सामान्य राष्ट्र नव्हे!” 

 
इंग्लंडाि असिाना मी ब्राह्मसमाजाच्या इहिहासाचे एक प स्िक हलहायला आरंभ केला होिा. मी 

जेवढे हलहीि असे िेवढे क मारी कॉलेटला वाचून ऐकवीि असे. ब्राह्मसमाजाच्या इहिहासाहवषयी 
हिच्यासारख्या जािकार व्यक्िी फारच थोड्या. हिला त्याि स धारिा करण्यासारखे असे जे काही वाटे 
त्याची स धारिा करण्याि येई. प स्िक हलहून झाल्यावर त्या हलखािाची कॉपी कोि करिार, हा प्रश्न 
उत्पन्न झाला. क मारी कॉलेट म्हिाली, ‘मी ि म्हाला एक म लगी देिे. िी ि मच्या हलखािाची नक्कल करूल 
देईल. हिला प्रत्येक शभंर शब्दानंा एक पेनीप्रमािे द्या. असे म्हिून त्या म लीसबंंधाने हिने मला थोडीशी 
हकीगि साहंगिली; हहच्या आईच्या मतृ्यनंूिर हहच्या बापाची चालचालिूक बदलली. त्याचे दारू हपिे िर 
वाढलेच पि त्याचे वगेवगेळे चहरत्रगि दोषही हदसू लागले. िेव्हा त्या हबचारीला िे घर सोडून द सरीकडे 
राहिे भाग पडले. िी आिा वगेळ्या हठकािी राहािे आहि स्विः उद्योग करून हनवाह करिे. रोज 
द पारच्या वळेी काही िास बापाकडेही राहािे. घरािील टापटीप ठेविे, केरवारा करिे, सामानस मान 
लाविे अशा प्रकारे बापाची सेवा करून िो चागंल्या वागि कीने राहील अशा प्रयत्नाि असिे. रात्री मात्र िी 
िेथे राहू शकि नाही. 

 
या िरुिीबद्दलची एक घटना मला आठविे िी अशी : एके हदवशी सायकंाळच्या वळेी झालेले 

लेखन घेऊन िी माझ्याकडे आली. त्यावळेी मी हफरायला जाण्याच्या ियारीि होिो. हिने आिलेले िे 
हलखाि मी घेिले आहि हिचे झालेले पसेै हिला देऊन म्हटले, ‘थाबं, मी बाहेर जाि आहे. आपि दोघेही 
एकदमच बाहेर पडू’ नंिर दोघेही बाहेर पडलो. रस्त्याि मी हिला म्हटले, ‘चल, ि झ्या घरापयंि हफरि 
हफरि जाऊ.’ असे म्हिून हिच्या घराकडे हनघालो. िेथून हिचे घर दीड मलैावर होिे. पि हे अंिर चालिा 
चालिा आम्ही हवसरूनच गेलो. बोलिा बोलिा प्राचीन यह दी जािीच्या इहिहासाच्या गोष्टी हनघाल्या. मी 
ओल्ड टेस्टॅमेंट आहि थोड्या हदवसापूंवी प्रहसद्ध झालेले प्राचीन यह दी जमािीच्या इहिहासाचे एक प स्िक 
वाचून जे मला कळले होिे िे हिला सागंू लागलो. सागंिा सागंिा पाहहले िो त्या म लीला यासंबंधाने इिकी 
माहहिी असलेली मला जािवली की, मी पूवी स्वप्नािही त्याबद्दल हवचार केला नव्हिा. बोलण्याि आम्ही 
इिके ग ंग झालो होिो आहि िी इिक्या गोष्टी सागंू लागली होिी की, हिच्या घराच्या दाराि केव्हा येऊन 
पोचलो िे कळले नाही. कसा वळे गेला क िाला माहीि! हिच्या घरािूंन आम्ही दोघेही प नः माझ्या घराकडे 
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यायला हनघालो. शवेटी माझ्या घराजवळ आल्यावर मी घड्याळ पाहहले िो जेविाची वळे झालेली. 
हिलाही कामासाठी द सरीकडे जायचे होिे. अथात् मला सोडून िी हनघून गेली. िी म लगी हनघनू गेल्यावर 
मी हवचार करू लागलो, शभंर शब्द हलहहल्यावर हहला एक पेनी हमळिार, पि हहचे ज्ञान माझ्यापेक्षा इिके 
हवप ल आहे की, हहच्याशी केलेल्या संभाषिाम ळे व ऐकलेल्या माहहिीम ळे माझ्यावर हिने फार उपकार केले 
असेच मला वाटले. या देशाि ज्ञानसंपादनाची आकाकं्षा हकिी प्रबल आहे! सवमसाधारि प्रजाजनािं 
ज्ञानसपंादनाची प्रबळ आकाकं्षा असिे हा स्त्रीप रुषाचं्या साहचयाि पाहवत्र्यरक्षिाचा एक म ख्य उपाय आहे 
असेही मला वाटले. जे दोन िास आम्ही दोघेही बोलण्याचालण्याि गढून होिो त्याि मी प रुष आहे आहि 
िी एक िरुि क माहरका आहे हे मी हवसरूनच गेलो होिो. कसा वळे गेला िे समजलेच नाही. 

 
बंगाली िरुिाच्या णचत्तचांचल्याची गोष् 

 
इंग्रज समाजािील मध्यमवगाच्या हस्त्रयाचं्या स्वभावचाहरत्र्याबद्दल जास्ि सागंण्याचे कारिच नाही. 

एका गोष्टीचा उल्लेख केल्याने त्याची काहीशी कल्पना येईल. मी िेथे असिाना एका बंगाली िरुिाच्या 
िोंडून जी घटना ऐकली होिी, हिचाच मी येथे उल्लखे करिो. हा िरुि कोित्याशा खेड्याि राहाि होिा. 
त्या हठकािी खालच्या वगािील मध्यम स्स्थिीिील एका िरुि दापंत्याकडे त्याने आपले हबऱ्हाड केले होिे. 
घराच्याबाहेर िे दापंत्य एक द कान चालवीि असे. त्यावर त्याचंा हनवाह अवलंबून. हशवाय घरािील एक 
खोली िी भाड्याने देि व त्या राहिाऱ्याच्या जेविाखािाचीही सोय करीि. त्याम ळे त्याचं्या प्रपंचाची सोय 
होई. घराि नोकरचाकर कोिी नव्हिा. िी िरुि घरवालीच सवम घरकाम करी. हिचे वय २२ । २३ वषांहून 
जास्ि नसाव.े आमच्या या बंगाली िरुिाचे वय २६ । २७ असाव.े त्या िरुिीच्या पिीचे वयही िेवढेच. 
बंगाली िरुि सद्विमनी असल्याम ळे त्या दापंत्याला आनंद वाटला. पि इकडे एक संकट उपस्स्थि झाले. 
घरवाली िरुि स्त्री पाह ण्याची योग्य सेवा, त्या दृष्टीने त्या िरुिाशी अत्यंि सद्भावाने वागे. 
बोलण्याचालण्याि आपलेपिा असे. वळेच्या वळेी स्विः चहा आिनू देई, कपडे फाटले असिील िर हशवनू 
आिी. त्याचे कोििेही काम करण्यास िी ित्परिा दाखवीं, हे कर िे कर म्हिनू सागें. एकािंाि िो 
असायचा. त्यावळेी िी त्याच्याकडे येऊन म्हिे, “कसे काय, बरे आहे ना! ि मचे िोंड आज उिरलेले का 
हदसिे?” वास्िहवक या प्रश्नाि हिचा सरळ स्वभाव व अगत्यच व्यक्ि होई. पि आमच्या बंगाली िरुिाचे 
मन अस्स्थर होई. त्याला कसेसेच वाटे. पि म लगा संयमी आहि सदाचरिी असल्याम ळे मनािल्या मनािच 
िो हा संग्राम सहन करी. त्या िरुिीला आपली ही मनस्स्थिी िो जािव ू देि नसे. अशा या अवघड 
स्स्थिीिून बाहेर पडाव ेम्हिून या घराि याप ढे आपि राहिे योग्य होिार नाही, असे त्याने शवेटी ठरहवले. 
कारि केव्हा आपल्याकडून काय घडेल आहि कोििा शब्द िोंडािून हनघेल हे कोिी सागंावे? आहि 
त्यापासून प ढे भलिाच प्रकार घडायचा! शवेटी एक हदवशी सायकंाळच्या वळेी जेवि चालले असिाना, 
काही कारि न दाखहविा त्याने त्या िरुि दापंत्याला आपला हा ठरहवलेला बिे साहंगिला; िो ऐकून त्या 
दोघानंाही फार वाईट वाटले. त्यानंी त्या स्स्थिीिच त्या िरुिाला राहण्याचा आग्रह चालहवला. दोघानंीही 
दाखहवलेल्या त्या आप लकीम ळे त्याला कमजास्ि काही बोलिा येईना. मनाचा हबघडि चाललेला िोल व 
अंिरीचा वासना हवकार याचंा संग्राम िो कसा सागंिार! िी रात्र त्याने मोठ्या काळजीिच घालहवली. 
चागंलीशी झोपही लागली नाही त्याला. द सऱ्या हदवशी द पारी कपाळ हवशषे द खू लागल्याम ळे अवळेीच 
कॉलेजािून िो घरी आला. त्यावळेी िी िरुि स्त्री एकटीच घरी होिी. पिी द कानाि गेला होिा. िो येिाच 
हिला म्हिाला, “हे पाहा, माझे मस्िक आज फारच द खू लागले आहे. एक कप चहा देशील िर बरे 
होईल.” िी म्हिाली; “त्याि काय! आििे करून.” आहि मग चहा बनहवण्यासाठी िी आि गेली. आहि 
लवकरच त्याच्या त्या एकािंािील खोलीि हबछान्याजवळ येऊन हिने त्याला चहा देऊन हवचारले, 
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“ि म्हाला काय होि आहे? डोके का द खू लागले? चेहेराही कसासाच झालेली हदसिो. रात्र झोप लागली 
नाही वाटिे? खात्रीने ि मच्या मनाि कसले िरी द ःख होि असावे. काय होि आहे िे सागंा. आमच्याकडून 
त्या द ःखाचा पहरहार करिा आला िर आम्ही अवश्य करू.” 

 
यावळेी त्या िरुिीच्या चेहेऱ्याकडे पाहून त्याला आपले मन आवरिा येिे कठीि झाले. मनाच्या 

त्या आवगेासरशी त्याने हिचा हाि धरला आहि म्हटले, “िू बैस इथे. सागंिो मी.” िी हाि धरण्याची िऱ्हा 
आहि त्यावळेचा त्याच्या चेहेऱ्यावरचा भाव यावरून िी िरुि स्त्री काय समजायचे िे समजली. इिके हदवस 
जे त्याचे ग हपि होिे िे संधी सापडिाच एकदम उफाळून आले. िरुिीने आपला हाि सोडवनू घेऊन 
हवस्मयाने म्हटले, “हे काय हमस्टर! ि म्ही हववाहहि आहा ना? आहि ि मची पत्नीही घरी आहे ना? 
भारिािील हववाहहि प रुष काय असे वागू शकिाि?” 

 
त्यानंिर त्या बंगाली िरुिाच्या िोंडून जे ऐकले िे असे : िो सागंि होिा, “हिचे िे बोलिे ऐकून 

माझ्या छािीि एखाद्याने धारदार स रा ख पसावा असेच मला वाटले. माझ्या मस्िकाि ि फानी वाऱ्यासारखा 
कसला िरी आवाज होऊ लागला आहि मला चक्कर येि आहे असे वाटले. मी हिचा हाि िर सोडलाच पि 
खाली मान घालून स्वस्थ बसून राहहलो. िी काही वळे स्िब्ध उभी राहहली आहि चहाचा कप टेबलावर 
ठेवनू हनघनू गेली. मी मग चहा कसचा घेिो. िसाच हवगहलि होऊन हबछान्यावर पडून राहहलो. डोळे 
हमटले होिे आहि हवचारानंी मन भारावनू गेले होिे. बऱ्याच वळेाने मी उठलो आहि हिच्या नवऱ्याच्या 
नावाने एक पत्र हलहहले, त्याचा साराशं असा– ‘मी ि मचे घर सोडून जाि होिो त्याचे कारि असे की, 
ि मच्या पत्नीला पाहून माझे मन लालसेने लोभावि होिे. हिला हबचारीला मात्र यािले काहीच माहीि 
नव्हिे. आज मला िी एकािंाि असलेल्या माझ्या खोलीि हमळिाच माझा िो मनोवगे अनावर होऊन मी 
हिचा अपमान केला आहे, िे सवम हिला हवचारले असिा ि म्हाला कळून येईल. याबद्दलचा बदला 
माझ्याकडून ि म्ही काय घेऊ शकिा, कळवा. जर ि म्ही मला लाथ मारून घालवनू देि असाल, िर त्याचा 
मला खेद वाटिार नाही. जर आर्मथक शासन करीि असाल िर हकिी िे सागंा. आहि मी ि मचे हकिी देिे 
आहे आहि त्याचे बील द्या. उद्या सकाळीच मी ि मचे घर सोडून जािार. मला क्षमा करण्याबद्दल ि म्ही 
आपल्या पत्नीला सागंा. द सरे, आज सायंकाळी मी ि मच्याबरोबर जेविार नाही. माझे जेवि माझ्या 
खोलीिील टेबलावर ठेवायला सागंा. बाहेरून हफरून आल्यावर रात्री मी जेवीन.’ 

 
‘सायकंाळी मी हे पत्र त्याच्या पत्नीच्या हािी देऊन बाहेर हफरायला गेलो. नंिर रात्री येऊन 

पाहहले िो, माझ्या टेबलावर माझे जेवि आिून ठेहवलेले हदसले. जेविानंिर मी झोपी गेलो. सकाळी 
उठून सामानस मान बाधंीि आहे िोच घरवाली िरुि पत्नी चहा घेऊन हसि हसि आि येि असलेली मला 
हदसली. हिला पाहिाच लाजेने मी खाली मान घािली. िी म्हिाली, ‘िू माझ्या नवऱ्याला जे पत्र हलहहलेस 
िे मी वाचले. िू फार चागंला मािूस आहेस. हे पाहा, अशा प्रकारचे प्रलोभन आपल्यापैकी अनेकाचं्या 
मागाि येि असिे. ईश्वराचे नाव घेऊन त्याला दूर झटकून मोकळे झाले की संपले. ि झे िसेच होईल. हे 
प्रलोभन आिा राहिार नाही. ि झी मी बहीि आहे असेच समज ना! मला बहीि समजून माझ्याकडे पाहा 
पाहू! मी ि ला िे सामथ्यम देईन. आम्ही उभयिानंी या बाबिीि हवचारहवहनमय केला आहे. ि ला आम्ही 
केव्हाच इथून जाऊ देिार नाही. िू आमचा हमत्र आहेस. असा हमत्र सहसा हमळि नसिो.’ नंिर मी त्याच 
घराि राहहलो. आहि त्या वळेेपासूनच मी त्याचंा हमत्रच झालो आहे.” 
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खालच्या वगािील मध्यमवगीय हस्त्रयाचें चाहरत्र्य जर असे िर उच्च दजाच्या मध्यमवगीय हस्त्रयाचें 
चाहरत्र्य कसे असेल याचे सहजच अन मान करिा येण्यासारखे आहे. 

 
इगं्लंडािील स्त्री-स्वािंत्र्याचे स्वरूप 

 
मध्यमवगीय हस्त्रया स्विंत्रिेने सवम हठकािी, सवमसमालोचक सभाि, सवम कामाि सामील होि 

असिाि, असे पूवी मी साहंगिले आहे; यावरून त्याचं्याि सामाहजक बंधन अगर सामाहजक शासन नाही 
असे कोिी समजू नये. इिकेच नव्हे िर इिकी कडक बंधने द सरीकडे क्वहचिच आढळिील. मी ज्याचं्या 
घरी राहाि असे त्या घराच्या बाहेरच्या दरवाजाची चावी जर बाहेर जािाना बरोबर न्यायला एखाद्या हदवशी 
हवसरलो आहि येण्याला बरीच रात्र झाली िर दाराला धक्का देिाच हजन्यावरून उिरिानाचा खटखट 
आवाज ऐकू येई. एक म लगी येऊन चावीने दार उघडून देई. पि मी खट् करून दार उघडिो न उघडिो 
िोच िी अंिधान पावलेली असे. मी वर पाहहले िर हजन्याच्या वरच्या टोकाला नाईट गाऊन घािलेली 
स्त्रीमूिी पाठमोरी असलेली आढळे. मी सहासाि महहने त्याचं्या घराि होिो पि म ली कोित्या खोलीि 
झोपिाि हे मला ठाऊक नव्हिे. त्या देशािील हस्त्रयाचं्या शयनमंहदराि प रुषाने प्रवशे करण्याइिके कनद्य 
काम द सरे कोििेही नाही. स्त्रीप रुषानंी एकत्र बसिे उठिे, हमळूनहमसळून वागिे, रस्िोरस्िी एकत्र हफरिे 
हे हनहषद्ध नाही. पि चालीरीिी, मानसन्मान याचें कायदे इिके कडक आहेि की, त्याि थोडीशी चूक 
होिाच हमत्रत्व राहाि नाही. समजा, एका स्त्रीची दोन हदवसापूंवीच ओळख झाली. बोलीभाषि झाले, 
पहरचय झाला अशा स्स्थिीि अकस्मात् एखाद्या पत्राि जर थोडीफार पे्रमाची भाषा हलहहली िर त्याचं्या 
घराि त्या पत्रलेखकाचे नाव हनघिाच “हे काही चागंले लक्षि नाही. कामाला स रवाि करण्याअगोदरच 
हबदागी मागिे” अशी भाषा चालिे. समजा त्यावळेी हिच्याकडून उत्तर आले नाही, कदाहचत् हिच्या वडील 
बहहिीने गंभीरिेने जे काही सागंावयाचे असेल िे साहंगिले. िर मग समजाव,े हमत्रत्वापासून आपल्याला 
दहा हाि दूर लोटण्याचाच त्याचंा हेिू आहे. याप ढे िे हमत्र म्हिून आपला स्वीकार करिार नाहीि. असे 
सामाहजक कायदे–कानूचे प ष्ट्कळ बंधन आहे. स्वािंत्र्याबरोबरच हशस्िही आहे असेच समजायचे. 

 
एक के्वकर कुटंुब 

 
इंग्लंडािील हस्त्रयाचं्या उन्निीचे प्रसािभिू असे एक हनदशमन मी पाहहले त्याची मला आठवि आहे. 

सॉमसेटशायरमध्ये स्रीट नावाचा एक गाव आहे. त्या हठकािी इम्पी नावाचा के्वकर सापं्रदायािील एक 
पहरवार राहिो. त्या पहरवाराि प रुष असा कोिी नाही. हवधवा आई आहि अहववाहहि दोन म ली अशी िीनच 
मािसे. या म लींचा बाप शिेीला आवश्यक असे बी-हबयािे हवकण्याचे काम करीि असे. त्या धंद्याि त्याने 
चागंलीच कमाई केली आहि प ष्ट्कळ संपत्ती मागे ठेवनू िो मरि पावला. त्याच्या मृत्यनंूिर त्याच्या वडील 
म लीने िे हब-हबयािे हवक्रीचे काम आपल्या हािी घेिले. हशवाय या व्यवसायाखेरीज आिखीही िदंगभिू 
अशा काही व्यवसायाचंी भर घालून बापाचा धंदा हिने चागंलाच भरभराटीला आिला. वगेवगेळ्या 
व्यवसायािूंन हिने ज्या एका उपय क्ि आहि मोठ्या व्यवसायाला आरंभ केला, त्याची हकीगि मी आिा 
सागंिो. त्या हजल्ह्याि सफरचंदाचंी फारच हनपज होि असे. आहि त्या देशािील लोक त्या फळाचंा 
उपयोग मद्यहनर्ममिीकडे करीि. त्याम ळे या फळाचंा व्यापार िेथे चागंलाच चालि असे. मी ज्या पहरवाराची 
गोष्ट सागंि आहे त्या पहरवारािील सवम मंडळी मद्यपानहवरोधी. म्हिून त्या मायलेकींनी असा हवचार केला, 
की या फळापासून जेली ियार करून जर त्याची हवक्री केली िर मद्यहनमाि करिारी हजारो सफरचंदे या 
उपय क्ि व आहारापयोगी पदाथाकडे खचम होऊ लागल्याम ळे आपोआपच मद्याचा व्यवसाय मंदावले. हा 
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दूरदशी बेि आईला पसंि पडल्याम ळे हिने आपल्या भावाचा सल्ला घेऊन व दोघाचेंही भाडंवल एकत्र करून 
जेली ियार करण्याचे यंत्र बसहवले. भाऊ म्हिजे म लींचा मामा झाला स्लीकपग पाटमनर. म्हिजे त्याने फक्ि 
भाडंवल ग ंिहवले. व्यवसायाि लक्ष घािले नाही. त्याची बहीि म्हिजे म लींची आई झाली मनेॅकजग पाटमनर. 
अथात् कायाध्यक्ष. 

 
या क ट ंबािील धाकटी म लगी पूवीपासूनच ब्राह्मसमाजाची आवड असलेली होिी. आहि त्याम ळे 

आमची अनेकाचंी नाव े हिने ऐकलेली होिी. मी एकवळे त्याचं्या गावी व त्याचं्या घरी ‘आलेच पाहहजे’ या 
मजक राची पते्र िी मला वारंवार लंडन येथे पाठव ूलागली. 

 
‘आम्ही हिघीजिी स्विःचे जीवन कसे चालहविो िे एकदा इथे येऊन राहून पाहा.’ असा मजकूर 

हिच्या पत्राि मला वारंवार आढळू लागला. 
 
एकदा िी धाकटी म लगी कॅथेहरन लंडनमध्ये येऊन मला भेटली. आहि आपल्या गावी येण्याबद्दल 

मला हिने आग्रह चालहवला. शवेटी त्याचं्या घरी काही हदवस राहून येिाना प्रो. एफ्. डब्ल्यू. न्यूमनची भेट 
घेऊन मागे परिाव ेअसे ठरवनू मी कॅथेहरनच्या गावाला हनघालो. हिच्या घराहून परि येिाना प्रो. न्यूमनच्या 
घरी दोन हदवस म क्काम केला होिा. ही हकीगि पूवी आलीच आहे. 

 
स्रीट रेल्वसे्टेशनाि उिरलो िो कॅथेहरन स्विः गाडी घेऊन आलेली हदसली. दहा बारा हमहनटािं 

हिने माझे सामान गाडीि ठेवले आहि मला आपल्याजवळ बसवनू घेऊन हिने गाडी हाकण्याला स रवाि 
केली. द पारी घरी पोचल्यावर हिच्या आईला पाहहले. पि हिची वडील बहीि ऑहफसाि गेली असल्याम ळे 
मला िी घरी हदसली नाही. माझा अल्पोपाहार झाल्यावर कॅथेहरन मला म्हिाली, ‘चला आपि हफरून येऊ 
या.’ असे म्हिून िी मला एका हनजमन पहाडावरील जंगलाि घेऊन गेली आहि म्हिाली, ‘माझ्या धार्ममक 
जीवनाची माहहिी सागंावी म्हिून मी ि म्हाला येथे घेऊन आले आहे. पि सकाळपासून झालेल्या 
पायचालीने मी अगदी दमून गेले आहे िेव्हा या हहरवळीवर पडून बोलिे. ि म्ही त्याबद्दल मनाला काही 
वाईट वाटून घेऊ नका.’ असे म्हिून िी गविावर आडवी झाली आहि आपल्या धार्ममक जीवनाि कसकसे 
पहरविमन घडले िे सागंू लागली. हिच्या सागंण्याचा साराशं असा; मी शाळेि हशकि असिाना एका 
सहाध्यायी म लीच्या भावाची संगि हिला जडली आहि त्याम ळे ब्रडॅलॉच्या दलािंील नास्स्िकाचं्या पक्षाि िी 
सामील झाली होिी. हिची आई आहि वडील बहीि कट्टर हििन. आपल्या धाकट्या म लीचा धार्ममक 
मनोभाव बदललेला आहे हे ध्यानाि येिाच आई आहि बहीि यानंा द ःख वाटले. पि परमेश्वराने अगदी 
लवकरच या नास्स्िकिेिून हिचा उद्धार केला. नंिर हिचे मन सवमव्यापी ककवा सावमभौहमक 
एकेश्वरवादाकडे वळले. याच वळेी योगायोगाने ब्राह्मसमाजाहवषयी हिला कळल्याम ळे हिने त्या समाजाची 
माहहिी हमळहवण्याचा प्रयत्न केला. शवेटी हिचे मनोमन संकल्प केला की, अहववाहहि राहून ईश्वरभक्िी 
आहि मानवसेवा यािच आपल्या सवम शारीहरक आहि मानहसक शक्िीचा व्यय करावयाचा? त्यालाच 
समपमि व्हायचे. आहि सध्याचे हिचे आय ष्ट्य या संकल्पाप्रमािे चालले होिे. 

 
मी दोन हदवस या पहरवाराि राहहलो आहि िेथे मला फार अपूवाई वाटली. सगळे काही अपूवमच. 

त्या घराि सवम हस्त्रयाच. प रुषाचा वासवारा नाही; हे मी पूवीच साहंगिले आहे. चोवीस िासािं एकाही 
प रुषाचे िोंड हदसि नाही. अशा या स्स्थिीि त्याचंी हदनचया कशी होिी पाहा : वडील म लीची धममहनष्ठा 
फार दाडंगी. िी सकाळीच हनरहनराळे धार्ममक गं्रथ आहि चागंल्या चागंल्या उपदेशपूिम गं्रथािील उिारे 
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असलेले प स्िक वाचीि असे. नंिर स्विः उपासना करी. उजाडिाच वाचलेल्या मजक रापकैी जो जो 
चागंला वाटला त्यावर ख िा करून िे प स्िक आपली धाकटी बहीि कॅथेहरन हहच्या डोकीखाली असलेल्या 
उशीखाली ठेवनू प्रािःकृत्ये आटोपल्यावर ऑहफसाि जाण्याच्या ियारीला लागे. साि वाजिा उपाहाराची 
घंटा वाजे. मी जाऊन पाहाव ेिो, आई, वडील व धाकटी अशा दोन्ही म ली, इिर चार दोन प्रहिहष्ठि हस्त्रया 
आहि मोलकरीि उपासनेच्या जागी उपस्स्थि. िी उपासनाही नावीन्यपूिम अशीच. गािे नाही, िोंडी प्राथमना 
नाही. मोठ्या म लीने कोित्याशा धार्ममक गं्रथािील काही भाग वाचून दाखहवला. त्यानंिर सवांनी डोळे 
हमटलेल्या स्स्थिीि पधंरा हमहनटे ईश्वरध्यानाि घालहवली. नंिर सकाळचा उपाहार झाला. पाहािो िो 
सवमजिीच शाकाहारी. टेबलावर मासंमच्छराचा वासही नाही! 

 
ज्या एकदोन द सऱ्या हस्त्रया पाहहल्या त्याचंी हकीगि अशी : आई आहि वडील म लगी दोघेही जेव्हा 

आपापल्या परीने धंदा-व्यवसायाि यशस्वी होऊ लागली िेव्हा हिघा मायलेकरानंी एकत्र बसून 
एकमेकाचं्या हवचाराने असे ठरहवले की, जगदीश्वर आपल्याला संपत्ती देि आहे िेव्हा त्या संपत्तीचा 
उपयोग आपि त्याच्या कामासाठी केला पाहहजे. आपल्या घराशजेारी जी बाग आहे त्याि हॉस्स्पटल बाधूंन 
िे लोकोपयोगी होईल असे करावे. त्याि डॉक्टर, पहरचाहरका इत्याहद सवम असिील. आपल्या महैत्रिींपैकी 
कोिी आजारी पडल्यास त्यानंी रोगम क्ि होण्यासाठी, स्वास्थ्यासाठी इच्छेन सार िेथे येऊन राहाव.े त्याचंा 
खचम आपल्या पहरवारािून व्हावा. मी ऐकले की अशाप्रकारच्या चारदोन हस्त्रया िेथे नेहमी असिािच. 

 
याहशवाय त्यानंी असे ठरहवले, आपि कॅथेहरनला एक गाडी व दोन घोडे द्यायचे. हिने गाडीि 

बसून स्रीटगावच्या चारपाच मलैाचं्या पहरघाि शिेकरी आहि मजूर याचं्या घरी जाऊन त्यानंा 
मद्यपानापासून म क्ि करण्याचा प्रयत्न करावा आहि त्याचं्या म लाबाळाचें हशक्षि इत्यादींची व्यवस्था 
करावी. कॅथहरन िेव्हापासून िे काम करू लागली. एके हदवशी सायकंाळी मला दाखहवण्यासाठी म्हिून 
हिने एका गावी शिेकऱ्याचंी सभा बोलाहवली. जाऊन पाहहले िो ५० । ६० शिेकरी लोक चहापानासाठी 
म्हिून पत्र्याचं्या बऱ्याच मोठ्या हॉलवजा खोलीि जमलेले हदसले. कॅथेहरनने त्याचं्यापकैी प ष्ट्कळाशंी माझा 
पहरचय करून हदला. त्याचं्यापैकी कोिी कोिी आपल्या प्रयत्नानंी दारू सोडली, िे िी माझ्या कानाि सागं ू
लागली. 

 
एके हदवशी िी मला आपल्या गावच्या टाऊन हॉलमध्ये घेऊन गेली. गेल्यावर ऐकले की, प्रहसद्ध 

जॉन ब्राइटचा जावई याच गावचा असून बटू ियार करण्याचा कारखाना त्याचा आहे. हा टाऊन हॉलहह 
त्यानेच बाधंला आहि िो शिेकरी आहि श्रहमक लोक यानंा त्याचं्या उपयोगासाठी भेट म्हिून हदला आहे. 
त्या हॉलमध्ये मी वाचनालय, नाट्यमंच, गं्रथालय, भोजनालय वगैरे सवम सोयी असलेल्या पाहहल्या. त्या 
हॉलमध्ये ब्राह्मसमाजाची मिे आहि श्रद्धा यासंबधंाने व कायासबंंधाने मी थोडे बोललो. जॉन ब्राइटंची 
म लगी त्यावळेी िेथे उपस्स्थि होिी. माझे व्याख्यान झाल्यानंिर िी उठून म्हिाली, ‘ब्राह्मसमाजाच्या 
मिाबंद्दल व श्रदे्धबद्दल मला काही बोलायचे नाही. पि भारिािील हस्त्रयासंाठी ब्राह्मसमाजाच्या लोकानंी जे 
काही केले आहे व करीि आहेि त्याबद्दल त्याचं्या मस्िकावर ईश्वराच्या आशीवादाचा प ष्ट्पवषाव होवो, 
इिकेच मी सागंिे. हिच्या या मनःपूवमक उद् गाराचंा मला केव्हाच हवसर पडिार नाही. एवढेच नव्हे िर 
हिच्या चेहेऱ्याचा ठसाही माझ्या अन्िःकरिाि कायम राहहला आहे. मी अशा पहवत्र स्त्रीमूिी फारच थोड्या 
पाहहल्या असिील. असे सौजन्य, अशी लज्जाशीलिा, आहि असे पाहवत्र्य ज्या स्त्रीि असिे हिला एकदा 
पाहहल्यानेही आपल्या आय ष्ट्याि एक परमलाभ झाल्यासारखे मला वाटिे. 
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त्यानंिर िेथून परि येिाना कॅथेहरन मला म्हिाली, “या सगळ्या हशक्षिहवषयक कायाला कोििे 
फळ आले आहे िे एका शिेकऱ्याच्या घरी नेऊन ि म्हाला दाखहविे चला.” असे म्हिून मी मला एका 
शिेकऱ्याकडे घेऊन गेली. िो मन ष्ट्य त्यावळेी घराि नव्हिा. आि जाऊन पाहहले िो िी एक लॅबोरेटरी 
असावी असेच मला वाटले. हकिीिरी प्रकारची यतें्र, अकम , बाटल्या वगैरे उपकरिे व साहहत्य िेथे होिे. 
एका बाजूला प स्िकानंी भरलेले एक मोठे कपाट होिे. कॅथेहरन म्हिाली, “हा मन ष्ट्य रसायनशास्त्र आहि 
वनस्पिीशास्त्र यानंी वडेावनू गेला आहे!” िे पाहून मी चहकिच झालो. नंिर मी स्रीटगाव सोडून लंडनला 
परि आलो. 

 
 ٭٭٭
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.२०. 
 

इगं्रजजािीच्या चाणरत्र्यािील ितिीचा उगम कोठे आहे? 

 
इंग्रजजाि इिकी अल्पसंख्य असिाही एवढ्या मोठ्या हवस्िीिम साम्राज्यावर राजत्व कसे चालहविे, 

हा मोठा हवचार इंग्लडाि येिाच माझ्या मनाि उत्पन्न झाला. या शक्िीचे मूळ खात्रीने त्याचं्या राष्ट्रीय 
चाहरत्र्यािच असले पाहहजे. िे मूळ ित्त्व कोििे, िे एकवार पाहिे अवश्य आहे. 

 
स्वािंत्र्यपे्रम असिाही कायदा पाळण्याचे अगत्य 

 
त्याचं्या राष्ट्रीय चाहरत्र्याचे जे ग ि मला प्रशसंनीय वाटले िे हे :— पहहला, त्याचं्या राष्ट्रीय 

चाहरत्र्याि ज्याप्रमािे एका बाजूला स्वािंत्र्य प्रवृत्ती व स्वावलंबन आहे त्याचप्रमािे द सऱ्या बाजूला सद्भक्िी 
व हशस्िबद्धिा आहे. कायदे मानण्याचे बंधन आहे. या उभयग िाचंा समन्वय अत्यंि हवस्मयकारक वाटिो. 
प्रत्येक हदवशी मी विममानपते्र वाची आहि या इंग्लंड देशाचा भारिाशी एका बाबिीि वगेळेपिा असलेला 
मला जािव.े भारिाि असिाना सवमच बाबिींि मन ष्ट्य सरकारवर हवसंबनू असलेला मला हदसून येई. 
द र्मभक्ष आले, सरकार पाहील. महाप राने सवम जलमय झाले, सरकार पाहील. खालच्या वगाला हशक्षि 
हमळि नाही, सरकार पाहील. मद्यपानासक्िी वाढि आहे. सरकार पाहील. वगैरे. इंग्लंडाि पाहहले िर 
सरकारने कानावर हाि ठेवलेले. येथे सरकारची वास्िपूस फारशी आढळि नाही. सगळी कामे प्रजाच 
करीि आहे. सरकार मात्र कोिा एखाद्या बाबिीि मदि देिे इिकेच. 

 
सवमसाधारि लोक जाहीर सभेिून वगैरे गव्हनममेंटला कट शब्दानंी वाक्िाडि करण्याला मागेप ढे 

पाहाि नसि. पालममेंटच्या सभेि सभासदाचं्या नाकासमोर ग दे्द उगारून मन मानेल िे बोलि. एका बाजूला 
ही अशी स्विंत्र वृत्ती आहि स्वावलंबन िर द सरीकडे कोििे एखादे कायम संपादन करावयाचे मनाि आले 
िर दहाजि हमळून िे करूनही जाि. त्या कामािच असे हदसून येई की ज्या उच्चिम कममचाऱ्यावर त्या 
कामाचा म ख्य भार सोपहवलेला असेल त्या कममचाऱ्याची आज्ञा पालन करून इिर जि िे कायम पूिम करीि 
आहेि. या राष्ट्रीय चाहरत्र्यपालनाम ळे मोठमोठी कामे यंत्राप्रमािे होऊन जाि. इंग्रजलोक महान् 
स्वािंत्र्यप्रवृत्तीचे असूनहह कायद्याची बधंने, पोहलसाचंी बंधने, कोटमदरबारच्या मयादा पूिमिेने पाळीि. 
इिकेच काय पि सामाहजक धमम आहि गृहस्थधमम पाळण्यािही िे दक्षिा दाखवीि. राष्ट्रीय चाहरत्र्यािील 
हवरुद्ध ग िाचें हे अद् भ ि मीलन त्याचं्याि हदसून येिे. 

 
परंपरा पालनाबरोबरच प्रगणििीलिेचाही समावेि 

 
समन्वयाचे द सरे उदाहरि असे : ज ने राखून नव्याचा स्वीकार करण्याचा उत्साह. ज न्या 

आचारहवचाराचें आस्थेने पालन करिारे असे राष्ट्र द सरीकडे सहसा आढळि नाही. कोिाही एखाद्या 
प्रहिहष्ठि गृहस्थाच्या घराि जा, िेथे वगेवगेळ्या हदसिाऱ्या वस्िंूबरोबर क ट ंबािील पूवमजाचंी स्महृिहचन्हेही 
आदराने व भक्िीने दाखहवली जािील. कदाहचत्  घरचा मालक ि मच्या हािी बायबल देऊन म्हिेल, ‘हा 
माझ्या अहिवदृ्ध पिजोबाचं्या वापरण्याि असलेला गं्रथ!’ ग िी लोकावंर व देशाि होऊन गेलेल्या महान् 
व्यक्िींवर या देशािील सवमच श्रेिीिील लोकाचंी श्रद्धा-भक्िी फार दाडंगी. 
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कवडसर पॅलेस मी पाहायला गेलो िेव्हा मला हदसले, की ज्या डोलकाठीखाली नेल  सन प्रािाहंिक 
जखमी झाला होिा त्या डोलकाठीचा काही भाग अंगिाि एका बाजूला प रून ठेवलेला आहे. िसेच जनरल 
गॉडमनच्या वापराि असलेले बायबल एका लाकडी पेटीि जपून ठेवण्याि आलेले होिे. आपल्या 
लोकावंरची सद् भक्िी त्याचंी इिकी प्रबल. िसेच, ज न्याबद्दलची आस्था इिकी दाडंगी की राज्येश्वरी 
महारािीलास द्धा प्रजेपैकी एकाचे स्महृिहचन्ह आपल्याजवळ स रहक्षि असाव ेअसे वाटिे. 

 
इंग्लंडच्या कोित्याही मोठ्या शहराि जा, सवमत्र हठकािी राजमागावर त्या त्या भागािील मोठ्या 

नामविं लोकाचं्या पाषािमिूी भरपूर हदसिाि. वसे्टहमहनस्टर ॲबे नावाच्या प्रख्याि स्मशानाि–समाहध 
के्षत्राि–पाऊल ठेविाच देशाि होऊन गेलेले मोठमोठे कवी, फार थोर पंहडि, साध िल्य हवख्याि प रुष या 
सवांची िेथे सवमत्र स्मृहिहचन्हे हदसिाि. त्याचंी प्रहसद्ध बोधवचने त्याचं्या स्महृिस्िंभावंर कोरलेली 
आढळिाि. िे िसे सवम पाहून शरीर रोमाहंचि झाल्यावाचून राहाि नाही. 

 
एके हदवशी िेथील सेंटपॉल्स नावाच्या चचममध्ये पाऊल टाकले िोच, भारि हवख्याि हवल्यम 

जोन्ससाहेबाचंा एक दगडी प िळा ठेवलेला हदसला. त्याच्या जवळच एका ब्राह्मि हशक्षकाची मूिी आहि 
द सऱ्या बाजूला म सलमान मौलवीची मूिी होिी. त्या देशािील इिरही वगेवगेळ्या हठकािी मोठ्या 
लोकाचं्या स्मिृी आिखी एका िऱ्हेने स रहक्षि ठेवलेल्या हदसल्या. त्यानंी आपल्या आय ष्ट्यािील प ष्ट्कळसे 
हदवस ज्या ज्या घराि घालहवले असिील िी िी घरे पूवावस्थेि ठेवलेली असायची आहि त्याि त्याचंी 
भरपूर स्मृहिहचन्हे स रहक्षि व व्यवस्स्थि असलेली हदसायची. एकंदरीि हे सवम पाहहले की असे वाटिे, या 
देशािील राजा आहि प्रजा या सवांच्या अंिःकरिाि सत्प्रवृत्त मािासाबंद्दल अलोट भक्िी हा त्याचंा 
स्वभावग िच असावा. 

 
िसे म्हिाव े िर द सऱ्या बाजूला हवज्ञानाचा हवचार व चचा करण्याची सवांनाच अत्यंि आवड. 

मनःपूवमक सवम पाहायचे, ऐकायचे. धमम, समाजनीिी, राजकारि, वगैरे सवमच हवषयािं नवीन ित्त्व ेकाय 
आहेि व येऊ शकिाि याचे समालोचन करण्याची हनरहनराळ्या प्रकारची ियारी असायची. सद् भक्िी 
प्रबल असली िरी कोिीही िेथेच थाबंून राहाि नाही. हजज्ञासा, आकाकं्षा आहेच. सभा, सहमत्या, 
वाचनालये वगैरे ज्ञानप्रवृत्तीची साधने सवमत्रच हवप ल आहेि. 

 
प्रबल आकाकं्षा असूनही सणहष्ट्िुिा 

 
राष्ट्रीय चाहरत्र्यािील परस्परहवरोधी ग िािंही समन्वयाचे ित्त्व पाहहले. त्याचे मला नवल वाटले. 

त्याचे हे हिसरे उदाहरि असे : एका बाजूला ज्ञान आहि श्रद्धा याचं्यावर प्रगाढ हनष्ठा आहि त्याम ळे 
प्रगिीहवषयीच्या आकाकें्षि उत्कटिा. िर द सऱ्या बाजूला त्याच्यापासून हमळिाऱ्या लाभाच्या बाबिीि 
धैयमपूवमक सहहष्ट्ि िा. उिावीळपिा नाही आहि हनराशाही नाही. मद्यपान हनषेधाच्या सभेि वा हफमेल 
सफरेज सभेि जाऊन िेथील वक्त्याचंी भाषिे ऐकिाच वाटायचे, देशाचा खरा उद्धार आहि कल्याि िे 
दशमवीि असलेल्या मागाचे अवलंबन केल्याहशवाय होिारच नाही; असे त्यानंा हनहिि वाटि असाव;े पि 
विममानपते्र वाचली िर त्याचें हे जोरदार म्हििे पालममेंटमध्ये दाखल होऊन दहा–वीस नाही, िीस वष े
झाली िरी िे अजून त्याच्या पूिमिेची वाटच पाहाि आहेि. म्हिजे प्रबल आकाकं्षा असूनही त्याि अहधरेपिा 
नाही िर सहहष्ट्ि िाही आहे. 
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कमवमय जीवनाच्या धडपडीिही त्या गगगाटापासून दूर राहण्याची सवय 
 
चौथा प्रकार हवरुद्ध ग िद्वयाचा समन्वय साधून मौन, एकान्िवास, आत्मकचिन याचा लाभ घेिा 

घेिा जनपदाि कायमक्षमिा व्यक्ि करिे. या जीवनाि मन ष्ट्य स्वल्पभाषी राहून आपला हनधाहरि कममयोग 
कसा साधू शकेल या संबधंाने मानवी ब द्धीिून हजिक्या प्रकारचे उपाय हनघू शकिील, हििके सवम करायचे, 
हा इंग्रज जािीचा एक हवशषे ग ि आहे. एखाद्या प्रहिहष्ठि गृहस्थाच्या घराि लहान मलू जर नसले िर त्या 
घराि राहिे आहि हहमालयावरील हगहरकंदराि राहिेही सारखेच. चाकर–मोलकरीि येि आहेि जाि 
आहेि, ह कूम ऐकि आहेि, आहि त्याचें काटेकोर पालनही करीि आहेि. फेरीवाला सामानस मान देऊन 
जाि आहे; जलप्रवाह वाहावा िशी कामे होि आहेि; पि घराि हंू की चूं नाही. चाकर–मोलकरिी ज्या 
खोलीि राहािाि, त्या खोलीि, प्रत्येकी खोलीच्या नंबरवारीने नंबराच्या घंटा आहेि. िसेच त्या प्रत्येक 
खोलीचा सबंंध अन्य खोल्याशंी जोडलेला आहे. मोलकरिीला बोलवायचे असेल िर खोलीि बसल्या 
बसल्या ि म्ही घंटेचे बटि दाबा की एका हमहनटाि िी येऊन ियार. दारावर िी हटचकी मारील. हिला आि 
बोलवा की िी आि येईल. ि म्ही हिला आज्ञा करा की लागलीच त्या आजे्ञचे िी पालन करील. बोलायचे 
िर ि म्ही इिक्या हळू आवाजाि बोलायचे की द सऱ्या खोलीिील मािसाला िो आवाज ऐकू येिा कामा 
नये. समजा, ि म्ही एखाद्या रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या घराि आहा, स्विःच्या खोलीि बसून हलहीि 
आहा. रस्त्यावरून ना आवाज येि आहे ना शब्द. केवळ मसमस असा ब टाचंा आवाज आला िर. पि 
एकवार जर खोलीच्या हखडकीशी जाऊन उभे राहाल िर, जिू काय रस्त्याि टोप्याचंी ि फान गदी आहे. 
प ष्ट्कळ लोक जाि आहेि असे हदसून येईल. द कानाि कापड हवकि घ्यायला जा. दार उघडिाच ठि 
असा घंटेचा आवाज होईल. आि जाव ेिोच एक मन ष्ट्य हजर. हळूहळू सावकाश सावकाश ि म्हाला काय 
काय पाहीजे असेल िे सागंा. लागलीच िी वस्िू िो ि मच्या समोर आिनू ठेवील. दरदामाची कटकट 
नाही; घासाघीस नाही. पाच हमहनटािं काम खलास. जशी हनस्िब्ध िऱ्हेने काम करण्याची पद्धि िशीच 
वळे वाचहवण्याची ित्परिा. आहि या ग िानंी इगं्रज लोकानंा काम करण्याला भरपूर वळे हमळिो. 

 
हवशषे काय सागूं! सहा महहने इंग्लंडाि राहहल्याम ळे खालच्या आवाजाि बोलण्याची मला इिकी 

सवय झाली होिी की, भारिाि आल्यावर वगंदेशािील आवाजाएवढ्या मोठ्या आवाजाि बोलण्याि मला 
अनेक हदवस लागले. या वळेाि जे माझ्याकडे कामाहनहमत्त भेटायला येि त्यािील प ष्ट्कळसे मला 
हवचारीि, “ि म्ही आजारी आहा का? मग इिक्या खालच्या आवाजाि का बोलिा?” 

 
इंग्रज जािीचा हा एकािंवास आहि हनस्िब्धिा याचंा पहरिाम चागंला होिो, हे मी पाहहले आहे. 

प्रत्येक प्रहिहष्ठि इंग्रजाचं्या घराि एक खोली असिे. त्याला िे ड्रॉइंगरूम म्हिजे बैठकीची खोली म्हििाि. 
त्या खोलीि कोिी झोपि नाही. िेथे फक्ि हमत्रमंडळी ककवा प ै पाह िा आला िर बोलिीचालिी व 
गाठीभेटी होिाि. घरािील लोक सायंकाळच्या जेविानंिर िेथे गप्पागोष्टी करिाि. भेटायला येिारेही 
िेथेच भेटिाि-बोलिाि. पि घरच्या मालकाची म्हिनू जी एक खोली असिे आहि िेथे जेव्हा िो 
घरमालक असिो िेव्हा िेथे कोिी जाि नाही. त्या खोलीला स्टडी ककवा वाचनाची खोली म्हििाि. 
मालक त्या हठकािी बसून वाचन अगर कचिन करिो. याम ळेच इंग्रजानंा मोठमोठी कामे करिा येिाि. हेच 
त्याचं्या या एकान्िवासाचे व आत्मकचिनाचे फळ. 

 
एका बाजूला या अशा एकािंवासाि वाचन आहि कचिन िर द सरीकडे जनिेि दक्षिेने कायम करिे 

आहि आवश्यकिा असल्यास व्याख्याने देिे. इंग्रज लोक जनिेि कामकाज करिाना हकिी पराकाष्ठचेे श्रम 
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करिाि िे पाहहले असिा आियम वाटल्यावाचनू राहाि नाही. काम करिाना िे लोक इिके लक्षपूवमक काम 
करिाि की, पाहहले असिा वाटिे यानंा द सरे काहीच काम नसावे. 
 
सुखोपभोगाची आवड असूनही धमव आणि सत्यप्रीिी 

 
हवरुद्ध ग िाचं्या समन्वयाचा पाचवा प्रकार म्हिजे, समाजपे्रम आहि धार्ममक भावना. मी जेव्हा िेथे 

होिो, िेव्हा उत्सवाच्या ककवा रजेच्या हदवशी हजारो लोक लंडन शहरािून रेल्वनेे बाहेर जाि असलेले मी 
पाहहले आहेि. अशा िऱ्हेने जाण्याचा हेिू म्हिजे मोकळ्या माळावर ककवा रानाि मौजमजा करण्याि 
हदवस घालवावा हाच. हिकडून परि येिाना रेल्व ेगाडीिून उिरून जर एखाद्या लहान हपयानोवर नाचाचे 
गािे वाजहवले िर लागलीच स्त्री व प रुष दलबद्ध होऊन व एकमेकाचें कहटवषे्टन करून रेल्वचे्या 
प्लॅटफॉममवर नाचायला लागलेच म्हिनू समजावे. जिू काय त्याचंा आनंद हृदयाि मावनेासा होिो. 
इटाहलयन बँड नावाचे एक वाद्य घेऊन हकत्येक लोक दारोदार िे वाजविाि आहि पसैा कमाविाि. हे वाद्य 
कोित्या एखाद्या हठकािी वाजि असले आहि १७ । १८ वष ेवयाच्या दोन खालच्या वगाच्या म ली बाजाराि 
काही िरी हजन्नस घेण्यासाठी जाि असल्या िर त्या वाद्याचे सूर ऐकिाच एकमेकाचं्या कमरेला धरून 
रस्त्यािच त्या नाचू लागिाि. इंग्रजािं सामाहजक स खोपभोगाची प्रवृत्ती फार प्रबळ आहे; पि त्याचंी 
मनोवृत्ती मात्र खालच्या दजाची नसिे. केवळ मौज–मजा एवढ्याप रिाच मयाहदि न्यायान्यायाचा हवचार 
जेव्हा येिो ककवा राजकारि वा सामाहजक नीिीच्या उत्कषाबद्दल जेव्हा कायद्याच्या कके्षि एखादा ठराव 
माडंण्याची वळे येिे िेव्हा इंग्रज मन ष्ट्य आपादमस्िक गंभीर बनून हवचाराि मग्न होिो. सत्याचा जय 
होिारच होिार, अधमम हा कनद्य असून धमम हाच श्रयेस्कर आहे, हे त्याच्या हाडीमाशी हखळलेले. मी 
ब्रडॅलॅदलाच्या नास्स्िकवादी सभेलाही उपस्स्थि राहून पाहहले आहे. त्याचंी बोलण्याची ढब व मि व्यक्ि 
करण्याची एकिा पाहून असे वाटले की त्याच्या मिाप्रमािे त्याचं्या पंथाि सामील झाले नाही, िर इंग्लंडचे 
रक्षि होिे कठीि. म्हिनू त्याचं्या मिाशी सवांनी सहमि झालेच पाहहजे, हे सवम पाहहले म्हिजे मनोमन 
असे जािव ेकी इगं्रजजाि ही सत्यपे्रमी व धममपे्रमी जाि आहे. 

 
मी इंग्लंड सोडण्याच्या प्रारंभी एक हदवशी स्टेडसाहेबानंी मला हवचारले. “िू इंग्लंडािून काय 

घेऊन जाि आहेस?” 
 

“काय काय सामानस मान घेऊन जािोस असे हवचारिा?” मी हवचारले. स्टेड म्हिाले. “छे. छे. िे 
कशाला मी हवचारू? काय पाहहलेस, काय हशकलास आहि त्यािील काय घेऊन जािार?” 

 
“ि म्ही धममप्रवि आहि श्रद्धाळू लोक आहा. ि मचा हा स्वभावधममच. ि मच्यािील नास्स्िकही 

आस्स्िकच. कारि त्याचंाही असा हवश्वास आहे की हे ब्रह्माडं धमाच्या हनयमानंी बद्ध आहे. येथे सत्याचा 
जय होिारच होिार.” मी थोडक्याि उत्तर हदले. 

 
स्टेड साहेबानंा िे मानवले आहि िे म्हिाले, “िू योग्य बोललास. आमची धममप्रवि जाि आहे 

खरी.” 
 
शवेटी सागंायचे म्हिजे ही धममप्रवििाच इंग्रजजािीच्या चाहरत्र्याची मूळ महाशक्िी आहे आहि 

िीच त्याचं्याि हवराजमान आहे. 
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मध्यमवगीय प्रणिणिि इंग्रजाचंी घरे 

 
इंग्रजजािीच्या उन्निीचे आहि मोठेपिाचे आिखी मूळ कारि माझ्या पाहण्याि आले. िे म्हिजे 

त्याचंा गृहस्थधमम. मध्यमवगीय प्रहिहष्ठि इंग्रजाचें घर ही एक पाहण्यासारखी वास्िू आहे. दहा हदवस 
त्याचं्या घराि राहहल्याने मनाि अभिूपूवम अशा शािंीचा, आनंदाचा आहि पाहवत्र्याचा अन भव जािव ू
लागिो. इगं्रजाचं्या घराचें सौंदयम जािविे त्याला अनेक कारिे आहेि. ज्या कारिानंी त्यानंी माझ्या मनाला 
चटका लावला, त्याच कारिाचंा मी उल्लेख करिो. 

 
इंग्रजाचं्या घरािील स्त्रीचा अणधकार 

 
पहहले कारि त्याचं्या घरािील स्त्रीची सत्ता. मध्यमवगीय सभ्य इगं्रजाच्या घरािील गहृहिी म्हिजे 

खरोखरच गृहस्वाहमनी, रािी. प रुष हमळहविारा. िेव्हा हवचार केला िर त्याचाच घराि खरा अहधकार, 
सत्ता आहि किेपिा असला पाहहजे. पि इंग्रज जािीच्या सामाहजक हनयमाप्रमािे गृहहिीच रािी. प रुष हा 
घरािील हिची प्रजा वा म ख्यमंत्री. प रुषाला िो जे हमळहविो िे गृहहिीच्या हािी देऊन हिच्या 
किृमत्वाधीनिेि राहिेच आवडिे. गृहव्यवस्थेहवषयी हनकिि राहून वाचन-कचिनाहद द्वारा आत्मोन्निी 
साधनाि िो मग्न राहू शकिो. 

 
गृहहिीच्या सवममय किृमत्वाबरोबरच स्त्रीहशक्षि व स्त्रीस्वािंत्र्य वास्िव्य करीि असल्याम ळे त्याचा 

पहरिाम उत्तमच होिो. स्त्री सवम प्रकारच्या ज्ञानचचेि भाग घेिे व सवम प्रकारच्या श भकायाि व प्रयत्नाि 
सहाय्यक बनिे. मी एखादे व्याख्यान ऐकायला गेलो िर त्या सभेि अध्याअहधक हस्त्रयाच मला हदसि. 
अनेक वळेी कोिा एखाद्या हवख्याि आचायाचे प्रवचन ऐकायला जाव े िर हस्त्रयानंा ढकलूनच उपासना 
मंहदराि प्रवशे हमळवावा लागे. कोिा एखाद्या प्रहिहष्ठि गृहस्थाच्या घरी हनमहंत्रि होऊन जाण्याचा प्रसगं 
आला िर घरच्या हस्त्रयाशंी कोित्या एखाद्या ज्ञानाच्या बाबिीि वा सामाहजक उन्निीच्या हवषयावर बोलिा 
बोलिा वळे कसा जाई हे कळिच नसे. 

 
िरीपि प्रत्येक प्रहिहष्ठि गहृस्थाच्या घराि हस्त्रयाचं्या स्वािंत्र्याबरोबरच अशा प्रकारचे सगळे 

सामाहजक शासन व हनयमबद्ध वागिूक हदसून येई की, िे पाहहले म्हिजे मन म ग्ध होऊन जाई. आपल्या 
भारिािील लोक हस्त्रयाचं्या पडदानशीनपिाला सरावलेले; त्याचं्या मनाि स्वाभाहवकच असे येईल की, 
ज्या समाजाि हस्त्रयानंा संपूिम सामाहजक स्वािंत्र्य हदले जािे, अथवा त्या स्वािंत्र्य भोगिाि, त्या 
समाजािील हस्त्रयाचंा नैहिक दजा खालावलेला असिार! इिर देशाचं्या बाबिीि काय असेल िे मला 
सागंिा येि नाही; पि इंग्रज मध्यमवगीय प्रहिहष्ठि गृहस्थाचं्या हस्त्रया पाहवत्र्याचा आदशम आहेि असे म्हटले 
िर िी अहिशयोक्िी होिार नाही. याच हस्त्रया इंग्रजजािीच्या गौरवाच्या आहि सामथ्याच्या म ळाशी आहेि. 

 
घराि णिस्िबद्धिा 

 
स्त्रीहशक्षि आहि त्याचंा समाजािील दजा हे साहंगिल्यावर आिा इंग्रज गृहस्थाच्या घरािील द सरे 

म ख्य आकषमि म्हिजे त्याची कौट ंहबक हशस्िबद्धिा. जे काम ज्यावळेी करायचे िे काम त्यावळेी झालेच 
पाहहजे. उठण्याची घंटा, चहा हपण्याची घंटा, कौट ंहबक उपासनेची घंटा, फराळाची घंटा, द पारच्या 
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जेविाची घंटा, हिसऱ्या प्रहरी चहापानाची घंटा, अशा प्रकारे घंटामागून घंटा वाजायच्या. ठरलेल्या वळेी 
आले पाहहजे. ठरलेल्या वळेी जेवले पाहहजे आहि ठरलेल्या वळेी उठले पाहहजे. अशा प्रकारची वळेेची 
हशस्ि असल्याम ळे हस्त्रयानंा इिर कामे करायला भरपूर वळे उरिो. क ट ंबािील मंडळींना इिर अनेक 
कामाकंडे िो ग ंिहविा येिो. नंिर मागे जे हनस्िब्धिेचे विमन केले िेही अशा या पहरवाराि असिेच. घराि 
जलप्रवाहाप्रमािे साित्याने आहि हशस्िीने काम चाललेले असिे. पि घराि असिाऱ्याला िे कळिही 
नाही. ज्याला वाचायचे आहे िो एकािंािील आपल्या हनस्िब्ध खोलीि एकाग्रपिे वाचीि आहे. जो कचिन 
करीि बसला आहे. त्याचेही िे कायम त्याच्या खोलीि शािंिेने चालले आहे. िो कामाि ग ंिला आहे िोही 
खोलीच्या द सऱ्या बाजूला अहवश्रािं आहि कठोर श्रम करण्याि मग्न आहे. ज्याचे जे काम असेल िो िे 
काम करण्याि मग्न. द सऱ्या कोिाचा त्याच्याशी संबधं नाही. उपद्रव नाही. उपसगम नाही. कचिन आहि 
कायम अव्याहि चालू! हकिी मनोरम दृश्य हे! 

 
त्यानंिर आिखी एक ग ि सागंायचा म्हिजे, ज्याला इंग्रजीि ऑडमर म्हििाि, (हजथली वस्िू 

हिथे असिे) िो, दौिीच्या जागी दौि, प स्िकाचं्या जागी प स्िके. जरुरीप्रमािे िी िी वस्िू िेथे िेथे 
हमळायचीच. एखादी वस्िू पाहहजे असेल िर दोन हमहनटापेंक्षा कमीच वळेाि िी हमळेल. भारिाि असे 
क्वहचिच आढळायचे. मी िर हकिीदा पाहहले आहे आहि अन भवलेही आहे की घरमालक एक हठकािी दौि 
लेखिी ठेवनू गेला असेल िर घरािील कोििा एखादा म लगा त्या दोन्ही वस्िू क ठे नेऊन ठेवील त्याचा 
नेम नाही. घरमालकाला एखाद्या हबलावर सही करुन घ्यायची असेल िर लेखिीची गरज. पि िी आहे 
क ठे जाग्यावर! िो मग ओरडिो. ‘अरे, रामा, लेखिी क िी नेली? पाहून आि बरे क ठे आहे िी!’ लेखिी 
आिण्याला हवलंब होि आहे आहि मालकाची हमजास हबघडि चालली आहे! जो हबलावर सही घ्यायला 
आला िो दाराि उभा. त्याचा वळे जाि आहे. घरमालक संिापिो, अद्वािद्वा बडबडिो, सगळीच धादंल 
आहि गडबड! इंग्रजाच्या घराि असे घडले िर िो फार कनदेचा हवषय ठरेल. आहि गृहहिीला िर बाहेर 
िोंडही दाखवायला नको! 

 
णनमवळ स्वच्छिा 

 
मध्यमवगीय प्रहिहष्ठि घरािील गाहमस्थ्यजीवन आहि त्यािील स व्यवस्था. यानंिर म ख्य कौट ंहबक 

ग ि म्हिजे हनममळ स्वच्छिा. प्रत्येक हदवशी घरािील प्रत्येक भाग स्वच्छ केला जािो. केर िर क ठेच 
हदसिार नाही. इिकेच नव्हे िर प्रत्येक ख ची हिच्या पायासह, प्रत्येक कॉट सवांगासह, आहि प्रत्येक 
कपाट कानाकोपऱ्यासंह कापडाने स्वच्छ प सलेले असिे. प ष्ट्कळ गहृस्थाचं्या घरािील लहान-मोठी 
चीजवस्िू पाहहल्यावर वाटिे की, हे लोक थोड्याच हदवसापूंवी या घरी राहावयास आले असाविे. 

 
धमाची छाया 

 
सवाि हवशषे म्हिजे मध्यमवगािील प ष्ट्कळशा गृहस्थाचं्या घराि धार्ममकिेची एक प्रकारची छाया 

हदसिे. प्रत्येक हदवशी कौट ंहबक उपासना होि असिे. रहववार हा हदवस चचममध्ये जाण्याि व धममगं्रथ 
वाचण्याि जािो. प ष्ट्कळसा दानधमम सत्कायाि अयाहचिरूपाने होिो. ही धममभावना आहि नैहिक मयादा 
त्याचं्या कौट ंहबक वािावरिािच असिे. आहि दोन हदवस त्या वािावरिाि राहिाऱ्याला याचा अन भव 
येिो. 
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मी लंडनमध्ये व बाहेर ज्या ज्या हठकािी जाऊन राहाि होिो, त्या त्या हठकािी कौट ंहबक 
जीवनाचे हे सगळे सौंदयम पाहून म ग्ध होऊन जाि असे. 

 
 ٭٭٭
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.२१. 
 

इगं्लंडहून स्वदेिाि पुनरागमन 

 
इंग्लंडला जाण्याचा माझ्या म ख्य उदे्दश पाहून, ऐकून व त्यापासून काही हशकून परि याव ेअसा 

होिा. लोकहहिकारक अशी हनरहनराळी कामे, इंग्रजाचंा स्वभाव, त्याचें चाहरत्र्य, नीहिरीिी, वगैरे 
पाहाण्याि आहि हनरहनराळ्या वगाच्या लोकाशंी भेटण्या बोलण्यािच माझ्या प ष्ट्कळसा वळे गेला. याखेरीज 
लंडनमध्ये व लंडन बाहेर वगेवगेळ्या हठकािी ब्राह्मसमाजावर व्याख्यानेही हदली. िसेच य हनटेहरयन 
वगैरेंनी व ब्राह्म (हथइस्स्टक) आचायम व्हॉयसी यानंी बोलहवल्यावरून त्याचं्या उपासना महंदरािहह 
हकत्येकदा प्रवचने केली. याहशवाय मद्यपानाहवरुद्ध व भारिािील हशक्षि, धमम, समाजव्यवस्था या 
हवषयावंर हनरहनराळ्या सभासहमिीि प ष्ट्कळ भाषिे केली. 

 
णब्रस्टल येथे राजा राममोहन राय स्मृणिसभा 

 
१८८८ सालच्या २७ सप्टेंबर रोजी महात्मा राजा राममोहनराय याचं्या मृत्य हदनी हब्रस्टल येथे 

त्याचं्या स्मृत्यथम झालेल्या सभेसाठी त्या शहरी मी गेलो होिो. त्यापूवी मी व माझे हमत्र द गामोहन दास अशा 
दोघाचं्या खटपटीने आनोसव्हेल नावाच्या समाधीके्षत्रांि द्वारकानाथ ठाकूर यानंी बाधंलेल्या राजाचं्या 
समाधी महंदराचा जीिोद्धार करण्याची व्यवस्था आम्ही केली होिी. िी कशीकाय झाली आहे हेही 
पाहाण्याची इच्छा होिी. आम्ही त्या हदवशी सगळी द पारची वळे राजाचं्या समाधी मंहदरािच घालहवली 
आहि सायंकाळी हॉलमध्ये राजासंंबंधी जाहीर व्याख्यान हदले. 

 
राजाचंी स्मृिी अजूनही हब्रस्टल नागहरकानंा असेल हे मला माहीि नव्हिे. मी द पारच्या वळेी 

समाधीमहंदराि बसलो होिो, त्यावळेी पाहहले िो हकत्येक व्यक्िींनी येऊन समाहधमंहदरासमोर भस्क्िभावाने 
उभे राहून समाधीवर हलहहलेली वाक्ये वाचण्याला आरंभ केला. नंिर सायंकाळी माझे व्याख्यान संपल्यावर 
पाहहले िो एका वृद्ध स्त्रीला काही लोक धरून सभेिून माझ्याकडे आिीि आहेि. िी येिाना पाहून मी 
सन्मानपूवमक काही पावले प ढे गेलो. हिने आपले हाि प ढे करून माझे हाि धरले आहि िी सागंू लागली, 
“या हािानंी मी राममोहन रायचे हाि धरले होिे. या आज ि मचे हाि धरिे.” असे म्हिून हिने मोठ्या 
उत्साहाच्या भराि माझे हाि घट्ट धरले. त्यानंिर हिच्या िोंडून; क ठे, कशारीिीने राममोहन रायना आपि 
पाहहले होिे िे ऐकले. 

 
इंग्रज स्त्रीकडून राजा राममोहनरायच्या आठविीचे रक्षि 

 
नंिर आिखी एक घटना घडली, िीहह हचरस्मरिीय अशीच आहे. मृत्य काली राजा 

राममोहनरायना ज्या डॉक्टराचंी रीटमेंट चालू होिी त्याचंी म लगी यावळेीही हयाि होिी. हिने आपल्या 
पूवमवयाि स्विः आपल्या बापाबरोबर अनेकदा राममोहनरायना पाहहले होिे. त्याचं्याशी िी हमळून हमसळून 
वागली होिी आहि त्याचंा पाह िचारही केला होिा. प ढे राय वारले आहि हिचा बापही वारला. त्यानंिर 
स्विःच्या वडीलाकंडून हमळालेला राय याचंा मृण्मय अधमप िळा व त्याचंी काहश्मरी शालीच्या कापडापासून 
बनहवलेली पगडी आहि इिर वस्िू स्मृहिहचन्हे म्हिनू हिने अगत्याने राखून ठेहवली होिी. आिा, 
वृद्धपिाम ळे आपिाला केव्हा मरि येईल सागंिा येि नाही म्हिून िी स्मृहिहचन्हे माझ्या हािी 



 अनुक्रमणिका 

सोपहवण्याच्या हेिूने मला बोलाहवले आहि िी हिने माझ्या हािी हदली. मी हिला धन्यवाद देऊन िी 
स्वीकारली आहि येिाना इकडे आिली. सागंायला वाईट वाटिे की, मी वगेवगेळ्या हठकािी हबऱ्हाड 
बदलि असल्याम ळे त्या स्मृहिहचन्हापंैकी काही हकरकोळ वस्िू क ठे हरवल्या कळलेच नाही. शवेटी त्याचंा 
िो मािीचा अधमप िळा आहि काहश्मरी शालीपासून बनहवलेली पगडी या दोन वस्िू वगंीय साहहत्य 
पहरषदेच्या हािी मी सोपहवल्या. त्याचं्याकडे त्या स रहक्षि राहहल्या आहेि. राजा राममोहन राय हे 
वगंसाहहत्याच्या जन्मदात्यापंैकी एक होिे. अथात् त्याचंी स्महृिहचन्हे वगंीय साहहत्य पहरषद महंदराि 
ठेविेच अत्यिं उपय क्ि व योग्य होिे. म्हिून लंडन येथून भेट म्हिून मला हमळालेल्या वस्िू मी पहरषदेकडे 
सोपहवल्या. 

 
ब्राह्मसमाजाचा इणिहास णलणहण्याची सूचना— 

 
मी फक्ि सहाच महहने इंग्लंडमध्ये होिो. जे जे पाहहले होिे त्याखेरीज पाहाण्यासारखे प ष्ट्कळच 

होिे. हठकािे होिी आहि हवषयही होिे. पि माझ्यावर एक महत्त्वाचे काम सोपहवले गेले असल्याम ळे 
अखेरचे काही महहने त्या पहरदशमनाि अडथळा आला. िो महत्त्वाचा हवषय असा :— 

 
ट्रुबनर नावाच्या कप्रकटग कंपनीच्या मनेॅजरने एक हदवशी क मारी कॉलेट जवळ एका सद् गृहस्थाने 

हलहहलेल्या ब्राह्मसमाजाचं्या इहिहासाचे हस्िहलहखि पाठवनू हदले आहि कळहवले की आपि कृपा करून 
हे वाचा, च का वगैरे असल्यास द रूस्ि करून द्या म्हिजे हे आम्हाला छापिा येईल.’ हिने िे वाचून पाहहले 
िो त्या अनेक हठकािी च कीची हवधाने असल्याचे हिला आढळले. िेव्हा हे छापिे योग्य नाही असे हिला 
वाटले. नंिर हिने त्या मनेॅजरला िे हलखाि परि करिाना हलहहले की, ‘ब्राह्मसमाजाचा एक नेिा सध्या 
या हठकािी आलेला आहे. ि म्हाला जर ब्राह्मसमाजाचा इहिहास छापायचाच असेल िर त्याच्याकडून मी 
िो हलहून घेईन.’ नंिर िी मला ब्राह्मसमाजाचा इहिहास हलहहण्याचा आग्रह करू लागली. िेव्हा हिच्या 
हवनंिीप्रमािे हिच्याकडे असलेल्या हटपिावंरून मी िो इहिहास हलहायला बसलो. शवेटचे दोन महहने मी 
या कामाि ग ंिून पडलो होिो. 

 
मी मे महहन्याि लंडनमध्ये आलो होिो. नोव्हेंबर महहन्याि परि भारिाि आलो. येिाना मला 

द गामोहनबाबूंची सोबि हमळाली नाही. िे आजारी पडल्याम ळे माझ्यापूवीच पावमिीबाबूच्या बरोबर भारिाि 
हनघून गेले होिे. मी ब्राह्मसमाजाचा इहिहास हलहहण्याि ग ंिल्याम ळे त्याचं्याबरोबर मला येिा आले नाही. 

 
पुनरागमन 

 
जो ब्राह्मसमाजाचा इहिहास हलहहण्यासाठी मला द गामोहनबाबूंची संगि सोडावी लागली िो 

इहिहास हलहहण्याचे काम लवकरच मला बंद कराव ेलागले. हलहीि असिानाच मला समजले की ट्रुबनर 
कप्रकटग कंपनीने हा इहिहास छापण्याचा मानस रद्द केला आहे. त्यानंी काय ऐकले, काय हवचार केला, िे 
आम्हाला कळू शकले नाही. फक्ि क मारी कॉलेटला त्यानंी कळहवले की, ‘कंपनीने िे प स्िक छापण्याचे 
रद्द केले आहे.’ हिच्याच सागंण्यावरून मी इहिहासाचा हलहहलेला भाग इंहडया लायब्ररीचा गं्रथपाल 
असलेल्या एका जममन पंहडिाला दाखहवला होिा आहि त्यानेहह िो भाग वाचनू समाधान व्यक्ि केल्याचे 
मला आठविे. आपि होऊनच त्यािील काही भाग मी रेव्हरंड स्टॉपफोडम ब्र क महाशयानंा वाचून दाखहवला 
होिा. िेहह ऐकून फार खूष झाले होिे. ट्रुबनर कंपनीने हा इहिहास छापण्याचे रद्द केल्याचे ऐकून त्यानंा 
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राग आला. िे मला म्हिाले ‘िू थाबं. मी मकॅहमलन कंपनीकडून हे प स्िक छापहविो; पि मी राहायचे 
कसे? माझे काही हमत्र मला इंग्लंडला राहाण्याचा खचम देि होिे. त्याचं्यावर िो भार घालावा हे मला 
लज्जास्पद वाटू लागले. काही विममानपत्रािं लेख हलहून थोडेफार द्रव्य हमळवीि होिो. पि िेवढ्यानेहह 
िेथील सवम खचम चालहविे मला अवघड होऊ लागले. शवेटी मी मनाि हवचार केला, जे हलहायचे हशल्लक 
आहे िे देशाि गेल्यावरच प रे कराव ेहे चागंले म्हिून मी भारिाकडे परि यावयास हनघालो. 

 
बोटीि पादरीसाहेबाबंरोबर िकव णविकव  — 

 
परि येिाना सागरीमागाि घडलेली ही घटना आहे. आठविीप्रमािे िीहह सागंिो. ‘टाल महूडक 

हमसलेहनस’ लाइफ अँड हटकचग्स ऑफ कॉन्फ्यहूशअस’ वगैरे हकत्येक प स्िके मी हवकि घेऊन, येिाना 
बरोबर आिली होिी. बोटीवर त्याचें वाचन चालले होिे. आहि प ष्ट्कळसा वळे धार्ममक कचिनाि घालवीि 
होिो. माझ्या बरोबर एक इंग्रज हििन हमशनरी सहप्रवासी होिा. िो प्रथम प्रथम माझ्याबरोबर बोलि नसे. 
पि जेव्हा त्याने पाहहले की, मी केव्हा टालमूड िर केव्हा कॉन्फ्यहूशयस वाचीि असिो, केव्हा बायबल 
वाचीि असिो िेव्हा मी कोि हे जािून घेण्याचे त्याला क िूहल वाटू लागले. एके हदवशी त्याने मला 
हवचारले; “ि मचा धमम कोििा?” 

 
“मी एकाच सत्यस्वरूप ईश्वराचा उपासक आहे.” मी उत्तर हदले. 
 
यावर त्याने प नः प्रश्न केला, ‘ि म्हाला केव्हा टालमूड वाचिाना पाहािो िर ि म्ही केव्हा 

कन्फ्यूहशयस वाचीि असलेले हदसिा. मग हे सवम कशाला वाचिा?” 
 
“वाचल्याने ज्ञानोपदेश हमळिो म्हिून. धममित्त्वासबंंधाने या गं्रथाि काही उच्च हवचार आढळिाि 

म्हिून.” मी साहंगिले. 
 
“ि म्ही बायबलहह वाचीि असलेले मी पाहािो. ि म्हाला बायबलबद्दल काय वाटिे?” त्याने प्रश्न 

केला. 
 
‘यािहह काही चागंले हवचार आहेि, बायबल वाचनूहह मला आनंद हमळिो.’ 
 
माझे हे उत्तर ऐकून हमशनरी म्हिाला, “ि म्ही सगळ्या गं्रथाबंरोबर बायबल गं्रथही एकाच जागी 

ठेविा हे योग्य नाही. बायबल हा एकच हबनचूक असा ईश्वरदत्त गं्रथ आहे. याि िे सगळे उपदेश आहेि िे 
द सऱ्या कोित्याहह गं्रथाि नाहीि.” 

 
मी हवचारले, “ठीक आहे. िर मग आपि द सऱ्या कोित्याच गं्रथाि नाही असा बायबलािील 

एखादा उपदेश सागंा पाहू!” 
 
हमशनरी म्हिाला, “डू अन् टू अदसम ॲज यू व ड दॅट् दे श ड डू अन् ट  यू.” 
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स दैवाने याच उपदेशवाक्याप्रमािे असलेली दोन उपदेश वाक्ये मी काही हदवसापूंवी टालमूड आहि 
काँन्फ्यहूशअस या दोन्ही गं्रथािं वाचली होिी. लागलीच मी िे दोन्ही गं्रथ आिले आहि त्यािील िी वाक्ये 
वाचून त्याला ऐकहवली. आहि नंिर म्हटले, “हे पाहा, काँन्फ्यहूशयसचा अन वादक डॉ. लेग हा 
आपल्यािीलच एक हमशनरी. त्याच्याच उक्िीच्या आधारे, काँग्फ्यूच (काँन्फ्यहूशअस) हा येशूच्या जन्मापूवी 
५५० वष ेजन्मला होिा. एक हशष्ट्य काँग्फ्यूचला हवचारीि आहे, “ग रुदेव, सगळ्या उपदेशाचे सार काय?” 
त्याचे उत्तर देण्यासाठी काँग्फ्यचू सागंिो “सगळ्या उपदेशािं श्रेष्ठ असा हाच उपदेश आहे. िो असा– 
ि मच्याशी द सऱ्याची जशी वागिूक नसावी असे ि म्हाला वाटिे, िसे ि म्ही द सऱ्याशी वागू नका.” 
थोड्याशा फरकाने ही दोन्ही वाक्ये सारखीच आहेि. मग सागंा, ि मच्या म्हिण्याप्रमािे बायबलाि 
अलौहककिा अशी क ठे आहे? आपले मि काय? सत्याचा प्रविमक कोि? ईश्वर हाच िर सत्याचा प्रविमक 
आहे! आहि यावरून असे हसद्ध होिे की, त्याने देश आहि जाि याि भेदभाव न करिा आध्यास्त्मक सवम 
सत्य अहभव्यक्ि केले आहे!” 

 
माझ्या स्मरिशक्िीप्रमािे सागंायचे िर िो हमशनरी यावर गप्पच बसला. त्याने मौन स्वीकारले. 

पि द सरा एक प्रहिहष्ठि हमशनरी म्हिाला, “त्याचे असे आहे. द ष्ट सैिान अनेक वळेी धमाचा म खवटा 
लावनू मन ष्ट्याला आडमागाला नेि असिो. अनेक उच्च ित्त्व ेमन ष्ट्याला दाखवनू त्याला मागमच्य ि करिो. 
म्हिजे सैिानही सत्याची अहभव्यक्िी करिोच. त्या आपत्तीिून वाचहवण्यासाठीच, रक्षि करण्यासाठी 
येशूचा अभ्य दय!’ 

 
हे त्याचे हववचेन ऐकून मी म्हटले, “मी आपल्याकडे माझा पराभव स्वीकारिो.” कारि मी हवचार 

केला, याचं्याशी िकम हविकम  करिे व्यथम आहे. 
 
याचवळेी भारिािून लंडनला येि असिा एक घटना घडली िी योग्य त्या हठकािी हलहहण्याचे 

राहून गेल्याम ळे आिा हलहहिो. इगं्लंडला जािाना हसलोनािून हकत्येक हििन हमशनरी आमच्या बोटीवर 
चढले आहि सहप्रवासी बनले. या हमशनरी कथेबरोबर िीहह आठवली. हे सहप्रवासी हमशनरी, मागाि दर 
रहववारी उिारंूना जमवनू बोटीच्या एका भागाि चचम बनवीि. मी त्याचं्या उपासनेला जाि असे. दोनिीनदा 
अशा िऱ्हेने गेल्यावर एके हदवशी एका हमशनऱ्याने मला हवचारले. “आमची ही उपासना ि म्हाला कशी 
काय वाटली.” 

 
मी उत्तर हदले, “वा फार उत्तम. फक्ि एकच प्रश्न वारंवार मनाि येिो.’ हमशनरीने हवचारले, “िो 

कोििा?” 
 
“आपि उपदेश करिाना प्रत्येक वळेी सागंिा की, मन ष्ट्य हा पापाि जन्मिो, मन ष्ट्याचा स्वभावच 

पापप्रवि, सभ्यपिाची हजिकी हजिकी उंची वाढि आहे हििका हििका मन ष्ट्य जास्ि जास्ि पापबद्ध होि 
आहे. आहि हेहह सागंिा की शवेटी मन ष्ट्य ईश्वराच्या पायाशंी येिारच. हे कसे काय? जर मन ष्ट्य हदवसें-
हदवस पापाि जास्ि जास्ि ब डू लागला िर त्याची पूिम उन्निी कशी होिार? त्याला पूिम स ख कसे 
हमळिार?” असा त्याला मी स्पष्टच प्रश्न केला. 
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यावर हमशनरी म्हिाला, “िे माहीि नाही वाटिे ि म्हाला? प्रभ ू येशू जेव्हा प नः येईल िेव्हा िो 
सैिानाला पकडून एका अधंाऱ्या ग ंफेि बंद करून टाकील. मग मन ष्ट्याला लोभमोहाि ग ंिहविारा कोिीहह 
राहािार नाही. अथात् मन ष्ट्य सहजच हनष्ट्पाप होईल.” 
 

हे उत्तर ऐकूनही मी आ वासून स्िब्धच राहहलो. प ढे लंडन येथे असिाना एके हदवशी स प्रहसद्ध 
रेव्हरंड स्टॉपफोडम ब्र क याजंकडे गेलो असिाना बोटीि झालेला आमचा हा संवाद साहंगिला. िेव्हा िे 
हसून म्हिाले होिे. “ि मच्या प रािाप्रमािेच हेही एकप्रकारचे प रािच आहे.” 

 
णसलोनाि जॉजव मुलर याचे दिवन 

 
या जलयात्राकालीन आिखी एका गोष्टीची आठवि होिे. आम्ही जेव्हा हसलोनची राजधानी 

कोलंबो शहराि आलो िेव्हा ऐकले की हब्रस्टल येथे अनाथाश्रमाची प्रहिष्ठापना करिारे जॉजम मूलर भारिाि 
हफरून आपल्या देशी, लंडनला जािाना वाटेि कोलंबो शहरािील एका हॉटेलाि उिरले आहेि. बािमी 
ऐकिाच मी त्यानंा भेटण्यासाठी त्या हॉटेलाि गेलो. त्यानंीही कृपाळू होऊन मला भेट हदली. मी त्याचं्याशी 
त्यावळेी काही हमहनटेच बोलण्याि घालहवली. पि िी काही हमहनटेच हचरस्मरिीय होऊन राहहली आहेि. 
मी त्यानंा साहंगिले, “आपि हलहहलेला, ‘हद लॉडमस हडकलग्स व इथ जॉजम मलूर’ हा गं्रथ यापूवी वाचला 
आहे आहि त्याम ळे मला फार लाभही झाला आहे.” माझे हे सागंिे ऐकून त्यानंा आनंद झाला. मी हवचारले, 
“आपि सगळ्याच बाबिीि ईश्वराची प्राथमना करिा वाटिे!” त्यानंी उत्तर हदले, “माझी एखादी चावी 
हरवली िरीही िी हमळावी म्हिून मी ईश्वरचरिी प्राथमना करिो. माझ्या आय ष्ट्यािील कोित्याही वळेी अगर 
प्रसंगी म स्क्िदात्या परमेश्वराची प्राथमना करण्यास मी हवसरि नाही. मी त्याला हनत्यशरि आहे.” 

 
मी आिखी एका साधूप रुषाची, चावी हरवल्याबद्दल प्राथमना केल्याची गोष्ट ऐकली आहे. िे 

साध प रुष म्हिजे ढाक्याचे स प्रहसद्ध कृष्ट्िगोकवद ग प्ि महाशयाचें वडील स्वगमवासी कालीनारायि ग प्ि 
होिे. या साध प रुषाच्या क ट ंब पहरवारािून ऐकले आहे की, कोििेही कायम करिाना अगर करण्यापूवी ‘ॐ 
ब्रह्म ॐ ब्रह्म’ असे म्हटल्यावाचून त्यानंी िे केलेच नाही. प्रत्येक वळेी िे त्याची कृपायाचना करीि. म लानंी 
असेही पाहहले आहे की वहडलाचंी चावी हरवली आहि िे िी शोधीि आहेि पि िोंडाने ‘ॐ ब्रह्म ॐ ब्रह्म’ 
असे ईश्वरस्मरि चाललेच आहे. भक्िाचें वागिेच वगेळे! प्राथमनेच्या बाबिीि आवश्यकिा, योग्यायोग्य 
याचा हवचारच नाही. सवम बाबिींि सवावस्थेि प्राथमना हा त्याचा स्वभावधममच होऊन बसिो. साध प रुष जॉजम 
म लरच्या िोंडावर भक्िीचे व शरण्यिेचे िे नैसर्मगक भस्क्िलक्षि मी अगदी स्पष्टपिे पाहहले आहे. अशा 
मािसाला आय ष्ट्याि एकवार पाहहले िरी िो परमलाभच म्हिायचा. 

 
 ٭٭٭
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.२२. 
 

पुनः दणक्षि भारिाि 

 
कलकत्त्याि इंग्रज आणि णफरंगी एकेश्वरवादींसाठी उपासना उपक्रम 

 
मी अशा िऱ्हेने अन भव घेि घेि भारिाि येऊन पोचलो. आल्यानंिर काही हदवसानंी इंग्लंडच्या 

हम. व्हायसी याचं्या चचमचे सभासद हम. ब्लेकर नावाचे एक प्रहिहष्ठि इंग्रज गृहस्थ (जे केलनर कंपनीि 
कसलीशी नोकरी करीि) यानंी मला भेटण्यासाठी पत्र हलहहले. त्याचं्या भेटीि असे ठरले की, कलकत्त्याि 
इंग्रज व हफरंगी एकेश्वरवाद्यासंाठी एका उपासक मंडळाची स्थापना करण्याि येईल. त्यािील उपासनेची 
भाषा इंग्रजी असेल. आहि उपासनेची सवम जबाबदारी माझ्यावर असेल. या सगळ्या शिीप्रमािे हम. ब्लेकर 
यानंी वगमिी जमवनू लालहदघी जवळ ‘डलहौसी इस्न्स्टटू्यट’ रहववारी सकाळसाठी भाड्याने घेिली. अशा 
रीिीने उपासनेची व्यवस्था झाली. मी आचायाचे काम करू लागलो. उपासना चालहविाना मी; हम. व्हॉयसी 
यानंी प्रकाहशि केलेले आहि त्याचं्या लंडनमधील उपासना मंहदराि उपासनेसाठी उपयोगाि आिले 
जािारे प स्िक घेऊन त्यािून आराधना, प्राथमना वगैरे आहि एक उपदेशपर प्रवचन हलहून आिून िेही 
वाचीि असे. यावळेी होिाऱ्या उपदेशपर प्रवचनाचंा बराच भाग इंहडयन मेसेंजर पत्राि प्रहसद्ध झाला आहे. 
हम. ब्लेकरचे हे उपासक मंडळ हळूहळू डलहौसी इस्न्स्टटू्यट सोडून हनरहनराळ्या हठकािी प्रहिहष्ठि 
लोकाचं्या घरी जमि असे. असा हा क्रम हकत्येक वष े हनयहमिपिे चालला होिा. शवेटी हमस्टर ब्लेकर 
कायान रोधाने द सरीकडे गेल्याम ळे िो प्रचार बंद पडला. उपासकमंडळ चालहवल्यावर मला असे हदसून 
आले की, म ख्यिः ज्याचं्यासाठी हे मंडळ स्थापन केले होिे िे बरेचसे येिच नसि. इंग्रज ककवा हफरंगी 
फारच थोडे येि. हवलायिेहून आलेले देशी लोकच म ख्यिः येि. याम ळे शवेटी िे मंडळही राहहले नाही. 

 
इंदूर येथे प्रचारासाठी गेलो 

 
इंग्लंडहून आल्यावर मी प नः धममप्रचार कायाला वाहून घेिले. वगेवगेळ्या कायांपैकी इंदूरचे पहहले 

प्रचारकायम आठविे. माझे हमत्र नवीनचदं्र राय त्यावळेी सेवाहनवृत्त होऊन खाडंवा येथे राहाि होिे. त्यानंा 
रिलाम येथे नोकरीही हमळाली. मी १८८९ साली नोव्हेंबर महहन्याि श्री. लछमनप्रसाद यानंा बरोबर घेऊन 
खाडंव्याहून रिलामवरून इदूंरला गेलो. िेथे प ष्ट्कळसे उत्साही ब्राह्म होिे, इंदूरला मी राजाचा पाह िा 
म्हिून राजाच्या अहिथीगृहाि राहू लागलो. माझ्या पाह िचारासाठी नोकर-चाकर व जाण्यायेण्यासाठी 
गाडीही हमळाली. 

 
हळूहळू मी माझ्या कायाला स रवाि केली. इंदूरला हब्रहटश सरकारचा राजप्रहिहनधी (रेहसडेंट) 

राहाि असे. िो ज्या भागाि राहाि असे िो भाग रेहसडेन्सी या नावाने ओळखला जाई. या भागाि अनेक 
प्रहिहष्ठि गृहस्थही बंगले बाधूंन राहाि. माझ्या ब्राह्महमत्रानंी मला रेहसडेन्सी हवभागाि एक व्याख्यान 
देण्याची हवनंिी केली. त्याचं्या हवनंिीला मी मान देऊन व्याख्यान देण्याचे ठरहवले. प ढे माझ्या 
व्याख्यानासाठी िेथील मंडळींनी रेहसडेन्सी भागािील एक सभागृह हनहिि करून जाहीर हवनंिीपत्र 
काढले. त्या छापील हवनंिीपत्राची एक प्रि रेहसडेन्टसाहेबाच्या हािी पडली. त्यावळेी िेथे रेहसडेंट कोि 
होिा हे मला चागंलेसे आठवि नाही पि िो बह िेक सर लेपेल हग्रहफन असावा. िी जाहहराि हमळिाच 
त्याने हवचारले, “हा हशवनाथ शास्त्री कोि?” त्याला उत्तर हमळाले “एक बंगाली ब्राह्मधमम प्रचारक.” िेव्हा 
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िो रागावनू म्हिाला, “बंगाली लोक येथे कशाला येिाि? हे व्याख्यान येथे होिा कामा नये!” नाइलाजाने 
त्या हदवशीचे माझे व्याख्यान रेहसडेन्सी हवभागाि न होिा, िाबडिोब राजाच्या अहधकाराि असलेल्या एका 
शाळागृहाि झाले. 

 
होळकराचें मिपणरविवन 

 
त्यानंिर मी आहि माझे हमत्र लछमनप्रसाद असे दोघेही २८ नोव्हेंबर रोजी होळकर महाराजानंा 

भेटायला गेलो. भेटीचा हदवस व वळे त्यापूवी ठरहवला होिा. िसेच काळा पोषाख करून गेलेले त्यानंा 
आवडि नसल्याम ळे आम्ही पाढंरा कोट घालून गेलो होिो, हेही मला चागंले आठविे. भेटीि िे आमच्याशी 
फारच चागंले वागले. आमच्या साधारि ब्राह्मसमाजाच्या ऋिफेडीसाठी त्यानंी ४०,००० (चाळीस हजार) 
रु. आहि माझ्या व लछमनप्रसादाचं्या प्रवासखचासाठी थोडेबह ि रुपये अशी रक्कम देिगी म्हिून हदली. 
नंिर त्यानंी ब्राह्मसमाजाचा उल्लेख करून म्हटले, “जब मनेै स ना आप लोगोंके बीचमे झगडा ह वा िब मेरा 
हदल टूट गया.” (जेव्हा आपल्याि वादहववाद झाल्याचे मी ऐकले िेव्हा मी फार हनराश झालो.) महाराजाचें 
हे कळकळीचे उद् गार अजूनही माझ्या कानाि प्रहिध्वहनि होि आहेि. 

 
पि सागंण्यासारखे आियम हे की मी जेव्हा प नः एकदोन वषानी इंदूरला गेलो िेव्हा ऐकले की, 

ब्राह्मसमाजाबद्दल महाराजाचें मन बदलले आहे. आपल्या राज्याि ब्राह्मसमाहजष्ठाचंी कोििीही सभा, 
सहमिी होिा कामा नये, असे त्यानंी फमान काढले आहे. राजाचा राग पाहून आयमसमाज वगैरे अनेक 
समाजानंी सभा घेिे बंद केले असेही मी ऐकले. फक्ि ब्राह्मलोक त्याचं्या रागाची पवा न करिा जेव्हा 
उपासना महंदराि नेहमीप्रमािे जमून उपासना करू लागले िेव्हा महाराजानंी ब्राह्मसमाजाच्या सभासदानंा 
राजवाड्यावर बोलावनू साहंगिले की ‘मी ि मचे मंहदर पाडून टाकीन” एकेवळेी त्यानंीच हे महंदर 
बाधंण्यासाठी हजारो रुपये हदले होिे! आहि आिा िेच मंहदर पाडून टाकण्याची ियारी! महाराजाचंी ही 
िाकीद ऐकून मला वाटले, देशी राजाचं्या राज्याि राहािे म्हिजे मोठे संकटच म्हिायचे! 

 
त्यावळेी आिखी एक घटना घडली. त्यावरून महाराजाचंा ब्राह्मसमाजावरचा राग जास्िच 

भडकलेला हदसला. िो दसऱ्याचा हदवस होिा. या दसऱ्याच्या हदवशी इंदूरचे महाराज हत्तीवर बसून 
आपल्या लवाजम्यासह व सरदारकरदारासंह हमरवि कीने बाहेर पडिाि. फार वषांपासून ही प्रथा चालि 
आलेली आहे. या दसऱ्याच्या याते्रच्या हदवशी मी व माझे हमत्र सदाहशव पाडं रंग केळकर असे ही हमरविकू 
पाहायला गेलो. राजरस्त्यावर फारच गदी असल्याम ळे आम्ही राजरस्िा सोडून मोकळ्या माळावर उभे 
राहून पाहू लागलो. हिथे हवशषे गदी नव्हिी. त्याच्या द सऱ्या हदवशी राजक माराचें हशक्षक आम्हाला 
म्हिाले, “महाराजानंी मला असे हवचारले, “मी X X X माळावर केळकराजवळ हशवनाथशास्त्र्यानंा 
पाहहलेसे वाटिे. िे िेथे आले आहेि काय?” हशक्षक म्हिाले, “होय महाराज, सध्या येथे ब्राह्मसमाजाचा 
उत्सव चालू आहे त्यासाठी िे आले आहेि.” यावर ‘या असल्या सवम मािसानंी माझ्या राज्याि याव ेहे मला 
पसंि नाही’ असे महाराज म्हिाले. िे “हशक्षक प ढे सागं ूलागले, ‘िे एकदोन हदवसाि जािील.” असे मी 
महाराजानंा उत्तर हदले. 

 
प ढे हब्रहटश सरकारने या महाराजानंा पदच्य ि करून बंहदशाळेि ठेहवले व त्याचं्या प त्राला 

राज्यपदावर बसहवले. 
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कलकत्त्याि ब्राह्मबाणलका णवद्यालयाची स्थापना 
 
इंग्लंडहून परि आल्यावर मी जी काही कामे आरंहभली होिी त्याि ब्राह्मबाहलका हवद्यालयाची 

स्थापना हे एक होिे. पूवीच साहंगिले आहे की मी इंग्लंडमध्ये असिाना ककडरगाडमन स्कूल पाहहले होिे 
आहि हशक्षिहवषयक काही गं्रथही हवकि आिले होिे. िे वाचनू हशक्षिासबंंधाने हकत्येक नवीन हवचार 
माझ्या मनाि उद् भवले. ब्राह्मबाहलका हवद्यालयाची स्थापना हे त्याचेच फळ. 

 
मुलानंा मी अिा िऱ्हेने णिकवीि होिो 

 
अशा प्रकारचे हवचार अनेक हदवसापंासूनच माझ्या मनाि येि होिे. मी जेव्हा बी. ए. चे हशक्षि घेि 

होिो िेव्हा एका हवशषे घटनेने हशक्षिासंबधंी नव ेहवचार माझ्या मनाि येऊ लागले. िी घटना अशी : एकदा 
उन्हाळ्याच्या स टीि मी घरी गेलो असिा बाबानंी मला आपल्या बदली हशक्षक नेमनू स्विः काही हदवस 
हवश्रािंी घेिली होिी. मी एके हदवशी द सऱ्या इयते्तला हशकवीि असिा सवाि खालच्या वगावर असलेले 
पंहडि महाशय, एका चार की पाच वषांच्या म लाला घेऊन द सऱ्या इयते्तच्या वगाि माझ्याकडे आले. आहि 
म्हिाले, “महाशय हा म लगा वाच म्हििाच रडायला लागिो. काय करू?” आहि पाहहले िो खरेच. 
त्याच्या दोन्ही डोळ्यािून वाहािारे अश्रू पोटावरून वाहाि होिे, असे मला हदसले. मला मोठे नवल वाटले. 
मी म्हटले, “वाच म्हटले की रडिो होय? ठीक आहे. याला माझ्याकडे सोपवा. मी पाहािो.” िे त्या 
म लाला माझ्याकडे ठेवनू हनघून गेले. 

 
मी त्या म लाला म्हटले, “िू माझा हाि धरून माझ्याबरोबर थोडे चालून दाखहवशील?” नंिर माझा 

हाि धरून िो िेथल्या िेथेच थोडावळे चालला. मला िेव्हा वाटले की हफरिा हफरिा याच्या मनािील भीिी 
पार नाहीशी झाली आहे, िेव्हा मी त्याला उचलून बाकावर बसहवले. नंिर माझ्या बोटाने त्याचे पोट दाब ू
लागलो. िो हसू लागला. मी हवचारले, “सागं बरे, िू, भाि कशाबरोबर खाल्लास?’ िेव्हा िो भाि, (वरि) 
डाळ हनरहनराळ्या भाज्या, उल्लेख करू लागला. पि माशाचे काही नाव घेईना. मला वाटले, याने मासे 
खाल्ले असण्याची प ष्ट्कळशी शक्यिा आहे पि नाव घ्यायचे िेवढे हवसरला असावा. िेव्हा मी म्हटले, “िू 
आिखी एक पदाथम खाल्ला आहेस. मला का बरे नाही सागंि? िू मासे खाल्ले आहेस.” िेव्हा त्याला फार 
नवल वाटले. त्याला वाटले असाव,े पोटाच्या बाहेरून बोटाने, दाबनू यानंा मी मासे खाल्ले हे कसे कळले? 
िो हसून म्हिाला, “ि म्ही कसे ओळखलेि?” मी साहंगिले, “आ?ँ म्हिजे? अरे बाळा बोटाने पोट दाबनू 
कोिी मासे खाल्ललेे असले िर िे मला ओळखिा येिे. हे ि ला माहीि नाही वाटिे?” 

 
अशा प्रकारे त्याची भीिी पार नाहीशी झालेली आहे असे जेव्हा मी पाहहले, िेव्हा त्याचे प स्िक 

उघडून त्याच्या समोर धरले आहि, “हे पाहा, िू वाईट म लगा आहेस आहि मी चागंला म लगा आहे.” त्याने 
हवचारले, “का? मी वाईट म लगा का?” मी उत्तर हदले “मला वाचिा येिे. ि ला वाचिा येि नाही? हे पहा 
मी कसे वाचिो िे.” असे म्हिून क ख ग घ असे वाचीि चाललो. िो मला वाचू देईना. म्हिाला, “मलाही 
वाचिा येिे” मी साहंगिले, “वाच बघू?” लागलीच िो क ख ग घ असे जोराजोराने वाचू लागला. 

 
शवेटी मी त्याला सवाि खालच्या (त्याच्या) वगाि घेऊन गेलो. आहि त्याच्या पंहडि महाशयानंा 

म्हटले, “पहा, ि म्ही सागंि होिा, हा वाच म्हटले की रडिो; पि माझ्याकडे िर त्याने चागंलेच वाचले.” 
हनरखून पाहहले िो पहंडि महाशयाचं्या बाजूला छड्याचंा ज डगा. कोििा एखादा म लगा वाचीि नाही 
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म्हिाला अथवा ऐकेनासा झाला िर त्याच्या पाठीवर वा त्याला जहमनीवर आडवा पाडून त्याच्या पोटावर 
या छड्या बसायच्या. मी म्हटले, “या छड्या पाहहल्या िर याचा बापही रडू लागेल मग त्याची काय कथा! 
हा िर रडेलच. िेव्हा प्रथम या छड्या आपि फेकून हदल्या पाहहजेि.” िे म्हिाले, “मग हलहहिे वाचिे 
होिार नाही.” 

 
मी साहंगिले, “ठीक आहे. पहा िर मी आिा ि मच्यासमोरच वाचनू घेिो.” असे म्हिून शाळेच्या 

नोकराला म्हटले, “एक मोठे जाजम पसर पाहू. मी एक खेळ दाखहविार आहे.” लागलीच क्लासमधील 
सगळी म ले माझ्या सभोवार जमली आहि म्हिाली “पाहू या. काय खेळ आहे िो.” 

 
मी म्हटले, “थाबंा ना. पहा आिा मी फार मजेदार खेळ दाखहविार आहे” नंिर जाजम पसरिाच 

त्या जाजमावर म लानंा घेऊन बसलो. प्रथम त्या सवांच्या कब लीने एक हनयम केला की, खेळाि जो 
दाडंगाई अगर गडबड गोंधळ करील त्याला या खेळािून बाहेर घालवनू देण्याि येईल. शवेटी खेळाला 
आरंभ झाला. मी म लाचं्या नकळि पाटीवर घोड्याचे हचत्र एक हचत्र काढले. त्याची जीभ बाहेर आलेली 
होिी. शवेटी त्याच्या हजभेवर ‘क,’ शपेटीच्या टोकाला ‘ख,’ पायाच्या ख रावर ‘ग’ अशा प्रकारे विममालेची 
अक्षरे हलहहली. शवेटी िो घोडा जेव्हा सवांच्या समोर बाहेर काढून दाखहवला, िेव्हा सवांनाच हसू 
आवरेनासे झाले. ज्यानंा थोडाफार अक्षर पहरचय झाला होिा, िे ओरडू लागले. ‘घोड्याच्या हजभेवर क, 
शपेटीवर ख’ वगैरे, आहि ज्यानंा अक्षर ओळख झाली नव्हिी, िे प ढे वाकून हवचारू लागले, क ठे आहे 
हजभेवर क पाहू.” वगैरे. पाहािा पाहािा त्यानंा विमपहरचय होऊ लागला. त्याच्या द सऱ्या हदवशी जो मी 
स्कूलमध्ये येिो िोच खालच्या वगािील सवम म ले मला धरून सागंू लागली, ‘पंहडि मोशाय, ि म्ही आमच्या 
क्लासाि या. आमच्याशी खेळ करा.’ 

 
ही घटना माझ्या अन्िकरिाि कायमची राहून गेली आहे. नंिर हहरनाभी येथे आहि भवानीपूर येथे 

जेव्हा हेडमास्िर म्हिून काम करू लागलो िेव्हा खालच्या वगावरील हशक्षकानंा, म लानंा खेळवीि 
हसवीि, त्यानंा आत्महवस्मरि होईल अशा पद्धिीने हशकवाव ेअसे मी साहंगिले होिे. इगं्लंडाि जाऊन 
ककडरगाडमन स्कूल पाहहले आहि माझ्या त्या पूवीच्या सगळ्या भावना उचंबळून आल्या. 

 
ब्राह्मबाणलका णवद्यालयाची प्रथम कल्पना 

 
ब्राह्मपहरसरािील लहान म लाम लींना नेहमी समाजाच्या मोकळ्या माळावर खेळिाना पाहून मनाि 

हवचार करू लागलो. ‘यानंा येथून स्कूल वगैरे हवद्यालयाि न पाठहविा याचं्यासाठी एक लहान हवद्यालय 
स्थापन कराव.े हे हवद्यालय फक्ि िीन िास भरवायचे आहि ककडरगाडमन पद्धिीने यानंा हशक्षि द्यावयाचे.’ 
हा हवचार मनाि आल्यावर प्रथम हकत्येक लहान म ले जमवनू हशकहवण्याला आरंभ केला. या हवद्यालयाि 
म लीच जास्ि जमल्या. त्याचं्याबरोबर लहान म लगेही असि. या हवद्यालयाचे ‘ब्राह्मबाहलका हवद्यालय’ असे 
नाव ठेहवले. बोडावर हचते्र काढून त्याचं्या सहाय्याने या अल्पवयी म लांना कसे हशकवाव ेिे मी प्रथम हशशू-
वगाला हशकवनू दाखव ूलागलो. त्यावळेचे कोिी कोिी हशक्षक त्या वळेेपासून हशश हशक्षिाची ही नवी पद्धि 
पाहून िी उपयोगाि आिू लागले आहि प ढे ककडरगाडमन हशक्षक बनले. 

 
हळूहळू या हवद्यालयाला मोठे स्वरूप आले. हे हशश  हवद्यालय हवश्वहवद्यालयाला जोडाव े अशी 

माझी इच्छा नव्हिी. याि नव्या पद्धिीने हशक्षि चालाव े असा माझा मनोदय होिा आहि त्याप्रमािे मी 
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ियारीही चालहवली होिी. पि समाजाच्या सभासदानंी िे हवश्वहवद्यालयाला जोडले. आहि श्रद्धास्पद 
ग रुचरि महलानवीश यानंी स्थापन केलेल्या बाहलका बोहडंगशी याचा सबंंध जोडून त्याला एक प्रहसद्ध 
बाहलकाबोहडंग स्कूल करून सोडले. नंिर मी त्याच्याशी जडलेला माझा प्रत्यक्ष सबंंध सोडून हदला. 

 
साधुप्रवि नवीनचंद्र राय याचंा मृत्यू 

 
१८९० सालच्या ऑगस्ट महहन्याि एक शोचनीय घटना घडली. माझे श्रदास्पद हमत्र नवीनचदं्र राय 

हे, कलकत्त्याि एक राहािे घर बाधंाव े म्हिून माझ्या हबऱ्हाडी येऊन राहू लागले. या घरबाधंकामाची 
देखरेख करण्याि व सामानस मान ज ळहवण्याि त्यानंा फारच श्रम पडले. हशवाय नेहमी त्यानंा बंगालच्या 
वायव्येकडील भागाि राहण्याची सवय होिी. त्याचें जेविाखाण्याचे हनयम वगेळे होिे. माझ्या घरािील 
बायकामंडळींना िे माहीि नव्हिे. त्यानंी हवचारले असिा नवीनबाबूही संकोची स्वभावाम ळे सागंि नसि. 
खेरीज मनाला उदे्वग वाटण्यासारख्या आिखीही त्याचं्या काही गोष्टी असाव्याि. िे काही असो पि या 
सगळ्या गैरसोयींम ळे माझ्या हबऱ्हाडी िे रक्िाहिसाराने आजारी पडले. लागलीच खाडंव्याहून क ट ंबीय 
मंडळींना आिण्याि आले आहि त्याचं्या इच्छेन रूप त्यानंा नवीन बाधंलेल्या घराि नेऊन िेथे उपचाराला 
स रवाि केली. या रुग्िशय्येवर असिाना त्या साध प रुषाची जी मनस्स्थिी मी पाहहली होिी हिचा मला 
केव्हाच हवसर पडला नाही. िो ठसा मनावर कायमचा उमटून राहहला आहे. 

 
जेव्हा त्यानंा कळून आले की, यािून काही आपला यावळेी हनभाव लागिार नाही; प्रथम प्रथम असे 

माझ्या पाहण्याि आले की त्याचंी पत्नी त्याचं्याजवळ जाऊन बसली की त्याचें अन्िःकरि भावावगेाने 
उचंबळून येई आहि डोळ्यािूंन अश्रू वाहू लागि. कदाहचि आपल्या मागे आपल्या पत्नीची कोि काळजी 
घेईल असे त्यानंा वाटि असावे. पि प ढे दोन िीन हदवसानंी त्याचं्या मनाचा हा भाव ओसरला. चेहरा प्रसन्न 
हदसू लागला आहि मनही शािं झाले. त्यानंिर त्याचंी पत्नी त्याचं्याजवळ बसून रडू लागली िर माझ्याकडे 
बोट दाखवीि आहि संसाराच्या गोष्टी माझ्याजवळ बोलू नको असे हिला सागंि. अशाच स्स्थिीि एके 
हदवशी एक ब्राह्मिरुि येऊन त्यानंा म्हिाला, ‘आपिाला एक गािे ऐकवाव ेअसे मला वाटिे. सागंा कोििे 
गीि म्हि!ू’ नवीनचदं्रानंी साहंगिले, ‘ऐ जे देखाजाय आनंद धाम.’ िे गीि असे– 

 
ऐ जे देखाजाय आनन्द धाम अपूवम शोभन, 

भवजलहधर पारे ज्योहिममय! 
शोकिाहपिजन सबेचल, सकल द ख हव ेमोचन, 
शास्न्ि पाइबे हृदयमाझे, पे्रम जाहगव ेअन्िरे! 
कि योगीन्द्रऋहषम हनगि ना जाहन हक ध्याने मगन, 
स्स्िहमि लोचने हक अमृि-रस पाने भ हलल चराचर! 
हक स धामय गान गाइले स रगि, हवमल हवभ ग ि वन्दना, 
कोहटचन्द्रिारा उलहसि, नृत्य कहरछे अहबराम! 
 
भावाथम—भवजलधीच्या (ससंारसागराच्या) पलीकडे, ज्योहिममय, अपूवम शोभामय, असे िे 

आनंदधाम हदसि आहे. शोकसंिप्ि झालेल्या सगळ्या लोकानंो चला. (ि मचे) सगळे द ःख नाहीसे होईल. 
(ि म्ही द ःखम क्ि व्हाल.) हृदयाि शािंीचा लाभ होईल. अंिःकरिाि पे्रमशक्िी जागिृ होईल. स्स्थर दृष्टीने 
हकिीिरी योगी, ऋषी म नी कसल्या ध्यानाि ग ंग होऊन कोित्या अमृिरस-पानाि या चराचराला हवसरून 
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गेले आहेि न कळे! देवगि हकिी अमृिमध र गीि गाि आहेि! पहवत्र ईश्वरीग िाचे हे वदंनगीिच 
(असाव!े) (हे गािे ऐकिा ऐकिा) कोट्यवधी चदं्र-िारका उल्लहसि होऊन एकसारखे नृत्यच करीि 
(स टल्या) आहेि! 

 
हे गीि जेव्हा स रू झाले िेव्हा नवीनबाबूंच्या डोळ्यािून घळघळ अश्रू वाहू लागले. म खमंडळ एका 

अपूवम ज्योिीने प्रभामय हदसू लागले. मला वाटले, मी काय पाहाि आहे हे! 
 
नवीनबाबूिं असे काही होिे की, जे पाहून देशी-परदेशी सगळेच त्याचं्याकडे श्रद्धापूिम 

अन्िःकरिाने पाहाि. श्रद्धाळू बनि. हे सगळे विमन जेव्हा विममानपत्राि प्रहसद्ध झाले, िेव्हा खाडंव्याच्या 
डेप्य टी कहमशनर साहेबानंी ‘नवीनचंद्रानंी स्वनेत्रानंी स्वगमधाम पाहहले होिे यावर मी हवश्वास ठेविो!’ असे 
उद् गार काढल्याचे मी ऐकले. असो. 

 
यानंिर जे दोन हदवस िे हजविं होिे िे दोन हदवस, स्विःच्या पत्नीचे सातं्वन करण्याचे प्रयास 

घेण्याि त्यानंी घालहवले होिे. मरिाच्या काही वळे आधी िे पत्नीला म्हिाले, ‘मोहबिसे हमलकर हमेशा 
यहाँ रहना!’ (िू पे्रमाने हमळून हमसळून नेहेमी येथेच याचं्याजवळ राहा.) हाच त्यानंी आपल्या पत्नीला 
केलेला अखेरचा उपदेश. त्यानंी जेव्हा अखेरचा श्वास सोडला िेव्हा आम्ही सवम ईश्वरनामसंकीिमन करू 
लागलो. त्यानंी आपले दोन्ही हाि जोडून वक्ष्यस्थलावर ठेवले आहि ईश्वराला धन्यवाद देिा देिा अखेरचा 
हनरोप घेिला. सवम पहरवाराची देखभाल करण्याचा भार अखेरीस िे माझ्यावर सोपवनू गेले. 

 
पुनः मद्रासमध्ये 

 
नवीनचंद्र स्वगमवासी झाल्यावर मी एकदा धममप्रचारासाठी म्हिनू मद्रास पे्रहसडेन्सीि गेलो. ४ 

ऑक्टोबर १८९० रोजी मद्रासला पोचलो. िेथून १४ ऑक्टोबर कोइमिूर आहि मग २१ ऑक्टोबरला पहिम 
सम द्र हकनाऱ्यावर असलेल्या काहलकिला गेलो. काहलकि येथे गेल्यावर जी आख्याहयका ऐकली िी 
फारच नवलाईची. िेथे लोकप्रवाद असा आहे की, मलबार हकनाऱ्यावर स्विः परश रामाने ब्राह्मिाचें राज्य 
स्थापन केले होिे. िेथे नंब द्री ब्राह्मिाचें हवलक्षि प्रभ त्व. िेथे द सऱ्या एका वगाचे लोक आहेि. त्यानंा नायर 
म्हििाि. नायर हे प्रथम क्षहत्रयच होिे असे म्हििाि आहि िे ब्राह्मिाबंरोबर हा देश कजकण्यासाठी आले 
होिे. त्याचं्या शौयाच्या अनेक कथा ऐकल्या. 

 
कालीकिचे नंबुद्री ब्राह्मि आणि नायर याचं्या णवलक्षि सामाणजक रूढी 

 
िेथे हकिीिरी अहिशय आियमकारक चाहलरीिी मला हदसल्या. प्रथम असे पाहहले, िेथील ब्राह्मि 

वगम अगर ग रुजन यानंा पाहिाच नायर ककवा शूद्र हस्त्रयानंी आपले वक्षस्थल अनावृत्त केले पाहहजे. ब्राह्मि 
अगर ग रुजन यानंा सन्मानदशमक अशी ही रूढी आहे असे मला समजले. या हवहचत्र रूढीसंबधंाने एक गोष्ट 
ऐकली. एकदा हटपू स लिानाने म्हिे, उपहास करण्याच्या हेिूने एका नायर प रुषाला हवचारले, “नायर, 
िरुिीचे वक्षस्थल उघडे का? अशाने लोकाकंडून हवनयभगं होईल.” यावर नायर प रुषाने उत्तर हदले, 
“नायर स्त्रीचे वक्षस्थल अनावृत्त िशीच नायर प रुषाची िरवारही अनावृत्त.” नायर लोकाचं्या वीरत्वाची 
ख्यािी आहेच. 
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द सरी सामाहजक रूढी जी पाहहली, िी एका घटनेनेच व्यक्ि करिो. एके हदवशी एका ब्राह्मि 
हमत्रासह मी हफरायला म्हिनू बाहेर पडलो होिो. आम्ही दोघे रस्त्याने जाि असिा पाहहले िो, आमच्या 
समोरून एक खालच्या वगाचा मन ष्ट्य येिा येिा दहा बारा हाि अंिरावर बाजूस उभा राहहला आहि काही 
शब्द बोलला. मी माझ्या हमत्राला िो का थाबंला असे हवचारिा त्याने साहंगिले, “िो मला ब्राह्मि म्हिनू 
ओळखिो. त्यासाठी उभा राहून सावधहगरीची सूचना देि आहे. आपला वारा ि म्हाला लागेल. सावलीही 
पडेल. िेव्हा साभंाळून जा. ही इकडील आमची समाजरीि आहे. खालच्या जािीच्या लोकानंी रस्त्याि 
ब्राह्मिाला पाहिाच असे कराव ेलागिे.” मी अशा प्रकारची सामाहजक रूढी आयाविाि क ठेच पाहहली 
नव्हिी. त्याम ळे हा प्रकार पाहून दाहक्षिात्यािं जाहिभेदाची चाल हकिी दूरवर गेली आहे हे कळून च कले. 

 
त्यानंिर जे ऐकले िे िर याहूनही आियमकारक. िे असे : नायर आहि शूद्र याचं्या म लींची लग्ने 

होि नाहीि. लग्नाचे वय झाले की एका स्वजािीय म लाशी नाममात्र लग्न लागिे. एक भोजन समारंभही 
होिो. पि ज्याला हववाह म्हििाि िसा िो नव्हे. कारि हववाहाच्या द सऱ्याच हदवशी त्या वधूचा त्या वराशी 
कसलाच संबधं राहाि नाही. म लगी आपल्या आईकडेच राहिे. वयाि आल्यावर हिचे आत्पइष्ट एका 
ब्राह्मि िरुिाला बोलावनू आिनू त्याच्याशी हिचा पहरचय करून देिाि. आहि िो ब्राह्मििरूि त्या 
म लीचा खरा पिी बनिो. प ढे हिला वाटल्यास िी नवरा बदलूही शकिे. असा नाममात्र व काममात्र िो पिी 
झाला िरी म लाचंी त्या हपत्यावर कोििीही जबाबदारी असि नाही. िी जोखीम त्या म लाचं्या मामावर 
राहिे. आहि िी म ले मामाच्या संपत्तीची अहधकारी होिाि. 

 
एका बाजूला ही अशी प्रथा िर द सऱ्या बाजूला नंब द्री ब्राह्मिाि या बाबिीि एक वगेळीच प्रथा रुढ 

आहे. त्याचं्याि पहहला म लगा वशंरक्षिासाठी हववाह करिो. द सरे म लगे हववाह न करिा नायर व शूद्र 
जािीच्या हस्त्रयाशंी आहि जरुरीप्रमािे एकाहधक हस्त्रयाशंी सहवास करिाि. त्यानंा िसे करण्याची म भा 
असिे. याचा पहरिाम असा झाला आहे की, अनेक ब्राह्मि म लींना पिीच्या अभावाम ळेच कायमचे 
कौमायमव्रि स्वीकाराव े लागिे. नायर हस्त्रयाशंी नंब द्री ब्राह्मिाचा सहवास होण्याच्या या पद्धिीचा ककवा 
स्वाभाहवक रूढीचा असा पहरिाम झाला आहे की, िे गैर आहे असे क िालाच वाटि नाही. एके हदवशी एक 
नायर जािीचा सभ्य गृहस्थ बोलिा बोलिा स्विःच्या देहाकडे बोट दाखवनू म्हिाला, “माझ्या देहाि 
ब्राह्मिाचें रक्ि आहे!” 

 
कोकोनाडा येथे भयंकर आजारी 

 
कालीकिहून प नः कोइमिूरला गेलो. आहि त्यानंिर हत्रचनापल्ली व बंगलोर येथे जाऊन ३० 

ऑक्टोबरला प नः मद्रासला आलो. िेथे काही हदवस राहहल्यावर वझेवाडा, मछलीपट्टि आहि 
राजमहेंद्रीमागे १८ नोव्हेंबरला कोकोनाडा येथे आलो. माझी ही येथे येण्याची द सरी वळे. येथे आल्यावर २० 
नोव्हेंबर रोजी मी अहिशय आजारी पडलो. नंिर िो आजार म्हिजे टायफॉईड ठरल्याचे ऐकले. 
िापाबरोबर रक्िाचे ज लाब आहि डोक्याि भयंकर वदेना स रू झाल्या. िेथील हमत्रमंडळींनी माझ्यासाठी 
एक भाड्याची खोली घेऊन िेथे माझी राहण्याची सोय केली होिी. द सऱ्या हठकािाहून माझे दोन्ही वळेचे 
जेवि त्या खोलीवर येि असे; पि आजार जेव्हा जास्ि वाढला िेव्हा सवांनाच काळजी वाटू लागली. 
यावळेी कोकोनाडा येथील शाळेि एक बंगाली हििन, हेडमास्िरच्या ह द्यावर होिे आहि आपल्या क ट ंबीय 
मंडळींसह शाळागृहािच एका बाजूला राहाि असि. त्यानंी कृपाळू होऊन मला आपल्याकडे नेले आहि िेथे 
माझ्यावरील औषधोपचारानंा स रवाि केली. 
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माझ्या श श्रूषेची जोखीम ब्राह्मसमाजपे्रमी काही िरुिानंी आपल्याकडे घेिली होिी. पि त्याचंा 

त्यावळेी कहद समाजाशीही सबंंध होिा. अथाि त्या समाजाच्या भीिीने माझे खािेहपिे, ध िे सवरिे या गोष्टी 
मनमोकळेपिाने त्यानंा करिा येईनाि. त्यासाठी मेथर जािीची एक बाई ठेवण्याि आली होिी. िी लंगडी 
व अशक्ि होिी. त्याम ळे मला संडासाि वगैरे नेिाना पाडील की काय अशी भीिी वाटे. एके हदवशी हिच्या 
रुक्ष हािाि मी पकडलेला असिाना माझा इकडे हिकडे िोल जाऊ लागला िेव्हा मी बोललो ‘आय सी माय 
कहरयर इज गोइंग टू एण्ड इन् हद आममस् ए स्वीपर वमून!’ (‘एका मेथरािीच्या हािाि हे माझे जीवन 
संपिार असे हदसिे!) मी असे उद् गार काढले मात्र िोच एका ब्राह्मि िरुिाने आपल्या अंगावरचे उपरिे 
काढून व जानव े कंबरेला ग ंडाळून म्हटले, “लोक माझे काय करिार असिील िे करूदेि; पि मी 
आपिाला असे लासं्च्छि होऊ देिार नाही. असे म्हिनू िो धाविच आला आहि त्याने मेथरािीला दूर 
करून मला आपल्या छािीशी घट्ट धरले. आहि नंिर म लापेक्षाही जास्ि आस्थेने िो माझी सेवाश श्रूषा करू 
लागला. त्याची िी आप लकीची पे्रमळ वागिूक मला कधीच हवसरिा येिार नाही. 

 
आश्चयवकारक स्वप्न 

 
या आजारािील िीन गोष्टी म ख्यिः माझ्या हवशषे लक्षाि राहहल्या. माझ्या शरीरािील मज्जागि 

द बमलिा इिकी अहधक वाढली होिी की, पडल्या पडल्या माझ्या मनाि असे येई, की कोिीिरी माझ्या 
सगळ्या अंगािून हशशाचे ककवा पोलादाचे धारदार पािे हफरवीि आहे! द सरी गोष्ट हवशषे आियाची. मी 
हनदारुि डोकेद खीम ळे अधमहनहद्रि, अधमजागृि अवस्थेि बह िेक अचेिन झालो आहे. इिक्याि घंटेच्या 
आवाजासारखा कसलािरी आवाज माझ्या कानावर आला. मला वाटले हा घंटेचा आवाज हळूहळू 
माझ्याजवळ येि आहे. हिकडे माझे लक्ष वधेिाच अनेक लोकाचें वृदंगायन चालले असल्याचे मला ऐकू 
आले. मद्रास पे्रहसडेंहसि असिाना मी नेहेमीच इंग्रजीिून बोलि असे. म्हिून मी इगं्रजीिून बोलू लागलो, 
“व्हेअर इज दॅट नॉइज फ्राम?” लागलीच मी एका स्त्रीचा आवाज ऐकला. (मला वाटले िीच घंटा वाजवीि 
होिी.) िी म्हिाली, “दॅटस् हद ॲन्थेम ऑफ् हद इंमॉटमलस!” म्हिजे हा देवगिाचंा वदंनाध्वनी. 

 
मी हवचारले, “इन् व्हॉट लँग्वजे इज इट्?” अथात् कोित्या भाषेि हे संगीि गाइले जाि आहे?” 
 
स्त्रीचा आवाज, “हॅव दी इंमॉटमलस एहन लँग्वजे? दोज आर थॉट् स. अथात् देवाचंी काय भाषा 

असिे? िे केवळ हवचार असिाि!’ 
 
मी म्हटले, “बट आय नोटीस ए टू्यन?” अथात् माझे कोित्यािरी एका स राकडे लक्ष वधेले आहे. 
 
स्त्रीचा आवाज, “दॅटस हद टू्यन ऑफ हद य हनव्हसम-हाममनी” म्हिजे हा या ब्रह्माडंािील आवाज. 

याचेच नाव महायोग! 
 
हे हिचे भाषि ऐकून मी मनािल्या मनाि हवचार करू लागलो. स रगिाचा हवचार एक होऊन िो 

महायोगाच्या स राि वाजि आहे. त्यानंिर मी प्रश्न केला पि उत्तर मात्र स्त्रीच्या आवाजाि हमळाले नाही. 
िेव्हा मी व्याकूळिेने हवचार करू लागलो, िोच आचायम केशवचंद्रसेन महाशय हसि हसि येि आहेि असे 
हदसले! अशा प्रकारची मृि व्यक्िींची स्वप्ने मला सहसा कधी पडि नाहीि. का कोिास ठाऊक पि माझ्या 
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अगदी जवळच्या नािेवाईकाची पि स्वप्ने मला पडि. पि यावळेी मात्र आचायम केशवचंद्रानंा मी पाहहले. िे 
हसून म्हिाले, “पहा. पृथ्वीवर असिाना हकिी च का केल्या जािाि. पि एकमेकानंा ओळखिा येि नाही. 
िे काही असो. िू ये. ि ला राममोहन रायकडे घेऊन जािो.” मी उठू लागलो िोच माझी झोपमोड झाली, 
मी सावध झालो. सागंायचे आियम म्हिजे, त्यानंिर दोनिीन हदवस जाग्रि स्स्थिीिही िो महान् गदारोळ 
आहि स रगिाचंी गाथा मला ऐकू येि असे. 

 
एक अलौणकक घटना 

 
हिसरी घटनाही आियमकारक हे मी नंिर ऐकले. मी कोकोनाडा येथे हबछान्यावर पडून या क शीवर 

त्या क शीवर आहि त्या क शीवरून या क शीवर असा िळमळि होिो िेव्हा ‘आई ग, आई ग’ असे शब्द माझ्या 
िोंडून हनघि. त्यावळेी माझ्या आईने गावािल्या आमच्या घरी माझ्या वहडलानंा “ि म्ही कलकत्त्याला जा 
त्याची ख शाली आिा. माझे मन का कोिाला ठाऊक अगदी बेचैन होि आहे.” असे आग्रहाने हवनवनू त्यानंा 
अस्वस्थ करून सोडले. हिच्या बडबडीला कंटाळून रागानेच बाबा कलकत्त्याला आले असाविे. येऊन 
त्यानंी ग रुचरि महलानवीशकडे चौकशी केली िेव्हा त्यानंा मी फार आजारी असल्याचे कळले. 

 
िे काही असो. मी फार आजारी आहे असे समजिाच कलकत्त्यािील हमत्रमंडळींनी, डॉ. 

हबहपनहबहारी सरकार, (माझे सध्याचे जावई) साधारि ब्राह्मसमाजाचे त्यावळेचे उपाध्यक्ष शहशभषूि बसू. 
माझी द सरी पत्नी हबराजमोहहनी आहि माझी वडील म लगी हेमलिा या चार जिानंा कोकोनाडा येथे रवाना 
केले. आहि त्याचं्या अगत्याच्या व आप लकीच्या सेवाश श्रूषेने मी लवकरच त्या आजारािून उठलो. २० 
हडसेंबरला माझा िाप ओसरला. आहि २६ हडसेंबर रोजी मी त्या चौघाबंरोबर कलकत्त्याला येण्यासाठी 
हनघालो. 

 
 ٭٭٭
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.२३. 
 

आयुष्ट्याची अखेर 

 
साधनाश्रम 

 
१८९२ च्या फेब्र वारी महहन्याि मी साधनाश्रमाची स्थापना केली. १८९१ साली मी शहराच्या बाहेर 

बाहलगजं येथे हबऱ्हाड केले होिे. शहर सोडण्याचे कारि असे, काही हदवसापंासून माझ्या मनाची अवस्था 
उदासीनिेकडे वळू लागली होिी. माझ्या स्विःच्या चालू असलेल्या कामकाजाकडे आहि समाजाच्या 
कायाकडे लक्ष लागेना. एक प्रकारची हवरक्ििा येऊ लागली. कशािही मन ग िेंना. रमेना. कंटाळा येि 
चालला. साध्यास ध्या गोष्टींि हमत्राशंी आहि आप्िइष्टाशंी माझे पटेना. ज ळेना. वैिाग येऊ लागला. शवेटी 
मनाि आले शहरापासून थोडेसे दूर राहिेच चागंले. म्हिून बाहलगजंमध्ये एका हमत्राच्या घराि भाड्याने 
राहू लागलो. येथे आल्यावर बह िेक रोज पहाटे उठून एखाद्या हनजमन बागेि जाि असे आहि िेथे कचिन-
मननाि काळ घालवीि असे. अशा प्रकारे कचिन करिा करिा मनाला वाटू लागले, की जे ब्राह्मधममप्रचार, 
ब्राह्मधममसाधना, ब्राह्मसमाज आहि जनिाजनादमनाची सेवा करण्यासाठी आत्मसमपमि करिारे असिील, 
जे श्रद्धा, वैराग्य आहि सेवचे्या भावनेने पे्रहरि होऊन कायम करिारे असिील अशा साधकाचंी एक मजबिू 
संघटना बनहविे अत्यावश्यक आहे. त्याहशवाय ब्राह्मसमाज शस्क्िसंपन्न होिार नाही. श्रद्धाळू आहि 
वैराग्यशील मािसे असिे हेच धममसमाजाचे सामथ्यम. अशा प्रकारची मािसे ियार न झाली िर धार्ममक 
समाजाची शक्िी वाढिार नाही. ही मनाची समजूि इिकी पक्की होऊन बसली की, हिने रातं्रहदवस माझ्या 
मनाचा िाबाच घेिला. द सरे काही स चेचना. शवेटी १८९२ सालच्या माघोत्सवाचे वळेी अशा प्रकारची 
साधक मंडळी ियार केली आहि त्याच बाबिीि मी प्राथमना करू लागलो. शवेटी अन्िःकरिाि िशी पे्ररिा 
आली. याच वषी माझ्या जन्महदवसापूवी (३१ जानेवारीपूवी) मी िो संकल्प कृिीि आिण्याच्या प्रयत्नाला 
लागलो. प्रस्िाहवि आश्रमाचा उदे्दश व व्यापकिा ज्याि हलहहली आहे असे एक पत्रक ियार केले आहि 
हमत्रवयम आनंदमोहन बसू यानंा दाखहवले. त्यानंी मनःपूवमक त्याचा प रस्कार केला, त्याम ळे माझा उत्साह 
द िावला. 

 
त्यानंिर ३१ जानेवारी हा माझा जन्महदवस साजरा झाला. १ फेब्र वारी १८९२ रोजी ४५ नं. 

बेहनयाटोला लेन येथील हसटीस्कूलच्या इमारिीि एक खोली मागून घेऊन हकत्येक हमत्रानंा हनमहंत्रि 
केले. आहि त्या खोलीि उपासनापूवमक आश्रम स्थापन केला. 

 
त्या हदवशी जे उपस्स्थि होिे, त्याि ममैनकसहचे श्रीय ि ग रुदास चक्रविी हे एक होिे. माझे िे 

पत्रक वाचनू त्याचें मन उचंबळून आले आहि या कायाला स्विःला वाहून घेण्यासाठी िे उिावीळ झाले. िे 
त्यावळेी ममैनकसहस्कूलचे हशक्षक होिे. रजा घेऊन कलकत्त्याला आले होिे. अथाि त्यावळेी मी त्यानंा 
हनरोप हदला हे सागंावयास नकोच. पि िे आपल्या कामावर गेल्यानंिर वारंवार आश्रमासबंंधाने पते्र हलहू 
लागले. त्यानंा थोडे कजम होिे. शवेटी िे कजम फेडण्यासाठी त्यानंा रुपये देऊन आश्रमासाठी बोलाहवले. 

 
जगदीश्वर आियमकारक उपायानंी व मागांनी आश्रमासाठी द्रव्य देऊ लागला. एका म लाच्या हािी 

हभके्षची झोळी पाठवीि असे. त्याि स्विः होऊन लोक जे घालीि त्यािून सगळा खचम चालि असे. ग रुदास 
सवमस्वाचा त्याग करून आले. त्यानंिर काशीचंद्र घोषाल नावाचे हवक्रमपूर येथील एक ब्राह्म आपले 
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चपलाचें द कान बंद करून आले. हळूहळू आिखीही अनेक आले. त्यािील काही परिही गेले. आश्रम 
प्रथम हनरहनराळ्या घरी हफरिा असे. शवेटी समाज वाडीिील समाजाने बाधंलेल्या प्रचारक भवनाि िो 
कायम करण्याि आला. आहि आिापयंि िो िेथेच आहे. 

 
आश्रमाचा इहिहास नावाचे एक हस्िहलहखि प स्िक आहे. त्याि या आश्रमाच्या अनेक घटनाचें 

हववरि पाहहले असिा हमळेल. म्हिून या हठकािी जास्ि हलहीि नाही. केवळ काही हवशषे घटनाचंा 
उल्लेख करिो. आश्रम जेव्हा स्थापन झाला िेव्हा माझ्या हािी एक पसैाही नव्हिा. इिकेच काय पि 
बसण्याहलहहण्यासाठी एक ख ची व डेस्क घ्याव े िर िेवढ्या पैशाचंाही अभाव होिा. असे असिाही 
आश्रमाच्या स्थापनेहदवशी केलेल्या उपासनेला जे सवम हमत्र आले होिे त्याचं्याकडेही काही माहगिले नाही. 
मनाची अशी धारिाही होिी की हे कायम जर परमेश्वराला आवडि असेल अगर पसंि असेल िर मदि 
आपोआप चालून येईल. स्विः होऊन देण्याि येिाऱ्या दानावर चालेल. आहि आियम असे की, दोन हदवस 
होिाि न होिाि िोच इंग्लंडहून प्रोफेसर फ्रास्न्सस न्यूमनने पाठहवलेली पधंरा रुपयाचंी महनऑडमर आली. 
त्याने हलहहले होिे, ‘ि म्हाला ब्राह्मसमाजाच्या ज्या कायाकडे याचा व्यय करावासा वाटेल हिकडे करा.’ या 
रुपयािूंन डेस्क, ख ची आहि इिर आवश्यक वस्िू ज्या पाहहजे होत्या त्या हवकि घेण्याि आल्या. या 
भावनेने भारून गेल्याम ळे ज्या म लाचं्या हािी घरोघरी पेटी पाठहवली होिी, त्याला साहंगिले होिे, 
‘कोिाकडेही हवशषे िऱ्हेने काही मागावयाचे नाही. केवळ पेटी घेऊन घरोघर जाऊन उभे राहायचे. आपि 
होऊन जे कोिी काही देिील िे घ्यावयाचे. अशा िऱ्हेने चोहोकडून मदि हमळाली होिी. 

 
आश्रमाशी हनगहडि अशा आिखी एका हचरस्मरिीय घटनेचा येथे उल्लेख करिो. १८९२ च्या १ 

फेब्र वारीला आश्रमाची स्थापना झाली. १८९३ सालच्या माघोत्सवाि, माघ महहन्याच्या १२ िारखेला 
सकाळीच साधनाश्रमाचा उत्सव व्हायचा आहि माझ्यासह साि जिानंा हवहधपूवमक आश्रमीय म्हिनू हनय क्ि 
करावयाचे असे ठरले. या हनय क्िीसाठी आम्ही महषी देवने्द्रनाथ ठाकूर यानंा हनमंत्रि हदले. त्यानंीही 
कृपाळू होऊन येण्याचे मान्य केले. मी हनत्याची उपासना थोडक्याि आटोपून वदेीवरून खाली उिरलो. 
संगीि प्राथमना चालू होिीच. यानंिर महषी आले. आहि त्याचं्यासाठी नवीन केलेल्या वदेीवर िे स्थानापन्न 
झाले. एक पद म्हिून झाल्यावर म ख्य समारंभाला स रवाि झाल्याचे सूहचि करून मी साधकमंडळ व 
साधकाश्रम याचें उदे्दशपत्रक वाचून दाखहवले. त्यानंिर आम्ही सािजिानंी एकेक याप्रमािे आमचे व्रिपत्र 
वाचले आहि महषींनी आम्हा प्रत्येकाच्या मस्िकावर हाि ठेवनू आपली आशीवादवािी उच्चारली. नंिर 
महषी गेल्यावर उपासनेचा उरलेला भाग प रा केला. त्या हदवशीच्या माझ्या प्रवचनाचा हवषय ‘जीवनाि 
सत्यावाचून शक्िी सचंरि नाही’ हा होिा. हे प्रवचन झाल्यानंिर सवांच्याच अन्िःकरिाि असा अपूवम भाव 
हनमाि झाला की, जमलेल्या मंडळींजवळ दान करण्याला योग्य असे जे काही होिे िे, सगळ्यानंी 
आश्रमासाठी देिगी म्हिनू देण्याला स रवाि केली. इिकेच काय पि शवेटी चोहोकडून माझ्या मस्िकावर, 
प रुषाचं्या अंगावरच्या शाली, मौल्यवान रेशमी वसे्त्र व हस्त्रयाचं्या हािािील, गळ्यािील स विालंकार वगैरे 
वस्िंूचा वषावच होऊ लागला. नंिर हे सवम हवकून शकेडो रुपये आश्रमाकडे जमा करण्याि आले. 

 
अशा प्रकारे स्विः होऊन हदलेल्या दानधमाने साधनाश्रम कायमचा चालला आहे. साधनाश्रमाचे हे 

इहिवृत्त पाहून, हमत्रमंडळींना, ईश्वराला धन्यवाद देण्याला एक चांगलेच कारि होईल. या जगहन्नयतं्याने 
आश्रमाचा द्रव्याभाव सिि पूिम केला इिकेच नव्हे िर याम ळे अनेकाचंी मने या धमान ष्ठानाकडे ओढली 
जाऊन प ष्ट्कळानंी ब्राह्मधममप्रचार आहि ब्राह्मसमाजाची सेवा या महान् कायाला स्विःला वाहून घेिले. 



 अनुक्रमणिका 

त्यािंील चौघानंा आिापयंि एकामागून एक याप्रमािे साधारि ब्राह्मसमाजाने आपले प्रचारक म्हिनू 
हनवडले आहे. 

 
आिखी एक स्मरिीय घटना अशी :– एकदा मी आश्रमाची सवम व्यवस्था आश्रमीयापंकैी एकाकडे 

सोपवनू धममप्रचाराथम लाहोरला गेलो होिो. िेथे गेल्यावर कळले की आश्रमाची पहरस्स्थिी पैशाच्या 
अभावाम ळे फार अडचिीची झाली आहे. हदवसाला दोनिीन आण्यािं बाजार करावा लागिो. ज्या रहववारी 
सकाळी ही बािमी मला समजली त्याच हदवशी िेथील एका ब्राह्महमत्राच्या घरी मला भोजनाचे आमंत्रि 
होिे. भोजनाला जािाना बरोबर असलेल्या एका ब्राह्महमत्राला म्हटले, “आज जेवायला यायला मला 
उत्साह वाटि नाही. कलकत्त्याच्या साधनाश्रमाि जे आहेि त्याचं्याकडे बाजार करायला पसैा नाही आहि 
मी इकडे मेजवान्या झोडीि हफरि आहे! हे मला बरे वाटि नाही. पि काय करू येिो म्हिनू कबलू केले 
आहे; न जाऊनही चालण्यासारखे नाही.” असे म्हिून कसाबसा मी भोजनाच्या जागी जाऊन जेवनू आलो. 
सायकंाळी लाहोरच्या ब्राह्ममहंदराि उपासना मलाच करावी लागली. उपासना संपवनू मी वदेीवरून खाली 
उिरिो िोच एकजि माझ्याकडे येऊन म्हिाला, “एक पंजाबी बड्या घरची स्त्री ि मची भेट घ्यावी म्हिनू 
मंहदराच्या मागच्या बाजूला असलेल्या खोलीि वाट पाहाि आहे.” मी जाऊन पाहहले, िो िी एका बड्या 
गृहस्थाची सून होिी. हिच्या नवऱ्याला थोड्याच हदवसापूंवीपासून ब्राह्मसमाजाचे हवशषे आकषमि वाटू 
लागले होिे. हिने मला पाहिाच स्विःच्या बठैकीवरून उठून आहि गलवस्त्र होऊन (साडीचा पदर गळ्याि 
घेऊन) माझ्या पायावंर मस्िक ठेहवले आहि पायावंर शभंर रुपयाचंी नोट ठेवनू म्हटले, ‘आपि स्थापन 
केलेल्या आश्रमासाठी हे दान आहे.’ द सऱ्याच हदवशी िे रुपये मी कलकत्त्याला कायाध्यक्षाकंडे पाठवनू 
हदले. 

 
ब्राह्मबालक बोणडिंग 

 
याच हदवसाि आिखी एका कामाला मी हाि घािला; पि त्याि यशस्वी झालो नाही. त्यावळेी 

आश्रमाच्या स्थापनेच्या गडबडीि होिो. अशाच वळेी सीिानाथ नंदी नावाच्या एक ब्राह्मिरुिाने, 
ब्राह्मबालकासंाठी एका बोहडंग स्कूलच्या स्थापनेच्या आवश्यकिेचा माझ्याकडे उल्लेख केला. मी त्याला 
म्हटले, “ि म्ही कामाला आरंभ करा. मी ि मच्या पाठीमागे आहे.” यावर िो म्हिाला, “आपि कायाध्यक्ष 
म्हिून नाव देि असाल िर आम्ही या कायाला आरंभ करिो.” मी त्याचे म्हििे मान्य केले आहि कायाची 
जोखीमही पत्करली. सीिानाथच्या देखरेखीखाली बोहडंगची स्थापना झाली. हळूहळू प ष्ट्कळशी म लेही 
जमली. पि सागंायला खेद वाटिो की, त्यानंिर थोड्याच हदवसािं सीिानाथ नंदी मरि पावला. िो 
वारल्यानंिर मी त्या बोहडंगची जबाबदारी, साधनाश्रमाचे पहरचारक ग रुदास चक्रविी याचं्याकडे 
सोपहवली. याच हदवसािं सिीशचंद्र चक्रविी नावाचा एक पूवमवगंीय िरुि आश्रमाला येऊन हमळाला. 
आहि िो म लाचं्या बोहडंगच्या बाबिीि ग रुदासबाबूचें सहकायम करू लागला. त्याचं्या व्यवस्थेखाली िे 
बोहडंग काही हदवस चालले. नंिर ग रुदासबाबू वगैरे मंडळी कलकत्ता सोडून आरा येथे गेली आहि िेथून 
त्यानंी बाकंीपूर गाठले. िेथे त्यानंी साधनाश्रमाची शाखा स रू केली. त्यावळेी मग बोहडंगची जबाबदारी 
श्रद्धास्पद ग रुचरि महलानवीश याचं्याकडे सोपहवण्याि आली. म लानंी बोहडंगला द्यावयाचे ठराहवक पसेै 
न हदल्याम ळे ग रुदासबाबू वगैरे मंडळींना बाजारचे स मारे पाचश ेरुपये देिे झाले होिे, िे मला द्याव ेलागले. 
महलानवीशाचं्या हािून िे बोहडंग जरी चालले नाही िरी त्यानंी आिखी एक िसेच बोहडंग 
ब्राह्मबालकासंाठी काढले आहि शाळाही स रू केली. िी दोन्ही आिापयंि चालू आहे. 
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उपासक मंडळाचे जबाबदार असे कायमचे आचायव 
 
माझे याच वळेचे आिखी एक महत्त्वाचे काम म्हिजे, कलकत्ता साधारि ब्राह्मसमाजाच्या उपासक 

मंडळाची उन्निी होण्याचा उपाय. सध्या उपासक मंडळाचे कायम थाबंले होिे असे नाही, चाललेच होिे. 
कायाध्यक्षाने साप्िाहहक उपासनेसाठी कोिा एखाद्याला हवनंिी करायची आहि त्याने उपासना 
चालवायची. आम्ही आिापयंि अशाच िऱ्हेने साप्िाहहक उपासना करीि आलो होिो; पि अशा उपासनेने 
व्हाव ेिसे समाधान होईना. नंिर १८९४ साली डॉ. प्रसन्नक मार राय हे उपासना मंडळाचे अध्यक्ष झाले. 
त्यानंा असे वाटू लागले की, हिस्िी पद्धिीप्रमािे पॅस्टोरल हसस्स्टम चालू केल्यावाचनू खरी आध्यास्त्मक 
उन्निी होिार नाही. माझ्याजवळ ही उिीव त्यानंी बोलून दाखहविाच मी अन्िःकरिपूवमक त्याला अन मोदन 
हदले आहि उपासकमंडळाचा पहहला अहधकृि स्थायी आचायम म्हिून त्या जागेचा मी स्वीकार केला. 
आचायम आहि उपासकमंडळ यानंा उपय क्ि असा प स्िकसंग्रह असावा म्हिून ‘ब्राह्मसमाज लायब्ररी’ 
नावाची एक लायब्ररीही काढण्याि आली. मी माझे ऑहफस त्या लायब्ररीिच ठेवनू आचायाचे काम करू 
लागलो. प्रत्येक साप्िाहहक उपासनेि द्यावयाचा उपदेश मी हलहून आिून िो वाचीि असे. नंिर िोच 
उपदेश छोट्या आकाराि छापला जाई. या सवम म हद्रि प्रवचनाचंा ‘धममजीवन’ नावाच्या एका प स्िकाि 
संग्रह करण्याि आला. हा गं्रथ म्हिजे माझ्या आध्यास्त्मक जीवनाचा आहि आध्यास्त्मक कचिनाचा पहरपाक 
होय असे म्हटले िरी चालेल. 

 
काही हदवसानंी शारीहरक अस्वास्थ्याम ळे मला अहधकृि आचायाची जागा सोडून स्वास्थ्यासाठी 

हनरहनराळ्या हठकािी जाव ेलागले. त्याम ळे उपासकमडंळाचे कायम प नः पूवमस्स्थिीवर आले, असे मोठ्या 
खेदाने म्हिाव ेलागिे. 

 
यानंिर या काळाि मी कोित्याही नव्या कामाला हाि घािला नाही. काही वषपेयंि साधनाश्रमाचे 

काम आहि उपासक मंडळीि आचायाचे काम ही दोनच माझी म ख्य कामे होऊन बसली. १८९८ साली 
प्रकृहिस्वास्थ्यासाठी चंदननगरािील गंगेच्या काठी असलेल्या एका घराि मी जाऊन राहू लागलो. िेथून 
दर रहववारी कलकत्त्याला येऊन मंहदराि आचायाचे काम करीि असे. िसेच समाजाच्या इिर कामािही 
भाग घेि असे. १८९९ सालच्या अखेरीला प नः कलकत्त्याला येऊन राहू लागलो. 

 
‘रामिनु लाणहडी आणि ित्कालीन वंगसमाज’ हे पुस्िक 

 
या काळािील इिर उल्लखेनीय घटनामंध्ये ही एक उल्लखेनीय घटना घडली. या काळाि आमच्या 

मंहदराि झालेल्या प्रवचनाचं्या ‘धममजीवन’ नावाच्या सगं्रहाखेरीज, ‘य गान्िर’ आहि ‘नयनिारा’ या दोन 
कादंबऱ्या आहि ‘माघोत्सवािील प्रवचने व व्याख्याने वगैरेंच्या छोट्या छोट्या प स्स्िका अशी माझी 
साहहत्यहनर्ममिी झाली. ही सवम प स्िके प्रकाहशिही झाली. याखेरीज ‘रामिन  लाहहडी आहि ित्कालीन 
वगंसमाज’ नावाचा एक गं्रथ आहि माझ्या सगळ्या प्रबंधाचंा सगं्रह करून ‘प्रबंधावली’ अशी माझी दोन 
प स्िके छापली गेली. 
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मुला-मुलींचे णववाह 
 
याच कालाि १८९३ साली माझी ज्येष्ठ कन्या हेमलिा हहचा हववाह झाला. मी कोकोनाडा येथे 

आजारी असिाना ब्राह्महमत्र मंडळींनी ज्या हबपीन-हबहारी सरकार डॉक्टरना माझ्या औषधोपचारासंाठी 
पाठहवले होिे, त्याचंा, माझी वडील म लगी हेमलिा हहच्याशी कोकोनाडा येथेच पहरचय झाला. त्या 
पहरचयाचे पयमवसान प ढे दापंत्यपे्रमाि झाले आहि शवेटी त्यानंी हिच्याशी हववाह करण्याची इच्छा व्यक्ि 
केली. मी अन मिी देिाच िी दोघे हववाहहि झाली. 

 
याच संधीला माझी सवाि धाकटी म लगी स हाहसनीही हववाहहि झाली. साधनाश्रमाशी संबधं 

असलेल्या क ं जलाल घोष नावाच्या िरुिाशी हिचा हववाह १८९९ साली झाल्यानंिर १९०६ सालपयंि िी 
हजविं होिी. त्याच सालच्या १५ नोव्हेंबर रोजी िी मरि पावली. 

 
१९०१ च्या उन्हाळ्याि माझा म लगा हप्रयनाथ याचा हववाह, कटकचे स प्रहसद्ध ब्राह्महमत्र मध सूदन 

राव याचंी हद्विीय कन्या अवन्िी देवी हहच्याशी झाला. प ढे यानंा म लगाही झाला. 
 
याच साली (१९०१) ३ जून रोजी माझी प्रथम पत्नी प्रसन्नमयी ही स्वगमवासी झाली. त्यापूवी प ष्ट्कळ 

वष ेिी फार मोठ्या बह मूत्र रोगाने पराकाष्ठेचे क्लेश भोगीि होिी. १८८८ साली हिने, परलोकवासी बधूं 
राजक मार हवद्यारत्न याचं्या मािृहीन अशा सवाि धाकट्या एक वषाच्या म लीला–रमेला आपली म लगी 
मानून साभंाळायला आिले. हिला आिल्यावर थोड्याच हदवसािं त्या म लीला भयंकर असा रक्िी 
आमाशंाचा हवकार जडला, त्याम ळे प्रसन्नमयीला रात्रीच्या रात्री जागरिाि काढाव्या लागल्या. हशवाय 
हिच्या काळजीने िी व्याकूळ झाली. याच वळेी बह मूत्र रोगाने हिला पछाडले. त्या रोगाचा उपशम व्हावा व 
हिला स्वास्थ्य लाभाव ेम्हिनू अनेक हठकािी हिचे स्थलािंर केले; पि काही केल्या िो रोग हटेना. शवेटी 
१९०१ सालच्या जून महहन्याि बोटाला कसलेसे क्षि होऊन िी गिप्राि झाली. 

 
मलाही त्याच रोगाने पछाडले 

 
प्रसन्नमयी गेल्यावर त्याच वषी माझी साधारि ब्राह्मसमाजाच्या अध्यक्षपदावर हनवड झाली. त्याम ळे 

मला प ष्ट्कळच पहरश्रम कराव ेलागले. िे िसे पहरश्रम आहि मानहसक कचिा याचंा पहरिाम माझ्या प्रकृिीवर 
होऊन प्रसन्नमयीच्या मृत्यूनंिर थोड्याच हदवसािं मलाही बह मूत्राचा आजार जडल्याचे हदसून आले. त्या 
वळेेपासून बसल्या बसल्याही उहद्वग्निेम ळे काम करिे मला अशक्य होऊ लागले. वषािून काही महहने 
स्वास्थ्यासाठी म्हिनू मला हसमला, दार्मजकलग, कटक, प री वगैरे हठकािी राहाव ेलागि आहे. 

 
सगळ्या भारिाचा प्रवास 

 
या असल्या आजारी स्स्थिीिच समाजाचे शक्त्यन सार कायम करिे अवश्य असल्याम ळे शहराि न 

राहहल्याने साधनाश्रमाच्या कायाची हानी होिार हे जािूनही सगळ्या भारिाचा प्रवास करण्याची, या रोगी 
अवस्थेिही एकवार मला इच्छा झाली. आहि त्या इच्छेला अन सरून १९०४ साली फेब्र वारी महहन्याि पत्नी 
हवराजमोहहनी आहि आश्रमाशी सबंंहधि असलेले श्रीमान् हेमेन्द्रनाथ दत्त यानंा घेऊन भारिभ्रमिासाठी 
बाहेर पडलो. बाहेर पडिाना संकल्प केला की प्रवासाच्या मदिीसाठी आवश्यक म्हिून हवशषे प्रकारे 
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(खास अशी) क िाकडेही मदिीची याचना करावयाची नाही. हनघण्यापूवी मंहदराि ब्राह्मधमाच्या 
प्रचाराहवषयी एक व्याख्यान देईन. त्या व्याख्यानाचे वळेी एके जागी हभके्षची झोळी ठेवण्याि येईल. त्याि 
स्वयंपे्ररिेने हमत्रमंडळीपैकी जो जे टाकील िेच प्रवासाचे पाथेय, असे मी मानीन. त्याप्रमािे व्याख्यानाच्या 
हदवशी एक झोळी टागंण्याि आली. त्याि ज्यानंी जे हदले िे घेऊन आम्ही बाहेर पडलो. मागाि एकदाच 
हभक्षा न मागण्याचा हनयम मोडावा लागला. आम्ही अलाहाबादेहून एका ब्राह्महमत्राला आमच्यासाठी हभक्षा 
मागण्याची अन मिी हदली होिी. पि त्या हठकािी हभके्षचा काही उपयोग झाला नाही. त्याम ळे प ढे हभक्षा 
मागिे एकदम बंद केले. कोिालाही आमची गरज जािव ू देि नव्हिो. जे आपि होऊन काही देिील 
त्याचाच आम्ही स्वीकार करीि होिो. असा आमचा प्रवासखचम चालला होिा. मी अलाहाबादेहून लखनौ 
आहि लखनौहून कानपूरला गेलो. त्यानंिर आग्रा, हदल्ली, लाहोर, रावळकपडी, इंदूर, म ंबई, मंगलोर, 
काहलकि, कोईमिूर, बंगलोर, हत्रचन्नापल्ली, मद्रास, म ंबई, नागपूरहून कलकत्त्याला परिलो. 
कोिाकडेही काही याचना न करिा स्विः होऊन हदलेल्या दानावर आमचा हा सवम प्रवास उत्तम िऱ्हेने 
झाला. 

 
त्यानंिर इिक्या लाबंचा प्रवास मी केला नाही. गेल्या वषी म्हिजे १९०७ साली माचम महहन्याि 

आंध्र कॉन्फरन्सचा अध्यक्ष म्हिून कॉन्फरन्सचा कामासाठी कोकोनाडा येथे गेलो होिो. िेथून कलकत्त्याला 
परिल्यावर प्रकृिी अगदीच खालावली. मग त्याच स्स्थिीि हवापालट करण्यासाठी दार्मजकलग येथे गेलो. 

 
१९०७ सालचा मोठा आजार 

 
दार्मजकलग येथे असिाना हपिृदेवमहाशय फार आजारी असल्याचे समजले. याम ळे िाबडिोब मला 

गावी जाव ेलागले. त्यानंा बरे वाटल्यावर गावाहून कलकत्त्याला परिलो. कलकत्त्याला आल्यावर १७ जून 
रोजी मी फार आजारी झालो. या आजाराि हकत्येकदा ‘मी आिा वाचि नाही’ असेही मला वाटले. असो. 
ईश्वरकृपेने ४ । ५ महहने त्या आजाराि घालहवल्यानंिर मी रोगम क्ि झालो. पि त्याची अखेरची हनशािी 
अजूनही कायम आहे. आजही (५ जून १९०८) संपूिमिः हनरोगी आहि सशक्ि झालो नाही. येत्या १५ 
जूनपासून कामाला स रवाि करावी अशा हवचाराि मी आहे. 

 
रुग्िशय्येवर असिाना आध्यास्त्मक कचिनाि प ष्ट्कळसा वळे घालहविा आला. जसजशी शक्िी येऊ 

लागली िसिशा नवीन भावभावना मनाि उद् भव ूलागल्या. हशल्लक असलेली जी काही वष ेमला जगाि 
घालहविा येिील िी नव्या भावभावनेि व्यिीि करावी असे मनाि येि आहे. ईश्वराने हा माझा श भसंकल्प 
िडीस नेण्याला सहाय्य व्हाव ेहीच इच्छा. 

 
[येथे या आत्मचहरत्राची २३ प्रकरिे ३५६ पृष्ठािं पूिम झाली असून िे संपले आहे. प ढे िीन पहरहशष्ट े

आहेि. —अन वादक.] 
 

 ٭٭٭
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.१. 
 

पणरणिष्–१ 

 
[ज्या सगळ्या साधू-साध्वींच्या ससंगाि येऊन मी माझ्या आय ष्ट्याि धन्य झालो, ज्याचें कायम पाहून 

मी म ग्ध झालो त्याचंी थोडक्याि माहहिी.– शास्त्रीजी.] 
 

णपिृदेव हरानंद भट्टाचायव 
 
माझे पूजनीय हपिृदेव हरानंद भट्टाचायम हे ईश्वरचदं्र हवद्यासागर महाशयाचें अत्यिं आवडिे होिे. 

इिकेच नव्हे िर हवद्यासागर महाशयाचं्या चहरत्रगि स्वभावािील अनेक ग िही त्याचं्याि होिे. केवळ ग िच 
का? त्याचं्या स्वभावािील काही दोषही माझ्या वहडलाि होिे. िेच प्रखर व्यस्क्िमत्त्व, त्याचंी िी िेजस्स्विा, 
अन्यायाबद्दलचा हिटकारा, िीच स्वाहभमानाची जािीव, परद ःखाचा कळवळा, हे सवम ग ि माझ्या वहडलाि 
होिे. स्वमिहप्रयिा, िसेच आत्मपरीक्षा व आत्मसंशोधनाबद्दल प्रयत्नशील नसिे आहि पहरिामाकडे नजर 
देण्याचा अभाव हेही होिे. पि मन ष्ट्यमात्रािं हे सगळे ग िदोष नसिाि असे क ठे आहे? माझ्या वहडलाचें जे 
दोष असिील िे असू देि पि हे हनहिि आहे की, लहानपिापासून िे िेजस्वी, अधममहवदे्वषी आहि 
सत्यान रागी होिे आहि अशा या दृढप्रहिज्ञ मन ष्ट्याच्या शासनाधीन मी नसिो िर माझ्या चाहरत्र्याची घडि 
झाली नसिी. 

 
मी माझ्या दीघमजीवनाच्या परीके्षि हे पाहहले की, कोिा गृहस्थाच्या घराच्या अंगिाला चोहोकडून 

जर कभि असेल आहि िी कभि जर उंच असेल िर घरािील म ले-म ली शजेाऱ्याच्या अंगिािील घाि 
केरकचरा ज्याप्रमािे पाहू शकि नाहीि, स खाने राहिाि–त्याचप्रमािे आई-वडलाचंी वागिकू जर उच्च 
दजाची असेल, त्याचं्यामध्ये जर म लानंा पापाहवषयी स्पष्ट व मनःपूवमक हिरस्कार व सद्विमनाहवषयी स्पष्ट व 
मनःपूवमक (अकृहत्रम) आदर हदसि असेल िर त्याम ळे िे मात्याहपत्याचें चाहरत्र्य उंच कभिीप्रमािे त्यानंा 
घेरून टाकिे. त्यानंा जगािील वाईट गोष्टी सहजासहजी हदसि नाहीि. िी सन्मागानेंच जािाि आहि 
सन्मागाि राहूनच िी वाढिाि. 

 
अकृहत्रम (म्हिजे स्पष्ट व मनःपूवमक) असा शब्द मी यासाठी वापरला आहे की, अनेक घरी असे 

अनेक मािाहपिा पाहािो की, जसे इंग्रज लेखक हडकन्सने विमन केलेल्या ‘ग रुमहाशया’ं प्रमािे, स्विः 
मासाचंा ि कडा िोंडाि घालून त्याचे चवमि करीि करीि लहान म लांना उपदेश करिाि : ‘हे पाहा म लानंो, 
लोभाचा संयम करिे, लोभ आवरिे ही सद्विमनाची पहहली पायरी आहे.’ सागंायचे म्हिजे, या वडीलधाऱ्या 
मािसानंा, ‘म लानंा िोंडी उपदेश करिे’ हे आपले किमव्य आहे असे वाटिे. िोंडाने मोठमोठ्या 
चागं लपिाच्या गोष्टी सागंायच्या, अधमाबद्दल हिरस्कार व्यक्ि करायचा, साध त्वाबद्दल, सदाचाराबद्दल 
आदर दाखवावा असे फक्ि वक्िृत्वाच्या अहभहनवशेाि सागंायचे, ‘बरे सत्य बोला यथािथ्य चाला’ फक्ि 
म्हिायचे. वागि कीि िे येवो न येवो. मला अशा एका बोलक्या पहंडिाची गोष्ट ठाऊक आहे. िो म लानंा 
मोठा मोठा उपदेश करी. बोलिाना, सागंिाना, हशकहविाना िो चागंलेपिाबद्दल सागें. इिकेच नव्हे िर 
म लानंा घेऊन िो नामस्मरिही करी. पि एके हदवशी कोिा एका सद् गृहस्थाच्या बागेि काम करिाऱ्या 
माळ्याने मालकाच्या नकळि, चागंल्या चागंल्या झाडाचंी रोपे काढून हवकायला आिली. या उपदेशक 
गृहस्थाने िी स्वस्िाईि हमळिाि म्हिनू हवकि घेण्याचे ठरहवले आहि घेऊ लागला. त्याच वळेी िेथे 
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आलेल्या एका गृहस्थाने त्या हवकि घेिाऱ्या उपदेशक गहृस्थाला आठवि करून देण्याच्या हेिूने म्हटले, 
“महाशय ि म्हालंा माहीि आहे ना, ही चोरून आिलेली रोपे आहेि. नाही िर इिक्या स्वस्िाईने ही कशी 
हमळिार!” यावर िो गृहस्थ, म्हििो, “मला पाहण्याचे काय कारि? माझ्या दाराि रोपे हवकायला 
आिली आहेि, स्वस्िाि हमळि आहेि, मी घेि आहे. मी काही त्याला नसिा लोभ दाखवनू बोलहवलेले 
नाही.” असे म्हिनू िी रोपे त्याने घेिली. त्यावळेी त्याचे म लगे िेथे उपस्स्थि होिे, असेही मी ऐकले आहे. 
नंिर हकिीिरी वळेा मनाि आले की या गृहस्थाच्या म लापंैकी प ष्ट्कळशी म ले प ढे अट्टल बदमाष हनघाली 
िर त्याि आियम वाटण्याचे कारि नाही. विमि कीि नसलेल्या िोंडी उपदेशाचा काही उपयोग होि नाही 
आहि प ढे झालेही िसेच. 

 
माझे वडील स्विःच्या वागि कीने हशकहविारे होिे. त्यानंी आम्हाला कधी िोंडी उपदेश केला 

नाही. ‘हे पाहा, या हठकािी असे वागले पाहहजे.’ असे िे बोलले नसले िरी त्याचंी जीवननीिी आम्ही 
पाहहली आहे. िे मला लहानपिी खूप मार देि असि. फार काय, केव्हा केव्हा त्याचं्या माराने मी बेश द्धही 
होि असे. पि ही हशक्षा, त्याचंी आज्ञा मानली नाही म्हिून रागाच्या भराि करि नसि, िर माझ्या 
वागि कीि खोटेपिा ककवा अन्याय पाहहल्याम ळे. आिा त्याचं्या अधममहवदे्वषाची काही उदाहरिे देिो. 

 
एकदा उन्हाळ्याच्या हदवसािं आमच्या गावािच शजेारी राहिाऱ्या एका प्रहिहष्ठि गृहस्थाच्या 

िलावाि मासे मरून िे वर येऊ लागले. द सऱ्या हदवशी सकाळी आमची मोलकरीि भाडंी घासण्यासाठी 
त्या िलावावर गेली असिा हिकडून येिाना हिने एक मोठा मासा आिला आहि आईला म्हिाली, ‘आई, 
XXX च्या िलावाि रात्री प ष्ट्कळ मासे मरून वर आले आहेि आहि वाडीिील बरेच लोक िे नेि आहेि 
म्हिून मीही एक आिला.’ आईला वाटले, वाडीिील सवम लोक जर घेऊन जाि आहेि िेव्हा िलावाचा 
मालक सवांना िे वाटीि असेल! म्हिनू आईने काही न बोलिा िो मासा घेिला. 

 
नंिर बाजाराि जािाना बाबानंी आईजवळ पसेै माहगिले. आईने धान्यभाजीपाला वगैरे 

आिण्यासाठी पैसे हदले. मासे आिण्यासाठी पैसे हदले नाहीि. िेव्हा बाबानंी हवचारले, “हे काय, मासे 
आिण्यासाठी क ठे पसेै हदलेस? आज मासे आिायचे नाहीि?” 

 
आईने उत्तर हदले, “आज मासे आिायला नकोि. मासा आहे. XXX च्या िलावाि रात्री प ष्ट्कळ 

मासे मरून वर आले होिे. लोक घेऊन जाि होिे. एक आमच्या मोलकरिीनेही आिला.” 
 
बाबानंी िे ऐकिाच िे एकदम भडकले. त्याचं्या ज्वालाम खीिून आगीच्या हठिग्या उडू लागल्या. 

कापून ठेहवलेल्या माशासंह िी टोपली पाहायला आिहवली. मोलकरिीला हशव्यागाळी देऊ लागले. फक्ि 
मारायचे िेवढे बाकी ठेहवले. लागलीच कापून ठेवलेल्या माशाची िी टोपली त्यानंी त्या प्रहिहष्ठि 
गृहस्थाकडे पाठहवली आहि मासे आिण्यासाठी िे बाजाराि गेले. आम्ही हे सवम पाहाि होिो. याउपर 
म लानंा, “म लानंो, चोरी करिे हे मोठे पाप आहे.” असे गेंगाण्या आवाजाि (नाकीस रािं) सागंण्याची 
आवश्यकिा क ठे उरली? 

 
अशीच आिखी एक घटना माझ्या मनाला चागंली ठसली असल्याम ळे िी अजून ध्यानाि आहे. 

बाबा त्यावळेी कलकत्त्याला बंगाली प्राथहमक शाळेि मास्िर होिे. िे मला घेऊन उन्हाळ्याच्या स टीि घरी 
आले होिे. त्यावषी देशाि द ष्ट्काळ पडल्याम ळे गरीब लोक अन्नाला मोिाद होऊन हालाि हदवस काढीि 
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होिे. त्याचं्या मदिीसाठी गव्हनममेंटने एक हरलीफकहमटी काढली होिी. बाबावंर या कहमटीिील 
सभासदाचंी इिकी श्रद्धा होिी की िे ज्याला मदिीसाठी योग्य ठरवीि त्यालाच कहमटीकडून मदि हदली 
जाई. याचे कारिही होिे. कोिालाही सर्मटहफहकट द्यायचे झाल्यास िे त्याच्या गावीच नव्हे िर त्याच्या 
च लीपयंि जाऊन सवम पाहाि आहि िो योग्य आहे असे वाटले िरच सर्मटहफहकट देि. आम्ही बापलेक 
गावाहून कलकत्त्याला जािाना बाबानंी एके हदवशी ऐकले की, आमच्या गावापासून िीनचार मलैावंरील 
एका गावी कोिी शिेकरी मन ष्ट्य सहक ट ंब उपाशी आहे. हे ऐकिाच लागलीच त्यानंी स्विःच्या कोठीिील 
दोन पायली िादूंळ धोिराि बाधूंन घेिले आहि चालि जाऊन िे त्याच्या घरी पोचहवले. आहि त्याला 
सागंून आले की, “परवा बाजारचा हदवस आहे, िेव्हा िू माझ्याकडे ये; मी ि ला स्विः हरलीफकहमटीिील 
सभासदाकंडे घेऊन जाईन आहि ि ला मदि हमळण्याची व्यवस्था करीन.” द सऱ्याच हदवशी आम्हाला 
कलकत्त्याला जायचे होिे. आहि त्या बाजारच्या हदवशीच त्यानंा शाळेि हशकहवण्यासाठी हजर व्हायचे होिे 
आहि हजर न झाल्यास स टीिील दोन महहन्याचंा पगार हमळिार नव्हिा, (िसा त्यावळेी हनयम होिा.) हे 
त्यावळेी त्याचं्या ध्यानािही आले नाही. 

 
द सऱ्या हदवशी ठरल्याप्रमािे शालिी नौका भाड्याने करून आम्ही बापलेक कलकत्त्याला 

हनघालो. आमचा गाव सोडून आमची नौका िीनचार मलै आलीही, मी शालिीि आरामशीर बसून 
सभोवारचा माळ, घाट, झाडझाडोरा पाहाि आहे. बाबा बाहेरच्या फलाटावर बसून िंबाकू ओढीि आहेि. 
हििक्याि त्यानंा कसलीशी आठवि झाली आहि नावचे्या नाळीवर जोराचा आघाि करीि िे नावाड्याला 
म्हिाले, “अरे बाबा, फार मोठी चूक झाली. थाबंव शालिी. आिा मागे गेले पाहहजे.” नावाड्याने हवचारले, 
“हे काय मोशाय! इिके लाबं आल्यावर परि जािार?” 

 
बाबानंी उत्तर हदले, “होय रे होय. परि गेलेच पाहहजे. एक फार मोठी चकू झाली आहे. ि म्ही 

काळजी करू नका. ि म्हाला जे भाडे द्यायचे कबूल केले आहे िे मी देईन. ि मचा काय अपराध? मी ि मची 
नाव भाड्याने ठरहवली नसिी िर ि म्हाला द सरे भाडे हमळाले असिे.” 

 
मी म्हटले, “बाबा, ि म्हालंा िर उद्या शाळेि हजर झालेच पाहहजे. िसे न केले िर दोन महहन्याचंा 

पगार कापला जाईल ना!” 
 
यावर बाबानंी उत्तर हदले, “िसे करून कसे चालेल? महेश कावरा हबचारा सहक ट ंब उपाशी मरेल 

ना! मी बाजाराहदवशी त्याला ये म्हिून साहंगिले आहे. त्याच्याबरोबर मला हरलीफकहमटीकडे गेले पाहहजे 
व त्याच्या क ट ंबाला मदि हमळण्याची व्यवस्था केली पाहहजे. त्या हबचाऱ्याला मी वचन देऊन आलो आहे. 
हवसरून गेलो होिो. पि आिा आठवले. िे मोडून मला जािा येिार नाही.” आम्ही परि घरी आलो. 
बाबानंा शालिीचे प रे भाडे द्याव ेलागले. शाळेचे विेन कापण्याचा प्रश्न प ढचा. 

 
स दैव असे की या खेपेस बाबाचंा दोन महहन्याचंा पगार कापला गेला नाही. बाबानंी कलकत्त्याला 

यायला एक हदवस उशीर झाला होिा त्याबद्दलची सहवस्िर हकीगि त्यानंी अहधकारीवगाला हलहून 
कळहवली. त्याम ळे अहधकाऱ्यानंी त्याचंा पगार कापला नाही. स्पेशल केस म्हिून त्यानंी बाबानंा त्या 
हनयमाची माफी हदली. 
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हिसरी घटना चागंली ठळक रूपाने माझ्या आठविीि राहहली, िी अशी– बाबा त्यावळेी आमच्या 
गावािील हाहडंज मॉडेल बंगाली स्कूलचे हेडमास्िर होिे. एकदा सरकारने शाळागृहाची द रुस्िी 
करण्यासाठी काही रुपये पाठहवले. शाळागृहाची द रुस्िी झाल्यावर काही लाकूडसामान, वासे, लाकडाचें 
ि कडे वगैरे हशल्लक राहहले, त्याचे प ढे काय करायचे म्हिजे द सऱ्या एखाद्या गावच्या शाळेच्या द रुस्िीसाठी 
पाठवावयाचे की हललाव करून आलेली रक्कम सरकारी हिजोरीि भरावयाची हे समजाव े म्हिून बाबानंी 
संबंहधि वहरष्ठ अहधकाऱ्यानंा पत्र पाठहवले. पत्राचे उत्तर काही येईना. एक दोन महहने त्यानंी वाट पाहहली. 
शवेटी बाबानंी िे लाकूडसामान, वासे वगैरे शाळागृहाजवळील िलावाि ब डवनू ठेवण्यास साहंगिले. िशी 
व्यवस्था करण्याि आली. 

 
काही हदवसानंंिर मी जेव्हा उन्हाळ्याच्या स टीि घरी आलो, िेव्हा एके हदवशी सायंकाळी बाबा 

बाहेर ओट्यावर बसून िंबाकू ओढीि होिे अशावळेी गावािील एक प्रहिहष्ठि गृहस्थ भेटायला आले. येिाच 
त्यानंी ‘पंहडि मोशाय, नमस्कार’ असे म्हटले. 

 
“या बापू, कल्याि असो. या ओट्यावर बसा. िंबाकू ओढा.” बाबा म्हिाले. 
 
“राहू दे. आिा ओट्यावर बसि नाही. थोडे हवचारायचे आहे, िेव्हा येथे खाली उभा राहूनच 

हवचारिो. शाळेच्या िलावाि जे हशल्लक लाकूड-सामान ि म्ही पाण्याि ब डवनू ठेहवले आहे त्याचे प ढे काय 
करिार?” आलेल्या गृहस्थानंी हवचारले. 

 
त्यावर बाबानंी उत्तर हदले, “त्याचे प ढे काय करायचे हे मला माहीि नाही. िो सरकारी माल आहे. 

त्यानंा मी पत्राने कळहवले आहे. कदाहचत् द सऱ्या एखाद्या शाळेच्या द रुस्िीसाठी िे पाठहवण्याि येईल, 
नाही िर हललावाने हवक्री करावी लागेल.” 

 
“िे सामान मला देऊन टाका ना! मी आपली काही िजवीज करीन.” आलेले गृहस्थ म्हिाले. 
 
बाबानंा त्या गृहस्थाचं्या या बोलण्याचा अथम प्रथम चागंलासा कळला नाही. त्यानंा वाटले याला हे 

वासे व ि कडे पाहहजे असिील िेव्हा िो हवकि मागि आहे. म्हिून िे त्याला म्हिाले, “ि म्हाला माझे 
सागंिे ऐकू आले नाही का? िो सरकारी माल आहे. िेव्हा त्याचंा जसा ह कूम येईल िसे केले पाहहजे. 
त्याचं्या ह कमावाचून िो मला कसा हवकिा येईल?” 

 
“मी आपले म्हििे ऐकले आहे. मी एक घर बाधंायला स रुवाि केली आहे. लहानमोठे वासे मला 

पाहहजे आहेि. मी आपिाला दहाबारा रुपये देईन. मला िेवढे िे लाकूडसामान द्या ना.” आलेल्या 
गृहस्थानंी स्पष्ट ख लासा केला. 

 
आिा मात्र त्या गृहस्थाचं्या सागंण्यामागचा हेिू बाबाचं्या लक्षाि आला. हा मन ष्ट्य मला लाच देऊन 

सामान हस्िगि करू पाहाि आहे, हे त्यानंा कळून च कले. लागलीच बाबा ओट्यावरून उडी मारून खाली 
आले आहि त्यानंी त्याचा हाि धरला. नंिर िे त्याला रागाने म्हिाले, “िू इिका नीच आहेस की मला दहा 
बारा रुपये लाच देऊन हे सामान फ कटाि घेऊ इस्च्छिोस? आहि मलाही आपल्यासारखाच नीच 
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समजिोस? परक्याची वस्िू मी ि ला लाच घेऊन देईन? चल ि ला ठाण्यावर नेऊन पोहलसाचं्या हवाली 
करिो. िू नक्कीच त्या सामानािील काही सामान चोरले आहेस.” 

 
आहि मग दोघािं ओढािाि स रू झाली. मी मध्ये पडून िी हािाहािी सोडहवली. नंिर मी बाबानंा 

म्हटले, “वासे िर मोजलेले आहेि. उद्या शाळेि गेल्यावर िे पाण्यािून काढून मोजून पाहािा येिील. त्याि 
कमी भरले िर याच्या नावाने ठाण्यावर िक्रार नोंदहविा येईल. आिा याला सोडून द्या.” अशा िऱ्हेने 
बाबानंा प ष्ट्कळसे समजाहवल्यावर त्यानंी त्याला सोडून हदले. 

 
आिखी काही घटना हलहून ठेवण्यासारख्या व ध्यानाि ठेवण्यासारख्या घडल्या. बऱ्याच वषांपूवी 

बाबा एकदा स्विःच्या पगाराचे हबल घेऊन इन्स्पेक्टरच्या सहीसाठी व पैसे आिण्यासाठी कलकत्त्याला येि 
होिे. अशा वळेी गावचा एक सकम ल शाळेिील हशक्षक बाबाचं्या हािी एक १५ रुपयाचें हबल देऊन म्हिाला, 
“पंहडि मोशाय, कृपा करून हे माझेही पगाराचे हबल घेऊन जा आहि इन्स्पेक्टरची सही घेऊन पैसे आिा.” 
बाबानंी त्याचे िे हबल घेिले. 

 
इकडे कलकत्त्याला आल्यावर इन्स्पेक्टरच्या ऑहफसाि जायला काही हदवस लागले. इिक्याि 

गावाकडून बािमी आली की, िो सकम ल हशक्षक कॉलऱ्याने मरि पावला आहे. प ढे बाबा जेव्हा 
उड्रोसाहेबाच्या ऑहफसाि गेले. िेव्हा उड्रोसाहेब बाबानंा म्हिाले की, “मला त्या हशक्षकाच्या पत्नीचे पत्र 
आले असून त्याि हिने आपल्या नवऱ्याचे पसेै हस्िािंहरि होऊ नयेि अशी हवनंिी केली आहे.” बाबा 
समजले की, या बाईचे आपल्या हदराशंी पटले नसाव े त्याम ळे हिने अशी हवनंिी केली असावी त्याम ळे 
बाबानंी िे पसेै घेण्यास नकार दशमहवला. पि उड्रोसाहेब बाबाकंडे अहिशय श्रदे्धच्या नजरेने पाहाि 
असल्याम ळे िे म्हिाले, “पंहडि, मी ि म्हाला ओळखिो. ि म्ही हे त्याचं्या पगाराचे पसेै घेऊन जा. आहि 
ि म्ही स्विः हे रुपये त्या हवधवचे्या हािी द्या.” इिके झाल्यावर नाइलाजाने बाबानंी िे १५ रुपये घेिले 
आहि िे गावी गेले. पि घरी गेल्यावर त्यानंा समजले की, िी हवधवा आपल्या माहेरी हनघून गेली आहे. 
म्हिून बाबानंी िे रुपये आपल्या पेटीि एका बाजूला ठेवनू हदले. िी माहेराहून आल्यावर स्विः हिला द्याव े
असा त्याचंा हेिू. 

 
प ढे दोन महहने गेले, सहा महहने झाले पि िी हवधवा काही आली नाही. बाबाही िी गोष्ट हवसरून 

गेले. आहि घरच्या खचाि िे वगेळे ठेवलेले रुपयेही खचूमन गेले. 
 
१५ । १६ वषांनी बाबानंा त्या गोष्टींची आठवि झाली. काही हदवस िी मनोव्यथा सहन केल्यावर 

शवेटी द सरा कोिी िे रुपये घेऊन जाण्याला न हमळाल्याम ळे बाबा स्विः दहाबारा मलै चालि जाऊन त्या 
हवधवलेा िे १५ रु. देऊन परि आले. 

 
गहरबीच्या राहिीि जगिाऱ्या मन ष्ट्याला प ष्ट्कळ वळेी हमत्राकंडून कजम काढाव े लागिे. बाबानंा 

उत्तर आय ष्ट्याि अनेकदा स्विः पूवी कधी काळी कोिा स्नेह्यासोबत्याकंडून काढलेल्या कजाची अगर 
उसनवारीची आठवि होई. त्या कजमफेडीसाठी िे उिावीळ होऊन जाि. आहि कलकत्त्याला माझ्याकडे 
येि. एकदा िे असेच कलकत्त्यािील ब्राह्मसमाजाच्या लायब्ररीिील माझ्या ऑहफसाि येऊन काही हदवस 
राहहले होिे. त्या हदवसािं एके सायंकाळी मी बाहेरून हफरून आल्यावर पाहिो िो बाबा म्लान चेहेऱ्याने 
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माझ्या कॉटवर झोपलेले मला हदसले. मी त्यानंा हवचारले, “बाबा, आपि आज फार हखन्न हदसिा! का बरे, 
काय वाटिे?” 

 
िे म्हिाले, “अरे, हे पाहा. मनाला खेद वाटण्यासारखे एक कारिच घडले आहे. मला असे वाटिे 

क िाचा एक पैसाही देिे ठेवनू मला मरि येऊ नये. वाटि होिे, मी आिा क िाचेही कसले देिे ठेवलेले 
नाही. पि त्या हदवशी असाच हवचार करीि बसलो असिा एकदम एक आठवि झाली. मी जेव्हा कॉलेजाि 
हशकि होिो िेव्हा श्रीश हवद्यारत्न हा माझ्या बरोबरच हशकि होिा. हकत्येकदा मला पैशाची गरज लागली 
िर िो मला उसनवार पैसे देि असे. िसे दोनिीनदा मी त्याच्याकडून घेिले होिे व िे एकंदर ४० रुपये 
होिील. कॉलेजमधून बाहेर पडल्यावर नोकरी लागिाच मी ि झे हे देिे देईन असेही मी त्याला बोललो 
होिो. नंिर मी क ठे गेलो, िो क ठे गेला. िो हवधवाहववाहाच्या गोंधळाि अडकला. प ढे आम्ही दोघेही त्या 
देण्याची बाबच हवसरून गेलो. इिक्या वषांनी मला त्याची आठवि झाली. पि आिा करायचे कसे!” 

 
हे आमचे बोलिे बह धा १८९७ िे १८९८ सालचे असाव.े हवद्यारत्न महाशय (ज्यानंी प्रथम 

हवधवाहववाह केला.) त्याच्या अनेक वषांपूवी वारले होिे. मी बाबानंा म्हटले, “त्यासाठी आपि असे मनाला 
लावनू घेऊ नका. हवद्यारत्न महाशयाचंा कोि वारस आहे त्याचा मी िपास करिो.” नंिर त्याचा शोधिपास 
स रू केला. आनंदाची गोष्ट म्हिजे त्याचं्या पहहल्या पत्नीचा म लगा हजविं होिा. त्याच्याकडे जाऊन मी 
त्याला साहंगिले. “माझ्या वहडलानंी हशकिा असिा ि मच्या वहडलाकंडून चाळीस रुपये कजाऊ घेिले 
होिे. इिक्या वषांनी त्या देण्याची त्यानंा आठवि होऊन िे िळमळि आहेि. िेव्हा िे चाळीस रुपये ि म्ही 
घ्या आहि एक पोचपाविी द्या. मी घरी त्याचं्याकडे ही पोचपाविी पाठहवली की त्याचें समाधान होईल.” िे 
म्हिाले, “६५ वषांपूवीचे कजम अशा रीिीने घरपोच केल्याची हकीगि मी कधी क ठे ऐकली नाही.” नंिर मी 
त्यानंा ४० रुपये हदले आहि त्यानंी मला पोचपाविी हदली. िी मी बाबानंा गावी पाठवनू हदली िेव्हा त्याचंी 
िळमळ शान्ि झाली. 

 
आिखी एकदा असेच िे शहराि आले असिा मला म्हिाले, “आिखी एक घटना मला आठवली. 

स मारे २५ की ३० वषांपूवी आमच्या गावािील म लानंी एक पस्ब्लक लायब्ररी स रू केली होिी. मी शहराि 
यायला हनघालो असिा त्या म लानंी माझ्या हािी प स्िकाचंी एक यादी देऊन म्हटले, ‘पंहडि मोशाय, 
कोित्या एखाद्या चागंल्या पहरहचि द कानािून ही एवढी प स्िके आिून द्या. नंिर पसेै देऊ.’ मीही माझ्या 
एका सहाध्यायी हमत्राकडून दहा रुपयाचंी िी प स्िके घेिली आहि म लानंा आिून हदली. त्यानंिर 
महहन्यामंागून महहने गेले. वषें गेली पि त्या प स्िकाचें पैसे मला देिा आले नाहीि. प ढे िी गोष्ट मी 
हवसरूनही गेलो. पि आिा त्याची मला आठवि झाली!” लागलीच मी त्याचं्या त्या सहाध्यायी हमत्राच्या 
क ट ंबािील कोिी हजविं आहे की नाही याच्या िपासाला लागलो. स दैवाने कलकत्त्यािील वटिला भागाि 
त्या प स्िक–हवके्रत्याचा म लगा मला भेटला. त्यानेही िोच प स्िकहवक्रीचा व्यवसाय चालहवला होिा. 
बाबानंा कळहविाच त्यानंी दहा रुपये पाठहवले आहि मी िे त्याला देऊन त्याची पाविी घेऊन बाबाकंडे 
पाठवनू हदली, िेव्हा त्यानंा समाधान वाटले. 

 
आिखी एक देण्याची गोष्ट आठवली. वीस पचंवीस वषांपूवी बाबानंी भवानीपूर येथील एका 

कापडद कानािून पाच रुपयाचें कापड उधार घेिले होिे. त्यानंिर िे द कान बंद झाले. मग त्या 
द कानदाराचे देिे कसे द्यायचे? आम्ही िपास करून पाहहला पि त्या द कानदाराचा ठावहठकािा काही 
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आम्हाला हमळाला नाही. आिा करायचे काय? बाबाचं्या मनाला काही स्वस्थिा वाटेना. शवेटी पाच 
रुपयाचें कापड हवकि घेऊन िे त्याचं्याकडे पाठहवले. िे त्यानंी गावािील गोरगहरबानंा दान केले. 

 
माझ्या वहडलाचंा स्वभाव हकिी िेजस्वी होिा आहि त्याचंी माि सकी हकिी जागिृ होिी त्याची 

दोन उदाहरिे मला आठविाि. असे ऐकले आहे की, माझ्या मािृदेवीच्या लग्नाच्या हदवशी आमच्या 
गावािील जमलेल्या वरपक्षीय लोकाशंी चागंडीपोिा व त्याच्या जवळ असलेल्या गावािील वधूपक्षीय मंडळी 
याचें भाडंि झाले. हे भाडंि कशासाठी झाले हे मला सागंिा येि नाही. अन मान असे की, वरपक्षािील 
वात्सगोत्रीय भट्टाचायम वाहंशक ब्राह्मि, आपल्या मानमयादेच्या अहभमानाने स्विःला वहरष्ठ दजाचे मानीि 
असि. आपला मानमरािब वधूपक्षीय मंडळीनी योग्य िऱ्हेने ठेवला नाही असे त्यानंा वाटले. त्याचंा िो राग 
हववाहानंिर उघडकीस आला. हववाहानंिर माझ्या आईच्या वहडलानंी जेव्हा आमहंत्रि मंडळींना 
भोजनासाठी गच्चीवर बसहवले िेव्हा वरपक्षीयमंडळी एकत्र बसली. पानाि वाढलेल्या भोज्य पदाथांची 
नासधूस करून या अपमानाचा वचपा काढू असे त्या मंडळींनी ठरहवले. या योजनेप्रमािे त्यानंी म ठीम ठींनी 
प ऱ्या, कचोऱ्या, संदेश वगैरे पक्वाने्न घराच्या मागे असलेल्या पडीक जागेि गच्चीवरून फेकण्याला स रुवाि 
केली. त्याचा पहरिाम असा झाला की इिर जािीच्या लोकानंा वाढण्यासाठी म्हिून प ऱ्या, संदेश वगैरेंची 
जी ियारी केली होिी िी व्यथम गेली व त्या लोकानंा हचवडा दही लाह्या वगैरे पदाथम देऊन संि ष्ट कराव े
लागले. आईच्या वहडलानंा या नासध शीचा फार राग आला. आहि वऱ्हाडीमंडळीची रवानगी ज्या 
मानसन्मानाने करण्याचे त्यानंी ठरहवले होिे िे रद्द केले. अथात् आमचे ज्ञाहिबधूंही एक प्रकारच्या घ श्शािच 
वराि घेऊन गावी गेले. 

 
याचे पयमवसान असे झाले की माझी बालवयाची आई जेव्हा प्रथमच सासरी आली िेव्हा हिला िेथे 

बंहदस्ि करण्याि आले. माहेरी पाठवावयाची नाही, असे सवांनी ठरहवले. दोन वष ेगेली, िीन वष ेगेली, 
माहेरची मंडळी बोलवायला येऊन परि जाऊ लागली. आईला काही माहेरी पाठहवण्याचे त्यानंी नाव 
काढले नाही. माझी मोठी आत्या व हिचा नवरा याचंाच घराि वरचष्ट्मा होिा. आपि ज्ञाहिबधूंच्या 
मिाहवरुद्ध कसे वागाव ेम्हिनू िेही स्वस्थ राहहले. त्यावळेी माझे वडील कलकत्त्याला सास रवाडीला राहून 
शाळेि जाि होिे. त्यावळेी त्याचें हवद्याजमन चालले होिे. आपल्या ज्ञाहिबधंूंनी आपल्या अल्पवयी बाहलका 
पत्नीचा चालहवलेला हा कोंडमारा त्यानंी आपल्या सास रवाडीच्या लोकाकंडून ऐकला. एका हनरपराध 
बाहलकेशी अशा प्रकारचे वागिे त्यानंा अन्यायाचे वाटू लागले. पि वडील बहीि व हिचा नवरा यानंा कसे 
बोलाव े याची त्यानंा पंचाईि पडली, संकोच वाटू लागला. असेही काही हदवस गेले. शवेटी बाबानंा ही 
पहरस्स्थिी असह्य झाली. आहि काय होईल िे होवो पि आपल्या अल्पवयी पत्नीला सासरच्या बहंदवासािून 
म क्ि करून माहेरी आिावयाचे असे त्यानंी ठरहवले. आहि कॉलेजला स टी पडल्याची सधंी साधून िे घरी 
आले. आल्याबरोबर त्यानंी एक डोली ठरहवली आहि स्विः आपल्या पत्नीला माहेरी पोचहवण्याचे हनहिि 
केले. हा त्याचंा बेि ऐकून गावाि मोठी खळबळ उडाली. ज्ञाहिबंधू खवळून उठले, बहीि आहि मेह िा 
शरमेने मेल्यासारखे झाले. कारि एका १५–१६ वषांच्या म लाने असे कृत्य करण्यास प्रवृत्त होिे ही गोष्ट 
फारच शरमेची आहे असे त्यानंा वाटू लागले. पि बाबानंी क िाच्याच कसल्या हरकिीकडे व बोलण्याकडे 
लक्ष हदले नाही. आईला डोलीि बसवनू हिच्याबरोबर आपि गावाबाहेर पडले आहि ज्ञाहिबधंूंच्या 
घरासंमोरून जािाना मोठ्या आवाजाि सागंू लागले, “कोि आहे िे बाहेर या. हे पाहा. मी माझ्या पत्नीला 
माहेरी पोचहवण्यास स्विः जाि आहे.” 
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आिखी अशीच बाबाचंा िेजस्वीपिा व माि सकी दशमहविारी एक गोष्ट घडली. कॉलेजाि बाबा 
हशकि असिाना हवद्यासागर महाशयाचें िे आवडिे हशष्ट्य होिे हे पूवी साहंगिलेच आहे. मदनमोहन 
िकालंकार याचं्याशीही िे आदराने व आप लकीने वागि असि. या दोघा सदाचरिी व प्रगहिशील प रुषाशंी 
िे हमळून हमसळून वागि असल्याम ळे स्त्रीहशक्षिाची आवश्यकिा त्यानंाही पटली होिी. आहि त्याप्रमािे िे 
उन्हाळ्याच्या स टीि घरी येिाच आईला हलहायला-वाचायला हशकव ूलागले. आई घरकाम आटोपून रात्री 
दहा वाजिा झोपायला आल्यावर हिला िे हशकवायला आरंभ करीि. आईही मोठ्या हौसेने हशकि असे. 
कॉलेज स रू होिाच आईला वाचण्याची प स्िके देऊन कलकत्त्याला येि. िीही क िाच्या मदिीहशवाय 
हजिके शक्य होई हििके वाची. केव्हा केव्हा आळीिील म लाकंडून कठीि शब्दाचंा अथम हवचारून घेई. 
आईच्या वाचनीय प स्िकास कृहत्तवासी रामायि हा म ख्य गं्रथ होिा. मी हिला बह िेक रोज रामायि 
वाचिाना पाही असे मला आठविे. िी स टीच्या हदवसाि माझ्याकडून िे वाचून घेई आहि आपि ऐकि बसे. 
आईच्या हलहहण्यावाचण्यासबंंधी मी सागंि आहे याचे हवशषे कारि असे की, त्याम ळे बाबानंा छळ सोसावा 
लागे. आत्या िर हशव्यागाळीही देई. शजेारपाजारच्या म ली उठिा बसिा आईची थट्टा करीि. ज्ञाहिबंधंूनी 
िर बाबानंा ‘साहेब’ म्हिण्याचाच पहरपाठ ठेहवला होिा. याचे एक कारिही होिे. िे एकदा काळा बटू 
घालून व हचनी छत्री डोकीवर घेऊन गावाि आले होिे. त्यावळेी ब्राह्मि पंहडिाचा म लगा पायाि साध्या 
चपला न घालिा व गोलपानाची (िाड, नारळ याप्रमािे असलेल्या एका लहान झाडाची पाने) छत्री न 
वापरिा िो बटू घालिो आहि हचनी छत्री वापरिो. हे गावािील लोकानंा हवशषेिः आप्िइष्ट ज्ञाहिबधंूंना 
सहन होि नसे. पि अशा िऱ्हेने छळिूक होि असिानाही बाबानंी आईच्या हशक्षिाि खंड पडू हदला नाही. 
भाऊबंदाचंी व ज्ञाहिबधंूंची हरकि िे याबाबिीि म ळीच ज मानीि नसि. स्विंत्रिेने व हनियपूवमक िे आपले 
काम करण्याि गढून जाि. 

 
स्त्रीहशक्षिाच्या बाबिीि हा दृढ हनिय व ही िेजस्स्विा गावािील कन्याहवद्यालयाच्या स्थापनेच्या 

वळेी कशी व्यक्ि झाली होिी व स्त्रीहशक्षिाचे प रस्किे म्हिून िे कसे प ढे आले होिे, ही सवम हकीकि मागे 
आलीच आहे. 

 
आिा त्याचं्या प्रखर आहि उत्कट आत्मसन्मानाच्या जाहिवबेद्दल थोडे सांगिो. मी त्याचंा राग 

सहन करूनही ब्राह्मसमाजाि प्रवशे केल्याम ळे त्यानंी मनोमन अशी प्रहिज्ञा केली होिी की, मी हमळहवलेल्या 
पैशाचा आपि केव्हाही स्वीकार करावयाचा नाही, त्याम ळे मला त्यानंा सहाय्य करायचे झाले िर िे हकिी 
ग प्िपिाने कराव ेलागे हे माझे मलाच माहीि. एकदा माझ्या मधल्या बहहिीचे बाबानंी लग्न आरंहभले. िेव्हा 
त्यानंा कळू न देिा आईकडे मी काही रक्कम हदल्याम ळे व िे त्यानंा प ढे कळल्याम ळे त्यानंी त्या रागाच्या 
भराि घराला कशी आग लाहवली होिी िे पूवी साहंगिलेच आहे. माझ्या बहहष्ट्काराच्या बाबिीिील हा त्याचंा 
कडकपिा चागंला १७ । १८ वष ेकायम होिा. प ढे िे माझ्यावर काहीसे प्रसन्न झाले आहि ससंाराि मी 
केलेली मदि घेऊ लागले. ज्यावळेी माझे सहाय्य न घेण्याच्या बाबिीि िे दृढप्रहिज्ञ होिे त्यावळेी मी 
एकदा भयंकर आजारी पडलो असिा त्यानंी आईच्या अंगावरचे दाहगने गहाि ठेवनू पैसे काढले आहि 
आईला घेऊन िे कलकत्त्याला माझ्या श श्र षेसाठी आले िीही हकीगि मी पूवी साहंगिलीच आहे. ज्याच्या 
उपाजमनाचा एक पैसाही आपि घ्यायचा नाही अशी प्रहिज्ञा केली होिी, िोच मी आजारी पडिाच त्यानंा न 
ज मानिाऱ्या माझ्याकहरिा अपत्यवात्सल्याने िे सवमस्व द्यायला ियार झाले. असा मनाचा मोठेपिा क ठे 
पाहायला हमळेल? 
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मला आजारीपिाि िे पाहायला आले त्यावळेीच आिखी एक घटना घडलेली आठविे. 
त्यावरूनही त्याचंा स्वाहभमान हकिी जाज्वल्य होिा हे स्पष्ट हदसून आले. त्यानंी माझ्या श श्रूषेसाठी एक 
स्विंत्र घर भाड्याने घेिले आहि िेथे आईला व मला ठेवनू िे गावी गेले. पि गावाि काही लोक त्याचंा दे्वष 
करिारे होिेच. िे गावच्या जमीनदारबाबूंकडे जाऊन त्यानंा म्हिाले, “ऐकलेि मोशाय? हाराि पंहडि 
(हरानंदाचा अपभं्रश) त्या आपल्या जाहिबहहष्ट्कृि म लाच्या घरी आपल्या पत्नीला ठेवनू आले बरे का.” 
जमीनदारबाब–ूम ख्य बाब–ू पूवीपासूनच कन्याहवद्यालयासंबधंापासून बाबाबंद्दल असिं ष्टच होिे. त्याम ळे 
ही वािा ऐकिाच िे फ त्कारून म्हिाले, “अस्स!ं इकडे िोंडच्या बोलण्याि िर खूप जोर दाखहविाि! 
आिा मात्र पहंडिाला सोडायचे नाही.” अशा प्रकारे बाबानंा वाळीि टाकण्याचे कारस्थान स रू झाले. 
बाबाचं्या बाबिीि मत्सरी, असंि ष्ट व पूवमग्रहदूहषि असे जे होिे िे सवम यावळेी जमीनदाराचं्या या पक्षाि 
सामील झाले. आहि या हनहमत्ताने पाहािा पाहािा गावाि वगेळे दोन पक्ष ियार झाले. बाबानंी प्रथम या 
बाबिीि काही काही मंडळींना खरी खरी हकीगि साहंगिली होिी पि आपल्याहवरुद्ध असलेला पक्ष 
संघहटि होि आहे असे जेव्हा त्यानंी ऐकले िेव्हा त्यानंी िोंड बंद केले. आहि इिकेच म्हिाले, “अच्छा. 
ज्याला जे काय करायचे असेल िे करूदे.” 

 
हळूहळू खरी गोष्ट गावाि सवांना कळली. गावािील काही लोकानंी कलकत्त्याला येऊन सवम 

पाहहले आहि गावाि जाऊन साहंगिले की हशवनाथाकडे आई राहहली नसून हशवनाथाला आईकडे आिनू 
ठेहवले आहे. हशवनाथाची बायकाम ले स्विःच्याच घरी आहेि. हे ऐकिाच जमीनदारबाबू मोठ्या संकटाि 
पडले. हरानंद पंहडिानंा वाळीि टाकायचे असे बोलून दाखहवल्यावर आिा िे शब्द मागे कसे घ्यायचे हा 
त्यानंा मोठा पेच पडला. शवेटी िे सागंू लागले, “पंहडिानंी एकवार समक्ष येऊन सागंाव ेकी, मी माझ्या 
पत्नीला स्विंत्र हबऱ्हाड करून ठेहवली आहे. म्हिजे मग आमचे म्हििे आम्ही मागे घेिो.” बाबानंा हे 
समजिाच िे म्हिाले, “शमा त्या जािीचा म लगाच नव्हे! जरी ही गोष्ट खरी असली िरी ज्यानंी मला भीिी 
दाखहवली होिी, त्याचं्याकडे जाऊन ही गोष्ट सागंायलाही मी ियार नाही. त्यानंा जे करायचे असेल िे 
करूद्या.” दोन महहने गेले. चार महहने गेले. िरी बाबा काही जमीनदारबाबूंकडे गेले नाहीि. 
जमीनदारबाबूंनी हनरहनराळ्या लोकाकंडून बाबानंा बोलाविे पाठहवले. पि बाबा काही गेले नाहीि. 
अखेरीस जमीनदारबाबूनंी आपला मान आपि िरी राखावा म्हिनू एक वगेळेच कौशल्य लढहवले. 

 
बाबा आपल्या थोरल्या मामेभावाला– गोवधमन हशरोमिी महाशयानंा– अहिशय भस्क्िश्रदे्धच्या 

नजरेने पाहाि. िे जमीनदारबाबूचेंही ग रू होिे. शवेटी– बाबाचं्या बहहष्ट्कारप्रकरिाि जमीनदारबाब ू
हनरुपायाने त्यानंा शरि गेले. िे मग एके हदवशी जमीनदारबाबूंच्या कचेरीि आले आहि त्यानंी बाबानंा 
बोलाविे पाठहवले. नोकराने येऊन बाबानंा साहंगिले, “काण्वायन घरचे थोरले मालक बाबूंच्या कचेरीि 
आले असून त्यानंी आपिाला बोलाहवले आहे.” गावाि जमीनदाराखेंरीज क िाला बाबू म्हटले जाि नसे. 
िेव्हा बाबानंी हवचारले, “बाबूंच्या कचेरीि िे मला कशाला बोलवीि आहेि?” नोकराला त्या बाबिीि 
काहीच माहीि नसल्याम ळे बाबाचं्या त्या प्रश्नावर त्याने काहीच उत्तर हदले नाही. बाबानंा हिकडे जाण्याची 
फारशी इच्छा नव्हिी. पि करिाि काय? दादा बोलाविाि िेव्हा न जाऊन कसे चालेल! शवेटी अहनच्छेने 
का होईना पि िे हिकडे गेले. त्यावळेी बाबूलोकाचें काहीिरी कारस्थान असाव ेअसे त्याचं्या मनािही आले 
नाही. िेथे गेल्यावर त्यानंा असे हदसून आले की, मोठे बाब ूव त्याचें ग रुमहाशय (आपले मामेभाऊ) बसलेले 
आहेि. ग रुमहाशयानंा पाहिाच बाबाचंा चेहेरा गंभीर झाला. त्यानंी ग रुमहाशयानंा हवचारले, “मला आपि 
कशाला बोलहवले?” ग रुमहाशयानंा कळून च कले की लक्षि काही ठीक हदसि नाही. नंिर त्यानंी मोठ्या 
बाबूनंा उदे्दशनू म्हटले, “बाब,ू मी जे शब्द उच्चारिो, िे हाराि पहंडिाचें आहेि असे समजा. आिा मी काय 
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सागंिो िे ऐका, आमच्या घरची गहृहिी कलकत्त्याला गेली आहे खरी पि िी म लाच्या हबऱ्हाडी गेली नसून 
हिच्याच हबऱ्हाडी हिचा म लगा आलेला आहे.” 

 
हे बोलिे आटोपिाच माझे बाबा िेथून जलद पावले टाकीि बाहेर पडले आहि आपल्या मामेभावाने 

आपला अपमान केला असे समजून त्यानंी िीन वषपेयंि त्याचे िोंडही पाहहले नाही. 
 
हवद्यासागर महाशयापं्रमािेच बाबानंाही मी द राग्रही म्हटले आहे, त्याचीही काही उदाहरिे येथे 

देिो. 
 
द राग्रहाचे पहहले उदाहरि माझ्या हद्विीय हववाहासंबधंाचे. पूवीच साहंगिले आहे की, काही 

कारिाने माझी पहहली पत्नी प्रसन्नमयी व हिच्या माहेरचा पहरवार याचं्यावर रागावनू बाबानंी अशी प्रहिज्ञा 
केली होिी की, प्रसन्नमयीचा त्याग करून माझा द सरा हववाह करायचाच. या प्रहिजे्ञपासून त्यानंा च्य ि 
करण्याची अनेकानंी खटपट केली. आईचा िर माझ्या हद्विीय हववाहाला हवरोध होिाच. मी त्यावळेी १७ । 
१८ वषांचा असेन. पि मीही माझे हवरुद्ध मि व्यक्ि केले होिे. माझ्या आईच्या आईचे प्रसन्नमयीवर फार पे्रम 
आहि वात्सल्य. हिनेही बाबानंा ‘असे करू नका’ असे आग्रहाने साहंगिले. गावािील ज्ञाहिबंधंूनी व 
आप्िइष्टानंीही प ष्ट्कळच अडथळे आिले पि बाबानंी क िाचाही कसलाच हवरोध न ज मानिा, ऐकूनही न 
घेिा माझा द सरा हववाह केला िेव्हा िे स्वस्थ बसले. 

 
आिखीही अशीच एक स्मरिीय घटना घडली. मी ब्राह्मसमाजाि सामील होिाच िे म्हिाले, 

“माझ्या वहडलार्मजि संपत्तीपैकी एक फ टकी कवडीही मी याला देिार नाही.” याच हेकेखोरपिाि त्यानंी 
एकदा आपले मृत्य पत्र केले. त्याि त्यानंी माझ्या धाकट्या व सवाि मोठ्या बहहिीला घराची मालकी 
देण्याची व त्याि त्यानंी वास्िव्य कराव े अशी व्यवस्था केली होिी. िे मतृ्य पत्र ग प्िपिाने बाहेर काढून 
माझ्या आईने फाडून टाकले. 

 
त्यानंिर प ष्ट्कळ वष े हनघून गेली. मी स्विःच्या खचाने आईवहडलानंा डोके टेकण्यासाठी चागंले 

घर असाव ेम्हिून पूवीच्या गविी छपराच्या घराच्या जागी दगडाहंवटाचें पके्क घर बाधंले. आईने परलोकी 
जाण्यापूवी काही वष े त्याि घालहवली होिी. िी परलोकवासी झाल्यावर बाबानंी स्विःच्या त्या-म लाला 
वहडलार्मजि घर न देण्याच्या–प्रहिजे्ञप्रमािे प नः एक मृत्य पत्र केले आहि त्याि माझ्या धाकट्या बहहिीला 
वहडलार्मजि घर हदले आहि मला वहडलार्मजि सगळ्या संपत्तीला वर्मजि केले. थोडीशी चार हबघे अग्रहार 
जमीन होिी हिचे िीन भाग माझ्या िीन बहहिींना हदले. आहि त्यानंी हवनंिी केल्यावरून उरलेला एक भाग 
माझा म लगा हप्रयनाथ याला हदला. त्याचं्या दोन गं्रथापंकैी एक हप्रयनाथला व द सरा माझी हद्विीय पत्नी 
हवराजमोहहनी हहला हदला. मी बाधंलेले पके्क घर त्यानंी माझ्या धाकट्या बहहिीला हदले. त्याचं्या या 
व्यवस्थेला मीही संमिी हदली. कारि वहडलाचं्या वृद्धावस्थेि हिनेच त्याचंी हजवापाड सेवाश श्रूषा केली 
होिी. मी पूवी त्यानंा साहंगिले होिे, “मृत्य पत्र हलहहिे, िे रहजस्टर करिे वगैरेची आवश्यकिा काय? 
आपली काय इच्छा असेल िी सागंा. मी त्याप्रमािे व्यवस्था करीन.” शवेटी हवचार केला, द राग्रही 
मन ष्ट्याला त्याची इच्छा पूिम झाल्याखेरीज समाधान वाटि नाही, मन शािं होि नाही. म्हिून मृत्य पत्र 
करायला व शवेटी िे रहजस्टर करायलाही मी प्रोत्साहन हदले. याम ळे त्याचं्या मनाला शािंी वाटली यािच 
मला समाधान. 

 



 अनुक्रमणिका 

हवशषे काय सागं,ू रोज रोज त्याचं्या द राग्रही वृत्तीचा पदोपदी प रावा हमळे. एकदा िे आहि माझी 
धाकटी बहीि क स म ही दोघेही माझ्या बाहलगंजािील हबऱ्हाडी येऊन राहहली होिी. कोित्याशा कारिाने 
बाबानंा एकदा घरी जािे अवश्य झाले. त्या हदवशी सकाळीच िे मला म्हिाले, “मी सायकंाळच्या िीनच्या 
गाडीने घरी जािार” मी म्हटले, “िीनच्या गाडीने का जािा बाबा? घरी पोचायला रात्र होईल. अधंाराम ळे 
रस्त्याि अडखळून पडाल. सायकंाळी िीनच्या गाडीने जाण्याची इिकी काय जरूर? क स म सकाळीच 
सैंपाक करील. आपि जेवा आहि सकाळी ११ च्या गाडीने जा. काळोख पडण्यापूवी घरी जाऊन पोचाल.” 
त्यानंी मस्िक हफरल्यासारखे करून म्हटले, “नाही िेच सागंिोस. मला इिक्या घाईने हनघिा येिार 
नाही.” िेव्हा मग याचं्याशी िकम हविकम  करण्याि अथम नाही असे जािून आम्ही दोघानंी (मी आहि क स म) 
आपसाि हवचार करून ठरहवले की, कसेही करून बाबानंा सकाळच्या ११ च्या गाडीने पाठवाव ेहे उत्तम. 
लागलीच क स मने स्नान वगैरे करून सैंपाकाला आरंभ केला. बाबानंा जाण्यासाठी म्हिून जी काही 
बाधंाबाधं करावयाची होिी त्या कामाला मी स रुवाि केली. आठ वाजिा बाबासंाठी क स मने गच्चीवर 
आंघोळीचे पािी हदले; आहि िसे बाबानंा साहंगिले. बाबा काही न बोलिा आघंोळ करायला गेले. 
आंघोळीनंिर त्याचें पूजा आस्न्हक वगैरे आटोपेपयंि नऊ वाजले गेले. दरम्यान सैंपाक ियार होिाच. 
क स म त्यानंा ‘जेवायला चला.’ म्हिाली. यावळेीही बाबा काही न बोलिा जेवायला येऊन बसले. साडेनऊ 
वाजिा त्याचें जेवि आटोपले. िेव्हा घड्याळ दाखवनू मी त्यानंा म्हटले, “आपि िासभर झोप घ्या. नंिर 
मी गाडीिून आपिाला स्टेशनावर पोचवनू रेल्विे बसवनू देईन.” िे म्हिाले, “छे! िे जमायचे नाही. मी 
िीनच्याच गाडीने जािार.” असे म्हिून हबछान्यावर िे आडव ेझाले आहि गाढ झोपी गेले. क स म आहि मी 
दोघेही हकिी हसलो िे सागंनू सोय नाही. एकदा त्याचं्या िोंडून ‘िीनच्या गाडीने’ हा शब्द बाहेर पडला ना! 
मग पोरासोराचं्या सागंण्याने िो हफरवावा हे त्यानंा कसे सहन व्हायचे! 

 
या हठकािी हेही सागंिे आवश्यक आहे की, या त्याचं्या हट्टी व आग्रही स्वभावाम ळे घरसंसाराि 

माझ्या आईला हकिी त्रास सहन करावा लागला असेल त्याचे विमन करिेच कठीि! बाबानंी ऐकले नाही 
िर आई जेव्हा त्याचं्याशी भाडूं लागे िेव्हा िे म्हिि, “मी काही िसा ‘घंटेचा गरुड’ नाही. िसे असिे िर 
‘जी सरकार, म्हिून ि झ्या आवाजासरशी ि झ्याप ढे हाि जोडून उभा राहहलो असिो.” खरे सागंायचे 
म्हिजे, मागाहून कोिीिरी आपल्याला ‘घंटेचा गरुड’ (जी ह जूर) असे मानील या भीिीने िे नेहमीच 
अगदी स्विःच्या मिाहवषयी आग्रही असि. 

 
यानंिर माझ्या पूजनीय वहडलाचंा आिखी एक ग ि सागंायचा म्हिजे त्याचंी सहृदयिा हा होय. 

अशा प्रकारच्या दयाळू अन्िःकरिाची मािसे फारच थोडी आढळिाि. पूवी त्याचं्या दयाळूपिाची काही 
उदाहरिे मी साहंगिलीच आहेि. आिखी काहींचा येथे उल्लेख करिो. एकदा माझ्या आईने शजेारच्या गावी 
राहिाऱ्या एका शिेकऱ्याला सोळा रुपये अशा शिीवर कजाऊ हदले होिे की, त्याने दर बाजारच्या हदवशी 
व्याजापोटी थोडी भाजी आिनू द्यावी. नंिर पैसे हमळिाच िे परि करावे. प ढे दोन वष ेगेली, चार वष ेगेली 
िो शिेकरी दर बाजारच्या हदवशी आईला भाजी देऊन जाि असे. या अवधीि आईला पैशाचंी अत्यिं 
जरूरी उत्पन्न झाली. हिने त्या शिेकऱ्याकडे पैसाफेडीचा िगादा लावला. पि त्यावळेी त्याच्या हािी पसेै 
म ळीच नव्हिे. त्याने आईकडून म दि मागून घेिली हिने म दि हदली. पि त्यानंिर बाजारच्या हदवशी 
आमच्या घरावरून जाण्याचेच त्याने बंद केले. िो काही आईला क ठे भेटेना. त्याच वळेी इकडे द ष्ट्काळ 
पडल्याम ळे गोरगहरबाचंी उपासमार होऊ लागली. अशा या संकटकाळाि िो शिेकरी एके हदवशी आईला 
क ठे िरी रस्त्यािं हदसला, िेव्हा कजमफेड न केल्याबद्दल िी त्याला फार बोलली. बाबानंी हे ऐकिाच िे घरी 
येऊन आईला म्हिाले, ‘िंू हरचंद्र न्यायरत्नाचंी म लगी ना? ि झ्या अंगावर कहदूची चामडी आहे ना? िू काय 
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म्हिून अशा भयंकर द ष्ट्काळाि त्या गहरबाला कजासबंंधाने इिके बोललीस? पैशाचंा िगादा करण्याची ही 
वळे होय?’ नंिर सायंकाळी त्यानंी आपल्या कोठीिून स मारे दोन शरे िादूंळ एका फडक्याि बाधूंन घेिले 
आहि िीन चार मलै चालि जाऊन त्या शिेकऱ्याला नेऊन हदले. कजाचे पैसे वसूल करिे िर राहहलेच, 
उलट त्याच्या उपासमारींचा त्यानंा कळवळा आला. 

 
आिखी एक अशीच उल्लखेनीय घटना आहे. एकदा आमच्या वाडीिील एका गरीब मन ष्ट्याचे घर-

परसू वगैरे अग्नीच्या भक्ष्यस्थानी पडले. त्याचे घर बाधूंन देण्याइिकी बाबाचंी पहरस्स्थिी नव्हिी. िेव्हा 
त्यानंी त्याला बरोबर घेऊन गावािील बड्या बड्या लोकाकंडे मदिीसाठी हफरण्याला आरंभ केला. त्याि 
कोिाकडून वासे िर कोिाकडून दोरी, कोिाकडून पसैा िर कोिाकडून लहानमोठी रक्कम अशी मदि 
हमळवनू त्याचे घर उभारिा येईल अशी व्यवस्था केली. अखेरीस िे त्याला घेऊन कलकत्त्याला माझ्याकडे 
आले आहि “याला काही रुपये जमवनू दे” असे मला म्हिाले. मीही काही रक्कम जमवनू हदली. त्याचंी ही 
सहृदयिा केवळ मन ष्ट्याचं्या बाबिीिच असे असे नाही िर इिर प्राण्याचं्या बाबिीिही त्याचा हा 
कनवाळूपिा हदसून येई. आहि िो पाहून मी अगदी म ग्ध होऊन जाि असे. 

 
त्यानंी एकदा एका क त्र्याच्या हपल्लाला कोल्ह्याच्या िोंडािून बचावनू आिले आहि त्याच्या पाठीला 

झालेली जखम दही लावनू लावनू कशी बरी केली होिी, त्याला वात्सल्याने कसे वाढहवले होिे आहि त्याचे 
‘शयेाल खाक्री’ हे लाडके नाव त्यानंी कसे ठेहवले होिे हे पूवी साहंगिलेच आहे. कोििा ना कोििा एखादा 
क त्रा नेहमी घरी असेच. त्याला मठूभर अन्न घािल्यावाचनू त्यानंा जेवलेसे वाटि नसे. हकत्येक हदवस िर 
“क त्र्याला भािाबरोबर मासळी का घालीि नाहीस?” असा आपल्या म लींबरोबर व भाचा-भाचीबरोबर 
त्याचंा झगडा चालायचा. 

 
आमचे एक माजंर होिे. आईने त्याचे नाव ठेवले होिे ‘द लची,’ कारि त्याच्या अंगावर द लईप्रमािे 

स ंदर पटे्ट पटे्ट होिे. िे द लची माजंर बाबाचें मोठे आवडिे व लाडके होिे. िे मासळीखेरीज काही खाि नसे. 
आहि हबछान्यावाचनू द सरीकडे हनजि नसे. प ढे आई जेव्हा वारली िेव्हा रूढीप्रमािे काही ठराहवक 
म दिीपयंि आमच्या घरी मासे आिले जाि नसि. या मासे न आिण्यासंबधंाने म लाबंद्दल बाबानंा काही 
हवशषे वाटले नाही, पि माजंराचे कसे होिार याची त्यानंा काळजी लागली आहि िे अस्वस्थ झाले. माझी 
बहीि क स म हहला िे सागं ू लागले, “अग क श,े द लचीसाठी िरी मला मासे आिू दे.” यावर क स म 
म्हिाली “प रे झाले ि मचे. माजंरासाठी मासे हवकि आिायचे! भलिेच काहीिरी!” बाबानंी साहंगिले, 
“त्याला काय श्राद्ध वगैरे करायला बसायचे आहे? त्याचे मासे खािे बंद का?” “नाही. हे काही हदवस 
घराि मासे आिायला म ळीच देिार नाही.” क स मने उत्तर हदले. यावर बाबा हिला म्हिाले, “ठीक आहे. 
िर मोठ्या आत्याच्या घरून द लचीला मासे खायला घालून आि.” 

 
या एवढ्याशा बाबिीि बापलेकीचे खूप झगडा-भाडंि व्हायचे. 
 
इिक्याि त्यािूनच आिखी एक नवी घटना हनमाि झाली. काही हदवसानंंिर द लचीला िीनचार 

हपले झाली. बाबाचंी मोठी धादंल उडाली. िे म्हिाले, “अग क श,े द लची अगदी खंगली बघ. हिच्या 
हपल्लानंा दूध कसे हमळिार! हे बघ आिखी अधा शरे द धाची, रहिबाि वाढ कर. द लची आहि हिच्या 
हपल्लानंा होईल. िसेच ि मच्या आईने जो पक्षी पाळला होिा त्यालाही होईल.” 
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क स मने उत्तर हदले, “माजंराच्या हपलासंाठी रहिबाि वाढ करायची हे मी िर क ठे कधी ऐकले 
नाही.” यावर बाबा कळवळून म्हिाले, “अहाहा! अग िी लहान म लासंारखी आहे!” 

 
एके हदवशी बाबाचं्या या ‘लेकरा’ंपैकी एक मध्यरात्रीच्या स मारास आिम स्वर काढू लागले. िो 

अकस्मात् आलेला आिमध्वनी ऐकिाच बाबाचंी झोप उडाली आहि िे घाबरून म्हिाले, “अग क श,े 
माजंराचे हपल्लू का रडिे ग? मला वाटिे त्याला थंडी लागि असावी.” “ि म्ही स्वस्थ झोपा पाहू. जवळ 
त्याची आई न हदसल्याम ळे िे हिला हाका मारीि आहे. आत्ता त्याची आई आली की िे गप्प राहील.” 
क स मने उत्तर हदले. 

 
पि बाबानंा हिचे हे सागंिे रुचले नाही. िे िसेच उठले आहि त्या माजंराच्या पोराला आपल्या 

पाघंरुिाि घेिले िेव्हा त्यानंा समाधान वाटले. पि त्या पोराचे ओरडिे काही थाबंनेा. िेव्हा बाबा म्हिाले, 
“अरेरे, हबचारे पोर! लहानच िे. मला वाटिे त्याच्या पोटाि द खि असावे.” 

 
यावर क स म रागाने म्हिाली, “होय. त्याच्या पोटािच द खि असावे. ि म्ही जा आहि वैद्याला 

बोलावनू आिा पाहू.” 
 
या पोटद खीवर आिखी एक गोष्ट आठवली. माझे बाबा सामान्य बोली भाषिािही अनेकदा श द्ध-

संस्कृि शब्दाचंा उपयोग करीि. आहि या बाबिीि आमच्या घराि वळेोवळेी फार मोठा हास्यकल्लोळ उठे. 
त्याचे एक उदाहरि सागंिो. एके हदवशी िे द पारच्या जेविानंिर हबछान्यावर लवडंले होिे. न किीच झोप 
येि होिी. इिक्याि वाडीिील हकत्येक म लगे-म ली, माझ्या भाचीबरोबर खेळण्यासाठी म्हिून आमच्याकडे 
आली. अथाि त्याचं्या बोलाचालीने गलबला होऊ लागलाच. बाबानंा न किीच झोप लागि असल्याम ळे, िे 
त्या गलबल्याने जागे झाले आहि रागावनू म्हिाले, “छे हनद्राकषमि होि आहे. यावळेी कोि आरडाओरड 
करीि आहे?” आई आली आहि हिने त्या म लानंा दूर घालहविाना साहंगिले, “जा, जा इथून. द सरीकडे 
जाऊन खेळा जा. यावळेी कषमि होि आहे. हदसि नाही?” दोघाचं्या बोलण्याने माझ्या बहहिींि 
हास्यकल्लोळ उसळला. 

 
मन ष्ट्येिर प्राण्यावंरील बाबाचं्या पे्रमाचे आिखी एक उदाहरि सागंिो. हकत्येक हगधाडे 

कालीनाथबाबूंच्या नारळाचं्या बागेि नारळाच्या झाडावंर बसून नेहमी स्विःचे घरटे बाधंण्यासाठी पानाची 
हचरफाड करीि असि. बाबानंा क िाकडून िरी अशी च कीची बािमी समजली की, कालीनाथबाबूंनी 
हगधाडानंा भीिी दाखहवण्यासाठी अथवा मारण्यासाठी बंदूक आिून ठेहवली आहे. हे ऐकिाच बाबानंा राग 
आला आहि िे म्हिाले, “हे स्विःला ब्राह्म समजिाि! हगधाडे िी! ि मच्या आमच्या बागेिील पाने त्याने 
नेली िर काय झाले? त्याचंी घरटी बाधंायची असली िर त्याचंी काय स्विःची झाडे आहेि?” यानंिर 
काही हदवसानंी मी घरी गेलो िेव्हा बाबानंीच ही हकीगि मला साहंगिली होिी. 

 
अशा या हपिृदेवाचं्या घराि मी जन्मल्याम ळे व वाढल्याम ळे त्याचं्या आचार-हवचाराचंा माझ्यावर 

पहरिाम झाला. मी माझ्या आत्मजीवनाचे परीक्षि केल्यावर मला हे स्पष्ट हदसून आले की, ही िेजस्स्विा, 
ही सत्यहप्रयिा, ही दृढहनियी वृत्ती आहि अशी ही सहृदयिा मला लहानपिापासून पाहिा आली नसिी 
िर मला नैहिक मूल्याचें केव्हाच आकलन करिा आले नसिे आहि ककमिही कळली नसिी. िरीपि हेही 
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मला जािविे की त्याचंी िेजस्स्विा, माि सकी, स्वाहभमान व दृढहनियी वृत्ती हे ग ि पूिमपिे माझ्याि 
उिरले नाहीि. हे ग ि जर मोठ्या प्रमािाि माझ्याि उिरले असिे िर चागंले झाले असिे. 

 
मािा गोलोकमणि देवी 

 
मी लहानपिापासून माझ्या वहडलाि ज्याप्रमािे माि सकी आहि हनियीवृत्ती पाहाि आलो, 

त्याप्रमािेच आईच्या वागि कीि आध्यास्त्मकिा आहि धममहनष्ठा यांचा आदशम पाहहला आहे. माझ्या आईचे 
वडील धार्ममक गृहस्थाचा आदशम नम ना होिे. िसेच माझे मामाही स्विःच्या गावाि किमव्यपरायि, 
दृढहनियी आहि देशपे्रमी म्हिून प्रख्याि होिे. हिचे वडील सत्यवादी, मनाचे हनियी आहि परोपकारी 
प रुष होिे. त्याम ळे माझी आई, धममपरायििेि व नैहिक आचार-हवचाराच्या प्रभावाि जन्मली आहि त्याच 
प्रभावाि मोठी झाली होिी. िी स्विः िेजस्स्वनी आहि मनस्स्वनी स्त्री होिी. िी श्रीमंि नसली िरी हिचे मन 
उदार होिे. अन्िःकरि मृदू असले िरी हनभमयिा होिी. साध संिाचंी भक्िी हिच्याि पूिमपिे वास करीि 
होिी, पि अंधश्रद्धा नव्हिी. हिला स्वधमाबद्दल पराकाष्ठेचे पे्रम असले िरी परधमाचा हिने कधीही दे्वष 
केला नाही. 

 
हिला आत्ममयादेची वा आत्मसन्मानाची हवलक्षि चाड होिी. माझ्या वहडलाचंी प्राप्िी दरमहा ३० । 

३५ रुपयापेंक्षा जास्ि नसली िरी माझी आई अशी काही स गृहहिी होिी की, त्यािच हिने म लाचें हशक्षि, 
िीन म लींची लग्ने आहि धार्ममक कहदू गृहस्थाघरील क लाचार, क लधमम, व्रिवैकल्ये सवम काही उत्तम रीिीने 
पार पाडले. आपल्या अभावग्रस्ि संसाराबद्दल द सऱ्या क िाकडे हिने अवाक्षर उच्चारले नाही. इिकेच नव्हे 
िर माहेरीही क िाला जािव ूहदले नाही. क िाकडे दोन रुपये उसने मागिानाही मी हिला पाहहले नाही. िी 
माझ्या वहडलानंा संपूिमिः ऋिम क्ि ठेवनूच गेली. 

 
धममपरायििा ही िर हिच्या हाडा-मासाि हखळून गेलेली होिी. बालपिािच लग्न होऊन जेव्हा 

िी आमच्या घराि आली िेव्हा येिाच हिला ऐशीवषांहून जास्ि वयाचे असलेले माझे पिजोबा रामजय 
न्यायालंकार महाशय याचं्या सेवाश श्रूषेचा भार वाहावा लागला. या साध ि ल्य प रुषाच्या संसगाने व 
उपदेशाने आईची धममश्रद्धा अनेक पटींनी वाढली. हिने त्याचं्याचकडून मंत्रदीक्षा घेिली आहि देवाप्रमािे िी 
त्याचंी मनःपूवमक सेवा करू लागली. माझे हे पिजोबा परलोकवासी झाल्यावर पन्नास वषांहून अहधक काल 
माझी आई हजविं होिी. या दीघमकालाि क्षिभरही आईला त्याचंा हवसर पडला नाही. िी आपल्या 
आय ष्ट्याच्या अखेरीपयंि, माझ्या पिजोबाचं्या जपाच्या माळेने रोज जप करीि असे. 
 

लहानपिी मी एका जबरदस्ि आजारािून बरा झाल्यावर हिने हािावर व डोक्यावर जो धूप 
जाळला होिा व हृदयाच्या रक्िाने इष्ट देविेचे स्िोत्र हलहहले होिे, त्याची हकीगि मी पूवी साहंगिलीच 
आहे. 

 
िारुण्याि आल्यावर मी जेव्हा ब्राह्मसमाजाि दाखल झालो िेव्हा आईला वाटले की आपल्या 

पूवमजन्मीच्या कोित्या िरी पापाम ळे म लाला ही द ब मद्धी स चली असावी. िरीपि हिने माझ्याशी कठोरिेची 
वागिूक केव्हाच केली नाही. मात्र पूवमजन्मीच्या कस्ल्पि पापहनवृत्तीसाठी हिने जपिपाि व व्रिवैकल्याि 
प ष्ट्कळच वाढ केली. ज्योहिषी ब्राह्मि पाहहला की त्याला माझी जन्मपहत्रका दाखहवण्याचा हिला नादच 
लागला. िी जन्मपहत्रका पाहून ज्योहिषी ब्राह्मि जे व्रिवैकल्य वा धार्ममक कृत्य सागें िे िी हनष्ठेने करी. 
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अशा या कृत्याि हिने बराच पैसा खचम केला. हिचे आरोग्यही हबघडले. औषधोपचारासाठी अनेकदा हिला 
कलकत्त्यालाही आिाव ेलागले. शवेटी एक ज्योहिषी ब्राह्मि माझी पहत्रका पाहून म्हिाला की, “याच्या 
पहत्रकेवरून पाहिा, देवाब्राह्मिाकडे हा केव्हाच लक्ष देिार नाही. िशी ब द्धीच याला होिार नाही.” इिके 
झाल्यावर मग आईने माझ्यासाठी व्रिवैकल्ये करण्याचे सोडून हदले. त्या कष्टािून िी स टली. 

 
आई-वहडलािंही या माझ्या बाबिीि हकिीिरी फरक. मला मारण्यासाठी वहडलानंी ग ंडाचंी 

योजना करून काही वषाि २० । २२ रु. खचम केले. िर आईने माझ्यासाठी देहकष्ट आहि व्रिवैकल्ये 
करण्याि जवळजवळ हििकेच पैसे खचम केले. 

 
गेल्या वषी (१९०७ सालच्या जून महहन्याि) जबरदस्ि आजाराने जेव्हा मी मृत्य शय्येवर पडलो 

िेव्हा आई काही हदवस माझ्याकडे राहायला आली होिी. िेव्हा रोज सकाळी स्विः पूजा जप करून िे 
मंिरलेले िीथम िी मला पाजीि असे. पिजोबाचंी जपाची माळ माझ्या वक्षस्थळावर ठेवी आहि स्विःची 
पायधूळ माझ्या मस्िकाला लावी. माझे हमत्र माझ्या बाबिीि हनराश झाले पि आईने काही माझ्या 
जगण्याची आशा सोडली नाही. हिच्या मनाची िी दृढिा पाहून सवमजि थक्क झाले. आपल्या प्राथमनेने आहि 
आशीवादाने मी पूिमपिे त्या कठीि आजारािून बरा होईन अशी हिची श्रद्धा होिी. 

 
ही स्वाभाहवक धममहनष्ठा हे हिच्या स्वभावािील म ख्य लक्षि होिे. हिने गया, काशी, वृन्दावन, 

जगन्नाथप री वगैरे सवम म ख्य म ख्य के्षते्र पाहहली होिी. यात्रा केल्या होत्या, पि प ण्यके्षते्र पाहण्याची हिची 
आकाकं्षा काही िृप्ि झाली नव्हिी. हिच्या धममहनष्ठेला जि ूकाही सीमाच नव्हिी. 

 
माझ्या लहानपिापासूनच आई आपल्या अन्िःकरिािील उदात्त भाव माझ्या मनाि ठसहवण्याचा 

प्रयत्न करीि असे. प्रथम मला अक्षरओळख होिाच आहि मी वाचू लागिाच हिने असा एक हनयमच केला 
होिा की, ज्या हदवशी माझ्या शाळेला स टी असे त्या हदवशी द पारी िी जेविानंिर हबछान्यावर हवश्रािंीसाठी 
पडली की, मी कृहत्तवासी रामायि वाचनू हिला ऐकवायचे. त्या गं्रथािील जो भाग हिला जास्ि आवडि 
असे िो भाग हदवसान हदवस अनेकदा िी मला वाचायला लावी. केव्हा केव्हा आम्ही मायलेक दोघेही िो 
भाग िोंडपाठ म्हिि असू िेव्हापासून बराच काळपयंि रामायिािील प ष्ट्कळसा भाग मला िोंडपाठ म्हििा 
येि होिा. अजूनही त्यािील काही काही दृश्ये मला डोळ्यासंमोर हदसिाि. अशाप्रकारे ब्राह्मधमान यायी 
होण्यापूवी रामायिाचा धमम िो माझा धमम आहि रामायिािील नीिी िी माझी नीिी बनून गेली होिी. 
त्यावळेी रामायिािील आदशापेक्षा उच्चिर आदशम आहे असे क िी म्हटल्यास िे मला सहन होि नसे. 

 
द सरे, ईश्वर आहि परलोक अगर परकाल या बाबिीि अहवश्वास ककवा अश्रद्धा उत्पन्न करिारा 

असा माझ्याशी कोिी िकम हविकम  करीि आहे असे जर कधी हिच्या कानावर आले. िरी िी एकाद्या 
वाहघिीप्रमािे धावनू येई आहि रागारागाने िो िकम हविकम  थाबंहवण्याचा प्रयत्न करी. फार काय, माझ्या 
वहडलानंी जरी या वादहववादाि थोडीफार अन कूलिा दशमहवली िरी िीही हिला सहन होि नसे. त्यानंा िी 
म्हिे, “माझ्या म लाचे असे डोके हबघडव ू नका.” आहि यासाठीच आजपयंि एखादे हदवशीस द्धा माझ्या 
मनाि ईश्वर आहि परकाल या संबधंाने अश्रद्धा हनमाि झाली नाही. ईश्वरी सते्तवरचा माझा हवश्वास 
उडाला आहे, असा हदवस नव्हे िर क्षिही मी अन भवला नाही. 

 



 अनुक्रमणिका 

आिखी एक दृढ भावना आईच्या अन्िःकरिाि असलेली मी पाहहली. कपटी वागिूक असिाऱ्या 
मािसाचा िी मनापासून हिटकारा करी. जे लोक िोंडाने मोठमोठ्या गोष्टी बोलि आहि वागिाना 
नीचपिाने वागि िसेच मनाि अश्रद्धाळू असून बाहेरून श्रद्धाळू असल्याचे दाखवीि, मनािून द राचारी 
असिाना बाहेरून सदाचाराचा आव आिीि, अशा ढोंगी मािसाचें नाव घेिलेलेही आईला सहन होि नसे. 
इिकेच काय पि कोिी त्याचंी प्रशसंा केली िर आपल्या अंगावर त्याने गरम पाण्याचा हशडकावा केला 
आहे असेच हिला वाटे. एकिर िी हिथून उठून जाि असे नाहीिर िी प्रशसंा बंद करवीि असे. आहि सागें, 
“त्याचे नाव घेऊ नको, नकोच घेऊ. आग लागो त्याच्या ढोंगी धार्ममकिेला. आग लागो त्याच्या भगव्या 
वस्त्राला आहि त्याच्या भस्मचर्मचि िोंडाला.” 

 
एकदा हिला एखादे कृत्य हे आपले किमव्यकमम आहे असे वाटले िर िे िी दृढभावनेने िडीला नेई. 

इिराचं्या रागालोभाची पवा करीि नसे. मी हे प्रत्यक्ष पाहहले आहे, त्याचे उदाहरि सागंिो. एकदा महान् 
द ष्ट्काळ पडला आहि अन्नावाचून िडफडिारे अनेक लोक आमच्या गावी आले. त्यापंैकी उपासमारीने 
अखेरच्या अवस्थेला पोचलेला असा एक अगदी खालच्या जािीचा मन ष्ट्य मरिप्राय अवस्थेि आमच्या 
वाडीि येऊन ठेपला. ब्राह्मिाच्या म लीबाळी त्याच्या सभोवार जमल्या. माझी आईही त्याि होिी. 

 
पि िी पाहाि न राहािा त्याच्याजवळ जाऊन बसली आहि त्याला “ि ला हकिी हदवस खायला 

हमळाले नाही?” असे हवचारले. पि त्याला काही बोलवनेाच. केवळ आ वासून िो स्विःची भकू जािव ू
लागला. 

 
मग आईने त्याला, “थाबं. ि झ्या िोंडाि मी भाि आिून घालिे.” असे म्हिनू िी त्या घोळक्यािून 

बाहेर पडली. वाडीिल्या जमलेल्या म लीबाळी म्हिाल्या, “अगबाई, िे ग कसे होिार? िो कोित्या 
जािीचा आहे क िाला माहीि. क िा खालच्या जािीच्या मािसाला बोलवनू त्याला स्विःच्या हािाने 
खायला घालिे...” वगैरे वगैरे. पि आईने त्याचं्या बोलण्याकडे लक्षच हदले नाही. भाि आिनू िो 
चागंल्याप्रकारे कालवनू िी त्याला भरव ूलागली. िोही खाऊ लागला. नंिर हिने पािी हदले. िो पािी 
प्याला. पि हाय! द सऱ्याच क्षिी त्याचा प्रािवायू देहाला सोडून गेला! माझी आई रडू लागली. त्यानंिर 
आई मला म्हिाली, “िो पूवमजन्मीचा कोििरी माझा आप्ि असावा!” 

 
क ठेही प राि साहंगिले जाि आहे अगर धार्ममक प्रवचन होि आहे असे ऐकले की आई मग आजारी 

स्स्थिीि असली िरी आहि अगदी वाधमक्याम ळे चालिा येिे अशक्य असले िरी हिला घराि पडून राहवि 
नसे. आमच्या घरापासून िे हठकाि दूर असेना का िी आपली काठी टेकीि टेकीि िेथपयंि जायचीच.  
 

एकदा कलकत्त्याला येऊन िी बाहलगजं येथील माझ्या हबऱ्हाडी राहहली होिी. हििक्याि हिचे 
कसलेसे व्रि आले. हे व्रि करिाऱ्या स्त्रीने त्या व्रिाची कथा ऐकलीच पाहहजे. असा त्या व्रिाचा हनयम 
होिा. मी पूजा सागंिारा ब्राह्मि आिला पि त्याला हबचाऱ्याला िी कथा सागंिा येि नव्हिी. मी प नः कथा 
सागंिारा ब्राह्मि शोधायला बाहेर पडलो. पि ब्राह्मि हमळाला नाही. घरी येऊन पाहिो िो आई घराच्या 
एका बाजूला एका आसनावर बसून स्वगि म्हटल्यासारखी अस्पष्टपिे भराभर िी संपूिम कथा स्विःच 
म्हिि होिी. माझ्या म ली हिच्या सभोवार बसून हसि होत्या व म्हिि होत्या, “अग बाई, हे कसले 
कथाश्रवि?” िी हािाच्या इषाऱ्याने गप्प बसायला म लींना सागंि होिी. शवेटी उठून हसि हसि म्हिाली, 
“कथा ऐकली पाहहजे, एवढेच धममशास्त्राि साहंगिले आहे. द सऱ्याच्या िोंडून ऐकावी ककवा स्विःच्या िोंडून 
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ऐकावी, याहवषयी काही हनयम नाही. िी कथा माझ्या कानाि गेली म्हिजे झाले! माझीच कथा माझ्या 
कानाि गेली त्याि काय हबघडले!” हे ऐकून एक नाि चटकन म्हिाली, “आजी, धन्य ि झी ब द्धी बाई!” 
त्यावर आईने म्हटले, “समजले ना? कथा न ऐकली िर व्रि करून व्यथम होिे. म्हिून हनयम पाळला 
झाले.” 

 
मला वाटिे, बाबानंा लोकाचं्या िोंडून “वाहवा पहंडि मोशाय” असे ऐकायला फार आवडायचे. 

हनदान माझ्या मािृदेविेला िरी िसे वाटि असावे. कारि कोििेही धार्ममक कायम अथवा क लाचार 
करावयाचा झाल्यास धमम हजिकी अपेक्षा करिो, शास्त्राि जसे साहंगिले आहे िसे हवहधपूवमक केले म्हिजे 
झाले असे मानून िे संि ष्ट होि नसि. सगळे लोक ‘धन्य धन्य’ ‘वाहवा’ ‘वाहवा’ म्हििील असे िे 
अवडंबरय क्ि झाले पाहहजे असे त्यानंा वाटे. सवमच वळेी अगर स्थळी केवळ प्रशसंाहप्रयिेम ळे हे होई असे 
नाही िर काही हठकािी त्याचंी सहृदयिाच याच्या म ळाशी असायची. लोकानंा द्याव,े त्यानंा भोजनाने संि ष्ट 
कराव ेअसे त्यानंा मनापासून वाटे. परंि  मला वाटिे त्याचं्या स्वभावाि थोडीशी प्रशसंाहप्रयिा कदाहचत् 
असावी. िे काही असले िरी आईला हे आवडि नसे आहि सहनही होि नसे. त्याम ळे हिला या 
प्रशसंाहप्रयिेचा भास झाला की बाबाचं्या त्या धार्ममक कृत्याकडे िी हििक्या आप लकीने अगर आस्थेने 
पाहाि नसे. म्हिि असे, “ि म्ही हे धममकायम म्हिनू थोडेच कहरिा! पहंडि फार चागंले आहेि असे 
ऐकण्यासाठी करिा!” आईने असे म्हटले की मग दोघाचंा कलह स रू होई. मी हे भाडंि अनेकदा पाहहले 
आहे. धममकृत्यामध्ये धार्ममक भावनेखेरीज अन्य कोित्याही प्रकारच्या हेिूचा भासदेखील हिला सहन होि 
नसे. 

 
जे काही असत्, जे काही अपहवत्र त्याचंा माझ्या आईला इिका हिटकारा असे की, लहानपिी मी 

आहि माझ्या बहहिी वाडीिील म लामं लीि हमसळून हकिीिरी वाईटसाईट गोष्टी पाहाि होिो, ऐकि होिो, 
पि त्यापंकैी कशाचाही घराि उल्लखे करण्याचा आम्हाला धीर होि नसे. मी वाडीि एकदा वाईट हशवी 
उच्चारलेली ऐकली आहि िी घराि आल्यावर उच्चारली त्यावळेी मला जी हशक्षा भोगावी लागली हिचा 
उल्लेख पूवी आलाच आहे. आई वात्सल्याच्या बाबिीि फ लाप्रमािे कोमल होिी पि हशक्षा करिाना 
लोखंडाइिकी कठीि आहि कठोर होि असे. 

 
म्हिून प्राजंलपिाने कबलू करिो की, ईश्वर आहि परकाल िसेच सत्य् आहि स्विःच्या 

किमव्याच्या बाबिीि आस्था ठेवण्याहवषयी मी जे काही हशकलो िे प ष्ट्कळसे आईची वागिूक पाहूनच. हिने 
केवळ पान्हा पाजूनच माझे लालन-पालन केले असे नव्हे िर हिने स्विःच्या चाहरत्र्यानेही माझे चहरत्र 
घडहवले होिे. 

 
वडील मामा िारकानाथ णवद्याभूषि 

 
१८५६ साली मी जेव्हा माझ्या वडलाबंरोबर कलकत्त्याला हशकायला आलो आहि चाँपािला 

भागाि आईच्या वडलाकंडे राहू लागलो, िेव्हा माझे आजोबा िेथे नव्हिे. िे आजारी पडून गावी गेले होिे. 
त्या वळेेपासून हबऱ्हाडािील इिर लोकाचंी वागिूक आहि माझे वडील मामा, द्वारकानाथ हवद्याभषूि 
महाशय याचंी चालचालिूक याि मला वगेळेपिा हदसून आला. मामा िंबाकू स द्धा ओढीि नसि. नेहेमी िे 
गंभीर असि, घराि चाललेल्या मौजमजेि िे कधी भाग घेि नसि आहि नेहमी वाचनाि मग्न असि. मला 
वाटिे त्यावळेी िे ‘ग्रीस व रोमचा इहिहास’ हलहीि असाविे. 
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घराि ज्याप्रमािे त्यानंा वाचनाि मग्न असलेले मी पाहाि असे, िसेच संस्कृि कॉलेजाि मी 

हशकायला गेल्यावर िेथील लायब्ररीच्या एका कोपऱ्याि िे वाचनाि हनमग्न असलेले मला हदसि असि. िे 
इिके गंभीर हदसि की, कोिीही त्याचं्याजवळ जायला भीि असे. आहि खरे सागंायचे िर िे इिके गंभीर 
स्वभावाचे मन ष्ट्य होिे, की मामा खोलीि आहेि असे पाहिाच बहहिी हजना उिरिाना पायािील पैंजि 
ग डघ्यापयंि वर घेऊन आवाज होऊ न देिा एकेक पायरी उिरि, असे मी आईंच्या िोंडून ऐकले आहे. 
मोठ्या मामानंा कमी बोलण्याची इिकी सवय होिी की, माझ्यावर त्याचें सवाि जास्ि पे्रम असिाही माझे 
लाड करण्यासाठी अगर मला पे्रमाने जवळ घेण्यासाठी िे एकही शब्द उच्चारीि नसि. िे वाचायला बसले 
आहेि अगर शिपावली घालीि आहेि असे हदसल्यास त्या बाजूला आम्ही हफरकिही नसू. 

 
मी जेव्हा १२ । १३ वषांचा होिो, िेव्हा माझी मोठी मामी १७ । १८ वषांची असावी, (ही मोठ्या 

मामाचंी हिसरी पत्नी). त्यावळेी माझ्या मावशािं एका गोष्टीबद्दल हसण्याची फार खसखस हपके. िी गोष्ट 
ही:— 

 
मामानंा वाचण्याचा नाद इिका दाडंगा होिा की, रात्री ११ वाजिा घरकाम आटोपून मोठी मामी 

जेव्हा झोपायला जाई िेव्हा मामा आपले वाचनाि गढलेले. िे इिके की मामीकडे िे पाहािही नसि. मामी 
अगदी गळेपडूपिाने त्याचं्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करू लागली िर डाव्या हािाच्या इशाऱ्याने हिला िे 
थाबंवीि. मामी मग रुसून हबछान्यावर दिकन आदळून घेई. त्या रात्री मग मामाशंी िी एक शब्दही बोलि 
नसे. खरोखरच मी अनेकदा ११ वाजिा झोपायला जािाना पाहहले आहे की, मामा आपले वाचनाि ग गं. 
प न्हा पहाटे चार वाजिा उठून पाहाव ेिर मामाचें वाचन चाललेलेच. मग हे झोपिाि िरी केव्हा असे वाटून 
मी आियमचहकि व्हायचा. 

 
१८५८ सालापासून ‘सोमप्रकाश’ पत्र प्रहसद्ध होऊ लागले. िेव्हापासून याचंा हा एकािंवास आहि 

वाचनाभ्यास जास्िच वाढला. जेव्हा िे आपला छापखाना व सोमप्रकाश साप्िाहहक आपल्या गावी 
चाँगडीपोिा येथे घेऊन गेले िेव्हा िे मािलारेल्वचेे डेहल-पॅसेंजर बनले. िेव्हाही पाहहले िो गाडी यायला 
वळे आहे, हनरहनराळे लोक हनरहनराळ्या गोष्टी बोलि आहेि, पि हे आपले स्टेशनाि गदी-गोंगाटाि 
एकीकडे बसून मनःपूवमक कॉलेजाि हशकवावयाची प स्िके िन्मयिेने वाचीि असायचे. त्याचं्याबरोबर 
गाडीि बसल्यावर अनेकदा पाहहले आहे. हनरहनराळे लोक हनरहनराळ्या प्रासहंगक गप्पा मारीि असले िरी 
हे फारसे त्यािं लक्ष घालीि नसि. िोंडाने फक्ि हा ंहंू म्हिि िेवढेच. प ष्ट्कळसा वळे डोळे झाकून डोलि 
असलेलेच हदसि. नाही िर कॉलेजचे प स्िक वाचण्याि मग्न आहेिच. केवळ अधमम आहि अन्याय या 
बाबिीि क ठे वादहववाद चाललेला त्यानंी ऐकला व त्यावर त्याचें म्हििे हवचारण्याि आले िरच त्याचें िे 
गाभंीयम एकदम नाहीसे होऊन चेहेऱ्याि बदल होि असे. अन्यायाचा िर िे िीव्र हवरोध करीि. हवशषे 
सागंायचे म्हिजे िे बोलू लागले की गाडीच्या ज्या डब्याि िे असि त्या डब्यािील वािावरि िे असेिोपयंि 
जिू काय उच्च भावनानंी भारावल्यासारखे होई. 

 
किमव्यकमाि त्याचंा इिका गाढ अहभहनवशे आहि हचत्ताची अशी काही अद् भ ि एकाग्रिा मला 

हदसून येई की, िे जेव्हा घराि असि िेव्हा सोमप्रकाश लेखनाखेरीज त्याचें जगाि द सरे कोििेच कायम 
राहहलेले नाही असे मला वाटे. नंिर िे कॉलेजाि जाऊन जेव्हा हशकहवण्याला बसि िेव्हा त्याि िे इिके 
मग्न होि की जगाि हशकवण्याखेरीज त्यानंा कोििेच द सरे कायम नाही असे पाहिाऱ्याला वाटे. आरब्ध 
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कायाि पूिम एकाग्रिा हे त्याचें वैहशष्ट्टे्य होिे. खरोखरी एकदा किमव्य म्हिून कोििेही कायम हािी घेिले की 
त्याि िे इिके मग्न होि की त्याम ळे होिाऱ्या न कसानीला िे न कसान म्हिायलाही ियार नसि; इिकेच 
नव्हे िर िे कायम पूिम केल्यावाचून िे राहाि नसि. या बाबिीि एकदोन उदाहरिे येथे देिो. 

 
एकदा िे सकाळी प्रािःकृत्य आटपून येि असिा, गोप जािीची एक हवधवा िरुिी रडि रडि त्या 

रस्त्याने चालली होिी. मोठ्या मामानंी हिला रडण्याचे कारि हवचारले िेव्हा िी म्हिाली, “गावािील एका 
धहनक गृहस्थाने दासी म्हिनू मला घराि ठेहवले. त्या स्स्थिीि असिाना मला प्रलोभन दाखवनू वाईट 
मागाला लावले आहि नंिर मी गरोदर झाल्याचे पाहून मला घालवनू हदले आहे. माझा आिा हनरुपाय 
आहे.” िे ऐकून मामाचंा क्रोधाग्नी भडकला. त्यानंी प्रथम त्या श्रीमंि मन ष्ट्याकडे एकजि पाठवनू त्या द दैवी 
स्त्रीच्या पालनपोषिासाठी योग्य िे द्रव्य त्याच्याकडून हमळहवण्याचा प्रयत्न केला. त्याि यश न आल्याम ळे 
त्यानंी त्या बाईच्या नावाने सरकाराि पोटगीची हफयाद लाहवली आहि स्विःच्या खचाने िो खटला 
चालहवण्याची ियारी केली. इिका प्रसंग आला िेव्हा त्या श्रीमंि गृहस्थाने त्या बाईला आमरि दरमहा चार 
रुपये पोटगी देण्याचे मान्य केले असाव ेअसे मला वाटिे. नंिर मामानंी हिने िे मूल गभावस्थेि मारून टाकू 
नये म्हिून बंदोबस्ि केला आहि मायलेकराचं्या रक्षिाची व्यवस्था केली. 

 
आिखी एक उदाहरि असे– गावी कायमचे राहू लागल्यावर त्यानंा वाटले की गावाि एखादे 

चागंले इंग्रजी स्कूल असिे आवश्यक आहे. त्यापूवी जमीनदारबाबूंनी स्थापन केलेले एक स्कूल होिे. 
मामानंी प्रथम त्या जमीनदारबाबूंशी संपकम  साधून िे स्कूल चागंल्या स्स्थिीि ठेवण्याचा प्रयत्न केला. पि 
दोन-िीन वषांिच त्यानंा अन भव आला की, िसा प्रयत्न करिे व्यथम आहे. िेव्हा मग स्विःवरच स्कूलची 
वाढ करण्याची संपूिम जोखीम घेऊन त्या कायाकडेच त्यानंी देहमन अपमि केले. त्याचं्यासारख्या एका 
गरीब ब्राह्मि पंहडिाने हे स्कूल स्विःच्या जोखमीवर चालहविे म्हिजे द ःसाहसच होिे. पि ही गोष्ट 
एकदाही त्याचं्या मनाि आली नाही. स्कूलचा सगळा खचम त्याचं्याच अंगावर पडला. हा भार त्यानंी 
अखेरपयंि–देहािंापयंि सहन केला. महहन्याच्या पहहल्या िारखेला संस्कृि कॉलेजचे विेन हमळिाच 
त्याच हदवशी घरी येिाना प्रथम िे त्या स्कूलमध्ये जाऊन जमाखचम पाहाि आहि आवश्यक िी रक्कम 
स्विःच्या विेनािून देऊन हशक्षकाचंा पगार वगैरे भागवीि आहि नंिर घरी येि. 

 
माझ्या मोठ्या मामाचें औदायम आहि थोरपि याचें थोडेफार हववरि पूवी हदलेले आहे. त्याची 

प नरावृत्ती आिा करीि नाही. थोडक्याि एवढेच सागंिो की, माझ्या आई-वहडलाचं्या चहरत्रानंिर माझ्या 
मामाचें उदात्त आचरि, माझे चहरत्र घडहवण्याला म ख्यिः कारि झाले आहे. त्याचंी ज्ञानहनष्ठा; त्याचंी 
किमव्य परायििा, त्याचंी देशभक्िी आहि त्याचंी हनष्ट्कपटवृत्ती कायमची माझ्या मनावर ठसून राहहली 
आहे. रामिन  लाहहडी आहि ित्कालीन वगंसमाज या माझ्या गं्रथाि याचें जीवनचहरत्र आले आहे. 

 
पंणडि ईश्वरचंद्र णवद्यासागर 

 
माझ्या मामानंंिर ज्याचं्या संपकाि येऊन मी हवशषेरूपाने उपकृि झालो िे म्हिजे पहंडिवर 

ईश्वरचंद्र हवद्यासागर. मी १८५६ ि नऊ वषांचा असिाना कलकत्त्याि आलो. येिाच संस्कृि कॉलेजाि 
भरिी झालो. त्यावळेी हवद्यासागर महाशय या कॉलेजचे अध्यक्ष होिे. इिकेच केवळ नव्हे िर हमत्र म्हिून 
माझ्या मोठ्या मामानंा भेटण्याला िे मधून मधून आमच्या हबऱ्हाडी येि. मी पूवी साहंगिलेच आहे की, मला 
पाहिाच िे हािाच्या दोन बोटाचं्या हचमटीि माझ्या पोटाची चामडी धरून ओढीि. आहि या भीिीने िे येि 
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आहेि असे पाहिाच मी हिथून गायब होि असे. पि िे माझ्यावर फार पे्रम करीि. येिाच प्रथम माझा िपास 
करीि आहि माझे क शल हवचारीि. माझ्या बाबावंरही त्याचें फार पे्रम होिे आहि माझ्या मामाशंी ससं्कृि 
व्याकरिाची चचा करिाना एखादा अहंिम हनिमय घ्यायचा झाल्यास िे बाबानंा बोलवनू मीमासंा करून घेि. 
व्याकरिािील व्य त्पत्तीसंबधंी त्याचंी बाबावंर प्रगाढ हनष्ठा होिी. 

 
कॉलेजाि आम्ही त्यानंा भीहिय क्ि नजरेने पाहाि असू आहि दूरदूर राहाि असू. म लानंी दाडंगाई 

अगर वात्रटपिा केल्यास िे त्यानंा आपल्या खोलीि घेऊन जाि आहि कोपऱ्याि उभे करून ठेवीि. िसेच 
पाने कापलेल्या प स्िकाच्या प ठ्ठ्ठ्याने त्याच्या पोटावर चापट्या देि. माझ्या काही व्रात्यपिाम ळे मलाही 
त्यानंी अशी हशक्षा केल्याचे आठविे. 

 
आम्ही कॉलेजािील सगळी लहानमोठी म ले हवद्यासागर महाशयानंा एक भाग्यवान प रुष म्हिून 

ओळखीि असू. मला चागंले आठविे, त्यानंी जेव्हा डायरेक्टराशंी भाडंि करून कॉलेज सोडले िेव्हा 
गव्हमेंटवर आम्ही फार हचडलो होिो. आम्हाला वाटले जिू काय िे आमचा प्रािच बरोबर घेऊन गेले! 

 
त्यानंिर जसजसे माझे वय वाढू लागले िसिसा त्याचं्याशी माझा संबधं जास्िच येऊ लागला. मी 

ब्राह्मसमाजाि गेल्याम ळे बाबानंा द ःख झाले आहि त्याम ळे त्यानंाही द ःख झाले. बाबा त्यानंा म्हिाले होिे, 
“मन ष्ट्य जसा यमाला म लगा देिो िसा मी माझ्या म लाला केशवाला (केशवचदं्र सेन) हदला!” बाबाचें हे 
शब्द ऐकिाच हवद्यासागर रडू लागले. पि रस्त्याि अगर घाटावर त्याचंी माझी भेट झाली िर लागलीच िे 
मला पहहला हा प्रश्न करीि, “काय रे, ि झे कसे काय चालले आहे?” मी घरावगेळा झाल्याम ळे मी 
द ःखाकष्टाि हदवस काढीि असेन असे वाटून त्यानंा द ःख होई. मी सरकारची नोकरी जेव्हा सोडली िेव्हा 
एकाने त्यानंा जाऊन साहंगिले, “मोशाय, त्या पाजी मािसाने अशी स खाची नोकरी सोडून हदली!” यावर 
िे हसून म्हिाले, “या पाजी मािसाकडे हे कशाला सागंिोस? त्याने िर माझ्या मनासारखे काम केले 
आहे!” 

 
कोिी त्याचं्याकडे जाऊन मला हशव्यागाळी देऊ लागला िर, मी ब्राह्मसमाजाि गेल्याबद्दल िे 

द ःख करीि; पि म्हिि, “काही म्हिा त्याला हृदयाशी धरले िर माझ्या मनाला होिाऱ्या वदेना नाहीशा 
होिाि.” 

 
मी हनरहनराळ्या हठकािी हनरहनराळ्या स्स्थिीि त्याचं्याशी हमळून हमसळून वागलो असून त्याचें 

स्वाभाहवक ग ि पाहण्याची व अजमावण्याची चागंलीच सधंी मला लाभली. अशा प्रकारचे दयाळू, 
सदाचारी, िेजस्वी आहि उग्र उत्कट व्यस्क्िमत्त्वसंपन्न प रुष मी माझ्या आय ष्ट्याि फारच थोडे पाहहले 
असिील. मी संपाहदलेल्या ‘प्रबंधावली’ नावाच्या गं्रथाि ‘हवद्यासागर’ या प्रबंधाि त्याचं्या अनेक ग िाचंा 
उल्लेख केला आहे. 

 
प्रथम पत्नी प्रसन्नमयी देवी 

 
स मारे १८५० साली कलकत्त्यापासून पाच कोसावंर आग्नेयेला असलेल्या राजपूर नावाच्या गावीं 

एका गरीब ब्राह्मिाच्या घरी प्रसन्नमयीचा जन्म झाला. मी जेव्हा िीन वषांचा होिो आहि िी एक महहन्याची 
होिी िेव्हा दाहक्षिात्य क लीन वैहदक ब्राह्मिाचं्या क लाचाराप्रमािे हिच्याशी माझ्या हववाहाचा वाङ हनिय 
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झाला आहि हिच्या ८ व ेकी ९ व ेवषी, आहि माझ्या ११ व ेककवा १२ व ेवषी आमचा दोघाचंा हववाह झाला. 
माझे पूजनीय पिजोबा रामजय न्यायालंकार महाशय यानंी हे हववाहकायम संपन्न केले. 

 
बाहलका प्रसन्नमयी वधू म्हिून आमच्या घराि आल्यावर हजिक्या सन्मानाने व आदराने हिचा 

गृहप्रवशे व्हावा हििक्या आदराने िो झाला नाही. ज्ञानवत्ता व सामाहजक उच्चिा या दृष्टीने हीन म्हिनू 
माझ्या श्वश र क लािील मंडळीबद्दल माझ्या आई-वहडलाचंा हवशषेिः माझ्या वहडलाचंा ि च्छिा व 
अवहेलनाभाव कायमच राहहला. प्रसन्नमयी ही त्या घराण्यािील म लगी. त्याम ळे हिच्या बाबिीिही काही 
अंशी िीच वृत्ती हदसून आली. 

 
हिच्या सवम गृहकृत्यािं आहि वागि कीि माझ्या आईवहडलानंा हिच्या अडािी व अहशहक्षि 

घराण्याची ओळख पटे. हिच्या वयस लभ लहानसान कृत्यािही हिच्या आढळिाऱ्या च कानंा मोठ्या 
अपराधाचे स्वरूप देण्याि येई. कहदू गृहस्थाच्या घराि लहान अल्पवयी वधूला सासरी सासू व वडीलधारी 
मािसे याचं्याशी वागिाना हकिी भयभीिपिाने वागाव ेलागिे हे सवांना माहीि आहेच. फारच थोड्या म ली 
सासरच्या या कठीि परीके्षि पास होि असि. अथाि लहानग्या प्रसन्नमयीला सासरी आल्यावर अज्ञिेम ळे 
या सवम मानमयादा पाळिे अशक्य होई. त्याम ळे लवकरच हिला सासरी सवांच्या रोषास पात्र व्हाव ेलागले. 

 
मी यावळेी या सगळ्या गोष्टी हलहीि आहे. पि त्यावळेी मी काहीच बोललो नाही. मीही त्यावळेी 

लहान म लगाच होिो. सवम िऱ्हेने वडीलधाऱ्या मािसाचं्या व आप्िपहरवाराच्या आधीन होिो. हशवाय माझा 
बराचसा काल हशक्षिासाठी म्हिून कलकत्त्याि जाि असे. उन्हाळ्याच्या आहि पूजेच्या (आहश्वन नवरात्र) 
स टीि घरी येि असे िेव्हा त्या बालवयी पत्नीची आहि माझी भेट व्हायची. िरी पि त्यावळेी मी द सऱ्याच्या 
नजरेनेच हिचे ग िदोष पाही आहि अनेकदा वडीलधाऱ्या मंडळींनी केलेल्या हिच्या हिरस्काराचे प्रमाि 
वाढवनू प्रसन्नमयीचे जीवन मी हवषमय करून टाकी. प ढे हे सगळे जेव्हा आठव ेिेव्हा माझे अन्िःकरि क्ष ब्ध 
होई. असो. 

 
माझे बालपि संपण्यापूवीच हिच्या सासर–माहेरच्या मडंळीि ध मसिारा हवदे्वष वाढीला लागला. 

प्रसन्नमयीला माझ्या घरािून हनवाहसि करण्याि आले आहि मी आईवहडलाचंा एक लिा एक म लगा 
असल्याम ळे त्यानंी माझे द सरे लग्न केले. िे न बोलिा मला सहन कराव ेलागले. 

 
या द सऱ्या लग्नानंिर माझ्या अंिःकरिाि पिािापाचा उदय झाला. त्याम ळे मी हळूहळू 

ब्राह्मसमाजाकडे ओढला जाऊ लागलो. ब्राह्मधमम मला आवडू लागल्यावर मला कळून आले की, 
प्रसन्नमयीला हवनाकारि शासन करण्याि आले आहे. माहेराहून हिला सासरी आिण्याची मला िळमळ 
लागली. मग िी प नः सासरी येऊन राहहली. 
 

इकडे मी पावलापावलाने ब्राह्मसमाजाच्या हदशनेे प ढे जाऊ लागलो. नंिर अनेक कसोट्या पार 
पडून मला ब्राह्मसमाज आपलासा करावा लागला. िी सगळी हकीगि येथे सागंण्याचे कारि नाही. इिकेच 
साहंगिले म्हिजे प रेसे आहे की, त्या सगळ्या कठीि परीके्षि प्रसन्नमयीने माझा चागंलाच पाठप रावा केला. 
िी ग प्िपिे मला प्रोत्साहन देऊन सबळ करू लागली. 
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शवेटी मला आप्िस्वजनािूंन वगेळा होण्याचा िो हदवस उगवला. १८६९ साली मी उघडरीिीने 
ब्राह्मधमाची दीक्षा घेऊन ब्राह्मसमाजाि दाखल झालो. त्यावळेी प्रसन्नमयीला हिच्या महैत्रिी, नािेवाईक या 
सगळ्यानंीच माझ्याकडे न जाण्याबद्दल आग्रहाने साहंगिले. पि कोिाच्याही सागंण्याकडे हिने लक्ष हदले 
नाही. माझी अल्पवयी म लगी हेमलिा हहला घेऊन िी माझ्याकडे आली. 

 
मी त्यावळेी हवद्याथीदशिेच होिो. जी काही थोडीबह ि छात्रवृत्ती हमळे त्यािच मला माझा ससंार 

चालवावा लागे. घरािून घालवनू हदल्याम ळे हकिी पराकाष्ठेच्या गहरबीि मला राहाव ेलागले याची सवांना 
कल्पना करिा येईल. पि प्रसन्नमयी मात्र अत्यिं आनंदाने आहि संिोषाने त्या दाहरद्र्याि हदवस काढीि 
होिी. 

 
जेव्हा कॉलेजच्या शवेटच्या परीके्षि पास झाल्यावर ग प्िपिाने मी प्रसन्नमयीला साहंगिले की, 

धममप्रचाराि आय ष्ट्य घालवाव ेअशी माझी िीव्र इच्छा आहे िेव्हा हिने मला हवरोध न करिा म्हटले, ‘ि म्हाला 
ज्याि आनंद व स ख वाटेल िे ख शाल करा.’ मीही ईश्वराच्या पे्ररिेप्रमािे चालायचे असे ठरवनू हळू हळू 
धममप्रसाराच्या मागाला लागलो. प्रसन्नमयीने जर मला हवरोध केला असिा िर या मागाकडे स खाने आहि 
सहजिेने मला वळिा आले नसिे. हिने मला केवळ अडहवले नाही इिकेच नव्हे िर सवमप्रकारची गहरबी 
आहि संकटे सहन करण्यासाठी हिने कंबर कसली. 

 
हे असे चालले असिानाच एक दोन अनाथ आहि घरादारावगेळ्या झालेल्या म लींचाही साभंाळ 

करण्याची हिच्यावर जबाबदारी पडली. हळू हळू अशा म लींची संख्या वाढू लागली. मी आिलेल्या म लींना 
साभंाळून हिची हौस भागेना म्हिूनच की काय िीही स्विः आिखी म लींना आिून आश्रय देि असे. अशा 
िऱ्हेने हनरहनराळ्या वळेी प्रसंगान रोधाने आलेल्या अशा वीस बावीस म लां-म लींना माझ्या घराचा आधार 
हमळाला. प्रसन्नमयी स्विःच्या म लापं्रमािे त्याचें पालनपोषि करीि असे. त्याबाबिीि िी कोििाच भेदभाव 
करीि नसे. त्याचें हट्ट आहि व्रात्यपिाही सहन करीि असे. सैंपाक करून त्यानंा जेवायला घालिे, 
आजाराि श श्रूषा करिे वगैरे सवम प्रकारानंी िी त्या म लाम लींना कोित्याही प्रकारे आईची उिीव भासू देि 
नसे. फार काय सगळ्या गृहस्थाचं्या घरासभोवार िसा िटच असिो, परवानगीहशवाय क िालाही आि येिा 
येि नाही, हशवाय स्विःच्या मंडळीखेरीज इिरानंा परका मानण्याची पद्धि; पि प्रसन्नमयीचा वात्सल्यग ि 
इिका प्रबल होिा की, आमच्या घराच्या सभोवार िसा िटच नव्हिा. ज्याला येऊन आप लकीने राहायचे 
असेल त्याने ख शाल राहावे. कोिी आश्रय मागायला आला िर िो हवम ख होऊन परि जाि नसे. ही 
अहिशयोक्िी म्हिनू मी सागंि नाही, िर सत्यस्स्थिी सागंि आहे. 

 
आिा हिच्या काही ग िाचें विमन करिो. हिचा म ख्य ग ि म्हिजे परक्याला आपलेसे करायचे. या 

बाबिीि हिच्या िोडीची स्त्री िर नाहीच पि कोिी प रुषही मला आढळलेला नाही. ज्या सगळ्या म लींना 
एकेकाळी आमच्या घराि आश्रय हमळाला होिा, त्या प ढे क ठेही राहोि, क ठेही जावोि पि आमचे घर 
त्यानंा हपिृगृहाप्रमािे वाटि असे. हजारो कामािं असली िरी प्रसन्नमयी त्याचंा क शल समाचार घेण्यास 
हवसरि नसे. इिकेच काय पि त्यानंा वळेप्रसंगी आर्मथक सहाय्यही करीि असे. आहि त्याचं्या बऱ्यावाईट 
प्रसंगी दक्षिेने त्याचं्याकडे लक्ष देि असे. शवेटी िी मृत्यूशय्येवर असिाही त्यापंैकी अनेकाचंी नाव े घेऊन 
त्याचं्या भेटीची इच्छा िी व्यक्ि करी. खरोखरच परक्याला अशा रीिीने आपलेंसें करिारी स्त्री पाहण्याि 
येि नाही. 

 



 अनुक्रमणिका 

हिचा द सरा ग ि म्हिजे गृहकायमदक्षिा. ज्यानंी हिला पाहहले आहे त्या सगळ्यांना ठाऊक आहे की 
हहला आळस म्हिजे काय िे माहीिच नाही. अंगाि शक्िी होिी िोपयंि हिने सैंपाकीि ठेव ूहदली नाही. 
स्विःच्या हािानंी सैंपाक करून म लानंा खाऊ घालिे हिला फार आवडि असे. माझ्या म लानंी हिला कधी 
झोपलेली पाहहली असेल की नाही याचा संशयच आहे, असे म्हटले िर िी अहिशयोक्िी आहे असे मला 
म ळीच वाटि नाही. कारि म ले झोपल्यावर िी झोपायला जाई आहि िी उठण्यापूवी उठून अधेअहधक 
घरकाम उरकून टाकी. साधनाश्रमाि आल्यावर सकाळीच आठ वाजण्यापूवी सैंपाक वगैरे ियार करून 
ठेवनू ठरलेल्या वळेी उपासनेला हजर असे. 

 
हिसरा ग ि कामकाजाची स व्यवस्था. सगळ्या गोष्टी वळेच्या वळेी व्हाव्या असा हिचा कटाक्ष असे. 

सैंपाकघराि व सामानाच्या कोठीि नेहेमी एक घड्याळ ठेवलेले असे. घड्याळाच्या वळेेप्रमािे सवम कामे 
होि. माझी हमत्रमंडळी, हिचे कोित्या वळेी कोििे काम चाललेले असेल हे सहज सागंि असि. 

 
चौथा ग ि आनंदी वृत्ती. िी इिके पहरश्रम करी, इिक्या गहरबीि हदवस काढी, संसाराचा एवढा 

गाडा चालवी पि हिच्या चेहेऱ्याकडे पाहहल्यास िी कधी द ःखीकष्टी हदसि नसे. नेहेमी प्रसन्न आहि प्रफ ल्ल 
असे. केव्हा केव्हा गािे ग ि-ग िि असायची अगर गाण्याचा एखादा चरि म्हिि काम करायची. गाऊन-
हसून हावभाव करून पहरवारािील सवांना नेहेमी आनंहदि ठेवायची. हमत्र नेहमी म्हिायचे या आनंदी 
क ट ंबािील मंडळींना द ःख कशाला म्हििाि हे माहीिच नाही. 

 
हिच्या स्वाभाहवक आनंदी वृत्तीची दोन उदाहरिे येथे देिो :– एकदा आम्हाला अत्यिं हवपन्नावस्था 

प्राप्ि झाली. त्याच वळेी प्रसन्नमयीचा आरसा फ टला. नवा आरसा हवकि आिण्यासारखी त्यावळेी आमची 
पहरस्स्थिी नव्हिी. पैसा नव्हिा. िेव्हा हिने पाण्याने भरलेल्या मोठ्या मडक्याि िोंड पाहून केस 
कवचरण्याला स रवाि केली. मला यािले काहीच हिने जािव ूहदले नाही. अशा स्स्थिीि एके हदवशी माझे 
हमत्र द गामोहन दास महाशयाचंी पत्नी ब्रह्ममयी सायंकाळी हिला भेटायला आली. पाहािे िो प्रसन्नमयी 
पाण्याने भरलेल्या मोठ्या मडक्याजवळ उभी. हिने हवचारले, “हे काय हेमाच्या आई! पाण्याने भरलेल्या 
मडक्याजवळ उभी का?” 

 
प्रसन्नमयीने हसून उत्तर हदले, “आरसा फ टला म्हिनू पाण्याि िोंड बघून केस कवचरण्याला 

स रवाि केली.” 
 
“अग बाई, मी िर असे कधी ऐकले नाही!” ब्रह्ममयी म्हिाली. 
 
त्यावर प्रसन्नमयी खळाळून हसि म्हिाली, “पाहहलेि, मी कसा एक नवीन शोध लावला िे.” नंिर 

दोघीही हसू लागल्या. हििक्याि मी िेथे आलो, त्याम ळे ही सगळी हकीगि मला समजली. 
 
याबरोबरच मला हेही सागंिे अवश्य आहे की, माझ्या हमत्राची पत्नी हसली खरी पि हा प्रकार 

हिच्या मनाला लागल्यावाचनू राहहला नाही. हिला धक्काच बसला. हिने त्याच वळेी बाजाराि जाऊन एक 
मोठा आरसा हवकि आिून माझ्या पत्नीला देिगी म्हिून हदला. 
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आिखी एक घटना अशीच घडली. अशा या हवपन्नावस्थेिच आम्हाला एकदा मोलकरीि ठेविे 
शक्य झाले नाही. एके हदवशी प्रसन्नमयी एक मळके वस्त्र नेसून अंगि झाडीि होिी. इिक्याि क ठच्याशा 
द सऱ्या वाडीिील स्त्री आमच्या वाडीि हफरायला म्हिून आली. हिने प्रसन्नमयीला हवचारले, “काय ग, ि ला 
या घराि महहना पगार काय हमळिो?” प्रसन्नमयीने उत्तर हदले, “अग हे काही मला माहसक विेन देि 
नाहीि. पोटावारीच मी येथे काम करिे.” त्या स्त्रीला आियम वाटून िी हवचार करीि आहे िोच माझ्या 
म लापंकैी क िी िरी ‘आई’ अशी हाक मारून व धावि येऊन प्रसन्नमयीला हमठी मारली. िेव्हा मग िी 
हवचारिारी स्त्री म्हिाली, “अगबाई, िू या घरची घरकारीि वाटिे!” त्यावळेी प्रसन्नमयी झाडू िेथेच टाकून 
मोठ्याने हसि हसि घराि गेली. 

 
पाचवा ग ि, मनाचे पाहवत्र्य. पहवत्र अन्िःकरिाच्या बाबिीि प्रसन्नमयी ही स्त्रीवगाि अग्रगण्य होिी. 

अपहवत्र कायाच्या बाबिीि हिच्याइिकी घोर हविृष्ट्िा क िाला वाटि नसावी. वाईटसाईट गोष्टी बोलिे, 
हवशोहभि विमन करिे अगर थट्टामस्करी करिे हिला सहन होि नसे. इिकेच नव्हे िर अपहवत्र हवचारही 
हिच्या मनाि कधी येि नसि. इिकेच काय पि एखादे वाईट, हिटकारा येण्यासारखे स्वप्नही जरी हिला 
पडले िर हा आपल्या वागि कीिील हीनपिा असावा असे वाटून हिचे मन क्ष ब्ध होि असे. मी हकिीही 
समजावले िरी हिची िी क्ष ब्धिा दूर करिा येिे मला शक्य होि नसे. 

 
सहावा ग ि मनाचा सरळपिा. अकल्यािाची भावना हिच्या अन्िःकरिाि कधीही हनमाि झाली 

नाही. जगािील क हटलिेहवषयी िी अनहभज्ञ होिी. हिच्या मनाचा साधेपिा इिका पराकाष्ठलेा गेला होिा 
की वयाच्या पन्नास वषांपेक्षाही जास्ि काळ हिने प्रपचं केला. पि हिच्या अन्िःकरिाि लाछंनाची रेषाही 
उमटली नाही. 

 
हिचा सािवा ग ि सागंायचा म्हिजे हिच्या हशक्षिासबंंधीचा, हिचे हशक्षि असे काहीच झाले नव्हिे. 

पि ब्राह्मसमाजाि येऊन हिने माझ्या हकत्येक हमत्राचं्या बाबिीि आपल्या अिंःकरिाि अशा प्रकारची श्रद्धा 
स्थापन केली होिी की त्यापासून हिला कोिीही हवचहलि करू शकि नसे. धमासंबंधाने हिचे मन इिके 
क संस्कारहवहीन आहि सामाहजक हवषयाि इिके प्रगि होिे की, िे पाहून अनेकानंा आियम वाटे. अनेक 
स हशहक्षि व्यक्िींिही िे िसे हदसि नाही. उदाहरि म्हिून एका हवषयाचा येथे उल्लेख करिो. आम्ही 
ब्राह्मसमाजाि सामील झाल्यावरही माझे आईवडील नेहेमीच अशी इच्छा व्यक्ि करीि की, माझ्या म लाचें 
ब्राह्मि म लामं लींशीच हववाह व्हावे. प्रसन्नमयी म्हिे, ‘िे कसे सागंिा येईल? म लगेम ली याचें जेथे पे्रमाचे 
संबंध ज ळिील िेथेच त्यानंी हववाह करावे. ब्राह्म झालो खरे, मग आिा जािीपािीचा प्रश्न उरलाच क ठे?’ 
प ढे म लाचं्या हववाहाचे वळेीही हिने िसेच केले. 

 
उपासनेवर हिची प्रगाढ श्रद्धा होिी. आजाराने िी अत्यंि अशक्ि झाल्यावरही प्रत्येक हदवशी 

ईश्वरोपासना करण्याला िी च कि नसे. इिकेच काय पि ज्या आजाराने हिचा प्राि गेला त्यािही जोपयंि 
हिला शक्िी होिी िोपयंि अहिशय कष्टाने का होईना िी उठून बसे आहि गायन व उपासना करण्याचा 
प्रयत्न करी. त्यावळेी बह िेक रोज साधनाश्रमािील उपासनेच्या वळेी िी मला म्हिि असे, “मला नेऊन 
आश्रमाच्या पडवीि हनजवा.” मी हशलचर येथे असिाना ‘प्रसन्नमयीचा आजार हवकोपाला गेला आहे’ अशी 
मला िार आली. िार हमळिाच मी कलकत्त्याला आलो आहि येिाच हिला हाक मारून म्हिालो, “पाहा, 
मी आलो आहे.” िेव्हा िी म्हिाली, “माझ्या मस्िकाजवळ बसून उपासना करा.” मृत्यूपूवी िी म लींना 
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म्हिाली होिी, “माझे पे्रि घाटावर नेण्यापूवी एकदा आश्रमाच्या उपासनामंहदरािील पडवीि ठेवा.” 
त्याप्रमािे हिचा मृि देह आश्रमाच्या पडवीि ठेवनू प्राथमना करण्याि आली होिी. 
 

हिच्या साध्याभोळ्या पहवत्र हृदयाि परस्परहवरोधी भावनाचंा आियमकारक समावशे झालेला 
असल्याचे मला हदसून आले. द राचरिाचा हिला इिका हिटकारा होिा की अशी ज्वलज्जहाल घृिा सहसा 
क ठे आढळि नाही. इिके साहंगिले म्हिजे प रे आहे की, स्विःच्या कोिा एका हनकटच्या आप्िाकडून 
काही कनद्य प्रकार झाल्याचे ऐकून िी इिकी क्र द्ध झाली होिी की, िो भेटायला आला िेव्हा हिने त्याची भेट 
घेिली नाही. आहि प नः त्याने आपल्या दाराि पाऊल ठेव ूनये अशी त्याला िाकीदही हदली. 

 
ब्राह्ममंडळीपैकी कोिी कजमफेड करीि नाहीि, फसविूक करिाि, खोटी कारिे सागंिाि वा 

आिखी एखाद्या करू नये त्या पापाि ग िंले आहेि असे हिने ऐकले िर घृिेने िी अत्यिं अस्वस्थ होई आहि 
म्हिे, “ब्राह्मसमाजाि काय मािसे नाहीि? या द िहरत्र मािसाचें कान पकडून त्यानंा हाकलून का देि 
नाही?” आहि इिके असूनही जर हिची खात्री झाली की, कोिी एकादी स्त्री केवळ द बळेपिाने पापाि 
पडली आहे अथवा हिला फ सलावनू कोिी िरी आडवाटेला नेले आहे, आहि त्याबद्दल हिला पिात्ताप होि 
आहे िर हिला िी आपल्या बहहिीप्रमािे मानून हमठी मारी. वळेोवळेी हिला िी प ष्ट्कळ मदि करी. हिच्या 
श्रदे्धला व प्रीिीला िी केव्हाच वहंचि होि नसे. हवशषे सागंायचे म्हिजे पिात्ताप झालेल्या व्यक्िींबद्दलचा 
हिचा असा सद्भाव पाहून केव्हा केव्हा आम्ही थक्क होऊन जाि असू. 

 
समाजाच्या कामकाजाच्या बाबिीि ब्राह्म हमत्रमंडळीशी वळेोवळेी माझा मिभेद होि असे. 

साधारििः मी बाहेरच्या गोष्टी घराि नेि नसे. पि प्रसन्नमयीने कोिाच्या िरी िोंडून ऐकले की, मला 
कोिी िरी कठोर शब्द बोलला आहे िर त्या बोलिाऱ्यावर िी म ळीच रागावि नसे. उलट मला म्हिे, 
“समाज जसा ि मचा आहे िसाच त्याचंाही आहे. दहा गोष्टी बोलल्या िर दहा गोष्टी ऐकूनही घ्याव्या 
लागिाि.” फार काय सागंाव,े नवहवधानच्या हमत्राशंी मी हकिी हवरोध केला आहे आहि त्या बाबिीि मला 
त्याचें कडव ेबोल हकिी ऐकून घ्याव ेलागले आहेि, िे सवांनाच ठाऊक आहे. प्रसन्नमयीला जर या सवम 
कडव्या बोलाचें गाऱ्हािे क िी साहंगिले िर िी न सिी हसि असे. मला लागिील असे शब्द बोललेल्या या 
नवहवधान हमत्रासंहहि िी एकेकाळी एकत्र राहहली होिी. त्यानंा िी आपली मािसे मानीि असे आहि 
वडील भावाप्रमािे त्याचं्यावर श्रद्धाही ठेवीि असे. त्याचें कोिाचे नाव ऐकिाच त्याबद्दल िी खूप श्रद्धा 
व्यक्ि करी. भेट झाली िर हिला आनंद वाटे. असे ऐकले आहे की श्रदे्धय बधूं गोकवदराय आहि कास्न्िचदं्र 
हमत्र महाशय असे दोघेही हिला रुग्िशय्येवर भेटून बाहेर जािाना काही जिाजंवळ बोलले होिे, “ही िर 
आमच्या आप्िापंैकी आहे!” खरे सागंायचे म्हिजे प्रसन्नमयी क ठेही राहहली िरी आप लकी आहि श्रद्धा 
याम ळे हिचा कोिालाच केव्हाही हवसर पडि नसे. िरीपि नवहवधानाची नवी मिे व कामकाज याचंी हिला 
चागंली माहहिी नव्हिी. आहि त्या बाबिीि हिला समजण्यासारखेही काही नव्हिे. 

 
मला हवरोध करिाऱ्याचं्या बाबिीि एका बाजूला हिची उदारिेची वागिकू ही अशी; िर द सऱ्या 

बाजूला पाहायचे झाल्यास अगदी वगेळी. जर कधी हिच्या कानावर आले की कोिी एखादा मन ष्ट्य माझी 
व्यस्क्िगि कनदा करि आहे ककवा लोकदृष्टीने मला हीन ठरहवण्याचा प्रयत्न करि आहे िर त्याचे नावही 
घेिलेले हिला सहन होि नसे. िी म्हिे, “त्या हभत्र्या अपरोक्ष-कनदकाचे नाव माझ्यासमोर उच्चारूही 
नका.” आहि मग असे बोलून िी रागाच्या भराि हिथून हनघून जाई. 
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या सगळ्या ग िानंी प्रसन्नमयीने सवांची आप लकी आहि श्रद्धा संपादन केली होिी. हिच्या मृत्यनेू 
माझी म लेच केवळ आईवगेळी झाली असे नाही िर हिच्यासाठी अनेकानंी अश्रू ढाळले. 

 
मी अनेक वषांपूवी ईश्वरचरिी असे हनवदेन केले होिे : 
 

“आहम बड द ःखी िािे द ःख नाइ, 
परे स खी करे स खी हिे चाई I 
हनजे िो काँहदव, हकन्ि  म छाईब– 
अपरेर आँहख—एइ हभक्षा चाइ 
सत्य! धन मान, चाहे ना हे प्राि 
यहद काजे अहस, िबे वचेे जाइ I 
बह  कष्टे पूिम आमार अंन्िर 
एइ आहशवाद कर, हे ईश्वर— 
खाहटिे वाँचीव; खाहटया मरीब, 
एइ बड आशा; पूिम कर िाइ I” 

 
अथव– मी फार द ःखी आहे, त्याचें (मला) द ःख वाटि नाही. द सऱ्याला स खी करून मी स खी होऊ 

इस्च्छिो. स्विः मी रडेन पि द सऱ्याचें अश्रू प शीन, एवढीच हभक्षा मागिो. हा प्राि (मी स्विः) धन मानाची 
इच्छा करीि नाही हे सत्य, जर मी (ि झ्या) कोित्याही कामाला योग्य ठरलो िरच मी जगलो असे होईल. 
हे माझे अन्िःकरि अनेक द ःखाकष्टानंी भरलेले आहे. हे ईश्वरा, श्रम करण्यासाठी मी जगेन आहि श्रम 
करीिच मरेन; एवढाच मला आशीवाद दे. ही माझी मोठी इच्छा आहे म्हिून िू िी पूिम कर. 

 
त्यावळेी मी जे हचत्र आदशम म्हिून समोर ठेहवले होिे िे प्रसन्नमयीने आपल्या जीवनाि पहरपूिम 

करून दाखहवले आहि िी गेली. ससंारािील नानाप्रकारच्या द ःखाि आहि अशािंिेि द सऱ्याला स खी 
करून िी स खी झाली आहे. स्विः रडून, हिने द सऱ्याचे अश्र ूप सले आहेि. हनरलसपिे, श्रमसाित्याने 
आहि किमव्यपरायि होऊन आपले जीवन सपंहवले आहे. खरोखरच िी श्रम करण्यासाठी जगली आहि 
श्रम करीिच िी मरि पावली. 

 
  ٭٭٭
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.२. 
 

पणरणिष् 

 
चणरत्रगि णवदेिी व्यतिींचा पणरचय 

 
१ आथवर हेल्पस : (सर) 

 
जन्म १८१३-हवख्याि प्रबधंकार आहि इहिहासकार. हलहहलेले गं्रथ : ‘थॉटस इन् द क्लाइस्टर 

अँड द क्राउड’ (१८३५) फ्रें डस इन् कौस्न्सल (१८४७–५९) टॉकस् अबाउट ॲहनमल्स् अँड देअर मास्टसम’ 
(१८७३) ‘काँकरसम ऑफ् हद न्यू वल्डम अँड देअर बाँडस् मेन’ (१८४८–५२) वगैरे. हवहवध सामाहजक प्रश्न 
आहि ग लामहगरी यावर यानंी हवख्याि प्रबंधावली हलहहली. 

 
२ आनोल्ड टायन बी : 

 
जन्म १८५२. हवख्याि समाजस धारक. बॅहलयल कॉलेजाि असिाना यानंी हवद्याथीदशिेच 

मजूरवगाच्या आर्मथक आहि नैहिक उन्निीसाठी चळवळ आरंहभली. मृत्यूनंिर दोन वषांनी १८८५ साली 
त्याचंी स्मृिी राहावी म्हिून व्हाइट चॅपेलमध्ये ‘टॉयन् बी हॉल’ बाधंण्याि आला. 

 
३ इ. बी. काऊएल : 

 
जन्म १८२६. १८५६ साली कलकत्त्याि पे्रहसडेन्सी कॉलेजाि इहिहासाचे प्राध्यापक आहि थोड्याच 

हदवसानंी ससं्कृि कॉलेजचे अध्यक्ष म्हिून नेमिकू. १८६७ साली कें हब्रज हवश्वहवद्यालयाि यानंी संस्कृि 
अध्यापकाची जागा स्वीकारली. 

 
४ वुइल्यम स्टेड : 

 
जन्म ५ ज लै १८४९. १८८३ पासून १८८९ सालापयंि ‘पेलमेल’ पहत्रकेचे संपादक होिे. ‘मेडन 

हरब्यूट’ हनबधं हलहहल्याबद्दल यानंा िीन महहन्याचंा बहंदवास भोगावा लागला होिा. ‘हरव्ह्य ूऑफ् हरव्ह्यजू’ 
पत्र यानंी स रू केले. यानंी शािंी, अध्यात्मवाद आहि रहशयाशी मतै्रीचे संबधं जोडण्यासाठी प ष्ट्कळच 
खटपट केली. बोअर य द्धाच्या वळेी बोअर लोकाशंी याचें सहान भिूीचे सबंंध होिे. १५ एहप्रल १९१२ साली 
‘हटटॅहनक बोट’ ब डाली. त्याि हे ब डून मृत्यू पावले. 

 
५ एड णवन आनोल्ड : (सर) 

 
जन्म १० जून १८३९. कवी आहि हशक्षििज्ज्ञ. १८५२ साली ‘बेल्शाजसम फीस्ट’ नावाचे काव्य 

हलहून यानंी न्यूहडगेट बहक्षस हमळहवले. प ण्याच्या सरकारी संस्कृि कॉलेजचे हे अध्यक्ष होिे. १८६९ साली 
इंग्लंडाि परि जाऊन ‘डेहल टेहलग्राफ’ पत्राच्या संपादक मंडळाि हे सामील झाले. याचें काव्यगं्रथ : 
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‘पोएम्स’ (१८५३), ‘हद इहंडयन साँग ऑफ् साँगस’ (१८७५) ‘हद लाइट ऑफ एहशया’ (१८७९) ‘इंहडयन 
पोएरी’(१८८३) ‘हद साँग सेलेस्स्टयल’ (१८८५) वगैरे. 

 
६ कापेन्टर (जोसेफ ॲस्टेहलन कापेंटर) : 

 
जन्म १८४४. प्रख्याि समाजसेहवका मेरी कापेंटर हहच्या भावाचा म लगा. धममित्त्वज्ञ. १९०६ िे 

१९१५ पयंि मचेँस्टर कॉलेजचे अध्यापक आहि नंिर अध्यक्ष. 
 

७ चालवस व्हॉयसी : (रेव्हरेंड) 
 
जन्म १८२८. व्हाईट चॅपेलचे क्य रेटर होिे. धममहवषयक व्याख्यानाम ळे १८८३ साली यानंा 

ि रंुगवास भोगावा लागला. नंिर यानंी लंडनमध्ये अदै्विवादी हथइस्स्टक चचम स्थापन केले, मृत्यू १९१२. 
 

८ जॉजव मुल्लर : 
 
जन्म १८०५. हवख्याि ‘नॉन् कन्फर्ममस्ट’ धमोपदेशक. १८३५ साली हब्रस्टलच्या एहश्लडाउन येथे 

यानंी एक अनाथाश्रम स्थापन केला. मतृ्यू १८९८. 
 

९ जॉन हेन्री न्यमून (कार्मडनल) : 
 
जन्म २१ फेब्र वारी १८०१. इटलीि प्रवास करीि असिा त्यानंी ‘लीड काइंडली लाइट’ नावाच्या 

प्रख्याि कहविेची रचना केली. रॅक्टेहरयन चळवळीचे हे एक म ख्य नेिे होिे. या चळवळीहनहमत्त 
हलहहलेल्या धार्ममक प स्िकाम ळे यानंी फार मोठी कीिी हमळहवली. काही हदवसानंी ही चळवळ समाप्ि 
झाली आहि १८४५ साली यानंी स्विःच पोपचे अन यायी बनून रोमन कॅथॉहलक धमाचा स्वीकार केला. 
१८७९ साली कार्मडनल म्हिनू याचंी नेमिूक झाली. मृत्य ू१८९०. 

 
१० वुइल्यम जोन्स : (सर) 

 
हवख्याि प्राच्यभाषा पंहडि. जन्म १७४६. १७८३ साली बगंालच्या स प्रीम कोटाचे जज्ज म्हिून याचंी 

नेमिूक झाली. १७८७ साली यानंीच प्रथम, संस्कृि भाषेशी लॅहटन आहि ग्रीक भाषेचे साम्य असल्याचे 
दाखवनू देऊन हवद्वान् मंडळींचे लक्ष वधेले. कलकत्त्याच्या रॉयल सोसायटीची स्थापना यानंी केली व 
पहहले अध्यक्ष झाले. यानंी हलहहलेले गं्रथ : शाक न्िल आहि हहिोपदेश याचें सपूंिम इंग्रजीि अन वाद व वदे 
आहि मन स्मिृी याचंा काही भाग अन वाहदि केला. २७ एहप्रल १७९४ साली कलकत्त्यािच हे मरि पावले. 

 
११ जेम्स मार्मटनो : 

 
हॅहरएट मार्मटनो या लेहखकेचे हे बधूं. जन्म १८०५ नॉर्मवच येथे. हे डस्ब्लन आहि हलव्हरपूलच्या 

य हनटेहरयन सपं्रदायाचे धमोपदेशक होिे. मचेँस्टर न्यकूॉलेजचे अध्यापक व नंिर अध्यक्ष झाले. हवख्याि 
ित्त्वहजज्ञासू लेखक म्हिनू हे प्रहसद्ध. याचें गं्रथ : ‘हद रॅशनल ऑफ् हरहलजस हहस्री’ (१८३६) ‘हहम्स फॉर 
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हद हििन चचम अँड होम,’ (१८४०) ‘टाइप्स ऑफ् एहथकल हथअरी’ (१८८५) ‘ए स्टडी ऑफ् स्स्पनोजा’ 
(१८८२) वगैरे. 

 
१२ डॉ. बनाडो : 

 
जन्म १८४५. आयलंड. अनाथ म लासंाठी १८६६ साली ‘बनाडो होम् स’ची यानंी स्थापना केली. 
 

१३ डॉतटर लेगी : 
 
जन्म १८१५. मलाक्का येथे अँग्लो-चायनीज् कॉलेजचे अध्यक्ष होिे. १८७६ साली ऑक्सफडम येथे 

हचनी भाषेचे अध्यापक म्हिून याचंी नेमिकू झाली. यानंी मूळ, अन वाद आहि टीकेसह ‘चायनीज 
क्लाहसकल’ (१८६१–८६) नावाचा हवख्याि गं्रथ सपंाहदला. 

 
१४ डेक्व्हड हेयर 

 
जन्म (१७७५) स्कॉटलंड येथे. घड्याळाचंा व्यवसायी म्हिून भारिाि आले. पि बंगालमध्ये इगं्रजी 

हशक्षिाच्या प्रचाराला मदि केल्याम ळे याचंी ख्यािी झाली. स्मरिीय ठरले. राजा राममोहन राय आहि 
हकत्येक प्रहिहष्ठि इगं्रज याचं्यासह यानंी कहदू कॉलेजची स्थापना आहि शालेय क्रहमक प स्िकासंाठी 
‘स्कूलब क सोसायटी’ स्थापन केली. याचं्या प्रोत्साहनाने कलकत्त्याि हनरहनराळ्या हठकािी आिखीही 
काही इंग्रजी आहि बंगाली हवद्यालये प्रहिहष्ठि झाली. प्रख्याि ‘हेयर स्कूल’ हे याच हहिेच्छू इंग्रज 
गृहस्थाची स्मृिी म्हिून आज हवद्यमान आहे. मृत्यू १८४२. 

 
१५ णथओडोर पाकव र : 

 
जन्म १८१०. अमेहरकेिील प्रख्याि धममप्रचारक. य हनटेहरयन मिाचे अन यायी असूनही िे 

य स्क्िवादी म्हिजे योग्यायोग्य पाहिारे होिे. अमेहरकेिील ग लामहगरीची प्रथा बंद करण्यासाठी ज्या ज्या 
चळवळी झाल्या त्याचं्या म ख्य नेत्यापंैकी हे एक होिे. याचंी गं्रथरचना : ‘ए हडस्कोसम ऑफ मटॅसम पटेकनग ट  
हरहलजन.’ (१८४१), ‘सममन्  स् ऑफ् हद टाइम्स’ वगैरे. आत्यंहिक पहरश्रमाम ळे आरोग्य हबघडून १८८८ 
साली या हवद्वान् गृहस्थाला मृत्यू आला. 

 
१६ फ्राक्न्सस न्यमून : 

 
कार्मडनल न्यूमनचे बधूं. जन्म १८०५. मचेँस्टर न्यू कॉलेज आहि नंिर लंडन य हनव्हर्मसटी कॉलेज 

याि अध्यापक. कार्मडनल न्यूमनच्या हवरुद्ध धमममिाला याचंा पाकठबा असे. इहिहासाि ज्या सगळ्या हभन्न 
हभन्न धमममिाचंा उल्लखे आहे त्या सवांचे म ख्य वैहशष्ट्ट्य ज्याि असेल अशा समन्वयात्मक धार्ममक मिाचे 
प्रयोजन आहे असा याचंा हवश्वास होिा. १८५३ साली त्याचंा ‘फेहजस् ऑफ् फेथ’ हा हवख्याि गं्रथ प्रहसद्ध 
झाला. 
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१७ बूथ : 
 
जन्म १८२९. सलॅ्व्हेशन आमीचे संस्थापक आहि त्या संस्थेचे पहहले जनरल. त्याचंा म लगा व ईल्यम 

ब्रॉमवले बूथ १९१२ िे १९२८ पयंि सलॅ्व्हेशन आमीचा जनरल होिा. 
 

१८ ब्रडॅलॉ : 
 
जन्म २८ सप्टेंबर १८३३ रोजी. समाजवाद हवरोधक समाजस धारक. पालममेंटमध्ये सभासद म्हिनू 

हनवडून आल्यावर शपथ घेण्याला नाकबलू झाल्याम ळे दोनदा त्याची हनवड व्यथम गेली. शवेटी हिसऱ्या वळेी 
हनवडून आल्यावर त्याने शपथ घेण्याचे मान्य केले. ॲहन बेझटंबरोबर सहकायम करून ‘हद फू्रटस् ऑफ 
हफलासॉफी’ नावाची प स्स्िका प्रकाहशि केल्याम ळे यानंा सहा महहन्याचंी कारावासाची हशक्षा आहि २०० 
पौंड दंड झाला. ‘जगािील वाढत्या जननसंख्येचे हनयंत्रि’ या हवषयावरही याचं्या हािून प स्स्िका हलहहली 
गेली होिी. हे ३० जानेवारी १८९१ रोजी मृत्यू पावले. 

 
१९ मोणनयर वुइल्यम स (सर) : 

 
याचंा जन्म १२ नोव्हेंबर १८१९ ि म ंबई येथे झाला. हायलीबेरी आहि नंिर ऑक्सफोडम येथे हे 

संस्कृिचे अध्यापक होिे. म ख्यिः याचं्याच प्रयत्नानंी ‘इंहडयन इन्  स्स्टटू्यट’ ची स्थापना झाली. संस्कृि 
भाषेचे व्याकरि आहि कोश यानंीच हलहहला. यानंी केलेले गं्रथ : ‘रूहडमेंटस् ऑफ् कहद स्थानी’ (१८५८) 
‘इंहडयन एहपक् पोएरी’ (१८६३) ‘इंहडयन हवजडम’ (१८७५) ‘कहद इझम्’ (१८७७) ‘मॉडनम इंहडया’ 
(१८७८) ‘हरहलजस थॉटस् अँड लाइफ् इन इंहडया’ (१८८३) ‘ब हद्धझम्’ (१८९०) ‘शाक ं िल आहि काही 
संस्कृि काव्ये’ याचें संपादन. 

 
२० मॅडम ब्लॅव्हॅटस्की : 

 
रहशयाि १८३१ साली जन्म. आध हनक हथऑसॉफी अथात् ब्रह्महवद्या मिवाद प्रविमक. 
 

२१ णमसेस कॉणसट : 
 
सर हथओडर मार्मटन याचंी पत्नी. ११ ऑक्टोबर १८२७ रोजी जन्म. शके्सहपयरच्या नाटकाि 

नाहयकाचं्या भहूमका करून हहने अहभनय नैप ण्याबद्दल खूप ख्यािी हमळहवली होिी. १८५१ साली हववाह 
झाल्यावर रंगभमूीशी असलेला हहचा संबधं स टला. १८८५ साली ‘ऑन् सम् ऑफ् शके्सपीयसम हफमेल 
कॅरेक्टसम’ नावाचा गं्रथ हहने हलहहला. ३१ ऑक्टोबर १८९८ रोजी ही मरि पावली. 

 
२२ णमस् कॉब (फ्रास्न्सस पॉवर कॉब) : 

 
१८२२ साली डस्ब्लनजवळील न्यूहब्रज गावी हहचा जन्म झाला. आई आहि नंिर वडील अशी 

एकामागनू एक मरि पावल्याम ळे हहच्या अन्िःकरिाि गाढ धममहजज्ञासेचा उदय झाला. ही स्त्रीस्वािंत्र्य 
चळवळीिील म ख्य नेत्यापंकैी एक होिी. गं्रथरचना :– ‘फ्रें डलेस गलमस्’ (१८६१) ‘हक्रहमनलस्’, 
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‘इहडयटस्’ ‘हवमेन अँड मायनसम’ (१८६९) ‘डार्मवहनझम इन् मॉरलस्’ (१८७२) ‘हध होपस् ऑफ् हद ह्यमून 
रेस् हहयर आफट् र अँड हहयर’ (१८७४) वगैरे. 

 
२३ णमसेस बटलर : 

 
हॅरो हवद्यालयािील म ख्य हशक्षक जॉजम बटलर याचंी पत्नी. जन्म १८२८. स्त्रीस्वािंत्र्याच्या 

चळवळीिील नेत्री आहि समाजस धारक म्हिून प्रहसद्ध. 
 

२४ स्टॉपफोडव बु्रक (रेव्हरंड) : 
 
जन्म १८३२. हे डस्ब्लन हरहनटी कॉलेजचे प्रहसद्ध हवद्याथी होिे. धमोपदेशक या नात्याने यानंी 

हदलेली व्याख्याने हवचार व भाषा याचं्या ऐश्वयाने य क्ि अशी असि. गं्रथरचना : ‘हथऑलॉजी इन् हद 
इंस्ग्लश पोएटस्’ (१८७४) ‘प्रायमर ऑफ् इसं्ग्लश हलटरेचर’ (१८७६) ‘हमल्टन’ (१८७९) ‘टेहनसन’ 
(१८९४) ‘सरमनस्’ (१८६८ िे ९४) पोएरी ऑफ् ब्रॉउकनग (१९०२) इत्याहद. मृत्यू १९१६. 

 
 ٭٭٭
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विानुक्रणमक नामसूची 
  
अघोरकाहमनी आसाम 
अघोरनाथ ग प्ि इंहडयन असोहसएशन 
अन्नदाचरि खास्िगीर ‘इंहडयन मेसेंजर’ पहत्रका 
अन्नदाहयनी सरकार इंहडयन रॅहडकल लीग 
‘अन्यपूवा’ इंहडया लायब्ररी 
अभयाचरि चक्रविी (मामा) इंद प्रकाश पहत्रका 
अभयाचरि चक्रविी (श्वश र) इंदूर 
अभयाचरिदास इंद्रनाथ बंद्योपाध्याय 
अमृिलाल बसू इंपी (कॅथेहरन) 
अमृिबझार पहत्रका इंग्लंड 
अमृिसर ईशानचंद्रराय 
अयोध्यानाथ पाकडाशी ईश्वरचंद्र ग प्ि 
ऑल्काट (कनमल) ईश्वरचंद्र घोषाल 
ॲक्रॉईड ईश्वरचंद्र हवद्यासागर 
अलेक्झाडं्रा (पलेॅस) उड्रोसाहेब 
अवन्िीदेवी उन्माहदनी 
अहलपूर जेल उपासक मंडळी 
अबला–बाधंव पहत्रका उपेंद्रनाथ दास 
अपर हमडल क्लास उपेंद्रनाथ बसू 
अलाहाबाद उमानाथ ग प्ि 
ऑक्सफडम उमेशचंद्र दत्त 
अहमदाबाद उमेशचंद्र म खोपाध्याय 
आल्बटम हॉल एक्रॉइड (क मारी) 
आग्रा ‘एज्य केशन गझेॅट’ पहत्रका 
आंध्र कॉन्फरन्स एस. एन्. डॉट्  
अडवानी (नवलराय शौहकराम) कटक 
आनंदचदं्र हमत्र कन्फ्यूहशयस 
आनंदचदं्रराय कमलक टीर 
आनंदमयी (मोठी आत्या) कमलाम्मा 
आनंदमोहन बसू कराची 
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आनंदवादी दल कलाईघाट 
आमदपूर कलकत्ता 
आनोल्ड (एडहवन) कलकत्ता कॉलेज 
आयमसमाज कलकत्ता रकेनग ॲकॅडेमी 
आश्रमाचा इहिहास काँग्फ्यचू, कॉन्फ्यूशस 
इंहडयन आयहडअल्स काकं डगाछी 
कॉब (हमस) कौम दीपहत्रका 
कानपूर कॅथेहरन इंपी 
कॉलेट (हमस्) हक्रस्टल पलेॅस 
कानाईबाबू (रकेनग इस्न्स्टटू्यटचे हेडमास्िर) के्षत्रनाथ शठे 
काहंिचदं्र हमत्र खाडंवा 
काहमनी सेन खार्मसयागं 
कापेंटर (अध्यापक जॉन ॲस्टेलीन) खोदाई (नोकर) 
काहलकि हििन िरुिी  
कालीनाथदत्त गंगाधर हािी 
कालीनाथ बसू गंगार बादा 
कालीनारायि ग प्ि गिेशचंद्र घोष 
कालीप्रसन्न चक्रविी गिेश स ंदरी 
काशी गॉडमन (सेनापिी) 
काशीचंद्र घोषाल गाजीपूर 
काशीश्वर हमत्र ग हडव्ह चक्रविी 
ककडरगाडमन ग रुचरि महलानवीश 
क चहबहार हववाह ग रुदास चक्रविी 
क ं जलाल घोष गोपालस्वामी अय्यर 
क डोराम चौध री गोयालपाडा 
क ं टे गोलकमिीदेवी (मािा) 
क लसबंंध गोवधमन हशरोमिी 
क ली कायदा (मज राचंा कायदा) गोकवदचदं्र घोष 
क स म (धाकटी बहीि) गौर गोकवदराय 
कृष्ट्िचरि (न्हावी) गोहत्ती 
कृष्ट्िदास पाल संघहटि दल (घनहनहवष्ट दल) 
कृष्ट्िहबहारी सेन चंद्रनगर 
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केदारनाथ राय  चंदावरकर (नारायि गिेश) 
कें हब्रज चंद्रकेि  दत्त 
केळकर (सदाहशव पाडं रंग) चागंडीपोिा (गाव) 
केलनार कंपनी चालस (डॉक्टर) 
केशवचंद्र सेन चादंमोहन मतै्र 
केशवचंद्रसेनची पत्नी कचिादासी 
कैलासचदं्र चक्रविी चैिन्यचहरिामिृ 
केशवदल चौदावा कायदा (चौद्दआईन) 
कोइमिूर जगचं्चद्र बंदोपाध्याय 
कोकोनाडा जॉन ब्राईटची कन्या व जावई 
कोन्नगर जयनगर 
कोलंबो जयनारायि िकम पंचानन 
कौएल जॉजम मूलर 
जालासी (गाव) दार्मजकलग 
जेम्स मार्मटनो द गामोहनदास 
जोन्स (सर व इल्यम) द लची (माजंर) 
टॉयनबी (आनोल्ड) देपूर 
टॉयनबी हॉल देवी प्रसन्नराय चौध री 
टी. के. घोष ॲकॅडमी बाकंीपूर देवेंद्रनाथ ठाकूर 
हटपू स लिान द्वारकानाथ गंगोपाध्याय 
टी. माधवराव (सर) द्वारकानाथ ठाकूर 
ट ंडला द्वारकानाथ बागची 
टॉलमूड द्वारकानाथ हवद्याभषूि 
टूबनर कंपनी हद्वजेंद्रनाथ ठाकूर 
ठाक रदासी ‘धममजीवन’ 
हडकन्स ‘धममित्त्व’ पहत्रका 
हडब्रगूड ध बडी 
ड मराओ नवगाव 
डेस्व्हड हेयर नगेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय 
डॅल (सी. एच. ए.) नंदलाल राय 
डलहौसी इस्न्स्टटू्यट ‘नयनिारा’ 
‘ित्त्वकौम दी’ पहत्रका नवहद्वपचदं्र दास 
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‘ित्त्वबोहधनी’ पहत्रका नवहवधान 
िरंहगिी (हद्विीय कन्या) नवीन ठाकूर 
िीन नंबरचा कायदा नवीनचंद्र चक्रविी 
हिनकडी घोष नवीनचंद्र राय 
‘ि ली’ नवीनचंद्र सेन (कहव) 
िेजपूर नवीनचंद्र सेन (केशवचंद्र सेनचे वडील भाऊ) 
िेलंग (के. टी.) नागपूर 
हत्रचन्नापल्ली नम्ब द्री ब्राह्मि 
तै्रलोक्यनाथ सान्याल नायर 
थाकमिी नारायि गिेश चंदावरकर 
हथओडोर पाकम र नारायि परमानंद 
हथऑसॉहफकल सोसायटी न्यूमन (जॉन हेनरी) 
दहक्षिेश्वर न्यूमन (फ्रास्न्सस) 
दयानंद सरस्विी ‘हनवाहसिाचा हवलाप’ (काव्य) 
दयाळकसग (सरदार) नीहि हवद्यालय 
दाहक्षिात्य वैहदक ब्राह्मि नीलकमल देव 
 नीलमिी हमत्र 
 नेपालचदं्र महल्लक 
 नेपोहलयन 
  
नेल  सन फकिद्र यहि 
नॅशनल इस्न्डयन असोहसएशन फॉसेट (हमसेस) 
‘पंचप्रदीप’ बंगचंद्रराय 
परमानंद (नारायि) बिाडो (डॉक्टर) 
परश राम बडहलयन लायब्ररी (ऑक्सफडम) 
पाकम र (हथओडोर) बंगलोर 
पानेल बटलर (हमसेस) 
पावमिीचरि राय बडबेलून (गाव) 
हपगॉट (हमस्) बडोदे 
हपिा, ‘हरानंदभट्टाचायम’ बिाडो 
हपिामह–आजोबा–रामक मार भट्टाचायम बायबल.  
हपिामही–आजी–लक्ष्मीदेवी बाघ आचंडा (गाव) 
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हपसामशाय–आिेचा नवरा बारासि 
हपसीमािा– (आत्या आनंदमयी) बारीपूर 
‘पीपल  स पलेॅस’ बडम कंपनी 
प िे बाहलगजं 
प ण्यदाप्रसाद सरकार बाकंीपूर 
प री बी. एल. ग प्ि (हमसेस) 
‘प ष्ट्पाजंली’ (गं्रथ) ‘हबरादर कहदू’ पहत्रका 
‘प ष्ट्पमाला’ (गं्रथ) हबहपनचदं्र पाल 
प्यारीचरि सरकार हबहपनहबहारी सरकार 
प्यारी मोहन चौध री ब हचया पिंलू 
प्रकाशचदं्र राय बूथ (जनरल व हमसेस) 
प्रिापचंद्र मज मदार बूथ (ब्रॉमवले) 
पिजोबा–प्रहपिामह– ‘रामजय न्यायालंकार’ पहा बेजवाडा 
प्रबंधावली बेथून कॉलेज 
‘प्रभाकर’ पहत्रका बेलघेहरया 
प्रमदाचरि सेन बेंजाहमन 
प्रसन्नक मार राय बेहाला (गाव) 
प्रसन्नक मार सवाहधकारी बोडमस्कूल 
प्रसन्नक मार सेन ब्रजनाथ दत्त 
प्रसन्नमयीदेवी (प्रथमपत्नी) ब्रजेंद्रक मार बसू 
प्रािक मार दास ब्रह्मप त्र नद 
हप्रयनाथ भट्टाचायम ब्रह्ममयी (द गा मोहनदास याचंी पत्नी) 
हप्रयनाथ राय चौध री ब्राडला 
हप्रयनाथ बसू ‘ब्राह्म पस्ब्लक ओहपहनयन’ पहत्रका 
पे्रमचादं िकम वागीश ब्राह्म प्रहिहनधी सभा 
‘प्रौढ महहला हवद्यालय’ ब्राह्महमशन पे्रस 
  
ब्राह्मबालक बोहडंग मदनमोहन िकालंकार 
ब्राह्मबाहलका हवद्यालय ‘मद्य की हवष’ 
‘ब्राह्मसमाज कहमटी’ मध सूदन राव 
ब्राह्मसमाज लायब्ररी महिलाल महल्लक 
ब्राह्मसमाजाचा इहिहास मोहनयर व इल्यम्स (अध्यापक) 
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ब्राह्मधमम साधना मनमोहन घोष 
ब्राह्मसाधनाश्रम मनोमोहहनी (गिेशस ंदरी) 
हब्रहटश इंहडयन असोहसएशन मद्रास 
हब्रहटश म्य हझयम लायब्ररी मयदा गाव 
हब्रस्टल मछलीपट्टि 
ब्र क (रेव्हरंड स्टॉप फोडम) मलबार हकनारा 
ब्लॅव्हॉटस्की महादेव गोकवद रानडे 
ब्लेकर (हमस्टर) महालक्ष्मी 
भगविी देवी (हवद्यासागर याचंी आई) महीमचदं्र बंद्योपाध्याय 
भगवान् चदं्र बसू महेंद्रलाल सरकार (डॉक्टर) 
भहग हददी महेशचंद्र चौध री 
‘भट्टीबाब’ू ‘मद्रास मेल’ पहत्रका 
भवानीपूर मायकेल मध सूदन दत्त 
भवानीपूर आहद ब्राह्मसमाज ‘माघोत्सवी उपदेश’ 
भवानीपूर (स्विःच्या घराि) ब्राह्मसमाज मंगलोर 
भवानीपूर साऊथ सबबनम स्कूल माधवराव (सर टी.) 
भाडंारकर (रामकृष्ट्ि गोपाळ) मार्मटनो (जेम्स) 
भारि आश्रम मासेहलस 
भारिचदं्र (राय ग िाकर) म्य हटनी (हशपायाचें बंड) 
भारिवषीय ब्राह्मसमाज ‘हमरर’ पहत्रका 
भारिसभा ‘म क ल’ पहत्रका 
भीमराव म स्क्िफौज (साल्व्हेशन आमी) 
भ वनमोहनदास म ंगेर 
भोलानाथ पाल म ंबई 
भोलानाथ साराभाई म दहलयार (रंगनाथन्) 
मगराहाट म लिान 
महजलपूर मूलर (जॉजम) 
‘महजलपूर पहत्रका’ ‘मेजबऊ’ 
महजलपूर बाहलका हवद्यालय मकॅहमलन कंपनी 
महजलपूर हाहडंज मॉडेल (बगंाली) स्कूल मकॅनग (हमस) 
महजलपूरचे इंग्रजी स्कूल यद मिी घोष 
म जफरपूर यद नाथ चक्रविी 
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महिहारी याजपूर 
  
यादवचदं्र चक्रविी रामयादव चक्रविी 
‘य गान्िर’ रुटलेज (जेम्स) 
योगेंद्रनाथ बंद्योपाध्याय (जावई) रेहजमेंटल ब्राह्मसमाज बंगलोर 
योगेंद्रनाथ बंद्योपाध्याय (हवद्याभषूि) लखनौ 
रघ नाथराव (हदवािबहादूर) लक्ष्मीदेवी (वडलाचंी आई) 
रंगनाथम् म दहलयार लक्ष्मीमिी 
रंगाचालूम  (हदवाि) लछमनप्रसाद 
रजहननाथ राय लंगडी च लि बहीि 
रिलाम लंडन 
रवा (क त्रा) लॉरेन्स (लॉडम) 
रमानाथ घोष लालकसग 
रमा (रामक मार हवद्यारत्न याचंी म लगी) लावण्यप्रभा बसू 
रावळकपडी लाहोर 
राव (सर टी. माधव) लीलाविी अस्ग्नहोत्री 
राजकृष्ट्ि बदं्योपाध्याय लेग (डॉक्टर) 
राजकृष्ट्ि म खोपाध्याय लेहना कसग 
राजनारायि बसू लोकनाथ मतै्र 
राजपूर वहकंग मेन्स इन् स्स्टटू्यट 
राजमहेंद्री वागळे (बी. एम्.) 
राजलक्ष्मी सेन हवजयकृष्ट्ि गोस्वामी 
रानडे (महादेव गोकवद) हवनोहदनी (हरनाथ बसूंची पत्नी) 
रािी रासमिी हवराजमोहहनी देवी (हद्विीय पत्नी) 
राधाकान्ि देव (राजा सर) हवल्यम् (अध्यापक मोहनयर) 
राधाकािं बंद्योपाध्याय हवरेशकलगम् पंिल  
राधागोकवद मतै्र व इंडसर कॅसल 
राधारािी लाहहडी व इहलयम स्टेड 
राहधकाप्रसन्न म खोपाध्याय (स्कूल इन्स्पेक्टर) विेीसंहार नाटक 
राहधकाप्रसन्न म खोपाध्याय (इंहजहनयर) वसे्टहमहनस्टर ॲब े
रामक मार भट्टाचायम (आजोबा वहडलाचें वडील) वैहदक ब्राह्मि 
रामक मार हवद्यारत्न वगंमहहलाहवद्यालय 
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रामकृष्ट्ि गोपाळ भाडंारकर वगंीय साहहत्य पहरषत्  
रामकृष्ट्ि परमहंस व्हॉन साहेब 
रामकृस्ष्ट्िया व्हॉयसी (रेव्हरंड चालमस) 
रामगिी चक्रविी शरचं्चद्र राय 
रामजय न्यायालंकार (पिजोबा) शहशभषूि बसू (प्रचारक) 
रामिन  लाहहडी शहशभषूि बसू (सह–संपादक) 
‘रामिन  लाहहडी आहि ित्काहलन वगं समाज’ हशहिकंठ महल्लक 
राममोहन राय (राजा) हशवकृष्ट्ि दत्त 
  
हशवनाथ दत्त ‘सारस पक्ष्याची वािी’ 
हशवचंद्रदेव साराभाई (भोलानाथ) 
हशवनारायि अस्ग्नहोत्री हसटीस्कूल 
हशवसागर हसन्द हरयापटी पाहरवाहरक समाज (कौट ंहबक 

समाज) 
हशलाँग हसन्द हरयापटी ब्राह्मसमाज 
हशहलग डी हसमला 
श कना सीिानाथ नन्दी 
श करम ल्ला स ंदरी मोहनदास 
शयेालखाकी (क त्री) स रि 
शोभाबाजार स रेंद्रनाथ बंद्योपाध्याय 
श्यामबाजार ब्राह्मसमाज ‘स लभ समाचार’ पहत्रका 
श्यामाचरि ग प्ि स हाहसनी (कन्या) 
श्रीकृष्ट्ि उद्गािा ‘सोमप्रकाश’ पहत्रका 
श्रीनाथ दत्त सोसायटी ऑफ हथस्स्टक फ्रें डस 
श्रीनाथ दास सौदाहमनी खास्िगीर 
श्रीशचदं्र चौध री स्टेड (व इल्यम) 
श्रीशचदं्र हवद्यारत्न सलॅ्वशेन आमी 
श्रीराजाराम मोहनराय रॅगेडस्कूल हरगोपाळ सरकार 
स्टॉपफोडम ब्र क हरचंद्र न्यायरत्न (आईचे वडील) 
स्रीट (गाव) हरनाथ बसू 
सक्कर हरलाल राय 
‘सखा’ पहत्रका हरानंद भट्टाचायम (वडील) 
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सटवी (‘जािहहरिी’) हहरदास दत्त 
सिीशचंद्र चक्रविी हहरनाभी 
माहसक ‘समदशी’ पहत्रका हहरनाभी धमादाय दवाखाना 
‘समालोचक’ पहत्रका हहरनाभी ब्राह्मसमाज 
सर स्क्लफ साहेब हहरनाभी म्य हनहसपाहलटी 
सरला महलानवीश हरेकृष्ट्ि बाबाजी 
सरोहजनी (कन्या) ‘हायचचम’ 
संस्कृि कॉलेज ‘हा काय ब्राह्महववाह!’ 
साऊथ सबबनम स्कूल (भवानीपूर) हाहडंज मॉडेल स्कूल (महजलपूर) 
‘साधनकानन’ ‘कहदू पेहरएट’ पहत्रका 
‘साधनाश्रम’ कहदू महहला हवद्यालय 
साधनाश्रमाचा इहिहास ‘हहमाहद्रक स म’ 
साधारिचंद्र हेमचंद्र हवद्यारत्न 
साधारि ब्राह्मसमाज हेमचंद्र क मार घोष 
‘साप्िाहहक समाचार’ पहत्रका हेमलिा (ज्येष्ठ कन्या) 
शारदानंद हालदार हेमेंद्रनाथ दत्त 
 हेयर (डेस्व्हड) 
हेयर स्कूल होळकर 
हेल्पस् (सर आथमर) ज्ञानदा (रामक मार हवद्यारत्न याचंी पत्नी) 
हैदराबाद (कसधप्रदेश)  

 
 ٭٭٭


