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थोडेसे प्रारंणभक 
 

१५ िोव्हेंबर १९८२ ला पूज्र् जििोबािींचा आत्मा ब्रह्माि जिलीि झाल्र्ाची बािमी आली. प्रत्रे्क 
िश्वर िेहाला पंचत्िाि जिलीि व्हािचे लागिे. पण सिांच्र्ाच जिलीि होण्र्ाची िोंि घेण्र्ाि रे्ि िसिे. 
जििोबािींचे व्र्स्तित्ि हे असामान्र्. श्री. अरवििािंी आपल्र्ा कल्पिेिला महामािि रंगजििािा महात्मा 
गाधंी आजण जििोबा र्ाचें जचत्र डोळ्र्ासमोर ठेिले असेल वकिा िाही कोण िाणे. पण माझ्र्ासारखा 
सामान्र् माणूस िेव्हा माणसािल्र्ा र्ा जहमालर्ाकडे पाहािो िेव्हा ित्त्िज्ञािंी िणयि केलेला महामािि िो 
हाच, असे त्र्ाला िाटल्र्ािाचूि रहाि िाही. थिभािजिशषेाच्र्ा जभन्निेम ळे गाधंी, िेहरू, जििोबा, अरविि, 
रिीन्द्रिाि, मातसय, रसेल, शकंराचार्य, ज्ञािेश्वर हे िगेिगेळे भासिील हे खरे. पण हे सगळेच महामािि 
होिे र्ािं शकंा िाही. पूज्र् जििोबाचें सगळेच सामान्र् माणसापेक्षा िगेळे. त्र्ांचे चालणे, बोलणे, िागणे 
िगेळे. त्र्ाचें मरण पण िगेळे. मी जििोबािंा प्रिम १९३३–३४ सालाि पाजहले आजण त्र्ािंिर त्र्ािंा 
अिेकिा पाजहले. गाधंीिािी अियशास्त्रािर त्र्ाचं्र्ाशी िोडीशी चचाही केली आजण त्र्ािूि मला कळले िे 
एिढेच की, ज्र्ािंा महामािि म्हणिा रे्ईल त्र्ापंैकी जििोबा हे एक. मी त्र्ािंा पाजहले आजण त्र्ाचं्र्ाशी 
बोललो िेव्हा िे गाधंींच्र्ा िधा पजरसरािील आश्रमाचें प्रम ख होिे. त्र्ा काळाि जििोबािींप्रमाणेच इिरही 
महान् व्र्तिींची माझी भेट झाली. िल्लभभाई (त्र्ािंा प ढे िल्लभथिामी म्हणू लागले), मिोहरिी जििाण, 
अण्णासाहेब सहस्रब दे्ध, बाबािी मोघे, श्री. िाळ ंिकर, श्री. िे. सी. क मारप्पा आजण श्री. भारिन् क मारप्पा 
र्ाचं्र्ाही माझ्र्ा भेटी र्ाच काळािल्र्ा. पण र्ा सिय मोठ्या लोकािंही जििोबािींचा िगेळेपणा काही औरच 
होिा. त्र्ा काळाि जििोबािींिा बाबा म्हणि असि की िाही हे मला आठिि िाही. पण जििोबािींिी िेव्हा 
िाढी ठेिली िव्हिी आजण चालण्र्ा िागण्र्ाि िे आम्हाला गाधंीिींसारखेच िाटि असि. जििोबािींची 
प ष्ट्कळ व्र्ाख्र्ािे त्र्ािळेेला मी ऐकली होिी. जिद्यािी चळिळीसही जििोबािींिी आशीिाि जिला होिा. 
पण जििोबािी िगाला त्र्ा काळाि फारसे ज्ञाि िव्हिे. एका रीिीिे हा त्र्ाचं्र्ा महामािििेच्र्ा िर्ारीचा, 
िपश्चर्ेंचा काळ होिा. र्ा िपश्चर्ेंम ळेच त्र्ाचंी महामािििा जिश्वाच्र्ा जक्षजििािर फाकली. महात्मा गाधंींिी 
िैर्स्तिक सत्र्ाग्रहाच्र्ािळेी पजहले सत्र्ाग्रही म्हणिू जििोबाचंी जििड केली आजण जििोबािी प्रकाशाि 
आले. िैर्स्तिक सत्र्ाग्रहािील ि सरे सत्र्ाग्रही पंजडि ििाहरलाल िेहरू. पजंडि िेहरू हेही महामािि. 
पण जििोबा आजण िेहरू र्ाचंी जििीजगषा िगेळ्र्ा प्रकारची. गाधंीिींचा िाजत्त्िक, आध्र्ास्त्मक िारसा हा 
जििोबाकंडेच आला आजण िो शिेटपरं्ि िसाच राजहला. सिय िगाला हलििू सोडणारी भिूािाची चळिळ 
जििोबािंी केली. पण त्र्ािूि त्र्ािंी ‘रािकारण’ मात्र उत्पन्न केले िाही. िर्वहिच्र्ा रािकीर्, सामाजिक 
गियिेऐििी त्र्ािंी ‘िर् िगत्’ चा िारा जिला. ‘िर् िगत्’ चा खरा अिय िर् मािि असा आहे. ‘िर् 
िगत्’ हे मािििेच्र्ा ित्त्िज्ञािाचे आजण चळिळीचे घोषिातर्, पण र्ा चळिळीचा उपर्ोग करूि रािकीर् 
झोिाि र्ाि ेअसे त्र्ािंा कधीही िाटले िाही. गाधंीिींच्र्ा ित्त्िज्ञािामागील िाजत्त्िक अजधष्ठात्र्ाची िागा ही 
जििोबािींचीच. जििोबािी ऋषी होिे. ित्त्ि िाणणारे होिे. ब्रह्म िाणणारे म्हणिू ब्राह्मण होिे. ब्राह्मणाचे 
कार्य हे मागयिशयकाचे, ग रुचे, न्र्ार्ाधीशाचे. त्र्ािूिच जििोबािींच्र्ा आचार्य क लाची कल्पिा पण जिघाली. 
 

पण िन्मिािंा महामािि आजण सामान्र् बालक र्ािं अंिर िसिे. ब द्धीचा आजण आि िजंशक माििी 
संपिेचा काही थििंत्र िाटा त्र्ाच्र्ाकडे असणारच. परंि , अशा बालकाचे महामाििामध्रे् पजरिियि होि 
असिािा होणारी प्रजिर्ा ही फार महत्त्िाची असिे. हीच खरी जशक्षणाची प्रजिर्ा. मािििशंाचा हाच खरा 
साथंकृजिक िारसा. ही प्रजिर्ा जटपणे, हा िारसा जटकजिणे हे माििी इजिहासाचे म ख्र् कार्य आहे. पूज्र् 
जििोबाचं्र्ा बाबिीि त्र्ाचें साक्षात् बंधू श्री. जशिािीराि भाि ेर्ािंी ही जििोबाचं्र्ा जिकासाचंी प्रजिर्ा जटपली 
आहे. श्री. जशिािीराि भाि ेहे केिळ त्र्ाचें बधूंच िाहीि. जििोबापं्रमाणे िेही आश्रमिासी आहेि. त्र्ाचंी ही 
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फार मोठी िपश्चर्ा आहे. अशा माणसालाच जििोबासारख्र्ाचं्र्ा आर् ष्ट्र्ाि उत्पन्न झालेल्र्ा संििेिा 
व्र्िस्थिि जटपिा रे्णार. 
 

जििोबािी ज्र्ा जििशी गेले त्र्ा जििशीच मी माझ्र्ा मिाशी संकल्प केला होिा की, साजहत्र्-
संथकृजि-मंडळािफे पूज्र् जििोबािींचे चजरत्र प्रजसद्ध कराि.े क . जिमयला िेशपाडें, श्री. रमाकािं पाटील, 
श्री. म्हसकर, श्री. गौिम बिाि आजण जििोबािींचे खािगी जचटणीस श्री. बाळ जििर् इत्र्ािींच्र्ा 
सहकार्ाम ळे जििोबािींचे चजरत्र आि प्रजसद्ध करण्र्ाचा र्ोग रे्ि आहे. शासकीर् म द्रणालर् िागपूरचे 
व्र्िथिापक श्री. बजेसल बे्रकि सहाय्र्क व्र्िथिापक श्री. रामचदं्र प्रभ िेसाई आजण इिर सिय सेिकिगय 
र्ािंी अत्र्ंि आप लकीिे र्ा गं्रिाचे स ंिर म द्रण करूि जिले. ब्रह्मजिद्यामंजिर, पििार रे्िील 
आश्रमिासीर्ाचं्र्ा मििीजशिार् िर हे चजरत्र प्रकाशाि रे्णे शतर्च िव्हिे. र्ा सिांचा आजण गं्रिलेखक श्री. 
जशिािीराि भाि े उफय  आबा र्ाचंा, िसेच साजहत्र्-संथकृजि-मंडळाचे सिथर् ि सेिकिगय र्ा सिांचा मी 
ऋणी आहे. 
 

भारिाच्र्ा पिंप्रधाि श्रीमिी इंजिरा गाधंी र्ाचं्र्ा हथिे र्ा चजरत्राचे प्रकाशि व्हाि ेअसे मला िाटि 
होिे. त्र्ािंी हे चजरत्र प्रकाजशि करािर्ाचे कबलू केले. त्र्ाचं्र्ाप्रिी मी माझी कृिज्ञिा व्र्ति कजरिो. 
 

पूज्र् बाबाचें चजरत्र मिकडूि प्रजसद्ध होणे हा माझ्र्ा आर् ष्ट्र्ािील एक महत्त्िाचा क्षण आहे असे मी 
माििो. 
 
४२, ‘र्शोधि’ : सुरेन्द्द्र बारकिंगे, 

म ंबई–४०० ००१. अध्र्क्ष, 
जििाकं ९ ि लै १९८४. महाराष्ट्र-राज्र् साजहत्र्-संथकृजि-मंडळ, 

म ंबई. 
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ककणित् णनिेदन 
 

णिनोबा-जीिन-दर्शन 
 

(१) आमची आई ‘अिंिकोजट ब्रह्माडंिार्का’ पूिेच्र्ा िळेीं रोि म्हणि असे. अिंिकोजट 
ब्रह्माडंिार्काला कोण िाणू ंशकेल? िसें च पू. जििोबािी म्हणि माझें आिंजरक िीिि कोणी च िाणू ं
शकणार िाहीं. िें मी च माझें िाणिों. ‘िाणसी िें ि झें िंू जच प्रत्र्क्ष प रुषोत्तमा’ हें च खरें. 
 

(२) परंि , गाधंीिींप्रमाणें च स्थििप्रज्ञि ल्र् असणाऱ्र्ा पू. जििोबािींिीं स्थििप्रज्ञिशयि, 
गीिाप्रिचिें आजण गीिाई हें िें साम्र्र्ोग िीिि-िशयि करजिलें  त्र्ािं त्र्ाचंें वकजचत् आिंजरक िीिि 
अिभाजसि होिें असें िाटिें. 
 

(३) ज्र्ाप्रमाणें ‘ि ग्धं गीिामृिं महत्’ म्हणिाि िें िूध ज्र्ािें िन्मािं पाजहलें  िाहीं त्र्ाला ि रूि 
उिाला गेलेलें  िूध अिभाजसि होिें िसें पू. जििोबािींचें िीिि म्हणिे आिंजरक िीिि वकजचत् अिभाजसत् 
होिें ि होिें असें म्हणिा ंरे्ईल. 
 

(४) अििा ज्र्ािें कधीं जह कमलसरोिर पाजहलें  िाहीं त्र्ाला थफ टकमलस गंधी मंि िाऱ्र्ाबरोबर 
कमलस गधं िोडा जमळाला म्हणिे पू. जििोबािींच्र्ा आिंजरक िीििाचा वकजचत् स गंध प्राप्ि होिो ि होिो 
असे म्हटल्र्ािाचूि राहिि िाहीं. 
 

(५) खरोखर जििोबािींचें िीिि-िशयि हें कमलाप्रमाणें अजलप्ि, पजित्र आजण सिांगश द्ध आहे 
र्ािं शकंा िाहीं. िें िीिि-िशयि सहस्रिल उत्फ ल्ल अम्लाि कमलाप्रमाणें जित्र्िूिि िरिळणारें आहे ही 
जह गोष्ट थपष्ट आहे. 
 

(६) माझ्र्ाकडूि सिात्मक ईश्वरकृपेिें जलजहलें  गेलेलें  पू. जििोबाचंें िीिििशयि हें एक प्रकारें 
उत्तरोत्तर जििर् च जििर् जमळिीि गेलेलें  महाप रुष-िशयि आहे. त्र्ाला महाकजि भिभिूीचे च शब्ि उत्तम 
रीिीिें लागू पडिाि : 
 

णप्रयप्राया िृणत्तविनिनयमधुरो िाणिणनयम  
प्रकृत्या कल्यािी मणिरनिगीि  पणरिय  । 
पुरो िा पश्चात् िा िणददमणिपयाणसिरसं 
रहस्य ंसाधूनामनुपणध णिरु्दं्ध णिजयिे ॥ 

 
 णर्िाजी न. भाि े

 (आबा) 
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पूज्य णिनोबा भािे जीिन-दर्शन 
 

प्रकरि १ िें 
 

घर 
 
डोळे उघडल्र्ापासूि बालकाला िें िें काहंीं दृष्टीस पडंू लागिें िें सिय दृश्र् त्र्ाला अत्र्ंि महत्त्िाचें िाटिें. 
िो अत्र्ंि एकाग्र जचत्तािें प्रत्रे्क िथि  आपल्र्ा अंिःकरणािं साठंििू ठेििो. जकिी का क्ष द्र िथि  असेिा, 
बालकाला जिच्र्ािं महाि अिय साठंिलेला जिसिो. महत्त्िाचें, गैरमहत्त्िाचें असें त्र्ाला काहंीं च िाहीं. सिय 
काहंीं सत्र्ं जशि ंस ंिरम्! साधारण बालमिाची ही स्थिजि, मग ज्ञािेश्वरािंीं म्हटल्र्ाप्रमाणें :— 
 

अथिा ज्ञानाणिहोत्री । जे परब्रह्मसुके्षत्रीं 
महासुखके्षत्रीं । आणदििं ॥ 
जे णसद्धािंाणिया कसहासनीं । राज्य कणरिी णत्रभूिनीं 
जे कूजिी कोणकिं िनीं । संिोषाच्या ॥ 
जे णििेकदु्रमाच्या मुळीं । बैसिें आहाणि णनत्यफळीं 
िया योणगयाचं्या कुळीं । जन्द्म पािे ॥ 

 
असे िे र्ोगभ्रष्ट असिील त्र्ाचं्र्ा जचत्तािं आर् ष्ट्र्ाच्र्ा प्रभािकालीं आसपासच्र्ा दृश्र्ािें केिढी खळबळ 
उडाली असेल! ज्र्ा िजमिींिूि, ज्र्ा हिापाण्र्ािूंि त्र्ाच्र्ा ज्ञािाला कोंब फ टले त्र्ाचें कोण िणयि 
करणार! त्र्ाचें वकजचत् थिूल िणयि मात्र शतर् आहे. 
 

िें पहा कोंकणािंलें  एक लहािसें खेडें. घरािंर कौलें  िेखील िाहींि. पेंढ्यािें शाकारलेल्र्ा छोट्या 
छोट्या झोंपड्ाचंा समूह म्हणिे च कोंकणािंलें  खेडेगािं. िेिें जिटा िरी कोठूि जमळणार? कारिीच्र्ा 
वभिी. जिकडे जिकडे भािशिेी. लंगोटी लािलेले क णबी लोक. आिूबािूला जकर् यर् झाडी. डोंगराचा िढेा 
पडलेला. मधूि मधूि मोठमोठे काळे िगड अथिाव्र्थि पसरलेले. कळकाची बेटें. जठकजठकाणीं 
करििंाचं्र्ा काळ्र्ाभोर िाळ्र्ा. असा सगळा िेखािा. छोटीं छोटीं ग रें डोंगरािर चरि असािर्ाचीं. 
कंबरेला कोर्िा लटकािलेलीं क णब्र्ाचंीं पोरें त्र्ाचं्र्ामागूि जफरि असािर्ाचीं. मौिेिें मधूि मधूि एकािें 
गाणें ग णग णािें, मधेंच गोफणीिें िगड मारण्र्ाचा खेळ खेळािा, एखािा पाडाला लागलेला आंबा पाडािा, 
करििंें खािीं, असा त्र्ाचंा िम, 
 

अशा त्र्ा खेड्ािं एखािा प्रिासी आला िर त्र्ाला उिरण्र्ाला शभं राि भाव्र्ाचंें एकच एक घर. 
क णब्र्ाच्र्ा पोरािंा जिचारीि जिचारीि प्रिासी आला कीं प्रिम च त्र्ा झोंपड्ाचं्र्ा गािंािं जिटािंीं बाधंलेलें  
िें घर गािंाच्र्ा मध्र्भागीं त्र्ाला आढळािर्ाचें. िाडंीिर ल गडीं, धोत्रें िाळिाहेि. ि पारचीं िेिणें झालीं 
आहेि. बाहेर कािळे खरकट्या भाडं्ािंिळ काव् काव् करीि आहेि. बार्ा मंडळी अंमळ जिश्राजंि घेि 
आहेि. जिकडे जिकडें श क्क होऊि गेलें  आहे. अशा िळेीं िरी कोणी पाह णा आला िरी त्र्ाची व्र्िथिा 
व्हार्ची च. इिकें  च कार्, पण रात्रीं बेरात्रीं जकत्रे्क पाह णे र्ािर्ाचे. पाऊस पडि असािर्ाचा. लाकंडें 
ओलीं वचब्् झालेलीं असािर्ाचीं िरी स द्धा ं िाटसरंूसाठीं थिर्ंपाक-पाण्र्ाची व्र्िथिा झाली िाहीं असें 
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व्हािर्ाचें िाहीं. अजिजि-सेिा िप्िरिेिें व्हािर्ाची च. कारण आर्य संथकृिींि अजिजि िेिाप्रमाणें मािला 
िािो. 
 

प्रिासी फाटकािूंि आंि जशरला कीं प्रिम मोठमोठीं भािासाठीं केलेलीं लाकंडाचीं कोठारें त्र्ाला 
जिसािर्ाचीं. ओटीच्र्ा खालच्र्ा बािूला कािकरी वकिा क णबी मि रीबद्दल भाि मागण्र्ासाठीं आलेले 
उजकडि े बसलेले जिसािर्ाचे. ओटीच्र्ा िरच्र्ा बािूला बैठकीिर बह धा मध्र्म िर्ाचे गृहथि लोडाशीं 
टेकूि बसलेले आढळािर्ाचे. गोपाळराि भाि े िे हे च! थिभाि मोकळा, जिलिार, ब जद्ध िीव्र. म लािंा 
जशकिण्र्ािं हािखंडा. जिषर् ठसजिण्र्ाकडे जिशषे लक्ष. म लािंा गोखल्र्ाचंें गजणि, िृत्तिपयण, बाळजमत्र, 
इसापिीजि, हजर आजण वत्रबक जशकजििािंा मोठी मौि िाटािर्ाची. िे जशकजििािंा : 
 

य यमािा न नयन ि िाराप र राणधका । 
म मानािा स समरा ज जनास भ भास्कर ॥ 

 
र्ा कजििेची िर म लािंा फार च गंमि िाटे. 
 

होडीिािंा नािाडी िल्हि िल्हि िल्हणििो । 
िटिीिािंा िटिी घाट घाट घाटीिो ॥ 

 
असे गंमिीचे पाठजह िार थिरािं चालि. जििसभर मग म लाचं्र्ा िोंडी त्र्ाचंी सारखी आिृजत्तजह व्हािर्ाची 
च. 
 

ओटीच्र्ा ि सऱ्र्ा बािूला एका मोठ्या लाकंडी चौरंगािर एक साठीच्र्ा स माराचा आंधळा गृहथि 
सिोजिि बसलेला असािर्ाचा. कधीं पत्रािळी लािा र्ाि, कधीं चोर्ा कराव्र्ा, गड्ामाणसािंा कामें 
सागंािीं. िोर िळाििे. परिचा पाढे म लािंा जशकिाििे. असा त्र्ा गृहथिाचा एकसारखा उद्योग चालंूच 
असे. आधंळा म्हणूि जरकामा कधीं च िसािर्ाचा. भल्र्ा पहाटेंस उठूि घरचें सगळें पाणीजह र्ािें च भरािें. 
घरच्र्ा सिय माणसािंर िजडलपणाचा िरारा आजण पे्रमळ दृजष्ट असें हें आंधळ्र्ा माणसाचें जिव्र् िशयि जित्र् 
ओटीिर व्हार्चेंच. र्ा गृहथिाचें िािं ‘आधंळे काका’ असें पडलें  होिें. हें भले गहृथि िर्ाच्र्ा ििव्र्ा 
िषापासूि आधंळे झाले. र्ाचंा र्ा घरच्र्ा मंडळीशीं िात्र्ाचा िूरचा जह संबधं िाहीं. परंि  आपलें  सिय आर् ष्ट्र् 
त्र्ािंीं र्ा घरािं घालजिलें . आपल्र्ा सच्छील, उद्योगी आजण िेमथि िियिािें िे सिांिा जपिृि ल्र् िाटि. 
सािय िीिि त्र्ाचं्र्ा जठकाणीं मूियरूपािें अििरलें  होिें! 
 

त्र्ािंिर ओटीिर िािरणारे िे गरीब गडी जिसािर्ाचे. खाण्र्ाला कािंा भाकर. आंिरण्र्ाला 
घोंगडी. इिकें  असलें  म्हणिे बस. घरािं सकाळपासूि सधं्र्ाकाळपरं्ि राबािें हा त्र्ाचंा िेहथिभाि च. “ए 
अि , ए िामा, ए क शा” घरािंल्र्ा माणसाचं्र्ा हाकंािरूि त्र्ाचंीं िािंें िेव्हा ंच लक्षािं र्ािर्ाचीं. घटकें ि 
म लािंा खेळिािें िर घटकें ि धान्र् मोिािें. लगे च सारिण्र्ाचें काम िर मधें च भाडंीं घासण्र्ाचें काम 
जिघािर्ाचें. अििा एकिम गाडी ि ंपूि परगािंीं िाण्र्ाची िर्ारी त्र्ािंा करािी लागािर्ाची. त्र्ाचंीं 
काळीकजभन्न गोटीिार शरीरें सिि कामाला िर्ार च असािर्ाचीं. त्र्ाचंा जकत्रे्क म लािंा इिका लळा 
असािा कीं आई रागे भरली िर उलट, “िामाला सागेंि” अशी िटािणी त्र्ािंीं आईला द्यािी. 
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ओटीच्र्ा प ढच्र्ा बािूला काळ्र्ा रंगाचा ‘िाघ्र्ा’ क त्रा िेहमीं पहारा करीि असािर्ाचा. कधीं 
घरािं जशरािर्ाचा िाहीं. कधीं लजडिाळपणा िाहीं. आपलें  काम बरें कीं आपण बरें. भाकरी स द्धा ंसिांचीं 
िेिणें झाल्र्ािर त्र्ाला जमळािर्ाची. पण िेिढ्या ि कड्ािर िो आपला कमयर्ोग बिािािर्ास रािी च. 
 

िसा च िो पाढंरा सफेि ‘पाडं्ा’ कोंबडा जह ओटीिर िाणे जटपीि मधूि मधूि ‘क -कू-कू’ 
ओरडिािंा आढळािर्ाचा. सकाळीं पहाटें उठणें त्र्ाचें कधीं च च कािर्ाचें िाहीं. 
 

ओटीपासूि िरा िूर ग राचंा थििंत्र गोठा जिसािर्ाचा. िेिें सकाळ संध्र्ाकाळ कासंडींि काढल्र्ा 
िाणाऱ्र्ा ि धाच्र्ा धाराचंा संजमश्र मंि ळ ध्िजि कािीं र्ािर्ाचा. गोमािेचें म लािंा केिढें कौि क! ज्र्ािें त्र्ािें 
म्हणािें ही माझी गार्, ही माझी गार्! लगे च कोणी म्हणािें— 
 

गाय गाईत्री । म्हैस साणित्री 
बैिं नंदी । रेडा पापी ॥ 

 
िे मंगळ्र्ा आजण मोत्र्ा बैल िर म लाचें आजण गड्ाचें िीि कीं प्राण. मात्र गाडींि बसलें  असिािंा त्र्ािंा 
धािडििािंा पराण्र्ा टोंचिािा कोणास काहंीं च िाटािर्ाचें िाहीं. इिामिाराचें बलै सिय गाड्ाचं्र्ा प ढें 
गेले च पाजहिेि! असा हा सगळा घराच्र्ा प ढच्र्ा बािूचा िेखािा झाला. 
 

मागच्र्ा िारीं अंगणामधलें  िे कलमी आंब्र्ाचें झाड आपली छार्ा आजण उन्हाळ्र्ांि मध र फळें 
िेण्र्ासाठीं उभें च असािर्ाचें. ििळ च त्र्ाच्र्ा अगिीं उलट,— 
 

प्रणिपाळ िरी पाटािा । िुळणर्येच्या झाडािा 
परी फळा ंफुिंा ंछायेिा । आश्रय नाहीं ॥ 

 
असें िृिंाििािंलें  ि ळशीचें झाड. जित्र्पूिेम ळें  गंध-क ं कू-हळि र्ाचंा एक छोटा साठा च झालेला जिसे. 
रे्िेंच बार्ा मंडळी सकाळच्र्ा प्रहरीं िालाचं्र्ा डावळब्र्ा सोलीि बसि. म िं झालेल्र्ा म लािंा भटिी रे्िें च 
शेंडी ओढूि ‘जध-र्ो-र्ो-िः प्रचोद र्ात्’ चा पाठ द्यािर्ाचे. जबचाऱ्र्ा म लािंा ‘शेंडी ि टो कीं पारंबी ि टो’ र्ा 
म्हणीची आठिण र्ािर्ाची. म्हणिे असें कीं एक िर माझी शेंडी ि टो वकिा र्ा आबं्र्ाची पारंबी िरी ि टूि 
भटिीच्र्ा डोतर्ािर पडो. काहंींिरी होऊि ही र्ािार्ाि एकिा ंस टो. र्ा ि ळशीििळ च एक पेरूचें झाड 
असे. कािळे सिि पेरूिर टोंचा मारािर्ाचे. िसेच ििळ िारळाचें उंच च उंच झाड जिसािर्ाचें. त्र्ाला र्ा 
मृत्र् लोकाची पिा च िाहीं. िेव्हा ं पहािें िेव्हा ंआकाशाशीं ग िगोष्टींि मग्ि. अंगण उिरूि जिजहरीकडे 
िािर्ाचे म्हणिे ऊंबराला टाळिा ंर्ािर्ाचें िाहीं. ित्ताते्रर्ाचें मरू्तिमंि थमरण च िें! पण त्र्ाचीं फळें मात्र 
जििाकारण पार्ाखालीं जचरडािर्ाचीं. िेिेंच प्राितिाचा सडा पडलेला. शिेग्र्ाच्र्ा शेंगा लोंबिाहेि, 
अगथत्र्ाचीं फ लें  ड लिाहेि, असा िेखािा जिसािर्ाचा. सीिाफळ आजण रामफळाचीं झाडें जह बाहेरच्र्ा 
बािूस ििळ च पण घराच्र्ा पाठीमागच्र्ा बािूला आपल्र्ा फळािंीं म लाचंा लोभ िाढिीि असािर्ाचीं. 
बऱ्र्ाच िळणािळणाच्र्ा पार्ऱ्र्ा उिरूि गेल्र्ािंिर क ठें िी जिहीर लागािर्ाची. जिहीर िरी खोलािं असे 
िरी जिचें पाणी प्र्ाल्र्ाबरोबर,— 
 

‘अत्यिं सरस हृदयो यि  परेषा ंगुि गृहीिोणस’ 



 अनुक्रमणिका 

हा उद्गार अिंःकरणािं सहि च उजिि व्हािा. जिजहरीच्र्ा बािूला एक हाडंा सिोजिि िापि असािर्ाचा. 
जिजहरीच्र्ा ििळच्र्ा क ं पणाबाहेर क णब्र्ाचंी जिहीर असे. िेिें पोहऱ्र्ाचा एकसारखा ‘ड बक् ड बक्’ आिाि 
चाले. शिेारीं च एक केळीचा बाग ि समोर च लहािसें िळें असे. पािसाळ्र्ािं र्ा िळ्र्ािं मंड क थि जि 
स रंू व्हािर्ाची िी ‘ि भिूो ि भजिष्ट्र्जि.’ ‘डरावं् डरावं्’ चा आिाि संपार्चा च िाहीं. िळ्र्ासमोर 
डोंगराच्र्ा पार्थ्र्ाशीं एक पडकें  बल्लाळेश्वराचें िेऊळ जिसे. कधीं कधीं त्र्ा िेिाची पूिा होि असे. बाकी िो 
‘उपाशी-जिठोबा’ र्ा िािंाला च ज्र्ाथि पात्र असे. पण घरासमोरच्र्ा महािेिाच्र्ा िेिळाचें िसें िसे. त्र्ािं 
िेहमीं गािंचे लोक पूिा करािर्ास र्ािर्ाचे. प्रत्रे्काची रे्ण्र्ाची िळे आजण पूिेचा प्रकार जभन्न जभन्न 
असािर्ाचा. कोणी ि सिा बले च िाही िर कोणी त्र्ाबरोबर चार फ लें  जह िाही. कोणी फार घाईिं असे िर 
कोणाची पूिा अगिीं थिथिपणें व्हािर्ाची. कोणी ‘बंऽऽभोलािाि’ ची गियिा करूि आगमि ललकारी िर 
कोणाचें ि सत्र्ा घंटेिर भागे. र्ा िेिळाभोंििीं िेहमीं म लें  जह खेळि असािर्ाचीं. जशिाजशिीचा खेळ, 
लपंडािाचा खेळ हे च प्रम ख खेळ. त्र्ािं मारामाऱ्र्ा, आरडाओरड, रडारड, प ष्ट्कळ व्हािर्ाची. 
झोंबाझोंबीला स रुिाि होऊि भािी आर् ष्ट्र्ािंल्र्ा क ं थिीबाि मल्लजगरीची िीक्षा जह सहि च जमळें. पण 
ज्र्ािंा हा ‘धकाधकीचा मामला’ सहि होि िसे; अिात् च िे िाङमर्पे्रमी असि, िे िािा िऱ्हेचे प्रलाप 
काढीि. त्र्ािूंिच जचडिण स रंु होऊि,— 
 

मुिंा रे मुिंा िुझा िाबंडा ि कुल्ला । 
िुिंा पाटिंाच्या ओटीिरून ढकिूंन णदिंा ॥ 

 
अशीं कििेंजह जिमाण व्हािर्ाचीं. असा प्रकार बह िेक जििसभर चाले. िेिें खेळ खेळण्र्ाचें ि सरें एक 
कारण असे. िेिें कधीं कधीं म लािंा प्रसाि जमळें. जशिार् िंिींिर चढूि घंटा िाििण्र्ाची िलफ रे्िें 
र्िेच्छ भागििू घेिा ं रे्ई. अशा प्रकारें िेिला महािेि ‘पश पजि’ र्ा िािंाऐििीं ‘जशश पजि’ र्ा िािंािेंच 
ज्र्ाथि शोभण्र्ासारखा जिसे. 
 

शहरापासूि अगिीं िूर असलेल्र्ा त्र्ा कोंकणािल्र्ा खेड्ािं बालमिाला जरझजिण्र्ाचें भरपूर 
सामथ्र्य होिें. जिन्ही काळ आजण साही ऋिंूिीं जिरजिराळ्र्ा भािाचंी सामग्री सिि प रजिल्र्ाम ळें  जिजिधिेला 
काहंीं च िाण िसे. जििोष थिािंत्र्र्ाची िी एक लीला होिी. जिभयर्िेिें ख शाल डोंगरािर वहडािे, खेळ 
खेळाििे, फळ खािी, असा सहि कार्यिम चाले. सृष्टीमध्र्ें भर् ही िथि  च िाहीं. सपय, विचू, िाघ, चोरं, 
भ िें िोर बालकाच्र्ा सृष्टींि िाहींि च. त्र्ािें रात्रीं बेरात्रीं जह जकर् यर झाडींि जफरािर्ास िािें. त्र्ा गाढ 
एकािंािं त्र्ाच्र्ा मिािं कार् रे्ि असेल? त्र्ाची मिोिशा कशी ओळखणार? 
 

“िैसी येर येराणंिये णमळिीं । पडि आनंदकल्लोळािंी ििेी ॥ 
िेथ बोधबोधािंी िेंिीं । बोधें णि णमरिी ॥” 

 
बोधाच्र्ा लहरीिर लहरी िेिें उसळि असिील! िैिी संपत्तीचा पजहला ग ण ‘जिभयर्िा. र्ा जिभयर्िेच्र्ा 
स रािर,— 
 

“िृक्षिल्ली आम्हा ंसोयरीं िनिरें । पक्षीणह सुस्िरें आळणििी ॥” 
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अशा प्रकारच्र्ा जिव्र् रागाचें आरोह–अिरोह िेिें थिचे्छेिें जिहार करीि असिील? “जििगृहात्तणू ं
जिजिगयम्र्िाम्” र्ा जसद्धािंाचीं अिंि आंिोलिें िेिें उमटूि हा एक च जिव्र् रसाजिष्ट्कार जिमाण होि 
असेल,— 
 

“हे णिश्व णि माझे घर” 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि २ रे 
 

उपासना 
 
सकाळपासून संध्र्ाकाळपरं्ि, िन्मल्र्ापासूि मरेपरं्ि, प्रत्रे्क जिर्ा उपासिामर् व्हािी, प्रत्रे्क कमय 
धमयमर् व्हािें ह्यासाठीं िैजिक संथकृिीमध्र्ें िािा प्रकारच्र्ा जिर्ाकलापाचंी रचिा झाली, अिेक 
व्रिजिर्माचंी परंपरा आंखली गेली, कमयकाडंाची प्रचंड इमारि उभारली गेली. 
 

यत्करोणष यदश्नाणस यजु्जहोणष ददाणस यत् । 
यत्तपस्यणस कौन्द्िेय ित्कुरुष्ट्ि मदपशिम् ॥ 
जे खासी होणमसी देसी जे जे आिणरसी िप । 
जे काहंी कणरिी कमश िे करी मज अपशि ॥ 
 

हें ध्रे्र् व्र्तिीला साध्र् करिा ं र्ािें म्हणूि ऋषींिीं परमकारुजणक दृष्टीिें ही सगळी खटपट केली. ह्या 
उपासिेच्र्ा िािा जिर्ािंीं व्र्तिीबरोबर समािािर, क ट ंबािर, कजिष्ठािंर, लहाि म लािंर एक प्रकारची 
अव्र्ति सथंकारमाजलका ठसि िािे. उत्तरोत्तर मिोभजूमका साजत्त्िक आजण सोज्िळ होि िािे, ज्र्ा ज्र्ा 
क ट ंबाि असामान्र् र्ोग्र्िेचे िोर प रुष िन्मले, बह धा त्र्ा प्रत्रे्क भारिीर् क ट ंबािं अशी उपासिेची प्रचंड 
प्रिाहधारा िहाि आलेली आहे. ह्या उपासिेच्र्ा िीििािर महाप रुषाचं्र्ा बीिभिू िृत्तींचें पोषण होऊि 
िगिाला ििारा ं ज्ञाििैराग्र्ाचीं मध र फळें चाखािर्ास जमळालीं आहेि. िगडाजिटािंीं थिूल घर बिि 
असेल, आंिील माणसािंी त्र्ाची कल्पिा केली िाि असेल; “गृहं ि  गृजहणीहीिं” इत्र्ाजि ित्संबधंीं िािा 
प्रकारचीं िचिें जह असिील, परंि  िैजिक संथकृिीमध्र्ें घराची मध्र्ििी कल्पिा उपासिा ही च आहे. 
मागील प्रकरणािं म ख्र् घर पाजहलें . आिा ंउपासिेचें िशयि करािर्ाचें. 
 

सडपािळ शरीर, िोंडािर िाबं स िेि, िृद्धत्िाम ळें  पाठ वकजचत् िाकंली आहे. जििळ लंगोटी 
लाििू झपाझप पािलें  टाकीि र्ज्ञक ं डाला प्रिजक्षणा करीि आहेि—घरािंील उपासिेचा िीप सिि 
प्रज्िजलि ठेिणारी िी च ही साध मूर्ति! शभं राि ऊफय  रािसाहेब भाि े र्ाचंें िािं. अस्ग्िहोत्र घेिल्र्ाम ळें 
अग्िीच्र्ा उपासिेंि िंग. 
 

“अग्नं पणरसमोहनम् । अग्न पणरयुक्षिम् ॥ 
 
—अशा प्रकारें त्र्ा र्ज्ञशाळेंि अग्िीची उपासिा चालंू च असािर्ाची. थिच्छ सारिलेली िमीि, िीि 
र्ज्ञक ं डें, ििळ च सजमधा, स्र क्, स्र िें, मृगचमय इत्र्ाजि साजहत्र् पडलेलें  पाहूि, त्र्ा िेखाव्र्ाम ळें  त्र्ा 
हिारों िषांच्र्ा प रािि ऋषीकालाचे मरू्तिमंि जचत्र ह्या प रुषाच्र्ा िारें उभें आहे कार्, असा क्षणभर भास 
होई. िीन्ही िळे थिाि, िीन्ही िळे संध्र्ा, िीन्ही िळे भथमलेपि, िीन्ही िळे हिि—ह्यािं खंड म्हणूि कधीं 
पडािर्ाचा िाहीं. पधंरा पधंरा जििसािंी ‘इजष्ट’ र्ािर्ाची. 
 

“अ्नेय स्िाहा अ्नेय इदं न मम । 
इदं्राय स्िाहा इदं्राय इदं न मम ॥” 
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—असा सारखा थिाहाकार चाले. ििेमंत्राचंा घोष व्हािर्ाचा. “अस्ग्िमीळे प रोजहिम्!” हा ििेाचा पजहला 
मंत्र. िो अगिीं लहाि म लािंा स द्धा ं जचरपजरजचि होऊि गेलेला. मधला प्रहर उलटूि िािर्ाचा िरी 
िेिणाचा पत्ता िाहीं. मग िो प रोडाश िर्ार व्हािर्ाचा. त्र्ािंिर अन्नसंिपयण. अगिीं उत्तमािंलें  उत्तम 
सािूक िूप बाहेरच्र्ा मंडळींिा िाढािर्ाचें. त्र्ािंिर िजक्षणा. इिराचंीं िेिणें िगैरे व्हािर्ाचीं. परंि  हा 
प रुष उपाशी च! —बह धा िेहमीं च ि पारीं िोि िीि िाििा ंआहार घेि. चोिीस िासािं एकिाचं आहार. 
भ ईमूग, गूळ, िूध ि िाक. ह्याजशिार् २५/३० िषांि अन्नाला जशिले जह िाहींि. हा आहारिम मरेपरं्ि चालंू 
होिा. 
 

अग्िीची उपासिा िसे त्र्ािळेीं र्ज्ञशाळेबाहेर मृगचमांिर बसूि मंत्रिप, ििेाचीं संिा िेणें, 
ग रुचजरत्राचा पाठ, भारि, भागिि, गीिा र्ाचंें श्रिण इत्र्ाजि कामें चालंू च असािर्ाचीं. जििस कलला, 
ि पारच्र्ा सािंल्र्ा सरकल्र्ा म्हणिे औषधोपचारासाठीं रोगी र्ािर्ाचे. कोणाकडूि पै जह घ्र्ािर्ाची िाहीं. 
बह धा सगळीकडूि िाऊि जिरूपार् म्हणिू आलेले रोगी च फार असि. त्र्ािंा थपष्ट सागंि, “माझ्र्ा 
औषधाचा ग ण ईश्वराच्र्ा भतिीजशिार् रे्णार िाहीं. पहा िमि असेल िर!” मग कोणाला मारुिीला 
प्रिजक्षणा, िर कोणाला पहाटें गंगाथिाि, िर कोणाला िेिूि िहा मलैािंर असलेल्र्ा िेिाचें िशयि. अशी 
उपासिा सागंूि औषध िेि. औषध सगळ्र्ािंा एक च. पाढंरी भ कटी. जिला जहऱ्र्ाचें भथम म्हणि. त्र्ा 
औषधािें अिेक असाध्र् रोग्र्ािंा ग ण रे्ि असे. त्र्ाजशिार् घरािंल्र्ा अडचणी, कोटांिले बखेडे, 
आपसािंली भाऊबंिकी, पारमार्तिक साधिा इत्र्ाजि अिेक प्रकरणें घेऊि अिेक लोक रे्ि. त्र्ािंा जह 
सल्ला िेि. पण सिांच्र्ा िोडीला काहंीं िा काहंीं उपासिा लाििू िेि. लोकाशंीं बोलि असिा ंप राणािंल्र्ा 
गोष्टी जिघािर्ाच्र्ा, थििःच्र्ा पूिार् ष्ट्र्ािंला अि भि सागंािर्ाचे. ऐकिा ंऐकिा ंलोक िटथि होऊि िािा ं
आिरपूियक प्रणाम करूि आपआपलें  काम झालें  म्हणिे मंडळी उठूि िाि. 
 

कोणी आला गेला िरी त्र्ािं िे कधीं च ग ंिि िसि. आपल्र्ा उपाथर्िेििेखेरीि ि सरीकडे क ठें 
जह लक्ष िाहीं. फार कार् घरच्र्ा ससंाराच्र्ा गोष्टी जह ऐकि िसि. एकिां प्लेगिें आिारी पडले. सबधं गािं 
ओस पडलेला. परंि  भीिीचा लेश िाहीं. ईश्वराची इच्छा असेल िसें होईल हा जिश्वास. आपल्र्ा म लािंा 
क ट ंबािंील मंडळींिास द्धा ं पत्र िाहीं. कारण लेखणी ईश्वरचरणीं िाजहलेली. िहा जििस थिथि पडले. 
अकराव्र्ा जििशीं ह शारी िाटली. िेव्हा ंउठले. घरािं प्लेगिें ऊंिीर मरि च होिे. अंगणािं लाकंडें पेटििू 
ििेमंत्रािें त्र्ाचंें िहि करािें ि जिर्तिकार मिािें आपल्र्ा जित्र्िमाला लागािें; हा त्र्ाचंा त्र्ा िळेचा िम 
असे. घरािं कोणी आिारी पडलें  िर एिढे क शल िैद्य असूि पहािर्ाचे स द्धा ंिाहींि. काहंींिरी पापाम ळें  
ि खणें रे्िें ही त्र्ाचंी जिजश्चि समिूि होिी. थििःस द्धा ंऔषध घेि िसि. एकिा ंिंडी िािूि िाप भरला 
िेव्हा ंलगे च उठूि िंड पाण्र्ािें थिाि करंू लागले. आजण थिािािंिर िाप गेला असें म्हणूि पूियित् आपली 
उपासिा-कमें करंू लागले. अशा त्र्ाचं्र्ा अिेक चमत्काजरक गोष्टी गािंभर आिूबािूला सिांच्र्ा िोंडीं 
असि. 
 

शास्त्रािं साजंगिलेलीं िािा िऱ्हेचीं व्रिें जह चालंू असि. चादं्रार्ण व्रिािं चंद्राच्र्ा जििीप्रमाणे—
प्रजिपिा एक, जििीर्ा िोि, िृिीर्ा िीि—असे घासं घ्र्ािर्ाचे, त्र्ा च प्रमाणें चदं्रोिर् होईल िेव्हा ं च 
िेिािर्ाचे. िेिण्र्ापूिींजह अिेक जिजध मंत्रिंत्र असािर्ाचे. िेिाची आरिी व्हािर्ाची. त्र्ा िळेीं मध्र्रात्र 
िरी असली िरी अगिीं लहाि म लासंकट सगळ्र्ािंा उठििू िेिाला िमथकार करार्ला लािािर्ाचा. 
अशी एक िा िोि, शेंकडो व्रिें चालािर्ाचीं. 
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अग्िीची उपासिा, ििेमंत्राचंी संिा, ग रुचजरत्राचा पाठ, प राणश्रिणे, मंत्रिप,—ह्या जशिार् 
जशिोपासिा हा उपासिेचा फार मोठा महत्त्िाचा भाग असे. त्र्ािंीं िेिढ्यासाठीं कोटीश्वराचें मजंिर बाधंलें . 
सकाळीं चार िाििा ं उठूि सगळ्र्ाचं्र्ा आधीं महािेिाची पूिा करीि. त्र्ा प्रभािकाळच्र्ा प्रशािं िळेीं 
शकंराच्र्ा त्र्ा िेिळािं िंिािीप िेिि आहे, फ लाचंा, उिबत्त्र्ाचंा िास भरूि राजहला आहे, जशिवलगाची 
मोठी िोरली सािंली वभिीिर पडली आहे. वपडीिर िेंब-िेंब-िेंब अजभषेक गळि आहे. 
 

नम  र्म्भिाय ि मयोभिाय ि नम  रं्करायि मयस्कराय ि । 
नम  णर्िाय ि णर्ििराय ि ॥ य. १६ ॥ ४० ॥ 

 
हा त्र्ाचंा पाठ गाभाऱ्र्ािं घ मि आहे—असा पािि आजण गंभीर िेखािा जित्र् प्रभािकाळीं जिसे. शकंराच्र्ा 
पूिेंिला आणखी एक महत्त्िाचा भाग असे. चंििाचें गधं घासूंि त्र्ा गधंाचा शकंराचा म खिटा िर्ार करािा 
लागे. त्र्ासाठीं प ष्ट्कळ गंध लागे. घरािंल्र्ा लहाि म लािंा जह गंध घासंण्र्ासाठीं िास िास बसिीि. 
 

मना िंदनािे परी त्िा णझजािें । 
परी अंिरी सज्जना ंणनििािे ॥ 

 
ह्या समिय िचिाचा िो पिाियपाठ च असे. बलेाची लाखोली, पाढंऱ्र्ा फ लाचंी लाखोली पूिेचे असे 
जकिीिरी प्रकार चालि. िगारखान्र्ािर सकाळ-संध्र्ाकाळ िेिासाठीं िादे्य िािि. रात्रीं आरिी होई; 
मधूि मधूि उत्सि, किा, कीियिें होि—गिई िेिाप ढें गाणीं गाि. िेिाच्र्ा ह्या सिय उपचारासंाठीं किय 
करण्र्ासजह मागेप ढें पहाि िसि. 
 

सकाळीं चार िािल्र्ापासूि रात्रीं साडे िहा-अकरा िािेपरं्िचा सिय िळे असा उपासिेंि िाई. 
िेिाची च उपासिा, िेिाचे च जिचार, िेिाचा च िप, िेिाचें च बोलणें, त्र्ाम ळे त्र्ािंा थिप्िें जह िेिाचीं च 
पडि. िािा प्रकारचे दृष्टािं होि. “मी जित्र् रामाचा िप करिों आजण माझ्र्ा मंजिरािं िंू रामाची मूर्ति 
माझ्र्ासमोर ठेिली िाहींस त्र्ाम ळें  ि झी भस्ति असूि जह मी ि झ्र्ािर प्रसन्न िाहीं”, असा एकिा ंथिप्िािं 
त्र्ािंा शकंरािें दृष्टािं जिला. झालें , िाबडिोब संगमरिरी रामाची मूर्ति करििू शकंरासमोर थिापि केली. 
हे दृष्टािं म्हणिे साधकाच्र्ा मिाच्र्ा च हालचालीचे पजरणाम म्हटले िरी, त्र्ािं साधकाची मिोभजूमका त्र्ा 
त्र्ा जिषर्ाशीं जकिी िन्मर् आहे ह्याचें प्रत्र्ंिर रे्िें. ‘ि झ्र्ा घरािं एक महाप रुष िन्मणार आहे’, असा जह 
दृष्टािं त्र्ािंा झाला होिा. त्र्ासाठीं िन्मोत्सिाची िर्ारी जह त्र्ािंी’ करूि ठेिली होिी. िािा प्रकारें 
ित्संबधंीं गोष्टी अगोिरच त्र्ािंीं लोकािंा सागंिू ठेिल्र्ा होत्र्ा. ब द्ध, कृष्ट्ण, जिथि, महािीर इत्र्ाजि अिेक 
अििारासंंबधंीं, िोर प रुषासंबंंधीं अशा आख्र्ाजर्का ऐकंू रे्िाि. त्र्ाचंें रहथर् कार् हा एक मोठा प्रश्ि आहे. 
जििाि िेिें अशी िन्मर्िेिें उपासिा चालिे; िेिें िेि स संथकाराचंा अभ्र्ास केला िािो, िेिें िेिें 
िपथर्ा चालिे, िेिें त्र्ा उपासिेचें फल मूर्तिमिं जिसेल,—हािापार्ाचंी, चालिी बोलिी चैिन्र्मर् 
आपल्र्ा सारखी ग रूमूर्ति आपल्र्ाला लाभेल अशी अपेक्षा असणें अगिीं थिाभाजिक आहे ह्यािं शकंा िाहीं. 
त्र्ा स प्ि अपेके्षचा च हा भजिष्ट्र्ोग्िार समिािर्ाचा कीं साक्षात् दृष्टािंाचं्र्ा िारें असें प ढील भजिष्ट्र् समिंू 
शकिें, ह्याचा जििाडा करणें कजठण आहे. रे्िें मात्र झालेला दृष्टािं पजरपूणय खरा झाला आहे असें म्हणणें 
प्राप्ि आहे. ह्याम ळें  च ह्या िूिि बालकाकडे पाहण्र्ाची त्र्ाचंी दृजष्ट अगिीं जभन्न होिी. “मी थििः अ आ इ ई 
चा, श्रीगणेशाचा, धडा त्र्ाला जिला आहे” असें िे अजभमािािें म्हणि. त्र्ाला प्रिम धडा जिल्र्ाबद्दल िे 
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थििःला धन्र् मािीि. िाििासंबधंींच्र्ा पे्रमािें िे असें म्हणि असें समिण्र्ाचें कारण िाहीं. 
सियसंगपजरत्र्ाग करूि सनं्र्ासाश्रम मी केव्हा ंथिीकारीि अशी त्र्ासं िळमळ लागली होिी. 
 

अग्िीची उपासिा, शकंराची उपासिा, मंत्रिप, कठोर व्रिें, सद्गं्रि श्रिण, िैद्यकी ि इिर 
सल्लामसलिीच्र्ा िारें लोकसेिा असें त्र्ाचंें िीिि होिें. 
 

उपासनेिंा दृढ िािंिािें । भूदेि संिासं सदा नमािे ॥ 
सत्कमशयोगें िय घािंिािे। सिां मुखी मंगिं बोिंिािें ॥ 

 
ही समिोस्ति त्र्ाचं्र्ा जठकाणीं पजरणि झालेली जिसि असे. सिांिा त्र्ाचं्र्ा जिषर्ीं आिर िाटे. साध प रुष 
म्हणूि लोक िशयिास जह रे्ि. सिांिा सिांि िडील आजण करारी थिभाि असल्र्ाम ळें  त्र्ाचंा धाक जह िाटे. 
असे हे उपासिामर् िीघय िीिि घरािं मूर्तिमिं सिि जिसि असल्र्ाम ळें  सिांिर त्र्ाचा पजरणाम 
झाल्र्ाखेरीि कसा राहील? जिशषेिः ज्र्ाच्र्ा संबंधीं त्र्ािंीं अगोिर च दृष्टािं झाला म्हणूि भजिष्ट्र् िियजिलें  
होिें त्र्ाच्र्ा बालिीििािर त्र्ा दृश्र्ािें केिढें कार्य केलें  असेल? —ििेकाळापासूि आिापंरं्ि चालि 
आलेल्र्ा सिय उपासिेचें सार त्र्ाच्र्ा जचत्तािं ठसूि त्र्ािें मग ही च एक उपासिेची जिश द्ध कल्पिा िगाप ढें 
माडंािी ह्यािं िरी ििल कार्?— 
 

कल्यािकारी, र्गतिर्ािंी, सिशिंभ्य, उपासना । 
णित्तीं मुरो, णिश्वािं पसरो, हीि माझी िासना ॥ 
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प्रकरि ३ रे 
 

आई 
 

न मंतं्र नो िंतं्र िदणप ि न जाने स्िुणिमहो । 
न िाह्वानं ध्यानं िदणप ि न जाने स्िुणिकथा ॥ 
न जाने मुद्रास्िे िदणप ि न जाने णििंपनं । 
परं जाने मािस्त्िदनुसरिं तिेंर्हरिम् ॥ 

 
हे आई! मंत्र-िंत्र, ध्र्ाि-धारणा, िप-िप, पूिा-पाठ, किा-कीियि, हें मला काहंीं एक समिि िाहीं. मी 
एक ि लाच ओळखिो. ि झ्र्ा पाठोपाठ र्ािें ह्याजशिार् मला काहंींच माहीि िाहीं. मी फति एकच 
िाणिों—“आई! आई!! आई!!!”— १३०० िषांपूिींच्र्ा मलबारमधल्र्ा कालिी गािंािंल्र्ा त्र्ा महान् 
आचार्ाचे हे मािेसंबधंींचे अद भ ि उद्गार ऐकूि, मिाला कार् बरें िाटिें? कोणचे जिचार मिािं रे्िाि? 
ब जद्धमते्तचे ऊंचािं ऊंच जशखर गाठूंि, जहमालर्ाच्र्ा अत्र् च्च गौरीशकंर जशखरािर चढूि, प न्हा ं िे शिेटीं 
“आई, ि झ्र्ा पािपद्माजशिार् मी काहंींच िाणि िाही.” असे का ं बरें म्हणिाि? उत्तरेकडे पजरव्रािक 
बिूि धमयप्रचार करीि एकसारखें पर्यटि करीि असिा,ं जित्र् िािा प्रकारच्र्ा िािाचंी झ म्मड चालंू असिा,ं 
अगिीं िेट िजक्षणेकडच्र्ा त्र्ा जभकार खेड्ािंल्र्ा, गरीब माऊलीचे िे पार् त्र्ािंा िारंिार का ंबरें थमरि 
असि? कार् उत्तर िेणार? उत्तर िेण्र्ाचें र्स्त्कंजचत् िरी सामथ्र्य आपल्र्ािं आहे का? ज्र्ािें आईला पूणय 
ओळखलें  असेल िोच खरोखर उत्तर िेऊं शकेल. आई सिांिा च असिे. पण जिची ओळख जकिीकािंा 
असेल? ज्र्ाला आचार्ांसारखी ओळख असेल िो च खरा ‘मािृमान्,’ त्र्ाला ‘मािृिेिो भि’ हा उपिेश 
करण्र्ाचें कारण च िाहीं. िोच ह्याचें उत्तर िेऊं शकेल. पार्ािर इमारि उभी असिे, पण पार्ा कोणाला च 
जिसि िाहीं. इमारिींचे च कौि क िो िो करीि असिो. फळाफ लाछारे्िें बहरलेल्र्ा िृक्षाची आपण थि जि 
करिों, पण त्र्ाच्र्ा िजमिींिल्र्ा म ळाची कोणाला आठिण होिे का? उिंू गेलेलें  िूध िेिढें च पहािर्ाचें 
का? अरे, भाडं्ािं च खऱ्र्ा िूधाचा साठंा आहे. हा ऊि केिळ त्र्ाच्र्ािरची एक ऊर्तम आहे. ही च गोष्ट 
आई आजण म लाची आहे. आईला िग ि ओळखो! पण िोर प रुष जिला ओळखल्र्ाजशिार् कसा राहील?— 
आई आजण मूल ह्याच्र्ा इिका पजित्र, थिाभाजिक, पे्रममर्, अगिीं अिन्र् सबंंध ि सरा कोणिा िाखििा 
रे्ईल बरें! आई आजण म लगा अगिी अिैि! अिैि! अिैि! ह्याजशिार् कार् िणयि करिा ंरे्ईल? आचार्ांिा 
अिैिजसद्धािं आईिे च जशकिला. आजण त्र्ाचा च िन्मभर प्रचार करण्र्ासाठीं िे पजरव्रािक झाले. मग िे 
आईला का ंबरें थमरणार िाहींि? 
 

अगिीं हूबेहूब अशी च स्थिजि रे्िें जह आपणासं जिसूि रे्िे. हा जह आचार्यि ल्र् अद भ ि ब जद्धमते्तचा 
प रुष असे च उद्गार काढिो. 
 

“आई! िंू जें मिंा णदिंेंस िें कोिी ि णदिंें  नाहीं । 
आणि िंू मेल्यानंिर जें देि आहेस िें णजिंिपिी णदिंें  नाहीस ॥ 
आत्म्याच्या अमरत्िािा एिढा ि पुरािा मिंा बस आहे ॥” 

 
अगिीं आचार्ांप्रमाणें च ब्रह्मज्ञािाच्र्ा मथिींि उत्तरेकडे पर्यटि करीि असिा ंमािेचें िारंिार थमरण रे्ऊि. 
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मािेिें मन संिि कििुणन दीना मुिंास कळकळिें । 
कििा िृथा कर्ािंा माय जगािी णििंा सकळ कळिें ॥ 

 
असे काव्र्बद्ध पत्र जलहूि मािेची समिूि करण्र्ाचा प्रर्त्ि करिािंा जिसिो. त्र्ा मािेच्र्ा उपकाराचे 
र्स्त्कंजचत् िरी पागं जफटिील कार्? जिच्र्ा ग णाचंें िोडें िरी िणयि होऊं शकेल कार्? जिचें आर् ष्ट्र् 
जिव्िळ घरािंल्र्ा घरािं गेलेलें . िगाला र्स्त्कंजचत् माजहिी िाहीं मग कीिीची गोष्ट च कशाला! 
 

माझें असिेपि िंोपो । नामरूप हारपो! 
मज झिे िाणसपो । भूिजाि ॥ 

 
ही च जिची कीर्ति! —आजण ही च जिची िगाला ओळख! परंि  असें असलें  िरी, जिच्र्ा कृिीम ळें, त्र्ा िोर 
बालकाला भगिग्िीिेचा िो महान् उद्गार जिच्र्ा जठकाणीं मूर्तिमंि झालेला जिसल्र्ाजशिार् कसा राहील? 
 

िािी श्री कीविनि नारीिा ंस्मृणिमेधा धृणिक्षमा! 
िािी श्री कीविनि नारींि क्षमा मेघा धृणिस्मृणि! 

 
कारण त्र्ािें अगिीं बाळपणापासूि जिच्र्ा िोर उपिेशाम ळें  परमािाची गोडी चाखली होिी. 
 

स्िन पाणजिा ंणनजणििा ंहािंणििा ंबािंकासी खेळणििां । 
दे बोध जो सुदुिंशभ थोराणंस सहस्रकल्प मेळणििा ं॥ 

 
मिालसेिें आपल्र्ा प त्रािंा जिलेला िो िैराग्र्ोपिेश प राणािं त्र्ाला मागाहूि आढळला. आधीं थििःच्र्ा 
िीििािं त्र्ािें त्र्ाचा अि भि घेिला होिा. हा अि भि कोणिा? ज्ञािेश्वरािंीं त्र्ाचें जिथिृि िणयि केलेलें  
आहे. िें काव्र्मर् आहे म्हणिू आजिशर्ोति मािािें, कीं, अप रें मािािें हें िरी कोण सागंणार? 
 

जय जय िो रु्दे्ध । उदारे प्रणसदे्ध 
अनिरि आनंदे । िषशणिये ॥ 
णिषयव्याळें  णमठी । णदधणिंया नुठी िाठी 
िे िुणझये कृपादृणि । णनविनिष होय ॥ 
िरी कििािें िाप पोळी । कैसेणन िो र्ोक जाळी 
जरी प्रसादरस कल्लोळीं । पुरें येसी िंू ॥ 
योगसुखािे सोहळे । सेिका ंिुझेणन स्नेहाळे 
सोहं णसद्धीिे िंळे । पाणळसी िंू ॥ 
आधारर्तिीणिये अकंीं । िाढणिसी कौिुकीं 
हृदयाकार्पािंकीं । पणरये देसी णनजें ॥ 
प्रत्यक जोिीिी िोंिाळिी । मनपिनािी खेळिीं 
आत्मसुखािीं बाळिेंिीं । िेंिणिसी िंू ॥ 
सिराणियेिे स्िन्द्य देसी । अनाहिािा हल्लरु गासी 
समाणधबोधें णनजणिसी । बुझािुनी ॥ 
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हें िणयि अजिशर्ोति वकिा अप रें ि माििा ंर्िािय मािण्र्ाला गमक सापंडणार िाहीं असें िाहीं. म लाला 
एकसारखें टक लाििू, कोंकणािंल्र्ा त्र्ा िाट झाडाझ डपाकंडे अंगणािं पहाि ठेिणें बरें िाहीं असें िी 
मािी, कारण म लाची मिस्थिजि अगिीं र्ोग्र्ासारखी असिे. त्र्ाम ळें  झाडाशंीं िो इिका िदू्रप होिो कीं, िी 
जहरिीं पािें, त्र्ाचंा िो रंग, त्र्ाच्र्ा अगिीं रोमरोमािं भरूि िािो. फार कार् त्र्ाम ळें  त्र्ाला शौचाला जह 
जहरिें होऊं लागिें. िेव्हा ंम लाचें हें इिकें  र्ोगर् ति मि जिव्िळ झाडाकडे लाििू ठेिणें बरे िाहीं. जशिार् 
त्र्ाच्र्ा शरीराला त्र्ािें त्रास होण्र्ाचा संभि, अशा च िऱ्हेच्र्ा जिचारसरणींिे सिय बाबिींि म लाचें लालि-
पालि करणारी आई ही खरोखर र्ोगशास्त्र िाणणारी ग रूमाऊली च समिली पाजहिे हें कार् सागंािर्ास 
पाजहिे? “जिन्र्ा ज्र्ाथि मागूं िकोस. लक्षािं ठेि.—िोड्ािं गोडी आजण फारािं लबाडी”, हें जिचें 
आपल्र्ा म लािंा उदे्दशूि सागंणें र्ोगशास्त्रािंला िीििामधील पजरजमििेचा जसद्धािं अगिीं साध्र्ा शब्िािं 
सागंि िाहीं कार्? “मि ष्ट्र्ािें उत्तम गृहथिाश्रम केला िर, आईबापाचंा उद्धार होिो. पण उत्तम ब्रह्मचर्य 
पाळलें  िर, बेचाळीस जपढ्या ंउद्धरिाि.” ह्या जिच्र्ा िचिािं “ब्रह्मचाजरव्रिे स्थििः” ह्याचाच प्रजिध्िजि िाहीं 
असें कसें समिािें? पोटभर अन्न आजण अंगभर िस्त्र ह्यापेंक्षा अजधकाची गरि िाही. हे जिचे िेहमींचे शब्ि 
असि. ह्यािं जह अपजरग्रहाचें र्ोगशास्त्रीर् ित्त्ि बीिभिू िाहीं असें कोण म्हणेल? 
 

िरी त्र्ा माऊलीचा िन्म उत्तम क ळािं झालेला होिा. किाटकािंल्र्ा “हाििूर” गािंीं जिचें 
बालपण गेलें . त्र्ा बालिर्ािं जिला जशक्षण कार् जमळालें  होिें? जिला शाळेचें जशक्षण वकिा ि सऱ्र्ा कोणत्र्ा 
जह कृजत्रम जशक्षण पद्धिीचा संथकार जमळाला िव्हिा. जशक्षण जमळण्र्ािर िाहीं, िें घेण्र्ािर आहे. ज्र्ाची 
घेण्र्ाची शस्ति आहे त्र्ाला अिंि हथिािें िेि िेण्र्ास िर्ार आहे. जशक्षण शाळेि का जमळिें? का माथिर 
जशकजििाि? िीििािंलें  जशक्षण, आध्र्ास्त्मक जशक्षण असें जमळंू शकि िाहीं. िें बीिभिू असिें. प्रत्रे्क 
क्षणीं आजण प्रत्रे्क जिर्ेंिूि िें जमळि च असिें. हा च जिच्र्ा िीििािंला जसद्धािं प ढें जिच्र्ा त्र्ा महान् 
बालकािें थपष्टपणें माडूंि िाखजिला. “ही सिय सचराचर सृजष्ट हा ईश्वरािें उघडूि ठेिलेला एक अद्भि 
जशक्षणगं्रि आहे. त्र्ाच्र्ाप ढें ििे व्र्िय आहे, क राण रद्द आहे. बार्बलचें बल चालि िाही”. जिला ि 
जमळालेलें  परंि  जििें जमळिलेलें  जशक्षण जकिी होिे हें सागंिा च रे्णार िाही. जशक्षण कसें जमळिािें ही कला 
जिला जिच्र्ा िजडलाकंडूि च जमळाली होिी. “बाळकृणबोिा” त्र्ा िळेच्र्ा गिई लोकािं चागंले च पजरजचि 
असि. हे च जिचे िडील. जिची आई लहािपणींच िारली. बाळकृष्ट्ण बोिािंीं गार्ि जिदे्यसाठीं प ष्ट्कळ 
पजरश्रम करूि िी कला हथिगि करूि घेिली. त्र्ा िळेीं इंिूरचे पािसे गिई फार प्रख्र्ाि होिें. अिूि जह 
गार्क िगांि त्र्ाचंी ख्र्ािी आहे. बाळकृष्ट्ण बोिा त्र्ाचं्र्ाकडे िरुण िर्ािं गार्ि जशकण्र्ासाठीं राजहले. 
ग रंूिीं जििसभर पाणी भरणें, झाडणें, सारिणें, अशीं कामें सागंािीं, परंि  एकजह जििस गार्ि म्हणिू 
जशकिू ंिरे्. असा िम सारखा ७/८ मजहिे चालला. परंि  जशष्ट्र्ािें ग रूििळ ह्याबद्दल अिाक्षर जह काढलें  
िाहीं; आजण ग रुश श्रूषेंि र्स्त्कंजचिजह उणें पडंू जिलें  िाही. 
 

का ंिैिन्द्याणिया पोंिळी । माजीं आनंंदाणिया राऊळीं 
श्रीगुरुकिंगा ढाळी । ध्यानामृि ॥ 
उदणयिा बोधाका । बुद्धीिी डाळ सागत्िका 
भरोणनया ंत्र्यबंका । िंाखोिंी िाहे ॥ 
काळरु्णद्ध णत्रकाळीं । जीिदर्ा धूप जाळी 
ज्ञानदीपें िोिाळीं । णनरंिर ॥ 
सामरस्यािी रससोय । अखंड अविनपि जाय 
आपि भराडा होय । गुरु िो किंग ॥ 



 अनुक्रमणिका 

ज्ञािेश्वराचं्र्ा ह्या िचिाचें वकजचत् िशयि आपणाला अशा उिाहरणाचं्र्ा िारें जमळिें. ग रूपजरचर्ेंि जििस 
चालले होिे. ग रंूच्र्ा घरीं जित्र् गार्िाच्र्ा मफैली झडि, अिेक जिद्यािी जशकूि िाि, परंि  हे मात्र िसेच 
जशक्षणाजशिार् कोरडे राजहले होिे. एके जििशीं एक उत्तम गिई ग रंूकडे आले. िास िोि िास गाणें झालें . 
त्र्ािंी िंबोरा खाली ठेिला. ििळच हे उभे होिे. त्र्ािंा त्र्ा आलेल्र्ा गिर्ािंी जिचारले; “कार् रे म ला! िंू 
कोण? िंू ह्याचं्र्ाकडे आहेस िर ि ला ह्यािंी गाणें जशकजिलेच. असेल. आम्हालंा एकािी चीि म्हणिू 
िाखििोस का? हा प्रश्ि ऐकूि त्र्ािंा कार् िाटलें  असेल? इकडे आड आजण जिकडे जिहीर. परंि , त्र्ािंी 
ग रूला संभाळूि घेिलें  ग रूिें इिके जििस राहूि ही जशकिलें  िाहीं, हें प्रकट केलें  िाही. िे म्हणाले, “मला 
िसे फार जििस झालें  िाहींि. त्र्ाम ळें  मला गाणें रे्ि िाही. पण िबल्र्ाचे बोल मी म्हणूि िाखििों. ऐकूि 
ऐकूि िबल्र्ाचे बोल त्र्ािंा अिगि झालें  होिे. िे त्र्ाचें िबल्र्ाचे बोल ऐकल्र्ािर त्र्ा गिर्ािें पािसे ह्यासं 
म्हटलें , “हा म लगा मोठा चलाख जिसिो. ह्याला हािािं घ्र्ा. चागंला िर्ार होईल.” िेव्हापंासूि त्र्ाचं्र्ा 
जशक्षणाला स रुिाि झाली ि त्र्ािंी िी कला हथिगि करूि घेिली. मागील प्रकरणािंील शभंरूाि 
भाव्र्ाचं्र्ा कोटीश्वराच्र्ा मंजिराि िेिाप ढें िे गाणीं म्हणि. शभंरूाि भाव्र्ाजंिषर्ीं त्र्ािंा फार आिर िाटे. 
गंधाच्र्ा शकंराच्र्ा म खिट्यासाठीं किाटकािूंि म्हैसूरकडूि उत्तम चंििी लाकंडे िे त्र्ािंा आणूि िेि. 
गार्िकलेची त्र्ािंी मरेपरं्ि उपासिा केली. त्र्ाचें आपल्र्ा म लीिर फार पे्रम होिें. त्र्ाचं्र्ा ंपे्रमाम ळे त्र्ाचंी 
जशक्षण पद्धजि जिच्र्ा िीििािं उिरणें अगिीं थिाभाजिक होिें. कािडी प्रािंािं असल्र्ाम ळे आईला अगिीं 
बालपणापासूि उत्तम कािडी रे्ि असे. त्र्ा लहाि िर्ािं कािडीमधली स ंिर स ंिर गाणीं जिला म खोद्गि 
झालीं होिीं. भारििषांिील िोि सगीि पद्धिींपकैी द्राजिड संगीिाची किाटकी गाण्र्ािर छाप असणें 
थिाभाजिक आहे. ‘जकन्नर’ िेश िो च ‘कन्नड’ िेश अशी जकत्रे्क व्र् त्पजत्त काढिाि. आईला द्राजिड संगीिाचे 
शास्त्रश द्ध ज्ञाि होिें असें िाहीं. परंि  जिच्र्ा िोंडूि अत्र्ंि कोमल, पे्रमळ, करुण आजण िरल भािाचंी 
आंिोलिे त्र्ा किाटकी गीिािूंि ऐकिािंा हृिर् गद्गद होऊि िाई. डोळे पाण्र्ािें भरूि रे्ि. पृथ्िीिरूि 
आपण कोठल्र्ा िरी िूर उच्च प्रिेशािं चाललों आहों असा भास होई. जिच्र्ा त्र्ा गाण्र्ािं जिचें चाजरत्र्र्, 
जिची भस्ति, जिचें उिात्त िीिि एकिम समरसूि िाई! आजण जिला मराठी गाणीं आजण कजििा िरी जकिी 
रे्ि होत्र्ा! जिच्र्ा ंथमरणशतिीला सीमा च िव्हिी. बजगच्र्ािंली उत्तम उत्तम फ लें  िेंचूि िेिासाठी परडींि 
टाकािी त्र्ाप्रमाणे उत्तम उत्तम चालींची, उत्तम उत्तम अिाचीं शेंकडों कििें जिच्र्ा थमृिींि जििें साठंििू 
ठेिली होिीं. जिच्र्ा त्र्ा थमृिीला परडीची िरी उपमा कशी द्यािी? िो भतिीिें िरिळलेला बगीचा च 
फ लला होिा! रोि ििीि गाणें म्हणािर्ाचंें, ि िे म्हटलेले जफरुि म्हणािर्ाचें िाहीं, ह्या अटींिे िी आपल्र्ा 
म लासं रोि गाणीं म्हणिू िाखिी. परंि  कधीं जिला हार खािी लागली िाहीं. अशी िषाि िष ेिािीं, आई 
एिढीं गाणीं आणिे िरी कोठूि? जिच्र्ािं काहंी चमत्कार शतिी िर िाहीं? का िेि जिला ग प्िरूपािे गाणीं 
सागंिो? काहंीच कल्पिा व्हािर्ाची िाहीं. 
 

आकार्ािं फुिंें , धरेिर फुिंें , िाऱ्यािरी ही फुिंें  । 
माझ्या गेकह फुिंें , मनािं णह फुिंें , भूगविनभ सारीं फुिंें  ॥ 
माझें णित्त भुिें, सुगंणधि भिें, हे णिश्व हो जाहिंें  । 
कोिािंा कळिंें  णकिी पसरिंें  उद्यान हें र्ोभिंें  ॥ 

 
—अगिीं अशी च स्थिजि होऊि िािर्ाची! भतिीमर् स गधंािें िरिळलेल्र्ा त्र्ा काव्र्क स माचं्र्ा 
बजगच्र्ाचा अंिाि च व्हािर्ाचा िाहीं. कधीं 
 

िेडा िामसा जोगी देणखिंा गे माय ॥ 
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णभकेिे िुकडे मागून भोपळयािं खाय । 
......िेड्यानें कोठून िोरून आणििंी ॥ की काय 

 
हें पि ऐकािर्ास जमळािें. मग त्र्ा जभके्षकरी शकंरमूिीिरच मि जखळूि िािें िर कधीं 
 

मदनिाि मनमोहन मुरिंी िाजणि कंुजिनीं । 
सारीगमपधणनर्ी गायन कणरिो सप्िसुरािरनी ॥ 

 
असें कृष्ट्णाचें िणेूगीि ऐकािर्ास जमळािें. मग त्र्ा म रलीमध्र्ें च जचत्त लीि होऊि िाई. म रलीप ढें मग सिय 
िाद्यें जफकीं िाटािीं. “लहािपणापासूि मला म रली जििकी गोड लागिे जििकें  ि सरे िाद्य गोड लागि 
िाहीं. म रली आमचें राष्ट्रीर् िाद्य आहे. गरीबापासूि श्रीमंिापंरं्ि सिांिा लभ्र् आहे. रात्रीच्र्ा शािं िळेी 
ि रूि म रलीचा ध्ििी कािािर पडला कीं भगििंाचं्र्ा जिव्र् चजरत्राचे थमरण होिें” —असें म रलींचें 
अजििीर् थिाि जचत्तािं ठसूि िाण्र्ाला िें आईचें िणेूगीि कारण िसेल असें कोण म्हणेल? आईचे जह िािं 
जिच्र्ा िजडलािंीं ‘िणे ’ असें च ठेिलें  होिें. 
 

काळी घोंगडी । काळी काठी 
काळा दोरा कंठी । बोिंी महारािी थेट मराठी ॥ 
पायीं िहािा । मोठा र्हािा । पणिि पािन नाम जयािें । 
िारी संकट हरी दामाणजिें । कौिुक दैिािें ॥ 
िारी संकट हरी ॥ 

 
अशी िामाजिपंिाचंी रसि िी कधीं ऐकािी. बालमिािर त्र्ािंल्र्ा प्रत्रे्क िणाचा, प्रत्रे्क उच्चाराचा, 
प्रत्रे्क आलापाचा जिलक्षण पजरणाम होई. त्र्ािूंि मराठींचें पे्रम गजरबाचंा कळिळा, महाराशंीं समरसिा, 
ि लमी लोकाबंद्दल क्षोभ, िामािीची साध िा, िेिाची भतिित्सलिा कार् कार् जचत्ताप ढें उभें राही! फार 
कार्, काळी घोंगडी हा शब्ि जह काहंीं जिशषे मंत्रािें भारलेला िाटें. “काळी घोंगडी मला फार जप्रर् आहे. 
काळ्र्ा घोंगडीचा सहिासी म्हणिे कृष्ट्णाचा सहिासी”. ह्या वकिा अशाच अिेक जिचारािंा बीिभिू अशी 
भजूमका ह्या गाण्र्ािंी िर्ार होई. जशिार् बालिर्ािं आईच्र्ा काळ्र्ा चंद्रकळेच्र्ा चौघडीिर जििण्र्ाची 
पजरणिी, श्रीकृष्ट्णाच्र्ा काळ्र्ा घोंगडीच्र्ा पे्रमाि का ं होऊं िरे्? अगिीं बालिर्ािं किाटकािूंि, िेट 
िजक्षणेंिूि उत्तरेकडे, परतर्ा घरािं आपल्र्ा िेहमींच्र्ा जप्रर्, पजरजचि अशा सिय माणसािंा सोडूि रे्िािंा, 
प ढच्र्ा िीििाची कल्पिा िसिािंा, कष्टमर् ि िबाबिारीच्र्ा िीििािं प्रिशे करिािंा जिच्र्ाििळ 
कोणिा आधार होिा? ही जिच्र्ा हृिर्ािं असलेली भस्तिमर्िा आजण थमिृीमध्र्ें असलेल्र्ा अपार 
सिंसंगाचा च जिला शिेटपरं्ि आधार होिा. 
 

मारगमें िारन णमिें संि राम दोई । 
संि सदा र्ीस उपर राम हृदय होई ॥ 
मेरे िो णगणरधर गोपािं दूसरा न कोई ॥ 

 
—हाच जिचा आधार होिा. ‘जशक्षण म्हणिे सत्संगजि’, ह्या जशक्षणाच्र्ा महान् जसद्धािंाप्रमाणें जिला पजरपूणय 
जशक्षण जमळालें  होिे. ही सत्संगजि जिच्र्ा जठकाणीं अंिबाह्य भरूि उरली होिी. 
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आजण जिच्र्ा सेिामर्िेचा िर अंि च िव्हिा. सकाळपासूि संध्र्ाकाळपरं्ि एकापाठीमागूि एक 
कामें लागलेलींच असि. भगिान् सूर्यिारार्ण ज्र्ाप्रमाणे कोणिा जह ऋि  असो, कोणिी जह पजरस्थिजि 
असो, आपल्र्ा अव्र्ाहि िेिािे िळपि च असािर्ाचा, त्र्ाि खंड म्हणूि कधीं पडािर्ाचा िाहीं, 
कमयर्ोगाचा उपिेश भगििंािंीं त्र्ाला सिांच्र्ा आधीं केला, िेव्हापंासूि िो आिापरं्ि त्र्ािें अव्र्ाहि 
आपल्र्ा जठकाणीं कमयर्ोग िाखजिला, त्र्ाप्रमाणे च िी किाटकािूि आली िेव्हापंासूि हा कमयर्ोग मरेपरं्ि 
जििें आचरूि िाखजिला. अगिीं प्रभािकाळीं ििळ ििळ ब्राह्म म हूिािर िी उठे— 
 

जागृि होिा ंमािा आधीं णनणद्रि बािंा ंपाहे । 
हष ेमंद गस्मि िात्सल्य-ज्योत्स्ना ििशि राहे ॥ 

 
घरािंली म लें  जििलीं आहेि, बाहेर िारे चमकि आहेि; िाऱ्र्ाची हालचाल स रू झाली आहे, अशा िळेीं 
एरंडेल िेलाच्र्ा जमण जमण करणाऱ्र्ा जिव्र्ाच्र्ा स्थिग्ध प्रकाशािं 
 

उठा प्राि काळ झािंा । आत्माराम पाहंू ििंा । 
हा समय जरी टळिंा । िरी अंिरिंा श्रीराम ॥ 

 
अशा भपूाळ्र्ा, आरत्र्ा, अभगं िन्मर्िेिें िी म्हणि आहे. हें जित्र्ाचें पजहलें  दृश्र् असािर्ाचें. त्र्ािंिर 
िात्र्ाच्र्ा घ रघ र गोड आिािािर म्हटलेलीं गाणीं ऐकंू र्ािर्ाचीं. कोणत्र्ा जह िाद्यािर अशीं गोड गाणीं 
म्हणिा ं रे्िील कार्? छेः! छेः! िी गोष्ट अशतर् आहे. चूल-चक्की-चाि ह्या िीि गहृिेििा आहेि. त्र्ा 
गृहिेििाचंी का िाद्यें बरोबरी करिील? ही कल्पिा च जकिी हीि आहे. त्र्ािंिर सडासंमाियिाजि अिेक 
थिच्छिाकमें व्हािर्ाचीं! आकाशािंले चंद्रसूर्य, बागेंिल्र्ा फ लिलेी, िेिाजिकाचंी शखंचिर् धें, िेिळािंलें  
कासंि अशा मिोहर आकृिींची मागंल्र् मंत्रािे भारलेली श भ्र रागंोळी भराभर र्ाजंत्रक िऱ्हेिे घािली िाई. 
अगिीं रेखीि, अगिीं आखंीि िऱ्हेिें, ‘म खी िाम हािीं काम’ असा जििसभर कार्यिम चाले. िेजििासाचें 
व्र्ंकटेशथिोत्र, रामिासाचें मिाचे श्लोक, कार् कार् म्हटलें  िाई िें कार् सागंणार? प्रत्रे्काची प्रकृजि, 
प्रत्रे्काचा थिभाि, प्रत्रे्काचे कपडे, प्रत्रे्काचें खाणें, प्रत्रे्काची िागा, प्रत्रे्काच्र्ा खोडी, जकिी गोष्टी 
पहाव्र्ा लागि! िळणें, सारिणें, झाडणें, भाडंी घासंणें, जििडणें, कपडे ध णें, कपडे जशिणें, थिर्ंपाक 
करणें, िहा माणसाचं्र्ा घरािंलें  काम! कोणी आिारी असलें  िरी श श्रूषा जह जििे च करािी. कामाचा 
र्च्चर्ािि सिय बोिा जिच्र्ा िर च! पण जिला त्र्ाचें भाि होिे का? ििाबाईिें सकाळीं उठािें, पीठ िळािें. 
िळिा ं िळिा ं परमेश्वराशीं इिकें  िन्मर् व्हािें कीं जपठाचा ढीग पडला िरी भाि िाहीं, मग भािािर 
आल्र्ािर िो जपठाचा ढीग पाहूि िेिािें च हें िळलें  असें िाटूि रडंू लागािें! ही गोष्ट का खोटी च 
म्हणािर्ाची? इजिहास पाहूि ह्या गोष्टीची परीक्षा होणार आहे? का उत्खििािें ही गोष्ट जसद्ध होईल? हे 
चिचाल मिा! डोळे उघडूि थिच्छ पाहशील िर ि ला ि झ्र्ा अगिी ििळ, ि झ्र्ा घरािं ही गोष्ट जिसूि 
रे्ईल. 
 

कणबरािे िे रे्ळे णिणििो । सािंत्या माळयािी भाजी खुणडिो । 
जनीसंगें दळि काडंि । गािें गाइिें । अणज म्या ंब्रह्म पाणहिंें  । 
कणटकरनटसमिरि णिटेिरी उभें राणहिें....... 
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—हें गाणें म्हणिािंा ि झी आई का ंरडि असे—जिच्र्ा डोळ्र्ािूंि अिािर अश्र धारा का ंिहाि असि; ह्याचा 
मग ि ला उलगडा होईल. 
 

नैष्ट्कम्यशणसकद्ध परमा ंसंन्द्यासेनाणधगच्छणि । 
 
ह्याचें भाष्ट्र् पाहण्र्ाची ि ला आिश्र्िा राहणार िाहीं.. आजण भाष्ट्र् पाहूि िरी कार् होणार? 
 

नैष्ट्कम्यशमप्यच्युिभािविनजिं । 
न र्ोभिे ज्ञानमिंं णनरंजनम् ॥ 

 
ह्याचा ि ला कोठें अि भि रे्णार? —अरेरे! हे जशक्षण, ही जिित्ता, ह्या बाह्य िगाचा पसारा, हे सिय अिडंबर 
आमचा जकिी िाश करूि राजहलें  आहे! आमच्र्ा ििळची, अगिीं आमची च, जित्र् आमच्र्ा सेिेंि ित्पर, 
आमच्र्ा कल्र्ाणासाठीं रातं्रजििस िळमळणारी आमची आई, जिच्र्ा िीििाचें रहथर् आम्हालंा र्स्त्कंजचत् 
िरी कळलें  का? जिचा अल्पसा िरी ग ण आम्ही घेिों का? जिला िोडा िरी हािभार आम्ही लािला का? 
प्रश्िमाला जकिी जह लाबंिली िरी उपर्ोग कार्? उत्तर शून्र् च आहे. घरािंल्र्ा मंडळीं खेरीि बाहेरचे 
जिद्यािी जह मधूि मधूि घरीं असािर्ाचे. त्र्ािंा म ळीं च परकें  िाटंू िरे् म्हणिू त्र्ाचं्र्ाशीं अगिीं पे्रमािें 
िागािर्ाचें, बह धा कोणिें जह काम त्र्ािंा सागंािर्ाचें िाहीं. घरािंील जशळें अन्न थििः खािें, आपल्र्ा 
म लािंा द्याि,े परंि  त्र्ािंा िािे िर्ार केलेलें  उत्तमोत्तम अन्न िाढािर्ाचें. जकिी जिची िक्षिा! आजण 
गरीबाजंिषर्ीं, शिेाऱ्र्ाजंिषर्ीं केिढी कळकळ! शिेाऱ्र्ाचं्र्ा कोणत्र्ा जह कामाला—मग िे पापड, फेण्र्ा 
घालण्र्ाचें असो कीं, थिर्ंपाकाचें असो, िेहमी िर्ार असािर्ाचें. आपल्र्ाकडूि होईल िी मिि सिांिा 
करािर्ाची. कोणी जभकारी आला िरी अत्र्िं भस्तिभािािें िेि समिूि च जभक्षा द्यािर्ाची. मग जिच्र्ा 
महाब जद्धमान् म लािें िरी शकंा काढली िरी जिच्र्ा भाििेंि काहंींच फरक व्हािर्ाचा िाहीं. जिच्र्ा जिश्चल 
ईश्वरभाििेंि शेंिटीं िो जह ब डूि िािो ि उद्गार काढिो— “आमच्र्ा घरािं जभकारी आला. आईंिें त्र्ाला 
मूठभर िािूंळ घािले. मी म्हटलें , हें िाि र्ोग्र् झालें  िाही. िो िर चागंला धट्टाकट्टा होिा. िाि िेिािंा 
र्ोग्र्ार्ोग्र् पाजहलें  पाजहिे. िाहींिर व्र्सिें ि आळस ह्यािंा उते्तिि जिल्र्ासारखें होईल. असें म्हणूि ‘िेश े
काले च पाते्र च’ हा श्लोक जह मी आईला म्हणूि िाखिला. मला आईिें एकच उत्तर जिलें . जिच्र्ा त्र्ा 
उत्तराला अिूि मला उत्तर िेिा ं रे्ि िाहीं. िी म्हणाली, िो कोणी जभकारी आला होिा िो परमेश्वर च 
होिा! आिा ंपात्रापात्राचा कर जिचार. भगिान् का अपात्र आहे? पात्रापात्राचा जिचार करण्र्ाचा ि ला कार् 
अजधकार आहे? अजधक जिचार करण्र्ाची मला िरूर च िाहीं. मला िो ईश्वररूप आहे. ह्या उत्तरािर मला 
उत्तर अिूि स चलें  िाही.” िो आपल्र्ा िारीं आला आहे िो अभद्र जभकारी का समिािर्ाचा? त्र्ाला िग 
काहंीं जह समिो, जिची िर सियत्र एकच जिश्चल ईश्वरमर् भाििा होिी— 
 

पुण्यमें पापमें साहमे िोरमें । 
काकमें कीरमें हंसमें मोरमें ॥ 
सुखिे दु खिे दं्वद्विे है परे । 
संुदरे संुदरे संुदरे संुदरे ॥ 

 
ब द्धीला एकिम ि पटणाऱ्र्ा आईच्र्ा भाििेंि जह िोर ब जद्ध असािर्ाची. ह्याचे जकिीिरी िाखले प्रत्र्हीं 
जमळािर्ाचे. हा पहा एक प्रसंग— “आई म्हणाली, ‘जिन्र्ा पणिी साभंाळूि िापरािी, पडली जबडली िर िें 
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एक अश भ जचन्ह आहे.’ मी म्हटले, ‘अश भ म्हणिे कार्?’ िी म्हणाली, ‘अश भ म्हणिे त्र्ाच्र्ा र्ोगािें 
क ट ंबािंला कोणी माणूस िगाििो’. हे ऐकल्र्ाबरोबर मी िी पणिी िशीच्र्ा िशी च आपटूि फोडूि 
टाकली. आजण मग एक जििस झाला, िोि जििस झाले, एक आठिडा गेला, पण आश्चर्य हें कीं कोणी च 
मरेिा. िेव्हा ं मी आईला जिचारलें , हें कसें कार्? साि जििस झाले, पण अिूि कोणाला काहंींच झालें  
िाहीं. पण आई चि र होिी. आई म्हणाली, म द्दाम पणिी फोडूि त्र्ाचा अश भ पजरणाम होि िाहीं. 
गबाळेपणािें िर हािूि जििा पडला िर त्र्ाचा अश भ पजरणाम होिो.” ह्यािं काहंी च ब जद्ध िाही का? 
जिव्र्ाचा केिढा सन्माि! जिव्र्ाची ज्र्ोि गबाळेपणािें मालिली. जििा पडला म्हणिे िी िीििज्र्ोि च 
गेली समिािर्ाची. ह्यािं केिजढ ब जद्ध आहे! 
 

कमें समस्ि करिें अणि नम्रभािे । 
धमें णि पूजन घडे हणरिें स्िभािें ॥ 
ठािें न अन्द्य णिषयािं कसें रमािें । 
मािे न भाि हृदयीं सकिंा ंनमािें ॥ 

 
जिची जििचर्ा अशी कमयमर्, धमयमर् आजण भस्तिमर् होिी. 
 

िंू सिशधमशमय र्मशद कमशमूिी । 
आनंदधाम करुिामय आिशपूविनि ॥ 

 
असें जिचें अगिीं सूत्रमर् िीिि िाटे! 
 

जिची पूिा कधीं जह टळािर्ाची िाहीं. बाळकृष्ट्ण, शाजलग्राम, िमयद्या गणपजि, िेिी असे जिचे इि 
मीि साडे िीि िेि असि. पण जिन्ही लोकािंा व्र्ापूि उरेल असा त्र्ाचं्र्ा जठकाणीं जिचा भस्तिभाि होिा. 
त्र्ा िेिासंाठीं फ लें  आणलीं िाहींि म्हणिे जिला जकिी िाईट िाटे! अरे, आंपण िेिािें, खािें, झोपािें, मौि 
करािी आजण िेिासाठीं चार फ लें  जह आणण्र्ाची आठिण ठेऊं िरे् िा! असे िी अगिीं कळिळूि म्हणे! 
ि ळशीला िरी िी जकिी प्रिजक्षणा घाली! एकािशी, सोमिार, उपासिापास िेहमीच चालि! ‘सूर्ाला 
जििाि बारा िरी िमथकार घालीि िा रे’ असे जिचे िेहमीं सागंणें असािर्ाचें. ‘हरी वचििीं अन्न िेिीि 
िािें’ ह्या ित्त्िाप्रमाणें िेििािंा जह िी गोविि गोविि म्हणे. उत्तम उत्तम किा-कीियिें, प्रिचिें ऐकण्र्ाचा 
िर जिला हव्र्ास च होिा. घरािंलीं सगळीं कामें साभंाळूि िी कीियि-प्रिचिाजिस जह िाई. िेिें अगिीं 
िटथि जचत्ता िें सिय गोष्टी जििें ग्रहण कराव्र्ाि. घरीं आल्र्ािर आपल्र्ा म लाशंीं बाबाशंीं त्र्ासंबधंीं चचा 
करािी. ऐकलेली संथकृि प्राकृि िचिें भराभर म्हणिू िाखंिािीि. िीं मिािं घोळूि अगिी आपलीशीं 
करािींि. प्रिचिकाराचा म द्दा कोठें डळमळीि असेल िर, त्र्ासंबधंीं जह चचा करािी. अशा ज्ञािसत्रािं 
जिची ब जद्ध अखंड िागिृ असािर्ाची. जकिी जह काम केलेलें  असो, जकिी जह िकिा आलेला असो, 
िरास द्धा ंअििधाि, डोळ्र्ािंर झापंड िसािर्ाची. जिचा िो महान् बालक—त्र्ाचें प्रिम प्रिचि पजहल्र्ािें 
च िी ऐकि आहे. मंजिरािं गिी िमली आहे, शेंकडो डोळे त्र्ा एकाच मूर्तिकडे िधूेि राजहले आहेि. 
खािीचा पंचा आजण उपरणें पाघंरलेली, ब्रह्मचर्ांिे झळकणारी, ििळ च िंड आडिा ठेिलेला, 
ित्त्िज्ञािाची अिेक गूढें लीलेिें उकलूि िाखजिणारी मरू्ति व्र्ासपीठािर जिरािमाि झालेंली आहे—िािा 
िचिें, िािा उपमा, िािा कोट्या, िािा र् स्तििाि ह्याचंा सारखा िषाि होऊि राजहला आहे—श्रोिे त्र्ा 
िेिािें, त्र्ा ज्ञािािें जिपूि गेले आहेि! अिूि जह िें दृश्र् डोळ्र्ापं ढें िसें च जिसि आहे. जिला त्र्ा 
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प्रिचिािें कार् िाटलें  िें कार् सागंणार! सबंध प्रिचिािं िी समाजधथिासारखी टक लाििू बसली होिी. 
जिश्चल! अगिी जिथपंि! केिळ मूर्तिित् बसूि िी ऐकि होिी. अशा िऱ्हेिें ज्ञािसंग्रह करण्र्ाची जिची अखंड 
िृजत्त पाहूि आश्चर्य िाटें. जिच्र्ाििळ भारि, रामार्ण, भागिि ह्यािंल्र्ा किा, साध संिाचं्र्ा गोष्टी ह्याचंा 
प्रचंड संग्रह झाला होिा. अगिीं सहि काम करिा ं करिा ं एकाद्या प्रसंगािरूि िी आपल्र्ा म लािंा 
दृष्टािंािाखल गोष्टी सागें आजण बोध िेई. त्र्ा िळेीं जिला भाि िसे. जिचे म्हणणें अगिीं िंिोिंि खरें िाटें! 
जकिी भस्तिभािािे िी गोजष्ट सागें! एखािी िीि चमकूि लख्ख प्रकाश पडािा त्र्ाप्रमाणें अशा प्रसंगीं 
आईबद्दल एकिम जिलक्षण आिरभाि उत्पन्न होई. िे अिधूिोपाख्र्ाि सागंिािंा िर आई जकिी िन्मर् होि 
असे! 
 

न मे मानािमानौ स्िौ न कििा गेहपुणत्रिाम । 
आत्मक्रीड आत्मरणिविनििरामीह बािंित् ॥ 

 
अिधूि म्हणिाि— “माि-अपमािाचा बालकाला थपशय िाहीं. घर-पजरिाराची वचिा िाही. केिळ 
आपल्र्ाशीं च खेळणें, आपणामंध्र्ेंच रमूि राहणें बालकापासूि मी हे ग ण घेिले. िशीच त्र्ा क मारीची मध र 
किा ऐकिािंा जकिी उत्स किा िाटे! अिधूि पर्यटि करीि करीि एका झोंपड्ापाशीं रे्िाि— 
 

क्वणित्कुमारी त्िात्मानं िृिानान्द्गृहमागिान् । 
स्िय ंिानहशयामास क्वाणप यािेषु बंधुषु ॥ 

 
िी क मारी एकटी च घरीं आहे. घरांिली मंडळी कोठें बाहेर जिघूि गेलीं आहेि. जिचें लग्ि ठरलेलें  असिें. 
जिच्र्ा भािी पिीकडची मंडळी त्र्ा घरािं रे्िाि. एकटी असल्र्ाम ळें  त्र्ाचं्र्ा अजिथ्र्ाचें काम जिला च 
करािें लागिें. 
 

िेषामंभ्यिहाराथश र्ािंीन्द्िहणस पाविनथि । 
अिघ्नन्द्त्या  प्रकोष्ठस्थाश्चकु्र  रं्खा  स्िनं महत् ॥ 

 
अरेरे! िी जकिी गरीब होिी! पाह ण्र्ासाठीं जिच्र्ाकडें धान्र् जह िर्ार िव्हिें. िेव्हा ं िेिण्र्ासाठीं म्हणिू 
त्र्ाचं्र्ासाठीं भाि करािा म्हणूि िी िािूंळ सडण्र्ाला बसली. हािािंल्र्ा कंकणाचंा आिाि होऊं लागला. 
आपलें  िाजरद्र्य पाहूि िेिण्र्ा-खाण्र्ाचा मंडळींिा संकोच होऊं िरे् ह्या भाििेिें िी फार च लािली. मग 
हािािं िोि िोि कंकणें मात्र ठेििू बाकीचीं, जििें काढूि टाकली. परंि  त्र्ा िोि िोि कंकणाचंास द्धां 
आिाि होऊं लागला. िेव्हा ंशिेटीं जििें एक एक च कंकण ठेिलें . मग आिाि िाबंला. ही गोष्ट सागंिू 
अिधूि म्हणिाि, “मला त्र्ा क मारीपासूि केिढा बोध जमळाला! अिेक लोकािं—ििसंभिांि राहण्र्ािें 
कलह होिो. इिके च कार् पण िोघे एके जठकाणीं राजहले िरी गप्पागोष्टींि िळे िािो. िेव्हा ंक मारी च्र्ा 
हािािंील एकेक कंकणाप्रमाणे केिळ एकटे रहािें, हा मी बोध घेिला.” अिधूिाच्र्ा गोष्टी जिच्र्ा अगिीं 
आिडीच्र्ा होत्र्ा. श्रीकृष्ट्ण स िाम्र्ाची गोष्ट. िी परमात्म्र्ाची थिेहकािरमूिी!— 
 

णमत्रागं-स्पर्ानें झािंा सुखी दयेिा कसधु । 
िंोिन पद्मापासुणन गळिी पे्रमाश्रूिें कबदु ॥ 
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त्र्ाच्र्ा उलट द्र पि आजण द्रोणाचार्ांची गोष्ट. द्रौपिीचा धािंा, धृिाची िपश्चर्ा, धमयराि आजण क त्रा, िाल्र्ा 
कोळ्र्ाची गोष्ट, मारूिीची जिष्ठा,—सीिेचें करुण िीिि—अहाहा! त्र्ा किाचंी गोडी जकिी अिणयिीर् 
आहे! िी महाराष्ट्रािंली चार अद भ ि भािडंें, म तिाबाईचा चागंिेिाला उपिेश, जिसोबा खेचराकडे िामिेि 
िाि आहे, िाटेंि क त्र्र्ाच्र्ा रूपािें भगिान् भाकरी पळििाहेि, जिसोबा खेचर जशिवलगािर पार् ठेििू 
जििले आहेि, प ंडजलक आईबापािंा घेऊि िाि आहे, गिाच्र्ा वकजचत् िािडींि छत्रपजि रे्िाि ि रे्िाि 
िों च समथ्र्ांच्र्ा िोंडूि उद्गार जिघिाि— 
 

आम्ही काय कुिािें खािों रे । िो राम आम्हािंंा देिो । 
बाणंधिें घुमट णकल्ल्यािे िट । ियािंा फुटिी कपपळिट ॥ 
िेथें कोि िंाणििो मोट । बुडािंा पािी कोि घािंीिो—श्रीराम । 
खडक फोणडिा ंसणजि रोडकी । पाणहिंी सिांनी बेडकी ॥ 
कसधु नसिा णियेिें मुखीं । िारा कोि घाणिंिो—श्रीराम आम्हािंंा देिो ॥ 

 
—असा हा बोधमर् भिूकाळ आई िसाच्र्ा िसा माडंी! मग एकाएकीं कामाचें भाि रे्ऊि, िीघय जिःश्वास 
टाकूि “हं! काम आहे िा,” असें म्हणूि कामाला जिघूि िाई. त्र्ािळेीं मिाला जकिी शून्र् िाटे! त्र्ा 
अफाट भिूकाळािंली िी िािा प्रकारािें िाहणारंी िीििें पाजहलीं म्हणिे एकिम जिश्वरूपिशयि 
झाल्र्ासारखें िाटे! त्र्ाच, केिळ त्र्ाच िळेीं, जिच्र्ा मढू म लािंा आईची िोरिी िोडीशी कळे. 
 

जििें कोठें फारसा प्रिास केला िव्हिा. िीियर्ात्रा जह ििळ ििळ झाल्र्ा िव्हत्र्ा च. परंि  
‘िीिीक िजंि िीिाणी’ अशी जिची स्थिजि होिी—िशी काहंीं सिय भरिखंड जफरलेली च आहे, अशी िी 
माजहिी सागें. चारी धामाचंी र्ात्रा िी बोलिा ंबोलिा ंकरिी. ि ंगभद्रा िर जििें पाजहलेली च होिी. िेिील 
“व्र्ण्णी हळ” िी िणयि करी. कृष्ट्णा, िणे्र्ा, कोर्िा सिय िद्याचंीं िीिें जिला माहीि असि. गोकाकचा 
धबधबा, जशिकाचंी, जिष्ट्ण काचंी, बारा ज्र्ोर्तिजलंगें, रामेश्वर आजण कन्र्ाक मारी, मि रा, गोक ळ-िृिंािि 
सिय जठकाणीं िी िेई. 
 

कळों आिंी माि रे । भगतिपार्ीं देि रे । 
न पाहे णि याणिकूळ । कमशमूळ भाि रे ॥ 
कोि पुण्यश्लोक रे । गोकुळींिे िंोक रे । 
ियामाजीं नादंिाहे । जगन्नायक रे ॥ 
भाणिकािंा बंध रे । िोडी जगद िदं्य रे । 
यर्ोदेनें उखळीं िो । बाणंधिंा गोकिद रे ॥ 

 
—मग गोक ळािंल्र्ा किा जकिी िरी जिघि. ‘र्िाव्रि-गोजपकािाम्’ िारि भस्तिसूत्रािं भतिींचे उिाहरण 
िारि गोपींचे च िेिाि. कार् त्र्ाचंी भस्ति! 
 

माळाकार परस्परें कर गळा ंघािंोणन गोपागंना । 
गािी नािणि पाहिी अिणघया एका जगज्जीिना ॥ 
काकिंदी िट िाळुिंट गगनीं संपूिश िारापणि । 
कल्हारीं कुमुदोत्पिंी आणिं र्रत्काळीं जळीं गंुजिी ॥ 
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गोणपनायक इदं्रनीिं णमरिे मुतिाफळाचं्या गळा । 
गोऱ्या गौळणि रासमंडणळ िया मध्ये हरी सािंळा ॥ 
कस्िूरी णनटीिंी ककिंदिनया श्रीरास माळा गळा ं। 
सौभा्य िज्रभूणमिें पदरजें त्याच्या णि आंिंें  फळा ं॥ 

 
काशीचें जह िी िशयि करिी. िो िेिला शास्त्रजिदे्यचा पाठ, हिारों जशष्ट्र्, िािा प्रकारचे िाि, गंगािटाकीं 
िपथर्ा करणारें हिारो ऋजषम जि एकिम डोळ्र्ापं ढें रे्ि. गंगेच्र्ा काठंािर बसूि. 
 

भगिणि िि िीरे नीर मात्रार्नोहं । 
णिगिणिषयिृष्ट्ि  कृष्ट्िमाराधयाणम ॥ 
सकिंकिुंषभंगे स्िगशसोपानसंगे । 
िरिंिरिरंगे देणि गंगे प्रसीद!॥ 

 
अशीं म्हटलीं िाणारीं स्रोत्रें एकिम डोळ्र्ापं ढें उभीं राहि. कोठें जह ि िािा ं जिला एिढी माजहिी होिी 
त्र्ािं आश्चर्य िरी कसलें? शकंराचार्ांिीं त्र्ाचा जििाडा केला आहे— 
 

मनो णनिृणत्त  परमोपर्ाणंि  । सा िीथशिया मणिकविनिका ि । 
ज्ञानप्रिाहा णिमिंाणहगंगा । सा काणर्काऽहं णनजिोधरूपा । 
कार्ीके्षतं्र र्रीरं णत्रभुिनजननी व्याणपनी ज्ञानगंगा । 
भगति श्रद्धा गिेरं् णनजगुरुिरिध्यान योग-प्रयाग  ॥ 
णिश्वेर्ोऽय ंिुरीय  सकिंजनमन  साणक्षभिोऽन्द्िरात्मा । 
देहे सिं मदीये यणद िसणि पुनस्िीथंमन्द्यगत्कमगस्ि? ॥ 

 
कोंकणािूि बडोद्यास िािािंा िाटेंि िमयिा, िापी िोन्हीं िद्या लागािर्ाच्र्ा. “िमयिा ििी आली कीं 
आम्हालंा उठि बरं” असें म लें  म्हणि. िी मग िागि बसें. िमयिेचें ध्र्ाि करी. ििी आली कीं जिच्र्ा 
डोळ्र्ािं आिंिाश्र  चमकि. अगिीं भस्तिभािािें हाि िोडूि िारळ पसेै जिच्र्ािं टाकी. म लाचं्र्ा हािािं 
पैसे िेऊि त्र्ाचं्र्ाकडूि िी पैसे टाकिी—िो प्रसंग अिूि डोळ्र्ापं ढेंच आहे. िसा आिा ंच घडि आहे! 
 

भारििषाच्र्ा सिय भिूकाळाप्रमाणें िियमािकाळाची जह जिला जबिचूक माजहिी असे थििः 
िियमािपत्र कधीं िाचीि िसे. परंि  आपल्र्ा म लाकंडूि केसरी िाचििू घेई. अगिीं लहािपणापासूि जिचें 
िेशाकडे लक्ष होिे. माधिराि रािडे, केरुिािा छते्र, क ं टे, भाडंारकर, ह्याचं्र्ा िी गोष्टी सागें. काँगे्रसची 
जिला चागंली माजहिी असे. िािाभाई िौरोिी, स रेंद्रिाि बाििी, अरविि घोष, ‘लाल-बाल-पाल’ ही 
िहाल जत्रमूर्ति, ‘गोखले-िाच्छा-मेिा’ ही मिाळ जत्रमूर्ति—त्र्ा सिांजिषर्ीं जिला अजिशर् आिर िाटें. 
आपल्र्ा मार्भमूीला म ति करण्र्ासाठीं धडपडणाऱ्र्ा त्र्ा प ढाऱ्र्ापं्रमाणेंच सािरकर, ख जिराम बोस र्ाचं्र्ा 
धाडशी कृत्र्ाकडे जह िी अजभमािािें पाही. त्र्ासंबधंीं गोष्टी जिघि. जििकेािंिाचंा िेिान्िजिस्ग्ििर्, 
रामिीिांचें जहमालर् पर्यटि ह्यासंबधंी जिला जकिी कौि क िाटे! आपल्र्ा म लाकंडूि िी त्र्ा िेशभतिाचंीं 
चजरत्रें िळेािं िळे काढूि िाचििू घेई. जशिािीचें केळ सकराचंें चजरत्र, बापटाचंें, बाजिरािाचें चजरत्र, 
जििकेािंि, जटळक, रामिीिय, झाशंीची राणी, अजहल्र्ाबाई, रामकृष्ट्ण परमहंस—अिेकाचंीं चजरत्रें जििें 
िाचूि घेिलीं होिीं. “िेशाची सेिा केली म्हणिे िेिाची सेिा झालीच”, अशी जिची समिूि होिी. ‘पण 
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िोडेसें भिि जह पाजहिे’ असें िी म्हणे. जिचें सकाळ संध्र्ाकाळचें भिि कधींजह च कलें  िाहीं. जटळक कैिेंि 
गेलें  िेव्हा ंजििें साखर सोडली. परिेशी िथि  घरािं रे्ऊं िरे् असा जिचा कटाक्ष होिा. 
 

जिच्र्ा अल्प—अजिशर् अल्प—आर् ष्ट्र्ामधें घरािंल्र्ा घरािं राहूि जििें केिढा अि भि जमळजिला! 
जकिी प ण्र्संथकार जििें िमा केले! प्राप्ि कियव्र् बिािीि असिा ं जकिी परोपकार केला! एका च अल्प 
िन्मामध्र्ें अिंि िन्माचंें साियक करूि िी गेली!!! आपल्र्ा म लाचं्र्ा वचिेिें खजचि च जिचें अधें आर् ष्ट्र् 
आधीं च िष्ट झालें . गृहत्र्ाग करूि गेलेल्र्ा त्र्ा महान् बालकाच्र्ा वचिेिें जिचें हृिर् जििीणय झालें . बसिां, 
उठिा,ं िागिा,ं जिििा ंत्र्ाची वचिा जिला ग्रासूि टाकी. त्र्ाला िी ज्ञािी समिे, अििारी मािी. ‘यद यदेि 
िदणि ित्तदेि भिणि’ असा िाचाजसद्ध समिे. त्र्ाच्र्ा ििळ जिचे िािाप्रकारचें संिाि होि. िी िािा प्रश्ि 
जिचारी, अशी ही अगिीं अकस्ल्पि िऱ्हेिें ‘कजपल-िेिहूिी’ —च्र्ा प्रसंगाची प न्हा ंएकिा ंप िरािजृत्त होई. 
 

िी आई जिििं िाहीं असें िाटि च िाहीं. िेव्हा ं िेव्हा ंथिप्िें पडािीं िेव्हा ं िेव्हा ंिी जिििं आहे, 
बोलि आहे, जिचा िासबोध आजि जित्र्पाठ करीि आहे, ‘अि यिा! इिर मि काहंीं! इिर मि काहंीं! 
भतिीजिण आिडि िाहीं’ — अशीं गाणीं म्हणि आहे, कामािं िंग आहे, असें च जिसिें. आजण जिची मृण्मर् 
मूर्ति गेली िरी जिच्र्ा त्र्ा ज्ञािी बालकािें जिची जचन्मर् मूर्ति हृिर्वसहासिािर माडूंि ठेिली आहे. िो 
म्हणिो—“मला गीिेचा अिय िोडाफार समिंू लागल्र्ािंिर िोड्ा जििसािंीं माझी आई मेली. म्हणिे 
मला गीिेच्र्ा ओटींि घालूि िी गेली. आई गीिे! ि झ्र्ा च ि धािर आिापंरं्ि मी पोसलों आजण ह्याप ढें वह 
ि झा च आधार आहे.” 
 

गीिाई माऊिंी माझी णििा मी बाळ नेििा । 
पडिा ंरडिा ंघेई उििूंणन कडेिरी ॥ 

 
—अशा त्र्ा माऊलीला एका पारड्ािं घाला आजण ि सऱ्र्ा पारड्ािं सारें िग. जिचे पारडें िड ठरेल! 
 

रुगतमिीनें एका िुळर्ीदळानें णगणरधर प्रभु िुणळिंा । 
 
—त्र्ा ि लसीिलासारखी जिची स्थिजि होिी. जिचें ि सरें िािं जह रुस्तमणी होिें. पण ह्या सिय िामरूपाचें 
आिा ं कार्! हे मािे! ि झ्र्ा म लािंा ‘आई’ हें एक च मंत्रमर् िािं प रे आहे. त्र्ािंा मागयिशयि करूि 
आश्वासि िेणारें िें ि झें एक च पािि थमरण जह बस आहे— 
 

िय ंत्िद्हृदयरुणधरपोणषिा ! 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ४ थे 
 

योगी 
 

त्िं णह न  णपिाऽणस । णपिा िो बोणध । 
 
णपत्यासंबंधी िैजिक संथकृिींि केिढा आिर! साक्षात् परमेश्वराला च जपिा म्हटलें  आहे. मि ष्ट्र्ाचें िैजशष्ट्ट्य 
केिळ पैिृक संथकारंािं आहे. मािृिात्सल्र् िर पश -पक्षर्ािंजह जिसूि रे्िें. िें साियजत्रक आहे. जिश्वव्र्ापी 
आहे. परंि  जपिृिात्सल्र् फति मि ष्ट्र्ािं च जिकजसि झालें . म लािें आपल्र्ा िािंाप ढें बापाचें िािं 
एिढ्यासाठीं च लािािर्ाचें. िारीहृिर्ािूंि पे्रमाची, िात्सल्र्ाची, अवहसेची, भतिीची गंगा उगम पािली िी 
च पैिृक संथकाराच्र्ा र्ोगािें धैर्य, गाभंीर्य, कमयर्ोग अशा जिशिेे िाहंू लागली! त्र्ा पजित्र िीििाच्र्ा 
िीरािर च माििी सथंकृजि िसली आहे! भाि आजण शास्त्र, हृिर् आजण ब जद्ध, ज्ञाि आजण कमय ह्याचंा संपूणय 
उपर्ोग करूि माििी सथंकृजि उत्तरोत्तर िैिी संथकृिीकडे िािी हा पैिृक संथकाराचा आिशय आहे. हा 
आिशय ज्र्ाचं्र्ा जठकाणीं म रला असेल, त्र्ाचं्र्ा च जठकाणीं खऱ्र्ा अिािें जपिृत्ि आहे असें म्हणािर्ाचें. ‘स 
जपिा जपिरथिासा ंकेिलं िन्महेििः’। केिळ िन्महेि  जपिा हा जपिा िव्हे. त्र्ाजशिार् ईश्वराकडूि आलेल्र्ा 
परमश द्ध, जिर्तिकार, जिमयळ, अिासति, िटथि आजण अजिशर् िैलब द्धीच्र्ा बालकाला ग रुि ल्र् होणें ही 
जपिृत्िाची फार च मोठी कजठण कसोटी आहे. माििाचा जिकास, िैिी संपत्तीचा आिशय आजण बालकाचें 
ग रुत्ि, ह्या िीि गोष्टींिर—ह्या जिपाईिर जपिृत्िाची िोर पििी अजधजष्ठि झालेली आहे. 
 

ह्या पििीला सपूंणय लार्क असें िीिि कजठण िर खरें च. पण िें िीिि प्रत्र्क्ष आपल्र्ा डोळ्र्ापं ढे 
जिसि आहे; अगिीं आपल्र्ासमोर च आहे. आपल्र्ा जिव्र् चाजरत्र्र्ािें िेिीप्र्माि झालेल्र्ा त्र्ा िीििाकडे 
पाहिािंा जकिी जिथमर् िाटिो! आर् ष्ट्र्ाची संध्र्ाकाळ झाली असूि जह, िेिें आपणालंा प्रभािकाळचा 
उत्साह जिसिो. जिद्यािीिशा गेली, मध्र्िशा उलटली, सगळा संसार समाप्ि झाला िरी िेिें खऱ्र्ा 
जिद्याथ्र्ाची ज्ञािजिज्ञासा प्रजिपचं्चद्राप्रमाणे िाढि च आहे. जिश्रािंीचा काळ असूि िेिें अजिश्रािं कमयर्ोग 
चालला आहे. कोणी जह मििीला िाहीं िरी सिय साहाय्रे् िेिे थििः जसध्ि िय्र्ि िर्ार च आहे! उणें काहंीं 
च िाहीं, असें जिसिें ही का िािू म्हणािी? का हा िैिी चमत्कार समिािा? होर्. ही िािू आहे. हा िैिी 
चमत्कार च आहे. ह्या चमत्काराला ‘र्ोग’ म्हणिाि. ह्या र्ोगशतिीम ळें  च ही अशी जिथमर्ििक अिथिा 
आपल्र्ाला प्रत्र्क्ष जिसि आहे! गीिेंि भगििंांिीं ह्या अिथिेचें िणयि केलें  आहे— 
 

अग्नज्योणिरह  रु्तिं  षण्मासा उत्तरायिम् । 
ित्र प्रयािा गच्छंणि ब्रह्म ब्रह्मणिदो जना  ॥ 

 
हा र्ोग साधास धा िाहीं. िो अचूक ध्रे्र्प्राप्िी करजिणारा िेिर्ािपंि आहे. रे्िे उत्तरोत्तर ज्ञाि, उत्तरोत्तर 
श जद्ध, उत्तरोत्तर सािधाििा, उत्तरोत्तर आिंिाची िाढिी जचत्कला च जिसािर्ाची! रे्िें प्रत्रे्क आपत्तींिूि 
संपजत्त च जिघािर्ाची. 
 

“संपिौ ि णिपत्तौ ि महिामेकरूपिा” । 
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हे म्हणण्र्ाची रे्िें आिश्र्किा च िाहीं. 
 

“णिपदो नैि णिपदो संपदो नैि संपद ” 
 
जिपजत्त ही जिपजत्त िाहीं. सपंजत्त ही सपंजत्त िाहीं—सिय ईश्वरमर्, ज्ञािमर् आहे! ििीि कागि करण्र्ाचा 
प्रर्ोग करिा ंकरिा ंउिव्र्ा हािाला िखम झाली. त्र्ाम ळें  िो हाि १५/२० जििस जिरुपर्ोगी झाला, परंि  
म्हणूि आपलें  जित्र् कमय िाबंजिलें  का? का िेिें ि ःखाची उिास छटा उमटली? म ळींच िाहीं. उलट ह्या 
अिथिेंि एकाच हािािें सिय कामें करूि शिेटीं हाि बरा झाल्र्ािर आपल्र्ा म लाला जलजहिाि, “आिा ं
हाि बरा झाला आहे. एकािा अिर्ि अध  झाला म्हणिे त्र्ा अिर्िाची जकिी आिश्र्किा असिे ह्याचें ज्ञाि 
ह्या प्रसंगाम ळें  होिें.” ज्ञािाची ही जकिी एकजिष्ठ उपासिा! 
 

बालिर्ापासूि त्र्ाचं्र्ा िीििािं ज्ञािोपासिा सहि च ठसूि गेली होिी. प्रत्रे्क गोष्ट मोिूि, 
मापूि, िपासूि पहािर्ाची, प्रत्रे्क जिषर्ाचे काळिीपूियक पृिक्करण करािर्ाचें, त्र्ाच्र्ा म ळाशीं िािर्ाचें 
ही अगिीं सहििजृत्त! म लगा प्रश्ि जिचारिो, ‘बाबा स्व्हटाजमि स्व्हटाजमि िें कार्?’ त्र्ाला उत्तर िेिाि, 
“स्व्हटाजमि हें िथिंूिूि अलग काढूि िाखजििा ं रे्ि िाहीं. पण िें आहे ह्यािं शकंा िाहीं.” त्र्ािर ि सरा 
प्रश्ि जिचारला, “मग आहे कसें म्हणािें? आहे िर िें अलग का ंकाढिा ं रे्ऊं िरे्?” त्र्ािर म्हणिाि, 
“स्व्हटाजमि हे ‘त्ि’ आहे, ‘त्ि’ हे कधीं अलग करिा ं रे्ईल का? ‘मि ष्ट्र्त्ि’ म्हणूि काहंीं अलग काढूि 
िाखजििा ं रे्ईल का? िसेंच स्व्हटाजमि आहे.” शास्त्रीर् जिषर्ािं रमणाऱ्र्ा ब द्धीची मूलग्राही धािं अशा 
प्रकारच्र्ा सहि संभाषणािं जह ध्र्ािािं र्ािर्ाची. ज्ञािोपासिेम ळें  िृत्तींि सिैि गंभीरिा असािर्ाची, 
त्र्ाम ळें  थििःच्र्ा ज्ञािोपासिेच्र्ा कोणत्र्ा जह गोष्टीसबंधंािें कोणाला जह काहंीं कळािर्ाचें िाहीं. िे एकिा ं
सहि बोलिा ंबोलिा ंम्हणाले, “मी प ण्र्ाला जशकि होिों. माझ्र्ा िगांि अिेक ह षार म लें  होिीं. प्रत्रे्काचा 
एकेक आिडीचा जिषर् ठरलेला असे. कोणी म्हणे मला भाषाजिषर् आिडिो, पण गजणिािं काहंीं आपली 
गजि िाहीं. कोणी म्हणें इजिहास मला उत्तम रे्िो, पण भगूोल जकिी केलें  िरी रे्ि च िाहीं. मला हें सिय 
ऐकूि ििल च िाटे! िर एका जिषर्ािं ब जद्ध चालिे िर िी ि सऱ्र्ा जिषर्ािं का ंचालंू िरे्? हा जिषर् 
आिडिो आजण ि सरा आिडि िाहीं हें कार्? ह्या जिषर्ािंली गोडी िर चाखली िर ि सऱ्र्ा जिषर्ािंील 
गोडी जह घेिा ंआली च पाजहिे. मला िो िो जिषर् िरूर िाटिो त्र्ा प्रत्रे्कािं माझी गजि चालिे. आजण 
प्रत्रे्क जिषर्ािंली गोडी घेिा ं रे्िे.” ह्या िरूि त्र्ाचं्र्ा अभ्र्ासाची कार् पद्धजि होिी िें लक्षर्ािं रे्िें. 
“समत्ि ंर्ोग उच्र्िे” ही र्ोगाची व्र्ाख्र्ा त्र्ाचं्र्ा अभ्र्ासाला िंिोिंि लागूं पडि असे. िेमथिपणें सिय 
जिर्ा करािर्ाच्र्ा. शािंपणे कार्यिम चालिािर्ाचा. कोणत्र्ा जह गोष्टीचा अजिरेक करािर्ाचा िाहीं. अशी 
त्र्ाचंी पद्धजि असे. त्र्ाम ळें प्रत्रे्क जिषर् संिपणे आत्मसात् करूि त्र्ाची गोडी त्र्ािंा घेिा ं आली. 
गजणिासारख्र्ा रुक्ष समिल्र्ा िाणाऱ्र्ा जिषर्ािं जह त्र्ाचंी आश्चर्यकारक गजि असे. इंग्रिी, पिाियजिज्ञाि, 
रसार्ि, िकय , प्रत्रे्क जिषर्ािं त्र्ािंीं प्राजिण्र् संपािि केलें  होिें. असें, प ण्र्ाला कॉलेिमध्र्ें स मारें 
इंटरजमजिएट परं्ि जशक्षण झालें . 
 

परंि  िजडलािंीं िाथि जशक्षण घेण्र्ाची परिािगी जिली िाहीं. िरी कोणत्र्ा जह प्रकारें िाखूश ि 
होिा,ं त्र्ाचंी आज्ञा िदं्य समिूि हें शाळेंिलें  जशक्षण त्र्ािंीं संपजिलें . “मार् बापें केिळ काशी । िेणें िि िािें 
िीिासी”, ि काराम महारािाचं्र्ा ह्या ित्त्िाप्रमाणें त्र्ाचंें िियि असे. ि न्र्ा पद्धिीप्रमाणें संध्र्ािींच्र्ा र्ोगािें 
िजडलािंा संिोष होिो म्हणिू िे संध्र्ाजि जिर्ा करीि. त्र्ाचं्र्ा आजे्ञचा भगं कधीं जह करीि िसि. दृजष्ट 
कमी झाली म्हणूि त्र्ािंा िाचण्र्ास स लभ अशा त्र्ाचं्र्ा जित्र्पाठ्याच्र्ा पोथ्र्ा अगिीं मोठ्या आजण स ंिर 
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अक्षरािं िर्ार करूि िेि. त्र्ाचा आईिजडलािंा केिढा संिोष होई! िडील िेिासाठीं िाटेल िेिढें किय 
करीि, व्र्िहाराकडे र्स्त्कंजचत् जह पहाि िसि. परंि  त्र्ाचं्र्ा ह्या गोष्टींि कोणत्र्ा जह िऱ्हेिें थिप्िािं स द्धा ं
जिरियक भाि त्र्ािंीं पाजहला िाहीं. िजडलािंा िें काहंीं करािर्ाचें िें त्र्ािंीं करािें; आपण त्र्ाचंी होईल 
िेिढी सेिा करणें, एिढेंच आपलें  काम असें िे मािीि. त्र्ाचं्र्ा उपासिामर् िीििाबद्दल त्र्ािंा 
थिाभाजिकपणें च अजिशर् आिर िाटे. उत्तर वहि थिािािं काशीला िाऊि आले, िेव्हा ंमािाजपिरासंाठीं 
त्र्ािंीं गंगेची घागर म द्दाम आणली. गंगेचें थिाि घडल्र्ाम ळें  त्र्ािंा केिढा आिंि झाला! िेिामंध्र्ें िे 
गंगािीिय अिूि जह पूजिलें  िािें! व्र्िसार्ाजिजमत्तािें िूर राजहल्र्ाम ळें  त्र्ािंा प ढील िर्ािं आई, िजडलाचंी 
सेिा करण्र्ाचा प्रसंग क्वजचत् च रे्ि असे. परंि  त्र्ाचंें जचत्त मात्र िूर राहूि जह आईबापाचं्र्ा सेिाभािािें 
पजरपूणय भरूि गेलेलें  असे. 
 

प ण्र्ास जशक्षण झाल्र्ािंिर काहंीं जििस त्र्ािंीं जशक्षकाचें काम केलें . जशक्षक र्ा दृष्टीिें त्र्ाचंी 
असामान्र् र्ोग्र्िा त्र्ाचं्र्ाििळ अल्प जह जशकलेल्र्ा मि ष्ट्र्ाला कबूल करािी लागिे. जशक्षकाचें काम 
त्र्ािंी अल्पािधींिच सोडलें . िरी “थिाध्र्ार् प्रिचिाभ्र्ा ंि प्रमजििव्र्म्” ही श्र िीची आज्ञा त्र्ाचं्र्ा जठकाणीं 
थिभाििःच म रूि गेलेली असे. केव्हा ं जह कोणी जह जिद्यािी आला की, लगेच त्र्ाला अगिीं थपष्ट, गोड 
रीिीिें, आिडीिें िो िो जिषर् िे समिििू द्यािर्ाचे. हार्थकूलमधले जकत्रे्क जिद्यािी रात्रीं त्र्ाचं्र्ाकडे 
रे्ि. ि पारचा ऑफीसचा िळे सोडूि बाकीच्र्ा िळेािं कोणी जह र्ािें! कोणाला इगं्रिी, कोणाला गजणि, 
कोणाला काहंीं, कोणाला काहंीं असें चालंू च असे. थििः कोणापासूि जह काहंीं जशकण्र्ासारखे असेल िर 
जशकण्र्ास िर्ार असि. 
 

आपल्र्ा ऑफीसचें काम जह त्र्ािंीं अजिशर् चोखपणें बिािलें . कष्टाळू थिभाि असल्र्ाम ळें  त्र्ाचं्र्ा 
कार्ाजिषर्ीं सिांस समाधाि असे. जििाण मि भाई मेहिा खािगी खात्र्ाचे अजधकारी असिािंा त्र्ािंीं 
“अजिशर् िेमथि, जमिभाषी, कष्टाळू, अत्र्िं प्रामाजणक” अशा िऱ्हेचा त्र्ाचं्र्ाजिषर्ीं अजभप्रार् व्र्ति केला 
होिा. आपल्र्ाला थिाभाजिकपणें िें जमळेल त्र्ाव्र्जिजरति अजधक पसेै जमळण्र्ासाठीं िजरष्ठाकंडे िािा 
िऱ्हेची खटपट करणें, िगैरे प्रकार त्र्ािंीं कधीं जह केले िाहींि. अजधक द्रव्र्ाचा त्र्ािंीं लोभ ठेिला च 
िाहीं. जमसेस थराँग ह्या अमेजरकि बाईंच्र्ा हािाखालीं काम करीि असिा ं त्र्ाचंी र्ोग्र्िा पाहूि त्र्ािंा 
अजिशर् जिथमर् िाटला. त्र्ािळेी त्र्ािंा ५०—६० रुपरे् जमळि असि. इितर्ा र्ोग्र्िेच्र्ा माणसाला 
इिका कमी पैसा जिला िािा हा अन्र्ार् आहे असें िाटूि त्र्ा बाईिंीं सर्ाजिराि गार्किाडाकंडे 
त्र्ाचं्र्ासंबधंीं जलजहलें . त्र्ासंबंधीं त्र्ासं जिचारलें  असिा ं “मला जमळिो हा पैसा बस आहे. अजधका ची 
अपेक्षा िाही”, असें त्र्ाचंें उत्तर ऐकूि त्र्ा बाईस जकिी आश्चर्य िाटलें  असेल! सर्ािीरािाकंडे जलहूि जह 
त्र्ािंा अजधक पगार िेि िाहींि. असें पाहूि काहंीं जििसािंीं “हा अन्र्ार् िूर करण्र्ासाठीं मला माझ्र्ा 
पगारािूंि त्र्ािंा पैसे द्यािें लागिील” असे िेंव्हा ंत्र्ा बाईिंीं जलजहलें  िेव्हा ंमग अजधक पसेै जमळंू लागले. 
केिळ काहंीं िजरष्ठ अजधकाऱ्र्ाचंी च गोष्ट िाहीं, ऑफीसमधील प्रत्रे्क मि ष्ट्र्ाला त्र्ाचं्र्ाजिषर्ीं आिर असे. 
हािाखालच्र्ा माणसािंा जह पे्रम आजण जिव्हाळा िाटे. ज्र्ािळेीं िरबार असे िेव्हा ं जिजशष्ट िऱ्हेचा श भ्र 
पोशाख करािा लागे. ऑफीसमधल्र्ा प ष्ट्कळाचंा िो पोषाख अथिच्छ असािर्ाचा. जकत्रे्क िळेा ं त्र्ािंर 
साध्र्ा ध ण्र्ािें ि जिघणारे डाग जह असािर्ाचे. िे काढण्र्ासाठीं िरबारच्र्ा जििसाच्र्ा अगिीं आधल्र्ा 
जििशीं जकत्रे्कािंीं र्ािें ि म्हणािें, भाि,े पहा ब िा हा एिढा डाग काहंीं जिघि िाहीं आजण उद्या ंिर िरबार! 
मग त्र्ािंीं िे कपडे रात्रीच्र्ा रात्रीं ध ििू, िािा रसार्िाचं्र्ा साधिािंीं िे डाग काढूि इथिरी करूि अगिीं 
झक्क पोशाख िर्ार करूि द्यािा. कोणाला काहंीं टाइप करािर्ाचें असलें  िरी प डकींच्र्ा प डकीं घेऊि 
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जकत्रे्क िण रे्ि. मग ऑफीसचें काम करूि उरलेल्र्ा िळेािं लोकाचंीं कामें करूि द्यािर्ाचीं. अशीं कामें 
केल्र्ािर कोण संि ष्ट होणार िाहीं? 
 

ऑफीस सोडूि घरीं स द्धा ंउद्योगाखेरीि िे क्षणभर जह थिथि बसि िसि. रजििारीं वकिा इिर 
सणाच्र्ा जििशीं जह थिथि बसले आहेि, वकिा ि पारीं झोंप घेिाहेि असें जिसािर्ाचें िाहीं. घराच्र्ा एका 
खोलींि उद्योगाची िािा उपकरणें ठेिलेलीं असि. िेिें िे काहंींिरी प्रर्ोगािं िंग असािर्ाचे, 
रसार्िशास्त्रािरचीं, रंगासंबधंीचीं ि र्तमळ प थिकें , अिेक प्रकारचीं ॲजसडें, िािा प्रकारच्र्ा जमश्रणाचं्र्ा 
बाटल्र्ा, मािीचे क ं डे, काचेंच्र्ा िळ्र्ा, जिरजिराळ्र्ा प्रकारच्र्ा ििथपजि—एक छोटीशी प्रर्ोगशाळाच 
असे. िेिें त्र्ा अडगळींि त्र्ाचंा काहंींिरी उद्योग स रंू असािर्ाचा. थटोव्हिर काहंींिरी जमश्रण िापि आहे, 
त्र्ािं जिरजिराळीं फडकीं ब चकळिाहेि, काचेच्र्ा िळींि ओिूि प न्हा ंत्र्ाची परीक्षा करिाहेि असे सिरा 
प्रर्ोग आढळि. त्र्ाची इिरािंा काहंीं च माजहिी िसािर्ाची. त्र्ा खोलींि बह धा कोणी िाि जह िसे. अशा 
प्रर्ोगािं स ट्टीच्र्ा जििशीं १२–१ जह िािूि िाई, इिरािंा भ का लागिू िाि. िरी त्र्ाचं्र्ा िंद्रीचा भगं होि 
िसे. रंगाचा अत्र्ंि काळिीपूियक िीघय अभ्र्ास केल्र्ाम ळें  ित्संबधंीच्र्ा संशोधिािं च िे जिमग्ि असि. त्र्ा 
खोलींि कापडािर छापण्र्ाच्र्ा जिरजिराळ्र्ा िकाशाचें ठसे ठेिलेले असि. थििः जह ििीि ििीि पत्र्र्ाचे, 
लाकंडाचे ठसे िर्ार करीि. त्र्ाची ठोक ठोक चालंू असे. रंगाच्र्ा जमश्रणासंबधंी थििः केलेलीं जटपणें िरी 
जकिी असि! त्र्ाचं्र्ा अशा उद्योगाकडे पाहूि सहि एखािा शिेारचा मि ष्ट्र् म्हणे जह “भाि,े ह्या सगळ्र्ा 
प्रर्ोगाचा फार्िा कार्?” त्र्ाला कार् उत्तर िेणार? हा जिद्यािंि होिा. त्र्ाचा फार्िा कसा मापािर्ाचा? 
बह धा त्र्ाला काहंीं उत्तर जमळि िसे. िो प्रश्ि िे हसूि च घालिीि असि. पततर्ा रंगाचीं म ळाक्षरें छापूि 
त्र्ािंीं त्र्ाचे हािरुमाल िर्ार केले होिे. म लािंा िप्िर बाधंण्र्ास रुमाल उपर्ोगी पडूि त्र्ाचं्र्ासमोर 
म ळाक्षरें जह सिि राहिील अशी दृजष्ट होिी. शाळाखात्र्ािं असे रुमाल उपर्ोगी पडिील अशी त्र्ाचंी 
कल्पिा होिी. अजिशर् स बक अक्षरें, थिच्छ पाढंऱ्र्ा कपड्ािर पततर्ा रंगािं छापूि इथिरी करूि, घडी 
घालूि त्र्ाचें स ंिर स ंिर िम न्र्ाचे रुमाल प ष्ट्कळ जठकाणीं त्र्ािंीं पाठजिलें  होिे. अिािच िे लोकािंा फार 
आिडले होिे. हे रुमाल जमळण्र्ाचा पत्ता ‘एन्. एस्. भाि ेॲन्ड सन्स’ —असा असे. ‘सन्स’चा ह्या उद्योगािं 
काहंीं फारसा भाग िसें हे जिराळें! िशी च िम न्र्ािाखल प ष्ट्कळ िऱ्हेचीं जचटें जह िर्ार करीि. त्र्ाजशिार् 
घरचे म लाचें, थििःचे सिय कपडे बह धा थििः जशिि. थिािलंबि, वशपी कामाचे ज्ञाि अशी त्र्ािं जिजिध 
दृजष्ट असे! घरचा वशपी हें एकच मराठी प थिक त्र्ाचं्र्ाप ढें  असे. बाकी त्र्ा जिषर्ाचंी इंग्रिी मधली स ंिर 
स ंिर प थिकें  िे सेंरल लार्ब्ररींिूि आणिू िाचीि. अगिीं संध्र्ाकाळ झाली, ऑफीसमधूि िकूि आले, 
मध्र्ें जबलक ल जिश्रािंी िाहीं, िरी संध्र्ाकाळच्र्ा अधं क प्रकाशािं िे जखडकीशीं कपडे जशिि बसलेले 
अिेक िळेा ं जिसि. टोप्र्ा जशििू, क राणाच्र्ा प्रजि जलहूि आपला खासगी खचय चालजिणाऱ्र्ा म सलमाि 
बािशाहाचं्र्ा गोष्टींचा ऐजिहाजसक प रािा जमळो वकिा ि जमळो, रे्िें अशा उद्योगशीलिेजिषर्ीं संशर् िाहीं. 
असे प्रत्र्क्ष उिाहरण आहे! आमचे राष्ट्र ग लाम कां? आमची हीि स्थििी का?ं उद्योगाची आमच्र्ािं िृजत्त 
िाहीं म्हणूि. अशी त्र्ाचंी ठाम समिूि आजण अजिशर् र्ोग्र् समिूि असे. त्र्ाप्रमाणें िे थििः रातं्रजििस 
उद्योगािं मग्ि असि. घरचे कपडे जह धोब्र्ाला िेि िसि. थििः सिांचे कपडे धूि. सोड्ाची भट्टी लािीि. 
कपडे ध ण्र्ाचे जह जिरजिराळे प्रर्ोग करीि. लाँडरीिरची सेंरल लार्ब्ररीमधील प थिकें  त्र्ाचं्र्ा बठैकीिर 
जिसि. इिरािंा त्र्ािंलीं स िंर स ंिर जचत्रें पाहण्र्ापलीकडे काहंीं गम्र् िसे. मोठी जपिळी इथिरी जह आणिू 
ठेिली होिी. जिचा जह उपर्ोग करीि. कपडे ध णें, कपडे जशिणें, रंगाचें प्रर्ोग करणें, लोकाचंीं जिरजिराळीं 
कामें करूि िेणें, जशकिणें, घरचा बािार िगैरे करणें—ह्याजशिार् उद्योगाच्र्ा जिरजिराळ्र्ा शाखाकंडे 
त्र्ाचंी चौफेर ििर असे. लहाि सहाि उद्योगधंिे जह त्र्ाचं्र्ा ििरेंिूि स टि िसि. ग िरािमध्र्ें ििारीचा 
धंिा बरा च चालिो. ििार जिणणाऱ्र्ा गरीब लोकाचं्र्ा झोंपड्ािं िाऊि िे िास िास त्र्ा लोकाशंीं 
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बोलि. त्र्ा लोकािंा मोठें ििल िाटे! क ं भाराचे काम—पॉटरी—जह पाहि. ‘होजिरी िकय ’ ची माजहिी त्र्ािंीं 
जमळिली होिी. आपल्र्ा म लाला िें काम जशकिण्र्ासाठीं त्र्ािंीं पाठिलें  होिें. त्र्ाचं्र्ा फोटोग्राफर जमत्रािंीं 
‘जिजिध कलामजंिर’ काढलेलें  होिें. िेिें मधूि मधूि फेरी असािर्ाची. बडोद्यािंल्र्ा प्रजसद्ध 
‘कलाभ ििमधील’ लजलि आजण साध्र्ा कलाकंडे त्र्ाचंें लक्ष असे. िेिें त्र्ािंीं जकत्रे्क जिद्याथ्र्ांिा—
त्र्ाचप्रमाणे आपल्र्ा म लाला जह—जशकण्र्ासाठीं पाठजिलें  होिें. जचत्रकला, जशल्पकला, स िारी, 
एंजिजिर्वरग, सिय जिषर्ािं त्र्ाचंी ब जद्ध चाले. त्र्ािं िे जिरीक्षण करूि जिद्याथ्र्ांिा मागयिशयि करूि िेि. 
ह्या बाबिींि इगं्रिी प थिकें  हा त्र्ाचंा फार मोठा आधार असे. इंग्रिी जशकािर्ाचें िें एिढ्या च साठीं अशी 
त्र्ाचंी र्ोग्र् समिूि होिी. इंग्रिींिल्र्ा िाङमर्ाकडे िो बघि िसि. इंग्रिींिल्र्ा उद्योगधंद्याच्र्ा शास्त्रीर् 
प थिकाचंें मात्र आिा फार महत्त्ि िाटे. कोणिा जह महत्त्िाचा उपर् ति धंिा त्र्ाचं्र्ा ििरेंिूि स टला िाहीं. 
जचजकत्सक, गजणिी आजण चौकस ििरेिें प्रत्रे्क उद्योगाकडे िे लक्ष प रिीि. 
 

रात्रीं बारा बारा िािेपरं्ि जकत्रे्क िळेा ंिे अशीं शास्त्रीर् प थिकें  िाचीि पडलेले आहेि असें जिसे. 
िेिणाच्र्ा िळेीं जह त्र्ाचंें संशोधिजिषर्क जिचार चालि. पाटािर बसूि डोळे जमटूि िे जिचारािं मग्ि 
आहेि असा िेखािा अिेक िळेा ंपहािर्ास सापंडे. समोर िाट िाढलेलें  असलें  िरी त्र्ािंा समिि िसे. 
मग ‘िाट िाढलें ’ म्हणूि कोणी आठिण करूि जिली कीं, एकिम समाजधभगं झाल्र्ाप्रमाणें भािािर रे्ऊि 
िेिण्र्ास स रुिाि करीि. 
 

रंगाचें काम मोठ्या प्रमाणािर आपल्र्ा हािूि व्हािें, त्र्ामधील अिेक व्र्ािहाजरक ख ब्र्ा 
समिाव्र्ा, एिढ्यासाठीं िषय िोि िषय रिा काढूि िे म द्दाम कािपूरमधील रंगाच्र्ा जगरणीि गेले. आपलीं 
म लें  माणसें सोडूि ज्ञािासाठीं म द्दाम अडचणींि राजहले. िेिें मिेॅिरच्र्ा हािाखालीं त्र्ािंीं काम केलें . 
सकाळीं सहाला िाऊि संध्र्ाकाळीं सहापरं्ि बारा िास जगरणींि काढािर्ाचे. उभें राहूि पार्ािं गोळे रे्ि. 
परंि  ज्ञाि साधिेंि खंड िाहीं. िेिें अजधकाराच्र्ा िागेिर असूि अगिीं बारीक सारीक कामें जह हािािें 
करीि. िेिल्र्ा मि रािं जमसळि. िरचे अजधकारी आहेि असें त्र्ािंा िाटि जह िसे. त्र्ाचं्र्ा कामािं हौसेिें 
भाग घेि. सिांशीं हंसूि खेळूि िागि. त्र्ािंा होईल िी पशैाचंी मिि जह करीि. त्र्ाचं्र्ाबरोबर बसूि मधले 
िेिण घेि. मि रापंैकी कोणी आिारी पडलें ’ कोणाला काहंीं झालें  िरी चौकशी करूि त्र्ाच्र्ाकडे िाि. 
त्र्ाला आश्वासि िेि सिांिा त्र्ा जगरणींि िे अगिीं जप्रर् होऊि बसले होिे. 
 

णप्रयप्राया िृणत्तविनिनयमधुरो िाणि णनयम  । 
प्रकृत्या कल्यािी मणिरनिगीि  पणरिय  ॥ 
पुरो िा पश्चाद्वा िणददमणिपयाणसिरसं । 
रहस्य ंसाधूना ंअनुपणध णिरु्दं्ध णिजयिे ॥ 

 
कोठेंजह िा, साध त्िाचा िर् च आहे! भिभिूीची ही उस्ति त्र्ा जठकाणीं जह प्रत्र्र्ाला आली. िेव्हा ंत्र्ाचें 
जगरणींिील काम सपंलें  आजण त्र्ािंीं मिेॅिरििळ परि िाण्र्ाची गोष्ट काढली िेव्हा ं त्र्ा र् रोजपर्ि 
मि ष्ट्र्ास अजिशर् िाईट िाटलें . त्र्ािें त्र्ािंा ि िाण्र्ाचा जकिी आग्रह केला! “ि म्ही का ंिािा?ं ि म्हालंा 
रे्िें काहंीं कमी आहे का? ि मचा पगार ि प्पट करंू.” िािा िऱ्हेिें त्र्ािें त्र्ािंा राहििू घेण्र्ाचा प्रर्त्ि 
केला. ‘जििाि ि म्हालंा ि सरीकडे कोठें काम करण्र्ाची इच्छा होईल िर प्रिम आम्हांला जिचारा,’ असा 
एक आशचेा धागा त्र्ािें शिेटीं िोडूि घेिला च! मि रािंा जकिी िाईट िाटलें  त्र्ाची िर कल्पिा च िेणें 
शतर् िाहीं. िषय-सिािषांि त्र्ाचें अगिीं इिके पे्रमाचे दृढ संबंध होऊि गेले होिे कीं, िन्मिन्मािंराचे िसे 
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संबंध असाििे! त्र्ािंा असा अजधकारी िन्मांि पाहािर्ास जमळाला िव्हिा. प राणािं आपण रामचंद्राच्र्ा 
ििगमि प्रसंगाचें जचत्र िाचिों. श्रीकृष्ट्ण गोक ळ सोडूि िािािंा गोपगोपींची करुण अिथिा िाचिों. ह्या 
जिव्िळ का र्ािंल्र्ा वकिा प राणािंल्र्ा गोष्टी िाहींि. त्र्ा कािपूरच्र्ा मि राचंा जिरोप घेिेिळेीं असा 
िेखािा प्रत्र्क्ष जिसला. िेिें िीं च प राणकालचीं जचत्रें प न्हां रंगलीं. काळ पालटला असला म्हणिू काहंीं 
साध त्ि पालटलें  िाहीं. आजण साध त्िाला िश होणारें माििी मि जह िेंच आहे. िें मि आजण साध त्ि ह्याचंी 
िी प राणलीला िेशकाल पजरस्थििीचा फति िषे पालटूि त्र्ा जठकाणीं प न्हा ंअि िृि झाली. िो र् रोजपर्ि 
अजधकारी कोण? त्र्ाचा िेश, त्र्ाचा िषे, त्र्ाची भाषा, त्र्ाचा धमय, त्र्ाचें िीिि जकिी जभन्न! ह्याचंा त्र्ाचा 
काहंीं संबधं? आजण िे जिरजिराळ्र्ा िािींचे, जिरजिराळ्र्ा िर्ाचें, जिरजिराळ्र्ा धमांचे मिूर, ह्याचें आजण 
त्र्ाचंें िरी कार् िािें होिें? त्र्ाचंें पे्रम संपािि करण्र्ाची, सेिा करण्र्ाची त्र्ािंा काहंीं िरूर होिी? िाहीं. 
गरिेिें ह्या गोष्टी घडि िसिाि. रे्िें जिहेि किा च लागिे. झरा का ंिाहिो? िाहणें हेंच त्र्ाचें िीिि. सूर्य 
का ंप्रकाश िेिो? प्रकाश िेणें हें च त्र्ाचें अस्थित्ि. मकू सेिामर् िीिि हा त्र्ाचंा सहिथिभाि च! त्र्ािं 
हेि  िाहीं. ‘मािृपे्रमा हेि  िसे’ —रे्िें जह अशी च गोष्ट आहे. 
 

प्रिाहपजिि संथिािंीं सेिेंि ठराजिक काल िेऊि आपली कौट ंजबक िबाबिारी पार पाडीि, 
संशोधिामध्र्ें अगे्रसर होि होि, अिेकाचंी सेिा करूि सोज्िल आजण गंभीर झालेला िीििप्रिाह शािंपणें 
प ढें प ढें चालला होिा. 
 

का ंफेणडि पापिाप । पोणखि िीरींिे पादप 
समुद्रा जाय आप । गंगेिें जैसे ॥ 
का ंजगािें आंध्य फेणडि । णश्रयेिीं राऊळें  उघणडि । 
णनघे जैसा भास्िि । प्रदणक्षिे । 

 
अशाच िऱ्हेचें हें िीिि! पण एकाएकीं त्र्ािं केिढा फरक पडला! बाहेरचा सगळा िेखािा एकिम 
पालटला! ज्र्ा कौट ंजबक िबाबिारीसाठीं काहंीं बाह्य उद्योग अििा सेिा करािर्ाची िें क ट ंब एकाएकीं 
िष्ट झालें ! सियिण जमळूि उद्योगाच्र्ा ज्ञािसाधिाच्र्ा सत्रािं एकत्र भाग घेिील त्र्ा मिोरिाचा पूणय जिध्िसं 
झाला. “एकमेका ंकरंू सहाय्र् । अिघे धरंू स पंि” एिढी च त्र्ाचंी कल्पिा असे. आपल्र्ा उद्योगमर्िेंि 
आपल्र्ा क ट ंजबर्ािंीं, आपल्र्ा म लािंीं, भाग घ्र्ािा ही च त्र्ाचंी अत्र्िं र्ोग्र् इच्छा होिी. म लाचं्र्ापासूि 
पैशाची वकिा िशंिृद्धीच्र्ा सासंाजरक कल्पिाचंी त्र्ािंा अपेक्षा िव्हिी. परंि  एका मागिू एक सिय च म लाचंा 
मागय िगेळा ठरि चालला. त्र्ािं काहंीं िोष िव्हिा. परंि  िो त्र्ािंा अपेजक्षि मागय िव्हिा एिढें मात्र खरें. 
अशा स्थििींि मतृ्र्िूें जह आपली ििर क ट ंबािर िळिली. १९१७/१८ सालच्र्ा इन््लूएंझाचा कहर! 
घरािंील सिांिा आिारािें घेरलें . घरािंील म ख्र् माणसाचा बळी घेऊि शिेटीं हा आिार िाबंला! 
 

“पणक्ष अंगिा आिें । िारा घेऊणनया ंगेिें” 
 
एकिम असा िेखािा जिसला. मतृ्र्ूिें काहंीं माणसें िेलीं. काहंीं जभन्न मागांि जिराळ्र्ा च जिशिेें हळंूहळंू 
फाकूंि गेलीं. आजण हे शिेटीं एकटेच्र्ा एकटे च राजहले! ि सरा मि ष्ट्र् असिा िर शोकािें खचिू िािा, 
त्र्ाला सगळें ब्रह्माडं आठिलें  असिें. उिासीििेच्र्ा भीषण छटेिें त्र्ाला ग्रासलें  असिें. पण हा सगळा 
कालचिाचा फेरा गंभीरपणें जिरििू त्र्ािंीं प न्हा ं आपल्र्ा पूिय िृत्तीला जबिधोकपणें स रुिाि केली. 
“उत्पिजि आर्यः पिन्नजप” —ही आर्य प रुषाची िृजत्त िेिें जिसूि आली. 



 अनुक्रमणिका 

उलट आिा ंििीि िोमािें िव्र्ा अभ्र्ासाला स रिाि झाली. पन्नाशीच्र्ा स माराला िगािं कोणी 
संगीिाच्र्ा अभ्र्ासाला स रुिाि केली िसेल. पण इितर्ा जिषम पजरस्थििींि आजण उिार िर्ािं जचकाटीिें 
१०/१० िास संगीिाचा अभ्र्ास स रंू झाला. िेिें शोकाचे करूण जिलाप ऐकंू र्ाि े िेिें संगीिाच्र्ा 
रागराजगण्र्ाचें आलाप झडंू लागले! अशा र्ोगर् ति प रुषाला काळ कार् करंू शकेल? 
 

“यगस्मगन्द्स्थिो न दु खेन गुरुिाणप णििाल्यिे” 
 
असें भगििंािंीं त्र्ाचें िणयि च िेऊि ठेिलें  आहे. आिा ंघरािंील झाडण्र्ा-सारिण्र्ापासूि थिर्ंपाकापरं्ि 
सिय कामें त्र्ािंीं थििः करािीं. िेिें जह ज्ञाि, िेिें जह प्रर्ोग, िेिें जह सशंोधि स रंू! सेंरल लार्ब्ररींिूि 
जिरजिराळ्र्ा भट्टट्याचें िणयिाचे १६ व्हॉल्र्ूम्स आणले. शिेटीं ऑस्थरर्ि भट्टी अगिीं साधीं म्हणूि थििः च, 
कोणी जह गिडंी ि बोलाििा ं िर्ार केली. त्र्ािं पाि, जबस्थकटें िर्ार करािीं, थिर्ंपाकाचें जिरजिराळें 
प्रर्ोग कराि.े असे अन्नाचे जिरजिराळें  प्रर्ोग करिा ंकरिां, आहारशास्त्रािरील प थिकें  िाचिा ंिाचिा ंशिेटी 
सिय अन्न सोडूि १७/१८ िषें जिव्िळ िूध, सोर्ाबीि ि क्वजचत् फळ ह्यािर िे राजहले. िीभ िाब्र्ािं असलेला 
असा मि ष्ट्र् क्वजचिच पाहण्र्ास सापंडेल. 
 

केिळ थिािजिषर्ाची च गोष्ट िाहीं. इिर जिषर्ािं जह िृजत्त अशीच. एकिा ंबडोद्यास रोषिाई होिी. 
घरीं थििःच्र्ा म लीच्र्ा लग्िाजिजमत्त आलेली मंडळी िी पाहण्र्ास उत्स क होिी. त्र्ासंबंधीं गोष्ट जिघाली. 
िेव्हा ंिे म्हणाले, “ज्र्ािंा िार्चें त्र्ांिीं िािें. परंि  मला त्र्ािं एिढें आिंिािें पाहण्र्ािोगें कार् आहे िें च 
समिि िाहीं. त्र्ािं ििीि कार् आहे? आपल्र्ा घरीं आपण िाहीं का जिि ेलािीि? २/४ जिि ेलाििों असे 
च २०-२५-४०-१००-१,०००-जिि ेलािले त्र्ाची कल्पिा िाहीं का रे्ि? त्र्ािं जिशषे कार् आहे?” असा च 
ि सरा प्रसंग. कोणिा िरी सणाचा जििस होिा. िेव्हा ंआि अम क केलें  पाजहिे, िम क केलें  पाजहिे अशी 
काहंीं बोलणीं त्र्ाचं्र्ा कािािर आलीं. िेव्हा ं िे म्हणाले, “काहंी िरी जिजमत्त करूि आपल्र्ा जिभेला 
आिडिील असे पिािय करािर्ाचे ि सरें कार्? सणाचें एक जिजमत्त च. सणाच्र्ाजििशी पक्वािाचंी कार् 
िरूर?’ िगािं चाललेल्र्ा िडेगळपणाच्र्ा प्रकारािं त्र्ािंा कधींच आिंि िाटि िसे. जििाळीच्र्ा जििशीं 
एकिा ंत्र्ाचें थिेही त्र्ािंा म्हणाले, “भाि,े ि म्हीं म लािंा फटाके जह आणूि िेि िाहीं. म लािंा मग सणाची 
गंमि िरी कशी िाटािी?” िेव्हा ं त्र्ािंीं उत्तर जिलें , “गंमिीची कार् कल्पिा आहे? आपल्र्ा घरािंलीं 
काचेंचीं भाडंीं, ग्लोब िगैरे घेऊि जिसऱ्र्ा मिल्र्ा िरूि खालीं टाकूि जिलीं, िर कार् गंमि झाली! 
केिढा आिाि झाला! कसें ि कडें चोहोंकडे पसरले! असे का म्हणािर्ाचें? फटातर्ाचंी जह िी च गोष्ट. 
त्र्ािं गंमि कसली? जशिार् मी आणिू जिले िरी म लें  कोठें फटातर्ाला हाि लािािर्ास िर्ार आहेि?” 
 

अशी एकाकी, जिःथपृह, ित्त्िज्ञािी िृजत्त असूि त्र्ाचा इिराशंीं िागिािंा मागमूस जह लागि िसे. 
जमत्र मंडळींिा िर ह्या िृत्तीचें आश्चर्य िाटे, बालिर्ापासूि चे जह जकत्रे्क जमत्र होिे. त्र्ाचें व्र्िसार्, 
थिभाि, राहणी अगिीं जभन्न असे. परंि  िोि-िीि जििसाआड त्र्ा मंडळींि िास िीड िास बसूि र्ािर्ाचे 
हा अखंड िम असे. िेिें चहा, जिड्ा, जचरूट, पते्त, ब जद्धबळें, िियमािपत्रें, ह्याचंा अड्डा पडलेला असे. परंि  
िेिें िन्मािं स पारी खाल्ली िाहीं िेिें ह्या गोष्टींचा थपशय च कसा असेल? िेिें जिरजिराळ्र्ा गप्पा चालि, 
हाथर्जििोिाचे फिारे उडि; कोणी लोडाला टेंकूि, कोणी झोंपाळ्र्ािर झोकें  घेि, िर कोणी आराम 
ख चीिर रेलूि हािपार् िाणिू बसे. िेिें घटकाभर सियिण अगिी म ति िािािरणािं असि. पण त्र्ामंध्र्ें 
जह अगिी िेमथि िऱ्हेिे रहाि. जकत्रे्काचं्र्ा िोंडूि संभाषणािींि अभद्र शब्ि जह जििोिािें रे्ि. पण त्र्ाचं्र्ा 
िोंडाि िन्मािं अमंगळ शब्ि आला िाहीं. बेसािधपणा हा त्र्ासं माहीि च िाहीं. बडोद्यािंील व्हेटरिरी डॉ. 
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िोगळेकराकंडें ही बैठक असे. परंि  इन््ल एंझाच्र्ा आिारािं िे जह एकाएकी िारले. िेव्हांपासूि ही बठैक 
पूियित् राजहली िाही. िर्ाच्र्ा १६ िषांपासूि डॉ. िोगळेकराचंा थिेह होिा. 
 

डॉ. िोगळेकर िारल्र्ािंिर त्र्ाचं्र्ा म लामाणसाचंी ििळ ििळ अिाि स्थिजि झाली. जमत्राबंद्दल 
जििळ गप्पा मारणाऱ्र्ा शाळू सोबत्र्ाची ह्याचंी भजूमका िव्हिी. अगिी आपल्र्ा थििःच्र्ा क ट ंबासारखी 
त्र्ाचं्र्ा म लामाणसाचंी अव्र्ाहि २०/२५ िषें काळिी घेिली. त्र्ाचं्र्ा म लािंा जशक्षण िेऊि कामधंद्याला 
लाििू जिलें . िोि ओळींि ही हकीकि माडंिा ंरे्िे. पण सिि २०/२५ िषें परतर्ा म लाचंी-क ट ंबाची त्र्ािंा 
अिाि िाटणार िाहीं अशा िऱ्हेिें अलग घर िाटूि िेऊि काळिी घेणें हें सामान्र् काम िाहीं. जिष्ट्काम 
सेिजेशिार् ह्या गोष्टी घडािर्ाच्र्ा िाहींि. महाराष्ट्र-चरखासंघाला चािंा रे्िें रंगकामाची माजहिी करूि 
िेण्र्ासाठीं सहा मजहिें जिरपेक्षिेिें सेिा करिािंा जह ही च िृजत्त जिसूि आली. िेिें, २५/३० िषें रंगाचा 
अभ्र्ास, रंगकामािं असामान्र् र्ोग्र्िा, परंि  िेिें जिव्िळ एक जिद्यािी जशकजिण्र्ासाठीं ठेिला होिा. परंि  
कोणिी जह ििार िाही. केिळ कियव्र् ब द्धीिे एिढ्या मोठ्या र्ोग्र्िेचा प रुष त्र्ा एका म लासाठीं खपिो 
आहे, रातं्रजििस प्रर्ोग करिो आहे, रंगासंाठीं जिजहरीचे पाणी काढिो आहे—त्र्ा गोष्टी कार्, जिष्ट्कामसेिा 
िृजत्त जशिार् होिील? 
 

जिरपेक्ष सेिा करािर्ाची, परंि  सेिा कोणाची जह घ्र्ािर्ाची िाहीं. एकटे असोि, आिारी असोि, 
कोणत्र्ा जह अडचणींि असोि, िरी िोकर ठेिािर्ाचें िाहींि वकिा आपल्र्ा आिारासबंंधीं म लािंा जह 
कळिािर्ाचे िाहींि. सेिा म लाकंडूि जह घ्र्ािर्ाचा संकोच िेिें इिराचंी कार् किा? कोठें परगािंी गेले 
िर सिय सामाि आपल्र्ाबरोबर. ि सऱ्र्ाची कोणिी जह िथि  घ्र्ािर्ाची िाहीं. आपलें  सगळें सामाि (डबल) 
ि हेरी ठेिािर्ाचें. िो थटोव्ह; िीं ि धाचीं भाडंीं, थिािाची बािली, रॉकेलची बाटली—कार् कार् 
त्र्ाचं्र्ाबरोबर ठेिीि त्र्ाची र्ािी क ठिर िेणार? आपल्र्ा धोरणाम ळें  कोणाला त्रास होऊं िरे् म्हणूि 
अगिी िूर जििािर्ाचें. हजरप रा काँगे्रसमध्र्ें िे आलें  होिे. िेिें त्र्ाचं्र्ा ह्या थिािलंबी िृत्तीचें जिव्र् िशयि 
झालें . त्र्ा िृत्तींिूि सत्र्पे्रमाजि अिंि ग ण कसे फाकंिाि िें जिसलें . िेिील राहण्र्ाच्र्ा झोंपड्ािं कोणी 
जह अस्ग्ि पेटिू ंिरे् अशी मिाई होिी. परंि  त्र्ा िंडीच्र्ा जििसािं बह धा प्रत्रे्क झोंपडींि अस्ग्ि पेटिला 
िाई, त्र्ािर िूध, चहा इ. प्रकार करीि, शकेि. परंि  हें झोंपडीपासूि िूर—अगिीं िूर अधा मलैािर 
िापीच्र्ा िाळिटंािं िाि आजण िेिे थटोव्हिर िूध िापिीि. त्र्ािंा सहि जिचारलें , ‘इिर लोक िर 
झोंपडींि अस्ग्ि पेटििाि?’ त्र्ािर म्हणाले— “िें मी पाहिोंच आहें. म्हणिू आपण का त्र्ा लोकापं्रमाणें 
करािर्ाचें? मग िीजि िी कार् राजहलीं?” 
 

जैसी कमळकणळका जािेंणनपिें। हृदयींच्या मकरन्द्दािें राखों िेिे । 
दे राया रंका पारिें । आमोदािें ॥ 

 
कमळ फ लल्र्ािर ‘र्ारे’ ‘र्ारे’ म्हणूि भ गं्र्ािंा आमंत्रण द्यािें लागि िाहीं. सत्र् हें थिर्ंप्रचारी 

आहे. असा मि ष्ट्र् आपल्र्ा कार्ांि असािा असें कोणास िाटणार िाहीं? ख द्द महात्मािींिीं ह्या च हेिूिें 
त्र्ािंा िध्र्ांस बोलािलें . त्र्ािंीं िेिें मगििाडींि राहािें, ग्रामोद्योगासंबधंीं मागयिशयि करािे, प्रर्ोग कराि े
म्हणूि प ष्ट्कळ आग्रह केला. “माझें हे कजिष्ठ बधं  च आहेि. माझ्र्ा ह्याचं्र्ा िर्ािं ५/६ िषांचें च अंिर आहे”, 
असें िे म्हणाले. त्र्ािंीं कथि रबासह त्र्ाचं्र्ा ि ग्धाहार जिषर्क प्रर्ोगाचे कौि कािें जिरीक्षण केलें . आपल्र्ा 
स िेला सिार िािििू िाखजिण्र्ास पाठिलें . प्राियिेमध्र्ें गौरिािे त्र्ाचं्र्ाजिषर्ीं माजहिी करूि जिली. 
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परंि  त्र्ाचंें कार्यके्षत्र िक्की झालेलें  असल्र्ाम ळें  संशोधिािय िे बडोद्यास जिघिू गेले. ‘हजरिि’ मध्र्ें 
महात्मािींिी त्र्ािंिर ह्याचं्र्ासंबधंीं गौरिपर असा थििंत्र लेख जह जलजहला होिा. 
 

जकिी हें ग णमर् चजरत्र! त्र्ाचंें सत्र्पे्रम, त्र्ाचंा जिर्जमिपणा, त्र्ाचंें उद्योगशीलत्त्ि, त्र्ाचंी 
ज्ञािमर्िा, त्र्ाचंी सेिापरार्णिा, त्र्ाचंी व्र्िहारक शलिा, त्र्ाचंी थिािलंबी िृजत्त, त्र्ाचंी जिव्र्यसििा, 
त्र्ाचंी शाजंि, त्र्ाचंें जमिभाजषत्ि, त्र्ाचंी शास्त्रीर्िा, त्र्ाचंी ब जद्धमत्ता—इितर्ा ग णाचंा एकत्र सम च्चर् कोठें 
पहािर्ास जमळेल? इिके असामान्र् ग ण अंगीं असूि प न्हा ं‘मी एक सामान्र् मि ष्ट्र् आहें’ असें त्र्ासं िेहमी 
िाटि असिें. उघड च आहे. ज्ञाि आजण अहंकार एके जठकाणीं कशी राहिील?— 
 

“अहंभाि ज्या मानसींिा णिरेना 
िया ज्ञान हे अन्न पोटीं णजरेना” 

 
त्र्ाचंीं म लें  घराच्र्ा बाहेर पडलीं आजण िीस िषांच्र्ा िीघय अि भिािंीं त्र्ािंीं कार् पाजहलें? त्र्ािंा आपल्र्ा 
बापासारखा बाप आढळला कार्? जपत्र्ाजिषर्ीं त्र्ािंा पजहल्र्ापासूि च पूणय आिर होिा. परंि  त्र्ािंा 
त्र्ाचं्र्ा जठकाणच्र्ा ह्या इितर्ा लौजकक ग णाचंी िीव्र िाणीि होिी का? परंि  आिा ं मात्र थिच्छ 
सूर्यप्रकाशाप्रमाणें िी िाणीि सिि डोळ्र्ापं ढें उभी राजहली आहे, 
 

“आई िारल्र्ािंिरच्र्ा ह्या सिरा िषांिली ि मची चाललेली अखंड, जबिगािािािाची आजण 
जिःसीम िपथर्ा फार च मोठी िाटिे. जिच्र्ाप ढें आमची िपथर्ा काहंीं च िाहीं. आईचें थमरण, ि मचा 
आशीिाि आजण लाभलेली सत्संगजि कार् करिील िें खरें.” जििोबाचे साष्टागं प्रणाम! 
 

७-९-३५ च्र्ा ह्या पत्रािं ह्या िैजष्ठक ग णापं ढें जििम्र होऊि आशीिाि माजगिला आहे. अिूि जह िीच 
िपथर्ा, िो च उद्योग, िे च ग ण अगिीं िसें च चाललें  आहे. १६-२-३९ च्र्ा पत्रािं िे आपल्र्ा थिेह्यािंा 
जलजहिाि— 
 

“सपे्रम िमथकार जि. आपलें . िा. १२ चें पत्र पािले त्र्ा पूिींचें जह पत्र जमळालेले आहे. खेडेगािंाि 
भरणारी काँगे्रस पहािर्ाची होिी. िी गेल्र्ािळेीं हजरप रा रे्िें पाजहली. िेव्हा ं जत्रप री रे्िें भरणाऱ्र्ा 
काँगे्रसच्र्ा प्रिशयिाला िाण्र्ाचा माझा जिचार िाहीं. रे्त्र्ा फाल्ग िािं ६५ िें िषय लागेल ि केव्हा ंमरण रे्ईल 
ह्याचा िेम िाहीं. िेव्हा ंअशा कामाकरिा ं िळे घालजिण्र्ास सिड िाहीं. हािीं घेिलेली कामें केव्हा ं प री 
होिील त्र्ा काळिींि आहे. प्रकृिी बरी आहे. िूध ६ रत्तल ि ८/९ िोळे सोर्ाबीि हा आहार आहे. सकाळीं 
९॥ स एका म सलमाि िथिािाकडें ध्र पिें जलहूि घेण्र्ाकरिा ंसिार घेऊि िाि असिो. जशिार् जलहूि 
घेिलेली ध्र पिें ि बोल थिच्छ जलजहणे, िर्ार करणें िगरेै कामामं ळे िळे जमळि िाही. कळाि.े लोभ अ. हे. 
जि. 

—न. रं्. भािे. 
 

अशा प रुषाचंा िन्म हा लोकािंा आिशय जिसािा म्हणूि असिो! “भिो जह लोकाभ्र् िर्ार् िादृशाम्” 
ही उस्ति जह त्र्ाचं्र्ाप ढें जफकी पडिे! 
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अन्द्या जगणद्धिमयी मनस  प्रिृणत्त  । 
अन्द्यिै काणप रिना ििनाििंीनाम् ॥ 

 
त्र्ाचंें िीिि प्रजसद्ध असो िा िसो, त्र्ािं िािा प्रकारच्र्ा चमत्कृजिपूणय घटिा असोि कीं िसोि, िे िीिि 
काहंीं जिराळें  च आहे ह्यािं सशंर् िाहीं! िेिें अखंड शोध आहे म्हणिू अखंड श जद्ध आहे; अखंड साधिा आहे 
म्हणूि अखंड जसजद्ध आहे; िेिें अखंड वचिि आहे म्हणूि अखंड ब जद्ध आहे. उद्योग—प्रर्ोग—उपर्ोग = 
र्ोग. —उद्योग—प्रर्ोग–उपर्ोग—र्ोग अशा प्रिाह धारेिें िें िीिि, men may come and men may 
go but I go on for ever—असें सिि चाललें  आहे. त्र्ाचं्र्ाप ढें त्र्ाचें जमत्र, संबधंी, त्र्ाचंीं म लें  च कार् 
पण कोणी जह िम्रपणें मथिक िमिील. िको म्हटलें  िरी सेिा करण्र्ािं धन्र्िा मािील. आजण कोणत्र्ाजह 
अंिःकरणािूंि हा च उद्गार जिघेल. 
 

त्िं णह न  णपिाणस । णपिा िो बोणध ॥ 
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प्रकरि ५ िे 
 

णिश्वणमत्रािें  श्रीफिं 
 
कहदुस्िानािंीिं बह धा प्रत्रे्क मि ष्ट्र् प रािि िैजिक ऋषींशी आपला संबधं िोडिो. िजसष्ठ—जिश्वजमत्र—
िामिेि असें च काहंींिरी िो आपलें  गोत्र सागेंल. त्र्ाचें िो जित्र्थमरण करील, प्रत्रे्क धार्तमक प्रसंगीं 
त्र्ाचा उच्चार करील. आपला पूियि मोठा संपजत्तमान्, शस्तिमाि, ऐश्वर्यिाि असल्र्ासंबधंी त्र्ाला 
अजभमाि िाटणार िाही; िो ज्ञािीं होिा, िो िपथिी होिा, िो िििासी होिा, भस्तिमान् होिा,—
साक्षात्कारी होिा, द्रष्टा होिा, ऋषी होिा, ह्या गोष्टींची त्र्ाला धन्र्िा िाटेल. मागील चार प्रकरणािं 
घरासकट, उपासिामूर्ति, मािृमरू्ति आजण र्ोगमूर्ति चें आपण वकजचत् िशयि घेिलें . ह्या घरािं उपासिेचा, 
भस्तिपे्रमाचा आजण र्ोगाचा प्रिाह िेट जिश्वाजमत्रापासूि उगम पािला. 
 

“दृणिस्िृिीकृि जगत्रय सत्िसारा । 
धीरोद्धिा नमयिीि गणिधंणरत्रीम्” ॥ 

 
असे िपोग्रिेिें रसरसलेलें , खडबडीि, अत्र्िं िक्ष आजण 
 

“जें िाहे सणिंिंणमषें सुधा णि सारीं । 
आिंोकें  करूणन ि जन्द्ममृत्यु िारी ॥ 

 
असें सिय जिश्वाशीं सहाि भिूीिें समरसलेलें , अत्र्िं थिेहमर्, िगािर पे्रमाची पाखंर घालणारें; अशी 
जिश्वाजमत्राचीं िोि िीििें आहेि. ही िोि िीििें म्हणिे एक िरचें आजण एक आिंलें ; असा प्रकार आहे. 
त्र्ाम ळें  च जिकासशील चाजरत्र्र्ाची परमािजध जिश्वजमत्रािंीं गाठंली. 
 

“सानो  सानुमारुहत्” । 
 
ििेािं म्हटल्र्ाप्रमाणें एका जशखरािरूि ि सऱ्र्ा, ि सऱ्र्ािरूि जिसऱ्र्ा अशा उत्तरोत्तर उन्निीच्र्ा 
जशखरािरूि िे झराझर चढि गेलें . िेिूि त्र्ािंी ब्रह्मिशयिाच्र्ा अपार आिंिाचा ठेिा हथिगि केला. 
हिारों िषें अिेक ििेमंत्राचं्र्ा िारें, त्र्ा ठेव्र्ािंील जिव्र् रत्िािंीं माििी िीििाचें पिप्रिशयि केलें . 
 

अशा ह्या महान् ऋषीचें—जिश्वाजमत्राचें—“कौजशक गोत्रोत्पन्नोऽहम्” असें जित्र्थमरण ह्या घरािंील 
मंडळी करिाि. आजण आश्चर्य हें कीं ह्या घराण्र्ािर जह जिश्वाजमत्राच्र्ा िीििाची छार्ा बेमाल म पडलेली 
जिसूि रे्िे. गेल्र्ा आठ जपढ्याचं्र्ा अगिीं सामान्र् माजहिीिरूि जह ही गोष्ट उघड होिे. प्रिम जशिािी 
िारार्ण भाि ेह्यािंी हल्लीच्र्ा रत्िाजगरी जिल्ह्यािंील ‘अडूर’ हा गािं काहंीं िरी लढाईचें वकिा रािकारणाचें 
रुक्ष, कठोर काम र्शथिी करूि मराठी राज्र्कत्र्ांकडूि इिाम म्हणूि जमळिला. त्र्ािंिर त्र्ाचं्र्ा म लािंीं 
िाईं रे्िें, के्षत्राच्र्ा जठकाणीं राहूि बह धा उपासिा करिा ं र्ािी म्हणिू घर, िोडी शिेी आजण बगीचा 
जमळिला. रािकारणाजि कठोर िृजत्त आजण उपासिाजि स्थिग्ध प्रकार हे जिश्वाजमत्राच्र्ा िीििाचें च अल्पसें 
प्रजिवबब ह्या जपिाप त्राचं्र्ा िीििािर पडलेलें  िाहीं असे कोण म्हणेल? त्र्ािंिर प न्हा ंिरवसग कृष्ट्णराि 
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भाि ेह्या मूळ जशिािी िारार्णाचं्र्ा िाििािें सरिार आंगे्र ह्यािंा पेशव्र्ाकडील सरिार राथिे ह्याचं्र्ासह 
मिि करूि प्रिम प्रकरणािंील घर ज्र्ा जठकाणी आहे िो ‘गागोिें’ गािं इिाम म्हणूि आंग्र्र्ाकडूि संपािि 
केला. हे िरवसगराि भाि ेगागोद्यास जशपाईप्र्ािे ठेिीि ि इिमामािें क्षजत्रर् िृजत्तप्रमाणें रहाि असाििे असें 
जिसिें. २७ मे १८१७ सालीं जिलेल्र्ा प ण्र्ाच्र्ा रेजसडेंटाच्र्ा पासपोटािरूि ही गोष्ट उघड होिे. 
िरवसगरािाकंडचे िीस घोडेथिार आजण २५ पार्िळ जशपाई िेिाशास काहंी कामा जिजमत्त िाि असिा ंहा 
पासपोटय जिला गेला आहे. िरवसगरािाचें प त्र जशिािीराि ह्यािंा बाबासाहेब म्हणि. ह्याचें च प त्र शभं राि 
भाि.े त्र्ाचं्र्ा उपासिामर्िेचें वकजचत् िशयि ि सऱ्र्ा च प्रकरणािं झालें  आहे. रािकारणािंींल रुक्ष, कठोर 
िीिि, प न्हा ंभस्ति-पे्रम—उपासिेचा स्थिग्ध गंभीर प्रिाह. प न्हा ंरािकारण, प न्हा ंिी च उपासिेची रसमर् 
गंगा! असा हा जिश्वाजमत्राच्र्ा च बाह्यािंर िीििाचा खेळ जपिा-प त्र—जपिाप त्र—जपिा-प त्र अशा परंपरेिें 
प िःप न्हा ं खेळला िाि होिा. आजण ह्या घराण्र्ािंील प्रत्रे्क व्र्तिीच्र्ा िीििािं हे िोन्ही प्रकार िव्हिे 
असें जह िाहीं. रुपरे् मोििािंा रुपर्ाची कोणची िरी एक बािू जिसािर्ाची ि ि सरी लपािर्ाचीं. काळाच्र्ा 
मोिणींि कोणाची उपासिामर् बािू प्रकट झाली िर कोणाची रािकारणात्मक बािू प ढें आली, इिकें  च. 
उिाहरणािय शभं राि भाव्र्ाचें जचरंिीि गोवििराि भाि ेहें अत्र्ंि उग्र िृत्तीचे असि. न्र्ार्जिष्ठूरिेची प्रजिमा 
म्हटल्र्ास हरकि िाहीं. परंि  ही बजहिृयजत्त सोडूि त्र्ािंा आिूंि अस्ग्िऱ्होत्र घ्र्ािें, ििारा ं ईश्वराची 
उपासिा करािी अशी हृिर्ािंल्र्ा हृिर्ाची कोमल पे्ररणा प िः प न्हा ं होि असे. गोपाळराि भाि े
गोवििरािाचें च सख्खे भाऊ. रागाच्र्ा भरािं गोवििरािािंीं त्र्ािंा मारलें . गोपाळराि घर सोडूि—अगिीं 
बालिर्ािं िाईचे घर सोडूि—िे जिघाले िे पार्ीं बोरघाटािंल्र्ा बोगद्यापरं्ि! इिकी िपोग्र िृजत्त असूि जह 
औिार्य, िात्सल्र्, िेशसेिा, िािधमािींचा प्रिाह त्र्ाचं्र्ा िीििािं सरथििीप्रमाणें ग प्िपणें िहाि होिा. 
त्र्ाचें जिग्िशयि प ढील प्रकरणािं रे्ईल. 
 

साराशं त्र्ा आठ जपढ्यािंील मंडळींि बाह्यिः क्षात्रिृत्ती, रुक्ष-कठोर भाि, िपोग्रिा इ. टणक, 
खडबडीि भाग जिसि असला िरी आंिूि भस्ति, ज्ञाि, उपासिा, थिेह-सेिा ह्या ग णाचंी िृजत्त रुळि 
आलेली आहे. पण ही आंिरिृजत्त पाहण्र्ाला खोल िािं ेलागिें. िरिर पाहणाऱ्र्ाला िी कशी आढळूि 
रे्णार? िारळाचें असें च िाहीं का? िरूि कजठण, काथ्र्ाच्र्ा आिरणािें िजेष्टलेला, अगिीं रुक्ष आजण 
खडबडीि, त्र्ाच्र्ा आंिला भाग, करिटंीच्र्ा आिंला भाग अगिीं मृि , श भ्र, सोज्िळ, थिेहर् ति मध र 
िीििािें भरला आहे असें कोणास थिप्िािं िरी खरें िाटेल का? िाहीं. पण िथि स्थििीच्र्ा अि भिािें 
िारळाच्र्ा अिंभागाचें ग्रहण लोक करिाि. िसेंच ह्या क लािंील परंपरा कळण्र्ाला अंिग्रांजह दृजष्ट पाजहिे. 
 

बजहदृय ष्टीिें पाजहलें  िर रे्िें काहंीं िागं लागािर्ाचा िाहीं. घरािंील आईिें, बजहणीिें ि सिें 
ख शालीचें पत्र पाठजिण्र्ासबंंधी म्हटलें  िरी “पत्र िाहीं आलें  म्हणिे ख शाल च आहें असें समिािें. आलें  
म्हणिे बरीक ‘काहंीिरी आहे’ असें मािािें!” असें उत्तर ऐकूि सामान्र् मि ष्ट्र्ाला जकिी जिियर्िा िाटेल? 
आजण एका िऱ्हेिे ही रुक्षिा आहे जह. परथपरसबंंधाच्र्ा ह्या दृष्टींि रे्िेंच ही रुक्षिा आढळिे असें िव्हे. 
ि सत्र्ा आठ जपढ्याचं्र्ा िशंािळीचा िरी िपास घेिला िरी हें च आढळूि रे्ईल. 
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मूळ जशिािी िारार्ण भाि ेह्याचें चार प त्र. त्र्ािूंि जििीर् िारार्ण ह्याचें जच. जिश्वासराि ह्याचंा 
जििशं झाला. परंि  िृिीर् प त्र िे रामचंद्र त्र्ाचंा जिथिार सिांि िाथि होऊि जह प्रिम प त्र माधिराि ि 
चि ियप त्र बळििंराि ह्याचं्र्ा ह्या िृिीर् प त्र रामचंद्ररािाचं्र्ा िशंािंील मंडळीचा पजरचर् िर राहोच पण साधें 
िशयि जह एकमेकासं राजहलें  िाही. फति प्रिम आजण चि िय प त्राच्र्ा सिंिींि ििळ ििळ घरें असल्र्ाम ळें  
ि िबी संबधं राजहला. ह्या चि िय प त्राच्र्ा शाखेला ‘धाकटें घर’ आजण प्रिम प त्राच्र्ा शाखेस ‘मोठें घर’ 
म्हणि. शभं राि भाि े हे ह्या ‘धाकट्या घराहूि’ ‘मोठ्या घरीं’ ित्तक आले हें िशंिृक्षािरूि समिण्र्ािोगें 
आहे. 
 

मागें थपष्ट केल्र्ाप्रमाणें हा िशंिृक्ष—ही परंपरा म्हणिे जिश्वाजमत्राची परंपरा. बाहेरूि कजठण पण 
आंि मृि  केिळ िारळाप्रमाणे. जिश्वाजमत्राच्र्ा प्रजिसषृ्टींि िारळ ही मि ष्ट्र् श्रणेी माििाि. त्र्ाम ळे 
उपमेबरोबर िारळाच्र्ा दृष्टािंािे परंपरा जह िीट सूजचि होिे अजिशर् उंच िािर्ाचें, आकाशािं जिहार 
करािर्ाचा, सूक्षम जिचाराच्र्ा िािािरणािं िािरािर्ाचें, ब्रह्मजिहार करािर्ाचा, िरूि टणक आिूंि मृि , 
िरूि रुक्ष आिूंि स्थिग्ध, िरूि खडबडीि आिूंि ग ळग ळींि घाि घािल्र्ाजशिार् आिंल्र्ा आशर्ाचा 
मागमूस लागािर्ाचा िाहीं. ‘बह शाखात्र्िंिाश्च’ अशा अिंि शाखा िसािर्ाच्र्ा. सरळ एक मागांि—
एकाच भजूमकें ि असािर्ाचें. जित्र् जिकासशील असािर्ाचें ही रे्िली परंपरासरणी. रे्िें जिश्वाजमत्राच्र्ा 
पूिार् ष्ट्र्ािंील रािसी िृजत्त िीव्र प्रमाणाि कोठें जिसली िरी जिच्र्ा आंि सास्त्िक ध्रे्र्ाचा हव्र्ास सिि 
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लागल्र्ाम ळें  मारलेल्र्ा रिोग णािं, जिििं, िागृि ज्िालाम खीसारख्र्ा कार्यकारी सत्िग णािं जिचें रूपािंर 
व्हािर्ाचें. त्र्ाम ळें  “जधग्बलं क्षजत्रर्बलं ब्रह्मिेिो बलं बलम् ।” ह्या प्रिीिीचा अि भि िगाप ढे माडंािर्ाचा हें 
च माििी िीििाचें अत्र् च्च ध्रे्र् ह्या क लािंील परंपरेला अजभपे्रि आहे. 
 

हें ध्रे्र् गाठंणारे महाफळ त्र्ा िशंिृक्षाला लागले. आिा ंह्या िशंिृक्षाच्र्ा परंपरेचें साफल्र् झाले. 
ह्या िृक्षाची इिर फळें हे िारळ म्हटलें  िर ह्या मोहाचा—जिमोह करणाऱ्र्ा मोहाचा—िारळ म्हणािें लागेल. 
हा िरूि रुक्ष जिसेल. रे्िें एकिम गाभ्र्ाला हाि घालिा ंरे्णार िाहीं. िरी िोडा धीर धरूि प्रर्त्ि करािा 
म्हणिे, Knock the door and the door will be opened ही प्रिीिी आल्र्ाजशिार् राहणार िाहीं! म्हणूि 
च िारळाला वहि धमाि एिढें मोठें थिाि आहे. िें अत्र्िं मागंजलक फळ आहे— िें श्रीफळ आहे. एका परीिें 
त्र्ाची अत्र्िं कठीण बाह्यािथिा ही त्र्ाचें आजण िगाचें एक रक्षण च आहे. हें रक्षण, त्र्ाची उच्च भजूमकेम ळे 
जिसणारी भीषणिा, आंिली प ण्र्मर्िा प ढील श्लोकािं जकिी र्िाियिेिे माडंली आहे बरें! 
 

भयाना ंभय ंभीषिं भीषिानां । 
गणि  प्राणिना ंपािनं पािनाना ं॥ 
महोच् ै पदाना ंणनयिृंत्िमेकं । 
परेषा ंपरं रक्षिं रक्षिानाम्!॥ 

 
म्हणूि च त्र्ाच्र्ा प ढें—ह्या िशंिृक्षाच्र्ा महाफलाप ढें, ह्या जिश्वाजमत्राच्र्ा श्रीफलाप ढें हाि िोडूि 
म्हणािर्ाचें— 
 

िय ंत्िा ंस्मरामो िय ंत्िा ंभजामो । 
िय ंत्िा ंजगत्साणक्षरूपं नमाम  ॥ 
सदेकं णनधानं णनरािंंबमीर्म् । 
भिाभंोणधपोिं र्रण्य ंव्रजाम  ॥ 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ६ िे 
 

गुरुत्िमध्य 
 
सबंध जििसभर पक्षी ह्या झाडािरूि त्र्ा झाडािर, इकडूि जिकडे चारी जिशािंा उडि असिाि. परंि  
सार्कंाळ झाली, सूर्यिारार्णािें आपले जकरण आखडिे घेिले, सृष्टीिर अंधाराचा पडिा पडंू लागला, 
म्हणिे िे आपल्र्ा घरट्याकडे धाि घेिाि. ग रें जह आपल्र्ा घराकडे परि रे्िाि. पशूपक्षी च कार्, 
माणसाचें जह असें च िाहीं का? िािा जठकाणीं िो िाईल, िािा उद्योगधंिे करील, िािाप्रकारचे धके्क चपेटे 
सहि करील, परंि  प न्हा ंआपल्र्ा मूळथिािाला आल्र्ाजशिार् त्र्ास समाधाि िाटािर्ाचें िाहीं. िें थिाि 
मग लहािसें झोपडें का असेिा, िें त्र्ाला परम रमणीर् िाटेल! त्र्ाच्र्ाप ढें पौर्तणमेच्र्ा चदं्रप्रकाशािं 
झळकणारा िािमहाल ि च्छ िाटेल. उलट अमािथरे्च्र्ा गाढ अंधकाराशीं जमळूि गेलेल्र्ा, जमणजमण 
करणाऱ्र्ा लहािशा जििलीिें च ओळखंू रे्णाऱ्र्ा त्र्ा खोपट्यािं त्र्ाला सकल सौंिर्ाचें सार मूर्तिमिं 
झालेलें  आढळूि रे्ईल. (Artless art is the greatest art!) अकृजत्रम सौंिर्ाची बरोबरी कोण करणार? 
म्हणूि 
 

“नको पुनिेिी णमरििूक देिा । 
गोड अिंसेिें णिरघळूणन जािें” ॥ 

 
ही च िो प्राियिा करील. सिय स खसोर्ींिीं गिबिलेल्र्ा आजण ऐश्वर्ािें िटलेल्र्ा रािप्रासािाचा जह त्र्ाला 
िीट रे्ईल. एकिा ंत्र्ा आपल्र्ा खेडेगािंािं आपण िाऊं र्ा, िेिल्र्ा डोंगरािर मोकळ्र्ा हिेंि जफरंू र्ा. 
त्र्ा खेड्ािं राहणाऱ्र्ा अगिीं पे्रमळ आजण साध्र्ाभोळ्र्ा माणसाशंीं चार शब्ि बोलंू र्ा. िेिली िमीि, 
िेिलें  पाणी, िेिलीं झाडें, िेिलीं फळें, िेिली फ लें , िेिलीं म लें , त्र्ा ित्सल गाई, िेिलें  साधे अकृजत्रम 
िीिि ह्या सिांशीं आपण एकिा ंजमळूि िाऊं र्ा. िको हा पसारा, हा व्र्ाप, ही गडबड आिा ंअगिीं िको 
असें त्र्ास िाटेल. 
 

“हे राज्यिर साणंडजे । मग णनबािंा येथेंणि ऐणसजे” ॥ 
 
अशा िऱ्हेची पे्ररणा मि ष्ट्र्मात्राच्र्ा हृिर्ािं थििःजसद्ध भरूि राजहलेली आहे. ह्या व्र्ति िगाच्र्ा 
कोलाहलािूंि आपल्र्ा अव्र्तिाच्र्ा मूळ शावंिथिािाकडे िाण्र्ाची पे्ररणा अगिीं थिाभाजिक िव्हे कार्? 
 

ह्या अव्र्तिथिािाचा प्रजिजिजध म्हणिूच ऋजष एकािं-थिळाला महत्त्ि िेि. अगिीं साध्र्ा 
खेड्ािंल्र्ा िीििाचें िरी ह्या च अव्र्तिाशीं साधम्र्य असल्र्ाम ळें  महजि गागोिें गािं हें असें च एकािं थिळ 
आहे. 
 

ह्या गािंािंील झोंपडीििा अशी एकंिर ६० घरें. म्हणिे स मारें ३०० माणसाचंें गािं. गािंाची हद्द 
पूिय-पजश्चम एकमलै उिर-िजक्षण िोि मलै जमळूि सगळा घेर स मारें पाचं साडे पाचं मलैाचंा आहे. १८० जबघे 
शिेीची िमीि, २०० जबघे ग रचरण, २५ जबघे गािं. ििीिाले ५० जबघे. िंगल डोंगर ४५० जबघे. एकूण ८५० 
जबघे िजमिींि ३०० माणसाचंी िथिी म्हणिे एकािं थिािच झालें ! िकाशा िरूि जह ही गोष्ट लक्षािं रे्िे. हें 



 अनुक्रमणिका 

गािं च कार्, क लाबा जिल्ह्यािंील पेण िाल तर्ािं सियत्र अशी च स्थिजि आहे. िरसई, पेण, िािशी हीं िहा 
मलैािंलीं साधारण गािंें सोडूि जिलीं िर गागोद्याच्र्ा सरहद्दीला लागूि असलेलीं सहा गािंें अगिीं च 
जकरकोळ २५/३० घराचं्र्ा िथिीचीं आहेंि. त्र्ािं पूिीं हें गािं ििीकाठंीं ि त्र्ािंिर डोंगराच्र्ा पार्थ्र्ाशीं 
असे. त्र्ाम ळें  िर िेिील एकािंाला जिशषे च गाढ थिरूप रे्ई. ज्र्ाचंा िन्म, ज्र्ाचें सिय आर् ष्ट्र् अशा 
जठकाणीं गेलें  त्र्ाचं्र्ा िीििािं थिभाििःच िैराग्र्िृजत्त का ंउसळंू िरे्? त्र्ािूंि प न्हा ंएका अजिशर् जिष्ठाििं 
िोर उपासकाचे — आपल्र्ा जपत्र्ाचे — शभं राि भाि ेह्यांचें, उिाहरण डोळ्र्ापं ढें, त्र्ाम ळें  गोपाळराि भाि े
त्र्ाचं्र्ा ंिीििािं बालपणापासूि िैराग्र्ाचे जिचार रे्ि. संसार सोडूि द्यािा, घरचें काम ि करिा ंिििेचें 
काम करािें, ििारा आपल्र्ा आर् ष्ट्र्ाचें साियक करािें, “संसारामजध ऐस आप ला उगा च भटकि जफरंू 
िको” ह्या धोपटमागािें सगळेच चालले आहेि, त्र्ािं कार् प रुषािय आहे, अशी भाििा त्र्ाचं्र्ा बालमिािंच 
उद्भिली होिी. ि सिी भाििा च िव्हे पण त्र्ाप्रमाणें जिश्चर्ाला जह स रिाि झाली होिी. सेिलेा िाहूि 
घ्र्ािर्ाचें म्हणिे थिाभाजिकच क ट ंब-पजरग्रह िको. म्हणिू लग्ि करािर्ाचे िाही. ब्रह्मचर्ािें रहािर्ाचें—
असा त्र्ािंीं संकल्प केला होिा. ‘काम-काचंि-जकिी’—प ते्रषणा, जिते्तषणा—लोकेषणा—ह्या जिन्ही 
एषणाचंा त्र्ाग करण्र्ाचें त्र्ाचं्र्ा मिािं घोळि होिें. परंि  त्र्ाचं्र्ासाठीं परमेश्वरािें जिराळें  च कार्य िेमिू 
ठेिलेलें  होिें असें जिसिें. क ट ंबािंील सिय मंडळींची सेिा करािी, त्र्ािंा आधार जमळािा, मूळ जठकाणािंर 
ग रुत्िमध्र्ाप्रमाणें स्थिर रहािें असा च काहंीं त्र्ाचा सकेंि होिा असें जिसिें. इिराचं्र्ासाठीं िािािरण 
जिमाण करािें, रोपािंा खिपाणी द्यािें, आपण मागे च असािें अशी त्र्ाचंी भजूमका ईश्वरािे करूि ठेिलीं. 
त्र्ा िर्ािं इितर्ा गंभीर जिचाराला पजरपक्विा ि रे्णें हें काहंीं अथिाभाजिक म्हणिा ंरे्णार िाहीं. जशिार् 
त्र्ाचंें जशक्षण जह जिशषे झालें  िव्हिें. खेळािं मात्र हािखंडा. िािा प्रकारें जििसभर खेळ खेळाििे, 
िाडामाडािर चढािें, आिळें, बोरें, वचचा पाडाव्र्ा, ििीमध्र्ें र्िेच्छ ड ंबािें असा कार्यिम चाले. िाईंस 
कृष्ट्णेच्र्ा महाप राि बधेडक उडी टाकीि! एकिा ंिर महाप राि संध्र्ाकाळच्र्ा स माराला आिूबािूस कोणी 
िसिािंा िेट प लािरूि उडी टाकूि जिली! िोड्ाच िळेािं एका मोठ्या भोिऱ्र्ािं सापंडले. गरगर जफरंू 
लागले. भोंिरा फोडण्र्ाचा प्रर्त्ि केला पण िमेिा. श्वास कोंडला. िाकािोंडािं पाणी जशरलें . ि सिी शेंडी 
िर गरगर जफरंू लागली. िडील बधूं गोवििराि त्र्ाच िळेीं प लािरूि चालले होिे. ि सिी शेंडी जफरिािंा 
त्र्ािंी पाजहली. िी ि सऱ्र्ा कोणाची असणार? इिका धाडसी आपल्र्ा भािाजशिार् कोण असणार? एका 
क्षणािं उडी टाकूि त्र्ािंीं ि रूि त्र्ासं भोंिऱ्र्ािूि बाहेर काढलें . साहस करणें हा त्र्ाचंा थिभाि च होऊि 
बसला होिा. मोठ्या िर्ािं जह िािा िऱ्हेच्र्ा िजमिीच्र्ा-पैशाच्र्ा उलाढाली करण्र्ािं, किय काढण्र्ािं 
त्र्ासं जिक्कि िाटि िसे. जिशाल कल्पिाचंी व्र्ापक कल्पिाचंी आिड! “र्ो िै भमूा ित्स खं, िाल्पे 
स खमस्थि!” अशी त्र्ाचंी स्थिजि असे. शभं राि भाव्र्ाशंीं इिर मंडळी भीि भीि संभाळूि बोलि. पण ह्याचें 
िसें िाही. हें िास िास जिःशकं बोलू शकि. थिभािािं जभते्रपणा िाही च. “मला लग्ि करािर्ाचें िाही. 
िेशसेिा करािर्ाची आहे” अशा अिाचें लाबंलचक पत्र त्र्ािंी िजडलाचं्र्ा हािािं जिलें . त्र्ािंीं िे िाचंिू 
िसें च ठेििू जिलें  ि त्र्ाचा काहंींएक जिचार ि करिा ंलग्ि करूि, टाकलें ! लग्ि झालें  िें झालें  पण 
त्र्ािंिर एक पत्िी हर्ाि असिा ं ि सरें लग्ि केलें ! काटा झ कला जिकडे झ कला! प न्हा ं जिलिारपणा 
मोकळेपणा इिका कीं अगिी ५/६ िषांच्र्ा म लािे ‘जह ि म्ही िोि लग्िें का ंकेलीं, ि म्ही िर म ळींच लग्ि 
करणार िव्हिा?ं’ असें जबिजिक्कि जिचारािें. त्र्ािंीं लगे च लहाि म लाचंी समिूि जह करूि द्यािी. मग 
प्रत्रे्क लहाि म लाला जिचारािें—का रे रािा, िंू लग्ि करणार का िाहीं?—‘िाहीं’! मग बाळकृष्ट्णा? 
‘िाही’ आजण िंू रे जशिािी? ‘िाही’. बह धा कोणी जह लग्ि करीि असें म्हणािर्ाचा िाहीं. 
 

हा मोकळेपणा त्र्ाचं्र्ा थिभािाचें एक महत्त्िाचें अंग होऊि बसला होिा. बापाशीं जह संकोच 
बाळगािा परंि  ह्याचं्र्ाशीं बोलिािंा िसें िाटंू िरे्, अशी सिांची स्थिजि होिी. त्र्ाम ळें  सिय क ट ंबीर्ाचें 
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ग रुत्िमध्र्थिाि त्र्ािंा आपोआपच प्राप्ि झालें . म लें  म ली, भाचे, प िणे, लहाि मोठे सिांिा त्र्ाचं्र्ाशीं 
मोकळेपणाचा अि भि रे्ि असे. ह्या क ट ंजबर्ाचं्र्ा महत्त्िाच्र्ा घटिा सिय रे्िेंच व्हािर्ाच्र्ा. िन्म, लग्ि, 
उपिर्ि—अशा कार्ासाठीं मंडळी िमािर्ाची. ित्संबधंीं सिय र्ोििा त्र्ािंीं च ठरिािर्ाची. त्र्ाम ळें 
िेहेमीं त्र्ाचं्र्ाकडे माणसाचंी रे्-िा स रंू असािर्ाची. रे्णाऱ्र्ाचंी गाठंोडीं स टूि म लािंा खाऊ जमळि 
राहािर्ाचा ि िाणाऱ्र्ाचंी गाठंोडी बाधंली िाऊि बरोबर पािेर् जिलें  िािर्ाचें. पडशीिाले प्रिासी िर 
िेहमीं ठेिलेलेच असि. थिेही म्हणूि िरसईहूि म क ं िभटिी, िाकरूळहूि जिष्ट्ण भटिी ४/६ जििसािंी 
एकिा ंिरी र्ािर्ाचेच. त्र्ाजशिार् कामाजिजमत्त बाहेरूि गडी माणसें रे्ि िी जिराळीं च. िोन्ही बजहणींचे 
र्िमाि िऱ्हेिाईक. एक ििळच सापोली रे्िे राहि. परंि  त्र्ाचें डोके जठकाणािर िसािर्ाचें. िेिाचें 
भिि करीि थिथि बसि. कोणाशीं जह बोलािर्ाचें िाहीि. म लाचं्र्ा जशक्षणाकडे वकिा व्र्िहाराकडे लक्ष 
कोठूि राहणार? कारण िडेाच्र्ा लहरीचा काहंी च िेम िसे. त्र्ाम ळें  त्र्ाचंी म लें  रे्िें च मधूि मधूि 
रहािर्ाचीं. ि सरे पेण रे्िे राहि. परंि  त्र्ाचंा थिभाि जह अजिशर् जिजक्षप्ि, त्र्ाम ळे िे त्र्ाचंीं सिय म लें  
माणसें बराच काळ रे्िें असि. कें स िाढलेले, िखें लाबं लाबं, शिेारच्र्ा बहाळेश्वराच्र्ा िेिळािं 
जििािर्ाचें.ि सिे हरबरे खाऊि रहािें, कधीं ि सरी च काहंी कल्पिा काढािी. कधीं िपश्चर्ा, कधीं 
पर्यटिाची कल्पिा. कधीं अन्र् जिषर्क कल्पिा, कधीं र्ाजंत्रक उद्योगाच्र्ा लाबं बािा! सगळा िळे त्र्ािं 
िािर्ाचा. अशी ही मूर्ति असे! परंि  रे्िे त्र्ािंा थिाि असे. घरची सिय जमळकि अशा िऱ्हेच्र्ा जिजक्षप्ि 
कल्पिािं घालििू टाकलेली. त्र्ाम ळें  समािािं माि जबलक ल िसे. त्र्ाचंी म लें  रे्िें च असि. त्र्ाचंा 
आजण बापाचा संबधं ििळ ििळ िसे च. आई आजण मामाचंें घर गागोिें ही च त्र्ाचंी जिव्हाळ्र्ाचीं थिािे. 
प ढें िर त्र्ापंकैीं िारार्ण उफय  िािा साठे हें रे्िेंच १०/१२ िषें राजहले. एकजिष्ठेिें—गोपाळराि भाि—ेर्ाचंी 
त्र्ािंीं सेिा केली, जचजकत्सक, उद्योगी आजण चौकस थिभाि असल्र्ाम ळें  व्र्िहाराचें प ष्ट्कळसें प्रािजमक 
काम त्र्ाचं्र्ाकडूि सहि होऊं शकि असे. काहंीं जिशषे प्रसंग असेल िर गोपाळरािाचं्र्ाकडे िें प्रकरण 
र्ािर्ाचें. मग ओटीिर त्र्ाची घासाघीस स रू व्हािर्ाची. गोपाळरािाचंा आिाि िाडंगा होिा. लबाड 
माणसािर एकिम ओरडािर्ाचे. लबाडी त्र्ासं खपािर्ाची िाहीं. कािोडी, गडीमाणसें, फसजिणारी क ळें 
ह्यािंा गोपाळरािाचंी जिलक्षण भीजि िाटे. व्र्िहाराखेरीि इिर िािजििािािं जह आिाि प ष्ट्कळ 
चढािर्ाचा. अिेक िळेा ंओटीिर िािाला रंग चढि असे. बार्ा मंडळी जिष्ठि बसि. १२/१ िािूि गेला 
आहे. िरी थिाि िाहीं—िािजििाि चालंू च. म लाचं्र्ा पोटािं कािळें कोकलंू लागि. िेििािंा जह अिेक 
जिषर्ािंर चचा चालंू च असे. जिषर् व्र्ािहाजरक, सामाजिक, रािकीर्, धार्तमक, औद्योजगक, कोणिा 
असेल त्र्ाचा िेम िाहीं. साधक बाधक चचा चालािर्ाची. फार कार् िेिणािरजह बोलणें जिघािर्ाचें. 
िाथि खाऊि कोण िाखििो र्ािर िळले कीं लगेच ि सऱ्र्ा जििशी मोिक लाडिाचें िेिण 
बार्कामंडळींिा करण्र्ास सागंि. म क ं िभटिीसारख्र्ा मंडळींिीं मग त्र्ा शर्यिीि भाग घ्र्ािा. एकिा ंिर 
िेििा ंिेििा ंधािंण्र्ािर गोष्ट गेली. कोणीिरी जिषर् काढला. गोपाळराि सिांि िडील. िािा, महािेि 
िगैरे भाचे िरुण, परंि  िेिल्र्ाबरोबर िाबडिोब सिांि प ढें धािंण्र्ाची महत्िाकाकं्षा त्र्ािंीं सोडली िाही. 
िेिण झाल्र्ाबरोबर—एक-िोि-िीि—सियिण धािंू ं लागले. इिामिार, त्र्ाचें िोघे भाचे आणखी एक 
थिेही अगिी िािं ओठ खाऊि त्र्ा ि पारच्र्ा भर उन्हािं िोरािें धािंिाहेि! हें दृश्र् पाहूि गािंकऱ्र्ािंा 
चमत्काजरक िाटलें . त्र्ािंा काहंीं च उमि पडेिा. झालें  िरी कार्? हे चोरामागें धािंिाहेि? का कोठें आग 
लागली? कोणास काहंीं कळेिा. िंिर घरािं चौकशी करिा ं सिय गोष्टी ध्र्ािािं आल्र्ा. एकािी गोष्ट 
ठरिली की बेभाि होऊि िन्मर्िेिें िी करािर्ाची असा त्र्ाचंा िंडक असे. एकिा बडोद्याहूि गाधंींच्र्ा 
आश्रमािं असलेल्र्ा आपल्र्ा प िण्र्ास भेटण्र्ास चालले होिे. गाडीि प्रख्र्ाि िािूगार ‘महंमि सेल’ 
ििळ रे्ऊि बसला. त्र्ािे िािू करण्र्ास स रुिाि केली. िो म्हणे ‘मला पाचं रुपरे् द्या. मी अम क 
चमत्कार करिो.’ लगेच ह्यािंी िोट काढली. त्र्ािंें काहंीिरी चमत्कार करूि िाखजिला. प न्हा ंरुप्र्ाची 
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घड्ाळाची साखंळी जिली—ि सरा चमत्कार अशा एकेक िथि  िेि होिे. परंि  त्र्ाच्र्ापाशी कार् कसब 
आहे हें पहाण्र्ािं बेभाि, िन्मर् झालें  होिे. शिेटीं त्र्ा िाि गाराचे उिरण्र्ाचे थटेशि रे्ऊि हा खेळ 
संपला! 
 

सेिचेी उर्तम, साहसीपणा, मोकळेपणा, जिलिारपणा, िािा जिषर्ािं जिचार करण्र्ाची, बसल्र्ा 
बसल्र्ा ब्रह्माडंाची म साफरी करण्र्ाची आिड, ह्या ग णाबंरोबरच अिेक िऱ्हेचे प्रर्ोग करािर्ाची ि ििारा ं
िीिि जिकसीि करण्र्ाची आकाकं्षा जह त्र्ाचं्र्ा जठकाणीं बलित्तर होिी. थििेशीच्र्ा कल्पिेिरूि त्र्ािंीं 
िषयभर थििःच्र्ा गागोंिें गािंाबाहेरील कोणिी ही िथि  खािर्ाची िाहीं, असा प्रर्ोग करूि पाजहला आजण 
िो र्शथिी जह झाला. थििः मरेपरं्ि खािी िापरली. एक लिा एक च म लगा असिािंा त्र्ािें संसार सोडूि 
द्यािा. आपली बालपणाची कल्पिा उचलूि िी त्र्ािे िडीस न्र्ािी, ह्यासाठीं सिय मोहाचा पडिा सारूि, 
त्र्ाला अजिशर् िूर, सत्र्ाग्रहाश्रम—साबरमिीसारख्र्ा जठकाणीं ठेिण्र्ाचा जह त्र्ािंीं प्रर्ोग केला. 
आपल्र्ा क ट ंबाकडूि फलाहाराच्र्ा उपोषणाऐििी आठ जििस कडकडीि उपिास करजिणें, सूि कािंििू 
घेणे असे जह प्रर्ोग त्र्ािंीं केले. आपल्र्ा म लींिें आिन्म अजििाजहि राहािें अशा िऱ्हेिें प्रर्ोग करण्र्ासाठीं 
जिच्र्ा च लि भािाच्र्ा िेखरेखीखालीं िे िर्ार झाले होिे. ि सऱ्र्ा च लि भािाला म्हणिे आपल्र्ा 
प िण्र्ाला िर त्र्ािंीं एक म लगी सोपििूच जिली होिी. त्र्ाचा प्रर्ोग फति जिला लिकर लग्ि ि करिा ं
प ष्ट्कळ िाढििू कव्र्ांच्र्ा पाठशाळेंि स जशजक्षि करण्र्ाकरिा च होिा. िारूचा जपठा अजिबाि बंि 
करिण्र्ासाठीं जपठा कार्मचा बंि होईपरं्ि उपास करण्र्ाचा दृढजिश्चर् करूि जपठ्यासमोर केिळ िीि 
जििस अहोरात्र उपिास करूि िे घोंगडीिर बसूि राजहले होिे. सत्र्ाग्रह सगं्रामाच्र्ा िळेीं त्र्ािंा ‘ि मचें 
इिाम िप्ि का ंकरू िरे्’ अशी सरकारकडूि िोटीस िेण्र्ािं आली होिी. थििःच्र्ा ह्या अशा प्रर्ोगाखेरीि 
इिरािंा जह िे जकिी उते्तिि िेि! होईल िी मिि प्रत्रे्क कामीं त्र्ािंीं करािी. एका प िण्र्ाला 
लेखिािीचा लहािपणापासूि िाि असे. त्र्ाला त्र्ा कामािं मिि ि उते्तिि िेि. ि सऱ्र्ािें 
अध्र्ात्मवचििासाठीं एकािंािं झोंपडी बाधूंि राहण्र्ाची कल्पिा काढली, त्र्ाला जह त्र्ािंीं सियप्रकारें मिि 
केली. बाहेरच्र्ा मंडळीस जह मिि करीि. ‘िाही’ म्हणािर्ाचे िाहींि. प ण्र्ाच्र्ा अिाि जिद्यािी गृहाला 
मिि, िाईच्र्ा जचपळूणकर मंडळीला मिि, कोठें उत्सिाला मिि, कोठें संथिेला मिि, असे चालंूच असे. 
िाल तर्ािं लोकलबोडाच्र्ा कामािं जह भाग घेि. बोडाच्र्ा सभािंा जिरजिराळ्र्ा जठकाणीं िािें लागे. 
गािंािंल्र्ा लोकािंा िर त्र्ाचंा फार मोठा आधार असे. काहंीं अडल्र्ास ह्याचं्र्ाकडे र्ािें. कांहीं िरी 
जमळिार्ाचें च, अशी प्रत्रे्काची खात्री असे. िध्र्ाच्र्ा आश्रमािं जह एकिा ंिे रे्ऊि गेले. आपल्र्ा प िण्र्ाचा 
िो आश्रम पाहूि त्र्ािंा समाधाि िाटलें . त्र्ािंा प्रिमपासूि च त्र्ाच्र्ा किृयत्िाजिषर्ीं, ब जद्धमते्तजिषर्ीं, 
िैराग्र्ाजिषर्ीं आिर असे. आपला आिशय आपल्र्ा प िण्र्ाकडूि आचरीला िाि आहे ह्याबद्दल त्र्ािंा 
परमसंिोष िाटे. त्र्ािंीं त्र्ाला लहािपणीं इिर म लाबंरोबर जशकजिलें  होिें. त्र्ा जशक्षणाचा हा केिढा मोठा 
जिकास! िो परममंगल आश्रम, िेिली शाजंि, िेिला कार्यिम, िेिली प्राियिा ही केिढी मोठी पजरणजि! 
जििृत्त िीििाची च िी प्रिृजत्त. िेिें थिच्छिा, जिर्जमििा, कमयजिमग्ििा हे भाि िर होिे च, परंि  
अव्र्तिाच्र्ा जिव्र् साम्राज्र्ािंल्र्ा अिेक गढू भािािंीं िे िािािरण भरूि गेलें  होिें. ह्या सिय गोष्टींची 
संििेिा त्र्ािंा आपल्र्ा पूियजिचाराचं्र्ा थपंििाशंीं साि करिािंा आढळूि आली. 
 

त्र्ाम ळें  र्ा क्षणभगं र आर् ष्ट्र्ाचे जििस भरभर चालले आहेि ह्याची त्र्ािंा िाणीि िीव्रिेिें होि 
होिी. िाढजििस हा खरोखर मरण ििळ आल्र्ाची खूण आहे! 
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“आयुष  खंडमादाय रणिरस्िं गणमष्ट्यणि । 
उत्थायोत्थाय बोद्धव्य ंणकमद्य सुकृिं कृिम्” ॥ 

 
जिकडे सूर्य अथिाला िाि आहे. आपल्र्ा आर् ष्ट्र्ाचा एक ि कडा घेऊि चालला िो. एक िळे ि झ्र्ा 
िीििाचा जह असा च अथि होईल असें िो स चजििो—अशा जिचाराची छाप त्र्ाचं्र्ािर पडली होिी. ‘काहंीं 
केलें  िाहींिरी मि ष्ट्र् केिळ िपािें जह जसद्ध होिो’ असें एक िचि आहे. त्र्ाप्रमाणे िरूि व्र्िहार करीि 
असूि, िो मी कधीं सोडीि असा त्र्ाचंा आंिूि िप चाललेला होिा. म लींचीं लग्िे करािीं, मागें किय काहंी 
एक राहंू िरे् अशा खटपटींि िे होिे. त्र्ासाठीं िे श्रम जह प ष्ट्कळ करंू लागले. परंि  जिजधघटिा िगेळीच 
होिी! व्र्िहारजििृत्तीसाठीं िोरािें व्र्िहार करीि होिे. िरीं िेहमीप्रमाणें सिगं्रि िाचि आजण गं्रिसंग्रह 
करण्र्ाचा िािजह िसा च चालू होिा. ििे, उपजिषिे, भारि, रामार्ण, भागिि, गीिारहथर्, अिेक गं्रि िे 
िाचीि. मग त्र्ा त्र्ा जिचाराचं्र्ा िंद्रीि अंगणािं, ओटीिर िोि िोि िास जफरि राहाि. “जिचाराच्र्ा ऊर्तम 
डोतर्ािं जशरल्र्ा म्हणिे थिथि बसिि च िाही, जफरल्र्ाजशिार् गत्र्िंर िाही” असे िे म्हणि. “ध्र्ािाला 
आसि आजण जिचाराला चालि” ह्या सूत्राचे उिाहरण त्र्ाचं्र्ापाशीं प्रत्र्क्ष जिसे. 
 

अशा प्रसंगीं जिचारमग्ििेम ळे त्र्ाचंा चेहरा उग्र भासे. रागािले म्हणिे जह कोणाची प ढें िाण्र्ाची 
प्राज्ञा िाहीं. म लें  आजण बार्ामंडळी िर िरिर कापंि असि. परंि  राग शािं झाल्र्ािर मग हाच का िो 
रागािलेला मि ष्ट्र्, असें िाटािें इिका फरक पडािर्ाचा. सज्जिाचा राग आजण पाण्र्ाचा डाग फार िळे 
रहािर्ाचा िाही. “िोधोऽजप जिमयलजधर्ा ं रमणीर् एि” अशी च त्र्ाचं्र्ा िीव्र-कठोर िृत्तींची स्थिजि असे. 
खडीसाखरेचा खडा िरूि जकिी कठोर—रुक्ष! पण पाण्र्ािं टाकल्र्ाबरोबर त्र्ाचे कार् थिरूप होिे. 
एकच उिाहरण—म ंिीच्र्ा थिर्ंपाकासाठी चर खणले होिे. िेिे धािंिािंा प िण्र्ाचा िोल िाऊि िो 
फ फाट्याि पडला. ५/६ िषांचें िर्. त्र्ाम ळें  आंगाची ि सिी आग झाली. लगेच ह्यािंी त्र्ाला उचलूि 
घेिले. सिय रात्रभर त्र्ाला िाऱ्र्ािर वहडिले. त्र्ाच्र्ा सिय ििेिा त्र्ाचं्र्ा हृिर्ािं मापूि घ्र्ाव्र्ा इिके त्र्ा 
प िण्र्ाच्र्ा ि ःखािें िे जिरघळले! झर् झर् झर् डोळ्र्ािूंि अश्र धारा िहाि होत्र्ा! ि ःजखिासाठीं अंिःकरण 
असे अगिी द्रििू िाि असे. आपली म लें , आपल्र्ा भािाचंी म लें , आपल्र्ा बजहणींची म लें  कोणािं जह 
र्स्त्कंजचि फरक त्र्ािंा िाटि िसे. सिांिर सारखी च मार्ा, सारखे च पे्रम, सिांशी सारखी च िागणूक, 
सिांची सारखी च काळिी! हा जह माझा! िो जह माझा च! आजण िो जिसराजह माझाच! त्र्ा चिथ्र्ाला जह 
आपले पे्रम िेिील!!! “God is love”, हा त्र्ाचं्र्ािला परमेश्वरी पे्रमाजिभाि म लािंा एकसारखा च 
लाभला. त्र्ाम ळें  हा माझा सख्खा भाऊ, हा च लि भाऊ, हा आिेभाऊ, ही सख्खी बजहण, ही च लिबजहण, 
ही आिेबजहण, असा जिचार जह कोणाच्र्ा मिािं थफ रि िाहीं. सगळ एका च जठकाणचे, एकाच गािंचे, 
एकाच ग रुत्िमध्र्ाभोंििी िाढलेले —अगिी एक च अशी सहि भाििा त्र्ाम ळें  पोसली गेली. भाडंणिंटे 
म लािं मोठ्यािं असािर्ाचे च. उद्योग, िृजत्त, मागय जह जिरजिराळें  असिील. परंि  हृिर्ािंल्र्ा हृिर्ािं—
मिािंल्र्ा मिािं भेिभािाचा मागमसू जह जिसािर्ाचा िाहीं. महासागरािर पियिप्रार् लाटा जिसिील. 
िशयिी िेखािा च िो! िी केिळ ििरबंिी! आिं महासागर शािं—जिथिब्ध—केिळ एकरस!!! 
 

सिांिा ग रुत्त्िमध्र्ाप्रमाणें असणारें िे गोपाळराि भाि ेआिा ंजिसणार िाहीि—कालाच्र्ा ओघािं िे 
लीि झाले. िरी त्र्ाचें उपकार, त्र्ाचें ग ण, त्र्ाचें पे्रम अमर आहे. त्र्ाचें बालपणापासूिचे ध्रे्र् िर त्र्ाचं्र्ा 
प िण्र्ािे सिांच्र्ा प ढें मरू्तिमिं करूि िाखजिले आहे. त्र्ा ध्रे्र्ाच्र्ा पूणयिेच्र्ा उद्धाराचे संगीि जह आपल्र्ा 
कािािं घ मि आहे. िे ऐकूि त्र्ाचं्र्ा आत्म्र्ाला जह शािंीचा अि भि रे्ि असेल हे कार् सागंािर्ास पाजहिे? 
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िणटनींसम धािंि येई । िी र्ाणंि माझ्या ठायीं । सिशदा 
गंगेसम िाहि येई । िी र्ाणंि माझ्या ठायीं । सिशदा ॥ 
अब्धीसम िंोळि येई । िी र्ाणंि माझ्या ठायी । सिशदा 
देहािुंणन रोमािूंणन । र्ािंिा येई िाहुणन । सिशदा ॥ 
िैिाणहक रे्िंा आि । सोनेरी ज्यािणर णकरि । र्ोभिी 
णफटिंासे अिंरपाट । अज्ञानपटिं घनदाट । नासिंें  ॥ 
मािंानंो णदधिंी छािी । िंोळा हो िंोळा िरणि । स्िरैर्ा 
आनंदनयनकबदूिी । कुसुमें ही िुमिी सािी । र्ोभिी ॥ 
िेजािी ििंये भंििी । मस्िका फार भूषणििी । नििं हें 
जीिींिे मधुरामृि हे । िारुिी मोदमय िाहे । मदभरे ॥ 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ७ िे 
 

मािृदर्शन 
 
सिश थिािर-िंगम पिािांि सत्तारूपािें िास करणाऱ्र्ा जिश्वरूजपणी मािेजशिार् ह्या िगािं कार् आहे? िी 
च ग प्ि रूपािे मागे राहूि आपल्र्ा ित्साचंी काळिी घेिे. जिद्या, लक्षमी आजण शस्ति ही जिची च थिरूपें. पण 
ह्याचं्र्ा जह पलीकडें “सेिा” हे जिचे केिढें जिशाल-िशयि! ह्या िशयिािं जिद्या-लक्षमी–शस्ति सिय सामाििू 
िािाि. ब्राह्मणािंी जिद्यारूपािं, क्षजत्रर्ािंी शस्तिरूपािं आजण िैश्र्ािंी लक्षमीच्र्ा रूपािं जिचा आश्रर् 
करािा; परंि  जिच्र्ा अिाण शस्तिहीि िान्ह्या बालकािंी कार् करािें? त्र्ािंा िाजि, िणय ह्याचंा थपशय जह 
िाही, िगाची जह त्र्ािंा ओळख िाहीं. त्र्ािंा कोणचा आधार आहे? त्र्ािंा “सेिा–िेिी” जहचा च आधार. 
ही जिश्वरूजपणी आई त्र्ाचंी सिय प्रकारें काळिी करण्र्ास समिय आहे. सिांिा च ह्या सेििेें िाढजिलें . जिला 
च जिसरूि जिद्या, लक्षमी, शतिीच्र्ा पाठीमागें लोक लागिाि. पण आधार ि टल्र्ािर िरचा डोलारा जकिी 
िळे राहील? ज्र्ा फािंीिर आपण उभें आहों िी फािंी च िोडूि कसें चालेल? अिाि, अज्ञाि, अशति अशा 
थिरूपािं आपल्र्ाला कोणी िाढिले? आपल्र्ाला ह्या सेििेेच समिय केले िाही कार्? म्हणूि सेिा हा सिय 
आधाराचंा आधार आहे. १८/२० िषांची अिि भिी बाजलका! परंि  बालकाला प्रसजिल्र्ाबरोबर एकाएकी 
श श्रूषा करण्र्ाचें ज्ञाि जिच्र्ािं कोठूि रे्िे? िी का हॉस्थपटलमध्र्ें जशश पालि जिद्या जशकिे? आजण िी च 
बाजलका सिय क ट ंबाची व्र्िथिा िरी कशी राखिे? एकाएकी जिच्र्ािं केिढी िाजंि होिे? िी एकिम प्रौढ 
होिे. एकिम गंभीर होिे. जिच्र्ा रोमरोमािं िात्सल्र् भरूि िािे. सिांची िबाबिारी घेण्र्ास िी िर्ार 
होिे! हे स्थित्र्ंिर कशाम ळें घडिे? हा मािृत्िाचा म्हणिे च सेिचेा पजरणाम आहे, जिश्वािं सियत्र मािृत्ि 
आहे म्हणूि च जिश्व जटकूि आहे. सेिचे्र्ा आधारािर च िे चालंू आहे. 
 

त्र्ा क लािं—ह्या महाि बालकाच्र्ा क लािं हें जिव्र् मािृिशयि सिय जस्त्रर्ाचं्र्ा जठकाणीं जिसािें ह्यािं 
आश्चर्य कसलें? ह्या क लािंींल जस्त्रर्ािंी सिांची सेिा केली. त्र्ािंीच संथकाराचंी लेणी घडजिली, त्र्ािंी 
अिेक कष्ट सहि केले, त्र्ािंी क लिल्लीची िात्सल्र्ाच्र्ा पाण्र्ािें िोपासिा केली परंि  त्र्ांच्र्ा िािंाचा रे्िे 
मागमूस जह लागािर्ाचा िाही. िशंािंळीि त्र्ाचंी िािंें आढळणार िाहींि. पण त्र्ाचंी िािं ेिाहीि म्हणिू का 
त्र्ािंा त्र्ािं कमीपणा आहे? कृजि रहािी पण कत्र्ाचे िािं राहंू िरे्, ही जिरहंकार सेिचेी परमािजध िव्हे 
कार्? रे्िे मूर्तिकार मूिींि जिरूि गेला. किा कृिींि जमसळला. िो आिा ं िगेळा राजहला च िाहीं. िी 
िरेुळ ची लेणी कोणी केली? िे कैलासचें लेणे कोणी घडजिले? कोण सागंणार? त्र्ा अविठ्याच्र्ा लेण्र्ािं 
जचिाऱ्र्ािे कोठे जह आपले िािं कोरूि ठेिलेले जिसिे का? आपल्र्ा त्र्ा भव्र् कृिींि िो जमसळूि गेला. 
आपल्र्ा िामरूपाचे त्र्ाला भािच राजहलें  िाहीं. िो कलाकार म्हणिे िी कला आजण िी कला म्हणिें िो 
कलाकार! 
 

आिा ंआमोद सुनास आिें । श्रुिीस श्रिि णरघािें 
आरसे उणठिें । िंोिनासी ॥ 
फुिंें  णि झािंीं भ्रमर । िरुिीिी झािंी नर 
झािंें  आपुिें रे्जार । णनद्राळुणि ॥ 

 
अशी त्र्ाचंी स्थिजि झाली. िािब्रह्माच्र्ा ि फाि सम द्रािं गार्काच्र्ा िामरूपाची िाि पार िष्ट झाली. 
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ही पहा उिंटिंी नाि । उिंटिंी नाि । 
ह्यापुढें कोठिंा ठाि । ह्या जळीं? ॥ 

 
ह्या क ळािं ह्या महाि बालकाच्र्ा आिीच्र्ा पलीकडच्र्ा कोणा जह स्त्री ची कल्पिा िेिा ंरे्णार िाही. परंि  
गंगेचे मूळ आपल्र्ाला माजहि िसले िरी, िे उंच आहे, जहमालर्ाच्र्ा जगजरगव्हरािं कोठे िरी आहे. त्र्ािे च 
ही पापिापिाजशिी झ ळझ ळ िहाि कलरि करणारी जिमयळ गंगा िर्ार केली हें िसे आपण सहि समिंू 
शकिो िसेच रे्िेजह त्र्ा क लाचें संथकारमर् जिमयळ िीिि बििण्र्ास त्र्ा मागच्र्ा काळािंल्र्ा िात्सल्र्मर् 
जस्त्रर्ा च प्राम ख्र्ािे कारणीभिू आहेि, हें आपल्र्ा लक्षाि रे्िें. अगथत्र् ऋषींच्र्ा लोपाम दे्रप्रमाणें त्र्ाचंी 
स्थिजि झाली. पिीबरोबर त्र्ा एकरूप होऊि गेल्र्ा. त्र्ाचंी थििंत्र म द्रा ल प्ि झाली. 
 

ह्या अिेक ‘लोपाम द्रा’ं िंिर सप्िषींमध्र्ें िजसष्ठा ििळ अरंुधजि अगिीं बारीक ििरेिे च फति 
जिसिे. िशी िी आिी, अगिी अथपष्ट थिरूपािं भासमाि होिे. शभं राि भाव्र्ाचं्र्ा उपासिेि जिला त्र्ाचंी 
जकिी िंते्र संभाळािी लागि ह्याची कल्पिाच केलेली बरी! जकत्रे्क िळेा ंिर जिच्र्ा र्ोििा शतिीचा अगिी 
अंि रे्ऊि िाि असे. उत्तरिर्ािं शभं राि भाि ेकेिळ भ इमूग आजण गूळ खाऊि राहाि असि हे मागें आलें  
च आहे. रोि िेिढ्यासाठीं भ इम गाचा लाडू िर्ार करािा लागे. ‘लाडू गोड लागि िाही. गूळ फार कमी 
टाकला िािो’ अशी शभं रािाचंी त्र्ासबंंधी िररोि ििार असािर्ाची. आिीिे रोि ग ळाचें प्रमाण िाढिािें. 
परंि  ‘गूळ कमी’ ही ििार काहंी िाबंािर्ाची िाही. असे होिा होिां—ग ळाचें प्रमाण िाढजििा ंिाढजििा ं
एक जििस भ इमूग ि घालिा केिळ ग ळाचाच लाडू जििे करूि ठेिला. आजण जिचारले ‘आि िरी 
मिाप्रमाणें गोड आहे िा?’ त्र्ािर शभं रािाकंडूि उत्तर आले, ‘हा,ं आहे. आि काहंी गोडी लागिे खरी 
लाडिािं’—अशा चमत्काजरक गोष्टी अिेक िेिा ंरे्िील. र्ज्ञशाळेि िेहमी एक साप राहािर्ाचा. अग्िीला 
िैिद्य म्हणूि िूध ठेिलें  िाई : िे जपण्र्ाची त्र्ाला संिर् लागलेली. शभं रािास कोणी जकिी साजंगिले िरी 
िे जिकडे लक्ष िेि िसि. सापाला मारणें वकिा र्ज्ञशाळेंिूि घालििू िेणें त्र्ापकैीं कोणत्र्ा जह गोष्टीला 
त्र्ाचंी परिािगी िसे. आिीच्र्ा अिंःकरणाला त्र्ा सापाचा केिढा घोर लागला होिा! प्लेगमध्र्ें स द्धा ं
मृत्र्ूचे भर् सोडूि जििे शभं रािाचं्र्ा बरोबरीिे जििस काढले. जिला प्लेग जह झाला. असे सिय िऱ्हेचे कष्ट 
जििे सहि केले. गंगेप्रमाणे जिच्र्ा जठकाणीं उज्िल पाजित्र्र् होिे. जिचे िािं जह गंगाच होिे. आजण गंगेच्र्ा 
काठीं काशी के्षत्रािं च जिचे प्राणोत्िमण झालें . शिेटपरं्ि जििे कोणाची जह सेिा घेिली िाही. आपले 
प्रत्रे्क काम िी थििः करीि असे. 
 

जिच्र्ा म लींमध्रे् म्हणिे ह्या महाि बालकाच्र्ा आत्र्ाबाईमंध्र्ें जह आिीच्र्ा िपथरे्चा ग ण उिरला 
होिा. सीिा,िान्हिी आजण ि गा. ह्या जिघींची सापोली, पेण आजण जबरिाडी रे्िे घरें असि. ििळ जठकाणें 
असल्र्ाम ळें  आजण र्िमाि िऱ्हेिाईक म्हणूि पजहल्र्ा िोघींचा त्र्ा घराण्र्ाशीं अजधक संबधं रे्ई! 
र्िमािाचं्र्ा िऱ्हेिाईकपणाम ळें  लाचारीची स्थिजि त्र्ांिा थपशय करंू शकली िाहीं. जिषम पजरस्थििीशीं 
त्र्ािंी अत्र्िं धैर्ािें िोंड जिलें . त्र्ािळेीं वहि थिािािं प ष्ट्कळ जठकाणी प्लेगचा कहर असे, प्लेगच्र्ा 
रोग्र्ाचंी श श्रूषा करण्र्ास कोणी जह धिािि िसे. परंि  त्र्ािंी बधेडक अशा रोग्र्ाचंी श श्रूषा करािी कजठण 
पजरस्थििीम ळें  म लािे र्ाजंत्रक मागािर ल गडी जिणािी. आजण ह्या साध्िीिे रेशीम उकलूि द्यािें असा िेखािा 
त्र्ा गागोद्याच्र्ा खेडेगािंी प ष्ट्कळ जििस पहािर्ास जमळें. वहि थिािच्र्ा समाििीििाचा मध्र्वबि  ह्या 
िस्त्रजिदे्यिर च उभारला िािर्ाचा आहे, हें त्र्ािंा त्र्ा िळेीं कोठूि माहीि असणार? राष्ट्राच्र्ा जिशाणािर 
रहाटाचे प्रिीक खडे होईल त्र्ाचे थिप्िजह पडणे त्र्ा िळेीं शतर् िव्हिे. 
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िासाणंस जीिाणन यथा णिहाय 
निाणन गृह्नाणि नरोऽपराणि । 
िथा र्रीराणि णिहाय जीिा– 
न्द्यन्द्याणन संयाणि निाणन देही ॥ 

 
र्ा न्र्ार्ाप्रमाणें प्लेग आजण अिेक जिषर्ाच्र्ा जिजमत्तािे हीं िीििें हीं काळाच्र्ा उिरािं लीि झाली. 
 

ह्यािंिर ह्या घरािंील म लािंा सिांिा च आपल्र्ा आईप्रमाणें िाटणाऱ्र्ा त्र्ा जिन्ही काकंूची 
सेिापरार्ण िृत्ती दृष्टीस रे्िे. िरसईची अन्नपूणाकाकू कार् वकिा पेणची गोजपकाकाकू कार् अििा सिांि 
िडील िैधव्र्िशिेे आपल्र्ा िोन्ही म लासंकट िीिि कंठणारी काकू कार् ह्या घराण्र्ािंील प रुषाचंी प्रकृिी 
अजिशर् िीव्रिर असल्र्ाम ळें— सिांची च महाभारिािं िणयि केलेल्र्ा िरुत्कारुसारखी स्थिजि असे. आधी 
िो िरत्कारु जििाह च करण्र्ाला िर्ार िव्हिा. मग माझ्र्ा च िािंाची कोणी म लगी असेल िर जििाह 
करीि, हा पण केला. कमयधमयसंर्ोगािे सिय गोष्टी ि ळूि जििाह झाला. िरी िरुत्कारु स्त्रीला बिाििो— 
 

“स्त्रीस मुणन म्हिें अणप्रय कणरिाणंि त्यणजन ित्क्षिी िुजिंा” 
 
िंिरचे त्र्ा िरुत्कारुच्र्ा स्त्रीचे िें िणयि आहे िे रे्िे जह पूणयपणें लागूं पडिे. 
 

त्या र्ब्दें कंणपििनु झािंी संझाणनिें जर्ी कदिंी । 
पदिंीना िी साध्िी मान्द्य करूणन ‘बहू बरे’ असे िदिंी ॥ 
भयिणकििा मृगािी रु्नकािी जागरुकिा णर्किंी । 
िी इणंगिज्ञिा ही काकािी म्हिुणन सेिनीं णटकिंी ॥ 

 
ह्या आिशय सेिाग णाखेंरीि प्रत्रे्कीचे िैजशष्ट्ठ्य थििंत्रपणें जिसूि रे्ई िे जिराळे. जिधिा काकूमध्र्ें 
व्र्िस्थििपणा अजधक जिसे. जिच्र्ा म लींि िमयिािाईमध्रे् जह िो ग ण जिसिो. त्र्ा घारुिाईमध्रे् िर हा ग ण 
जकिी उत्कटत्िािे जिसिो! अडीचशें िषांपूिींचे मोठमोठ्या ि ळ्र्ा असलेलें  िे िाईंचे घर. त्र्ाला कारंिाचा 
मोठा चौक, आिूबािूला ऐसपैस िागा, परंि  िेिें िी एकटी जिभयर्िेिें राहािे. िी िसिािंा घरािं िािें, 
मोठा चमत्कार जिसिो! अिेक िोकर-चाकरािंी सगळीकडें व्र्िथिा लाििू झाडूि सारििू घरािंल्र्ा 
श्रीमाि मालकासंाठीं जििकी थिच्छ आजण व्र्िस्थिि िागा करणें शतर् असेल त्र्ाच्र्ा जकिी िरी पट रे्िें 
व्र्िथिा जिसिे. जचमूटभर िरी कोठें केर सापंडेल िर अशतर्! हा सगळा जिच्र्ा आईच्र्ा उिाहरणाचा 
पजरणाम आहे. पेणच्र्ा काकूमध्र्ें सहि करण्र्ाचा, काहंी जह झाले िरी म काट्यािे राहाि—ेमौिी असाि,े 
हा जिजिके्षचा जिशषे ग ण जिसूि रे्ई! उलट िरसईच्र्ा काकूमध्र्ें अजिशर् गोड बोलण्र्ािें, पे्रमािें, 
आगिथिागिािें पूणय िश करण्र्ाचा मोठा च ग ण होिा. गोडशाचं्र्ा घराण्र्ािलीच िी. गोडसे—“गोड 
बोलणारे िे गोडसे”—अशी कोटी अिूि जह केली िािे. स प्रजसद्ध जििाि िरहरशास्त्री गोडसे—‘माझा 
प्रिास’ हा रसाळ गं्रि जलजहणारे गोडसे, ह्याचं्र्ा क ळािंील जििते्तचा अन्िर्ीपणा, भारिथि रसाळपणा, हे 
िोन्ही ग ण जिच्र्ामध्र्ें पूणयपणें उिरलें  होिे. 
 

भीमा, चंद्रा, गीिा, गोिा ह्या जिच्र्ा चारी म लींि जह जिचे हें ग ण प ष्ट्कळ प्रमाणािं दृष्टीस पडिाि. 
जिषम पजरस्थििीच्र्ा कचाट्यािं सापंडल्र्ाम ळें  अल्पिर्ािं ग ण जिकासाला, शरीर जिकासाला आजण ब जद्ध 
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जिकासाला फार िोडा अिसर जमळिो. जबचाऱ्र्ा म लींिा लग्िापूिी हे आर् ष्ट्र् एक स ंिर थिप्िाप्रमाणें च 
जिसिे. परंि  प्रत्र्क्ष त्र्ािंा अि भि कार् रे्िो? 
 

I slept and dreamt that life is beauty. 
But I woke and saw that life is duty. 

 
िीििािंल्र्ा कियव्र्ाचे िशयि हे काहंीं िाईट िाही. परंि  जकिी कडू आजण जिषमर् िशयि! त्र्ा बजहणींप्रमाणे 
च मृि बजहणीं ची जह स्थिजि. एकीचे िीिि कष्ट करिा ंकरिा ं जिजहरींि पडूि िष्ट झालें ! आजण ि सरी 
‘शाजंि’ िािंाप्रमाणेच अजिशर् शािं िृत्तीची, कोणत्र्ा जह गोष्टीचा हव्र्ास िाहीं. अगिीं िोडें, पाउलभर 
पाणी असलेली एकािी लहािशी ििी िशी सपाट प्रिेशािरूि िहाि िािी—िेिें खळखळ िाही, आिाि 
िाही, कोणाचे लक्ष िधेले िािर्ाचें िाही, िशी जिची िृजत्त. परंि  परतर्ा घरािं सेिा करिा ं करिा ं
क्षर्रोग्र्ाची श श्रूषा करिा करिा अजिकजसि अिथिेिच अपजरहार्यपणें मृत्र्ूिे जिला सोडिलें ! त्र्ाला 
िबाबिार कोण? 
 

एको रस  करुि एि णनणमत्त भेदात् । 
णभन्न  पृथक पृथणगिाश्रयिे णिििान् ॥ 
आििश बुदु्वदरंगमयागन्द्िकारान् । 
अभंो यथा सणिंिंमेि िु ित्समिम् ॥ 

 
—अशी आपल्र्ा म लींची करुण अिथिा करणारें पालक. ही सिय िबाबिारी जिःसंशर् त्र्ाचंी च परंि  त्र्ा 
म ली मात्र अशा जह पजरस्थििीि. 
 

अिघाणि संसार सुखािा करीन । 
आनंदे भरीन णत्रभुिन ॥ 

 
ह्याच थफूिीिें िीििािं अगे्रसर होि असिाि. जकिी ही खडकाळ िमीि असो, पाण्र्ाचा र्स्त्कंजचत् 
ओलािा जमळाल्र्ाबरोबर सजृष्ट मािा त्र्ा खडकाळ िजमिीला झाकंिे. िेिे जहरिगेार गालीचे जिमाण करिे. 
िऱ्हेिऱ्हेच्र्ा फ लाचंी िकशी िी त्र्ािर उठििू िेिे! 
 

हे च मािृिशयि आहे. सेििेर आधारलेली लोपाम द्रा—अरंुधिी—िरुत्कारु ही परंपरा रे्िे 
अव्र्ाहि आढळूि रे्िे. िपथर्ा, र्ोििाशतिी, व्र्िस्थििपणा, जिषम पजरस्थििीशी झगडणारी धीर 
गंभीरिा, जिजिक्षा रे्िें म रलेली आहे. 
 

“साि आणि मिाळ । णमिळे आणि रसाळ । 
र्ब्द जैसे कल्लोळ । अमृिािे” ॥ 

 
अशा प्रकारची जिव्र्िाणी रे्िें आढळूि रे्ईल. रे्िे िाजरद्र्य असेल िरी हीििा िाही; जिषम पजरस्थििी 
असेल िरी लाचारी िाही; अशतििा असेल िरी मिोिौबयल्र् िाही. मािृिशयिाची ही ग णमर् बािू झाली. 
ि सरी मर्ािेची बािू. आपल्र्ाबरोबरीची स्त्री असेल िर बहीण, लहाि असेल िर म लगी, मोठी असेल िर 
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आई—हा सकळ स्त्रीिािीसबंधीचा भाि ह्या मािृिशयिािे ठसूि गेला आहे. वकबह िा लहािमोठी हा भेि ि 
करिा ंसियत्र मािेचीच दृजष्ट आहे. ही लहाि म लगी जह मािा च, िी िरुणी जह मािाच, आजण िी िृद्धा जह पण 
मािा च. ‘सि ंमािृमर्ं िगत् ।’ —ह्यािं सिय िीिी आली. मािेसमोर िे बोलिा ंरे्ईल िे बोलािें, मािेसमोर 
िे जिःशकं िाचिा रे्ईल िें च िाचािें, िी जिर्ा मािेसमोर करण्र्ास हरकि िाही िी करािी, हा अगिी 
सरळ िीजि-जिणयर् ह्या क लािंील मािृपरंपरेला अजभपे्रि आहे. सियत्र असे मािृिशयि व्र्ापूि राजहले आहे. 
ह्या क लािंील जस्त्रर्ािंी हे आपल्र्ा िीििािे जशकिले. त्र्ािंला अिंगयि मर्ािाभेि जह जशकिला. परकी 
स्त्री—कोणी जह असो.—िी मािा िर खरीच, पण िी िूरची आहे. िेिे सकंोच, मर्ािा, अपजरचर्—
कामाप रिा पजरचर् ठेिािर्ाचा. प्रकाश सगळ्र्ािंा सारखा च. परंि  ििळच्र्ाला िाथि िूरच्र्ाला कमी हा 
मर्ािाभेि जिव्र्ापाशी राहिोच. माझ्र्ा आईच्र्ा माडंीिर डोके ठेििू मी जििेि, म्हणूि सियच जस्त्रर्ा मािा 
असल्र्ा िरी इिराचं्र्ा बाबिींि िी गोष्ट शतर् िाही. इिकेच कार् पण र्स्त्कंजचत् थपशय करणे जह अशतर्. 
ही मर्ािा ह्या घराण्र्ािंील जस्त्रर्ािंीं जशकिली. त्र्ाप्रमाणे चालणें, सियत्र मािृभाििेंि जिमग्ि असणें ही च 
मािृसेिा. साक्षात् आपल्र्ा आईच्र्ािारें मािृिशयि, िंिर आपल्र्ा क ळािंील सिय जस्त्रर्ाचं्र्ा िारें मािृिशयि 
आजण त्र्ािंिर सिय जिश्वािं जिश्वरूजपणी मािेचे िशयि, ही मािृिशयिाची जत्रपिी झाली. त्र्ा जत्रपिा 
गार्त्रीपेक्षा पजित्र िशयि कोणचे िाखजििा ंरे्ईल? रे्िें सिय िशयिें जफकी पडिील मग षड िशयिाचंी िी कार् 
चाड! आजण ज्र्ाच्र्ा डोळ्र्ािं हें िशयि ठसले त्र्ाच्र्ाप ढे सिय शास्त्रें हाि िोडूि उभी राहिील र्ािं िरी 
आश्चर्य कसलें? 
 

िये णसद्धप्रजे्ञिेणन िंाभे । मन णि सारस्िि दुभे । 
सकिं र्ास्त्रें स्ियभें । णनघिी मुखे ॥ (ज्ञा.) 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ८ िे 
 

ब्रह्मियश 
 
ब्रह्मिेज प्राप्िीसाठीं ि ियम्र् प्रर्त्ि करणारी जिश्वाजमत्राची परंपरा, अजिशर् िन्मर्िेिें चाललेली आिोबाचंी 
एकजिष्ठ उपासिा, आईची िी जिव्र् जशकिण, जपत्र्ाचा अलौजकक ग णमर् र्ोग, च लत्र्ाची सद भाििा, सिय 
जस्त्रर्ाचं्र्ा िारें जमळणारें भव्र् मािृिशयि—असें हे क ळ, आजण त्र्ा क ळाचें िे एकािंािंले रमणीर् 
जििासथिाि ह्या सिांचें िशयि घेिल्र्ािर— 
 

पणित्र िें कुळ पािन िो देर् 
 
अशी िेिली स्थिजि ि सागंिा जह लक्षािं रे्िे. 
 

िंद्र िेथें िंणद्रका । रं्भु िेथे अणंबका । 
संि िेथे णििेका । असिें कीं जी ॥ 
दया िेथे धमश । धमश िेथे सुखागम । 
सुखीं पुरुषोत्तम । असे जैसा ॥ 
िसिं िेथें िनें । िन िेथ सुमनें । 
सुमनी पाकिंगनें । सारंंगािंी ॥ 
गुरू िेथ ज्ञान । ज्ञानीं आत्मदर्शन । 
दर्शनीं समाधान । आथी जैसें ॥ 

 
ह्या ज्ञािेश्वराचं्र्ा ओव्र्ा रे्िें जकिी उत्तम लागू पडिाि! 
 

परी िैरा्यिसिंािेणन भरे । 
सोहंभाि महुरे । मोडोणन आिंा ॥ 

 
अशा एका जिव्र् कल्पिृक्षाच्र्ा प्राप्िीसाठीं ह्या क लपरंपरेचे सिय िीिि खची पडले. 
 

म्हिौणन प्राणिफळीं फळिा ं। 
ययाणस िेळ न िंगेिं आिा ं॥ 

 
आिा ंअशी िळे रे्ऊि ठेपली. आजण सप्टेंबर ११ सि १८९५ सालीं एका महाप रुषाचा िन्म झाला! 
 

शके १८१७ कृष्ट्णपक्षािंल्र्ा गाढ अधंकाराच्र्ा रात्रीचा िो समर्. िशािं िजक्षणार्ि. भाद्रपिािंली 
सप्िमी. पािसाच्र्ा र्ोगािे आकाश आजण पृथ्िी एक झालेली. कोंकणािंले िे गागोिें गािं आजण िेिली 
चराचर सृष्टी जिथिब्ध शािंीचा आथिाि घेि ग ंगि पडली होिी. गाढ जिदे्रचे साम्राज्र् चोहोंकडे पसरलें  
होिे. जििसाचा कोणिा जह भेि िेिे प्रिीि होि िव्हिा. राजत्रिेििेिें िणूं कार् िी अिैिाची पाठशाळा च 
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त्र्ा जठकाणीं उघडली होिी! थिािर-िंगम, चराचर, लहाििोर, कोणिा जह भेि उरला िव्हिा. िेिें एक 
च सिािि, जचरंिि अव्र्ंग समाजध! िे पियि जह ध्र्ािथि, िी झाडें जह जिथिब्ध, ढोलींिूि पक्षी बसलेले िे 
जह केिळ जिथपंि! दृश्र् सषृ्टीच्र्ा अगिी पलीकडच्र्ा–अिंिाच्र्ा–अव्र्तिाच्र्ा वचििािं िो काळ िसा 
अगिी काहंी िन्मर् होऊि गेला होिा! वचििाला रात्र आजण कमयर्ोगाला जििस हा जिभाग उघड आहे. 
िगािं आल्र्ाबरोबर वचििाच्र्ा, समाधीच्र्ा, त्र्ा पजहल्र्ा दृश्र्ाचा िर ठसा ह्या बालकािर एकिम पडला 
िसेल िा? कोण सागंणार? ह्या महाप रुषाच्र्ा वचििाकडे, ध्र्ािाकडें, समाधीकडें, जििृत्तीकडें कल 
अजधक असण्र्ाचें हें मोठें बाह्य कारण झालें  िसेल िा? 
 

“रात्रीं मी मौि राखिो, त्र्ाम ळें  की कार् कोण िाणे? अंधार माझ्र्ाशी बोलिो.” िो म्हणिो 
“माझ्र्ामधूि ि झा िन्म आहे. माझ्र्ािं च िंू लीि होणार आहेस. आि जह ि झ्र्ािर माझी च सत्ता आहे”–
ह्या उद गाराचे बीि त्र्ा प्रिम िशयिािं असेल कार्? अििा ‘र्ा जिशा सियभिूािा ंिथर्ा ंिागर्ति संर्मी ।’ 
ह्या िचिाची ही पजहली च सलामी रे्िें झडली? प्रकाशाच्र्ा ििरबंिीिे आजण दृश्र् सृष्टीच्र्ा मारे्िे 
आलेल्र्ा आधंळेपणािं िग ख शाल स ख मािो. 
 

श्रीगणेशार्िमः । सिर्जि वसि रिििो िेिो र्त्पाि. । थिस्थिश्रीिृपशाजलिाहि शके १८१७, 
मन्मििाम संित्सरे िजक्षणार्िे भाद्रपिे मासे कृष्ट्ण पके्ष जििी ७ घटी २७ प. ४५ परं. ८ सौम्र्िासरे (ब धिार) 
रोजहणी िक्षत्र घ. ४४ प. ९ िज्रर्ोग घ. ४७ प. बि करणे घ. २८ परं बालिकरणें एि ंपंचागश ध्िौ िजद्दिे 
सूर्यथिात् रात्रौ गि घटी २ प. ४५ मीि लग्िे ित्समरे् रािश्री िरहर शभं राि भाव्रे् अथि भार्ा 
िज्रच डेमंजडि रुस्तमणी िाम्िी प त्ररत्िं प्रासूि िन्म िक्षत्र रोजहणी चरण ४ िक्षत्रिाम ि . मि ष्ट्र्गण : शूद्र 
िाजिः सपय र्ोजिः िैश्र् िणयः थिामी श िः जमत्र ग रुः (११ सप्टेंबर १८९५). 
 

 

  

 

                         
 

िशंो जिथिारिा ंर्ाजि िेिजििग रुप्रसािात् िीघार् भूंर्ात् क लिेििा प्रसन्नोथि  । 
 

सामर्थ्यानाणमि समुदय  संियो िा गुिानाम् । 
आणिभूशय गस्थि इि जगत्पुण्यणनमाि राणर्  ॥ 

 
अशी ही जिव्र् प्रजिभा िगाला त्र्ा अधंारािूंिच प्राप्ि झाली. ह्यािं शकंा िाही. 
 

िणूं कार् त्र्ा अंधाराच्र्ा र्ोगािे शरीरािर जह सािळी छटा उमटली. राम आजण कृष्ट्ण सािळे च 
िव्हिे का? भारिीर् िीििाशी हा सािळा रंग जिगडीि झालेला आहे. श्रमाचा िो प्रजिजिधी आहे. 
शिेकऱ्र्ाचा िो िणय आहे. ऐश्वर्ाची त्र्ािर चमक आहे “कातं्र्ा श्र्ामो र्शसा गौर :” किींिी अशी 
जिरोधाभासािे जकिी िरी स िंर िणयिें त्र्ािर केली आहेि. 
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मोटकी देह्याकृिी उमटे । आणि णनजज्ञानािी पहाट फुटे । 
सूयापुढे प्रगटे । प्रकार् जैसा ॥ 

 
—एकंिर शरीराचा आकार ज्ञािेश्वराचें हें िणयि पाहूि च िर्ार झाला असा भास होई. थिूल शजररािं बह धा 
सूक्षम जिचार राहाि िाहींि म्हणूि का अगिी लहािशी आकृिी असािी? 
 

करिरििळे । जैसी का ंरािोप्िळे ॥ 
 
ह्या र्ोग्र्ाच्र्ा िणयिाप्रमाणें, खरोखर िाबंडेभडक, ि रूि केिळ लाल कमळाप्रमाणें जिसणारें हाि ह्या 
बालकाच्र्ा जठकाणचें चटकन् लक्ष िधेणारें एक िैजशष्ट्ठ्य आहे. आजण त्र्ा कोंिळ्र्ा अिथिेिच िव्हे, 
अद्याजप ही िी च कोमलिा िेिें जिसिे. कमळ हें अजलप्ििेचें प्रिीक आहे. कमळाप्रमाणें सिय कमापासूि 
अजलप्ि अशा संन्र्थि िृत्तीची हे हाि साक्ष पटििाि! क मारत्ि, सित्क मारत्ि त्र्ा हािािंर कार्मचे च 
उमटलें  आहे! िसा च म दे्रचा भाि. ओठ िारंिार घट्ट जमटूि घेण्र्ाच्र्ा लकबीम ळें  चेहऱ्र्ािर एकिम गंभीर 
भाि खेळािा आजण जिश्चर्ाच्र्ा िीव्रिेची िाणीि िेिें चमकूि िािी. अिूि जह अशी च स्थिजि आहे. जिशाल 
कपाळािरूि आजण लाबंट चेहऱ्र्ािरूि वचििशीलिेची पकड कार्मची च ठसूि गेलेली जिसे. 
 

िमािमािें िूिि बाल्र्ािथिेंिली सहि ब्रह्मवचििमर् अिथिा लिकर च पजरणजि पािू ंलागली. 
त्र्ा जसद्धप्रजे्ञला िाचेची मिोहर पालिी फ टली. सामान्र् बालकाच्र्ा जकिी िरी अगोिर हा बालक बोलंू 
लागला. आईचे बोलणें, आईची गाणीं, आईच्र्ा म्हणीं, आईच्र्ा कहाण्र्ा, आईच्र्ा गोष्टी, आईचा पाठ, 
आईचा बोध—भराभर िाचेिें िसेच्र्ा िसें अि करण केलें  िाई! ध्ििीला प्रजिध्ििी, शब्िाला प्रजिशब्ि, 
स राला सूर, वबबाला प्रजिवबब, म ळी च िळे िाहीं—असे होऊं लागलें . अगिी अभयकािथिेंि च िाचाशस्ति 
अशी िगेािे पजरणि झाली. प ढील असामान्र् ितिृत्िाची छटा आिा ंच जिसूं लागली. िशीच चालण्र्ाची 
गोष्ट— 
 

णिहाय कामान् य  सिान्द्पुमाशं्चरणि णनस्पृह  । 
 
केिळ अहेि कपणें एकसारखें जफरि राहण्र्ाची त्र्ा बालिर्ापासूि च आिड! एके जििशीं काहंी कारणािे 
आई ि इिर मंडळी गाडींि बसूि पेणेस गेली. बरोबर र्ासं िेले िव्हिे. गागोद्याहूि पेण साि मलै आहे. 
गाडी िर जिघिू गेली. मागिू ह्या सहा िषांच्र्ा बालकािे कोणास ि जिचारिा ंजिभयर्िेिे उघड्ा पार्ािें, 
िंगलािूंि िाणारा साि मलै रथिा आिमण केला. मग पेणेला प्रत्रे्क घरािं आपली आई आहे का? म्हणूि 
डोकािण्र्ास स रिाि केली. असे करिा ंकरिा ंइष्ट जठकाण एकिाचें जमळालें . आजण रथत्र्ािरूि च “आई, 
मी आलों!” म्हणूि आईप ढें ही अिधूिमूर्ति उभी! त्र्ा उघड्ाबंब बालकाला, रथत्र्ािूंि आपल्र्ा शोधािय 
डोकाििािंा पाहूि त्र्ा मािेला कार् िाटलें  असेल? भागििकारािंी त्र्ा अिथिेचे िणयि केलें  आहे— 
 

िैदभी यास पाहे द्रि हृदणय धरी ित्क्षिीं स्िन्द्य िाहे । 
की िे आनंद िंाहे णनजिमुज असे ज्ञाि होिेणि आहे ॥ 
बाष्ट्पाने कंठ दाटे सकळ िनुिणर णक्षप्र रोमािं थाटे । 
र्ोकािा कसधु आटे त्िणरि परम िद्दर्शनी खेद िाटे ॥ 
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—घरािं, बाहेर, जििसभर एकसारखे जभरजभर जफरण्र्ाचा छंि असे. र्ा जफरण्र्ाला पार्बंि घालण्र्ासाठीं 
काकािंी एक र् स्ति करािी. भाि साठजिण्र्ासाठीं केलेल्र्ा उंच कोठारािर बसििू ठेिािें. िी कोठारे 
८/१० फूट िरी उंच असि. पण प ढें प ढें ही र् स्ति जह फ कट िाई. िेंिूि उडी मारणें ही गोष्ट सरािािंली 
होऊि गेली. घड्ाळाचे काटें का ं जफरिाि? आिा ंिोि िािलें  म्हणिे कार् झालें? िोि िािलें  आजण 
िीि िािले र्ािं फरक कार् झाला? सकाळ, संध्र्ाकाळ, ि पार हा फरक िर समििो. पण एक-िोि-
िीि हें कार् प्रकरण आहे? प न्हा ं पाचं जमिीटें, पंधरा जमिीटें हें कार्? —अशा जिचारािंी िे बालमि 
सिोजिि भरूि गेलेलें  असे. रात्रीच्र्ा प्रशािं िेळीं, अंगणािं चंद्राच्र्ा आल्हािकारक वकरणाकंडे, चमचम 
चमकणाऱ्र्ा हिारों िाऱ्र्ाकंडे जचत्त अगिी िधूेि िाई! आजण कोंकणाि कािव्र्ाचंी िर जििाळी च 
पहािर्ास जमळें! “पौर्तणमेला कृष्ट्णाचा म खचदं्र पहािा, अमािाथिेला कृष्ट्णाची अंगकाजंि पहािी” ह्या 
रमणीर् जिचाराला रे्िूिच स रिाि झाली. रात्रीं बेरात्रीं डोंगरािर िािें, सापाची, चोराची, भ िाची म ळीं च 
भीजि िाहीं! भीजि िाटे िी बडेकाचंी. जििाकारण पार्ाखालीं जचरडािर्ाचें. खािा ंखािा ंएक ि कडा िोडािा 
‘हा पहा कोंबडा झाला; आिा ं पहा गाईचे िोंड झाले, आिा ं पहा बकरी झाली’ असे त्र्ा ि कड्ाच्र्ा 
आकारािरूि चालािर्ाचें. आईिे ‘हा ंअसे म्हणूं िरे्’ असे म्हणिाचं ‘का?ं’ हा प्रश्ि ठरलेला. ‘कोंबडे बकरी 
का आपण खािो?’ असे उत्तर जमळाले म्हणिे मग आईचे म्हणणें लक्षािं र्ािर्ाचे. खाण्र्ािं कधी जह 
आधाशीपणा िाही. वकिा ‘हें िे िें िे’ अशी थिाििृजत्त िाहीं. ‘र्दृच्छालाभसिं ष्टः’ हें ठरलेलें . अिि जह िी च 
सरणी आहे. अिेक पिािय खपि िाहींि. र्ा बाबिींि अिाणी महालािंील जभल्लाच्र्ा घरचें जचत्र लागूं होिे. 
“ज्िारीची सफेि थिच्छ, चागंली भािलेली, पूणय चंद्रासारखी िाटोळीं स ंिर सबंि भाकरी आजण जिच्र्ा 
मध्र्भागीं कशाची िरी घट्ट डाळ वकिा भािी आणिू पाह ण्र्ाचं्र्ा हािािं द्यािर्ाची. हािािं आलेली भाकर 
डाव्र्ा हािािर घेऊि, उिव्र्ा हािािे जिचा लहाि ि कडा मोडूि त्र्ाला जिच्र्ािर असलेल्र्ा डाळीचा 
वकिा भािीचा जहथसेरसीप्रमाणें रे्ईल िेिढा भाग लाििू िो खार्चा. हें काम इितर्ा सफाईिे ि बरोबर 
होिें की, शिेटच्र्ा घासंाला त्र्ाच्र्ा च बिेाची भािी राजहली असिे जिच्र्ास द्धा ंिो घास िोंडािं टाकला 
कीं, िोि हाि झटकूि पाह णे उठलें .” 
 

रािािंिािं िृक्ष-ििथपिींचे, पश पक्षर्ाचें अिलोकि करािें, िािा िथिंूचे कार्यकारणभाि वचिाि,े 
जििसभर सृष्टीची अिेक गढू कोडीं सोडिीि िािी, आईपासूि जिरजिराळ्र्ा िऱ्हेिें बोध ग्रहण करीि िािा. 
शशैिािथिा अशी पजरणि होि गेली. िंिर आिोबाकंडूि ‘श्रीगणेशाचा’ पाठ जमळाला. आिोबा चंिि 
घासािर्ास लािीि, िेिाला िमथकार करािर्ास लािीि. रात्रीबेरात्रीं आरिीसाठीं उठिीि. काकािंी 
िृत्तिपयण जशकिलें . त्र्ा कजििािं मि रंगूि गेलें . जिरजिराळ्र्ा छंिािंल्र्ा कजििा म्हणण्र्ािं कल्पिािीि 
आिंि होई. िशी च इसापिीजि िाचूि घेिली. िी िािाजिध पश सृजष्ट, त्र्ाचें िे संिाि मिािर ठसूि गेले. 
अिूि इसापाचे दृष्टािं िेहमी साजंगिले िािाि. व्र्ाख्र्ाि, प्रिचि, संिाि सिय िळेीं इसाप हाि िोडूि 
सामग्री प रजिण्र्ास िर्ार असिो! इसापाला ईश्वरिशयि झालें  होिे एिपरं्ि मिाची भाििा आहे! बाळजमत्र 
जह िाचले. त्र्ाच्र्ा कोमलिेिे हृिर्ािर पजरणाम केला. हजर आजण वत्रबकािंील ित्त्िें अजिशर् आिडंू 
लागली. गजणिािं जह प्रिशे झाला. कोणत्र्ा जह जिषर्ािं पजहल्र्ापासूि च अप्रजिहि गजि चाले. संध्र्ाजि 
संथकृि प्रकार जह म िंीपूिीं च म खोद गि होऊि गेले. 
 

शरीराकडें मात्र लक्ष िसेः म ळापासूि च िृजत्त वचििपर असल्र्ाम ळे आजण शरीरपर िसल्र्ाम ळे. 
 

‘देहीं णि असिी रोड’ । 
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हें िचि शरीरािर कार्मचें म जद्रि झालेलें  असे. िारंिार िाप जह र्ािा. आजण आधीं च अशति असलेल्र्ा 
प्रकृिींि भर पडािी. असा प्रकार एकसारखा चाले. मग र्ा बालकाला बालग्रह च आहेि, अम क च आहे, 
िम क च आहे अशी कल्पिा जह जस्त्रर्ािंी काढािी. 
 

ह्या बालकाची असामान्र्िा अगिीं िन्मापूिीं च त्र्ाच्र्ा आिोबािंी िियििू ठेिली होिी. आईला 
त्र्ाचा प्रत्र्र् रे्ि असे. आजण इिर मंडळींिा जह त्र्ाच्र्ा ब जद्धमते्तची असामान्र् भरारी पाहूि आश्चर्य िाटि 
असे. िर्ाच्र्ा ९ व्र्ा िषापासूि केसरीचें िाचि स रंू झालें . िगािंल्र्ा हालचाली कळंू लागल्र्ा. आपण 
कोण? आपला िेश कोठें आहे? त्र्ाच्र्ा उद्धारािय कोण कोण झटि आहेि? मागचा इजिहास कार् आहे? 
त्र्ा सिय प्रश्िाचंी माजलका भराभर डोळ्र्ापं ढें रे्ि चालली. काका िगैरें मंडळी जह असली चचा करीि. िी 
लक्षर्पूियक ऐकली िाई. आपल्र्ा सोबत्र्ाबंरोबर जह ह्या गोष्टींची चचा चालें . 
 

त्र्ािळेीं आिेभाऊ िािा साठे ि त्र्ाचें धाकटे बधं  महाि बाबा हे िोघें िर्ािें िडील परंि  बरोबरीच्र्ा 
सोबत्र्ाप्रमाणे च असि. िोघे जह अत्र्ंि ब जद्धमान्, िकय शतिींि प्रखर, जहकमिी र्ोििा इत्र्ाजि मध्र्ें 
पटाईि असि. अजिशर् उच्च जिचाराचें सूक्षम पाप दे्र काढूि चचा करण्र्ाची त्र्ािंा हौस असे. आपण काहंी 
िरी महत्कार्य केलें  पाजहिे अशी ध्रे्र्िािी दृजष्ट त्र्ाचं्र्ा जठकाणीं होिी. िे जह बालिर्ािं च होिे. परंि  
आर् ष्ट्र्ाच्र्ा, िेशाच्र्ा, धमाच्र्ा, माििी िीििाच्र्ा मोठमोठ्या गूढ आजण सूक्षम प्रश्िािं त्र्ाचंी ब जद्ध 
सिोजिि ग ंिलेली असे. सख्र्ा भािापेंक्षाजंह िाथि आपलेपणािे िे रहाि. कोणिे जह काम करण्र्ाला सिैि 
ित्पर असि. आि जह िी च जिलक्षण ब जद्ध, िी च कार्यक शलिा त्र्ाचं्र्ाप ढें हाि िोडूि उभी आहे असे 
जिसेल. िाडंगा आत्मजिश्वास त्र्ाचं्र्ा जठकाणीं आहे. भीिीचे िािं जह िाही. कोणिी जह पििी ि घेिां, 
शाळेंि ि िािा,ं आपल्र्ा केिळ कल्पकिेच्र्ा िोरािर त्र्ािंी र्ंत्रशास्त्राि प्राजिण्र् संपािि केलें . साधें 
उिाहरण—सार्कल जशकण्र्ाला साधारण माणसाला कोण धडपड करािी लागिे. पण रे्िें िसें िाही. 
िािािे अक्षरशः पाचं जमजिटािं सार्कल जशकूि घेिली. आधीं जिरीक्षण, परीक्षण, त्र्ािंले ित्त्ि समिूि 
घेणें, मग एकिम िद ि सार जिर्ा आजण िाबडिोब जसजद्ध. अशी त्र्ाचंी त्र्ा बाबिींि हािोटी असे. अशा 
िोघा ंसोबत्र्ाबंरोबर उच्च चचेंि, खेळािं, िािा जहकमिींि काळ िाि असे. त्र्ा बालिर्ािं भािी आर् ष्ट्र्ाचें 
जचत्र रेखाटण्र्ािं ह्या जत्रमूिींचे मि मग्ि झालेलें  असे. उच्च जिचाराचं्र्ा मिोरिाचें मिोरे बाधंण्र्ािं िे ग ंग 
असि, जिशाल कल्पिािंी त्र्ाचें मि भरूि गेलेलें  असे. पारिंत्र्र्ािूंि िेशाला सोडजिणें. त्र्ासाठीं मोठी 
संघटिा करणें, िपश्चर्ा करणें, आपल्र्ा अगंीं िािा िऱ्हेचे ग ण बाणििू घेणें इ. जिचार चालि. केसरीच्र्ा 
िाचिािे त्र्ा जिचारािंा चालिा जमळे. चौफेर अिलोकिािं भर पडे. इिर जमळिील त्र्ा प थिकाचें िाचि जह 
चालि असे. ह्या सिय जिचाराचंा जिष्ट्कषय ‘ब्रह्मचर्य’ ह्या एका शब्िािं प्रगट करिा ंरे्ईल. ह्या जिघािंी ह्या च 
िळेीं आिन्म िैजष्टक ब्रह्मचारी राहण्र्ाचा जिश्चर् केला. त्र्ा िर्ािं त्र्ा जिश्चर्ाची रम्र्िा, उच्चिा आजण 
आकषयकिा िेिढी प्रिीि होि असे. त्र्ािंले अंिरार् आजण त्र्ािली कजठणिा त्र्ािळेी प्रिीि होणे शतर् 
िव्हिे. आजण िे थिाभाजिक जह होिे. खरें पाजहलें  िर सबधं िीिि ही ब्रह्मचर्ाची च साधिा आहे. 
बालिर्ािं सहििेिे ब्रह्मचर्य, र्ौििािथिेि थिाध्र्ार्ाभ्र्ासाच्र्ा िोरािर ब्रह्मचर्य, गृहथिाश्रमािं 
प त्रजिष्ठचे्र्ा िोरािर ब्रह्मचर्य, िािप्रथिाश्रमािं लोकसेिचे्र्ा िोरािर ब्रह्मचर्य, आजण सनं्र्ासािं 
ईश्वरजिष्ठेच्र्ा बलािर ब्रह्मचर्य अशी ही िीििव्र्ाजपिी जिशाल साधिा आहे. कोणत्र्ा िरी अत्र् च्र् जिशाल 
कल्पिेसाठीं िी चर्ा िे ब्रह्मचर्य. िैजष्ठक ब्रह्मचाऱ्र्ाला िर सिय उच्च ध्रे्र्ें एकिटािी लागिाि—(१) 
सहििा (२) थफूर्ति (३) लोकसेिा (४) सत्संग (५) ईश्वरजिष्ठा, अशा अिेक प्रिाहािे िौजष्ठक ब्रह्मचारी 
ब्रह्मचर्ाच्र्ा जिशाल सागराला एकसारखा जमळि असिो. ििी सम द्राला जमळालेली च असिे; िरी प न्हा ं
एकसारखी िाहूि जमळि च असिे. ब्रह्मचर्य थिाभाजिक च आहे. िी थिाभाजिकिा िाहिी ठेिािर्ाची इिके 
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च त्र्ाचें काम. ििी सम द्राला जमळाली असूि जमळि असिे त्र्ाप्रमाणें साधिा आजण जसजद्ध ह्याि अखंडिा 
राखािी लागिे. स्त्री आजण प रुष हा भाि मािळािा लागिो. िोन्ही भािाचें सामथ्र्य अंगािं पजरपूणय म रिाि े
लागिें. सियत्र ब्रह्ममर्िा जिसािी लागिे. िेव्हाचें िे िैजष्ठक ब्रह्मचर्य! 
 

ईश्वरें मोठें सूत्र केिंें  । मनुष्ट्यमात्र गंुिोणन राणहिें ॥ 
 
प्रत्रे्काला जमथ्र्ा मोहािे पछाडलेलें  आहे. त्र्ािूंि, पलीकडे िािर्ाचें! ह्याला सहििा आजण ि ियम्र् प्रर्त्ि 
पाजहिे. ‘जिश्वाजमत्रासारखे फसले िेिें आपला कार् पाड?’ ही जिचारसरणीं िेिे लागू होि िाहीं 
‘जिश्वाजमत्रासारखे फसले म्हणूि च मी िाथि सािध राहीि’ ही िीर-िृजत्त रे्िें लागिे. ह्या बालकाला िरी 
एिढा जिचार त्र्ा िळेीं आटोतर्ािं आला िसला िरी, ह्या जिचारसरणीला बीिभिू िी सहिथफूर्ति िी त्र्ा 
जठकाणी पजरपूणय अंशािे, थफ रत्प्रभिें एकसारखी झळकि होिी. ह्या बालकाबरोबरचे िे िोघे सोबिी आिा ं
गृहथिाश्रमािं प्रजिष्ट झालेले आहेि. िरी त्र्ाचंी र्ोग्र्िा म ळी च कमी होि िाहीं. कारण खरा गृहथिाश्रम 
हा ब्रह्मचर्ाचा च पर्ार् आहे. जशिार् त्र्ा िोघा ं सोबत्र्ािंी ह्या बालकाच्र्ा मळू पे्ररणेबरोबर त्र्ािळेीं 
सहकार्य केलें  ही िरी कार् लहाि सहाि गोष्ट आहे? ज्र्ा जिचारािं मि गढूि गेलें  िो आपल्र्ा िीििािं 
बद्धमलू करािर्ाचा. त्र्ाचा सिि ध्र्ास घ्र्ािर्ाचा; िळीं, थिळीं, काष्ठीं, पाषाणीं त्र्ाचे च िशयि 
करािर्ाचें. ह्या जशरथत्र्ाप्रमाणें सहि पे्ररणेप्रमाणे ह्या बालकाचे मि ब्रह्मचर्ाच्र्ा जिचारािे भरूि गेलें . 
त्र्ाला आपल्र्ाला एक परम आिंिाचा ठेिा सापंडल्र्ाची खात्री िाटली. सिय सामथ्र्य प ढें हाि िोडूि उभें 
राजहल्र्ाची प्रिीजि आली! 
 

होिा ंहोिा ंमहाराष्ट्रीर् कोंकणथि घराण्र्ािंल्र्ा पद्धिीप्रमाणें उपिर्िाचा काळ ििळ आला. त्र्ा 
िळेीं आप्िेष्ट जमत्रमंडळी िमििू उपिर्ि प्रसंग मोठ्या प्रमाणािर करण्र्ािं रे्ि असे. त्र्ाप्रमाणें सिय मंडळी 
िमली होिी. उपिर्िािंील मंत्राचं्र्ा किाइिी झाल्र्ा. िेिणािळी झाल्र्ा. िािंत्रीची टामटूम जह झाली. 
शिेटी उपिर्िाच्र्ा मूळ कल्पिेप्रमाणे िूिि बट  जिद्याग्रहणासाठी काशीर्ाते्रला िािर्ाचा असा प्रसगं 
उपिर्िािं रे्िो. त्र्ा च िळेीं अजिशर् जिरथकरणीर् अशा िऱ्हेचा प्रसंग, िेिें रूजढ म्हणूि िाखल केला 
िािो. म लगा असा काशीला चालल्र्ाचा िेखािा करिाि; आजण लगे च मामा वकिा असाच कोणीिरी 
म्हणिो, ‘हा,ं हा,ं आपण काशीला िाऊं िका. मी आपणासं म लगी िेिो’—िंिर म लािे परिािर्ाचे ि 
सोडम ंि व्हािर्ाची. हा जिलक्षण भाग रूढीप्रमाणें प ढें आला. सिय मंडळी िमलेली च होिी. सिरहू बाष्ट्कळ 
िातरे् जह ह्या बालकासमोर म्हटली गेली. परंि  त्र्ा च िळेीं ह्या लहाि मूर्तिमध्र्ें कार् पाणी आहे र्ाचा 
प्रत्र्र् आला. एकिम िीि चमकािी वकिा आकाशिाणीं व्हािी त्र्ाप्रमाणे ह्या बटूिे सगळ्र्ािंा बिािले—
“ि मच्र्ा रूजढप्रमाणे ि म्ही काहंी जह म्हणा ि काहंी जह करा; परंि  मी आिन्म ब्रह्मचारी राहण्र्ाची प्रजिज्ञा 
केली असूि, जिच्र्ािं प्रत्र्क्ष ईश्वर िरी रे्ऊि उभा राजहला िरी र्स्त्कंजचि बिल होणें शतर् िाही.” ह्या 
िातर्ािें सिय मंडळींस मोठा च जिथमर् िाटला. हा खरोखर एक अद्भि प्रकार झाला. प्रत्रे्किण गंभीर 
होऊि गेला. आपण एका बालकासमोर उभे िसूि कोण्र्ा िैिी प रुषाप ढें उभें आहों अशी सगळ्र्ाचंी खात्री 
झाली. त्र्ािळेचे त्र्ाचे िें शब्ि, िी म खम द्रा, िो आजिभाि, िो धीरगंभीर आिाि ि िो एकंिर िेखािा 
पाहूि सियिण जिपूि गेले. ह्या बालकाच्र्ा असामान्र् िैिी शतिीचा साम िाजर्क अि भि प्रिम च त्र्ा 
जठकाणीं आला. आजण िो िो त्र्ा बालकाकडें जिराळ्र्ा च दृष्टीिे पाहंू लागला. िगजे्जत्र्ा जििर्ी िीराकडे 
जिितर्ा क ि हलिेिे पाजहले गेले िसेल जिितर्ा कौि कािे िो िो त्र्ाच्र्ाकडे पाहंू लागला. जिकडे 
जिकडे ज्र्ाच्र्ा त्र्ाच्र्ा िोंडी हाच जिषर् रमूि गेला. उपिर्िािंलें  सिय मंत्र ह्या जिव्र् िातर्ाप ढें जफके 
पडले आजण ह्या बालकािें अशा जिव्र् िातर्ािें आपलें  उपिर्ि आपण च करूि घेिलें ! 
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िेजस्िी जे िृणत्त ऐर्ी जयािंी । 
िेथे काहंी िाड नाहीं ियािीं ॥ 

 
ही किींची िातर्ें खरोखर अशा च जठकाणीं प्रिीिीला रे्िाि. आजण मि गोंधळूि िािें. महासागरासमोर 
उभें राजहल्र्ाबरोबर मि ष्ट्र् िसा जिङमूढ बििो िशी त्र्ाची अशा प्रसंगीं जिमिथक स्थििी होिे; आजण 
संिर्ाची गीिेिंली अिथिा त्र्ाचं्र्ा डोळ्र्ापं ढे सहिगत्र्ा च उभी राहिे— 
 

राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संिादणमममदू्भ िम् । 
केर्िाजुशनयो  पुण्य ंहृष्ट्याणम ि मुहुमुशहु  ॥ 
िच् संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यदु्भ िं हरे  । 
णिस्मयो मे महान् राजन् हृष्ट्याणम ि पुन पुन  ॥ 
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प्रकरि ९ िें 
 

बडोदे 
 
उपनयनानंिरिा स मारें १०/११ िषाचा काळ बडोद्यािं गेला. िेिे िडील संथिािी िोकरींि असल्र्ाम ळें 
बडोद्यास राहणें थिाभाजिक होिें. कोठें कोकणािंले िे खेडेंगािं आजण कोठें बडोिें! िोहोंमध्र्ें म ळी च साम्र् 
िाहीं. िैषम्र् मात्र भरपूर! कोंकणािं घरचें घर, िाटेल िेिढी िागा, रे्िे संक जचििा. िेिे जिकडे जिकडे 
झाडीं, रे्िें शहरािं झाडाचंें िािं िाहीं. िेिें मोकळी हिा, रे्िें हिा खाण्र्ास बाहेर िािर्ाचें. िेिलें  क णबी 
लंगोटी लािलेले, रे्िें िऱ्हेिऱ्हेचा पोषाख. िेिले गािं म्हणिे िसे एक क ट ंब, सिांची सिांिा ओळख, रे्िें 
कोण कोणाला जिचारिो? िेिें ब्रह्ममर् एकजििसीपणा िर रे्िें बह जििसी प्रकृिीचा पसारा! हें सिय 
प्रकृिीचे िैजिध्र् जिसािें म्हणूि िर र्दृच्छेिें ह्या बालकाला रे्िें आणलें  िसेल? अििा िैराग्र्ाच्र्ा 
दृढीकरणासाठीं, ज्ञािाच्र्ा जिजिध साधिासंाठी, ि जिरे्च्र्ा िशयिासाठीं, त्र्ा सहजिचारी जमत्रमंडळींसाठी, 
ज्र्ा ग ियर महात्म्र्ाशी प ढें संबंध र्ािर्ाचा त्र्ाच्र्ा ग ियर िीििाशी पजरचर् व्हािा म्हणूि, रे्िें राहण्र्ाचा 
र्ोग आला? र्दृच्छेचा गूढ हेि  कोण सागंूं शकेल? बडोद्याला अिेक िोर प रुषािंा अिेक जिजमत्तािे र्ािें 
लागले आहे एिढें मात्र खरें! 
 

ख द्द बडोद्याचे सर्ाजिराि गार्किाड जह िाजशक जिल्ह्यािंील किळाण्र्ाच्र्ा जभकार खेड्ािूंि च 
रे्िें आलेले. रे्िें रे्ऊि त्र्ािंी जकिी िरी स धारणा केल्र्ा. हल्लीचे बडोिे शहर हे एका दृष्टीिें त्र्ाचें च 
थमारक आहे असें म्हणण्र्ास हरकि िाही. ग िरािमध्रे् ि सऱ्र्ा आजण म ंबई इलाख्र्ामध्र्ें जिसऱ्र्ा प्रिीचें हें 
शहर आहे. पजहल्र्ा प्रिम प्रिासी आगगाडींिूि थटेशििर उिरल्र्ा बरोबर समोर च ित्ताचें मजंिर लागिे. 
िशी च प ष्ट्कळशीं िडाची झाडें जिसिाि. त्र्ाचं्र्ा िशयिािें िटोिरप री म्हणिे च बडोिे अशी खात्री होण्र्ास 
िळे लागि िाहीं. िंिर प ढें  गेल्र्ािर हार्थकूलची इमारि लागिे, आगगाडींिूि अगिीं ि रूि िी जिसिे. 
रे्िें ह्या बालकाचें इंग्रिी जशक्षण झालें . रे्िें त्र्ाला जकत्रे्क जििस एकसारखें र्ािें लागे. त्र्ाच्र्ा 
िाथिव्र्ािंें आजण एकंिर जिदे्यच्र्ा िािािरणािें ही इमारि पजित्र िािािरणािें भरलेली आहे असें कोणास 
िाटणार िाही? इमारि ह्या दृष्टीिे जह जहचे िैजशष्ट्ट्य डोळ्र्ािं भरण्र्ािोगें आहे. मोठमोठ्या घ मटािंीं 
इमारिीला एकिम गंभीर थिरूप आलें  आहे. जिद्या म्हणिे पोरखेळ िव्हे. जिदे्यकडें गंभीरिेिें पहािें, असें च 
िणूं कार् ही इमारि स चििे. इमारिी भोंििी फ लझाडाचें िाटिे, जहरिेंगार खेळण्र्ाचें मिैाि असा िेखािा 
आहे. ह्या मिैािािर जिकेटच्र्ा मचॅीस पाहण्र्ासाठीं गिी लोटािर्ाची. ििळ च शकंराचें िेिालर् आजण 
जिद्याथ्र्ांचे िसजिगृह आहे. हार्थकूल टाकूि प ढें गेलें  कीं सरळ रथत्र्ािें ‘कमेटी बाग’ िािंाचा बाग 
लागिो. त्र्ाच्र्ासमोर च सर्ािीरािाचंा घोड्ािर बसलेला प िळा आहे ि शिेारी कँपकडे िाण्र्ाचा रथिा 
आहे. लहािापासूि िोरािंा, सिांिा ज्ञाि, आिंि, करमणूक ह्याचंी ह्या बागेिें मोठी च सोर् करूि जिली 
आहे. ‘मृगाणा ंच मृगेंद्रोऽहम्’ गीिेिली िी जिभिूी रे्िें पहािर्ास सापंडिे. रोि जिच्र्ा गंभीर गियिा गािंभर 
ऐकंू र्ािर्ाच्र्ा. िसेच िाघ, लाडंगे, कोल्हे, आथिलें , िरस इत्र्ाजि िन्र् वहस्त्र पश  ह्या उपििािं ठेिलेलें  
आहेि. हरणाचंा भाग लागला म्हणिे हरणेंच हरणें! काहंी मोठीं, काहंीं लहाि, काहंीं वशगाचंी, काहंी 
जबिवशगाचंी, काहंी जठपतर्ाचंी, काहंी जबिजठपतर्ाचंी. हरणािंा पाहूि रामार्णािंला सीिाहरणाचा प्रसंग 
अचूक डोळ्र्ाप ढें उभा राही. रािमािंरे, जचते्त, गेंडे, आजिकेिले कागंारू, पट्यापट्या चा जझब्रा पाहूि 
मोठा जिथमर् िाटािा! शहामृगें जह एका भागािं असािर्ाची. त्र्ाचंी मोठमोठीं अडंी पाहूि ििल िाटे. 
पक्षर्ाचंा जिभाग लागला की मग त्र्ाचंी च सजृष्ट स रंू व्हािर्ाची. पोपट, मिैा, काकाकौि,े कोंबडे, हंस, 
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मोर, चंडोल—क ठलें  क ठलें  पक्षी आणूि ठेिले आहेि. ह्या बागेंि हा बालक जकिी िरी िळेा ं रे्ई. 
बालपणािंल्र्ा त्र्ा इसापिीिींिले िे सगळें पश पक्षी रे्िें िमा केलेलें  पाहूि त्र्ाला जकिी आिंि िाटला 
असेल! माशाचं्र्ा जिभागािं लाल, जपिळें, पाढंरे, जहरि—े‘िािािणाकृिीजि च’ असें मासे पाहण्र्ािं म लें  
गकय  होऊि िाि. सृष्टीचें हें कौि क बालकािंा जकिी आकषयक िाटिे! रे्िें च मेंिी चा चिव्र्ूह िर्ार 
केलेला आहे. त्र्ाला भ लभ लािणी म्हणि. त्र्ािं जकिी िरी िळे जभरजभर जफरािें; पण बाहेर पडिा ंर्ािर्ाचें 
िाहीं. जकत्रे्कािंी ही आपजत्त अगोिर च ओळखूि, जखशािं च रम रें आणािे, खाि िािें आजण िोडे िोडें 
खाली टाकि िाि े—‘एक पंि िो काि’— म्हणिे म रम ऱ्र्ाचं्र्ा ख णेिरूि आलेला रथिा जबिचकू 
जमळािर्ाचा. जिरजिराळ्र्ा िऱ्हेच्र्ा जचत्रजिजचत्र ििथपजि, झाडें, फळें, फ लें  र्ािंी गिबिलेल्र्ा त्र्ा बागेंि 
जहरिीगार पटागंणें, खेळण्र्ाच्र्ा िागा, जठकजठकाणीं जिश्राजंिथिािें असि. मोकळेपणाची लर्लूट असे. 
उन्हाळ्र्ािं बसण्र्ासाठी िंडगार समरहौस केलेलें  असें. जठकजठकाणीं बसण्र्ासाठीं बाक असि. लहाि 
म लें , जिद्यािी, जस्त्रर्ा, मोठी माणसे जफरािर्ास र्ािी. कोणी हंसिो आहे; कोणी धािंि आहे; कोणी खाद्य 
पिािांचा समाचार घेि आहे. कोणी बाकािर पडूि जिश्राजंि घेि आहेि. कोणाच्र्ा परथपरािं ग िगोष्टी चालंू 
आहेि. असा िो बाग जिसािर्ाचा. जकिी िरी लाबं रंूि आहे िो. त्र्ािं च म्र् जझर्मची इमारि आहे. आिं 
जिरजिराळीं िालिें लागिाि. जचत्राचें, प िळ्र्ाचें, िाद्याचें, पोथ्र्ाचें, भाडं्ाचें, पशूचें, पक्षर्ाचें ििथपविचे, 
िगडाचे — कसलें  कसलें  िणयि द्याि.े पाहूि पाहूि डोळें  भरूि र्ािर्ाचे. क ि हलिा िष्ट होऊि जचत्त 
अगिी शनू्र्मिथक होऊि िािें. एकेक जिभाग िीट समिाििू घ्र्ािर्ाचा िर मजहिा मजहिा लागािा असे 
िे म्र् जझर्म आहे. त्र्ािं जह ह्या बालकािे प ष्ट्कळ िळेा ं संचार केलेल आहे. ह्या च बागेंि आठिड्ािूंि 
एकिा ं सिय िाद्यें ऐकजिण्र्ाची सोर् केलेली असे. सिार, िाऊस, िीणा, सारंगी, जफडल, सरोि, 
िलिरंग—िी िाद्यें एकिम एकिा ंिाििािर्ाची आजण िंिर एकामागूि एक पाळीपाळींिे िाििािर्ाची. 
बाकािर बसूि रजसक लोक ऐकि बसि. बँड जह िािजिला िाई. ही बाग टाकूि िरा प ढें गेलें  कीं 
जिश्वाजमत्री ििीचा पूल लागिो. बडोिे शहर ह्या ििीच्र्ा ििळ िसलें  आहे. पािसाळ्र्ांि ििीला पूर रे्िो 
िेव्हा ं लोक ििी पाहण्र्ासाठी र्ािर्ाचे. ह्याप ढें िोि रथिे फ टिाि. एक िेलकडे िािो ि ि सरा 
शहराकडें. रथत्र्ािं प न्हा एक ित्ताचें मंिीर, िडाची झाडें असे दृश्र् जिसिे. ि सऱ्र्ा बािूला हॉस्थपटल. 
र्ाप ढें िथिीला स रिाि होिे. एका बािूला केिारेश्वराचे मंजिर लागिे. समोर क ं भारिाड्ाचा रथिा. लगे 
च जिरजिराळ्र्ा गल्ल्र्ािंा स रिाि होिे. रे्िें ििळच कासारफजळर्ा िािंाची गल्ली आहे. प्रिम िषयभर 
राहण्र्ाचा रे्िें र्ोग आला होिा. ह्या कासारफजळर्ा मध्र्ें च म ख्र् रथत्र्ािर सहाव्र्ा िंबरची मराठी शाळा 
असे. िेिें िोडी िष ेमराठी जशक्षणासाठीं ह्या बालकाला िािें लागले. कासारफजळर्ा ििळच राममंिीर ची 
पोळ आहे. िेिे काहंी जििस ि त्र्ा पोळेसमोरील जिजिध-कलामंजिराच्र्ा पाठीमागे पिाराच्र्ा चाळींि काहंी 
जििस घर बिलाि े लागले. भाड्ाच्र्ा घराम ळें  इकडूि जिकडे अशी बडोद्यािं चार जठकाणें बिलािी 
लागली. पिाराच्र्ा चाळींिूि शिेटी कापडीपोळेंि मिोहर िािंाच्र्ा घरंिाि गृहथिाचं्र्ा घरािं िािें 
लागलें . िेिें शिेटपरं्ि िाथिव्र् झालें . ह्या कापडीपोळेच्र्ा पाठीमागे शकंरपोळ अि थि फजळर्ा, 
शास्त्रीब िाचंी पोळ अशा गल्ल्र्ा आलेल्र्ा आहेि. शास्त्रीबोिाचं्र्ा पोळेंि व्हेटरिरी डॉ. िोगळेकर रहाि. िसें 
च त्र्ा पोळेंि िसरिाििी आजण अिरिी ह्या िोि पारशी डॉतटराचंा ििाखािा होिा. रे्िें औषधासाठीं ह्या 
बालकाला जकिी िरी िळेा ंर्ाि ेलागे. िरा काहंी झालें  की िाबडिोब पारशी डॉतटराकंडे िािर्ाचे. ि िो 
िको म्हणेपरं्ि औषध चालंू ठेिािर्ाचे. असा िजडलाचंा आपल्र्ा घरािंील मंडळीसंबंधी जशरथिा होिा. 
सिरा डॉतटरािंा जिचारािर्ाचे िाही. 
 

‘औषधं जाह्निीिोय ंिैद्यो नारायिो हणर ’ 
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ह्या श्रदे्धिें त्र्ा ठरीि डॉतटराकडे िािर्ाचे. शकंरपोळ, अि थि फजळर्ा इत्र्ाजि गल्ल्र्ािं शाळेंिींल 
ओळखीचे जिद्यािी असि. त्र्ाचं्र्ाकडे िारंिार िाणे रे्णें असे. शाथत्र्र्ाचं्र्ा पोळेि डॉ. िोगळेकराचं्र्ा 
समोर प ढें जटळकाचंा अखाडा असे. जिद्यािी संध्र्ाकाळीं िमािर्ाचे. लाठी-काठी, फरीगिगा इत्र्ािींचे 
संध्र्ाकाळीं िशयि व्हािर्ाचे. कापडीपोळेंि जशरिािंा रथत्र्ािर एक शकंराचे िेऊळ लागिे. भाजिक लोक 
रे्िा ंिािा ंपाित्राणें काढूि क्षणभर हाि िोडािर्ाचे ि लगबगीिे प ढें िािर्ाचे. र्ा मंजिराििळूि म ख्र् 
रथत्र्ािंले िे मोठें टॉिर जिसािर्ाचे. त्र्ािर घड्ाळ. सा-रे-ग-म ह्या स रािं िािणारे त्र्ाचे ठोके कालाचे 
जित्र्संगीि एकसारखे ऐकजिण्र्ास ित्पर असि. रात्रीं िऊ िाििा ं िोफेचा आिाि होई. त्र्ािरूि 
आपापलीं घड्ाळें िो िो लाििू घेई. ह्या टॉिरच्र्ा रथत्र्ािूंि ि िफा िऱ्हिऱ्हेची ि कािें असािर्ाची. त्र्ा 
ि कािािूंि “श  ंिोइरे्? श  ंआप !ं आटल ं  बध ं! िधारे पैसा लेिो ििी” इ. त्र जटि ग िरािी िातर्ें एकसारखीं 
ऐकंू रे्ि. टॉिर ििळ च जचते्तखाि मारूजि, पािरोटीिाल्र्ाचं्र्ा भडकलेल्र्ा भटट्टट्या ि गार्िशाळा असे. 
संध्र्ाकाळीं त्र्ा जििामूल्र् जशकजिण्र्ािं रे्णाऱ्र्ा गार्ि शाळेंि जशकण्र्ासाठीं जिद्याथ्र्ांचा मेळा िमि असे. 
ह्या रथत्र्ािर गाड्ा, घोडे, राम, इत्र्ाजि िाहिें जह सारखी जफरि असािर्ाची. परंि  कोठीच्र्ा रथत्र्ािे 
मात्र फारशी माणसाचंी िियळ िसे. र्ा बािूला सिय सरकारी कचेऱ्र्ा आलेल्र्ा आहेि. थटेट लार्ब्ररी जह 
र्ाच भागािं आहे. रे्िें िाचिासाठीं र्ा बालकाचे बह िेक रोि रे्णें व्हािर्ाचे. हा च रथिा प ढें सरळ गेला 
कीं, लक्षमीजिलास राििाड्ाकडें िािो. त्र्ाप ढें आिंिबाग िािंाच्र्ा छोट्याशा मंजिराकडे आजण त्र्ाप ढें 
िेट ५-६ मलैािंर असलेल्र्ा मकरप रा राििाड्ाकडे हा रथिा िळिो. ह्या रथत्र्ािर जकिी िरी िळेा ं
जफरण्र्ासाठीं रे्णे व्हािर्ाचे. शहरािंल्र्ा अगिी एका टोकाला सेंरल लार्ब्ररी आहे. िेिें अक्षरशः लाख्खों 
प थिकाचंा संग्रह केलेला आहे. लहाि म लािंा खेळििू िािा प्रकारे ज्ञाि जमळििू िेण्र्ासाठीं र्ा 
लार्ब्ररीच्र्ा िर एक जिभाग राखूि ठेिलेला असे. िेिें एक जििाि बाई असि, म लािंा ठोकळे 
िमजिण्र्ाचे, मेकॅिोची रचिा करण्र्ाचे, मोटारी, आगगाड्ा चालजिण्र्ाचे असे अिेक खेळ त्र्ा जशकजिि. 
ि र्तबणींिूि िथि  िाखिीि. र्ा प थिकालर्ािं जह मधूि मधूि र्ा बालकािें र्ािें. र्ा भागाकडे रे्िािंा 
रथत्र्ािं लहरीप रा िरिािा, माडंिी आजण त्र्ािर उंच भगिा झेंडा लागािर्ाचा. त्र्ाला पाजहल्र्ाबरोबर 
मराठ्याचं्र्ा इजिहासाचे थमरण ठरलेलें ! ह्या च बािूला िाडी िािंाचा जिभाग आहे. िाडीमध्रे् प रोजहि 
िािंाचे थिेही असि. त्र्ाचं्र्ाकडे प ष्ट्कळ िळेा ं िाणें असािर्ाचे. शहराच्र्ा जिरजिराळ्र्ा भागािूंि 
जफरण्र्ाऐििी शहराबाहेर िूर जफरण्र्ाला िाण्र्ाची आिड अजधक असे. थटेशि पलीकडें घोडें 
िौडजिण्र्ासाठीं ४-५ मलैािंर मलै िीड मलैाचे एक िि यळ केलेले आहे. त्र्ाला घोडिौडी म्हणिाि. 
जफरण्र्ाचे हे जह एक जठकाण असे. सरकारी अजधकाऱ्र्ाचें बंगले ह्या भागािं लागि. काजशजिश्वेश्वराचे मंजिर 
जह इकडेच आहे. रे्िें गंगिाि भारिी जिद्यालर् ही जशक्षण सथंिा असे. काकासाहेब कालेलकर िींि 
जशक्षणािींच्र्ा कामािं भाग घेि. र्ा मंजिराच्र्ा बािूला राहण्र्ाच्र्ा िागा असि. प्लेगमध्र्ें रे्िें राहण्र्ाचा 
र्ोग रे्ई. 
 

अभ्र्ासासाठीं हार्थकूल, जमत्रािंा भेटण्र्ासाठीं जिरजिराळ्र्ा गल्ल्र्ा, िाचिसाठीं थटेट लार्ब्ररी 
आजण सेंरल लार्ब्ररी, व्र्ाख्र्ाि प्रिचिासंाठी माजणकरािाचंा आखाडा, म ि मिाराचंा आखाडा, 
िािामहारािाचंा मठ, थटेट लार्ब्ररीचा हॉल, जफरण्र्ासाठी घोड-िौड, जसद्धिाि, आिंिबाग, मकरप रा, 
गोिा गेट, थमशािाची बािू, जिश्वाजमत्री थटेशि—एिढा च ह्या बालकाचा बडोद्याशीं संबंध असे. 
 

मोठमोठीं प थिकालर्ें, प्राजणसंग्रहालर्ें, अखाडे, स रसागर सारखे पोहण्र्ाला मोठें िलाि, 
कलाजशक्षणासाठीं कलाभ िि, जिरजिराळ्र्ा शाळा, जिद्याथ्र्ांची िसजिगृहें, व्र्ाख्र्ािाजिसाठीं 
न्र्ार्मजंिरासारख्र्ा जिथिृि िागा, संगीिासाठीं गार्िशाळा, आंधळ्र्ा म तर्ाचंी शाळा, अशा िऱ्हेची 
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िीििािंल्र्ा ज्ञािाची साधिें बडोद्याला एकत्र पहािर्ास जमळिाि. त्र्ाबरोबर च िैभिाचें प्रिशयि जह रे्िें 
जिसिें. लक्षमीजिलास राििाडा, मकरप रा राििाडा, ििर बागेंिील करोडो रुपर्ाचंा ििाजहरखािा—हा 
सगळा िैभिाचा भाग आहे. गणपजि उत्सिाच्र्ा जिजमत्तािे ि िसऱ्र्ाच्र्ा सीमोल्लंघिासाठीं सरकारथिारी 
लिािम्र्ासकट जिघे. 
 

हा मंद मंद गजराजसमूह िािें 
 
असे झ लणारें, रंगिलेलें  अिेक हत्ती, त्र्ािर अंबारीि, हौद्यािं बसलेली रािक ट ंबािंील माणसें, घोड्ाची 
पिकें , भालाईि, पार्िळ, साडंणीथिार, िेशी इंग्रिी िाद्यें, सोन्र्ाचािंीच्र्ा िोफा, सोन्र्ाचािंीचे रि, 
गाड्ा, पालख्र्ा, मेणें, समारंभजिजमत्तािे होणारी िारूची आिषबािी, साठमारी िािंािे प्रजसद्ध असलेली 
हत्तीहत्तीची झ ंि, इत्र्ाजि प्रकारािंी िषांिूि अिेक िळेा ंिैभिाचें प्रिशयि व्हािर्ाचे. हे सगळें प्रकार एकेक 
िळेा ह्या बालकािे पाजहले आहेि. परंि  त्र्ािं त्र्ाचे जचि रमणें शतर् िव्हिें. ज्ञाि आजण ऐश्वर्य, ईश्वराचा 
प्रभाि ि हेरी आहे. ज्ञािािें िो िीिाला म तिीचा रथिा िाखििो आजण ऐश्वर्ािें मारे्च्र्ा बािारािं ‘प िरजप 
िििं प िरजप मरण’ं असे गोिे खािर्ास लाििो. म्हणिू ऐश्वर्य ही िथि  अि करणीर् िाही. िी ईश्वराला च 
शोभिे. ज्ञािाची उपासिा मात्र प्रत्रे्काला अजिशर् कल्र्ाणप्रि आहे. परंि  लोकाचंा ऐश्वर्ाकडे च सिय 
कल. अगिी जभकाऱ्र्ापासूि िो रािामहारािापरं्ि िो िो आपल्र्ा िैभिाचे प्रिशयि करील. आपल्र्ा 
शरीराला रंगिील, कें साला िेल चोपडील, जचत्रजिजचत्र रंगाचा पटे्टपटे्टिार पोशाख चढिील. त्र्ािर 
जमळिील िे, जमळिील त्र्ा धािूचे िाजगिें चढिील. िीि िीि िळेा ंआपला म खडा आरशािं पाहील. पण 
त्र्ाला हें समिणार िाहीं कीं 
 

मुखडा तया देखे दरपनमें । 
नही दया धरम मनमें ॥ 

 
िरेुळची लेणी, अविठ्याची लेणीं, िजक्षण वहि थिािािंील उंच उंच गोप राचंीं मंजिरें हीं सिय िेिाचें िैभि 
िाखजिणारीं आहेि. मि ष्ट्र्ाचें िैभि िाखजिण्र्ाची वहिू धमांि पद्धजि िाहीं. अशोक, जशिािी, रामिास—
कोणाचे जह थमारक िाही. कोणी जह आपल्र्ा बार्कोसाठीं िािमहाल बाधंला िाही. कोणी जह आपल्र्ा 
पूियिाचंें थमारक बाधंलें  िाही. ह्याचें कारण जह हें च आहे. 
 

िैभि देिािे ि िाढिाि,े देहािे िैभि नको । 
 
हा सिािि धमाचा सिािि जसद्धािं आहे. आजण हें सिय िैभि िरी िेिाचे थमरण म्हणूि च करािर्ाचें. खरें 
म्हटलें  िर मि ष्ट्र्ापाशीं िैभि िाखजिण्र्ाची कार् सत्ता आहे? मग िो एकािा सम्राट असो कीं साधारण 
मि ष्ट्र् असो. 
 

निपल्लिी रोमाणंििु । महाणनिें कापंणििु । 
आमोदजळें बोिंणििु । फुिंािें डोळे ॥ 
कोणकळा किंरिािेणन णमषे । मृगिृंद बोिंणिि जैसे । 
िसिं का ंप्रिेरे् । भति आरागी ॥ 
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असा िो िसंि जिमाण करील? का 
 

पसरिें सरिें णगणर साणजरे । सरिटे धुकटें भणरिे भरें । 
बहुि िाि झडाड झडाणडिा ं। िर िरू िरमाणि कडाणडिो ॥ 
णझरपणि झरिी झरिी झरे । न धणरिा ंधणरिा ंणनर िािरे । 
बहुि पाथळ बोध महीिळीं । नभकटे धुकटें कट पाथळी ॥ 

 
असा िषाऋि  त्र्ाला उत्पन्न करिा ंरे्ईल? त्र्ािे सोन्र्ाची फ लें , चािंीचे िाजगिे केले, मोत्र्ाचें सर केले 
पण कमळ आजण ग लाब, बक ळ आजण शिेिंी, मोगरा आजण मालिी ही कार् मि ष्ट्र्कृजि आहे? वसहाचे 
रािैश्वर्य, मोराचे िटणें, आजण कोजकळेचे गार्ि त्र्ाला कसें जिमाण करिा ं रे्ईल? िेिािे जिलेलें  िैभि 
सोडूि मि ष्ट्र् ह्या कृजत्रम पसाऱ्र्ाच्र्ा पाठीमागें लागूि थििःला जभकारी मात्र बिजििो. म्हणूि 
 

हुजुरसिंामी मुजरा घे िंू नजरािा मान । 
मी इकडे हा हणरच्या पायीं पडिंों बेभान ॥ 

 
ह्या बालकाची अशी सहििजृत्त असे. 
 

लोकाचं्र्ा जिजिध िशयिाजिषर्ीं काहंी जकरकोळ गोष्टी च माडंल्र्ा िरी प रे होईल. ग िरािमध्र्ें 
आल्र्ाबरोबर प्रिम सकाळीं लोक ‘िािण’ करिाि ही गोष्ट कधीं ि पाजहलेली ििरेस पडली. ही गोष्ट 
साधारण िाही. उत्तर वहि थिाि आजण िजक्षण वहि थिाि असा हा फरक आहे. मद्रास, किाटक, मल्र्ाळ, 
महाराष्ट्र, िैलंगण—चोहोंकडे िजक्षणेंि िािाला राख ंडी वकिा कसली िरी भ कटी लाििाि. पण उत्तरेकडे 
कोणच्र्ा जह िेशािं असें िाही. सियत्र िािणाची च पद्धजि आहे. आरोग्र्दृष्ट्ट्या ‘िािण’ हें िजक्षणेकडें जह 
सियत्र िापरलें  िाण्र्ाची आिश्र्किा आहे. िािणाच्र्ा जिजमत्तािें जकत्रे्क लोक िास िास िािण चघळीि 
ओट्यािर बसािर्ाचे. जठकजठकाणीं ि ंकािर्ाचें, िािणें कोठे िरी फेकूि द्यािर्ाचे असा गजलच्छपणा जित्र् 
पाहण्र्ािं रे्ई. िसा च ग िरािी बार्काचंा रडण्र्ाचा समारंभ. 
 

मोिें घाििें रडाया । नाहीं आसु आणि माया ॥ 
 
हा अभगं पूिीं खरा िाटि िसे. रडण्र्ासाठी का कोणी मि री िेि घेि असिील? असें िाटािर्ाचें. परंि  िी 
गोष्ट अक्षरशः खरी आहे. मि री िेऊि रडार्ला बार्का िमिािर्ाच्र्ा ि ‘हार् हार्’ म्हणूि ऊर बडिीि 
बसािर्ाचें. ह्या िेखाव्र्ाचें अजिशर् हंसू रे्ई! ग िरािी लोकाचंी सारिण्र्ाची एक जिजशष्ट पद्धजि आहे. 
िमीि सहा सहा मजहिे उखळि िाही. त्र्ािं िकशी करिाि. सारिण्र्ािं मोठी कला जिसे. िशीं च िािी. 
महाराष्ट्रािंली िािीं साधी असािर्ाची. परंि  ग िरािमधल्र्ा िात्र्ािं इच्छेप्रमाणें िड हलकें  करण्र्ाची 
सोर् असिे. जिड्ा जपण्र्ाचे व्र्सि ग िरािेंि फार. जकत्रे्क िािींि िर ख द्द बाप जिःशकंपणें म लाला जिडी 
पेटििू िेिो! त्र्ाम ळें  जिड्ा िळण्र्ाचा धंिा ग िरािी जिधिा बार्ािं प ष्ट्कळ जिसे. ग िराथ्र्ाचें उच्चार 
अश द्ध. सकाळीं िळािर थिाि करिािंा जकत्रे्क िण संथकृि थिोत्रें म्हणािर्ाचे. त्र्ािं त्र्ा स ंिर थिोत्रािंा 
अगिीच हेंगाडे थिरूप आणीि असि. व्र्ापारािं आजण उद्योगधंद्यािं ग िरािी लोक जकिी िरी ह षार 
आहेि. परंि  त्र्ाचंा ‘अव्र्ापारेष  व्र्ापार’ ही प ष्ट्कळ िळेा ं जिसे. कापडी पोळेंमध्र्ें रोि असा एक उद्योगी 
मि ष्ट्र् र्ािर्ाचा आजण गटारािंील मािी, रेिी िगैरे चाळीि बसािर्ाचा. उदे्दश हा कीं काहंीं पै पैसा त्र्ािं 



 अनुक्रमणिका 

जमळेल, बटिे, जकरकोळ िाजगन्र्ाचे ि कडे िगैरे जमळिील. िषाि िष ेअसे मािी चाळणारें लोक आढळंि. 
जभकाऱ्र्ाचंी जह कमिरिा िसे. रोि रात्री एक आंधळी बाई ‘आधंरीिें कंइं आपो’ असे जिजशष्ट स रािं म्हणि 
र्ािर्ाची. धो धो पाऊस पडि असला िरी जिचा जित्र्जिर्म च कि िसे. पैसा हेच िैिि असलेल्र्ा 
समािािं फसिाफसिी जह असािर्ाची च. कापडीपोळेंि शिेारी च एक गरीब जबचारी जिधिा बाई 
मोलमि री करूि एकटी च राहाि असे. मिूरी करूि करूि जििे िोि अडीचशें रुपरे् िमिले ि एका 
गृहथिाकडें ठेिािर्ास जिले. त्र्ा गृहथिािे िे पैसे जिला परि जिलें  िाहींि. िी कार् करणार? काहंी 
कागि केला िव्हिा, साक्षी, प रािा काहंी िाहीं. भलमिसाई ही च साक्ष. पण िी चालणार कशी? मग िी 
िररोि सकाळी उठिािंा आजण संध्र्ाकाळीं जिििािंा ईश्वरथमरणाबरोबर ‘त्र्ाचे जिःसंिाि होिो, त्र्ाची 
अन्नाििशा होिो’ असे ग िरािींि मोठमोठ्यािे म्हणािर्ाची. शिेाऱ्र्ापािाऱ्र्ासं िे सिय ऐकंू िािर्ाचे. 
ईश्वरथमरण आजण जशव्र्ाशाप हा अगिी परथपर जिरुद्ध प्रकार एकत्र पाहूि जिथमर् िाटे. पण िििेचें िशयि 
म्हणिे असें च िाहीं का? त्र्ािं िैजिध्र् आजण परथपरजिरुद्धिेिें च सगळा रंग भरला िािो. 
 

या िे रूद्र णर्िािनु  । 
 
हें च िििेचे खरें िशयि आहे. 
 

ज्ञािाची जिजिध साधिें, ऐश्वर्ाचे व्र्िय प्रिशयि आजण िििेचें उभर्जिध िशयि—बडोिें जह 
िगाप्रमाणें च जत्रजिध थिरुपािं िटलेलें  असे. परंि  हा ब्रह्मजिष्ठ प रुष िेिें कसा रहाि असेल? िमािमािें 
िे सिय आपल्र्ाला कळणार च आहे. िरी गीिेिे ह्याचें अगोिर च उत्तर िेऊि ठेिलें  आहे. 
 

सिशकमाणि मनसा संन्द्यस्यास्िे सुखं िर्ी । 
निद्वारे पुरे देही नैि कुिशन्न कारयन् ॥ 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि १० िें 
 

प्राथणमक र्ाळेिीिं अभ्यास 
 
‘ित्र स्थििो र्त्िोभ्र्ासः’ – िृत्तीची आत्म्र्ाच्र्ा जठकाणीं िल्लीििा करण्र्ाचा अभ्र्ास हा च खरा अभ्र्ास! 
त्र्ाला अि कूल अशा िऱ्हेचें अक्षरजशक्षण, त्र्ाला साधक अशा िऱ्हेची कमयक शलिा, त्र्ाला पोषक अशा 
िऱ्हेचे िािािरण हीच शाळा. हेंच जशक्षण होर्. ििसंभिापासिू िूर, एकािंाि, सृजष्टमािेच्र्ा मोकळ्र्ा 
िािािरणािं, प्रशथि, थिच्छ आजण स ंिर िागीं च असा अभ्र्ास होऊं शकिो. ज्ञािेश्वरािंी म्हटल्र्ाप्रमाणें 
िेिें अभ्र्ास च अभ्र्ासाला करिो. आजण ि सत्र्ा िागेचा च प्रश्ि िाहीं. िेिलें  मागयिशयक, जशक्षक, ग रू, 
सोबिी, सिगंडी आजण जमत्र हे िर पे्रमाचे प िळे, जिव्हाळ्र्ाचे जिव्हाळे असाि ेलागिाि. िेिें ज्ञाि आजण 
कमय एका च िळेीं एकत्र िािंाि ेलागिे. िाघ आजण गार् एका च जठकाणीं राहिाहेि असा िेखािा िेिें 
जिसािा लागिो. आईबाप, भाऊबजहण, इत्र्ाजि िािीं ही िर िेहसंबंधािें अपजरहार्य च असिाि. परंि  ग रू 
जमत्र, जशष्ट्र् ही िािीं िशीं िाहीि. िेिें रतिसंबधंाची अपजरहार्यिा वकिा ग लामी िाहीं. िेिें हृिर्संबधंाचें 
आत्मथिािंत्र्र् आहे. त्र्ाम ळें  
 

रूपिंािण्य अभ्याणंसिा ंनये । सहज गुिास न ििें उपाये । 
म्हिूणन धरािी सोये । आगंिुक गुिािी ॥ 

 
अशी िेिें सोर् आहे. िेिें िाईलािाची भाषा िाहीं िेिें थिािंत्र्र्ाचे जिर्ंत्रण आहे. म्हणूि ग रू, जमत्र, जशष्ट्र् 
हे एका दृष्टीिे बाप, भाऊ, प त्र इत्र्ािींपेक्षा ंजिःसंशर् श्रेष्ठ ठरिाि. भारि िषांि ऋजषकालीं असे ग रूजशष्ट्र्, 
त्र्ाचें आश्रम आजण त्र्ाचंें िेिलें  अध्र्र्ि, हा एक िीििाचा अजिशर् पजित्र आजण रमणीर् भाग असे. 
उषःकाळािंला उल्हास, ििीि उमलणाऱ्र्ा कमळाचें सौंिर्य आजण प्रजिचंद्राची िाढिी जचत्कला ह्यािंा 
उपमा िेिा ं रे्ईल कार्? त्र्ािळेचे कोमल बालमि, त्र्ा मिाची िीव्र ग्रहण शस्ति, त्र्ा ग्रहणािंला 
आल्हाि, त्र्ािं सस्न्मत्र आजण जप्रर् सहाध्र्ार्ाचंा मेळा, िशािं उत्तम जशकिण आजण सद ग रुची सेिा, 
उत्तरोत्तर सगळाच्र्ा सगळा िधयमाि पक्ष असािर्ाचा! 
 

ऋिु बरिा र्ारदु । र्ारदी पुढिी िादुं । 
िंद्री जैसा संबंधु । पूविनिमेिा ॥ 
का ंिसिंीं बरिा आराम । आरामीं णप्रयसंगम । 
संगमी आगम । उपिारािा ॥ 
िािे बरिे कणित्ि । णकणित्िीं बरिें रणसकत्ि । 
रणसकत्िीं परित्त्ि । स्परु्श जैसा ॥ 

 
—रे्िे ज्ञािेश्वराजंशिार् कोण दृष्टािं िेईल? कोणत्र्ा भाषेंि त्र्ा रमणीर् स्थििीचें िणयि करािें? 
महाभारिासारख्र्ा इजिहास गं्रिाच्र्ा अग्रभागीं व्र्ासािंी ह्या ग रुजशष्ट्र्सबंंधाचा प्रसंग पजहल्र्ा प्रिम माडंला 
आहे. गं्रिाच्र्ा शास्ब्िक मंगलापेक्षा ंिीििाच्र्ा इजिहासाच्र्ा पािािरचें हें प्रत्र्क्ष मंगल व्र्ासािंा सियश्रषे्ठ 
िाटलें . ह्यािं शकंा िाहीं. 
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िृणद्धरादैच् । 
 
पाजणिीिें व्र्ाकरणाच्र्ा पजहल्र्ा पािािर हे सूत्र रचूि घािलें . िीििाच्र्ा व्र्ाकरणगं्रिािंला हा काल 
म्हणिे िधयमािकाल, म्हणिे ‘िृद्धी’ च िव्हे कार्? आजण लगे च ‘अिेङ ग णः’ असे ि सरे सूत्र पाजणिी िेिो. 
‘िृजद्ध आजण ग ण’ एकामागूि एक आलेलीं हीं िोि सूत्रें, जशक्षणाची जह प्रिमसूत्रें आहेि. जिकास आजण ग ण, 
वकिा ग णाचंा जिकास, अििा जिकासाचा ग ण कसेंजह म्हणा ह्या िोघाचंी िोडी जशक्षणािं अभेद्य आहे. िी 
फ टणें शतर् िाहीं. व्र्ासाचंी इजिहासाची पाठशाळा असों की, पाजणिीच्र्ा व्र्ाकरणाचें अध्र्र्ि असो, 
कजपलाचें साखं्र् ित्त्िाचंें जिद्यापीठ असो कीं गौिमाचंें न्र्ार्जिद्यालर् असो, िाग्भट िैद्यक जशकिो की 
भाथकराचार्य गजणि जशकिो, अििा बािरार्णाचंा ििेान्ि चालों की शकंराचार्ांचे अिैिभाष्ट्र् चालों—ग ण 
हें सगळीकडें सारखे च. उपाजधभेिािे मोकळी फ लें , फ लाचंा ग च्छ, फ लाचंा हार वकिा फ लाचंा गिरा, 
असे जिरजिराळें  प्रकार केले िरी फ लािं फरक होि िाहीं. िें च सौंिर्य, िीच कोमलिा! त्र्ाप्रमाणें गजणि, 
व्र्ाकरण, इजिहास, न्र्ार्, ििेािं, शिेी, थिर्ंपाक, गोरक्षण, पाणी भरणें, लाकडें फोडणे ह्यािं अक्षरशः 
काहंी फरक िाही. सिय िीििाचीं अंगें आहेि. सिांि एका च प्रकारच्र्ा ग णाचंा अभ्र्ास करािर्ाचा. गीिेिे 
ह्याला िप म्हटलें  आहे. बारा िष ेग रुगृहीं राहूि ज्र्ा ग णाचंी दृढिा झाली पाजहिे िे ग ण गीिा उघड करूि 
सागंिे. 
 

देिणद्वजगुरुप्राज्ञपूजनं र्ौिमाजशिम् । 
ब्रह्मियशमकहसा ि र्ारीरं िप उच्िे ॥ 
अनुदे्वगकरं िातय ंसत्य ंणप्रयणहिं ि यत् । 
स्िाध्यायाभ्यसनं िैि िाङ्मय ंिप उच्िे ॥ 
मन प्रसाद  सौम्यत्िं मौनमात्मणिणनिह  । 
भािसंरु्णद्धणरत्येित्तपो मानसमुच्यिे ॥ 

 
ह्या ग णाचंें पोषण करणारा िेखािा त्र्ा सहाव्र्ा िंबरच्र्ा शाळेंि ह्या बालकाला जिसला असेल कार्? 
िाहीं. अिघीं २॥/३ िष ेच मराठीं शाळेंि िािें लागलें . आधींचा अभ्र्ास िजडलािंीं करूि घेिला होिा. ह्या 
िीि िषांि ४/५/६ इर्त्ता झाल्र्ा. त्र्ा िळेचे जशक्षक कोण, त्र्ािळेचें सहाध्र्ार्ीं कोण, ह्याची काहंी च 
कल्पिा िेिा ंरे्ि िाहीं. 
 

अत्र्ंि अमंगळ भाषा हा प्रािजमक शाळािंील सिांि मोठा ि ग यण ह्या जह शाळेंि भरपूर असे. (“Well 
begun is half done”) अशी इंग्रिीि एक म्हण आहे. स रिाि चागंली झाली की अधें काम फत्तें झालें  
म्हणूि समिािें. प्रािजमक शाळेंि म लगा हें अमंगळ भाषाशास्त्र जशकला म्हणिे प ढील मध्र्म आजण उच्च 
शाळािंील जशक्षणािं असणाऱ्र्ा शाकं िलाजि िाटकाचं्र्ा सभ्र् िमाशाची पूियिर्ारी झाली! जिद्यापीठ आजण 
जिद्यालर्ािं खरोखर असे जिदे्यचे पीठ आजण जिदे्यचा लर् होि असिो. ह्या प्रािजमक शाळाचें िणयि ह्या 
बालकािें एकिा सहि जििोिािें केलें  होिे. िे अक्षरशः खरें आहे. िो म्हणिो—“आमच्र्ािळेीं शाळेच्र्ा 
पाठ्य प थिकािं एक अभगं असे 
 

र्ाळेणस जािानंा मुिंानंी िाटेि । 
िमार्ा पाहि राहू नये ॥ 
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त्र्ाचा अिय असा कीं िर शाळेंि च रोि पाचं पाचं घंटे िमाशा पाहार्ला जमळिो आहे िर िाटेि कशाला 
पहा!” ज्र्ा आद्य मराठी किीिें 
 

ये मराठीणिये नगरी । ब्रह्मणिदे्यिा सुकाळ करी ॥ 
 
अशी मराठी भाषेंची उच्च स रिाि करूि जिली. त्र्ाच मराठीं भाषेंि अत्र्ंि अमंगळ प्रकारची भाषा सियत्र 
पसरली आहे. भाषेचा मिािर फार पजरणाम होिो. जिचार हा भाषामर् आहे. िो िसें बोलिो िसा िो 
बििो. म्हणिू भाषा स धारली पाजहिे. अमंगळ भाषा िर उपर्ोगाची िाही च. जशजिगाळ िर िको च; पण 
अश द्ध, अथपष्ट भाषाजह उपर्ोगाची िाहीं. म्लेच्छ्-अथपष्टे शब्िे असा पाजणिीिे अिय जिला आहे. अथपष्ट शब्ि 
आला की म्लेच्छत्ि आलें  च. ििेाची संजहिा म्हणणारा काश्मीरचा ब्राह्मण असो की कन्र्ाक मारीचा ब्राह्मण 
असो, उच्चारािं, थिरािं काडीचाजह फरक पडािर्ाचा िाहीं. भाषाश द्धीचा हा कटाक्ष ह्या बालकाच्र्ा 
िीििािं पजहल्र्ापासूि च होिा. भाषा श द्ध पाजहिे त्र्ाप्रमाणें त्र्ा भाषेंि परथपरजिग्रह ही उपर्ोगाचा 
िाहीं,. लोकसंग्राहक, स खसंिाि करणारी, उच्च जिचार िशयजिणारी, श द्ध, थपष्ट भाषा बालकाला 
जशकण्र्ाला जमळाली पाजहिे. परंि  ‘प्रिमग्रासेमजक्षकापािः’ त्र्ाप्रमाणें ह्या प्रािजमक शाळेिली भाषा अगिी 
हीि स्थििीला गेलेली असिे. सिय व्र्िहाराला आधार अशी िाणी च आहे. म्हणूि 
 

सत्यपूिा ंिदेद्वािं । 
 
भाषेि सत्र्ाचे िेि प्रगट झालें  पाजहिे. पण हें सिय जिचार त्र्ा प्रािजमक शाळेला कार् होि! म लािंा भरडूि 
काढण्र्ाचा िो एक कारखािा च असिो! केिळ भाषेचाच प्रश्ि िाही. िेिली प्रत्रे्क गोष्ट ही जिरुपर्ोगी 
आजण जिपरीिपजरणामीं असिे. आिा ंप्रश्ि असा रे्िो कीं, अशा त्र्ा अत्र्ंि हीि िािािरणािं र्ा बालकाच्र्ा 
मिािर कार् सथंकार झाले? त्र्ाचे िेिें जकिपि िमलें? 
 

असामान्र् व्र्स्ति आजण सामान्र् माणसािं िो फरक असिो िो च रे्िें प्रकट झाला. सामान्र् 
माणसें पजरस्थििीप्रमाणें बििाि, पजरस्थििीला िश होिाि, पजरस्थििीप्रमाणें िाकंिाि, ‘पािी िेरा रंग कैसा 
जिसमें जमलाि े िैसा’—असे त्र्ाचें थिरूप असिें. परंि , असामान्र् व्र्तिींची स्थिजि अशी िसिे. िे 
पजरस्थििीला िळििाि; वकिा पजरस्थििीमधूि आपले इष्ट साध्र् िेमकें  िेिढें काढूि घेिाि. िे त्र्ा 
पजरस्थििीशीं कधीजह जमळूि िाि िाहीि. 
 

अिघी भा्ये येिी घरा ं। देि सोयरा झाणिंया ॥ 
 
अशी त्र्ाचंी स्थििी झालेली असिे. प्रजिकूल पजरस्थििींि महाप रुष आपलें  प्रजिकारसामथ्र्य िाढजिण्र्ाची 
संजध आली म्हणूि आिंि माििो, अि कूल पजरस्थिजि असेल िर आपले ग्रहणसामथ्र्य िाढजिण्र्ाचा हा 
प्रर्ोग आला असें त्र्ास िाटिे. 
 

बरा देिा कुिबी केिंों । नाही िर दंभे असिो मेिंों ॥ 
 
आपण अजशजक्षि क णबी झालों ह्याबद्दल ि काराम महाराि जखन्न होि िाहींि. िे म्हणिाि ही इष्टापत्ती च 
आहे. िाटेल त्र्ा पजरस्थििींिूि आपले इष्ट शोधूि काढण्र्ाची िीव्र दृजष्ट ििळ असल्र्ाम ळें, कशा जह िऱ्हेची 
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आपजत्त रे्िो िी त्र्ाला हटकूि इष्टापत्ती च होिे. राििाडे म्हणि असि, ‘वहि थिािािं अज्ञाि आजण 
अशास्त्रीर्िा पसरली आहे. हे एक भर्ंकर संकट आहे. पण संकट र्ािें िर असें च र्ाि ेत्र्ांि च आपली 
कियबगारी जिसूि रे्ईल’. ह्या उद्गारािं जह ही च महाप रुषाची िृजत्त जिसूि रे्िे. रामकृष्ट्ण परमहंस एकिा ं
िारूच्र्ा जपठ्यािरूि चालले होिे. िेिे प ष्ट्कळ िारूडे वझगि होिे. अिाििा बोलि होिे. िो िेखािा पाहूि 
त्र्ािंी िेमके आपले इष्ट त्र्ािूंि काढूि घेिलें . िे जह भस्तिरसािें गाऊं लागले. 
 

हणररस ही मधुरा मणदरा । 
प्रारु्नी धंुद हो ििुरा ॥ 

 
कोठें िारूचा जपठा आजण कोठें अष्टसास्त्िक भतिीची भजूमका! परंि  महाप रुषाची िृजत्त कोठूि कोठें उडी 
मारिे र्ाचा िेम िाहीं. पजरसाच्र्ा थपशािें लोखंडाचें सोिें होिे. ह्याचा अिय हा च. जिकडे जिकडे 
महाप रुषाला आपल्र्ा इष्ट िथिूचीं साधिें भरली आहेि असे थपष्ट जिसिे. Fool quarrels with tool! त्र्ा 
बडोद्याच्र्ा मराठी शाळेिल्र्ा त्र्ा हीि पजरस्थििीशीं हा बालक समरसूि गेला िाही. ि ळशीिासािंी 
म्हटल्र्ाप्रमाणें िो अगिी अलग असे. 
 

णिणधबस सुजन कुसंगणि परहीं । फणन मनीसम णनजगुि अनुसरही ॥ 
दैिे कुसंगणि पडे जणर संि भारी । ििे भुजंगमणिसा स्िगुिानुसारी ॥ 

 
त्र्ा शाळेंि अगिी पजहल्र्ा प्रिम जिषम पजरस्थििींि आपलें  ित्त्ि जह जटकििू ठेिण्र्ाचा झगडण्र्ाचा पाठ 
ह्या बालकाला जमळाला. 
 

िस्मात्सिेंषु कािेंषु मामनुस्मर युद्ध ि । 
रात्रणदन आम्हा ंयुद्धािा प्रसंग । 
अिंबाह्य जग आणि मन ॥ 

 
बेजफकीरपणािें आपला मागय आिमण करािा आजण झगडि रहािे, हा पाठ अिार्ासें पजरस्थििीिारा ं िेिे 
जमळाला. शाळेिील अक्षरजशक्षणाचा प्रश्ि च िव्हिा. शाळेिल्र्ा पाठ्य प थिकाचं्र्ा अभ्र्ासासाठीं शाळेंिल्र्ा 
कोणत्र्ाजह जशक्षकाची िरुरी िव्हिी. राििाडे म्हणि की, “मराठी शाळेपासूि बी.ए. परं्ि चे जशक्षण मी 
३/४ िषांि घेऊं शकलों असिो पण िेिढ्यासाठीं माझी प ष्ट्कळ िषें जििाकारण खची पडली,” िशीच र्ा 
बालकाची जह स्थििी होिी, असे म्हणण्र्ास हरकि िाहीं. जिषम पजरस्थििींि महाप रुष समरसूि िाि िाहीं 
च पण त्र्ाचं्र्ा आंगचे िेि अजधक च उज्िल होिे. िगािं िेिस्थििेिे कसे रहािें, िगाची प ष्ट्कळशीं 
पजरस्थिजि प्रजिकार करण्र्ािोगी कशी आहे, जशक्षणाचा खेळखंडोबा कसा चालला आहे, एका आईला 
ज्र्ाथिींि िाथि जििकीं म लें  असिील त्र्ा पेक्षा ं एका जशक्षकाला िाथि म लािंा जशकिणें कसें अशतर् 
आहे, जशक्षकाचा जिद्याथ्र्ाच्र्ा िीििाशीं पूणय संबधं कसा पाजहिे, िासािासािे जिरजिराळें  जिषर् बिलूि 
जशक्षण िेण्र्ाची पद्धिी कशी जिरुपर्ोगी आहे, इत्र्ाजि जिचारािंा त्र्ा शाळेंि स रिाि झाली असेल, अशी 
कल्पिा करण्र्ास हरकि िाही. त्र्ाम ळें  बीििः जििृत्त जशक्षणाची र्ोििा िर्ार होण्र्ाला रे्िूि चालिा 
जमळाली असेल, आजण अशी खात्री पटण्र्ाला ही शाळा पजहलें  जिजमत्त कारण झाले असेल. र्ािं शकंा िाही 
की जशक्षण म्हणिे संिसंग आजण अध्र्र्ि म्हणिे 
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या स्िेषा ंस्िैरकथा स्िा एि भिंणि र्ास्त्राणि । 
 
अशा सहििेिे जमळणारे आत्मज्ञाि! 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ११ िें 
 

िणडिंांिे णर्क्षि 
 
प्राथणमक शाळा समाप्ि झाल्र्ािंिर प ढें िजडलािंीं घरीं च जशकजिण्र्ाला स रिाि केली. सकाळीं जशकिािें 
ि पारीं अभ्र्ास करािर्ास िेऊि थििः ऑजफसमध्र्ें िािें ि संध्र्ाकाळीं घरी आल्र्ािर केलेला अभ्र्ास 
िपासािा, प न्हा ंि सऱ्र्ा जििशीं सकाळी ििीि जशक्षण द्यािें—साधारणपणें असा िम असे. अभ्र्ास शािंपणें 
करिा ंर्ािा म्हणिू अभ्र्ासाची खोली जह िेहमी थििंत्र असािर्ाची. िेिें कोणिीजह अडगळ िसे. फति 
प थिकें  ि खालीं बसण्र्ासाठी काहंीं िरी आंिरलेले असे. रात्री हजरकेि कंिील िेिें र्ािर्ाचा. त्र्ा 
कंजिलाचा उिेड डोळ्र्ािर रे्ऊं िरे् म्हणूि त्र्ािर कागि लािला पाजहिे असें िजडलाचंें िेहमीं सागंणें 
असे. जशक्षणािं गजणि, इंग्रिी, अक्षर आजण जचत्रकला हे जिषर् असि. िजडलािंा गजणि जिषर्ाचें अजिशर् 
महत्त्ि िाटे. जबिचूकपणा, चोखपणा, अचूक िकय पद्धजि ही गजणिािें च प्राप्ि होिे असें त्र्ाचंें म्हणणें असे. 
त्र्ाचंी थििःची त्र्ा जिषर्ािं चागंलीच गजि होिी. गजणि पाटीिर म ळींच माडंािर्ाचे िाहीं, प्रिम िीट 
उिाहरण समिूि घ्र्ािें, िहा िळेा ंत्र्ािंले सिय म दे्द डोळ्र्ाप ढें आणाि.े उगीच इकडूि जिकडे आंकडेमोड 
करािर्ाची िाहीं. जिचारािें गजणि सोडिािर्ाचें. असें आंकडे माडूंि पाहू, िसे आकंडे माडूंि पाहंू असा 
काहंी प्रर्ोग करािर्ाचा िाहीं. गजणि हा प्रर्ोगजिषर् िाहीं, जिजश्चि अि माि पद्धिीिर िो उभारलेला आहे 
असें िे सागंि. आजण िें खरें च होिें. िो जिषर् च िसा आहे. एका उिाहरणाचें उत्तर िीस आहे. कोणी १७ 
कोणी १८ िर कोणी १९॥ उत्तर जिलें  िर िें िेिें चालािर्ाचें िाहीं. उत्तर जबिचूक च पाजहिे. १९॥ 
उत्तरिाला म्हणेल कीं, मी खऱ्र्ा उत्तराच्र्ा अगिीं ििळ आहे; िर िें त्र्ाचें म्हणणें जटकणार िाहीं. १७, 
१८, १९, १९॥ ही सिय उत्तरें सारखीं च चूक आहेि. त्र्ािं िारिम्र्ाला म ळींच अिसर िाहीं. गजणि असें 
जबिचूक शास्त्र आहे. एक िर पूणय ज्ञाि वकिा पूणय  अज्ञाि ह्या िोि च अिथिा िेिें संभििाि. अधयिटपणा 
िेिें खपािर्ाचा िाहीं. काहंी िरी सालापाला लाििू िेिें चालािर्ाचे िाहीं. शेंकडा ३३ माकांिीं पास, ५० 
माकांिीं पास ही अधयिट दृजष्ट िेिें खपि िाहीं. १०० पैकीं १०० माकय  जमळिील िर च जिद्यािी बरोबर 
समिािर्ाचा. शेंकडा ३३ िािूंळ जशिले ि बाकीचे कचे्च राजहलें  िर िो भाि चालेल कार्? शेंकडा ३३ िस्त्र 
धड आजण बाकीचें फाटलेले, िे िेसिा ं रे्ईल कार्? शेंकडा ३३ जिरोगी, बाकी रोगी असा मि ष्ट्र् कार् 
कामाचा? 
 

मासा िसा पाण्र्ािं लीलेिें हालचाल करिो. िरास द्धा ं श्रम िाही. िशी ह्या बालकाच्र्ा 
वचििशील मिाची गजणिाजिषर्ीं स्थििी होऊि गेली. He came He saw and He conquerred ही 
सीझरजिषर्ीं ची उस्ति रे्िें अक्षरशः खरी ठरली. मोठमोठे कूटप्रश्ि िेिें लीलेिें सोडिले िाऊं लागलें  
गजणिािं जचत्त अगिीं िल्लीि होऊि िाऊं लागले. त्र्ा अभ्र्ासाचा आराम झाला. त्र्ािंल्र्ा श्रमाचा शम 
िाटंू लागला. िजडलािंी जििसभराची गजणिें िेऊि ठेिािीं, िीं िास िीड िासािं सगळीं सोडििू टाकािीं 
आजण उरलेला िळे थटेट लार्ब्ररींि िाऊि िाचिािं घालिािा, असें होऊं लागले. गजणि म्हणिे हािचा 
मळ झाला. ही गजणिाची आिड प ढें जह कार्म राजहली. गृहत्र्ाग करूि काशीला िाईपरं्ि गजणिाचीं 
प थिकें  ििळ होिीं. िेिें मग िीं गंगा ििींि टाकूि जिलीं. 
 

िजडलाचंा इंग्रिी जिषर् जह उत्कृष्ट होिा. इगं्रिी म्हणिे आध जिक र् गाचें आजण आध जिक िगाचें 
प्रिशेिार च, अशी त्र्ाचंी मसिूि असे. इंग्रिी चा प्रत्रे्क अिय कोशािं पहािर्ाचा, प्रत्रे्क उच्चार पाहूि 
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ठेिािर्ाचा. िाचि अथखजलि झालें  पाजहिे. कोठें अडखळिा ं कामा िरे्. अिय समिण्र्ािं कचे्चपणा 
उपर्ोगी िाहीं. अि मािधततर्ािर जिसबंूि रहािर्ाचें िाहीं. अशी त्र्ाचंी जशथि असे. त्र्ाप्रमाणें इंग्रिी जह 
उत्तम रे्ऊं लागलें . 
 

अक्षराच्र्ा कॉप्र्ा जगरिण्र्ाचा मात्र कंटाळा िाटे! त्र्ािं वचिि, मिि, ब जद्ध इ. चा भाग फार कमी 
असें िाटि असािें कार्? परंि  असें म्हणािें िर प ढें अक्षरजह चागंलें  झालें ; आजण अक्षराचें महत्त्ि जह फार 
पटलें . 
 

ब्राह्मिे बाळबोध अक्षर । घडसूणन करािे संुदर 
जें देखिा ंणि ििुर । समाधान पाििी ॥ 
िाटोळें  सरळें  मोकळें  । िोििंें  मसीिें काळे । 
कुळकुळीि िोळी िािंल्या ढाळे । मुतिामाळा जैर्ा । 

 
इत्र्ाजि समिांची िचिें िाचिू मग अक्षर चागंलें  करण्र्ाचें स चलें  असों की सहि अक्षर चागंलें  झालें  असों, 
त्र्ा िळेीं त्र्ा इंग्रिी अक्षराच्र्ा कॉप्र्ा जगरजिण्र्ािं कंटाळा िाटे ही गोष्ट खरी. 
 

जचत्रकलेसाठीं मराठे माथिराचं्र्ा खािगी जचत्रशाळेच्र्ा िगांि िािें लागे. िेिें िषय सहा मजहन्र्ािं 
फथटय गे्रड जह प री केली. हे मराठे माथिर जचत्रकलेच्र्ा काहंीं शाखािं अजिशर् प्रिीण असि. डोळें  जमटूि 
ि सत्र्ा पेस्न्सलीिें िािा िऱ्हेची जडझाइन्स िे सफाईिार िऱ्हेिे काढूि िेि. गणपिीच्र्ा जििसािं िे गणपजि 
जह करीि. जिद्याथ्र्ांकडूि जह गणपजि करििू घेि. िागािर बसलेले, ऊंिरािर बसलेले, उिव्र्ा सोंडेचे, 
लहाि, मोठे, म क टाचें, पगड्ाचें, टोप्र्ाचें अिेक प्रकारचे गणपजि िर्ार होि. त्र्ाचें थििःचें िािं जह 
गणपिराि होिे. ‘पहा गणपिी च गणपजि िर्ार करिो’ असे िे जििोिािें म्हणि. मार्तमक बोलण्र्ािं आजण 
जशथिीिे काम करूि घेण्र्ािं िे पटाईि होिे. िसेच थििःच्र्ा जचत्रकलेबद्दल िे पार अजभमाि िाखिीि. 
कोणिा ही जचत्रकार त्र्ाचं्र्ा प ढें कःपिािय ठरे. एकिां कोणी घोडा, िाघ, वसह अशी जचत्रें काढूि त्र्ा त्र्ा 
प्राण्र्ाचंी िािंें जह त्र्ा खाली जलजहली ि िीं जचत्रें त्र्ािंा िाखजिण्र्ासाठीं िेलीं. जचत्रें पाहिा ंच िे एकिम 
म्हणाले “अरे, असें पहा, ज्र्ा अिी ि ला प्रत्रे्क जचत्राखालीं घोडा, गार्, वसह असे अक्षरािंी जलहूि 
िाखिािें लागिें त्र्ाअिी ही जचत्रें त्र्ा प्राण्र्ाचंी िाहींि असें च जसद्ध होि िाहीं का?” असे मार्तमक संिाि 
िेिे अिेक प्रकारचे चालि. परंि  डोळें  जबघडल्र्ाम ळें  ह्या ‘जचत्रकला जशक्षण मजंिरािंील’ जशक्षण प ढें बंि 
केलें . 
 

रोि थटेट लार्ब्ररींिूि प थिकें  आणूि एकसारखे िाचि केल्र्ाम ळें  डोळे जबघडले. िाचिा ंिाचिा ं
सूर्यप्रकाश कमी झाला, सूर्ाथि होऊि संजधप्रकाश आला िरी िसें च िाचि रहािें. र्ाम ळें  डोळे जबघडिील 
ह्याची शकंा जह रे्ऊं िरे्. चंद्रप्रकाशािं जह जकत्रे्क िळेा ं िाचाि.े अशा कारणािंी डोळ्र्ाचंी शस्ति कमी 
झाली. िाटकें , कािंबऱ्र्ा, जभकार िमाशिेिा साळूिाईच्र्ा गोष्टी िाचूि जह प ष्ट्कळाचें डोळे जबघडिाि. पण 
िेिें असल्र्ा गोष्टींचा थपशय च िव्हिा. भारि, भागिि, रामार्ण, जिबधंमाला, पागंारकराचें लेख, म म क्ष  
गं्रिमाला, सरथििीमंिीर—असें च सिय िाचि चाले. 
 

िडील रोि सकाळीं जशकिीि, रात्री अभ्र्ास िपाशीि, स ट्टीच्र्ा जििशीं ि पारीं जह अभ्र्ास घेि. 
िरी िजडलाशंीं िसा मोकळेपणा कधीं च िाटला िाही. त्र्ाचंा थिभाि गंभीर ि जमिभाषी असे. जशक्षणािं जह 
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कडकपणा असे आजण त्र्ािळेीं िापटपणा जह बराच असे. त्र्ाम ळें  मोकळेपणा िाटािर्ाचा िाहीं. उलट 
भीजि िाटे. प ष्ट्कळ िळेा ं गैरसमि होऊि िडील अजिशर् मारीि. एकिा ं धाकट्या भािाशीं िरा िोरािे 
बोलणें चाललें  होिे. िडील ऑफीसमधूि िकूि च आले होिे. आल्र्ाबरोबर त्र्ािंा हा जििाि ऐकंू आला. 
लगे च ‘कार् गडबड आहे रे’ असें म्हणूि कोपऱ्र्ािं म सळ पडले होिें. िें च त्र्ािंी कंबरेि हाणलें . िोडें 
लागलें . िोडतर्ािं बचािलें . आईिे एकिम चपळाई करूि म लाला पलीकडच्र्ा खोलींि घालििू जिलें . 
जशिार् र्ा बालकाचा थिभाि जह प ष्ट्कळ जिजक्षप्ि आजण एककल्ली असे. त्र्ाम ळें  जह र्ा मारािं भर पडे. एकिा ं
िजडलािंी जिचारलें  ‘कार् रे उिेड िीट पडि िाहीं कंजिलािं िेल आहे कीं िाही?’ त्र्ाला उत्तर जमळालें  
‘िेल आहे’, इितर्ािं िोि जमिीटािंी िेल िसल्र्ाम ळें  कंजिल जिझिू गेला. ‘कंजिल जिझला. िेल आहे असें 
कसें म्हणालास?’ असें मग िजडलािंी थिाभाजिक च जिचारलें . त्र्ािर उत्तर आलें . “ज्र्ा िळेीं ‘आहे’ म्हणूि 
साजंगिले त्र्ािळेीं िेल होिे च. त्र्ािळेीं जििा जिझला िाही. आिा ंजिझला. ि आिा ंिेल िाही” —हें उत्तर 
फािील िार्तकक च म्हणािें लागेल. िजडलािंी त्र्ािर िबाब जिला “गाडीला ५ जमिीटें आहेि. आजण 
एकािा मि ष्ट्र् िोि मलैािंरूि पार्ीं िािर्ास जिघाला. िो ि ला भेटला आजण त्र्ािें ि ला जिचारलें  कीं, 
गाडीला िळे आहे? िर कार् िबाब िेशील? ‘आहे’ असें म्हणशील कार्? पाचं जमिीटे अिूि िळे आहे हें 
खरें. पण िो ज्र्ा उदे्दशािे जिचारिो िो उदे्दश पाहिा ं‘िाही’ असें च म्हणाि ेलागेल?” —असे चमत्काजरक 
प्रसंग अिेक घडि आजण क्ष ल्लक कारणािरूि जह प ष्ट्कळ मार खािा लागे. अभ्र्ासाची कधीं च ििार िसे. 
पण अशी जिजमत्तें अिेक घडि. एकिा ं कंजिलाची काचं जिलार्िी आहे अशा समि िीिे बेभाि होऊि 
िजडलािेंखि शिेारच्र्ा काठीिें जिचे ि कडे िक डें करूि टाकले. अिात् ही गोष्ट िजडलािंा सहि होणें 
शतर् िव्हिे. अशा प्रसंगािूंि आई मात्र जिभाििू िेण्र्ाचा प्रर्त्ि करीि असे. 
 

ह्या अल्पकालािधींि प ष्ट्कळसें गजणि, इंग्रिी ि फथटय गे्रड इिकी जचत्रकला झाली. िसे च 
मराठीचें िाचि जह प ष्ट्कळ िाढले. िजडलाशंीं प्रत्र्क्ष संबधं असा ह्या च िळेीं आला. र्ाप ढें केव्हा ंही असा 
संबंध रे्ऊं शकला िाहीं. प ढें हार्थकूलमध्र्ें िाऊं लागल्र्ापासूि िर ६/६ मजहन्र्ािं एक शब्ि जह बोलणें 
व्हािर्ाचे िाहीं. हार्थकूलमध्र्ें प्रत्रे्क िषी िर िंबर रे्ऊि बजक्षसें ि थकॉलरजशप जमळि असे. त्र्ाम ळें  त्र्ा 
बाबिींि जह जिचारपूस करण्र्ाचा प्रश्ि िसे. िडील िरी गंभीर असि, कडकपणािे िागिीि िरी 
त्र्ाचं्र्ाजिषर्ीं अिािर र्स्त्कंजचत् जह िाटि िसे. उलट त्र्ाचं्र्ा जठकाणच्र्ा अिेक िोर सद ग णाचंी, त्र्ाचं्र्ा 
ज्ञािमर्िेची िाणीि उत्तरोत्तर अजधकाजधक िाढि च होिी. िरच्र्ा गंभीरपणाम ळें  आंिली ग णमर्िा 
ित्त्ििशीं प रुषाच्र्ा ििरेआड झाली िर िो ित्त्ििशी िरी कशाचा! त्र्ा काळचा िो िजडलाचं्र्ा ििळचा 
अभ्र्ास, त्र्ाची पद्धजि िन्मभर उपर्ोगी पडली. इिरािंा जशकजििािंा जिचा अिेक िळेां उपर्ोग केला 
िािो. िे च गजणि आिा ंव्र्िहाराच्र्ा प्रत्रे्क जिर्ेंि पाजहलें  िािें. िेलमधल्र्ा लहािशा खोलींि जफरि 
असिा ं पािलाचं्र्ा अंिािािे फूट काढािर्ाचे. एका फेरीिलें  िे फूट मोिूि शेंिटी एकंिर फेऱ्र्ा 
मोिािर्ाच्र्ा ि बरोबर ६ मलै जफरािर्ाचें. िेिण जह मोिूि घ्र्ािर्ाचें, प्रत्रे्क जिर्ा िोलूि करािर्ाची. 
सूि कािंिािंा जकिी िळे ि टलें . िर जमिीटाला जकिी िार जिघिािं. असें सियत्र गजणि िापरािर्ाचे. You 
cannot cheat Algebra. गजणिाला कोणी च फसिू ंशकि िाहीं. िो एक र्ोग च आहे. गजणिािें हें सिय 
िीिि असें बद्ध झालें  आहे. मि ष्ट्र्ाला गजणि िाहीं आलें  िरी चालेल पण गजणिदृजष्ट आली च पाजहिे. 
ज्र्ाचा जहशबे बरोबर िाहीं िो थिािय, परमािय, िेशसेिा काहंींच करंू शकणार िाहीं. िेपोजलर्ि बोिापाटय 
गजणिी पद्धिीिे हालचाली करूि शत्रूचा मोड करीि असे. न्र्ूटििें गजणिशास्त्राम ळें  केिढे शोध लािले! 
पण त्र्ा मोठमोठ्या गोष्टी सोडल्र्ा िरी जििणें, बोलणें, खाणें प्रत्रे्क जिर्ा मोिूि करािी, िीििािं 
पजरजमििा आणािंी, हें िर सिांिा शतर् आहे. जििाि प ढील समिांिीं िाखजिलेली दृजष्ट आली िरी केिढें 
कार्य होईल! 
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‘माझे अन्द्याय अगणिि । कोि करीिं गणिि’ ॥ 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि १२ िे 
 

हायस्कूिं 
 
घरिें जशक्षण बंि करूि ह्याप ढें िजडलािंीं हार्थकूलमध्र्ें ह्या जिद्याथ्र्ाला पाठजिण्र्ाचें ठरिलें ; आजण 
त्र्ाप्रमाणें एकिम इंग्रिी चौथ्र्ा इर्त्तेंि बसजिलें . म लाला रे रे करीि पजहलीपासूि शाळेंि घालण्र्ापेक्षा ं
िजडलाचंी ही पद्धजि फार उत्तम होिी. एक िर, पजहल्र्ापासूि आपल्र्ा िेखरेखीखाली िीट जशकजिलें  
म्हणिे, प ढें कोणिी जह अडचण पडि िाही. जशिार् जििाकारण िळे जह िाि िाहीं. पजहला पार्ा मिबिू 
करूि घेिला िाहीं िर, प ढें सिय कचे्चपणा राहिो. प्रिम रोप लािल्र्ािंिर त्र्ाला क ं पण घालािें लागिें, 
त्र्ाला रोि पाणी द्यािें लागिें, त्र्ाची सिय प्रकारें काळिी घ्र्ािी लागिे. प ढें िें रोप िाढूि मोठें झाल्र्ािंिर 
त्र्ाला कोणत्र्ा जह प्रकारची भीजि रहाि िाही. ह्या दृष्टीिें ही जशक्षण र्ोििा चागंली च र्शथिी ठरली. 
हार्थकूलमधलें  सिय जिषर् अगिीं आटोतर्ािंले च होिे. परंि , चौिीपासूि ि सरी भाषा कोणिी िरी घ्र्ािी 
लागिे. िी ि सरी भाषा िजडलािंी कोणिी च जशकिली िव्हिी. िें च, पर्तशर्ि आजण सथंकृि अशा िीि भाषा 
िेिें चालि. िें च ही सिय र्ूरोपची ‘वहिी’ भाषा आहे. म्हणूि, िी च जशकािी. र्ूरोपमध्र्ें िािर्ाचें झालें  िर 
जिचा फार उपर्ोग होईल; अशा िऱ्हेचे िजडलाचें जिचार होिे; ि त्र्ाप्रमाणें िें च भाषा घेिली. परंि , 
िगांिील इिर जिद्याथ्र्ांचे धडे प ष्ट्कळ प ढें जिघूि गेलेले; आजण इकडे िर ि सिी िें च भाषेची िोंडओळख 
िेखील िाहीं. हा मोठा पेंच पडला. परीक्षा जह ििळ आलेली; िेव्हा ंहें व्हािें कसें? अखेर िें च जशक्षकाकडे 
िाऊि िें च भाषेची िोडीशी प्रािजमक ओळख करूि घेिली. हे जशक्षक िेसाई िािंाचे ग िरािी गहृथि 
होिे. मोठे ममिाळू असि. ह्या जशक्षकाकंडूि िें चची माजहिी िोडीशी घेिल्र्ािंिर एकिम एकसारखे ५० 
िास बसूि िें चचा म ळीं च ि झालेला अभ्र्ास इिर म लाचं्र्ाबरोबर आणला. इिकें  च कार् पण परीक्षेंि जह 
िें चमध्र्ें ि सरा िंबर आला ि एकंिर शाळेंि पजहला िंबर जमळाला. त्र्ाम ळें  हार्थकूलमध्र्ें जिकडे जिकडे 
ह्या जिद्याथ्र्ाची एकिम प्रजसजद्ध झाली. एकाएकी एकिम आलेला एक अिोळखी जिद्यािीं; जिसािर्ाला 
अगिीं च जकरकोळ आजण रोडका, दृजष्ट स द्धा ं बरीचशीं मंि, डोळे जकलजकले करूि पाहणारा, िें चचा 
अभ्र्ास िर म ळीं च िाही, अशा स्थििींि त्र्ाचा सिय शाळेंि पजहला िंबर रे्णें ही एक आश्चर्यकारक घटिा 
समिली गेल्र्ास आश्चर्य कार्? ह्या घटिेपासूि जिद्यािीिगय आजण जशक्षक ह्या सिांचें लक्ष ह्या जिद्याथ्र्ाकडे 
िधूेि गेलें . गजणिािं िर िो सगळ्र्ािंा अजििीर् िाटे. परंि , त्र्ा जशिार् कपडे अगिीं साधे, छािछोकीचे 
िािं िाहीं, ब जद्धमते्तबद्दल अहंकार िाहीं, ह्या सिय गोष्टी अजधक च जिथमर्कारक िाटि. 
 

परीके्षि पजहल्र्ा िंबरला थकॉलरजशपबरोबर ज्र्ाच्र्ा त्र्ाच्र्ा आिडीची प थिकें  जह घेऊि िेि. इिर 
म लें  जडतशिऱ्र्ा घेि वकिा प ढील अभ्र्ासाचीं प थिकें  घेऊि ठेिीि. परंि , ह्या जिद्याथ्र्ािे बजक्षसािं 
“िासबोध” माजगिला; बजक्षसािं काव्रे्जिहाससंग्रहाची प थिकें  घेिली. िाहीं म्हणार्ला इंग्रिी सँडफडय 
आजण मटयि हें च एक इंग्रिीचे प थिक घेिलें . हा सिय प्रकार पाहूि सिांिा चमत्कार िाटला. िेिले शाळेचें 
आपटे हेडमाथिर िर थपष्ट च म्हणाले, “िासबोध कार् घेिोस? ि ला गोसािी व्हािर्ाचें आहे कार्? आहे 
कार् त्र्ािं?” त्र्ािर ह्या जिद्याथ्र्ािें सिांिेखि अगिीं खरमरीि उत्तर जिलें . “आपण िो गं्रि िाचला 
िसिा ंत्र्ाजिषर्ीं मि सागंणें अगिीं अर्ोग्र् आहे.” अशा िऱ्हेचा िबाब, सिांिेखि, आजण हेडमाथिरिा! 
त्र्ा माथिराला ह्याचा बराच राग आला. पण करिो कार्? झक्कि िो ‘िासबोध’ त्र्ाला घेऊि द्यािा 
लागला. त्र्ा प्रसंगापासूि ह्या जिद्याथ्र्ाच्र्ाकडं ह्या माथिरची फार करडी ििर असे. मजॅरकच्र्ा 
पजरके्षच्र्ािळेीं फॉमय िेण्र्ासाठीं िी आधीची परीक्षा घेिाि, िींि ह्या माथिरािें थििः गजणिाचा पेपर काढला 
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होिा. ह्या जिद्याथ्र्ािें त्र्ाच्र्ा पेपरला ि बसिा ं िो पेपर च सोडूि जिला. आजण त्र्ाच्र्ा हािूि आपली 
परीक्षा घेण्र्ाचें साफ टाळलें . त्र्ाचा िर त्र्ाला फारच राग आला. त्र्ािे ह्याला फॉमय िेिा ंरे्ि िाहीं असें 
ठरजिलें . िी गोष्ट िेव्हा ंच सिय शाळाभर झाली. सिांिा आश्चर्य िाटलें . सिय माथिरािंीं त्र्ा हेडमाथिराला 
साजंगिले कीं, “ह्या जिद्याथ्र्ाला फॉमय जिला च पाजहिे. िो आिापंरं्ि थकॉलरजशप जमळिीि आला आहे; 
गजणिािं िर िो अजििीर् आहे. त्र्ािें पेपर जिला िाहीं म्हणूि त्र्ाला फॉमय ि िेण्र्ािं शाळेचें जह ि कसाि 
आहे.” शिेटीं फॉमय िेणें भाग पडलें . 
 

प्रत्रे्क िषीं बजक्षसें आजण थकॉलरजशप जमळे त्र्ाम ळें  िजडलािंा जशक्षणाचा खचय असा पडला च िाहीं, 
असें म्हणण्र्ास हरकि िाहीं. परंि , असें असलें  िरी बजक्षसासाठीं, पाजरिोजषक जमळिण्र्ासाठीं म द्दाम 
प्रर्त्ि असा कधीं च केला िाहीं. वकबह िा हा जिद्यािी शाळेचा अभ्र्ास फार च िोडा िळे करी. एकिा ंह्या 
जिद्याथ्र्ािें च साजंगिले कीं, ‘इिर िोर सद गं्रिाचंा अभ्र्ास करूि कंटाळा आला म्हणिे; िोडा पालट 
म्हणूि मी हा शाळेचा अभ्र्ास करिों’—ह्या जिद्याथ्र्ाचा म ख्र् अभ्र्ास जिराळाच होिा. 
 

‘णनम्नाकडे णि धािंे नाटोपे जेणि अणद्रिा ओढा’ । 
 
ििी कोठूि जह जिघो आजण कोणच्र्ा जह जिशलेा िािो, जिम्िगजि ही च खरी जिची गजि असािर्ाची. 
सूर्यफूल सूर्ाकडे च िळािर्ाचे. 
 

“व्यणिषजणि पदाथानान्द्िर  कोऽणप हेिु  । 
न खिुं बणहरूपाधीन्द्प्रीिय  संश्रयिें” ॥ 

 
एकाद्या गोष्टीजिषर्ीं आिड आजण एकाद्या गोष्टीजिषर्ीं थिाभाजिक च औिाजसन्र्, हें सिय आिंरिृत्तीिर 
अिलंबूि आहे. शाळेंि घािलें  म्हणूि आध्र्ास्त्मक प रुषाचा आस्त्मक अभ्र्ास िोडा च िाबंणार आहे! िो 
िाबंणें िर शतर् िाहीं च पण ह्या उिाहरणािरूि उलट असें थपष्ट जिसिें कीं िो च अभ्र्ास कोठें जह िा, 
प्रधाित्िािें िाढि िािर्ाचा. 
 

ह्या हार्थकूलमध्र्ें ग िरािी साइड आजण मराठी साइड असे िोि जिभाग असि. ग िरािी मराठी 
म लाचंा त्र्ाम ळें  थिाभाजिक च संबंध रे्ि िसे. ही फार च िाईट गोष्ट म्हटली पाजहिे. 
 

‘पानीमें मीन णपयासी । मोहे देखि आिे हासंी’ ॥ 
 
कबीराच्र्ा ह्या म्हणण्र्ाप्रमाणें ग िरािमध्र्ें राहूि ग िरािी जमत्र िाहींि, ग िरािी भाषा रे्ि िाहीं. अशी 
स्थिजि इिर म लापं्रमाणें ह्या जह जिद्याथ्र्ाची होिी. एकिा ं हे सिय जिद्यािी िूर जफरािर्ास गेले असिा,ं 
रथत्र्ािं एक बाग लागला. िेिूि ही सिय मंडळी प ढें गेली. बागेंि झाडािंर फळें होिीं. त्र्ािंलीं काहंीं फळें 
कमी झालीं असें िाटूि त्र्ा माळ्र्ािें ह्या जिद्याथ्र्ांकडे मोचा िळिला. आजण िो जिद्याथ्र्ांिर आळ घेऊं 
लागला हा जिद्यािी जह त्र्ािं होिा च; त्र्ा ग िरािी माळ्र्ाला समिूि सागंण्र्ाचा ह्यािें प ष्ट्कळ प्रर्त्ि 
केला. पण त्र्ा माळ्र्ाला मराठी रे्ि िसल्र्ािें आजण ह्याला ग िरािी रे्ि िसल्र्ािें िो प्रर्त्ि ििळ ििळ 
व्र्िय च ठरला—अशी स्थििी होिी िरी शाळेंि िोन्ही बािंूकडे ग िरािी मराठी िोन्ही जशक्षक असि हें एक 
बरें होिें. 
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त्र्ािं भग भाई पंड्ा म्हणिू एक ग िरािी जशक्षक असे. मराठी जिद्यािी त्र्ा जबचाऱ्र्ाला भग भाई 
च्र्ा ऐििी ‘भाग बाई पडं्ा’ च म्हणि. पण असल्र्ा टिाळींि हा जिद्यािी कधीं च भाग घेि िसे. प्रिमपासूि 
च टिाळी करणें त्र्ाला माहीि िव्हिें. जकत्रे्क जिद्यािी जिरजिराळीं प थिकें  पाहूि गजणिािींचें म द्दाम 
कजठण कजठण प्रश्ि काढूि िे िगांि जशक्षकासं जिचारीि. ि त्र्ािंा सागंिा ंआलें  िाहीं वकिा सागंण्र्ाला िळे 
लागला, िोडी िाराबंळ उडाली कीं टिाळी करािर्ाचे. मग सिय जिद्याथ्र्ांिी टाळ्र्ा जपटाव्र्ा, बाकें  
िाििािीं, कोणी माथिरला ऐकंू िाईल अशा िऱ्हेिें ‘मूखय आहे’ ‘काहंी रे्ि िाहीं’ असें म्हणािें—पण हें 
प्रकार ह्या जिद्याथ्र्ािें कधीं जह केले िाहींि. एकिा ंसहस्त्रब दे्ध िामक जशक्षकािें अभ्र्ासाची िही माजगिली. 
िी िरा ि रूि च ह्यािें त्र्ाचं्र्ाकडें टाकली. त्र्ाबरोबर त्र्ांिी गंभीरपणें जिद्याथ्र्ांिीं िम्रिेिें कसें िागले 
पाजहिे, ि रूि िही टाकणें ही सामान्र् गोष्ट कशी िाहीं िगैरे प ष्ट्कळ साजंगिलें . प्रत्रे्क िषीं बजक्षसें आजण 
थकॉलरजशप जमळजिणारा ि सरा जिद्यािी असिा िर त्र्ाला ह्या बोलण्र्ािें अपमाि िाटिा. पण त्र्ा 
जिद्याथ्र्ािे त्र्ाचे िें म्हणणें ऐकूि घेिलें . त्र्ािंला र्ोग्र् बोध ग्रहण केला. 
 

परंि , असें असलें  िरी शाळेच्र्ा जिरुपर्ोगी प्रकारािं र्ािें कधी च भाग घेिला िाहीं. जशक्षकाचंी 
‘िी हा’ं करणें, जशक्षकाचं्र्ा घरीं िाणें, प ढें प ढें करणें, सोशल गेंिवरगमध्र्ें भाग घेणें, ह्या सिय गोष्टींचा 
अगिीं च जिटकारा असे. र्ोग्र् प्रसंगीं जशक्षकािंा जिरोध करण्र्ाला जह कमी केलें  िाही. सोशल गिॅवरगच्र्ा 
िळेीं िाटकें , प्रहसिें, गाणें, बिािणें, जिरजिराळें  खेळ, खािा इत्र्ाजि प्रकार व्हािर्ाचे. र्ा असल्र्ा 
गोष्टींसाठीं िगयणी िेणें जह र् ति िव्हे असे जिचार असि. जकत्रे्क जिद्यािी िर ह्या पोषाखीपणाला, 
िटण्र्ाम रडण्र्ाला, सोशल गिॅवरगच्र्ा ऐििी उघड उघड ‘सोशल गधवडग’ म्हणूि वििा करीि. 
 

ह्या शाळेंिल्र्ा काहंी जशक्षकाखेंरीि बह िेकािंा ह्या जिद्याथ्र्ाबद्दल आिर िाटि असे. जकत्रे्क िर 
भर िगांि “ि म्ही च आिा ंआम्हालंा जशकिा” असें जह कधीं कधीं म्हणि. मग जिद्याथ्र्ांिा त्र्ाच्र्ाजिषर्ी 
आिर िाटेल ह्यािं ििल कार्? ह्याच्र्ाभोंििी िेहमी जिद्याथ्र्ांचा घोळका असािर्ाचा. शाळेच्र्ा स ट्टीि 
जफरिा ं जफरिा ं वकिा जहरव्र्ा गार गििािर ही मंडळी एकीकडें बसि िेिें अिेक जिषर्ािंर चचा 
चालािर्ाची. ख शालचेंडू जिद्यािीमात्र ह्याचं्र्ािं रे्ि िसि. त्र्ािंले कोणी खाद्य पिािांि ग ंिि, िर कोणी 
पते्त खेळण्र्ािं आिंि मािीि. कोणी एकलकोंडें राहूि अभ्र्ासाची धोकंपट्टी च करीि. परंि  ह्या 
जिद्याथ्र्ांच्र्ा मेळ्र्ािं िसें काहंी िसािर्ाचें. र्ाचें जिषर् उच्च, र्ाचंी चचा बोधप्रि, िेिे जििोि असला िरी 
टिाळी क्वचीि च असे. सियिण िोडें जभऊि च ह्याच्र्ाशीं िागि. असा जभिीर् ति आिर जिद्याथ्र्ांच्र्ा मिािं 
असे. सहाध्र्ार्ी खरे. बरोबरीचे च िे. वधगामथिी ही िे करीि. पण त्र्ािंा आपल्र्ामध्र्ें आजण ह्या 
जिद्याथ्र्ांमध्र्ें प ष्ट्कळ अिंर जिसूि रे्ई. त्र्ाच्र्ा भाषणािं त्र्ािंा अलौकीक जिचार जमळि. िो चंद्र आजण िे 
चकोर, िो मेघ आजण िे मोर असा च िेखािा जिसािर्ाचा. शाळा स टल्र्ािंिरही िे घरीं रे्ि. िेहमी घरीं 
जिद्याथ्र्ांची गिी असािर्ाची. कोणी गजणिें सोडजिण्र्ाला, कोणी भाषाजिषर्क प्रश्ि जिचारण्र्ाला, कोणी 
काहंी, कोणी काहंी जिजमत्त करूि िेिे हिर राही. संध्र्ाकाळी जफरािर्ासस द्धा ं जिद्यािी असािर्ाचे च. 
एक रात्र सोडूि बाकीचा बह िेक िळे िे र्ािर्ाचे च. लोहच ंबकाचें आकषयण लागूं पडलें  कीं, ‘अजिस्च्छन्नजप’ 
लोखंड खेंचलें  िािें. रे्िे िर लोखंडाचा िडपणा जह जिद्याथ्र्ांि िाहीं. मग िें खेचलें  िािें र्ािं ििल 
कसलें? 
 

खरें म्हटलें  िर, ह्या शाळेंि ह्या थिेही िगाचा पजरचर् हा च ह्या जिद्याथ्र्ाला म ख्र् लाभ झाला. िेिें 
काहंी च जशक्षण जमळालें  िाहीं असें िाहीं. पारशी िाजडर्ा माथिर सारखे अजिशर् उत्कृष्ट जशक्षक िेिें होिे. 
त्र्ाम ळें  टेजिसि िडयथििची काव्र्ें आिडंू लागलीं. िोरो आजण कालाईल, रस्थकि आजण इमसयि अशा 
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प्रजिभािाि गं्रिकाराचंी ओळख झाली. गोल्डि-रेझरीसारखी प थिकें  आिडंू लागलीं. परंि  िेिला म ख्र् 
लाभ सागंािर्ाचा िर थिेहलाभ हा च म ख्र्िः सागंािा लागेल. ह्या थिेहीमंडळािंले जकत्रे्क थिेही प ढें ह्या 
जिद्याथ्र्ाबरोबर सहकारी झाले, त्र्ािंी सिांिी एकाच जिशिेें आर् ष्ट्र्ाचा मागय आखंला. जशिािी, िेपोजलर्ि 
इत्र्ािी परािमी प रुषािंा बालपणचें थिेही शिेटपरं्ि उपर्ोगी पडलें . रे्िें जह िसे च झालें . ििी 
सम द्राकडें चालली म्हणिे एकटी िाि िाही. अिेक लहाि िद्या, िाले, ओहोळ, झरे, प्रिाह ह्यािंा 
आपल्र्ाबरोबर घेऊि िािे. वकिा राििैभिािं रूळलेला प रुष एकटा च िेिीि िाहीं. त्र्ाच्र्ा बरोबर 
अिेक मंडळी असािर्ाची च. ह्या जिद्याथ्र्ांच्र्ा िीििािं हेंच आढळूि आलें . हा लोकसंग्रहाचा िोर 
अजधकार ह्या हार्थकूलािं च प्रकट झाला. 
 

िंोकसंिहमेिाणप संपश्यन्द्किुशमहशणस । 
 
हें सागंण्र्ाची रे्िें िरूर च िव्हिी. थिभाििः च प्रत्रे्क कृिी लोकसंग्राहक ठरे. आजण काहंी ि केलें  िरी 
लोकसंग्रहािं खंड पडािर्ाचा िाहीं. ह्याचें उिाहरण िेव्हाहंी कधीं कधी जिसे. जकत्रे्क िळेा ं हे जिद्यािी 
िमले िरी र्ािें अगिी थिब्ध असाि ेिोंडािूि शब्िही काढंू िरे्. िरी ि सऱ्र्ा जििशीं कोणी आलें  िाहीं असें 
घडािर्ाचें िाहीं. ह्याचें कारण िजक्षणामूिी स्त्रोत्रािं उघड करूि साजंगिलें  आहे. 
 

“णितं्र िटिरोमुशिें िृद्धा  णर्ष्ट्या गुरुयुशिा । 
गुरोस्िु मौनं व्याख्यायानं णर्ष्ट्यास्िु णछन्नसंर्य ” ॥ 

 
—अशी लोकसंग्रहाची स रुिाि र्ा हार्थकूलपासूि च झाली. ह्या जिद्याथ्र्ाच्र्ा जठकाणीं अिेक बह मोल 
ग ण आहेि हें रे्िें इिर जिद्याथ्र्ांिा जिसूि आलें , त्र्ाम ळें  ह्याच्र्ा भोंििी एक छोटीशी प्रभािळ, एक िि यळ, 
असा एक छोटासा संघच अिपेजक्षि िऱ्हेिें रे्िें िमला. त्र्ािं ह्या जिद्याथ्र्ांचे जिचार प्रमाण ठरंू लागले. 
ह्याची िागणूक िी च श्रेष्ठ अशी छाप पडली आजण रे्िें असे थपष्ट जिसू ंलागले की भगिद गीिेिींल भगििंाचंें 
िचि अगिी अक्षरशः खरें आहे. त्र्ािं जबलकूल उणेपणा िाही. 
 

यद्यदािरणि श्रषे्ठस्ित्तदेिेिरो जन  । 
स यत्प्रमािं कुरुिे िंोकस्िदनुििशिे ॥ 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि १३ िे 
 

िैरा्य 
 

िें हें णिषयिैरा्य । जें आत्मिंाभािें भा्य ॥ 
 
सिश भाग्र्ाचें भाग्र् कोणिें असेल, िैभिा ची पजरसीमा िरा कोठें पहािर्ास जमळेल, िर सिािि 
स खािंिाची ठेि कोठें ठेिलेली असेल िर िी रे्िें च आहे. िैराग्र् हें च भाग्र्ाचंें भाग्र्, ही च िैभिा ची 
थिगयिगरी आजण हा च सिािि सौख्र्ठेिा होर्. उत्तम आरोग्र्, शस्तिसंपन्निा, अि पम सौंिर्य, 
रािरािेश्वराचें ऐश्वर्य, बृहथपजिि ल्र् जिििा ह्या सगळ्र्ा गोष्टी मि ष्ट्र्ाला हव्र्ाशा िाटिाि. ह्या सिय गोष्टी 
मि ष्ट्र्ाच्र्ा महत्त्िाकाकें्षचा जिषर् झालेल्र्ा आहेि. सियिण जित्र् त्र्ाचंी च इच्छा करिाि. त्र्ाचं्र्ा अल्प 
अंशािे िो िो आपल्र्ा च अहंकाराच्र्ा िोऱ्र्ािं ड लि असिो! परंि  एकािा च जिरळ प रुष ह्याचं्र्ा पलीकडें 
िािो; त्र्ािंा अगिीं ि च्छ समििो. आजण त्र्ािं प न्हा ंअगिींच बाल्र्कालािं, आर् ष्ट्र्ाच्र्ा ऐि उमेिींि 
ज्र्ाला ह्या सिांजिषर्ीं िैराग्र् प्राप्ि होिें असें उिाहरण िर अगिींच जिरळा! 
 

“इमा रामा  सरथा  सत् या । नहीदृर्ा िंंभिीया मनुष्ट्य ै” ॥ 
 
अरे िजचकेिसा! ह्या अलभ्र् अशा अप्सरा पहा. आजण त्र्ा बरोबर च 
 

“ये ये कामा दुिंशभा मत्यशिंोके । सिाकामान् छंदि  प्राथशयस्ि” 
 
मि ष्ट्र् लोकािं ि जमळणारें सिय भाग्र्भोग िंू माग. इिकें  च कार् पण 
 

“स्िय ंि जीि र्रदो यािणदच्छणस ।” 
 
िाटेल जििकें  आर् ष्ट्र् मागिू घे. इिके सगळें प्रलोभि िूर सारूि ज्ञािेश्वरािंीं म्हटल्र्ाप्रमाणें “क जहलें  
जपजशिश्वािाचें” —क त्र्र्ाचें सडलेलें  मासं समिूि—ह्या सगळ्र्ाचा त्र्ाग करणारी िजचकेिसारखी व्र्स्ति 
खरोखर एकािी च. अशा व्र्तिीची िियिपद्धजि िगाच्र्ा अगिीं जिरूद्ध जिशिेें चाललेली जिसूि रे्िे. रे्िें 
जह आपल्र्ाला िी च िजचकेिसाची मूर्ति ह्या जिद्याथ्र्ांच्र्ा रूपािें उभी आहे असें म्हणिा ं रे्ईल. म ळीं च 
अजिशर्ोस्ति ि करिा ंशकंराचार्य, ज्ञािेश्वर, रामिास ही प्रिियकपरंपरा िैराग्र्रूपािें रे्िें समाजिष्ट झाली 
आहे, असें जिसूि रे्ईल. रामिासािंी लग्िािूंि पलार्ि केलें  आजण रे्िें िर म ंिीि च संन्र्ासाची घोषणा 
केली गेली अशी चढिी पार्री जह रे्िें आढळूि रे्ईल. 
 

म ंिीिल्र्ा त्र्ा घोषणेिंिर बडोद्यास शाळेंि जशकि असिां, बाहेरूि सहाध्र्ार्ीं जिद्याथ्र्ांशीं िािा 
जिषर्ािंर जिचारजिजिमर् चालंू असिा,ं एक-एक-एक-असें जििस एकामागिू एक लोटि असिा ंिैराग्र्ाची 
जचत्कला प्रजिपचं्चद्राप्रमाणें एकसारखीं िाढि च गेली. पािसाळ्र्ािं महाििीचा पूर अिािर असािा वकिा 
िसंिऋिंूि फ लाचंा बहर िसा काहंी अकल्पिीर् होऊि िािा त्र्ाप्रमाणें िारुण्र्ािं पिप्रिशे करीि असिा ं
िैराग्र्ाचा भर अिेक िऱ्हेिें उचंबळंू लागला. खाणें, जपणें, बसणें, उठणें, बोलणें, चालणें—भराभर एकेक 
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गोष्ट बिलंू लागली. आिा ंमिाची घडण पूणयपणें िैराग्र्ा च्र्ा म शींि ओिली गेली. पूिी अगिीं लहािपणीं 
गािी िापरली िेिढीं च, आिा ंिी सोडूि जिली. एक काळी घोंगडी आंिरािर्ाची ि एक धोिर पाघंरािर्ाचे 
हा िम स रंू झाला. िी च घोंगडी जििसा बसण्र्ासाठीं िापरलीं िाई. उशीला स द्धा काहंी िाही. रात्र 
असो, जििस असो, िंडी असो, ऊि असो आपल्र्ा समोरचें िार अगिीं सिाड उघडे ठेिािर्ाचें. चोर रे्ईल 
म्हणूि आपण िार बंि करूि इिरापं्रमाणें चोरूि जििािर्ाचें िाहीं. एकिा ं त्र्ा घोंगडीिर अंग टाकलें  
म्हणिे िरूि धोिर अगिीं िोंडािरूि स द्धा ं ग रफटूि घ्र्ािर्ाचें ि सकाळपरं्ि केिळ पे्रिित् उिाणें 
जििािर्ाचें, सकाळीं उठल्र्ाबरोबर ऊि पाण्र्ािें थिाि करण्र्ाची कोंकणािील पद्धि असे. ब्रह्मचाऱ्र्ाला 
ऊि पाणीं चागंलें  िाहीं असें कोठें िाचिािं आलें . ित्क्षणीं ऊि पाणीं सोडूि जिलें . अगिीं पहाटे भर 
िंडीिस द्धा ं िंडपाण्र्ािें जबिजिक्कि थिाि करािें. िास िास िळाखालीं बसािें. पूिी पार्ािं िोडा असे. 
आिा ं िो जह सोडूि जिला. प्रखर उन्हािें िमीि ि सिी भािूि जिघे. त्र्ािं प न्हा ं बडोद्यािं प्लेग असला 
म्हणिे गािंाबाहेर ३-४ मलैािंर काजशजिश्वशे्वराच्र्ा मजंिराििळ राहणें असलें  म्हणिे िेिूि रोि अकरा 
िाििा ं मध्र्ें लागणाऱ्र्ा िैििपूरच्र्ा फ फाट्यािूंि िाि े लागे. पार् ि सिे होरपळूि जिघि. त्र्ाम ळें 
डोळ्र्ाचंें जकिी ि कसाि होि आहे, इकडे जह लक्ष िाहीं. 
 

‘णमणथिंाया ंप्रदीप्िाया ंन मे दह्यणि ककिन’ ॥ 
 
असा हा अभ्र्ास होिा. पार् भाििाि िर भािोि! हे पार् म्हणिे मी िव्हे. आत्मा अगिीं जिराळा आहे. िो 
िर “िैिं िहजि पािक” ह्या कोटींिला, िेिें माझ्र्ा पार्ाची पिा मी का ंकरािी? उलट रजििारीं स ट्टीच्र्ा 
जििशीं जफरािर्ाला जिघािर्ाचें िें म द्दाम भरा बारा िाििाचं—मग १०/१२ मलै जफरूि घरीं संध्र्ाकाळच्र्ा 
स मारास र्ािर्ाचें. पार् पोळंू िेि, िरूि डोकें  िापूं िे, अंगाचा घाम होऊं िे—कसें जह होिो परंि  ‘स खा 
आंग िेऊं िरे्’ ह्या समिोस्तिप्रमाणें झालें  पाजहिे. कणखरपणा बाणला पाजहिे. ह्या स खाला लाचािलेल्र्ा 
शरीराला िमिलें  पाजहिे, पजरव्रािकत्िाची, पर्यटिाची संिर् झाली पाजहिे. —असा हव्र्ास असे. ह्या 
हव्र्ासाम ळें  डोळें  अगिीच जबघडलें . आधंळ्र्ासारखी स्थिजि झाली. रात्रीं आकाशािंले िारे जिसािर्ाचे 
िाहींि, जििसा शाळेंि फळ्र्ािरचीं अक्षरें जिसािर्ाची िाहींि परंि  चष्ट्मा घालािर्ाचा िाहीं, हा जिधार. 
बजहदृय जष्ट गेली िर िािो अंिदृय जष्ट कोणी जहराििू घेऊं शकेल कार्? हे बाहेरचें डोळे गेले िर आंिले 
उघडिील, ‘चक्ष िे सत्र्’ं चा अि भि गेला िरी ‘र्दृषं्ट िन्नष्ट’ं चा अि भि रे्ईल. ध्र्ािाची सृजष्ट फ लेल. 
जमल्टि आधंळा च िव्हिा का? होमरचे काव्र् त्र्ाचं्र्ा बर्तहदृष्टीचा पडिा बंि झाल्र्ािरच बाहेर पडेल िा? 
काहंी जह होिों; चष्ट्मा िको असें िाटि असें. त्र्ाचे कारण त्र्ा चष्ट्म्र्ापाठीमागची उपाधी! िो परिेशािंला 
असािर्ाचा; इिर म लें  डोळें  चागंले असूि झीरो िंबरचा चष्ट्मा केिळ ऐटीखािर लािीि—इिके ि ग यण 
असलेला िो िको च चष्ट्मा. केिळ ह्या चष्ट्म्र्ाचें च कार्? इिर जिद्याथ्र्ांची ओढ अिेक िथिंूकडे 
एकसारखी लागलेली असे. कोणी भागं पाडी, कोणी हािरुमालािें िारंिार िोंड प शी, कोणाचें आपल्र्ा 
जिऱ्र्ाकडे लक्ष, कोणास िाटे चापचोप करूि स ंिर जिसािें, पण िें सिय मारे्चे पटल रे्िें कोठलें? िषांिूि 
िडील एकिा ंकापडाच्र्ा ि कािािं िेि. मग त्र्ािंी ि काििाराकडूि जिरजिराळीं कापडें पहािीं ि त्र्ािंलें  
एकािे प ढें करूि म्हणािें ‘हा ंहें बरें आहे िाहीं?’ त्र्ािंी असें म्हटल्र्ािर त्र्ािंी केिळ जिमिथकपणें माि 
डोलिािी. बरें िाईट कापड जििडण्र्ाची मिस्थिजि च मािळली होिी. धोिर, सिरा, टोपी—िडील िें 
घेऊि िेि िें घ्र्ािर्ाचें. बलैािंा िसें जिकडें न्र्ािें जिकडे िे जबचारे िािाि. िसे कोणत्र्ा जह ि कािािं न्र्ा 
आजण कसलें  जह कापड द्या. रे्िें त्र्ाची आिडजििड काहंीं च िसािर्ाची. त्र्ा क्षणभगं र शरीरािर पाढंरें 
कापड आलें  कार् आजण काळें आले कार्? कोटाला पाचं ग ंड्ा लािल्र्ा कार् आजण साि ग ंड्ा लािल्र्ा 
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कार्, धोिर ह्या काठाचें घेिलें  कार् आजण त्र्ा काठाचें घेिलें  कार्, अििा काठ च िसला म्हणूि िरी 
कार् जबघडिें? सािलीचा का कोणी कधीं जिचार करिो? अशी मिोिृजत्त असे. 
 

काष्ठाआड अ्न । आणि िस्त्राआड न्न ॥ 
 
िेिें कार् पहािर्ाचें? िेल चोपडण्र्ाचा िर जिरथकार च असे. जििाळींि आईिें क्वजचत् बळें च िेल लािलें  
असेल िर सागंिा ंरे्ि िाहीं. बाकी िे जह बह िेक िाहीं च. अशा मिस्थििींि िाटक-जसिेमा पाहणें िर शतर् 
च िव्हिें. फति ‘पािपिचा मोबिला’ हे एक च िाटक लहािपणीं पाजहलें . िसाच जसिेमा िर जसिेमाच्र्ा 
जिएटरािं िोडा िळे पाहूि प ढें थिच्छ झोंप च घेिली. त्र्ा जसिेमाच्र्ा झगझगीि जचत्रािंी डोळ्र्ािंा फार च 
त्रास िाटंू लागला. लहाणपणींस द्धा ं िे रबरी चेंडू, त्र्ा लखोट्या, िे पिंग, िी मािीची खेळणीं, िे 
िािजिण्र्ाचें बािे, कशाची जह इच्छा धरलीं िाही, मग जििाळींि िारू उडिणें, होळींि बोंबा मारणें, 
रंगपंचमींि रंग उडिणें ह्याचंा िर प्रश्ि च सभंिि िाहीं. 
 

खाण्र्ाजपण्र्ािं जह िैराग्र् िृत्तीचा च पगडा जिसूि रे्ई. “जििं सि ं जििे रस”ं —हा विकण्र्ाला 
अजिशर् कठीण जिषर् स द्धा रे्िें सहि विकला गेला होिा. सकाळीं जिर्मािें िूध प्र्ािें, शरीरािं शस्ति 
आली पाजहिे म्हणूि आई िेहमी काळिी घ्र्ािर्ाची; पण जिद्यािी आलेले असले, गजणिाचे प्रश्ि सोडिणें 
चालंू आहे, भजूमिीच्र्ा आकृजि काढिाहेि, कोणत्र्ा िरी जिषर्ािर चचा चालली आहे, अशा िळेीं िें िूध 
जपणें जह िसेच राहूि िािर्ाचे. ि पारीं जह अगिीं शाळेच्र्ा ऐििळेेिर सिय जिद्यािी भराभर घरोघर जिघूि 
िािर्ाचें. मग कसे िरी िोि घास खाऊि शाळेंि जिघूि िािें. संध्र्ाकाळीं जह िें च, िेििािंा जह जिचाराचें 
ि फाि मथिकािं उठलेलें  असािर्ाचें. एकिम आपोष्ट्णी घेऊि टाकािर्ाची. मग सिय पिािय िसे च िाटािं 
पडूि रहाि. असें जकिी िरी िळेा ंघडािें. बाहेर िािेिळेीं ‘अम क पिािय अम क जठकाणीं ठेिला आहे िो 
घेऊि खाण्र्ासाठीं’ आई बिाििू िािर्ाची, परंि  त्र्ाचा काहंी च उपर्ोग होि िसे. आईिें थििः 
जिल्र्ाजशिार् कोणािा जह पिािय कधीं च खाल्ला िाहीं. आई बडोद्याहूि कोकणािं िाि असिा ंउन्हाळ्र्ािं 
आंबे घ्र्ाि े म्हणूि काहंीं रुपरे् िेऊि गेली. परंि  आंबे बािारािं िाऊि घ्र्ाि ेही मिाला पे्ररणा च कोठें 
होिी? िे रुपरे् िसे च पडूि राजहले. कोणिा जह पिािय आिडीिे खाणे हें म ळीं रे्िे िाहीं च. िेििािंा 
जकत्रे्क िळेा ंमीठ पडलेलें  िसलें  िरी त्र्ाचे भाि िसे. पिािय आळणी च खाल्ला िाई. मग आई थििः िेव्हा ं
िेिी वकिा ि सरे कोणी िेव्हा ं पिािांिला कमीिाथिीपणा िाखिी िेव्हा ं िो प्रगट व्हािर्ाचा. साखर 
परिेशी म्हणूि साखर च िज्र्य केली. ि सऱ्र्ाकडे म ळीं च िेिािर्ास िािर्ाचंें िाही. लग्ि, म ंि, समारंभ, 
ह्यािं म ळींच भाग घ्र्ािर्ाचा िाहीं. सख्र्ा बजहणीचें लग्ि घरीं होिें. िरी जह लग्िािं म ळींच भाग घेिला 
िाहीं. इिकें  च कार् पण घरचा म क्काम च हलिला. थिेह्याकडे सिय िळे बसूि रहािर्ाचें. इकडे जमष्टान्नाच्र्ा 
पंस्ति उठिाहेि आजण ह्या जिद्याथ्र्ाच्र्ा िेिणाचा जह पत्ता िाहीं. िेिढ्या त्र्ा लग्िाच्र्ा गिीि जह आईचें 
लक्ष असािर्ाचें. मग मध्रे्च आईिें चौकशी करािी. कोणाकडूि िरी ह्यास बोलाििू आणािें. मग त्र्ा 
लग्िघरीं ि िेििा ं आपल्र्ा उपरण्र्ािं ह्यािे काहंी खाण्र्ाचें पिािय बाधूंि घेऊि िाि.े ि थिेह्याच्र्ा 
खोलींि िाऊि खािें. कोणी असे दृष्ट्र् ऐकलें  जह िसेल. मग पाहण्र्ाची कार् किा! ह्या लग्िापासूि हा 
जिद्यािी इिका अजलप्ि होिा कीं बजहणीच्र्ा ििऱ्र्ाचंें िािं स द्धा ंमाहीि िव्हिें. घरािं प्रत्र्क्ष बजहणीचें लग्ि 
परंि  शाळेंि गािलेला जिचा ह षार िडील भाऊ िेिें म ळीं च हिर िाहीं. ह्याचा सिांिा मोठा अचंबा िर 
िाटला च. त्र्ा जबचाऱ्र्ािंा कार् माहीि कीं, जिकडें लग्िाचें बािे िाििलें  िाि आहेि आजण इकडे 
ित्त्िज्ञािािर ह्या जिद्याथ्र्ाचा आपल्र्ा सहाध्र्ार्ाशीं कडातर्ाचा िािजििाि चालला आहे! जिकडे 
जमष्टान्नाची पंगि िर रे्िें “ज्ञािामृिं भोिि”; जिकडे ‘श भमंगल’ चाललें  आहे िर इकडें इजिहासाच्र्ा 
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रोमहषयण प्रसंगाची फोड चालली आहे. ह्या समारंभाचा आजण ह्या जिद्याथ्र्ाच्र्ा मिःस्थििीचा अगिी 
िमःप्रकाशित् जिरूद्ध प्रकार होिा. ह्या ि च्छ ससंारािं हिारों लग्िें चाललीं च आहेि. हिारो जमष्टान्नें लोक 
खाि च आहेि. टामटूम जह िेहमीच पहाण्र्ािं रे्िे, पण असें उिाहरण कार् सहिासहिीं िाटेिर पडलेलें  
जिसेल? खरोखर ज्र्ािंी हे उिाहरण प्रत्र्क्ष पाजहले िे धन्र्! ज्र्ािंी ऐकले िे जह धन्र्!! आजण ज्र्ािंा 
त्र्ािंले ममय कळले, ज्र्ािंा त्र्ािंल्र्ा ित्त्िाचा अिलंब करण्र्ाची र्स्त्कंजचि इच्छा झाली िे जह धन्र्!!! 
 

ज्र्ाचंें जचत्त एकसारखें बाहेर च भटकि जफरिें, हा पिािय जिसला ग ंिलें  मि त्र्ािं, हें हॉटेल आले 
स टलें  जिभेला पाणी, ही रथत्र्ािरूि जमरिणूक चालली चालला बघार्ला, हा बडँ िाििो टिकारलेच 
काि ह्यािे—असें ज्र्ाचें मि, त्र्ािंा ह्या स्थििीची कल्पिा कशी रे्णार? त्र्ा िळेचें बोलणें एकिा ंसहि 
जिघालें  िेव्हाचंी आठिण म्हणूि एक प्रसंग सहि सागंण्र्ािं आला— “त्र्ािळेीं हलिार्ाची ि कािें, त्र्ािं 
माडंलेलें  िे बरफी, पेढे इत्र्ािी िािा िऱ्हेचे पिािय रथत्र्ािं जफरि असिा ंपाहण्र्ािं रे्ि. जिरजिराळें  लोक 
ि जिद्यािी िे पिािय घेिािंा जिसािर्ाचे. पण मला कधीं िशी इच्छा झालीं िाहीं. मला िे पेढें, बरफी िगरेै 
पिािय म्हणिे िगडाच्र्ा गारगोट्या भासि. मी रोि रथत्र्ािूंि त्र्ा माडंलेल्र्ा गारगोट्या ं पाही पण 
िगडाच्र्ा गारगोट्या खेरीि मला त्र्ािं काहंी रस आहे असें िशयि कधींच झालें  िाहीं. िसें च उन्हाळ्र्ाच्र्ा 
जििसािं जिद्यािी िमि, जिरजिराळीं सरबिें पीि, आईसिीम करूि खाि. पण त्र्ा प्रकारािंही मला कधीं 
भाग घेण्र्ाची इच्छा झाली िाहीं. एकिा ंअसे च काहंी जिद्यािी िमले होिे. आईसिीम खाि होिे. जिकडूि 
फंिीबोिा चालले होिे (प्रजसद्ध किी फंिीबोिाचें िशंि—हेही कजित्ि करीि). त्र्ािंा जिद्याथ्र्ांिी बोलािलें  
ि आईसिीम घेण्र्ाची जििंिी केली. िी ऐकूि िे िरा रागािें च म्हणाले, मी हे असले ि मचें सटरफटर 
खाणें खाि िसिों. मग एक जिद्यािी म्हणाला, फंिीबोिा जििाि ि म्ही ‘आईस’ िरी खा. त्र्ाला िर काहंीं 
हरकि िाही? लगेंच हें किी म्हणाले, बाबािंों, मी आईस खाि िाहीं आजण बापास ही खाि िाहीं. िे धंिे 
ि म्हीच करा.” 
 

अशी ही िैराग्र्िृजत्त त्र्ा िळेीं इिकी प्रबळ असे कीं िैराग्र्पोषक िो िो शब्ि कािीं पडे िो िो 
अगिीं खोल हृिर्ािं ठसूि िाई. सहि एकिा ंसकाळच्र्ा स मारास बहीण ि कारामाचा एक अभगं म्हणि 
होिी. 
 

जंि िािें उत्तम धंदा । िंि बहीि म्हिे दादा ॥ 
 
जिच्र्ा म्हणण्र्ािं कोणिा ही भाि िव्हिा. अिाकडें लक्ष िव्हिे. परंि  बजहणीच्र्ा िोंडूि िे बजहणीसंबधंीचे 
च उद गार ऐकूि त्र्ा अभगंािर जचत्तिृजत्त अगिी जखळूि गेली. िसें पाजहलें  िर प्रसंग अगिी साधारण होिा. 
एकिा ंआईकडे एक बाई बसािर्ास आली होिी. शिेारच्र्ा खोलींि हा जिद्यािी होिा. त्र्ा बाईचा आिाि 
िोडा मोठा च होिा. त्र्ाम ळें  जिचें बोलणें सिय कािािर रे्ि होिें. िी बाई िाईपरं्ि जिचा जिषर् एक च 
चालला होिा. िो म्हणिे “िाजगिे”. त्र्ा अमतर्ा बाईच्र्ा कािािं आिकाल अम क िाजगिे जिसिाि, 
िमकीिे िम क िाजगिे केले, ठकूिाईला िो िाजगिा शोभिू जिसिो आजण बकूबाईला हा शोभिू जिसिो. 
शिेटीं िी बाई गेल्र्ाबरोबर हा जिद्यािी आईकडें रे्ऊि आईला म्हणला— “आई, िाजगन्र्ाजशिार् ह्या 
िगािं ि सऱ्र्ा महत्त्िाच्र्ा गोष्टी च िाहीि? त्र्ा बाईची िी कटकट ऐकूण मी अगिी कंटाळूि गेलों. ि ला 
त्र्ा बाईला सागंिा ं रे्ि िव्हिे कार् की हा जिषर् आिा ंप रे म्हणूि, ि ला िरी िें ऐकण्र्ािं आिंि िाटि 
होिा कार्?” त्र्ािर मग आईिे साजंगिले “आिा ंप्रसंग प न्हा ंअसा आला िर मी जिषर् बिलण्र्ाचा प्रर्त्ि 
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करीि. मी िरी कार् करणार? त्र्ा बाईला िो च जिषर् आिडि होिा. आपआपल्र्ा आिडीप्रमाणें ज्र्ाचंें 
त्र्ाचें बोलणें असिें.” 
 

हार्थकूलमध्र्ें ‘िासबोध’ बजक्षसािं जमळिला होिा. त्र्ाचें मिि ह्या िळेीं एकसारखे चालंू असे. 
समिांपासूि ह्या जिद्याथ्र्ाला जिलक्षण थफूर्ति प्राप्ि झाली. िैराग्र्ाच्र्ा पे्ररणेंि रामिासाचें गं्रि फार मोठा 
आधार होऊि बसला. िासबोधाची अिेक आिियिें झालीं. त्र्ािंला उपिेश िंिोिंि पटला. िासबोधािंील 
जिसऱ्र्ा िशकापासूि िणयि केलेलें  संसाराचें भर्ंकर जचत्र त्र्ा िळेीं मागयिशयक होऊि बसलें . 
 

जन्द्म हा णि णिषमकाळ । जन्द्म हे णि िोखटी िेळ 
जन्द्म हा अणि कुश्चीळ । नरकपिन ॥ 

 
ही खात्री झाली. िासबोधाम ळें  ही खात्री पटली असें िव्हे. पण िासबोधाम ळें  मूळिृत्तींचें अजधक दृढीकरण 
झालें . सिय गं्रिािं िासबोध गं्रि श्रेष्ठ िाटंू लागला. त्र्ाचें जह कारण हें च. अंिर्ामी िी िी कल्पिा केली िी 
िी िासबोधािं आढळली. त्र्ाम ळें  घरी आईखेरीि इिर कोणाशीं म ळीं च बोलणें िसािर्ाचें. मग इकडच्र्ा 
जिकडच्र्ा गोष्टी वकिा िट्टामथकरी कोठूि असणार? 
 

कमशयोगें सकळ णमळािंीं । येकें  स्थळीं जन्द्माणस आिंी । 
िी िुिा ंआपुिंी माणनिंीं । कैिी रे पढिमूखा ॥ 

 
ही ओिी हृिर्ािं पक्की ठसूि गेली. 
 

ये ि क्षिीं मरून जासी । िरी रघुनाथीं अिंरिंासी । 
माझें माझें म्हििोसी । म्हिौणनया ॥ 

 
म्हणूि आपला िळे म ळींच िार्ा घालिािर्ाचा िाहीं. िथि िः ह्या घराचा कोणत्र्ा जह िऱ्हेचा पाश ह्यािंा 
लागि होिा, अगर घराचंी काहंी उपाधी होिी असें म ळीं च िाहीं िरीं— 
 

जयाणस िाटे सुख णि असािें । 
िेिें रघुनाथ भजनीं िंागािे ॥ 
स्िजन सकळ ही त्यागािे । 
दुखमूळ जे ॥ 

 
अशा सारख्र्ा ओव्र्ा िारंिार जचिािं घोळि असि. गृहत्र्ाग केला पाजहिे असें िाटें. घरािंील कोणिे जह 
काम कोणी जह सागंि िसे. बािारािंली भािी जह एकािे िळेीं आणण्र्ास कधीं च कोणी साजंगिलें  िाहीं. 
कोणत्र्ा जह िऱ्हेची घरची उपाजध िव्हिी. ह्या जिद्याथ्र्ाजिषर्ींच्र्ा आिराम ळें , उग्रिेम ळें  कोणी जह 
जििाकारण कटकट करीि बसला आहे त्र्ाम ळें  ह्यास त्रास होि असें बह िेक घडि िसे. सकाळपासूि 
संध्र्ाकाळपरं्ि घरािं केिळ ‘मूक’ अशी च ह्या जिद्याथ्र्ाची स्थिजि होिी. िरी 
 

णजििंग णजि घेिी पे्रि साडुंणन देिी । 
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ह्या समियिचिाप्रमाणें आपलें  िे रतिसंबंधी त्र्ाचं्र्ाशीं संबंध िकों अशी त्र्ािेळची जिष्ठा होिी. अजिशर् 
गरीब थिभाि, िडील भािाजिषर्ीं पराकाष्ठेचा आिर अशा पाठच्र्ा भािािें साधें एकािें गजणि जिचारलें  िरी 
त्र्ाला म ळीं च सागंािर्ाचें िाहीं. ‘बाबािंा जिचार’ हें उत्तर ठरलेलें . बाहेर चें जिद्यािी मात्र रोि रे्ऊि, 
गजणि, इंग्रिी, इजिहास—कार् िाटेल िें जशकंू शकि. पण भािाला अडलेला एकािा शब्ि जह सागंणे 
व्हािर्ाचें िाहीं. ज्र्ाथि च लगट करूि, आग्रह धरला िर जिियर्पणे मारण्र्ास जह मागेप ढें पहािर्ाचें 
िाहीं. पण िारा म्हणिू म ळींच जमळािर्ाचा िाही. जफरािर्ास िळेेस एकटें िािर्ाचें परंि  भािास रे्ऊं 
द्यािर्ाचें िाहीं. भाजिक भाऊ आिरपूियक मागूि मागिू िरी ि कळि गेला आजण िी गोष्ट लक्षर्ािं आली िर 
मारीि मारीि हाकूि द्यािर्ाचें. अशी थिििासंंबधंी रुक्ष दृष्टी होिी. ह्याचें कारण हें च. 
 

कैिी मािा कैिा णपिा । कैिा भ्रािा । 
कैिी सुहृदें कैिी िणनिा । पुत्रकिंत्राणदक ॥ 
हें िंू जाि मायेिी । अिधी सोइरी सुखािी । 
हे िुझ्या सुखदु खािी । सागंािी नव्हेिी ॥ 

 
ह्या ओव्र्ा—अशा ह्या िासबोधाच्र्ा ओव्र्ा िीि कीं प्राण िाटि. त्र्ाचं्र्ाप ढें सिय िगत् ि च्छ होऊि िाई! 
जिििािंा िो िासबोध डोतर्ाििळ च असािर्ाचा. त्र्ा िासबोधाजि प थिकािंा कोणी हाि लािला कीं 
िाजघणीच्र्ा जपलािंा हाि लािल्र्ािर िशी िाघीण चििाळािी िीच, अगिीं िशी च प्रिीजि र्ािर्ाची. 
आपली सिय प थिकें  कपाटािं व्र्िस्थिि रीिीिें बाधूंि जशििू प ठ ठे चढििू क ल पािं ठेिािर्ाचीं. रोि त्र्ा 
प थिकाचें िाचि चालें . त्र्ािर पेस्न्सलीिें िऱ्हेिऱ्हेच्र्ा ख णा होि. महत्त्िाच्र्ा ओव्र्ा ं चाळल्र्ा िाि. 
महत्त्िाच्र्ा शब्िाचंा, कजठण शब्िाचंा कोश िर्ार करणें चालें . सिय ब जद्ध एकिटूि त्र्ािर पजरश्रम 
व्हािर्ाचा. त्र्ािंले सिय सिंभय डोळ्र्ाप ढें आणािर्ाचे. जिचाराचें सिय धागेिोरे, एकमेकािं ग रफटलेल्र्ा 
त्र्ाचं्र्ा ग ंिी उकलािर्ाच्र्ा. आिडीचीं िचिें थमरणािें भराभर ४/४ िास म्हणि िािर्ाचीं. ४/५ हिार 
कजििा म्हणणें एक लीला होऊि गेली होिी. मिाच्र्ा श्लोकाचंी एक प्रि रातं्रजििस ििळ ठेिािर्ाची. 
शकंर श्रीकृष्ट्ण िेिाजंिषर्ीं स द्धा ं ह्या रामिासी िाङ्मर्ाम ळें  अजिशर् आिर असे. त्र्ाचं्र्ा िासबोधाच्र्ा 
प्रथिाििेची जह पारार्णािर पारार्णें होि. िैराग्र्ाच्र्ा उसळीमध्र्ें, जिचाराचं्र्ा िंद्रीमध्र्ें, चार-चार िास 
आपल्र्ा खोलींि फेऱ्र्ा घालाव्र्ा, िे मिाचे श्लोक, अगिीं गियिा करूि म्हणािर्ाचे. सबंि गल्लीच्र्ा गल्ली 
िणाणिू िाि असे. त्र्ा आिािािें िािािरण भरूि िाई. त्र्ा गंभीर घोषािें िसािसािं थफूिीचा सचंार 
होई, रतिािं चिैन्र् खेळे आजण जचत्तािं त्र्ाचा पडसाि घ मि राही. पहाडी खणखणीि वसहगियिेचा च 
आिाि िो! िेिें संगीिाची जिलाजसिा िसे. पौरुषाचा प्रकषय, गाभंीर्ाची सीमा, रणागंणािंलीं रणभेरी िेिे 
झडिे आहे, जिभयर्िेचा हा थिचे्छ संचार आहे, अशी प्रिीजि रे्ई. 
 

बाहेर गािंच्र्ा लोकािंा ह्या िैराग्र्ाच्र्ा भजूमकेची माजहिी कोठूि असणार? त्र्ािंा लौजकक ह षारी, 
उत्तम जिद्याभ्र्ास, क लशीलाची श्रेष्ठिा र्ापलीकडे कल्पिा च िसे. त्र्ाम ळें  आपल्र्ा म लीला हें थिळ बरें 
आहे अशा समि िीिें िजडलाचं्र्ाकडें जकत्रे्क लोकाचंी पत्रें र्ािर्ाचीं. अशीं काहंी पत्रें िजडलाचं्र्ा अगोिर 
च ह्याचं्र्ा पाहण्र्ािं आल्र्ाबरोबर िजडलािंा ि िेिा ं च िी िाबडिोब िाळूि टाकलीं. िजडलािंी ‘ि ला 
लग्ि करािर्ाचें िसेल िर िको करंू. परंि  माझीं पत्रें िाळणें र्ोग्र् िाहीं’ असें जह र्ािर साजंगिलें . ह्याच 
कालािधींि एक गृहथि पाह णे म्हणूि आले, िोि-चार जििस राजहले. परि िािािंा त्र्ािंी साजंगिलें  की 
मी आलों होिों जिराळ्र्ा च उदे्दशािे. माझ्र्ा म लीला हें थिळ पहािें ि रे्िली एकंिर पजरस्थिजि थििः 
अिलोकािी म्हणूि मी इिके जििस राजहलों, परंि  हा जिद्यािी िरुण आहे, ब द्धीमान्  आहे, क लीि आहे, 
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पण इितर्ा अल्प िर्ािं ह्याच्र्ा जठकाणीं धगधगीि िैराग्र् िसें पाहण्र्ािं आलें  िसें कोठें च पाजहलें  िाहीं. 
हा कधीं जह लग्ि करणें शतर् िाहीं. ही गोष्ट अिलोकिािरूि माझ्र्ा लक्षर्ािं आली. हा जिसािर्ाला 
जिद्यािी आहे पण केिळ ऋषीि ल्र् आहे. िरी माझा हेिू रे्िे सफल झाला िाहीं िरी ह्याचें िशयि झालें  हें जह 
मी एक माझें भाग्र् च समििों! 
 

शाळेि असूि शाळेंि िाही, जिद्यािांि असूि जिद्याथ्र्ांि िाहीं आजण घरीं असूि घरािं जह िाहीं. सिय 
लौजकक जिषर्ापंासूि अगिीं अजलप्ि. खाणें, जपणें, बसणें, उठणें सियत्र िैराग्र्ाची छटा पडली. 
‘पद्मपत्रजमिाभंसा’ ह्या सूत्रािं िीिि गोिलें  गेलें . िारुण्र्ाच्र्ा केिळ स रुिािीला च ‘अिेकिन्मसजंसद्ध’ 
अशी ही अलभ्र् भजूमका करिलामलकिि झाली. 
 

कोऽहं कस्त्िं कुि  आयाि  का मे जननी को मे िाि  । 
इणि पणरभािय सिशमसारं णिश्व ंत्यतत्िा स्िप्नणििारम्  ॥ 

 
ही मूलसंशोधकिृजत्त रे्िें िीव्रिेिें िाढि चालली. आजण िगाकडे पाहूि 
 

साडूंणन राम आनंदघन । ज्यािें मनीं णिषयकििन ॥ 
त्याणस कैसें समाधान । िंोिंंगिासी ॥ 

 
ह्या ओिीचा अि भि बाणिू गेला. प्रभािकालापूिीं अरुणाची प्रभा फाकंिें, िमािमािें मग सिय जिशा 
उिळिाि त्र्ाप्रमाणें िैराग्र्ाची प्रभा प्रत्र्ंगािर फ लि गेली. जिचा प्रकाश प्रत्रे्क जिरे्िर पडि चालला. 
जचत्त वचििाच्र्ा खोल भािराज्र्ािं गकय  होऊि गेलें . मथिकािं ित्त्िज्ञािाचे ि फाि चालंू झाले. ह्या 
अिथिेच्र्ा प्रचंड िगेाम ळें  इिरासं िी गंभीरिा, िी उग्रिा, अगिी अगम्र् िाटे. पण िेिें आपल्र्ा अप्रजिबद्ध 
गिीपलीकडे िगाची कल्पिा च िव्हिी. िी गजि ि सरी गोष्ट िाणि च िव्हिी. 
 

यत्र नान्द्यत्पश्चणि नान्द्यच्ुिोणि नान्द्यणद्वजानाणि । 
स भूमा ॥ 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि १४ िें 
 

देर्सेिेिी ियारी 
 
बािंपिापासून केसरीचें िाचि, िेशकाळपजरस्थििीची पूणय िाणीि, िािा िेशाचं्र्ा आजण िािा िऱ्हेच्र्ा 
इजिहासाचंें आजण िोर प रुषाचं्र्ा चजरत्राचंें अध्र्र्ि—त्र्ाम ळें  िेशसेिा हें िीििाचें एक अपजरहार्य अगं 
ठरूि गेलें . िेशाची माजहिी जमळिण्र्ासाठीं बह िेक महत्त्िाचीं िियमािपत्रें िाचल्र्ाजशिार् जििस िाि िसे. 
ज्र्ा िर्ािं केिळ थिािाच्र्ा, कीिीच्र्ा, स खोपभोगाच्र्ा मिोराज्र्ािं सियसामान्र् मि गकय  असािर्ाचें त्र्ा 
िर्ािं श्रीसमिांप्रमाणें— 
 

‘आई, कििा करिों णिश्वािी’ 
 
असें िेशसेिचे्र्ा वचिेिे मि व्र्ग्र झालेलें  असें. माझ्र्ा असामान्र् ब जद्धमते्तिें मी प ढें हिारों रुपरे् जमळिीि, 
मोठमोठें िाडे बाधंीि, बागबगीचे फ लिीि, असले जिचार िर मिािं रे्ि िव्हिे च, पण अगोिर चजरिािाचा 
काहंीं अल्पसा िरी धंिा करूि मग बाकी िेशसेिा करीि, असले जह जिचार मिािं िसि. सिय िळे, सिय 
शस्ति सेिसेाठीं च. 
 

जो परोपकार करि णि गेिंा । 
पाणहजे िो ज्यािंा त्यािंा ॥ 
मग काय उिें ियािंा । 
भूमंडळीं ॥ 

 
त्र्ाला का ंिोि भाकरी जमळणार िाहींि? असा भव्र् सनं्र्ासी जिचार मिािं होिा. सनं्र्ासी जिचार म्हणिे 
खरोखर बािशाही जिचार च िो! िेपोजलर्ि बािशहा सेंट हेलेिा रे्िे कैिेंि असिा ं त्र्ाचा इंग्रि 
अजधकाऱ्र्ािंी अजिशर् छळ केला. कधीं कधीं त्र्ाला िीट अन्नसाम ग्री जह जमळंू िरे्. िेव्हा ं त्र्ािें एकिा ं
अजधकाऱ्र्ासं जिरोप पाठजिला कीं, “मला ि मच्र्ा साम ग्रीची म ळीं च पिा िाहीं. काहंीं केले िरी ि म्ही मला 
उपाशी मारंू शकणार िाहीं. पहाऱ्र्ािर ठेिलेल्र्ा शूर जशपार्ाकंडे मी िाईि. मी जह म्हािारा शूर जशपाई 
आहे. िे मला आपल्र्ाबरोबर भाकर खाण्र्ास िाहीं म्हणणार िाहींि.” िेपोजलर्िची बािशाही खरोखर ह्या 
उद गारािं होिी. आपली जशपाईजगरी आपल्र्ाला सन्मािपूियक भाकर िेईल च अशी त्र्ाची खात्री होिी. 
रे्िें जह ही च बािशाही बाणूि गेलेली होिी. र्ा बािशाहीचा अिय कार्? लोक परमािय िेशसेिा िैिािर 
सोपििाि. थिािय आजण संसारािं मात्र प्रर्त्ि करीि असिाि. रे्िें परमािय आजण िेशसेिा प्रर्त्िािें 
करािर्ाची आजण िेहाचा जिचार िैिािर सोपििू द्यािर्ाचा अशी स्थिजि होिी. हाच र्ा बािशाहीचा अिय! 
 

सिय िळे सिय शस्ति सेिसेाठीं, िेशासाठीं द्यािर्ाची ही गोष्ट खरी, पण व्र्तिीची शस्ति जकिी? 
आजण हा िेश केिढा? हा वहि थिाि िेश म्हणिे काहंी लहािसहाि िेश का आहे? एक मोठें खंड च आहे 
हें! भरिखंड िािं एिढ्यासाठीं च पडलें . त्र्ा िेशाची सेिा करािर्ाची कशी? परकीर् सते्तखालीं हिबल 
झालेला, शिशः जिभागला गेलेला, परकीर्ािंी जपळूि काढलेला, िाजरद्रािे पीडलेला, अज्ञािािें 
ग्रासलेला, भाडंणािंी ब िब िलेला, हा िेश प ढें कसा िाईल? ह्याचे एकीकरण कसें होईल? ह्याला 
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थिािंत्र्र् कसें जिसेल? ह्या प्रश्िािंा कार् उत्तर िेणार? र्क्षप्रश्िाचंीं उत्तरें धमयरािािें जिलीं. पण िेिें 
जिव्िळ प्रश्िाचंीं उत्तरें िेऊि भागि होिें. रे्िें िरी उत्तरें जमळालीं असें क्षणभर गृहीि धरलें  िरी िेिढ्यािें 
कार् होणार? त्र्ा उत्तराि रूप कृजि कशी घडििू आणािर्ाची? ह्या जिष्ट्प्राण िेशािं िोि माणसें जह एके 
जठकाणीं रे्ऊं शकि िाहींि, भािाभािािं जह भाडंणें, कोणी कोणाचें ऐकि िाही. 
 

करंटे णमळािें सिे । जो िो बुद्धीि सागंिो ॥ 
 
अशा स्थििींि िेशकार्ाची प्रचंड कमयचिें  चालािीं कशी? खरोखर ब जद्ध क ं जठि होऊि िाईल, मि ष्ट्र् 
हिब द्ध होऊि त्र्ाची चेििा िेहािंल्र्ा िेहािं जिरूि िाईल, अशी ह्या िेशाची हीि स्थििी आहे. 
 

पण संिाचं्र्ा गं्रिाचंा ह्या जह बाबिींि रे्िें मोठा च आधार जमळाला. 
 

सामर्थ्यश आहे िळिळीिे । जो जो करीिं ियािें । 
परंिु िेथें भगिंिािें । अणधष्ठान पाणहजे ॥ 

 
भगििंाच्र्ा अजधष्ठािाच्र्ा िोरािर िेशाला िरूि म ति करिा ंरे्ईल, कसें होईल हा प्रश्ि च िाहीं. अशी 
मिःस्थिजि बिली. लंकेमध्रे् राक्षसाचं्र्ा त्र्ा प्रचंड िमािािं एकटा मारूिी गेला. त्र्ाला िेिें कोणिें बळ 
होिें? िो िो प ढें रे्ईल त्र्ाला 
 

‘िया झोणडिों दास मी राघिािा’ ॥ 
 
अशी त्र्ाची िृजत्त होिी. सकंटािंा, अडिळ्र्ािंा िूर सारूि प ढें िाऊं. ‘अशतर्’ हा शब्ि िेपोजलर्िच्र्ा 
कोशािं िव्हिा. िसा आपल्र्ा जह कोशािं िसािा. आजण अम क झालें  पाजहिे, िम क झालें  पाजहिे ह्या 
फलासतिीच्र्ा जिचारापेंक्षा ंमी माझी कामजगरी बिािली पाजहिे. मला ि सरें जिचार करण्र्ाची िरूर च 
िाहीं. ही कियव्र्पर जिष्ट्काम िृजत्त जह रे्िें बिूि गेली होिी. 
 

इजिहासाच्र्ा अध्र्र्िािें हा सिय पार्ा मिबूि झाला होिा. “िोफ झाली; महाराि गडािर गेले. 
मी माझें काम केलें . आिा ंमला आिंिािे मृत्र्ू रे्ि आहे.” पाििवखडीिलें  बािी प्रभचूें हे पािि उद गार—
मृिािंा जह सिीि करणारें उद गार—मिािं शकेडों िळेा ं रमूि गेलेलें  होिे. िेशसेिसेाठीं आज्ञाधारक 
जशपार्ाचं्र्ा मोठमोठ्या फौिा पाजहिेि; त्र्ापेक्षा ं ह कमी ग णाचं्र्ा प्रचंड सम िार्ाची आिश्र्किा िाथि 
आहे, हें सिय अिमािणें चाललें  होिें. एका जशिािीच्र्ा पाठीमागें शेंकडो जशिािी लपलेले आहेि. िे गेले, 
मेले, इजिहासाला त्र्ाची िाि िाहीं. परंि  ह्या जिद्याथ्र्ाच्र्ा ज्ञािचक्षूला िे थपष्ट जिसि होिे. त्र्ाचंी 
कामजगरी आपल्र्ा जिव्र् दृष्टीिें अिलोजकली िाि होिी. त्र्ा अज्ञाि महात्म्र्ाचंें डािपेंच जशकणें रे्िें चालंू 
होिे. पार्ािं िाऊि बसािें कळस होऊि मग कोणी जह झळकेल. पजहले घाि आपण घालािे, शिेटचा 
िगड फ टणारा घाि कोणी जह घालील. ही जिष्ठा आपल्र्ाला आपल्र्ा आसपास उभी केली पाजहिे. ह्याचा 
अंिाि घेणें चाललें  होिे. एकाला िर्ार केला िर त्र्ािें ि सऱ्र्ाला िर्ार केला पाजहिे. एक-एक-एक 
करीि, प ढें प ढें िाि एक मिबूि अखंड परंपरा चोहींकडे फैलािली पाजहिे. 
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महंिे महंि करािे । युगतिबुद्धीनें भरािें । 
जाििे करूणन णिखरािे । नाना देर्ीं ॥ 

 
अशा र्ोििेचा जिचार चालंू होिा. आपण धाडलेला मि ष्ट्र् िगाच्र्ा रंगािें रंगणार िाहीं; उलट आपल्र्ा 
रंगािें िगाला रंगिील असा पाजहिे. आधीं कोंडाण्र्ाचें लग्ि मग रार्बाचें करंू हा िािािीचा खरा िम 
आपल्र्ा मंडळींिा कळला पाजहिे; “िोर कापूि टाकला आहे, आिा ं परि कोठें िाणार?” हें िोर 
कापण्र्ाचें सूर्ािीचे ित्त्िज्ञाि आधीं जशकिलें  पाजहिे. हळिीघाटच्र्ा र् द्धािं १६ हिार रिपूि कापले गेले 
पण कोणी मागें परिला िाहीं; असे जिश्चर्ाचें महामेरुत्ि आपल्र्ापाशीं पाजहिे. सबंध राज्र् िाऊि 
रािोमाळ भटकि असिा ंजह लॉडय लेकला िसिंिवसग होळकरािें ‘िीि घर, िीि िख्ि’ असा खडखडीि 
िबाब जिला. “मी शरण रे्णें शतर् िाहीं. माझें राज्र् गेलेलें  िाहीं. हा घोडा हेंच माझें राज्र् आजण हेंच माझे 
िख्ि!” अशी िृजत्त बिली पाजहिे. ‘बकरी बिूि िोिशें िषें िगण्र्ापेक्षा ंिाघ होऊि िोि जििस िगणें बरें’, 
ही जटपू स लिािाची थिाजभमािी िृजत्त आली पाजहिे. पन्नािाईिे रािप त्रासाठीं आपल्र्ा म लाचा बळी जिला. 
आपणालंा असा आत्मर्ज्ञ करिा ंआला पाजहिे. ‘ब दं्ध सरणं गच्छाजम, संघं सरणं गच्छाजम, धम्मं सरण ं
गच्छाजम’ —ही ब द्धाचंी सघंटिा कळली पाजहिे. व्र्स्ति, संघ, आजण ित्त्ि असा उत्तरोत्तर मिबिू 
संघटिेचा पार्ा घािला पाजहिे. अल्लाहो अकबरचा ध्िजि जिघाला आजण िपाि िे जिब्राल्टरपरं्ि 
इथलामची िलिार चमकली, अशी धमाची शस्ति आपल्र्ापाशीं पाजहिे. रणागंणािं प्रत्र्क्ष शत्रूशीं लढि 
असिा ं िमाि पढण्र्ाच्र्ा िळेीं एकिम शस्त्र बािूला ठेििू ईश्वरध्र्ािािं मग्ि होण्र्ाची िृजत्त पाजहिे. 
शत्रूच्र्ा हािूि स टूि झाशंीच्र्ा जकल्ल्र्ािूंि जिसटूि राणी लक्षमीबाई हिारों इंग्रिाचंी फळीं फोडूि रािोराि 
सारखी पळि राजहली. हें असामान्र् धाडस, हा कंटकपणा पाजहिे. िेपोजलर्ि एकसारखा पंधरा जििस 
घोड्ािर बसूि माथकोहूि पॅजरसला परि आला. राघोबा भरारी लाबं लाबं मिला मारूि शत्रूला चजकि 
करी. आपल्र्ापाशीं असल्र्ा ग णाचंीं माणसें पाजहिेि. ही शस्ति आपण संग्रजहि केली पाजहिे. अशा िऱ्हेची 
मािजसक िर्ारी रे्िें चालली होिी. इजिहासाची ही थफूर्ति रे्िें साठंि होिी. इजिहास म्हणिे थफूिीची 
मूर्ति असूि भिूकाळाचें भिू िव्हें हे थपष्ट प्रिीिीला रे्ि होिें. अशा ऐजिहाजसक ि हल्लींच्र्ा िोर प रुषाचंीं 
जचत्रें जह त्र्ा जिद्याथ्र्ांिे आिरपूियक आपल्र्ा ििळ ठेिली होिी. 
 

वहि थिािािंील असिंोषाचे ििक लो. जटळक. त्र्ाचंा बह धा प्रत्रे्क लेख, त्र्ाचंें प्रत्रे्क भाषण 
िीट िाचािर्ाचें. त्र्ािंील जिचाराचंी जिशा समिूि घेऊि िे जिचार आपलेसे करािर्ाचे. राििाड्ाचं्र्ा 
लेखाचें जह असेंच अिलोकि होई. त्र्ाचंी थिभाषेजिषर्ीं िळमळ, त्र्ाचंी सनं्र्थि िृजत्त, त्र्ाचंी गाढ जिित्ता, 
त्र्ाचंा कष्टाळूपणा ह्या ग णामं ळें  त्र्ाचं्र्ाजिषर्ीं अिोिाि आिर िाटे. त्र्ाचंें सिय च जलजहणें अजिशर् 
थफूर्तिकारक िाटे. लाला लिपिरार्, जबजपिचदं्र पाल, अरविि घोष ह्या सिांच्र्ा हालचाली, त्र्ाचें जिचार 
लक्षपूियक िाचलें  िािर्ाचे. राष्ट्रीर् जशक्षणासाठीं प्रर्त्ि करणारे जििापूरकर, त्र्ाचें समिय जिद्यालर्, काच 
कारखािा, इ. जशक्षणजिषर्क गोष्टी जह िेशािं कसकशा चाललेल्र्ा आहेि, त्र्ाचें अिलोकि असािर्ाचें. 
जशिराम महािेि परािंप्र्ाचंें लेख, राष्ट्रमि, काळ, भाला, केसरी इत्र्ाजि िियमािपत्रािंील महत्त्िाचा 
सगळा भाग अिलोकिािं असािर्ाचा. बंगालमधील चळिळीकडें, काँगे्रसच्र्ा चळिळीकडे सारखी ििर 
असे. जिचाराच्र्ा िीव्रपणाम ळें, आत्र्ंजिक त्र्ागाच्र्ा दृश्र्ाम ळें  बाँब फेकणाऱ्र्ा, र् रोजपर्िाचंा खूि 
करणाऱ्र्ा बंगाली िरुणाजंिषर्ी फार आिर असे. 
 

नैनं णछन्द्दगन्द्ि र्स्त्राणि नैनं दहणि पािक  । 
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असें म्हणि म्हणि आिंिािे फासंािर लटकणाऱ्र्ा ख जिराम बोस सारख्र्ा िरुणाचंें िांजिकारक ित्त्िज्ञाि, 
सािरकरासारख्र्ाचंें िळिळीि लेख, त्र्ाचें मजॅझिीचें चजरत्र, जकत्रे्क िप्ि झालेलीं प थिकें , ह्याचंा जह 
संग्रह करूि ठेिला होिा. ह्या धाडशी िरुणापं्रमाणें आपण जह ख शाल मृत्र्ूच्र्ा िाढेंि जशरािें, आपल्र्ा 
मािृभमूीला पारिंत्र्र्ािं िखडणाऱ्र्ा परकी लोकापंैकीं एकाचा िरी जिःपाि करािा इितर्ा िराला जिचार 
गेले होिे. बाँब िर्ार करण्र्ाच्र्ा अधयिट उद्योगािं जह काहंीसा भाग घेिला होिा. त्र्ाप्रमाणें बडोद्यािं एके 
जििशीं एक थफोट जह झाला होिा. पण त्र्ाला जिशषे महत्त्ि िव्हिें. असे िरी वहसामर् िाजंिकारक जिचार 
िर्ार होि होिे िरी संिाचं्र्ा गं्रिाचं्र्ा अध्र्ार्िाम ळें  ि एकंिर जिचाराचं्र्ा िाढत्र्ा श्रेणीम ळें  ह्या 
िाजंिकारक वकिा च कीच्र्ा कल्पिािं प ढें प ढें फरक पडि होिा. उत्तरोत्तर चळिळींच्र्ा, िेशसेिचे्र्ा, 
साधिाचं्र्ा श द्धिेकडे म ख्र् लक्ष जिलें  पाजहिे, ही भजूमका बिंू लागली होिी. पूिेजिहासािंले अिेक 
उत्तमोत्तम ग ण, जटळकासारख्र्ाचं्र्ा रािकारणािंले सूक्षमाजिसूक्षम जिचार, िाजंिकारकाचंी बजलिािाची 
िर्ारी—अशी िेशसेिलेा लागणारी महत्त्िाची साधिा िमािमािें आटोतर्ािं रे्ि होिी. आजण त्र्ाला 
संिािंी िाखजिलेली साधिश द्धीची, सास्त्िकिेची, जिव्र्त्िाची िोड जह जमळि चालली होिी. ही च 
िेशसेिचेी िर्ारी. ह्या सेिसेाठीं सिय िळे, सिय शस्ति अपयण करािर्ाची असे जिचार बाणले. 
 

“परिशिाजच जिरर् हें िाण जि िंू संग सोडूिी सरक” पंिाचं्र्ा ह्या आरे्प्रमाणें परिशिेच्र्ा ह्या घोर 
िरकािूंि आपली प रािि ऋजषम िींची ही प ण्र्भमूी, हा सिय समाि िर आला पाजहिे अशी िळमळ िाढि 
चालली. मी एकटाच म ति होईि ही पारमार्तिक का ं होईिा पण थिािी िृजत्त रे्िें म ळींच जशिली िाहीं. 
धमयरािाप्रमाणें ‘क त्रा र्ेंऊ शकि िसेल िर त्र्ा थिगांि मी जह रे्णार िाहीं.’—अशी ही भाििा होिी. 
 

“रु्णन िैि श्वपाके ि पंणडिा  समदविनर्न ” 
 
गीिेंि साजंगिलेले समिेचें िशयि िें हेंच. प्रल्हािाचें म्हणणें जह भागििािं आलें  आहे. 
 

प्रायेि देि मुनय  स्िणिमुगतिकामा  । 
मौनं िरंणि णिजने न पराथशणनष्ठा  । 
नैिान्  णिहाय कृपिान्  णिमुमुकु्ष  एको । 
नान्द्य ंत्िदन्द्यर्रिं भ्रमिोऽनुपश्ये ॥ 

 
लोकािं आहों िोंपरं्ि लोकसेिा अपजरहार्य आहे. आपण थििः, हे सिय लोक, ही सिय चराचर सृजष्ट आजण 
ह्या व्र्ति िगापलीकडचें अव्र्तिाचें अिंि साम्राज्र्—हें सिय एक—केिळ एकरूपच आहे; ही भजूमका, हा 
च मोक्ष आजण ह्या मोक्षाला अि कूल समािरचिा हें च थिराज्र्. थिराज्र् आजण मोक्ष, ह्याचं्र्ासाठीं 
िळमळणें, अंिःकरणपूियक झटणें, कारे्िें, िाचेिें, मिािें ह्यासाठीं प्रर्त्ि करणें, र्ा सिय प्रर्त्िािं 
उत्तरोत्तर श द्धिेचा िीप प्रज्िजलि ठेिणें, ही च खऱ्र्ा िेशसेिचेी िर्ारी होर्. ही िर्ारी च अशी आहे की ह्या 
िर्ारीिें च प ष्ट्कळसें कार्य आपोआप होऊि िािें. ही आपली िर्ारी उत्तम आहे, आपल्र्ाििळ 
प्रजिपक्षाच्र्ा शेंकडो पट िाथि साधिा आहे, सद ग णाचंें प्रचंड लष्ट्कर आपल्र्ा ह कमिींि िागि आहे; हें 
प्रजिपक्षाच्र्ा िीट लक्षर्ािं आलें  कीं लढाई िाबंली च. मग प्रजिपक्षी जबिशिय शरण रे्ण्र्ाला िळे लागि 
िाही. मोक्ष आजण सियभिूजहि िेिें हाि िोडूि उभें राहिें. त्र्ासाठीं अन्र् कोणिी जह जिर्ा करािी लागि 
िाहीं. आपोआप च िोन्ही गोष्टी घडूि रे्िाि. 
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अशी ही िर्ारी रे्िें अजिशर् उत्कटिेिें बाणली िाि होिी. आजण त्र्ा िर्ारीचें भगििंािंी 
साजंगिलेलें  जिव्र् फजलि जह ििळ ििळ रे्ि होिे. 
 

िंभन्द्िे ब्रह्यणनिािमृषय : क्षीिकल्मषा  । 
णछन्नदै्वधा यिात्मान  सिशभूिणहिे रिा  ॥ 
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प्रकरि १५ िें 
 

णिद्याथी - मंडळ 
 
हायस्कूिंािं प्रिशे केल्र्ापासूि एकप्रकारें लोकसगं्रहाला स रुिाि झाली. िेशसेिचेी िर्ारी जह हळंू हळंू 
होि गेली. िैराग्र्ाचें िर बाळकडूच िणूं जमळालें  होिें. अशा स्थििींि ह्या जिद्याथ्र्ांभोंििीं अपजरहार्यपणें 
अिेक जिद्याथ्र्ांचें एक िलर्, एक मंडळ—जिद्याथ्र्ांचा एक संघ आपोआपच बिि गेला. सूर्य िसा प्रभेिें 
सिोजिि िढेलेला असिो वकिा उत्तम फ लाभोंििीं स िास िसा िरिळूि गेलेला असिो त्र्ाप्रमाणें ही गोष्ट 
अगिीं थिाभाजिक िऱ्हेिें घडूि आली. 
 

हे जिद्यािी िमािर्ाचे अभ्र्ासाच्र्ा जिजमत्तािें. परंि  जिघािर्ाच्र्ा सगळ्र्ा जिश्वािंल्र्ा गोष्टी. िेिें 
आत्मज्ञािापासूि जिज्ञािापरं्िचे सिय जिषर् जिघि. 
 

कनदा-स्िुिी जनाचं्या । िािा िधूधनाच्या ॥ 
 
ह्या गोष्टी मात्र िेिें म ळीं च चालि िसि. ह्या जिद्याथ्र्ांसमोर असल्र्ा गोष्टी जिघणें शतर् च िव्हिें. ििाजप 
ि सत्र्ा ििेान्ि, िेशसेिा इत्र्ािींच्र्ा केिळ गप्पा करण्र्ाची आळशी संिर् ही जकत्रे्कािंा लागलेली 
असिे, वकिा जकत्रे्कािंा ि सिा रामराम म्हणण्र्ाचा चाळा लागलेला असिो. असा हा चाळा िव्हिा. िो 
जिचार केला िो कृिींि उिरलाच पाजहिे अशी रे्िें आचार-जिचाराचंी िोडी अभेद्यपणें िािंि असे. आचार, 
जिचार, आजण उच्चार ह्याचंा पूणय मेळ रे्िें जिसूि रे्ई. जिचार मात्र मोठे मोठे आजण आचाराच्र्ा िािंािें शून्र्, 
असली बभेळट प्रकृजि रे्िें कधींच िव्हिी. िी आिा ंर्ा िाढत्र्ा अिथिेि कोठूि असणार? जिचार-आचार-
उच्चार, जिचार-आचार-उच्चार अशी परंपरा रे्िें अबाजधि चालि असे. त्र्ा मािािें भोंििालचे जिद्यािी कचे्च 
होिे ह्यािं शकंा िाहीं. परंि  िे कचे्च असले िरी ढोंगी िव्हिे. त्र्ािंा आचाराची िळमळ िसे असें िाहीं. 
जशिार् आचार हा िेहमी जिचाराच्र्ा मागें च असािर्ाचा. जिचाराबरोबर आचार जभडिणारा ह्या 
जिद्याथ्र्ांसारखा महाप रुष एकािा च. डोळ्र्ािंा जक्षजिि जिसलें  िरी िेिे पार् एकिम कसें िािील? आजण 
पार् िेिें ज्र्ा िळेीं चालूि िािील त्र्ािळेीं जिचाराचंें जक्षजिि जह प न्हा ं प ढें प ढें च धािले. म्हणिू ह्या 
जिद्याथ्र्ाचे जिचार ऐकािे, िे संग्रजहि कराि,े चचा करािी अशा ज्ञािप्राप्िीच्र्ा हेिूिें मंडळी िमि असि. 
त्र्ािं काहंीं िािगें िव्हिें. पण मंडळी असा जिचार करूि िमि असें जह म्हणिा ं रे्णार िाहीं. ज्ञािाचें िे 
आकषयण च त्र्ािंा िेिें ओढूि िेई. 
 

ह्या मंडळींच्र्ा बैठकी जिरजिराळ्र्ा जठकाणीं होि. जिशषेिः जििािं िागा, घरािंील कोणाजह 
मंडळींिा ह्याचंा त्रास िको, ह्यािंा त्र्ाचंा त्रास िको, अशा जठकाणीं ही मंडळी िमि. गोपाळराि काळे, 
शकंरराि िगारे, धोते्र िगैरे मंडळीकडे काहंीशी अशी िागा असे. अशा एकाद्या िागी वकिा जफरिा ंजफरिा ं
अििा गािाबंाहेरील एकाद्या जठकाणीं मिैािािर चचेला, िािजििािाला रंग चढि असे. त्र्ािं गोपाळराि 
काळे हे मोठे िार्तकक आजण िािक शल असि. त्र्ाम ळें जिरजिराळे महत्त्िाचे म दे्द मंडळीप ढें रे्ि. हािघाईच्र्ा 
लढाईमध्र्ें ज्र्ाप्रमाणें एक इंच इंच िजमिीसाठीं भर्ंकर रणकंिि व्हािें, त्र्ाप्रमाणें आपल्र्ा लहािसहाि 
म द्यासंाठी स द्धा ं प्रमाणाचंा भजडमार व्हािर्ाचा. शकंरराि िगारे हे जमिभाषी असि. परंि  मध्र्ेंच एकािी 
मार्तमक कोटी करूि िािाला कलाटणी जमळेल अशीं सूचक िातरे् िे बोलि. मोघे िगरेै मंडळी बह धा ऐकि 
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रहािर्ाची. एकािी माऱ्र्ाची िागा िशी अगिीं पक्की धरूि ठेिािी त्र्ाप्रमाणें गोपाळराि काळे हे आपला 
म द्दा एकसारखा धरूि ठेिीि. जकिी ही जिरुद्ध प राि ेआले िरी शािंपणें, सािधपणें, त्र्ािंले वबग शोधूि 
त्र्ािर हल्ला चढिीि. िािािं िेहमी बचािाचे धोरण ठेिीि. चढाईचें धोरण असलें  म्हणिे प ष्ट्कळ िळेा ं
मि ष्ट्र् घसरण्र्ाचा संभि असिो. त्र्ाम ळें  सारखा बचाि करीि रहािर्ाचें, म ळींच पीछेहाट करूि 
घ्र्ािर्ाची िाहीं अशी त्र्ाचंी पद्धजि असे. जिषर् त्र्ाम ळें  वपिूि वपिूि मोकळा होई. ब जद्धबळािं ज्र्ाप्रमाणें 
खेळाडू िोघे च असिाि, परंि  काहंी ह्या बािूिें, काहंी त्र्ा बािूिें डाि सूचिीि असिाि, त्र्ाप्रमाणें रे्िें ही 
िािजििािािं मधूि मधूि इिर मंडळी भाग घेि—अशा िािजििािािं प्रजिपक्षाकडूि जकिी जह जचकाटी 
राखली गेली िरी शिेटीं हा जिद्यािी त्र्ा सिांिर माि केल्र्ाखेरीि रहाि िसे. िािजििािािं असे िासच्र्ा 
िास जिघूि िाि. रथत्र्ािं, गल्लीच्र्ा िातर्ािर ही मंडळी िािजििाि करीि उभी रहाि. िेिें ही एक िोि 
िास जिघिू गेले िरी त्र्ाचंें काहंी कोणास भाि िसािर्ाचें. जकत्रे्क िळेा ंरात्रीचे अकरा अकरा िािि. घरीं 
आई ह्या जिद्याथ्र्ांची िाट पहाि बसे. िेिण झालेलें  िसािर्ाचें. मग रात्रीं िेिण व्हािर्ाचें. 
 

‘िािे िािे िार्िे ित्त्िबोधः’ —अशा िऱ्हेचे िे िाि म्हणिे एक मोठा च लाभ असे. कधीं 
िािजििाि, कधी साधे संभाषण, कधीं गजणिाजि प्रकार िर कधीं उत्तम उत्तम गं्रिाचंें ि सिें िाचि जह चाले. 
मग इिर मंडळी ऐकि. िाचिा ंिाचिा ंमध्र्ें च एकाद्या िातर्ािर टीका करूि लगेच प ढें स रंू. असें ज्ञािाचें 
िािािरण आिूबािूला सियत्र प्रथिृि झालेलें  असे. कोणाला जह घरची कोणिी च िबाबिारी िव्हिी. केिळ 
म ति अिथिेंि रहािर्ाचें. घरीं केिळ िेिण्र्ाखाण्र्ाप रिें च रहािर्ाचें. बाकीचा िळे ही मंडळी आपली 
िमलेली च असािर्ाची. असें होिा ं होिा ं एक जििस आपापले जिचार थपष्टपणें एकिम माडंाि े ि मग 
इिरािंी त्र्ािर आके्षप असिील िर सागंाि े अशा िऱ्हेची एक कल्पिा जिघूि; बह धा बडोद्याििळच्र्ा 
कोठल्र्ा िरी मिैािािं अििा कोणाच्र्ा घरीं ह्या मंडळींचा हा ििा उपिम सहििेिें स रंू झाला. बह धा 
‘केकािली’ िर हा जिद्यािी त्र्ा जििशीं बोलला. हें च पजहलें  भाषण समिण्र्ाला हरकि िाहीं. त्र्ािंिर 
मग ही मिैािीं भाषणें अिेक होऊ लागलीं. पूिय पक्ष उत्तर पक्ष व्हािर्ाचे. एकामागिू एक ितिे बोलािर्ाचे. 
ज्र्ाला िे स चेल िें त्र्ािें सागंािर्ाचें. कोणी कोणी जलहूि आणिू िाचीि. जकत्रे्क केिळ म दे्द जलहूि 
आणीि. मिैािािंलीं हीं व्र्ाख्र्ािें, प्रिचिें प ढे प ढें गोपाळराि काळे, धोते्र, िगैरेंच्र्ा माडीिर जह व्हािर्ाची. 
बैठक घािलेली असे. रात्र झाली असल्र्ास िेिें एखािा कंिील जह असे. कधीं कधीं अंधारािं ही भाषणें 
चालि. ह्या भाषणाच्र्ा कलेंि जह त्र्ा जिद्याथ्र्ाची सहि च जिलक्षण प्रगजि झाली. डेमॉस्थििीस वकिा बकय  
अगर जििकेािंि, स रेंद्रिाि बॅििी ह्या ितत्र्ापं्रमाणें ितिृत्ि हें अगिीं सरािािंलें  होऊि गेलें . मात्र फरक 
इिका च कीं, ितिृत्िाचे िाटकी बाह्योपचार मात्र रे्िें म ळींच िसि. जिचारांच्र्ा प्रचंड लोंढ्याबरोबर 
‘िाचमिोि धािजि’ अशी भाषा सहि च अि रूप जिघे. जिचार ििळ िाहीं आजण ि सत्र्ा फ सतर्ा भाषेला 
आजण हािभािाला कार् महत्त्ि रे्ईल? शाळेच्र्ा अभ्र्ासािूंि िीििाच्र्ा अभ्र्ासाची साधी चचा, ह्या 
चचेंिूि प्रमाणबद्ध िािजििाि, िािजििािािूंि अथखजलि, जिचारपजरप्ल ि ितिृत्िपूणय व्र्ाख्र्ािें, अशी ही 
चढिी पाह्यरी होिी. ह्याजशिार् मंडळींिींल काहंी िण आपले जिचार जलहूि काढण्र्ाच्र्ा उद्योगािं ही मग्ि 
असि. ह्या जिद्याथ्र्ाचा जह जलजहण्र्ाचा अभ्र्ास िाढि चालला. कजििा, जिबधं, टीका—िािा िऱ्हेंचें 
अजिशर् जिथिृि आजण उद बोधक जलखाण िर्ार झालें . हें जलखाण प ढें सियच्र्ा सिय िाळूि टाकण्र्ाि 
आलें . श्री. धोते्र हें जह जलजहण्र्ािं बरा च उत्साह िाखिीि. जकत्रे्काचंी र्ा बाबिीिली जचकाटी मोठी 
जिलक्षण असे. फडके हे जिरजिराळ्र्ा गोष्टी, जिबंध, कजििा, कािंबऱ्र्ा जलजहण्र्ाि गढलेलें  असािर्ाचे. 
आपल्र्ा जलजहण्र्ािं स धारणा होिो वकिा ि होिो, कोणी चागंले म्हणों कीं ि म्हणों र्ाचंा लेखिोद्योग 
आपला चालंू च असािर्ाचा. िािा िर िाि, पािािर पािें सारखी जलहूि काढािर्ाची—असा ह्याचंा हा 
लेखिाचा ‘जिष्ट्काम-कमयर्ोग’ असे! ह्या च स माराला एक हथिजलजखि माजसक काढण्र्ांि आलें . त्र्ािं ही 
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मंडळी जिरजिराळे लेख जलहीि. संभाषण, लेखि, िाचि, चचा, िािजििाि, व्र्ाख्र्ाि, प्रिचि इिके 
कार्यिम आिा ं होऊं लागले. आिा ं ह्या जिद्याथ्र्ांच्र्ा संमिीिे “जिद्यािी-मंडळ” ही संथिा काढण्र्ािं 
आली. संथिेि िर आठिड्ाि रजििारीं जिर्मािें व्र्ाख्र्ािें होऊं लागलीं. पूिीचें अजिर्ि थिरूप िाऊि 
आिा ं जिर्ि थिरूप रे्ऊं लागलें . त्र्ाम ळें  हीं व्र्ाख्र्ािें ऐकण्र्ाला जिद्यािी जह बरे च िमूं लागले. होिा ं
होिा ं गणपजि उत्सि, जशििर्ंत्र् त्सि इत्र्ाजि उत्सि होऊं लागले. अभ्र्ासासाठीं, जिद्याथ्र्ांच्र्ा 
सोर्ीसाठीं आिा ंआणखी एक ििीि उपिम स रंू केला. गजणिािी जिषर् मजहिा चार आणे िगयणी—म्हणिे 
केिळ जिव्र्ाच्र्ा खचाप रिी िगयणी—घेऊि रोि सार्कंाळी िोि िास जशक्षणाचा िगय िाहीर रीिीिें 
उघडला ह्या िगाचा फार्िा अिेक जिद्यािी घेऊं लागलें . ह्या एकंिर व्र्ापाम ळें  संथिेला थििंत्र िागा 
घेण्र्ाची जह िरूरी भासूं लागली. त्र्ाप्रमाणें एक थििंत्र िागा जह घेिली. आिा परं्ि ही मंडळी िी जििसा 
िमि िीं रात्रीं ही कधीं कधीं संथिेच्र्ा िागेंिच जििंू लागली. िो एक लहािसा मठ असािा, असें त्र्ा 
संथिेस थिरूप प्राप्ि झालें . प्रत्रे्काला िें आपलें  माहेरघर च िाटे! केव्हा ंही िेिें िा कोणी िा कोणी िेिें 
असािर्ाचें च. कधीं िेिें िािजििाि ऐकंू रे्ई. कधीं संभाषण चाललेलें  जिसें. कधीं हाथर्जििोिाचे फिारे 
उडि कोणी एकमेकाशंीं हलतर्ा आिािािं गप्पा गोष्टी करीि. कोणी काहंी अभ्र्ास करी कोणी एकाद्या 
प थिकाचें िाचि करी. कोणी िियमािपत्रें चाळीं. ‘र् द्धथर् किा रम्र्ा’! त्र्ा िळेीं चालंू असलेल्र्ा र् द्धाच्र्ा च 
कोणी गोष्टी करीि. िमयिीिे अम क शहर घेिलें . सेिापिी मकेॅन्सिचा अम क डाि जिसिो. ििरल िॉिे 
आिा ंअशी हालचाल करील—अशा त्र्ा सगळ्र्ा गोष्टी असि. संध्र्ाकाळीं िगय चालि. रजििारीं व्र्ाख्र्ािें 
व्हािर्ाचीं. अशा त्र्ा िियळीम ळें  बरा च कचरा झाला म्हणिे एक िोि जििसािंी एकाद्या सेिापरार्ण 
जिद्याथ्र्ािें सगळी झाडझडू करािी. रथत्र्ािरच्र्ा िळािरूि माठ भरूि ठेिािा. बैठक घालूि ठेिािी. 
कंिील प सािा. िेिील जशकिण्र्ाचें फळें ही खडूिें घाण झालेले असि िे काळेभोर करूि ठेिाि.े इितर्ा 
गडबडींि कोणी िेिें कधीं कधीं आसिप्राणार्ामाजि जह करीि. ह्या मंडळींच्र्ापैकी, बह िेकािंी आपआपल्र्ा 
घरचीं िाचिीर् प थिकें  रे्िें आणिू ठेिलीं. िीं संथिेला कार्मचीं च िेऊि टाकलीं. िियमािपत्रें, माजसकें , 
जचकटब कें  जह रे्िें ठेिलीं गेलीं. 
 

मराठा णििुका मेळिािा । 
आपुिंा हा महाराष्ट्र-धमश िाढिािा । 
ये णिषयीं न धणरिा ंिकिा । 
पूिशज हासंणि ॥ 
णनश्चयािें बळ । िुका म्हिे िे णि फळ ॥ 

 
इत्र्ािी साध संिाचं्र्ा स ंिर स ंिर म्हणी जचकटिल्र्ा गेल्र्ा. घरोघर जफरूि प ढें संथिेसाठी अिेक गं्रि 
िमजिण्र्ािं आले. स मारे िोि हिार उत्तम प थिकाचंा संग्रह असा फ कट करण्र्ािं आला. प थिकासंाठीं 
कपाटें ठेिलीं. लार्बे्ररीर्िचें काम ही एकािे आपल्र्ाकडें घेिलें . हीं प थिकें  िमजििािंा िोंड िेंगाडणें, िी 
हा ं करणें, रे्ि केि प्रकारेण प थिकें  लोकाकंडूि काढणें, असला प्रकार िर म ळींच िव्हिा. उलट हा 
जिद्यािी थपष्ट सागंि असे, “हीं प थिकें  प न्हा ंपरि जमळािर्ाची िाहींि. आम्ही िाटेल िें करंू. िाळूि स द्धा ं
टाकूं. अशा पजरस्थििींि िेि असाल िर द्या.” इितर्ा जिथपृहपणें हीं प थिकें  जमळिलीं होिीं. त्र्ािं बह िेक 
मराठीचा च भरणा होिा. काहंी इगं्रिी, ग िरािी ि वहिी प थिकें  जह होिीं. हीं सिय प थिकें  प ढें साबरमिी 
च्र्ा सत्र्ाग्रहाश्रमास िेऊि टाकण्र्ािं आलीं. िेिूि महात्मािींिीं िी अहमिाबािच्र्ा म्र् जिजसपल 
लार्ब्ररीला िेऊि टाकली. त्र्ा लार्ब्ररींिींल महत्त्िाच्र्ा प थिकामंध्र्ें ह्या जिद्याथ्र्ांिें जकिी िरी ख णा 
केल्र्ा होत्र्ा. रामिास, ि काराम, िामि, मोरोपंि, एकिाि, िामिेि, ज्ञािेश्वर—िमाम महाराष्ट्र 
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जिचारकाचें जिचार िपासूि पाजहलें  होिे. लार्ब्ररींिूि प थिकें  िेण्र्ासाठीं आिा ं आणखी जिद्यािी रे्ऊं 
लागले. रात्रीच्र्ा िगांि िे जिद्यािी रे्ि त्र्ािंा ही रे्िली साप्िाजहक व्र्ाख्र्ािें ऐकण्र्ाची इच्छा होणें 
थिाभाजिक होिें. जिद्याथ्र्ांची रे् िा अशी िाढंू लागली. आजण ‘जिद्यािी-मंडळ’ हे ित्त्ि रे्िे पूणय अिािें सािय 
होऊं लागलें . िरी हें िािं ह्या संथिेला रीिसर जिलेलें  होिें ि त्र्ाप्रमाणें पाटी ही लािली होिी, िरी 
िेहमींच्र्ा बोलण्र्ािं िो िो ‘संथिा’ असा च उल्लखे करी. ‘जिद्यािी-मंडळ’ हें िािं बोलण्र्ािं िापरलें  िाि 
िसें. ‘कोठें चालला?’ ‘िरा संथिेिर िाऊि रे्िो’, अशी च संभाषण पद्धजि असे. 
 

ही संथिा आिा ं थिाभाजिकपणे च प ष्ट्कळाचं्र्ा पजरचर्ाची झाली. िेव्हां पोजलसाचं्र्ा ििरेिूि िी 
कशी स टणार? िरुण मंडळी आजण सथंिा थिापिाि! त्र्ािं प न्हा ंिाटक, गाणें-बिािणें, िगैरे काहंीं िाहीं. 
सगळा जिचाराचंा च व्र्ाप, त्र्ा अिी काहंीं िरी रािद्रोहाचा प्रकार असला च पाजहिे. असला संशर् सहि 
च बळािला. र्ा िरुणाचंीं िािंें पोजलसांच्र्ा ‘काळ्र्ा जलष्टािं’ िाऊि पडली. मधूि मधूि शिेाऱ्र्ा 
पािाऱ्र्ािंा पोलीस रे्ऊि जिचारीि. रे्िें कोण कोण रे्िाि; कार् कार् करिाि? जकत्रे्क िळेा ं भाषणें 
चालंू असिा ं रथत्र्ािूंि च आिंिराि िामक पोजलस फौििार िीं ऐकि उभे रहाि. पोजलसाचं्र्ा ह्या 
चौकशीिें रे्िे कोण घाबरूि िाणार? उलट िो एक गंमिीचा च जिषर् झाला. 
 

इिकें  गंभीर जिचार ज्र्ा अिीं ही मंडळी करीि, ज्र्ा अिीं संथिा थिापूि संघटिा करण्र्ाचा त्र्ािंी 
प्रारंभ केलेला आहे, त्र्ा अिीं सहि च ही मंडळी रे्िे केिळ पोति माणसासारखीं िािरि असिील, असे 
कोणी अि माि केल्र्ास िें साफ च कीचे ठरेल. जकत्रे्क िळेा ं ही सिय मंडळी बालकित् धािंणें, उड्ा 
मारणें, मथिी करणें असे प्रकार करीि. अभ्र्ासाच्र्ा जिजमत्तािे र्ािर्ाचे आजण चार चार िास मथिी च 
चालली आहे, हा त्र्ाला ढकलिो, िो त्र्ाला ढकलिो, कोणी पार् च ओढिो, कोणी िंडािर ब के्क च मारिो 
असें दृश्र् प ष्ट्कळ िळेा ंजिसे. बाळू गोळे िगैरे जधपाड आजण अडिाडं जिद्याथ्र्ाचा मथिीकडे कल जिशषे च 
असािर्ाचा. केिळ संथिेिर च िव्हे, घरी स द्धा ं ही मंडळी िमली म्हणिे माडीिर मथिी स रंू होई. 
धक्काधक्की, रेटारेटी, चालली म्हणिे कोणाला भाि राहिें? खालीं जह गडबड ऐकंू आली म्हणिे आई 
ओरडािर्ाची. मग िोडासा फरक पडे. घरीं पागेिार िािंाचे जिद्यािी काहंी जििस राजहले होिे. त्र्ाचंी 
आजण ह्या जिद्याथ्र्ाची िी झोंबी चाले िी ‘ि भिूो ि भजिष्ट्र्जि’. हे पागेिार थिभािािे अजिशर् गरीब 
थिभािाचे होिे. त्र्ाम ळे आईचें कोमल मि अजधक च ि खािें. जिला असे िाटे कीं हा ि सऱ्र्ाचा म लगा 
थिभािािे अजिशर् गरीब. िो आपल्र्ा रे्िे राजहला िर त्र्ाला आपल्र्ा म लािे असें मथिी करूि त्रास िेणें 
जकिी िाईट आहे. त्र्ा म लाला िर केिळ फ लासारखे ठेिले पाजहिे. ह्याबद्दल कधीं कधीं आई बोले जह. 
परंि , त्र्ा पागेिारािंा ह्याचे कधी कांही िाटणें शतर् च िव्हिे. एकिा ंहा जिद्यािी आजण धोते्र िामक सोबिी 
जफरािर्ास चालले होिे. रथत्र्ािं च रेटारेटी स रंू होऊि क थिी झाली. धोत्र्र्ािंा खालीं िाबिू हा जिद्यािी 
िर बसला. िो रथिा िरा एकीकडचा असल्र्ािे जिकडे िाणारी रे्णारीं माणसें कमी असि. िरी काहंीं 
माणसें िमलीं च. रे्िे भाडंण जिसिे, मारामारी िर प्रत्र्क्ष पाहिो परंि  कोणी काहंी बोलि िाही. जिरोधाचा 
ि सरा कोणिा च प्रकार िाहीं हें पाहूि िी मंडळी जिघूि गेली. 
 

हा जिद्यािीं प्रत्रे्क बाबिींि ह्या जिद्यािीं मंडळािं श्रेष्ठ होिा. त्र्ाची ब जद्ध, त्र्ाचें लेखि, त्र्ाचें 
ितिृत्ि, त्र्ाचें िैराग्र्, त्र्ाच्र्ा र्ोििा, कोणत्र्ा जह बाबिींि ि सरे जिद्यािी ह्याची बरोबरी करंू शकि 
िव्हिे. िरी ह्या ि सऱ्र्ा जिद्याथ्र्ांचा जह साधिा ह्या दृष्टीिें फार उपर्ोग झालेला आहे. ह्यािं गोपाळराि 
काळ्र्ासंारखे िकय क शल, श्री. बेडेकरासंारखे अजिशर् जिष्ठािान् , मोघ्र्ासंारखे ससंारजिचारी, 
धोत्र्र्ासंारखे भाििािश, बाळू गोळ्र्ासंारखे िणगट, फडतर्ासंारखे जचकाटीचे, िेशपाडं्ासंारखे भाजिक, 
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िगाऱ्र्ासंारखे मार्तमक जिद्यािी असि. पाचंा म खीं परमेश्वर ह्या म्हणीप्रमाणें हा जिद्यािी-सम िार् ईश्वरी 
अजधष्ठािािर सहि च उभारला गेला. एका दृष्टीिे अशी मंडळी एकत्र िमणें ही काहंीं साधारण गोष्ट 
समििा ं रे्णार िाहीं. त्र्ािं प न्हा ंएकत्र िमूि, संथिा थिापूि सिांिी आपल्र्ाला कार्ाच्र्ा, ज्ञािाच्र्ा, 
धाग्र्ािे बद्ध करूि घेिले. ही गोष्ट िर सहसा कोठें च आढळािर्ाची िाहीं. 
 

ब्राह्मि मंडळया मेळिाव्या । भतिमंडळया मानाव्या । 
संि मंडळया र्ोधाव्या । भूमंडळीं (दासबोध १९ ६/१४) 

 
ह्या जिद्यािी-मंडळ संथिेि हें समियिचि कें द्रीभिू झालेलें  जिसूि आलें . गृहसंथिेंिूि जिघूि ह्या व्र्ापक 
संथिेि ही मंडळीं आली. ह्या जिद्याथ्र्ाबरोबर हीं बाधंली गेली. गृहसंथथ्र्ा ही व्र्स्तिपोषक संथिा 
म्हटल्र्ास ही संथिा प्राधान्र्ािें जिचारपोषक होिी. ह्याप ढील कार्यके्षत्रािं प्रिशे करण्र्ाची ही पूियिर्ारी 
होिी. ह्याप ढें ह्या जिद्याथ्र्ाबरोबर िी मंडळी राजहली त्र्ािंीं जकत्रे्कािंी िरी जििाह केले िरी त्र्ाचंें घर 
स टलें  िें स टलें  च. सूर्य प्रखर िेिािें िळपि असिो, िो असा अखंड िळि असिो म्हणूि इिरािंा उष्ट्णिा 
जमळिे. ह्या जिद्याथ्र्ाची धािं िेट मोक्ष-साधिेपरं्ि जभडली िेव्हा ंआसपास घर स टूि सेिाकमाची काहंीं 
ऊब जमळाली. आजण ज्र्ािंी ज्र्ािंी काहंीं जिचार रे्िें ऐकले, त्र्ािंी िरी प्रत्र्क्ष घर सोडलें  िाहीं, अगर 
प्रत्र्क्ष सेिाकमाि िे पडलें  िाहींि, िरी ह्या जिद्यािी-मंडळािलें  िे जिचार त्र्ािंा उपर्ोगी पडल्र्ाजशिार् 
राजहले िसिील र्ािं शकंा िाहीं. कारण जिचारासारखी कल्र्ाणप्रि िथि  ि सरी कोणिी िाखजिणार? 
खरोखर हें जिद्यािीमंडळ म्हणिे जिचारमंडळ च होिें. इिरािंा काहंीं जह िाटो; परंि  श द्ध िकािर, श द्ध 
जिचारािर ह्या जिद्याथ्र्ांची फार मोठी श्रद्धा असे. आचार्ांचें जह असें च िव्हिें का? 
 

श्रुणिमिस्िकोनुसंधीयिाम् । 
 
आचार्ांिी ही आज्ञा थपष्टपणें जिली च आहे. जिचाराचा ह्या जिद्याथ्र्ाला जिलक्षण आधार िाटिो. जिचार 
करीि, मिि करीि रहािें हें च स ख, ह्या स खलाभािें अिेक ि ःखें—मोठमोठीं ि ःखें पार जिरघळूि िािाि. 
हा रे्िें प्रत्र्क्ष अि भि असे. जिद्यािी-मंडळािं हा अि भि त्र्ािळेीं प्राम ख्र्ािें रे्ि असे. आजण भगििंािंी जह 
िो साजंगिला आहे. िे जिद्यािी-मंडळ आिा ंअस्थििािं िसलें  िरी िो अि भि भगििंािंी साजंगिल्र्ाप्रमाणें 
िाढत्र्ा प्रमाणािं थपष्टपणे प ढें उभा आहे. िेव्हा ं िें जिद्यािी-मंडळ आिा ं गेलें  असें िरी कसें म्हणािें? 
अि भिरूपािें िें प ढें आहेच 
 

सुखमात्यणंिकं यत्तद बुणद्धिाह्यमिीणद्रयम् । 
िेणत्त यत्र न िैिाय ंगस्थिश्चिंणि ित्त्िि  ॥ 
य ंिंब्धा िापरं िंाभं मन्द्यिे नाणधकं िि  । 
यगस्मगन्द्स्थिो न दु खेन गुरुिाणप णििाल्यिे ॥ 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि १६ िें 
 

पूिश - ियारी 
 
“ऐ मुसाणफर कूचका सामाि कर” — िजीर किी चें हें िचि आिां रातं्रजििस ह्या जिद्याथ्र्ाच्र्ा रूपािें 
प्रकट होऊं लागलें . प ढची िर्ारी, गृहत्र्ागाची िर्ारी, अजिशर् िगेािें स रंू झाली. आिचा जििस हा 
उद्याच्र्ा िर्ारीसाठीं आहे. रात्रीची जिश्रािंीस द्धा ंउद्याचं्र्ा उद्योगासाठीं आहे. हा आठिडा म्हणिे प ढील 
आढिड्ाची िर्ारी; हा पधंरिडा म्हणिे प ढील पधंरिाड्ाची िर्ारी करण्र्ासाठीं; हा मजहिा प ढील 
मजहन्र्ासंाठीं; हा ऋि  प ढील ऋि साठीं; हें िषय प ढील िषासाठीं; हें िीिि प ढील िीििासाठीं—अशी ही 
कार्यकारणाची अखंड साखंळी च आहे. एका कोंबािूंि ि सरा, ि सऱ्र्ािूंि जिसरा असा हा सिािि न्र्ार् 
आहे. आजण हा न्र्ार् का उगीच च जिमाण झाला आहे? िाहीं. ह्या अिंि, सिािि आत्मित्त्िाचा आपल्र्ा 
जठकाणीं आजिष्ट्कार अि भिण्र्ासाठीं हा जसद्धािं उप्पन्न झाला. अत्र्ल्पसें बीि, परंि  कोशािरणाचा भेि 
करूि िें त्र्ा जिशाल आकाशाचा अि भि घेण्र्ासाठीं िर रे्िें. एक पाि फ टलें , ि सरे आणखी फ टलें , 
त्र्ािूंि कोंब जिघािा असें करिा ंकरिा ंिें जिकासाच्र्ा अत्र् च्च पार्रीला िािें. िेिें फलप ष्ट्पपल्लिािंीं िें 
डोलंू लागिें. अिेक जििगणाचंीं संगीि संमेलिें मग त्र्ाच्र्ा शाखािंर होऊं लागिाि. त्र्ाच्र्ा स गंधािें 
िडेाििू भतिभृगं िेिें रंुिी घालंू लागिाि. त्र्ा एका बीिाची अिेक बीिें होिाि. माझा अंि च िाहीं, मी 
अिंि आहे. मी अल्प िाहीं, मी जिशाल आहे. मी मत्र्य िाहीं, मी अमर आहे. मी क्ष द्र िाहीं, मी भव्र् आहे. मी 
स ंिर जित्र्श द्ध ब द्ध म तिथिरूप आहे. हा अि भि िेिें प्रजिवबजबि होिो. ऋजष एिढ्यासाठीं च िर जिशाल 
िृक्षाच्र्ा गूढ छार्ेंि िदू्रपिेिें ध्र्ाि करीि िसिील? एका अल्प बीिाची ही किा मग प्रजिभािान् प रुषाची 
धािं केिढी मोठी असेल बरें? िो बाल्र्कालािं असिो, त्र्ाच्र्ाबरोबर अिेक बालकें  असिाि. िो मोठा 
होिो, इिरजह मोठे होिाि. परंि  इिराचं्र्ा आजण त्र्ाच्र्ा मािजसक जिकासािं केिढें अंिर पडिें? िेिें इिर 
िागेिरच्र्ा िागेिर िेिें हा पार कोठल्र्ा कोठें जिघिू िािों. त्र्ाची मिोिशा इिरािंा कल्पिेंिे जह 
आकलि करिि िाहीं. 
 

िृद्धा : णर्ष्ट्या गुरुयुशिा 
 
अशी त्र्ाची स्थििी होण्र्ाचें जह हें च कारण. िो जिसण्र्ािं बाल असूि िृद्धाहूि िृद्ध ठरिो. आजण हें 
जिसािर्ाला िृद्ध परंि  त्र्ाच्र्ाप ढें केिळ बालित् ठरिाि. असा िो महान् आत्मा—जिद्य द गिीिें जिकजसि 
होणारा िो िोर प रुष घराच्र्ा लहािशा िािािरणािं कसा मािले बरें? त्र्ाचा आत्मा िेिें िोड्ा च िळेािं 
ग िमरंू लागिो. ह्या िेहािं स द्धा ं त्र्ाला कोंडल्र्ासारखें होिें. िो िेहगेहाचा थिेह राखंू च शकि िाहीं. 
घरािं केिळ गरीबींि काळ कंठणारी िृद्ध आई; जिला कोणाचा जह आधार िाहीं. अशा स्थििींि स द्धां, 
आठव्र्ा च िषीं आचार्ांिा त्र्ा घरीं राहििेा. िे आईला गंभीरपणें िारंिार म्हणि, “आई, मला िाऊं िे, 
मला सनं्र्ास घेऊं िे.” “पण बाळा, मला िंू एकटा च आहेस, िंू गेल्र्ािर मी कोणाकंडें पाहूि जििस 
कंठंू?” असें जिचे करुणोद गार ऐकूि आचार्य क ं ठीि होि. असे िारंिार होई. शिेटीं एक जििस त्र्ािंी 
आईला साजंगिले, “हें मािे, मी घराबाहेर गेलों िर च िगेि, हा गृहग्राह मला मारीि आहे. रे्िें मी ग िमरि 
आहे.” आईिें ित्क्षणीं परिािगी जिली. एक क्षण जह आगेमागें गेला िाही. रे्िें आचार्य जिष्ठ र होिे असे का 
म्हणािर्ाचें? त्र्ाचं्र्ा गृहत्र्ागािें मािेचा आजण म लाचा एकिम जिकास झाला. 
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ह्या जिद्याथ्र्ाचें घर र्ोग्र्ाचें च. त्र्ािं जिळमात्र शकंा िाहीं. सिय परंपरा मंगल. सिय माणसें पजित्र. 
आई िर केिळ बोधाची मूर्ति! घरचा कोणिा जह पाश िाहीं. पूणय म तििशा. पण िेिें जह हा आत्मा मािू ं
शकला िाहीं. आिा ंहें घराचें कोशकिच फोडूि बाहेर रे्ण्र्ाची पे्ररणा िारंिार होऊं लागली. पूणय जिश्चर् च 
झाला. त्र्ासाठीं िर्ारी िोरािें होऊं लागली. जिद्यािीमंडळािं जमत्राशंीं चचा होऊं लागली. शकंरराि 
िगारे आजण बेडेकर हे ह्या गृहत्र्ागाच्र्ा िर्ारीं ि सामील झाले. त्र्ािंी जह गृहत्र्ागाचा जिश्चर् केला. 
 

“आिा ंकोि पाहे मागे परिोनी । गेिें हारपोनी देहभाि” 
 
—ह्या िर्ारींि िेहभाि हारपूि गेलें . आिा ंमागें पाहणें च सरलें . सारखें प ढें च पहािर्ाचें. ब द्ध भगिान् 
गृहत्र्ाग करण्र्ाच्र्ा िर्ारींि असिािंा, त्र्ाचंें जचत्त मागेप ढें एकसारखें हेलकािें खाि होिे. लंबक एकिा ं
ह्या जिशलेा एकिा ंत्र्ा जिशलेा असें चाललें  होिे. जचत्त एकसारखे िोलार्माि होि होिे. पण रे्िें िसें म ळीं 
च िव्हिें. रे्िें अगिी जिजश्चि ब स्ध्ि होिी. आचार्ांिा जह एकट्या आईला टाकूि िाणें िड पडलें . िसें रे्िें 
काहंी च िव्हिें. घरूि परिािगी मागािर्ाची, मग किाजचत्, अडिळा व्हािर्ाचा, असल्र्ा भािगडी म ळीं 
करािर्ाच्र्ा च िाहीि. सरळ कोणाला ि जिचारिा,ं कोणिा जह मागमसू ि लागेल अशा रीिीिें जिघिू 
िािर्ाचें अशी जिजश्चि र्ोििा ठरली. 
 

आिा ंिी संन्र्ासाची परमरमणीर् अिथिा डोळ्र्ामंध्रे् प्रजिवबजबि झाली. त्र्ा अिथिेंि जचत्त िंग 
झाले. जठकजठकाणीं िो सनं्र्ासी जफरिो आहे. र्द्दच्छालाभसंि ष्ट िृत्तीिें ‘करिल जभक्षा िरूिल िास :’ 
अशा अपजरग्रहिृिीिें त्र्ाचें जििस केिळ आिंिािं एकामागूि एक िाि आहेि. 
 

कौपीनिंि  खिुं भा्यिंि  
 
ही भाग्र्िशा बाणिू गेलेली आहे. घरिार, आपलें  गािं, आप्ि-इष्ट र्ाचंी आठिण आिा म ळीं च उरलेली 
िाही. श्रेर्ोमागाि अगे्रसर होि होि एकसारखे जिचरण, एकसारखे पजरभ्रमण चाललें  आहे, िििा 
ििाियिाला—ह्या महािेिाला प्रिजक्षणा घालणें चाललें  आहे. सियत्र िारार्णाचें च िशयि िो घेि आहे. िो 
िारार्ण त्र्ाला कधीं बालरूपािें जिसिो आहे. कधीं िो स्त्री होऊि डोतर्ािर जिजहरीचें पाणी आणिो आहे. 
क्वजचि िो रथत्र्ािं भािी जिकािर्ास बसला आहे िर कोठें त्र्ािें मोठमोठीं ि कािें खोललीं आहेि. कोठें 
िो रािैश्वर्ांि जिमग्ि झाला आहे िर कोठें िो िजरद्री महारोग्र्ाचें िीिि कंठीि आहे. कोठें जह िा त्र्ाचें च 
िशयि होि आहे. पश पक्षी, िृक्ष-ििथपिी सिय काहंीं िो च आहे. आकाश जह िो च आजण पृथ्िी जह िो च, िारे 
जह िो च आजण िारे जह िो च, स ंिर जह िो च आजण क रुप जह िो च, बालजह िो च आजण िृद्ध जह िो च. सिय 
थिािर-िंगम पिािाि हा सनं्र्ासी त्र्ाचेंच िशयि घेि आहे. 
 

सब मे रम रहा प्रभु एकाकी । 
पेख पेख नानक णबहसाई ॥ 

 
सियत्र त्र्ा मंगलमूर्ति िारार्णाला पाहूि हा सनं्र्ासी हषािें भरूि गेला आहे. त्र्ाला आिा ंि सरें काहंी च 
िाहीं. सियत्र आिंि! आिंि!! आिंि!!! 
 

संपूिं जगदेि नंदनिनं सिेऽणप कल्पदु्रमा 
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गागंं िाणर समस्ि िाणरणनिह  पुण्या  समस्िा  णक्रया  । 
िाि  प्राकृि संस्कृि श्रुणि णर्रो िारािसी मेणदनी 
सिािगस्थणिरस्य िस्िुणिषया दृिे परब्रह्मणि ॥ 

 
ह्या संन्र्ासी अिथिेिें, पजरव्रािकिृत्तीिें, जिश्वक ट ंबक भजूमकेिें अिंःकरण भरूि गेलें  त्र्ाबरोबर 

अध्र्ात्म गं्रिाचंा अभ्र्ास जह िीव्र िगेािें प ढें प ढें चालला. शाळेंि िें च भाषा घेिल्र्ाम ळें  संथकृिचें ज्ञाि 
िव्हिें. गोपाळराि काळ्र्ािंीं संथकृि घेिलें  होिे. त्र्ाम ळें  त्र्ांिा संथकृिची माजहिी होिी. त्र्ाचं्र्ाकडूि 
संथकृि भाषेची सामान्र् सरणी समिाििू घेिली. ज्र्ा भाषेंि हिारों िषांचा जबिमोल आध्र्ास्त्मक अि भि 
साठंजिलेला िी भाषा िरूर जशकली पाजहिे. त्र्ा भाषेंिील साजहत्र्ाची मोठीशी पिा िाहीं परंि  
ििेउपजिषद सूत्रगं्रिाजि ऋषींच्र्ा बह मोल अि भिाच्र्ा लाभासाठीं िी भाषा िोड्ा च िळेािं हथिगि 
करूि घेिली. भगिद गीिेच्र्ा अध्र्र्िाला स रुिाि केली. उच्च थिरािें घोषपूियक आिा ंगीिा म्हटली िाऊं 
लागली. िी ििळ ििळ पाठ च झाली. ब्रह्मसूत्रािं जह प्रिशे झाला. त्र्ा ििेान्िाि जचत्त लीि झालें . 
 

भारििषाच्र्ा भगूोलाचा जह कसोशीिें अभ्र्ास चालंू झाला. पजरव्रािकाला सगळीकडची माजहिी 
पाजहिे म्हणूि िकाश े चाळले िाऊं लागले. अम क थिळ अम क थिािापासूि जकिी मलै रे्ईल? रेल्ि े
कोणकोणत्र्ा जठकाणीं िािे? रथिे कसकसे आहेि? िद्यािंा उिार कोठें कोठें आहेि? अरण्र्थिािें 
कोणिी? हें सिय अभ्र्ासलें  गेलें  थिेह्याशंीं आिा ं जकत्रे्क िास ह्या च प्रश्िोत्तराचंी चचा चालंू लागली. 
एकमेकािंा माजहिी जिचारूि िी पक्की करािर्ाचीं. राजहलेला कचे्चपणा काढूि टाकािर्ाचा. असा र्ािं 
उदे्दश्र् असे. काजश्मरपासूि कन्र्ाक मारीपरं्ि चा सगळा प्रिेश आिां लक्षर्ािं आला. सिय िीिें, सिय 
ऐजिहाजसक जठकाणें, सिय िोर प रुषाचंी िसजिथिािें मिश्चक्षूंसमोर िाचूं लागलीं. 
 

समुद्र इि गाभंीये धैयेि णहमिाणनि । 
 
ह्या िोि उपमािं किीिें िसा सिय भारििषय समाििू घेिला, खालीं वहिी महासागर आजण िर जहमालर्—
ह्या िोहोंि सिय भारििषय समाजिष्ट झाला, त्र्ाप्रमाणें आिा ंह्या एका च मथिकािं 
 

नीिंकसधुजिंधौििरिििं 
अणनिं णिकंणपि श्यामिं अिंिं 
अबंर िंुणबि भािं णहमाििं । 

 
समाजिष्ट होऊि गेला. अशा ह्या िर्ारीच्र्ा प ढें कॉलेिचें िािािरण केिळ जिषित्  होऊि गेले. िेिें 
िािंाप रिें िािर्ाचें. एका जह प थिकाला हाि लािािर्ाचा िाहीं. आिा ंह्या जिरुपर्ोगी जशक्षणाचा सगळा 
संसगय आपोआप स टि चालला. फळ पजरपक्व झालें  की फािंीपासूि स टािर्ाचें च. शाळा, कॉलेि, घर ह्या 
िथि  रे्िें िािंाला च राजहल्र्ा होत्र्ा. रे्िें केिळ िेह होिा. 
 

जो संसारव्ययें णफटिंा । नैराश्यें णिनटिंा । 
व्याधाहािोणन सुटिंा । णिहंगमु जैसा ॥ 
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ज्ञािेश्वराचं्र्ा ह्या उपमेप्रमाणें मि आिा ंपक्षर्ाप्रमाणें िूरिूर जिहार करंू लागलें  होिें. जहमालर्ाच्र्ा अत्र् च्च 
जशखरािंर िे सहि जिरािमाि होई. 
 

यद्गत्िा न णनििंिे िद्धाम परमं मम ॥ 
 
अशा मंगलधामाकडे िे ओढ घेि होिें. 
 

ही स्थिजि िडील आजण त्र्ाचंी थिेही मंडळी ह्याचं्र्ा काहंीं शी लक्षर्ािं रे्ऊं लागली होिी. पण 
त्र्ािं प ष्ट्कळ जिपरीि समि होिा. बंगालच्र्ा िाजंिकारकापं्रमाणें ह्याचे ज्िलज्जहाल जिचार कोणत्र्ा 
िराला िािील त्र्ाचा िेम िाहीं, असें त्र्ासं िाटे. शरीरजह अजिशर् कृश झालेलें  होिें. त्र्ाम ळें  जह वचिेची 
छटा उमटूि िाई. िजडलाचें थिेही घरीं िमले म्हणिे क्वजचत्  ि रूि ि रूि काहंी प्रश्ि जिचारीि. परंि  
त्र्ािंा िागंपत्ता म ळीं च लागि िसे. िडील मात्र काहंी च जिचारीि िसि. िडील कािपूरला गेलें  असिा ं
मागें त्र्ाचंें थिेही डॉ. िोगळेकर ह्याचं्र्ाकडे राहणें असे. त्र्ािंा ब जद्धबळाचा अजिशर् िाि होिा. 
त्र्ाचं्र्ाबरोबर कधीं कधीं ब जद्धबळें खेळण्र्ाचा र्ोग रे्ई. िेजह क्वजचत्  प्रश्ि जिचारीि. शकंरराि िगारे 
त्र्ाचं्र्ा च कडें रहाि. परंि  शकंररािाचं्र्ा कडूि जह काहंीं एक कळि िसे. ह्या म लाचंी लोकजिलक्षण िृजत्त 
पाहूि सिांिा जिथमर् िाटे. भर पािसािं छत्र्र्ा बंि करूि ही मंडळी ख शाल रथत्र्ािूंि पाचं पाचं मलै 
जफरि. इिर िळेीं जह आंगािर ि सिा सिरा उपरण्र्ासारखा पाघंरूि जफरािर्ाचें. घरीं केिळ मौिी 
रहािर्ाचें. घरचा संबंध शतर् जििका टाळािर्ाचा. जमत्रमंडळींि एकसारखी खलबिें व्हािर्ाची. इत्र्ाजि 
गोष्टींिरूि िजडलाचं्र्ा थिेही मंडळींि हे िरुण बंगाली िाजंिकारकाचं्र्ा रथत्र्ाला लागणार असा समि 
झाला होिा. ह्याचंी िैराग्र्शील िृजत्त हा िाजंिकारकाचं्र्ा कंटकपणाचा अभ्र्ास असािा असे त्र्ासं िाटे. 
जशिार् अजिशर् एकाग्रिेम ळें  जकत्रे्क िळेां जित्र्िम जह राहूि िाि. आठ आठ जििसािं जकत्रे्क िळेा ं
थिाि जह केलेलें  िसािर्ाचें. मग कपड्ाचंी ओि ठेिण्र्ाची गोष्ट च कार्? िसें पहािें िर जकत्रे्क िळेा ं
िोि िोि िास थिाि च चाले. जमत्राबंरोबर ब जद्धबळें खेळण्र्ािं गढूि गेल्र्ािर ५/५ िास जह सहि जिघूि 
िाि. बाळू गोळ्र्ासंारखी मंडळी पोहािर्ास स रसागर िलािािं िाि िर िेिेंच पाचं पाचं िास ड ंबि 
रहाि. हठर्ोगाच्र्ा, प्राणार्ामाच्र्ा, धौिीबथिीच्र्ा अभ्र्ासािं कॉलेि मध्र्ें जह िािर्ाचें िाहीं. कधीं कधीं 
व्र्ार्ामाची लहर लागली म्हणिे हािािं क ऱ्हाड, करिि घेऊि गल्लींि िारोिार जफरूि लांकडें 
फोडण्र्ाची मागणी करीि. लोकािंा साहजिक च आश्चर्य िाटे. कॉलेि मधलें  हे िरुण आजण 
लाकंडफोड्ाचा व्र्ार्ाम घेिों म्हणिाि हें कार्—ह्या सिय मंडळींच्र्ा अशा गोष्टींचा िडील मंडळींस म ळी च 
उलगडा होि िसे. 
 

िैराग्र्ाच्र्ा िीव्रिम अिथिेंि, जिचाराचं्र्ा ि फाि िािळािं, साधिेच्र्ा उन्मािािथिेंि समत्िाची 
अपेक्षा च करिा ं रे्ि िाहीं. ििी िगेािें िाहंू लागली म्हणिे िी सरळ कशी िाहील? झंझािािाच्र्ा 
झपाट्यािं झाडें उन्मळूि पडािर्ाची च. ज्िालाम खीच्र्ा िळिळींि रसापासूि मलर्ागरुच्र्ा शीिलिेची 
अपेक्षा करिा ं रे्ईल कार्? गभय बाहेर रे्िािंा मरणप्रार् ििेिािंीं आसपासचें िािािरण व्र्थि करूि 
टाकिो. आर् ष्ट्र्ाची जिशा, मिाची भजूमका, हृिर्ाचा भाि, एकिम संिामणािथिेंि असिािंा आसपास त्र्ा 
उलटापालटीची छटा उमटल्र्ाजशिार् कशी राहील? आजण जििे आसपासचें िग गोंधळूि िाईल र्ािं िरी 
आश्चर्य कार्? ख द्द ‘जिद्यािी-मंडळािंल्र्ा’ अिेक जमत्रािंा स द्धा ं र्ा गृहत्र्ागाची िीटशीं कल्पिा रे्ऊं 
शकली िाहीं, िेिें इिराचंी कार् किा? आजण हें अगिीं थिाभाजिकच आहे. अशा गोष्टींची कल्पिा रे्ण्र्ाला 
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जिराळ्र्ा च िशंािं िन्म घ्र्ािा लागिो. ब द्ध आजण शकंराचार्य, ज्ञािेश्वर आजण समिय अशा महाप रुषािंा च 
ह्याचे रहथर् समिूि उलगडा व्हािर्ाचा. ह्या बाबिींि ि कोबाचंें िचि रे्िें जकिी उत्तम लागू पडिे! 
 

िुका म्हिें िेथें पाणहजे जािीिे । येरा गबाळािे काम नाहीं ॥ 
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प्रकरि १७ िें 
 

अथािो ब्रह्मणजज्ञासा 
 
सिश िर्ारी झाली. जिजश्चि केलेला गृहत्र्ागाचा जििस ििळ ििळ रे्ऊं लागला. ज्र्ा जििसाच्र्ा कल्पिेंि 
अिेक जििस घालिले, ज्र्ा जििसाच्र्ा कल्पिेंि सगळी कल्पिाशस्ति खचय केली िो जििस आिा ंअगिी 
ििळ च आला. रोि सूर्य अथिाला िाई आजण सकाळीं प न्हा ंसूर्ाचा उिर् होई. िो त्र्ा जिव्र् जििसाच्र्ा 
ििळचा प्रत्रे्क जििस, प्रत्रे्क सूर्ोिर्, प्रत्रे्क सूर्ाथि, कल्पिािील आिंिािें रंगलेला असे, Kingdom 
of God is at hand —ह्या उतिीची साक्ष आिा ंअंिःकरणाला पटंू लागली. घरािूंि जिघिू िाणें हीं िर 
एक सामान्र् जिर्ा आहे. अिेक कारणािंीं अिेक िण आिपरं्ि घरािूंि जिघूि गेलेलें  आहेि. परंि  
गृहत्र्ागाच्र्ा पाठीमागची िी भव्र् भजूमका आहे त्र्ा भजूमकेम ळें  ह्या गृहत्र्ागाला महत्त्ि आहे. जिरे्चें महत्त्ि 
िाहीं. जिरे्पाठीमागच्र्ा भजूमकेचें महत्त्ि आहे. त्र्ा भजूमकेचें कोणत्र्ा शब्िािं िणयि करािें? रे्िें खरोखर 
भाषा लटकी पडिे. ह्या गृहत्र्ागािं कोणकोणत्र्ा गोष्टी समािल्र्ा होत्र्ा हें कसें सागंणार? हा मारे्चा पूणय 
त्र्ाग होिा. खरोखर रे्िें मार्ा अशी िव्हिी च. मारे्च्र्ा छारे्चा गृहरूपािें ि सिा भास होिा. िो आंिा ह्या 
जििसाच्र्ा रूपािें जिघूि िाणार होिा. िाणें िर्ार झालें . म शींिूि िाििू स लाखूि लखलखीि होऊि 
बाहेर पडलें . आिा ं त्र्ाच्र्ािर राज्र्ाचा फति छाप पडणार असा हा जििस होिा. शस्तिशाली सम्राटाची 
सत्ता च त्र्ाच्र्ा सियत्र अजधकाराची िाही जफरिीि असिे, ही गोष्ट खरी; पण राज्र्ाजभषेकाचा जिजध हा 
करािा लागिो च, िो च हा जििस होिा. िलिार आिपरं्ि म्र्ािािं होिी. िी िलिार च; ह्यािं जिळमात्र 
शकंा िाहीं. जिच्र्ािं काहंीं च कमीपणा िव्हिा. परंि  आंिा ह्या जििसाच्र्ा रूपािें िी उपसली िािर्ाची 
होिी. 
 

अङ्गर्से्त्रि दृढेन णछत्त्िा— 
िि  पदं ित्पणरमाविनगिव्यम्  
यगस्मन्द्गिा न णनििशगन्द्िणि भूय  । 

 
हें आिा ंह्या जििसाच्र्ा रूपािें फति उघड व्हािर्ाचें होिें. म्हणूि ह्या जििसाला एिढें महत्त्ि. िो जििस 
कसला? िी ध्र्ािमरू्ति—िो आिंिाचा ठेिा च होिा! म्हणिू च त्र्ाची— 
 

That darling dear 
Coming near and near 
Smiling glancing 
Singing and dancing 

 
अशी मागयप्रजिक्षा! 
 

गृहत्र्ागाच्र्ा ह्या जििसाच्र्ा अगोिर च शकंरराि िगारे ह्यािंी घर सोडलें  होिें. त्र्ाचंी परीक्षा 
होऊि गेलेली होिी. ि िींि िे िापास झाले होिे. डॉ. िोगळेकराचं्र्ाकडे िे रहाि असि. िे आिा ंसरळ 
पूिी ठरल्र्ाप्रमाण काशीला जिघूि गेले. परंि  डॉ. िोगळेकरािंा िाटलें  कीं हा जिद्यािी िेहमीप्रमाणें परीक्षा 
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झाल्र्ािर सोलापूरला आपल्र्ा काकाकंडे गेला असािा. पण काकाचंें पत्र आलें  कीं ‘िो िेिें आलेला 
िाहीं.’ बडोद्याहूि िर रिािा झाला पण सोलापूरला गेला िाहीं म्हणूि डॉ. िोगळेकर ि शकंररािाचंें काका 
ह्यािंा फार काळिी लागली. झालें . जिकडे जिकडे जिचारपूस, चौकशी स रंू झाली. िेिें काहीं माजहिी 
द्यािर्ाची िाहीं असें जमत्रमडंळींि ठरलेलें  होिें िेिें प्रश्ि च कार्? कोणी जह आपणासं काहंीं माजहिी 
असल्र्ाचें सागेंिा. िािािंा शकंररािािंा पोंचजिण्र्ासाठीं जिद्यािी गेलें  होिे िे डॉ. िोगळेकरािंी पाजहलें  
होिें. त्र्ािंी जिद्याथ्र्ांिा जिचारलें . “आम्हालंा कार् माहीि? आम्ही ि सिे गप्पा करीि थटेशिपरं्ि 
जफरण्र्ासाठीं गेलों होिो.” असें त्र्ािर उत्तर आलें . ग्रहणाचें िधे आधींपासूि स रंू होिाि. वकिा प्रत्र्क्ष 
सूर्ोिर्ाच्र्ा अगोिर अरुणाचा उिर् होिो; त्र्ाप्रमाणें च हें शकंररािाचें झालें . िे ह्या जिद्याथ्र्ाच्र्ा 
अगोिरच रिािा झाले. 
 

आिा ं हा जिद्यािी आजण बडेेकर राजहले. र्जूिव्हर्तसटीच्र्ा इटंरमीजिएटच्र्ा परीके्षसाठीं म्हणूि 
म ंबईस िािर्ाचें होिे. िो जििस रे्ऊि ठेपला. ह्या परीके्षला गोपाळराि काळे जह िािर्ाचे होिे. सामािाची 
बाधंाबाधं झाली. संध्र्ाकाळीं बेडेकर एकिा ं घरीं रे्ऊि गेले. त्र्ािंिर धाकट्या भािािें सहि जिचारलें  
“म ंबईहूि ि परि रे्ण्र्ाला जकिी जििस लागिील?” त्र्ाला काहंीं च उत्तर जमळालें  िाहीं. िंिर िेिण 
झालें . बरोबर िडील आजण धाकटे िोघे भाऊ जह थटेशिपरं्ि गेले. गोपाळराि काळ्र्ािंीं जिजकटें काढलीं. 
िो रात्रीचा समर्. िी गृहत्र्ागाची गंभीर घडी होिी. पण त्र्ाची कल्पिा फति गोपाळराि, बेडेकर 
िगैरेंजशिार् कोणाला च िव्हिी. गोपाळराि काळ्र्ािंीं जिजकटें काढलीं खरी. पण िी सिय म ंबई ची िव्हिीं. 
थििःचे फति म ंबईचे. बाकीचीं स रिेची होिी. पण स रिेचें जिजकट आपण घेऊि म ंबईचें ह्या जिद्याथ्र्ाच्र्ा 
हािािं जिलें . िजडलाचं्र्ा सूक्षम ििरेंि स रिेचे जिजकट जिसूं िर्ें म्हणूि ही खबरिारी गोपाळरािािंी घेिली 
होिी. रात्रीच्र्ा ९ िा. च्र्ा गाडींि गोपाळरािासंह हा जिद्यािी बसला. गाडी क्षणाधांि चालंू झाली. पार 
जिसेिाशीं झाली. िें घर, कॉलेि, बडोद्याची िी जमत्रमडंळी, आिा ंभराभर मागें टाकूि गाडी भर िगेािं 
जिघूि िाि होिी. आकाश ि सिें फ ललें  होिे. आपल्र्ा हिारों िेत्रािंीं िें ह्या प्रसंगाकडे टक लाििू पहाि 
असेल कार्? झालें . बडोिे जिघूि गेलें . आजण एकिम पडिा पडला. हा एक ििाच िन्म झाला. 
मरणािंिर ि िें सिय काहंीं प सल्र्ासारखें होिें. िसें च रे्िें झालें . आिा ं सिय व्र्ािहाजरक जिषर्ािंा 
जिलािंली जिली गेली. िेिूि ििा प्रािं स रंू झाला. स रिेला उिरूि जिराळ्र्ा गाडींि बसूि काशीच्र्ा त्र्ा 
प रािि के्षत्रािं आिा ंहे िोघे ब्रह्ममागाचे प्रिासी िाखल झालें . त्र्ाचें सोबिी शकंरराि िगारे िेिें आधीं च 
गेलें  होिे. बालपणािं ब्रह्मचर्ाच्र्ा प्रजिज्ञेंि जह असे च िोघे सोबिी (िोघे आिेभाऊ) बरोबर होिे आजण 
आिा ंह्या गृहत्र्ागाच्र्ा प्रसंगािं जह ह्या िोघािंी साि जिली. हा र्ोगार्ोग च िव्हे कार्? 
 

इकडे म ंबईस परीक्षा झाली. म ंबईहूि िजडलािंा एक पत्र आलें . िे गोपाळरािांिा िेिूि टाकण्र्ास 
जिलें  होिें. त्र्ािंीं परीक्षा झाल्र्ािर िें टाकलें , “मी प्रिासास िाि आहे. माझी काळिी करंू िरे्; 
प्रिासाजशिार् जशक्षणाची पूियिा होि िाहीं असें पाश्चात्र् जशक्षणशास्त्रज्ञाचंें जह मि आहे. माझा हा प्रर्त्ि 
इिरािंा िरी कोणाला पसंि पडला िाहीं िरी जििाि ‘िासबोधाला’ िरी िो खजचि पसंि पडेल ह्याि शकंा 
िाही!”—अशा आशर्ाचें िें बरे च मोठें पत्र होिें! िजडलािंा त्र्ा पत्राचा प्रिम काहंीं जििस िीट उलगडा 
झाला िाहीं. त्र्ािंा असें िाटलें  कीं हे सिय जिद्यािी जमळूि परीक्षा झाल्र्ािंिर कोठें प्रिासाला गेलेलें  
जिसिाि. ५/१५ जििसािं परि रे्िील. परंि  ५/१५ जििस कशाचे? परीके्षस गेलेलें  इिर सगळें जिद्यािी 
बडोद्यास परि आलें . त्र्ाचें जित्र्ाचे व्र्िहार सिय स रंू झाले. पण ह्या जिद्याथ्र्ाचा पत्ता िाही. बेडेकर जह 
िाहींि आजण शकंरराि िगारे िर अगोिर च ग प्ि होऊि गेलें  होिे. िेव्हा ं िडील त्र्ा आलेल्र्ा पत्राचें 
प िःप न्हा ंिाचि करूि त्र्ाच्र्ा अिाचा िलास करंू लागले. ि मग हा गृहत्र्ाग च असािा अशी च त्र्ाचं्र्ा 
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मिाची खात्रीं होऊं लागली. परंि  गंभीर थिभाि असल्र्ाम ळें  िें त्र्ासबंंधीं जिशषे वचिा प्रकट करीि िसि. 
आईच्र्ा हृिर्ाची मात्र कालिाकालि होऊि गेली. जिचे हृिर् अगिी जििीणय होऊि गेले! िजडलािंी इिर 
जिद्याथ्र्ांच्र्ाकडें चौकशीला स रिाि केली. गोपाळराि काळ्र्ािंा जिचारलें . पण त्र्ािंीं म ळीं च िाि लाग ू
जिली िाहीं. एक मजहिा गेला, ि सरा मजहिा गेला. जिकडे जिकडे हळंू हळंू ही बािमी पसरली. 
जिरजिराळ्र्ा मंडळींचें जिरजिराळें  िकय  स रंू झाले. कोणी म्हणूं लागले, हा ह शार जिद्यािी परीक्षेंि िापास 
झाल्र्ाम ळें  िाईट िाटूि पळूि गेला असेल; कोणी िर त्र्ािें कोठें िीि जिला असेल अशी जह कल्पिा केली. 
बेडेकराचं्र्ा घरीं त्र्ाचंी आई आजण लहाि भाऊ िेिढा होिा. त्र्ा आईला आपला म लगा ग प्ि झाल्र्ाचें 
जकिी ि ःख झालें  असेल? पण करणार कार्? जििे जह आपल्र्ाकडूि होईल िेिढी चौकशी करिली. प ढें 
एक जििस काशीच्र्ा ग प्ि पोलीसाकडूि त्र्ा जत्रमूिीजिषर्ीं माजहिी कळिण्र्ाबद्दल बडोद्याच्र्ा पोजलस 
खात्र्ाला जलहूि आलें . िेव्हा ं बडोद्याचें आिंिराि फौििार िजडलाचं्र्ाकडें िपास करीि करीि आले. 
आजण अशा रीिीिें हें जिघें काशीला आहेि हें कळलें . प ढें िोड्ा च जििसािं ह्या जिद्याथ्र्ांचें आणखी एक 
काडय काशीहूि आलें . त्र्ािं काशीला िाऊि आपण ससंार सोडला आहें असें थपष्ट कळिलें  होिें. इिर 
लोक काशीला िाऊि एकािें िािडिे भोपळ्र्ा सारखें क्ष द्र फळ सोडिाि. रे्िें सिय मार्ािृक्षाचें बीिभिू 
संसारफळ पूणय सोडूि जिल्र्ाचें कळजिण्र्ािं आलें . त्र्ा च पत्रािं “ब्रह्मजिज्ञासा” हें आिा ंआपले एकमात्र 
लक्षर् असल्र्ाचें जह कळजिलें  होिे. ‘ब्रह्मजिज्ञासा’ ‘ब्रह्मजिज्ञासा’ हे शब्ि त्र्ा पत्रािें सिांच्र्ा कािािर ठसूि 
गेलें . पाण्र्ाचा लोट जिघूि गेला िरी िजमिीिर ओल िशी च राहिे. वकिा गाणें संपलें  िरी त्र्ाचें सूर 
पजरणामरूपािें कािािं घ मि रहािाि. त्र्ाप्रमाणें िें पत्र िाचलें , ठेििू जिलें . त्र्ािर प ष्ट्कळ जििस जिघिू 
गेलें  िरी ‘ब्रह्मजिज्ञासा’ ‘ब्रह्मजिज्ञासा’ हें शब्ि िसे च डोळ्र्ापं ढें लखलखीि उभे राजहलें . त्र्ा शब्िाचंा िोर 
म ळीं च कमी झाला िाहीं. फळाबद्दल मूळ ओळखािर्ाचें, पजरणामािरूि साधिाची परीक्षा करािर्ाची, 
कार्ािरूि कारण िपासािर्ाचें पण रे्िें ‘ब्रह्मजिज्ञासा’ ह्या शब्िािरूि कार् बोध होणार? ब्रह्मजिज्ञासे ची 
कल्पिा कोणाला असणार? ह्या संसारचिािं िैिंजिि गिीिें िशाच त्र्ाच त्र्ाच जिर्ा प िः प न्हा ंकरीि 
भ्रमण करण्र्ाची एक च िडिा ज्र्ाचं्र्ा जठकाणीं भरूि राजहली आहे त्र्ा सामान्र् िीिािंा ‘ब्रह्मजिज्ञासा’ 
शब्िािें कार् उलगडा होणार? प्रत्रे्काला ह्या शब्िािें एक आश्चर्यर् ति, िबरिथि धक्का बसला. भकास 
आकाशाच्र्ा पोकळींि केिळ “शून्र्! शनू्र्!! शनू्र्!!!” —ि सरा कसला च भास होि िाहीं. त्र्ाप्रमाणें ह्या 
ब्रह्मजिज्ञासेिें सिांची शून्र्ािथिा होऊि गेली. कोणिे जह दृश्र् फल हा शब्ि िाखजिि िव्हिा. “ि ित्र 
चक्ष गयच्छजि ि िाग्गच्छजि” अशी च सिय इंजद्रर्ाचंी रे्िें अिथिा झाली. आजण हें ध्रे्र् खरोखर असें च होिे. 
रे्िें सचराचर सिय सृजष्ट लटकी च पडली पाजहिे. कशाची जह मात्रा रे्िें चालािर्ाची िाहीं “िैषा िकेण 
मजिरापिेर्ा” रे्िें कोणिा जह िकय  लंगडा ठरािर्ाचा. अशा त्र्ा लोकजिलक्षण ध्रे्र्ाला हा प रुष आपलें  
लक्षर् समिूि िीराप्रमाणें त्र्ाचा िधे घेण्र्ाला जिघिू गेला. आपल्र्ा अपूिय ब जद्धमते्तची सिय ऐजहक फळें ि च्छ 
समिूि त्र्ािें एकिम ब्रह्मजिज्ञासेची गाठं घेिली. 
 

आिीक दुसरें मन नाहीं आिा ं। 
नेणमणिंया णित्ता पासूणनया ं॥ 
पाडुंरंग ध्यानीं पाडुंरंग मनीं । 
जागृणि स्िपनीं पाडुंरंग ॥ 
पणडिें िळि इणंद्रया ंसकळा ं। 
भाि िो णनराळा नाहीं दुजा ॥ 
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—ही अध्र्ात्मिशा रे्िें बाणिू गेली. आिा ंििेान्िाला जशरोधार्य म्हणूि सिाच्र्ा अग्रभागीं चमकणारें िे एक 
च जिव्र् सूत्र रोमरोमािं थफ रण पािू ंलागलें . 
 

अथािो ब्रह्मणजज्ञासा । 
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प्रकरि १८ िें 
 

कार्ी 
 
बडोद्याहून एकिम काशीकडें प्रर्ाण करण्र्ाि त्र्ा प रािि प ण्र्के्षत्राची महिीर्िा ि िेिें िडलेली 
ब्रह्मजिदे्यच्र्ा परंपरेची अिेक पजित्र थमरणें हीं जह कारणें असिील च, परंि  िगाि ज्र्ाच्र्ा पार्तिि 
उंचीलास द्धा ि लिा िाहीं, मग आध्र्ास्त्मक उंचीची गोष्ट च कशाला? त्र्ा कैलास पियिािर, त्र्ा परम 
पजित्र जहमालर्ािर आिा ंआपलें  कार्मचे जिचरणथिल करािें ह्या दृष्टीिें मधला टप्पा म्हणूिच बह धा 
काशीला प्रर्ाण केलें . उत्तरोत्तर उच्च भजूमका गाठंािर्ाची ही च एक अजभलाषा आिा ं मिािं होिी. 
त्र्ाप्रमाणे बडोिे—काशी—जहमालर् अशी ही जत्रजििम दृजष्ट सहिच बिूि गेली. आिा ं िजक्षण जिशा 
िाहींच. उत्तरोत्तर िरिर िािर्ाचें हें च एक ध्रे्र् राजहलें . पार्तिििेचा पडिा गळूि पडला. र्माची िजक्षण 
जिशा आिा ंिाहीं. आिा ंहे शरीर काशीजिश्वेश्वराच्र्ा—जशिाच्र्ा—ििळ िाि चाललें . शरीर हें शि आहे. 
िे जशिाजशिार् शून्र् आहे. म्हणूि िें त्र्ाच्र्ा परममंगल कैलासाकडे चाललें . मरणाला मारूि 
टाकण्र्ासाठीं हीं िळमळ होिी. कैलासापूिीं काशीचा टप्पा ह्याच कारणासाठीं गाठंला गेला. 
 

येक बळािे णनिडिें । िे पोहि णि उगमाकडे गेिें ॥ 
 

प्रिाहािं िाहाि िाण्र्ािं अिय िाहीं. प्रिाहाच्र्ा जिरुद्ध जिशिेें उगम गाठंण्र्ािं प रुषािय आहे. त्र्ा 
परमप रुषािासाठीं गगेंची जह प्रिम च गाठं घेिली. आपल्र्ा उगमथिािाच्र्ा जकिी िरी गढू किा िी 
कलरि करीि करीि आिपरं्ि सागंि आलेली, एक िरी बालक आपल्र्ा ह्या गोष्टी ऐकेल का? ह्या भािािें 
जिचा अखंड जििाि, अखंड प्रिाह, चालि च आलेला, शकंराच्र्ा मथिकािं िी राजहलेली, िेिल्र्ा त्र्ा 
उच्च जिचाराचें अिंि संिेश िेण्र्ासाठीं िी जकिी उत्स क! पण प्रत्रे्क िळेीं ‘िचकजश्चि श्रृणोजि माम् ’ हा च 
बह धा जिला अि भि र्ािा. िरी स द्धा ं िी केिळ करुणेची मूर्ति आपल्र्ा बालकािंा िागृि करण्र्ासाठीं 
एकसारखी िहािच राजहली. शिकें च्र्ा शिकें  अज्ञािाच्र्ा गाढ अंधकारािं जििूि राजहलेल्र्ा ह्या 
बालकापंैकीं कोणी िागेल का? ही च जिची आशा. पण आिापरं्ि 
 

कक णन रं्कें  रे्षे रे्षे ियणस त्िमागिौ मृत्यौ । 
अथिा सुखं र्षीथा णनकटे जागविनि जान्द्हिी जननी ॥ 

 
असल्र्ा हालचाली पलीकडे जिला िागृिीची जचन्हें फारशी जिसलेलीं िाहींि. भारि िषांि िो िो बालक 
िन्माला रे्ई त्र्ा प्रत्रे्काकडें िी पहाि आलेली. हा आपलें  ज्ञाि ग्रहण करील का? —िाहीं. मग हा 
ि सरा? —िो जह िाही. मग आिा ंहा जिसरा िरी? जकिी कालपरं्ि जििें अशी िाट पाजहलेली अशा अत्र्ंि 
आि र अिथिेंि! हा धगधगीि िैराग्र्ाचा प िळा, िागृिीची िागजृि बाणलेला हा ब्रह्मजिष्ठ बालक पाहूि 
जिच्र्ा भाििेचा पूर जकिी िाजहला असेल ह्याची कल्पिा िरी करिा ंरे्ईल का? आजण जिच्र्ा त्र्ा करुणेिें 
भरलेल्र्ा गू-ंगू-ंगूं आिाि करणाऱ्र्ा बोधािें ह्या बालकाची िरी कार् अिथिा झाली असेल? 
 

ज्र्ािळेीं कोणी जचटपाखंरंू स द्धा ंिसािर्ाचे अशा िळेीं, रात्रीं िीि िाििा ंच ह्यािे गंगेिर रे्ऊि 
बसािें, जिच्र्ा िंडगार पाण्र्ािं जकिी िरी िळे थिाि करािें आजण वबि माधि घाटािर ध्र्ाि करािें. िेिें 
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कोणीं िाही—ि सरे कोणीं िाहीं—एक हा बालक आजण िी मािा! अििा हे िोघे िरी कशाचे? िेिें केिळ 
जिरामर् एकिाच असे. 
 

“पे्रमगिंी अणि साकंडी । उसमें दो न समाय” 
 
त्र्ा गंगाकाठीं काव्र्ें रचािीं. आजण कागिािर जलहूि िी ििीच्र्ा प्रिाहािं सोडूि द्यािी असा जित्र्िम 
असे. लहािपणीं होड्ा करूि बालकें  पािसाच्र्ा ओहोळािं सोडूि िेिाि. मािेिे त्र्ा होड्ाचें 
कोडकौि क कराि ेिसा च हा प्रकार होिा. िी काव्र्ें पाहूि गंगामािेला केिढा हषय झाला असेल? ह्या च 
गंगेच्र्ा पाण्र्ािं बरोबर आणलेली गजणिाचीं प थिकें  टाकूि जिलीं. िें गजणि आिा ंमाझ्र्ा िीििािं राहंू िे. 
त्र्ा प थिकाचंा भार आिा ंिको. िको त्र्ा प थिकाचंी आसस्ति. अशा रीिीिे गणपजि-जिसियिाप्रमाणें रे्िें 
गजणिाचें जिसियि करण्र्ािं आले. 
 

दर्शन, स्पर्शन, मज्जन, पाना 
 
ि ळशीिासाचं्र्ा कल्पिेप्रमाणें गंगािीििाच्र्ा चि र्तिध लाभाम ळे हृिर्ािं िडलेलें  सूक्षम खळमळा ंचे जह रे्िें 
क्षालि केलें  गेले. 
 

काशीला शकंरराि िगारे, बेडेकर ह्यासंह राहण्र्ास एक िागा पाजहली. प्रजसद्ध िात्र्ा टोपेंची 
बहीण ख िेकर घराण्र्ािं जिलेली होिी. जिच्र्ा मोठ्या िाड्ािं माडीिर िागा जमळाली. िी िात्र्ा टोपेची 
बहीण अगिीं िख्ख म्हािारी झालेली होिी. त्र्ा भर्ाण िाड्ािं ि न्र्ा र् गाची केिळ एक अथपष्ट छार्ा च 
िी. िेिें िी केिळ एकटी च रहाि असे. जििें िर राहण्र्ासाठीं िागा जिली. कोठे िरी ि पारचे िेिण 
िेिािें, संध्र्ाकाळीं पैशाचीं रिाळीं ि िही घेऊि खािें, आजण जििसभर अध्र्ात्मवचििािं, ब्रह्मसूत्राजि गं्रि 
िाचिािं, गंगाकाठी ध्र्ाि करण्र्ािं, अििा काव्र्ें रचण्र्ािं मग्ि असाि ेअसा कार्यिम असे. िियमािपत्रें 
िाचािीं; आपापसािं चचा करािी. असेंजह घडें. काशींिल्र्ा जकत्रे्क पजंडिाचंी जह गाठं पडे. परंि  
न्र्ार्व्र्ाकरणािर बारा बारा िषें फ कट घालजिण्र्ाला हा ब्रह्मजिष्ट प रुष कधीं च िर्ार िव्हिा. िेव्हा ंत्र्ाचें 
र्ाचें िमािें कसें? शब्ििालाच्र्ा महारण्र्ािं आधंळ्र्ा हत्तीप्रमाणें भ्रमण करणाऱ्र्ा त्र्ा पजंडिाचं्र्ा अियशनू्र् 
घटपटाच्र्ा िािजििािािं जचत्त िल्लीि होण्र्ाची म ळीं च शतर्िा िव्हिी. िरी पण क्वजचत्  त्र्ाचं्र्ा सभेंि जह 
िाण्र्ाचा र्ोग रे्ई. एकें  जठकाणी एकिा ंअशी च एक पंजडिाचंी सभा होिीं. जिषर् िैि आजण अिैि हा 
जिर् ति केलेला होिा. िैििाद्यािंी अिैि िाद्यािंर आजण अिैििाद्यािंीं िैििाद्यािंर र्िेच्छ झोड उठिली. 
प्रत्रे्कािें पाजंडत्र्प्रकषय प्रकट करण्र्ाची हौस भागििू घेिली. िाि काहंी केल्र्ा जमटेिा. िेव्हा ंह्या ब्रह्मजिष्ठ 
प रुषािे शिेटीं मोिकी एक िोि िातर्ें च साजंगिली. “जििाि अिैिाचें िरी कोणाशींच भाडंण िको. कारण 
अिैि म्हणिे च मेळ” अशा आशर्ाची िी िातर्ें होिी. पण ह्या लहािशा व्र्ाख्र्ािािें िोन्ही बािूच्र्ा 
पंजडिािंा आिंि झाला. अिैििािी पंजडि म्हणालें  ि म्ही आि आमची बािू चागंली साभंाळली. िैििािी 
म्हणाले, ि म्ही अिैििाद्याचें बोलणें च मोडूि काढलें—असे गमिीचे प्रसंग मधूि मधूि घडि. 
 

काशी हे के्षत्राचें जठकाण असल्र्ाम ळें  िेिें इिर के्षत्रापं्रमाणे गजलच्छपणा आजण ओंगळपणािें 
कार्मची च िथिी केलेली असे. रथिे अगिीं अरंुि, पार्खािें घाणेरडे, गंगेंि गटारें, जभकाऱ्र्ाचें िाडें, 
महारोग्र्ाचंा स ळस ळाट—त्र्ाम ळें  प्रकृिीची िीट काळिी घेिली िाहीं िर परतर्ा माणसाला िर फार च 
भीजि असे. हे जिघे िरुण िर अशा िऱ्हेिे घराच्र्ा बाहेर कधीं च राजहलेलें  िाहींि. त्र्ाचंी शरीरें कंटक 
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खरी. पण खाण्र्ाजपण्र्ाचें हाल असें कधीं च झाले िव्हिे. त्र्ाम ळें  आजण शरीराकडें ि लय क्षर् केल्र्ाम ळे, 
जिघाचंी जह प्रकृजि एकसारखीं खालािि िाि होिीं. अंगािं िाप असला िरीं त्र्ाची पिा अशीं कोणीं च 
करंू िरे्. जित्र्िमािं काहंीं च फरक करािर्ाचा िाहीं. जिश्रािंी, औषधपाणीं, जिशषे आहार-जिहार, असें 
काहंीं च िाहीं. असें जकिीं जििस चालािर्ाचे? साधक झाला म्हणूि त्र्ाचे प्रकृजिधमय बिलिील कार्? 
त्र्ािूंि थििःच्र्ा शरीराच्र्ा कंटकपणािर ज्र्ाचंा जिश्वास त्र्ा बेडेकराचंीं िर ह्या मिोिृजत्तम ळें  अजिशर् 
िैिा झालीं. बेडेकराचें शरीर जपळिार, ििींि पोहण्र्ािं पटाईि, लाबं मिला मारणें, धािंणें, लाकंडें 
फोडणें, पाणीं भरणें, हे सिय त्र्ाचं्र्ा सरािािंलें . त्र्ाम ळें  आपल्र्ाला कोणिेजह अन्न सहि पचजििा ंरे्ईल; 
अशी त्र्ाचंीं िृजत्त असे. अपचि झालें  िरीं सािधजगरीं रहाि िसे. असें करिा ंकरिा ंत्र्ाचंी प्रकृजि ढासंळंू 
‘लागली. क्षीणिा िाढि चालली. डार्जरर्ा झाला. अन्न म ळींच पचेिा. औषधोपचार स रू झाले. परंि , 
प्रकृजि म ळीं च िाळ्र्ािर रे्ईिा. शतर् जििके सिय उपचार केले. परंि  व्र्िय. कशाचा जह उपर्ोग होईिा. 
चाळींस चाळींस िळेा ंशौचास होऊं लागलें . इिकें  असूि जह घरीं परि िाण्र्ाचीं इच्छा त्र्ािंा थपशय करंू 
शकली िाहीं. इिके च कार् पण आपल्र्ा आिाराचीं हकीकि घरीं कळिािीं असें जह कधीं त्र्ािंीं म्हटलें  
िाहीं. 
 

अथश िा साधयेत्  । देहं िा पाियेत्  । 
 
हीं च धीरोिात्त िृजत्त शिेटपरं्ि त्र्ाचंी होिी. 
 

मरिं प्रकृणि  र्रीणरिाम्  । 
णिकृणत्तजीणििमुच्यिे बुधै  । 

 
मरण हें प्रजिक्षणीं पाठीस लागलेलें  च आहे. परंि  िीर प रुष आपल्र्ा धीरिृत्तीिे मरणाला मारूि टाकिो. 
त्र्ाचें प्रत्र्क्ष उिाहरण रे्िें जमळालें . आपल्र्ा परमपूज्र् जमत्रािरची जिष्ठा त्र्ाचंी लिमात्र ढळली िाहीं. 
त्र्ािंा जमत्रमंडळी िेहमी ‘भोळे’ ह्या िािािें हाकं मारीि. “भोळे, ि ला कसे कार् िाटिें? ि झ्र्ा आईला 
बोलिािें कार्? ि ला कोणाला भेटण्र्ाची इच्छा होिे? ि झा भाऊ ि झ्र्ा सेिलेा हिा िा?” असें जकिी प्रश्ि 
त्र्ाला जिचारले गेले असिील. पण िेिें एक च जिष्ठा बाणली होिी. आपल्र्ा त्र्ा िोर जमत्राजिषर्ी ग रुि ल्र् 
भाििा बिूि गेली होिी. हालअपेष्टा, भर्ंकर आिार वकिा ि सरी कोणिी जह आपजत्त त्र्ा जिष्ठलेा 
र्स्त्कंजचत्  जह चजलि करंू शकि िव्हिी. िेिें अजिशर् कष्ट असूि अजिशर् समाधाि होिें. िेिें आिा ंआई, 
बाप, भाऊ ही मार्ा उरली च िव्हिी. 
 

त्िमेि मािा ि णपिा त्िमेि । 
त्िमेि बंधुश्च सखा त्िमेि । 
त्िमेि णिद्या द्रणििं त्िमेि । 
त्िमेि सिं मम देिदेि ॥ 

 
ह्या च एका जिव्र् भािािें िे आपल्र्ा श्रेष्ठ जमत्राकंडे पहाि असि. शिेटचा क्षण आला जििा मंि मंि होि 
चालला. आईला िार करूि मृत्र्ूची हकीकि िेिढी कळजिण्र्ास त्र्ािंी साजंगिली आजण अत्र्ंि शािं 
जचत्तािें प्राण सोडला!!! 
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बेडेकर गेले ही बािमी बडोद्याला त्र्ाचं्र्ा आईला कळजिण्र्ािं आली. त्र्ा जिधिा बाईला त्र्ाम ळें 
जकिी ि ःख झालें  असेल ह्याची कल्पिाच केलेली बरी. काशीला आिा ं जत्रमूर्तिपैकीं िोघेच राजहले. 
बेडेकरापं्रमाणें च शकंरराि िगाऱ्र्ासं जह क्षीणिा रे्ि होिी. िोड्ा च जििसािं प न्हा ं िे एकटे च पडले. 
त्र्ाचंा कणयधार प्रिासासाठीं जिघूि गेला. त्र्ा च स माराला गार्किाड सरकारसाठीं हत्ती खरेिी 
करण्र्ासाठीं म्हणूि डॉ. िोगळेकर र्ा बािूला आले होिे. त्र्ािंी शकंरराि िगाऱ्र्ाचंा काशींि प ष्ट्कळ शोध 
केला आजण त्र्ाचंी भेट घेिली. िापाम ळें  अशति झालेलें . बरें च जििसािं थिाि िसल्र्ाम ळें  मजलि 
जिसणारे, हिामि िाढलेली, आिाि खोल गेलेला, असे िे शकंरराि पाजहल्र्ाबरोबर डॉतटरािंा अजिशर् 
िाईट िाटलें . त्र्ािंी परि बडोद्याला चलण्र्ाजिषर्ीं प ष्ट्कळ आग्रह केला. त्र्ािंीं िें ऐकलें  िाहीं. ििाजप 
शकंररािाचंी भजूमका डळमळीि होिी, हें जिःसंशर्. डॉतटर बडोद्यास परि गेले. त्र्ािंिर काहंी जििसािंी 
शकंरराि जह बडोद्यास जिघूि आले. िंिर पूियित्  कॉलेिमध्र्ें जशकूि िे संसारािं जह प्रजिष्ट झालें . 
 

िजक्षण आजिकें िूि रे्ऊि ि किा च कोचरबला महात्मािींिी आश्रम थिापि केला होिा. त्र्ािळेीं 
महात्मािी ऐििी िेशभति गाधंी म्हणण्र्ाचा प्रघाि होिा. त्र्ाचं्र्ा आश्रमाची जिर्मपजत्रका काशीला हािािं 
पडली. त्र्ा पजत्रकेम ळें  ह्या ब्रह्मजिज्ञासूच्र्ा मिािर बराच पजरणाम झाला. लगे च महात्मािींिा 
अध्र्ात्मजिषर्क शकंाचंें एक पत्र जलजहलें  गेलें . “पत्रोंपत्रीं असल्र्ा शकंािंा उत्तर िेणें कठीण आहे. ि म्ही 
आश्रमािं रे्ऊि काहंीं जििस रहा म्हणिे आपल्र्ाला बोलिा ं रे्ईल”, अशा आशर्ाचें महात्मािींकडूि 
उत्तर आलें . आजण एकिम काशीहूि मि रा, िृिंािि, िगैरे करीि कोचरब रे्िील सत्र्ाग्रहाश्रमािं प्रर्ाण 
केलें  गेलें . रे्िें जहमालर्ाचा खरा अिय लक्षािं आला “थिािराणा ं जहमालर्.” ह्या भगििातर्ाचा अिय रे्िें 
उलगडला गेला. ‘स्थिर िथिंूि मी जहमालर् आहे’—असें भगिाि सागंिाि. जचत्ताची स्थिरिृजत्त हाच खरा 
जहमालर्. ह्या जहमालर्ाच्र्ा — स्थिरिृत्तीच्र्ा उत्त ंग जशखरािर चढूि िििेचें, सिय वहि थिािचे जिजिध 
िशयि रे्िें जमळालें . रे्िूि च गाधंींच्र्ा ििर् गाची थमृजि अभ्र्ासली गेली. श्र िीमध्र्ें रमणाऱ्र्ा ब द्धीिें र्ा 
थमृिीचे आिरपूियक पजरशीलि केलें . आजण हें थपष्ट िाखििू जिलें  कीं जहमालर् जहमालर् म्हणिाि िो मी च 
आहे. िो पार्तिि जहमालर् माझ्र्ाप ढें जकिी क्ष द्र आहे. त्र्ाची िी भाजसक उत्त ंगिा ही मी च त्र्ाला जिली 
आहे. 
 

“अगंामुळें  णि माझ्या गंगा पणित्र झािंी । 
उंिी णहमािंयािंा माझ्यामुळें  णमळािंी ॥” 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि १९ िें 
 

कमशयोगािी कसोटी 
 
“सिश कमाजखलं पािं ज्ञािे पजरसमाप्र्िे” —सिय कमांची पूणयिा ज्ञािामध्र्ें च होिें. िो च त्र्ाचा हेि  असिो. 
परंि  ज्ञाि झालें  म्हणिे कमय िाबंिें असें िाहीं. ज्ञाि हें प न्हां कमांि च प्रिृत्त होिें. फरक इिका च कीं िें 
जसद्धकमय होिे. िेिे अपेक्षा कशाची च िसिे. सहििेिें सिय व्र्ापार आपोआप जबिबोभाट चाललेला असिो. 
कमय कोणिे जह असो; ज्ञान्र्ाचें कमय काहंीं जिराळ्र्ा च शलैीिें हो असिे. िेिें कमांि आिडजििड काहंी च 
िसिे. अगिीं साध्र्ा झाडण्र्ाच्र्ा कामापासूि िों िेट आचार्ाच्र्ा अध्र्ापिकार्ापरं्ि र्च्चर्ाित् कमें िो 
करिो. परंि  िेिें एक च अिासस्ति, िन्मर्िा बाणूि गेलेली असिे. कमय चागंलें  व्हािें, अजिशर् िगेािें 
व्हािें, पण अहंकाराची लेशमात्र छटा उमटंू िरे्. र्स्त्कंजचि जह बोि मिािर ऊरंु च िरे्. अशा काहंी 
लोकजिलक्षण िऱ्हेिें त्र्ाचें कमय होि असिें. त्र्ा कमाला कोणिी उपमा िेणार? िें कमय च िव्हे. िी मूर्तिमिं 
उपासिा! ज्ञािाचा आजिष्ट्कार!! िी कलेची कला आजण सौंिर्ाचें सौंिर्य!!! 
 

अग्नमाजीं गेिें । अग्न होऊणनया ंठेिंें  ॥ 
 
कमय होऊि जह िें कमय िव्हे. त्र्ा कमाकडे पाहूि कोण संि ष्ट होणार िाहीं? शभंर िंबरी सोन्र्ाची कसोटी 
पाजहल्र्ाबरोबर सोिार आिंजिि झाला िाहीं असें घडेल कार्? —रे्िें जह असेंच झालें . 
 

काशीहूि आल्र्ाबरोबर कोचरबच्र्ा आश्रमामध्र्ें कमाच्र्ा कसोटीिर ह्या ब्रह्ममागी प रुषाचें ज्ञाि 
पजरजक्षलें  गेलें . रे्िें त्र्ाची कसोटी लागली. घरीं अभ्र्ासाजि पजरश्रम िर अखंड चाले पण कधीं च कोणिे जह 
काम करण्र्ाची संिर् िाहीं. रे्िें र्च्चर्ाित् आश्रमाची कामें अंगािर पडलीं. थिर्ंपाक करणें, िळणें, पाणी 
ओढणें, झाडणें, भाडंी घासंणें, जििडणें, खणणें, पार्खािें साफ करणें, जिणणें —अशीं कामें कोणकोणिी 
सागंणार? पाचं पचंिीस माणसाचं्र्ा आश्रमािंली िीं अिेक िऱ्हेचीं कामें असि. िशािं डोळें  जबघडलेले. 
चष्ट्मा जह िाहीं. काशीच्र्ा िाईट हिमे ळें, कष्टाम ळें, आधीं च क्षीण असलेलें  शरीर अजधक च क्षीण होि 
चालले. परंि  आश्रमािं िाखल झाल्र्ापासूि अव्र्ाहि अव्र्ंग कमयर्ोगाला स रुिाि करूि जिली. जिश्राजंि, 
प्रमाि, आळस र्ाचंा मागमसू जह िाही. त्र्ा पजहल्र्ा सहा मजहन्र्ािं हािािं प थिक धरलें  िाहीं. अििा 
िियमािपत्र जह िाचलें  िाहीं. सिोजिि एक च गोष्ट. कमय—कमय आजण कमय! अििा िियमािपत्र जह िाचलें  
िाहीं. सिोजिि एक च गोष्ट. कमय—कमय आजण कमय! 
 

श्री एकनाथ सदनीं माधिजी सिश काम िें कणरिो । 
स्िकरें िंदन घार्ीं गंगेिे पाणि कािडी भणरिो ॥ 

 
असाच हा ं िेखािा िव्हे कार्? महात्मा गाधंींिा जह एकिािाचंी उपमा जकिी र्िाियिेिें लागू होिे! त्र्ा 
कोचरबच्र्ा सत्र्ाग्रहाश्रमािं असा स ंिर कमयर्ोग चाललेला होिा. 
 

सकाळपासूि संध्र्ाकाळपरं्ि एकामागिू एक कार्यिम लागलेला असे. त्र्ािं कधीं च खंड 
पडािर्चा िाहीं. कथि रबा गाधंींच्र्ा थिर्पंाकघरािं प ष्ट्कळसें काम करािें लागे. त्र्ाचंा थिभाि पे्रमळ परंि  
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अजिशर् िीव्र असे. िजक्षण अजिकेपासूि गाधंीिींच्र्ा िािा प्रकारच्र्ा प्रर्ोगामं ळें  त्र्ा काहंींशा त्राजसक 
जिसि. त्र्ाचं्र्ा हािाखालीं काम करणें म्हणिे एक मोठी च कजठण गोष्ट असें जकत्रे्क मािीि. परंि  रे्िें 
सिय कामें जबिचूक केली गेली आजण कथि रबाजंिषर्ींचा आिर उत्तरोत्तर िृद्धींगि होि गेला. त्र्ाचंा थिभाि 
िीव्र िर खरा च. परंि  िगन्मािेची मंगलिा आजण पजित्रिा त्र्ाचं्र्ा जठकाणीं मूर्तिमिं अििरलेली जिसे. 
गाधंीिीसारख्र्ा महाप रुषाच्र्ा साजन्नध्र्ािं राजहल्र्ािें त्र्ाचें केिढें पजरिियि झालेलें  होिे! त्र्ाचं्र्ा जठकाणीं 
सेिा, भस्ति आजण जिरलसिा िर असामान्र् कोटीची जिसे! 
 

आपलें  काम करीि असिािंा इिर मंडळी आपापसािं गप्पागोष्टी जह करािर्ाची. परंि  रे्िें 
सिोजिि मौि च असे. बोलणें जिचारलें  िेिढ्याप रिें च. आपलें  कमय िीट झालें  पाजहिे, िगेािें झालें  
पाजहिे, त्र्ाचें सिय िंत्र, त्र्ाची सागंोपागं घटिा आपल्र्ा हािीं आली पाजहिे, अशा रीिीिें कमांि जिमग्ि 
असािर्ाचें. कमय िड होिा ंकामा िरे्. घाण्र्ाचा बलै बारा बारा िास एकसारखा जफरिो म्हणिू त्र्ाला 
कमयर्ोगी म्हणिा ं रे्णार िाहीं. कमय सिि िगेािें, सहििेिे, स ंिरिेिें झालें  पाजहिे. त्र्ा कमािर सिय 
बािंूिीं आंिबाहेर ज्ञािाचा प्रकाश पडला पाजहिे. ह्या एका जिव्र् ब द्धीिे िीं थिर्ंपाकाजि सिय कामें 
चालािर्ाचीं. अगिीं लखलखीि ध ििू प सूि आरपार प्रकाश जबिहरकि मोकळेपणािें िाईल अशी 
कंजिलाची काचं रोि िर्ार करण्र्ािं रे्ई. मग त्र्ा जिव्र्ाचा प्रकाश पडािर्ाचा. िो प्रकाश त्र्ा कंजिलाचा 
म्हणािर्ाचा का? त्र्ा प्रकाशामागें हा ज्ञािी कमयर्ोगी िडलेला असे. 
 

“प्रज्िाणिंिो ज्ञानमय  प्रदीप ” 
 
अशी उपमा मग जििे का ंस चणार िाहींि? असेच प्रत्रे्क कामाचें असे. 
 

िागोिी भट्ट काशीला अध्र्र्ि संपििू महापंजडि होऊि परि रे्ि होिे. त्र्ािंा रथत्र्ािं एक गािं 
लागलें . त्र्ा गािंाि एका घरंिाि माणसाचें घर त्र्ािंी पाजहलें . िे पाजहल्र्ाबरोबर त्र्ािंा कार् िाटलें  
कोणास माहीि? पण त्र्ािंी एक जिश्चर् ठरजिला. आजण त्र्ा गृहथिाच्र्ा घरािं िाऊि मला िोकरी पाजहिे 
आहे अशी मागणी केली. गहृथिािें जिचारलें ; कोणाची िोकरी पाजहिे आहे? कार् काम करंू शकाल? 
त्र्ािर पाणी भरण्र्ाचें काम मी करीि, िसें च झाडण्र्ा लोटण्र्ाचें सिय साधारण कोणिेजह काम मी करीि, 
असें िागोिीिे साजंगिले. पगार काहंीच िको. िोि िळेा ंिेिण, एक थििंत्र खोली आजण रोि एक िाबंली 
भर िेल इिकें  जमळालें  म्हणिे अजधक काहंी िको असें जह िागोिींिीं साजंगिलें . िी गोष्ट त्र्ा गृहथिािंीं 
कबूल करूि िागोिीस िोकरीस ठेिलें . मग जििसभर रोि त्र्ािंी पाणी भरािें, घरािंलीं सगळीं कामें 
करािीं आजण रात्र झाल्र्ािंिर हळंूच उठूि आपल्र्ा खोलींिला जििा लाििू िोि िीि िास अिेक शास्त्रािंर 
टीकागं्रि जलहािें, असा जित्र्िम असे. मरेपरं्ि असें चाललें  होिे. िे मेल्र्ािंिर त्र्ाचं्र्ाजिषर्ीं मग 
लोकािंा खरी हकीकि कळली. लोक हळहळलें . िे जिििं असिा ं त्र्ा गािािं, त्र्ा घरािं एका जह 
मि ष्ट्र्ाला कल्पिा रे्ऊं शकली िाहीं. हा िो पाणतर्ा जिसिो आहे िो महापंडीि असेल अशी शकंास द्धा 
कोणाला आली िाहीं. रे्णार िरी कशी? िागोिी थििः कधीं च ओळख िेि िसि. पडेंल िें काम करािें 
आजण ि बोलिा ं रहािें अशी त्र्ाचंी जििचर्ा असे. जहरा कोळशािं लपलेला रहािा वकिा िजमिींि द्रव्र् 
प रलेलें  असािें अििा सम द्राच्र्ा पोटािं रत्िाचा साठंा िडलेला असािा त्र्ाप्रमाणें महाप रुष प ष्ट्कळ िळेा ं
अप्रत्र्क्षपणें च िगािं िािरि असिो. 
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िािुयश िंपिी । महत्त्ि हारिी । 
णपसेपि णमरिी । आिडोनी ॥ 

 
ही ज्ञािेश्वराचंी उस्ति रे्िें िागोिीभट्टापं्रमाणें परंि  थिाभाजिकपणें च लागू झाली. शरीर अजि कृश 
डोळ्र्ािंी जिसािर्ाचें िाहीं, एका कािािें िीट ऐंकू रे्ि िसे. सिोिीि कामािं असािर्ाचें. कोणाशीं काहंी 
जह बोलणें िाहीं; त्र्ा कोचरबमधील आश्रमािं प ष्ट्कळाचंी समिूि हा एक अधयिट िडेा मि ष्ट्र् असािा, अशा 
सारखी झालेली होिी. जििाि रे्िें 
 

र्ाब्दे परे ि णनष्ट्िाि  
 
अशी भजूमका थिर्जंसद्धपणें जिरािमाि झालेली आहे र्ाची िर कोणास च कल्पिा िसे. कोचरबच्र्ा 
सत्र्ाग्रहाश्रमािं त्र्ािळेी गाधंीिी बह धा िेहमीच असािर्ाचें. वहि थिािाि त्र्ाचं्र्ा कामाचा व्र्ाप िजक्षण 
आजिकेप्रमाणे िाढलेला िव्हिा. त्र्ाम ळे त्र्ाचंा सहिास भरपूर जमळे. िे जह सिि कमयर्ोगािं जिमग्ि 
असि. िळण्र्ाच्र्ा कामापासूि पार्खान्र्ाच्र्ा कामापरं्ि सिय कामािं त्र्ाचंा भाग असे. िाढण्र्ाचें काम िर 
िेहमी थििःच करीि, अशा त्र्ाचं्र्ा सहिासाि. 
 

“ज्ञानामृि भोजनं” 
 
ह्या उतिीचा साक्षात्कार व्हािा ह्यािं आश्चर्य कार्? परंि  त्र्ाचं्र्ा जित्र्ाच्र्ा हालचालीखेरीि सिय कामें 
संपल्र्ािंिर, सूर्ाथि झाल्र्ािर प्राियिेपरं्ि आजण प्राियिेिंिर जह िळे उरि असे. त्र्ािं िे अिेकाचं्र्ा अिेक 
प्रश्िािंा उत्तरें िेि. िो िळे बह धा अशा संभाषणािं िाई िेव्हा ंिर ज्ञािाची मेििािी च असे. त्र्ा िळेीं ििळ 
च मागच्र्ा बािूस लीििेिें बसािें, सिय शरीराचें काि करूि—अििा शरीराचें कसले—िीिाचें काि 
करूि त्र्ाचें अकृजत्रम परंि  ज्ञािगभय बोल ग्रहण कराि.े थििः मात्र काहंी च प्रश्ि जिचारंू िरे्. असा िम 
असे. िीििासबंंधी चे िें िािा िऱ्हेचें महत्त्िाचे प्रश्ि आजण त्र्ािरील जिणयर् हृिर्ाच्र्ा हृिर्ािं गंभीरपणें 
साठंिले िाि. िे एकिा ं िेिें गेले म्हणिे कधींच िेिूि जिसटािर्ाचे िाहींि. प्राणापलीकडें त्र्ाचंें ििि 
केलें  िाई. खरोखर असा ितिा आजण असा श्रोिा ि लयभच! 
 

आश्चयशिच्नैमन्द्थच्ुिोणि । श्रुत्िाप्येनं िेद न िैि कणश्चत् ॥ 
 
असाच प्रकार इिरत्र व्हािर्ाचा! परंि  रे्िें सागंणारा आजण ऐकणारा एकरूपच होऊि िाि. बापाचें धि 
थिाभाजिकपणें च म लाला जमळािें, वकिा ग रंूचे ज्ञाि जशष्ट्र्ाला लाभाि ेअििा सिय झाडाचा पजरपाक फळािं 
उिरािा त्र्ाप्रमाणें च रे्िें ितिा आजण श्रोिा ह्याचंी परथपर-िोडी िमली होिी. “अि यिाला जिजमि करूि 
भगिान्, आपणासं च गीिा सागंि आहेि. अि यिं जिजमत्तीकृत्र् आह भगिान् िास िेि :” —असें 
शकंराचार्ांिीं गीिाभाष्ट्र् केलें  पण त्र्ाचा प्रत्र्क्ष आचार हि मंिािें केला. हें भगििंाचें बोल माझ्र्ासाठींच 
आहेि. अि यिाला जिजमत्त करूि भगिान् मला च सागंि आहेि. अशी खूणगांठ बाधूंि रिाच्र्ा िरच्र्ा 
भागािर हि मिं अगिीं िटथिेिें गीिा ऐकि होिा. आजण ऐकणें झाल्र्ािंिर—गीिा संपल्र्ािंिर हा िोर 
उपिेश आपल्र्ाििळ कार्मचा राजहला पाजहिे ह्या हेिूिें त्र्ािंें िो िसाच्र्ा िसा च पाठ म्हणण्र्ास 
स रुिाि केली. परंि  भगििंािंीं र् द्धाच्र्ा गिींि गीिा म्हणण्र्ाला मिाई केली. ि शिेटी साजंगिलें  की िंू 
ह्या थिरूपािं गीिा कोणाला सागंूं िको िेव्हा ंमग हि मंिािे र् द्ध झाल्र्ािंिर जपशाच्र्ाचें रूप धारण करूि 
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गीिेिर “पैशाचभाष्ट्र्” जलजहलें  अशी एक रजसककिा जह सागंण्र्ािं रे्िे. हि मंिाप्रमाणें च महात्मािींचें िें 
बोल इिराचं्र्ा जिजमत्तािें आपल्र्ाला च साजंगिले आहेि अशा भजूमकेिें जििसभर काम करीि असिा ं
मिासमोर आणले िाि. त्र्ा जिचाराचंें सात्मीकरण करण्र्ाची च िी जिर्ा असे. कमाजशिार् ज्ञाि पचि च 
िाहीं. िे कमाबरोबर च पचािर्ाचे. जिष्ट्काम शरीरपजरश्रमािे, सेििेें, ज्ञािाचें पचि होिें. ह्या महात्मािींच्र्ा 
जिचाराखेरीि साध संिाचंी िचिें, गीिा, उपजिषिें, ब्रह्मसूत्रें ह्याचें जह वचिि कामाबरोबर चालंू असे. 
 

कििनाणस न िंगे िेळ । सिशकाळ करािे ॥ 
 
हें च खरें! ज्ञािासाठीं म्हणिू िगेळा िळे िेण्र्ाची काहंी च आिश्र्किा िाहीं. कमय हा वचििाचा सूर च 
आहे. िंबोऱ्र्ाच्र्ा सूराजशिार् गिर्ाचें गाणें होि िाहीं. िसें च कमाच्र्ा स रािर वचििाच्र्ा रागराजगण्र्ा 
आलाजपल्र्ा िाि. त्र्ाम ळें  कमांि माध र्य जिमाण होई. कमांि श्रम िाटि िसे. कमाचें थिरूप च पालटूि 
िाई. वचििाच्र्ा पजरसािें कमाचें अिंरंग स िणाप्रमाणें आहे ही प्रत्र्क्ष प्रिीजि रे्ई. डोंगर बाहेरूि 
खडबडीि िडेािाकंडा जिसिो, परंि  लेण्र्ािं प्रिशे केल्र्ाबरोबर ज्र्ाप्रमाणें त्र्ाचा बाहेरचा भाग मिाप ढें 
क्षणभर जह जटकि िाहीं, त्र्ाप्रमाणें अिंरंगिशयिािें हृिर् भरूि रे्िें. त्र्ा भव्र् मरू्ति, िे खाबं, त्र्ा कमािी, 
त्र्ा िकशा, िे जिजिध िऱ्हेचे कलेचे मोहक िम िे जिसल्र्ािर मग हा डोंगर िव्हे, हा कैलास आहे, हें 
शकंराचें परम मंगल धाम आहे, सकल कला जिद्या आजण ज्ञािाचें हें भाडंागार आहे, अशी खात्री पटिे. 
त्र्ाप्रमाणें ज्ञािी कमाच्र्ा अंिरंगािं जशरिो. त्र्ाम ळें  च िो िेिें लीि होिो, िो त्र्ा त्र्ा कमांि रंगूि िािो. 
लोकािंा मात्र त्र्ाचें आश्चर्य िाटिें. 
 

महात्मािींच्र्ा त्र्ा आश्रमामध्र्ें त्र्ा िळेचें जिर्म जह अजिशर् कडक असि. िेिणामध्र्ें मीठ जह 
िसािर्ाचें. इिर चिीच्र्ा मसाल्र्ाचंा िर प्रश्ि च िाहीं. िूध िूप जह िज्र्यच असे. िेल जह िाहीच. स्थिग्ध 
पिािय म ळींच िसे. आपल्र्ा व्रिाचं्र्ा दृढीकरणासाठीं, सास्त्िकिृत्तीच्र्ा पजरपोषणासाठीं िे िािा प्रकारचें 
प्रर्ोग करीि असि. आपलें  शरीर ही एक केिळ ‘टेथट टू्यब’ आहे इितर्ा जिर्तिकार मिािें महात्मािी 
थििःच्र्ा शरीरािर प्रर्ोग करीि. प ष्ट्कळािंा त्र्ाचं्र्ा ह्या प्रर्ोगाचें ममय कळािर्ाचें िाही. पण रे्िें हे सिय 
प्रर्ोग िीट समिूि घेिलें  गेलें . प्रर्ोग म्हटला कीं, त्र्ािं िपथर्ा आलीच. आजण िपश्चरे्िें शरीराला कृशिा 
रे्ईल ह्यािं जह आश्चर्य कसले? “कृशिा िपस्थििाम् ” हें ित्ि च आहें. पण िरूि शरीर कमांि आजण 
िपश्चर्ेंि कृश होि िाि होिे. िसिसा आत्म्र्ाचा आिंि िाढि होिा. शरीराच्र्ा सकंोचाबरोबर आत्म्र्ाचा 
जिकास होि होिा. 
 

असे जििसामागूि जििस िाि होिे. सकाळ आजण संध्र्ाकाळ केव्हा ंहोई ह्याचंें जह भाि उरंू िरे्. 
अशी ही स्थिजि होिी. सकाळच्र्ा आजण संध्र्ाकाळच्र्ा प्राियिा, त्र्ािंलीं महात्मािींची प्रिचिें, त्र्ाचंें 
चालणें, बोलणें, संिाि सिय जिर्ा ज्र्ा ित्त्िािें चालि िें एकच सन्ित्ि संगृजहि केले िाि होिे. केिळ 
आपल्र्ा आध्र्ास्त्मक प्रश्िाचंीं उत्तरें जमळािीं, म्हणूि रहाि असलेला, रे्िें कार्मचे रहािें अशी म ळीच 
कल्पिा िसिा ंएक अिाक्षर जह ि बोलिा,ं इिके जििस झालें  अिूि माझ्र्ाशीं महात्मािी म ळीं च बोलि 
िाहींि असा जिचार जह मिािं ि आणिा ंहा महाप रुष रे्िें स्थिर िृत्तीिें कमांि जिमग्ि होऊि गेला होिा. 
त्र्ाच्र्ा प्रत्रे्क हालचालीकडें, त्र्ाच्र्ा लोकजिलक्षण स्थिरिृत्तींकडें त्र्ाच्र्ा कमयर्ोगाच्र्ा पूणािथिेकडें 
आजण ज्ञािाच्र्ा िबरिथि अंिःप्रिाहाकडें महात्मािींचे पजहल्र्ापासूि पूणय लक्ष होिें. िसिसें जििस 
ज्र्ाथि होि गेले िसिशी त्र्ाचंी दृष्टी रे्िें जखळूि गेली. ह्या प रुषाच्र्ा जठकाणीं बाणलेल्र्ा त्र्ा 
परमरमणीर् अिथिेकडें पाहूि िे मिािंल्र्ा मिािं अजिशर् हर्तषि होऊं लागले. परंि  िरूि त्र्ािंी िसें 
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काहंीं च िशयजिलें  िाहीं. शिेटीं एक जििस उिाडला. आजण थििः बापूिींिी त्र्ा जििशीं संध्र्ाकाळीं ह्यासं 
बोलाििू बरोबर जफरािर्ास िेलें . ि अत्र्ंि समाधािपूियक बोलण्र्ास स रुिाि केली. “माझे ि मच्र्ाकडे 
प्रिमपासूि पूणय लक्ष असूि, ि मच्र्ा जिथमर्कारक भजूमकेम ळें  मला फार आिंि झाला आहे.” अशा िऱ्हेंिें 
त्र्ा बोलण्र्ाची स रुिाि झाली. कमयर्ोगाची कसोटी रे्िें लागली. आध्र्ास्त्मक प्रश्िोत्तराला रे्िूि िोंड 
फ टलें . िन्मिन्मािंराची ओळख च िणूं रे्िें जसद्ध झाली. पण र्ापूिी सहा मजहिेंपरं्ि हे िोघें जह महाप रुष 
एकमेकाशंीं काहंींच बोलले िाहींि. जकिी जिथमर्कारक घटिा ही! अशा प्रसंगी भिभिूीसारखा िािंिशी 
किी जह िेिें हाि टेकिो िेिें सामान्र् मि ष्ट्र्ाची ब द्धी कार् सागंणार? 
 

िज्रादणप कठोराणि मृदूणन कुसुमादणप । 
िंोकोत्तरािा ंिेिाणंस को णह णिज्ञािुमहशणि ॥ 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि २० िें 
 

भतिांिी धाि 
 
देि जििका जिग यण जििका च भति त्र्ाला सग ण करण्र्ाचा प्रर्त्ि करिो. िो बोलि िाहीं िर हा 
त्र्ाचं्र्ाशी बोलण्र्ाचा उत्तरोत्तर अजधकाजधक प्रर्त्ि करील. त्र्ाची थिोत्रें, भििें, आरत्र्ा, धािं े िािा 
प्रकार करुि िो त्र्ाच्र्ाशीं संिाि करील. िो म ळीं च खाि िाहीं िर हा त्र्ाला खाण्र्ासाठीं अिेक प्रकारचे 
िैिदे्य अपयण करील. िो ऐकि िाहीं िर हा त्र्ाला जिजिध िऱ्हेच्र्ा रागराजगण्र्ा ऐकिील. त्र्ाला िस्त्रें िकोि 
पण हा त्र्ाला भरिरी िस्त्रें िेसिील, अलंकारािंी िटिील. िो अशरीरी, हा त्र्ाच्र्ा प्रजिमािंीं जिश्व भरूि 
टाकण्र्ाचा हव्र्ास धरील. िगडाला जह शेंिूर फाशील आजण जििें जह िो त्र्ाला पाहील. िलिेििा, 
थिलिेििा, गृहिेििा, िििेििा—सियत्र िेििा त्र्ाला जिसिील. िेि जििका जििका िूर िाईल जििका 
जििका भति त्र्ाच्र्ा ििळ िाण्र्ाचा प्रर्त्ि करील िो जििका कठोर जििका च हा मृि  होईल, िारंिार 
त्र्ाला आळिील आजण शिेटीं— 
 

मजिणर घािंीं घि । पणर मी न सोडीं िरि । 
 
ही त्र्ाची अद भ ि जिष्ठा िेिाला साक्षात् प ढें र्ािर्ाला लािील च, इिकें  च कार् पण— 
 

नाहं िसाणम िैकंुठे । योणगनां हृद ये खौ 
मद भतिा यत्र गायणंि । ित्र णिष्ठाणम नारद 

 
असा सिोजिि त्र्ाला आपल्र्ा च ििळ िो उभा ठेिील. आजण केिळ उभा च िव्हे, 
 

नामदेि कीिशन करी णिथें रे बा, नािे पाडुंरंग 
नािे पाडुंरंग! नािे पाडुंरंग!! नािे पाडुंरंग ।!!! 

 
त्र्ाला आपल्र्ा भस्तिभािािें िल्लीि करूि िाचार्ला लािील! ही भतिाची परमोच्च भजूमका खरोखर 
पराकोटीला गेलेला भति च िाणूं शकिो. आजण िशा भतिाला च जिचें िणयि करिा ंरे्ईल. 
 

अितयश मणहमा िुझा गुि णह फार बा, हे णिधी । 
श्रुणिज्ञ णह म्हिें सदा स्ििीिं आमुिी केिीं धी ॥ 
िरी जन यथामणि स्ििुनी जाहिें सन्द्मणि । 
स्ििाथश िुणझया िुझ्यासम किी कधी जन्द्मणि? ॥ 

 
िेिाचें िणयि करण्र्ाला िेि च पाजहिें. त्र्ाप्रमाणें भतिा चें िणयि भतिाजशिार् व्हािर्ाचें िाहीं. ‘जशिो भतू्िा 
जशि ंर्िेत्!’ 
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पण रे्िें काल्पजिक िणयिाचा प्रश्ि च िाहीं. ही प्रत्र्क्ष गोष्ट आहे. जचत्रकारािें बारा बारा िषें 
अभ्र्ास करािा आजण मग आपल्र्ा कल्पिेिें एखािें आिशय जचत्र िर्ार करािें, िसा प्रकार रे्िें िाहीं च. 
डोळ्र्ाचं्र्ा बाह लीला काहंीं जचत्रकला जशकािी लागि िाहीं. कोणत्र्ा जह िेखाव्र्ाचंें अचूक प्रजिवबब िेिें 
आर्िें च जचजत्रि होिें. िसें रे्िें आहे. हा प्रत्र्क्ष िेखािा डोळ्र्ापं ढे च आहे, अगिीं समोर उभा आहे. िो 
डोळे उघडील त्र्ाला जिसेल. रे्िें िणू ंकार् जचत्र रेखाटूि च ठेिलें  आहे, आपलें  काम फति पाहण्र्ाचें च 
आहे. सृजष्टिेििेची ही सहि र्ोििा आहे. रे्िें कृजत्रम िणयिाचा प्रश्ि िाहीं. सकाळच्र्ा प्रहरीं ज्र्ाप्रमाणें 
बजगच्र्ािं झाडािंर फ लें  फ ललेलीं जिसिाि; िीं ख डािर्ाचीं आजण ि सऱ्र्ा एखाद्या प्रजिमेिर िहािर्ाची 
आिश्र्किा च िाहीं, िृक्षरूपी परमेश्वराच्र्ा डोतर्ािर िी जिसगािें िाहूि च ठेिलीं आहेि, िी पूिा िर्ार 
च आहे, आपण फति भस्तिभािािे िशिं घेऊि हाि िोडािर्ाचे एिढेंच आपलें  काम आहे. िें च काम आिा ं
करंू. 
 

स्िजनजन धनािा कोि संिोष आहे! 
 
ह्या ित्त्िाप्रमाणें रे्िें उपाथर्ािें उपासकाशीं आश्रमािं िाईपरं्ि अगिीं च ि टक िागणूक ठेिली होिी. 
बालपणापासूि ििळ ििळ हें असें होिें. परंि  भतिाची भजूमका मात्र उपाथर्ाकडे च —आपल्र्ा िडील 
बंधूकडे च — एकसारखी ओढ घेि असे. ह्यािं परथपराचंा जह ग ण मािािा लागेल. उपाथर्ाच्र्ा जठकाणीं 
जिरथकारािें जह िमथकार करजिण्र्ाचा चमत्कार होिा, हें उघड आहे. पण उपासकाच्र्ा जठकाणीं िशी— 
 

नम्र झािंा भूिा ं। िेिें कोंणडिंें  अनंिा 
 
इिकी अिंिाला कोंडण्र्ाची िम्र िृजत्त होिी. 
 

हें लीिितृ्तीचें िळण अगिीं िन्मल्र्ापासूि च जिसूि आलें . िन्मल्र्ािंिर िामकरणाचा जिधी 
करािा लागिो. िो प्रसंग आला. त्र्ाप्रमाणें िािं ठेिलें  गेलें . िोड्ा च िळेािं ह्या बालकािे मोठा आकािं 
स रू केला; सिांिा मोठा अचंबा िाटला. िैद्याला िाखजिलें . औषधें जिलीं. परंि  काहंीं च उपर्ोग झाला 
िाहीं. अहोरात्र रडणें चालू होिे. िशा स्थििीि आईचा वकजचि डोळा लागला असिा ंजिला थिप्ि पडलें . 
थिप्िािं जिचे िजडल एकिम जिच्र्ाििळ रे्ऊि जिला म्हणाले, “म ली, मी ि झ्र्ा पोटीं िन्म घेिला आहे. 
माझें “वचिामणी” हें ठेिलेलें  िािं बिलूि माझें मूळ िािं च मला ठेि.” त्र्ा थिप्िाप्रमाणें लगेच िािं 
बिललें . िािं बिलल्र्ाबरोबर बालक शािं. िेिें अशािंीचा मागमसू जह राजहला िाहीं. “वचिामणी” हें 
िैभििशयक िािं िको, “बाळकृष्ट्ण” हें साधें, िेिाचें, िम्र िािंच आपल्र्ा िृत्तीला शोभेल असाच ह्याचा 
भािािय घ्र्ािर्ाचा कार्? पण हा किाटकािं घडलेला गूढ प्रसंग सोडूि जिला िरीं प ढें जह ही िृजत्त सिि 
एकसारखी जिसूि आली. लीििा, एकजिष्ठा, भस्ति हें रे्िलें  सहि िीिि होिें. “िामा” िािंाच्र्ा 
गड्ाकडे लहाि म लें  खेळजिण्र्ाचें काम होिें. त्र्ा गड्ािर इिकी श्रद्धा बसली कीं रात्रीं जह घरािंलें  
आईििळचें अंिरुण सोडूि त्र्ा गड्ाच्र्ा घोंगडीिर जििण्र्ासाठीं ओटीिर धािं घ्र्ािी. 
 

र्ािं दुर्ािंा न णह कामाच्या । साधूिी घोंगडी बरी । 
 
ही जिष्ठा त्र्ािं िकळि जिसूि रे्िे. ज्र्ाच्र्ािर श्रद्धा ठेिािी िो गडी काळा आहे, िजरद्री आहे, घामट आहे, 
क रुप आहे—कोणिा जह जिचार िेिें र्ािर्ाचा िाहीं. घरािं कोणी रागििू बोलल्र्ास “त्र्ा गड्ाला 
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सागेंि” असे म्हटलें  िाई, इिका त्र्ाच्र्ािर जिश्वास होिा. कोणाला जह कधीं त्रास िेऊं िरे्, अजिशर् 
शािंपणें, गोडपणें रहािें. ही जित्र् िृजत्त होिी. त्र्ाम ळे शािंीच्र्ा बरोबर रे्णारी प जष्ट जह शरीरािर चागंली 
शोभिू जिसे. पाहणाऱ्र्ाला अपरंपार संिोष होई. 
 

“र्ाणंि पुणिस्िुणिश्चास्िु ।” 
 
ही सजिच्छा च र्ा बालकाच्र्ा रूपािें िटलेली रे्िें जिसे. र्ाप ढें िर्ाच्र्ा िाढीबरोबर प्रािजमक जशक्षणाला 
स रुिाि झाली. िेिें जशक्षकािंा सहाध्र्ार्ािंा संिोषजिण्र्ासाठीं सारखा पजरश्रम केला िाई. घरीं जह शतर् िें 
सिय काम करूि सेिािृत्तीिें राहण्र्ाचा कल असे. र्ाच स मारास डॉ. िोगळेकराकंडे काहंीं मजहिे 
राहण्र्ाचा प्रसंग आला होिा. िेिें जह त्र्ाचं्र्ा घरच्र्ा सिय मंडळींिा आपल्र्ा गोड थिभािािें आजण सेििेें 
िल्लीि करूि सोडलें  केिळ प त्रित्  पे्रम िी मंडळी करंू लागली. िेिें घराच्र्ा समोर एक मोठें आंगण होिे 
र्ा आगंणािं फ लझाडें लाििू बगीचा िर्ार केला. रोि जिर्मािें त्र्ा बगीच्र्ाला पाणी िेण्र्ाचें काम केलें . 
मे मजहन्र्ाच्र्ा स ट्टींि िंड हिा म्हणूि िाईंला िाण्र्ाचा प्रसंग रे्ई. िेिें आिोबा आजण आिी र्ािंा परम 
संिोष होईल अशी च िागणकू असे. त्र्ाचें सोिळ्र्ाचंें सिय जिर्म एकजिष्ठिेें पालि करािर्ाचे, आिोबािंा 
गंध उगाळूि द्यािर्ाचें. िेिें िेिळािं ििळच राहणाऱ्र्ा ‘ब िािंा’ जह पूणय सिं ष्ट केलें  होिे. त्र्ाचें सामाि 
आणिू द्यािें, बािार करूि द्यािा, त्र्ाचं्र्ाबरोबर भििें म्हणूं लागािें—अशा रीिीिें सिांचें मि राखण्र्ाची 
कला आंगिळणी च पडली होिी. 
 

राजी राखािें सिांना । कणठि आहे 
 
ही कला सामान्र् िव्हे. 
 

“सेिाधमश  परमगहनो योणगनामप्यगम्य ” 
 
र्ा बाबिींि र्ोग्र्ाला जह ि लयभ अशी हािोटी सहि साधूि गेली होिी. लार्ब्ररींि िािें, िियमािपत्रें, 
प थिकें  िाचािीं, िगािंल्र्ा अिेक प्रश्िािं मि घालािें, हीं िृजत्त म ळींच िसे. एका सेिचे्र्ा मागािें िािें, 
आसपासच्र्ा िगाची जिरलस होऊि सेिा करािी, हा च कल असे. जमत्राचं्र्ाबरोबर अभ्र्ास करूि त्र्ािंा 
मिि करण्र्ाकडें लक्ष असे, त्र्ाप्रमाणें त्र्ाचं्र्ाबरोबर खेळण्र्ािं जह पाऊल िेहमीं प ढें च असािर्ाचें. 
जिकेट, आट्यापाट्या, खो खो इत्र्ाजि खेळाचंा अिोिाि िाि. होळीच्र्ा जििसािं बारा बारा िािेपरं्ि 
खेळ चालािा. 
 

केिळ अज्ञपणें िीििाचा िम असा सेिामर्, भस्तिमर् आजण लीलामर् अगिीं सियसाधारण िरी 
चालला होिा िरी त्र्ािं िबरिथि श्रदे्धची अिंभूयजमका थििःजसद्धपणें िर्ार झाली होिी. आपल्र्ा िडील 
बंधूकडे अजिशर् आिरपूियक लक्ष ठेिलें  िाई. उपाथर्ाची च िी भाििा असे. िैराग्र्, ब्रह्मचर्य, ह्या गोष्टी 
आपण जह आपल्र्ा िीििािं िशा च उिरिणार, सामान्र् संसारी मागािें िािर्ाचें िाहीं, ही दृजष्ट भाििेच्र्ा 
बािूिे पक्की च ठरली होिी. एकलव्र्ािें ग रूचा प िळा िर्ार करूि त्र्ाच्र्ासमोर थििःच धि िेिाचें जशक्षण 
घेिलें . रातं्रजििस ग रू थििः ज्र्ाला पजरश्रमपूियक जशकिीि त्र्ा जप्रर्जशष्ट्र् अि यिापेक्षा ं जह त्र्ा जिद्येंि 
एकलव्र्ािें प्राजिण्र् जमळिलें . िसें च रे्िें होि होिें. शमिमाजि िैराग्र् साधिेमध्र्ें आपल्र्ा बधूंकडे पाहूि 
प्रगजि केली िाि होिी. केिळ अि करणािें थििःच्र्ा कल्पिेिें एकेक जिर्ा बिलि होिी. िी िी 
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बाह्यजिर्ा िेिें जिसे िी िी रे्िें िशीच श्रद्धापूियक जगरिली िाई. िेिें िासबोधाचा जित्र् अभ्र्ास िर रे्िें जह 
‘िासबोधािंील उपिेशपाठ’ िाचला िाई. िेिें साखर िज्र्य. रे्िें जह िज्र्य. िेिें केिळ घोंगडीिर जिद्रा, रे्िें 
जह िसें च. िेिें छत्री िोडा िगैरेंचा त्र्ाग. रे्िें जह ह्या िथिंूचा त्र्ाग केला गेला. प्रत्र्क्ष जिसणारी अशी एक 
जह गोष्ट िव्हिी कीं िी िेिें आहे आजण रे्िें िाहीं. गिई थििः गाि असािा आजण ऐकूि ऐकूि कोणी त्र्ाचें 
गाणें िसें च ह बेह ब म्हणािें, जचत्रकार जचत्र िर्ार करीि असािा आजण त्र्ाबरह कूम कोणी जचत्र काढािें, 
वकिा मूिीकाराची चाललेली मूर्ति पाहूि कोणी िशी च ह बेह ब घडिािी, त्र्ाप्रमाणें रे्िें केिळ अि करणािें 
अध्र्ात्म-जिदे्यचें धडे जगरजिण्र्ाि रे्ि होिे. 
 

‘पुढें गेिें त्यािंा र्ोधीि मारग’ 
 
ह्याप्रमाणें प ढच्र्ाला पाहूि मागच्र्ािें अगिी पािलािर पाऊल टाकीि िािें, रथिा म ळींच सोडंू िरे्, अशी 
स्थििी रे्िें झाली. स खकारक गोष्टींचें अि करण कोणी जह करील. परंि  शमिमाचंें अि करण आजण िें जह 
अगिीं िसेंच ह बेह ब, िशािं अगिींच अिि भिी बालिर्, हा सामान्र् चमत्कार िव्हे! 
 

बहुिा ंसुकृिािंी जोडी । म्हिुनी णिठ्ठिंी आिडी 
 
अशी अिेक िन्माचंी ही प ण्र्ाई रे्िें फळाला आली होिी! 
 

केिळ ि रूि अिलोकि करूि हें ध्रे्र् ठरजिण्र्ािं आलें  होिें. िडील बंधंूची ह्याबाबिींिली िीव्र-
कठोर िृजत्त र्स्त्कंजचत् जह जशजिल होि िसे. हें िोर ध्रे्र् िाचेिें समिािण्र्ाचा प्रश्ि च िसे. एखाद्या 
सामान्र् अभ्र्ासाच्र्ा प्रश्िाला जह जकत्रे्क िळेा ं उत्तर जमळािर्ाचें िाहीं. प्रत्र्क्ष उिाहरण असिा ं
सागंण्र्ाची आिश्र्किा िाहीं. आजण सागंूि अशा गोष्टी घडि िसिाि. हें जह खरें च होिें. पण भस्ति ही 
मोठी चमत्काजरक िथि  आहे. िी लगट केल्र्ाजशिार् रहाि िाहीं. काहंीं िा काहंीं जिजमत्तािें बोलण्र्ाचा 
प्रर्त्ि केला िाई. आजण त्र्ाम ळें  प ष्ट्कळ िळेां मार खािा लागे. पण हा आपला िम कधीं च सोडला िाहीं. 
खडक लागला िरी खणि िािर्ाचें. रे्िें आंि खोल पाणी आहे. िें खणूि खणिू कें व्हा िरी आपल्र्ाला 
जमळेल च अशा श्रदे्धिें हें सिय चालािर्ाचें. “धृत्र् त्साहसमस्न्ििः” हें सास्त्िक कत्र्ांचें लक्षण रे्िें असें 
म रलेलें  होिें. ग रूच्र्ा िोधािें िो िूर िाईल त्र्ाला ज्ञािाची कधीं च आशा िाहीं. रत्िें जमळिािर्ाचीं 
आहेि आजण र्त्ि करािर्ाचा िाहीं, हें अिलक्षण रे्िें कधीं च िव्हिें. मोिी काढणारा सम द्राच्र्ा िळाशीं 
िीि धोतर्ािं टाकूि िािो, कमळें ख डािर्ाचीं िर िलेी पार्ाला िखडणार च, सोन्र्ाच्र्ा खाणीच्र्ा 
शोधािं िंगलें च्र्ा िंगलें  भटकािीं लागिाि. िेिें कच खाणारा कार् कामाचा? ‘र्िंिश्च दृढव्रिाः’ —
भतिाचा प्रर्त्ििाि कधीं च मागें पडि िाहीं. खरा भति प्रर्त्ििािाचा प िळा असिो. िसें च रे्िें असे. 
साध्र्ा जिर्ामंध्र्ें स द्धा ंहा प्रर्त्ििाि जिसे. मारुिी िन्माच्र्ा जििशीं ज्र्ाथिीि िाथि िेिळें वहडािर्ाचीं. 
चालण्र्ाची पराकाष्ठा करािर्ाची. िसें च एकािशीचें. एकािशीला जह िूरिूरची महािेिाचीं मजंिरें 
गाठंािर्ाचीं. काशीजिश्वेश्वर, िाळेश्वर, केिारेश्वर, जिगलेश्वर—एकसारखें चालािर्ाचें. सकाळीं 
धािण्र्ासंाठीं िािर्ाचें. भर िंडींि पार्ािं काहंी िसे. धािंिा धािंिा ंपार् केिळ काल्र्ासारखे िंड आजण 
िड होऊि िाि. पण आपला जित्र्िम उत्साहािें पार पाडािर्ाचाच. सहाध्र्ार्ाचंी सेिा, जशक्षकाचंी सेिा, 
उत्तम अभ्र्ास, घरची सेिा, आपल्र्ा ध्रे्र्मूिीशीं एकरूप होण्र्ाचा सिि प्रर्त्ि, असें हें बाल्र्कालाचंें 
िीिि सरळ ओघािें चाललें  होिें. प्रािजमक जशक्षण जह ह्या ओघािं समाप्ि झालें . 
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ज्र्ाचा िो थिभाि, ज्र्ाची िशी भजूमका, ज्र्ाचा िो प्रिाह त्र्ाप्रमाणें च त्र्ाची सिय पजरस्थिजि 
जिमाण होि असिे. भतिीला, सेिलेा, एकजिष्ठलेा अजिशर् अि कूल अशा सियश्रेष्ठ लजलिकलेची उपासिा 
रे्िे आिा ं ि कळि स रंू झाली. शिेारचा ित्त ू मिोहर िािंाचा जमत्र गार्िशाळेि िाि असे, त्र्ाच्र्ा 
संगिीिें गार्िशाळेि िाण्र्ाला स रुिाि केली. िी गोष्ट ग्रहण केली िी एकजिष्ठेिें च िेहमीं व्हािर्ाची. 
रोि जिर्मािें त्र्ा गार्ि शाळेंि िािर्ाचे ि भतिीला पजरपोषक अशा त्र्ा संगीिजिदे्यचा अभ्र्ास 
करािर्ाचा. असा िम स रू झाला. जहऱ्र्ाला कोंिणािं बसिािें, सोन्र्ाला अलंकाराच्र्ा म शींि ओिािें, 
िसें च हें झालें . माध र्ाला मध रिा आजण सौंिर्ाला स ंिरिा ज्र्ाप्रमाणे अजधकाजधक जमळि च िािी, 
चंद्राची एकेक कला ख लि िाऊि सृष्टीिर रुपेरी प्रकाश पसरि िािा, एकेक कळी ख लि िाऊि पजरमल 
जिकडे जिकडे िरिळूि िािा, त्र्ाप्रमाणें मूळच्र्ा सेिामर् भतिीच्र्ा िृत्तीचा ह्या संगीि जिदे्यिें अजधक च 
पजरपोष झाला. अगिीं र्ोग्र् िळेीं ही संगीिाची साि जमळूि मूळच्र्ा मध र िृत्तीला बहार रे्ण्र्ाला हें एक 
मोठें च साधि जमळालें . सप्िथिराचं्र्ा उलट स लट कसरिी केल्र्ा िाऊं लागल्र्ा. कल्लोळ कसा जह लोळि 
राजहला िरी सम द्रािरची त्र्ाची अखंड लीला आिंिाचा च आजिष्ट्कार करािर्ाची! त्र्ाप्रमाणें हीं स राचंीं 
जमश्रणें, त्र्ाचं्र्ा त्र्ा जिरजिराळ्र्ा म रडी, िीं िळणें, त्र्ाचंीं प िरािियिें र्ाचंा मिािर एक च कोमल, 
स खमर्, िल्लीििेचा संथकार उमटािर्ाचा. त्र्ाम ळें, हें िरिरचें िािा िंिािंीं भरलेलें  जिश्व कोठच्र्ा कोठें 
गेलें ! अगिीं पार मेलें !! त्र्ाचा मागमसू जह राजहला िाहीं!!! ही ि जिर्ा सोडूि आपण एका िव्र्ा च ि जिर्ेंि 
प्रिशे केला, रे्िें न्र्ूििा कोणिी च िाहीं. जिश्वकम्र्ाची ही रािधािी. रे्िें जिकडे जिकडे आिंिाची 
लर्लूट, सप्िथिराचं्र्ा साम्राज्र्ािं—िािब्रह्माच्र्ा थिर-राज्र्ािं ख शाल थिचे्छर्ा संचार करािा. 
 

पाण्यामधूणन िंाटा । िंाटामंधूणन पािी । 
गाण्यामधूणन सूर । होिी स्िरें णि गािीं ॥ 
ऐसी परंपरा ही । िािें अनंि काळ । 
कोठें णह खंड नाहीं । सिशत्र हा णि खेळ ॥ 
दाणरद्र्य दैन्द्य बंध । स्िप्नीं णह येि नाहीं । 
येथें उिे न कांहीं । सिशत्र बादर्ाही ॥ 

 
असा अि भि र्ािर्ाचा. र्ा संगीिाप्रमाणें च आिा ं मराठी जशक्षण झाल्र्ाबरोबर जचत्रकलेची जह िोड 
जमळाली. िजडलािंीं जचत्रकलेचें जशक्षण घेण्र्ासाठीं बडोद्याच्र्ा कलाभििमध्र्ें घािलें . संगीिािें भगििंाचंें 
िाम गािें, जचत्रकलेिें भगििंाचंें रूप रेखाटािें, अशा र्ा िोि महान् कलाचंा अभ्र्ास िोडीिोडीिें स रंू 
झाला. जचत्रकलेचा अभ्र्ास िीि िषांि समाप्ि होऊि, त्र्ाच्र्ाप ढें जशल्पकलेला स रुिाि झाली. 
जिरजिराळ्र्ा प्रकारचे ग्रीक, रोमि प िळे शाडूच्र्ा मािीिें िसे च हूबेहूब िर्ार करािर्ाचे, जशिार् प्रत्र्क्ष 
मि ष्ट्र्ाला बसििू ही त्र्ािरूि प िळा करािर्ाचा, असें हें ि हेरी काम चाले. घरच्र्ा मोलकरणीच्र्ा 
ििऱ्र्ाला बसििू त्र्ाचा प िळा िर्ार केला, आजण ८/१० जििसािं िो एकाएकी छािीच्र्ा ि खण्र्ािें मरण 
पािला. त्र्ाम ळें  िो प िळा िर्ार केल्र्ािरूि च िो मेला असें त्र्ाच्र्ा घरच्र्ा मडंळींिा िाटलें . िसा 
धाकट्या भािाचा जह प िळा िर्ार केला होिा. हें काम उभें राहूि करािें लागे. ७/७ िास उभें रहािर्ाचें. 
रजििारीं स ट्टी असे. त्र्ा जििशीं स द्धा ंजशक्षकाकंडूि शाळेची जकल्ली मागििू घेऊि काम करीि रहािर्ाचें, 
असा िम असे. ज्ञािाला स ट्टी कसली? स ट्टी अज्ञािाला द्यािर्ास पाजहिे. इिर जिद्यािी िाईलाि म्हणूि, 
आईबाप सागंिाि म्हणूि प ढें  चाजरिािाचें साधि म्हणूि अभ्र्ास करािर्ाचे, त्र्ाम ळें  मि भाराििू िाऊि 
एक जििस स ट्टी जमळािी असें िाटणें साहजिक च आहे. सणाचे जििस, पजित्र जििस, मंगल जििस, ज्ञाि, 
उपासिा, भतिीची पराकाष्ठा करण्र्ासाठी. परंि  लोक िेमके त्र्ा च जििशीं आळस, अत्र्ाहार आजण 
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अज्ञािािं िल्लीि रहािाि. अशी िगाची चमत्काजरक रीि आहे. र्ा रीिीच्र्ा जिरुद्ध रे्िें स ट्टीच्र्ा जििशीं 
िेहमीपेक्षा ंिाथि काम व्हािर्ाचें. कारण त्र्ा जििशीं शाळेंि कोणी च िसल्र्ाम ळें  गाढ एकािं असािर्ाचा. 
िेिें कोणिी च गडबड िसल्र्ािें, केिळ एकट्यािें िग जिसरूि त्र्ा कलाकृिींचा अभ्र्ास केला िाई. 
अशा आपल्र्ा जिद्याथ्र्ाच्र्ा िन्मर्िेम ळें  िेिले स प्रजसद्ध जशल्पकार कोल्हटकर िेहमीं स प्रसन्न असि. शतर् 
िी मिि िे करीि. कलेचीं रहथर्ें समिाििू सागंि. प्रिम कसें िरी िापािापींचें काम करूि मग शिेटीं 
आपण उत्तम मूर्ति िर्ार करंू ही मिोिृजत्त उपर्ोगाची िाहीं. प्रिमपासूि च काळिी घेिली पाजहिे. 
पजहल्र्ा पजहल्र्ा जिर्ािंर प ढच्र्ा प ढच्र्ा जिर्ा अिलंबूि असिाि. िेव्हा ं प्रिमपासूि कृिींि पूणयिा 
पाजहिे. सूर्ोिर्ापूिीं अधयिट प्रकाशािं झाड अथपष्ट जिसिें. पण अपूणय जिसि िाहीं. अधे झाड 
सूर्ोिर्ापूिी जिसलें  िें सूर्ोिर्ािंिर पूणय झालें  असें कधीं होि िाहीं. अपूणािूि पूणय जिघूं च शकि िाहीं. 
म ळािं िाहीं िें फळािं कोठूि रे्ईल. लहािाचे मोठें, अथपष्टाचंें थपष्ट, सूक्षमाचें थिूल होईल पण अपूणाचें पूणय 
होणे शतर् िाहीं. अशी त्र्ा कलेची जकिी िरी रहथर्ें असािर्ाचीं. मािी कशी असािी, प्लॅथटरचा उपर्ोग 
कसा करािा, साचें कसे करािर्ाचे, मि ष्ट्र्ाचें चाजरत्र्र्, त्र्ाच्र्ा आर् ष्ट्र्ाची छाप त्र्ाच्र्ा प िळ्र्ािर जिसली 
पाजहिे, प्लॅस्थटजसिचा उपर्ोग कार् इत्र्ािी अिेक गोष्टी त्र्ा कलेच्र्ा उपासकाच्र्ा िेहमींच्र्ा पजरचर्ाच्र्ा 
होऊि िाि. त्र्ाचीं जिरजिराळीं लाकंडी हत्र्ारें जिरजिराळ्र्ा कामासाठीं ििळ सज्ज ठेिािीं लागि. पण ही 
कलेची उपासिा अभति करील िर िो लहरी, आढ्यिाखोर, व्र्सिी बिािर्ाचा, कारण त्र्ाची दृजष्ट 
जिमयळ िसािर्ाची. हें प्रत्रे्क लजलि कलेंि आिापंरं्ि आढळूि आलेलें  आहे. गिर्ाचा गार्िशास्त्रािंील 
िाल िरी जबिचूक असला िरी िीजिशास्त्रािं िो बेिाल च असािा, अशी िणूं काहंीं परंपराच ठरलेली. 
मूर्तिकार इिराचें चाजरत्र्र् त्र्ा िड मूिीिर उमटजिण्र्ाचा प्रर्त्ि करील, पण थििःच्र्ा हृिर्ािर त्र्ाचा 
पजरणाम होऊं िेणार िाहीं. सम द्रािं जभिला पण आंिूि कोरडा िो कोरडा च. अशा अभतिाचंी कला ही 
बजहरंगी कला समिली पाजहिे. पण भति िर कलाकार होईल िर कलेचा अंिबाह्य पजरणाम थपष्ट सियत्र 
उमटंू लागिो. िीिि च पालटिें. िेिें मंगलिा आजण सौंिर्य एकजत्रि िािूं लागिें. श्रेर् आजण पे्रम एक च 
होऊि िािें. काम आजण पे्रमाची िेिें जमसळ व्हािर्ाची िाहीं. कलेच्र्ा िािंािें अमंगलंिा िेिें र्ािर्ाची 
िाहीं. िागिीं जचत्रें जिमाण करूि ही त्र्ािं अपजित्रिेचा भाि उमटािर्ाचा िाहीं. उत्तरोत्तर श द्ध, स ंिर, 
थिच्छ िें च ग्रहण केलें  िािर्ाचें. रे्िला कलेचा अभ्र्ास हा अशा च िऱ्हेचा अभ्र्ास होिा. हा अभ्र्ास 
केिळ शाळेंि च होई असें िव्हें. रथत्र्ािें िािा ंिािा ंिो िो समोर रे्ई त्र्ा त्र्ा व्र्तिीची िी चाल, िी 
चालण्र्ाची ढब, िे िे जिरजिराळे चेहऱ्र्ाचे आजिभाि, िे अिथिाचंें जभन्न जभन्न जिकासिम, त्र्ा भािाचं्र्ा 
जिजिध छटा हें सगळें मिःपटलािर अचूक जचजत्रि होि िाई. कोणाचें िाक रेखीि, िर ि सऱ्र्ाच्र्ा पोटऱ्र्ा 
घाटिार, जिसऱ्र्ाचे डोळे पाणीिार, िर चिथ्र्ाचें असें च काहंीं लक्ष िधेणारें लक्षण, असें एकेक पहाि 
िाऊि िें मिािं कलारूपािें संग्रहीि होि राहिर्ाचें. रोडतर्ा जभकाऱ्र्ाचा भाि जिराळा, िैभिािं 
रुळलेल्र्ा रािवबड्ा प रुषाची मूर्ति जिराळी. मािेचें िात्सल्र् जिराळें  आजण बालकाची जििोष सहििा 
जिराळी. बाहेरच्र्ा िेखाव्र्ािूंि सगळें अंिज्ञाि च उभें रहािर्ाचें! सगळें मि च अिर्िाचं्र्ा रूपािें फ टूि 
जिसािर्ाचें! एकािा जभकारी गाि असला िरी त्र्ाच्र्ा त्र्ा एकिारीिरचा आिाि मोठमोठ्या मफैली 
विकणाऱ्र्ा िािसेिापेक्षा ंही कधीं कधीं श्रेष्ठ ठरिो. त्र्ाम ळें  जििें जििें कलोपासिेला अिकाश राहूि िी च 
कला मागें प ढें सियत्र व्र्ापूि उभी आहे असें जिसािर्ाचें. 
 

ित्प्राप्य िदेिाििंोकयणि िदेि श्रृिोणि िदेि किियपणि । 
 
अशी र्ा कलाकाराची स्थिजि होऊि िाई. जिकडे कोणी िळ सोडलेला असािा, खाली बािली भरि 
असािी, िळािूंि पडणाऱ्र्ा पाण्र्ाच्र्ा बािलीिर होणाऱ्र्ा आघािािें िाि जिमाण होई. मग ि रूि असें 
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िाटािें, कोठें िूर सिार िािि आहे; सारंग रागाची गि चालली आहे; कार् स ंिर िािजिणारा आहे! हाि 
कार् सरसर चालला आहे! िखी मारण्र्ाची सफाई िरी जकिी स रेख! मेणकाम जकिी बहारीचें!!! सगळा 
कल्पिेचा खेळ. एकािा साधा डाग िरी वभिीिर पडला असला िरी, त्र्ा डागािं लगे च िाक डोळें िर्ार 
होि. िेिें स ंिर स ंिर जचत्रें जिसािर्ाचीं. जिकडे जिकडे सौंिर्यमर् आकाररूप. िीििाचें प्रकार असे हेरले 
िािर्ाचे. झाडें, घरें, पश , पक्षी, माणसें, जस्त्रर्ा, प रुष, म लें , जभकारी, श्रीमान् —सगळें आकाराचें प्रकार 
माडंले आहेि. अशी ि जिर्ा ही एक जचत्रशाळा आजण िािाि सधंािािें बिलेली गार्िशाळा—एक मोठें 
कलाभिि आहे. अशी दृजष्ट बिूि गेलेली होिी. कोणत्र्ा जह जशक्षणापेक्षा ंदृष्टीला िाथि महत्त्ि आहे. त्र्ा 
त्र्ा जशक्षणाचें उपासिेचें, जिजशष्ट जिरे्चें ममय सिय िीििभर मापंािर्ाचें ि त्र्ाची र्ोििा ठरिािर्ाची. 
प्राियिेंि मि ष्ट्र् बसला आहे, पण प्राियिेंिूि उठल्र्ािर त्र्ा प्राियिेचा पजरणाम जकिी िळे जटकिो आहे त्र्ािर 
प्राियिेची र्ोग्र्िा अिलंबिू आहे. जिश्राजंि प ष्ट्कळ घेिली पण जिश्रािंीिंिर काम करिािंा लिकर च िकूि 
गेला िर त्र्ा जिश्रािंीची, त्र्ा झोंपेची कार् वकमि राहील? िासभर ध्र्ाि केलें , पण ध्र्ािजिसियिािंिर 
िर लिकरच मि चंचल होईल िर िें ध्र्ाि िात्प रिें च म्हणािर्ाचें. ध्र्ािाचा, ज्ञािाचा, उपासिेचा, 
कोणत्र्ा जह िोर कृिीचा पजरणाम िीघय काळ जटकण्र्ािर त्र्ा कृिीची वकमि अिलंबूि आहे. प्राणार्ाम 
िासभर केला, अगिीं श्वासोच्छ् िासाचंी गजि समािंर झाली, पण जििसभर िर श्वासोच्छ् िास जिषमिेिें 
अव्र्िस्थिि चालंू राहील िर प्राणार्ाम साधला िाहीं असें च म्हणािें लागेल. बगीच्र्ाला मोटेचें पाणी जिलें , 
पण िें प न्हा ं िेईपरं्ि ओल राहील इिकें  िसलें  िर त्र्ाचा उपर्ोग िाहीं. िी जिर्ा फ कट गेली. रे्िे 
जशल्पकला आजण संगीि जिर्जमिपणें पजरश्रमपूियक स ट्टी ि घेिा ं जशकली िाि होिें. त्र्ाप्रमाणे रातं्रजििस 
सियत्र त्र्ाचंें िशयि घेिलें  िाई. अिपा िप ज्र्ाप्रमाणें सिि होिो त्र्ाप्रमाणें हा ह्या कलाचंा अिपा िप 
झाला होिा. ह्या बरोबरच आिा ंआणखी एका ििीि गोष्टीला स रुिाि झाली. गार्िशाळेंि गार्ि स रंू 
होिें. िेिले च बापट माथिर त्र्ाचंा जिश्वास संपािि केल्र्ाम ळें  सिार जिशषे मि लाििू जशकिीि. 
त्र्ाचं्र्ाच र्ोगािें एका िाद्यसंमेलि मंडळािं (concert) प्रिशे झाला. जिरजिराळे िाद्य िािजिणारें एकत्र 
िमूि त्र्ािंीं ही संथिा थिापली होिी. िींि बापट माथिर होिे. त्र्ािंीं आपल्र्ा ह्या ििीि जशष्ट्र्ाला जह 
जिच्र्ािं सामील केलें . सिय लजलि कणयमध र िाद्यें एकजत्रि िाििािर्ाची ि िंिर एकेकटें िाद्य 
िाििािर्ाचे असा त्र्ािं िािििम ठरलेला असे. बापटमाथिरामं ळें  सिारीमध्र्ें हाि अगिीं स ंिर चालंू 
लागला. त्र्ाबरोबर च जफड ल जह स रू केलें . थिरमंडळाचा जह काहंींसा अभ्र्ास केला. त्र्ा संमेलिसथंिेंि 
िाखल झाल्र्ाम ळें  अभ्र्ासािं अशी भर पडि चालली. ह्या सिय मंडळींसह जिरजिराळ्र्ा रािेरििाड्ाकंडे 
िाद्यें िाििण्र्ासाठीं िाण्र्ाचें प्रसंग रे्ऊं लागले. ही मंडळी त्र्ाबद्दल मोबिला घेि असि. पण रे्िें 
पैशासाठीं हें सिय केलें  िाि िसल्र्ाम ळें  एक पै जह घेण्र्ािं रे्ि िसे. 
 

बाल्र्काळािंली मूळ जिष्ठा सेिचे्र्ा थिरूपािं पजरणि झाली. जिला प ढें कलेची िोड जमळाली. 
त्र्ाबरोबर च ध्रे्र्िािाची, िैराग्र्ाची, ब्रह्मचर्ाची, िेशसेिचेी जिशा जमळण्र्ाला िडील बधंूंचें ििळचें च 
उिाहरण कारणीभिू झालें . म ख्र् िीििािंील गोष्ट अशी अगोिर च जिजश्चि झाली. मध्र्वबि  िर्ार झाला. 
आिा ं िि यळाची मर्ािा केिढी जह जिथिृि करा. पार्ा जिजश्चि झाला. िरच्र्ा इमारिींि कसे जह फेरफार 
करा. बैठक पक्की झाली. िीििाची अशी सहिस ंिर, कलामर्, भस्तिमर्, सेिामर् घडण झाली. परंि  र्ा 
सिांिर उपाथर्ाची अिूि सही झाली िव्हिी. त्र्ाच्र्ा ज्ञािाची, त्र्ाच्र्ा प्रत्र्क्ष मागयिशयकत्िाची अिूि रे्िें 
उणीि च होिी. घरािं िोपरं्ि हें उपाथर्—िडील बधं —होिे, िोंपरं्ि जििाि त्र्ाच्र्ा िशयिािें, त्र्ाच्र्ा 
हालचालीिें काहंीं िरी बोध जमळे आजण ििारा मागयिशयि होई. परंि  गृहत्र्ाग केल्र्ापासूि र्ा भतिाच्र्ा 
हृिर्ाची स्थििी िोरा ि टलेल्र्ा पिंगासारखी झाली. िािलेा कणयधार िाहीं, प्रिाशाला मागयिशयक िाहीं 
अशी च ही अिथिा होिी. ‘जिद्यािी-मंडळािं’ िाऊि िेिूि काहंीं िोडेंबह ि पािेर् जमळजिण्र्ाचा प्रर्त्ि 
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केला िाई. परंि  परािर्तिि अशा चदं्रप्रकाशािं ज्र्ाप्रमाणें जििसाचीं कामें होऊं शकि िाहींि त्र्ाप्रमाणें हें 
काम जिद्यािी-मंडळािंील जमत्राकंडूि होणें शतर् िव्हिें. इकडे िजडलाचं्र्ाकडे जित्र् इंग्रिी, गजणि 
इत्र्ािींचा अभ्र्ास चाले. िे कलेसबंंधींचीं जह इंग्रिी प थिकें  िाचििू घेि. परंि  त्र्ाचंी िेहमीं च भीिी िाटे. 
त्र्ािंा र्स्त्कंजचि चूक सहि व्हािर्ाची िाहीं. त्र्ाचं्र्ा संिोषासाठीं कसोशीिें अभ्र्ास केला िाई. परंि  
त्र्ाचं्र्ा जठकाणीं आिशय िीिि असूि जह ग रूची उणीि भासि असे. िी ग रूमूर्ति िर केव्हा ंच घरािूंि जिघूि 
गेलेली. त्र्ाम ळें  जचत्त िेहमीं जिचारािं मग्ि असे. िडील बंधंूच्र्ा गृहत्र्ागािें िेिें जिलक्षण खळबळ उडूि 
गेली. िाथिव्र् घरीं असूि जचत्त मात्र िडील बधंूंकडे लागलेलें , शरीर रे्िें पण अंिःकरण ि सरी च कडे, 
िथि  िळाली पण रे्िें केिळ आकार राजहला आहे, पक्षी उडाला फति वपिरा रे्िें आहे अशी ही स्थििी 
होिी. 
 

बीि गये णदन भजन णबना रे । 
बाल्यअिस्था खेिं गंिायो जब जुिानी िब मान णकया रे । 
कहि कबीरा सुन भाई साधू पार उिर गये संि जना रे ॥ 

 
ह्या कबीराच्र्ा िचिाचा भाि मिाप ढें उभा राजहला. अरेरे! आपलें  आर् ष्ट्र् आपण सगळें व्र्िय च घालजिि 
आहो िा? िीििाच्र्ा सगळ्र्ा ग िंाग िंी सोडििू आपला िडील भाऊ–हा महाप रुष–कसा म ति अिथिा 
भोगीि आहे! आपण हें उघड्ा डोळ्र्ािंीं पहाि असूि थिथि बसणार कार्? आपल्र्ा अगिीं 
डोळ्र्ासमोरच्र्ा ह्या उिाहरणाचा आपल्र्ाला काहंी च का उपर्ोग होणार िाहीं? त्र्ा गाधंींच्र्ा आश्रमािं 
आपणासं थिाि जमळेल कार्? िेिें अध्र्ात्माच्र्ा िािािरणािं, त्र्ा िोि महाप रुषाचं्र्ा साजन्नध्र्ािं आपण 
आपल्र्ा कलेचा अभ्र्ास करंू शकणार िाहीं कार्? ही जिचारमाजलका ह्या भतिाच्र्ा मथिकािं िैमाि घालंू 
लागली. जिचाराचा िगे–िी कोंडलेली िाफ च! िो ज्िालाम खींिला िळिळीि रस! जकिी जििस थिथि 
बसणार? लिकर च िर्ारी केली आजण एका क्षणािं आपली अजिशर् िोर मािाजपिरें, भाऊ-बहीण ह्यािंा 
सोडूि कोणाला ि कळि गाधंीिींच्र्ा कोचरब-आश्रमािं धािं घेिली. 
 

माय बाप णह टाणकिें । परी बंधु-रत्न न सोणडिंें  
स्नेह बंधन सज्जनें । भुिनमयीं णह न िोणडिें 

 
अशी प न्हा ं एकिा ं िास्ल्मकीच्र्ा महाकाव्र्ािंल्र्ा त्र्ा िोर प्रसंगाची प िरािृत्ती झाली. रामाच्र्ा पाठोपाठ 
भरिािें राज्र् सोडूि ििाकडें धािं घेिली. िो च प्रसंग हा. रे्िें भरिाच्र्ा भस्तिभािाचें उिाहरण 
अजिशर्ोस्तििें जिलें  गेलेलें  िाही. हूबेहूब िी च भजूमका आहे, त्र्ाच मिोिृत्तींि हें प्रर्ाण केलें  गेले. आजण 
आपल्र्ा बधूंला भेटल्र्ािर िशी च गद गि अिथिा रे्िें जिसूि आली. िेिे िोि महान् आत्म्र्ाचंें मीलि 
झालें . िीिा-जशिा ची च िी भेट. िन्मापासूि आिापंरं्ि िो संिाि घडला िव्हिा िो रे्िें घडला. संपूणय 
आत्मजिििेि केलें . आपला जिचार अगिीं काक ळिीिे कळिला. “काहंीं जह करा, कोणिी जह अिघड गोष्ट 
सागंा, परंि  मला रे्िूि िािर्ास सागंूं िका; ज्र्ा पजित्र सहिासाचा मी भ केलेला आहे िो आश्रमिास मला 
घडंू द्या”, अशा सारखी ही करूणा-िाणी होिी. िी ऐकूि कोणाचें हृिर् द्रिणार िाहीं? िेिें मग ज्ञािाचा 
पाऊस पडला. लीििेिें म्लािििि होऊि िो उपिेश–आत्मज्ञािाचा िो उपिेश ऐकला गेला. “आपण 
कोण आहों? आपण हा िन्म घेिला आजण र्ािं च ग रफटूि राजहलों आहों. हे आपण प्रजिक्षणीं जिसरिो. 
आपल्र्ाला ज्ञाि िर िाहीं च पण ज्ञाि िाहीं र्ाचें भाि जह कोठें आहे? हा िेह म्हणिे आपण िव्हे. आपण 
चैिन्र्, आत्मा, जिशाल-व्र्ापक-अजिजिर्-ब्रह्मथिरूप आहों. आत्मा सियत्र व्र्ापलेला आहे. त्र्ाला िन्म-
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मृत्र् -िरा कोणिा जह जिकार थपशय करंू शकि िाहीं. हा िेह–असें अिंि िेह गेलें  िरी िो मरि िाहीं. ह्या 
िेहाच्र्ा साधिािें आपण त्र्ा आत्मित्त्िाची ओळख करूि घ्र्ािर्ाची त्र्ाच्र्ा ऐििी उलट आपण त्र्ाची 
ओळख जिसरिों िािा प्रकारच्र्ा च का करिो, खाणें, जपणें, खेळणें, जििणें, र्ा सिांि आपल्र्ाला मौि 
िाटिे–असें िाटि िाहीं कीं, कार् त्र्ा च त्र्ा च जिर्ा करीि रहािर्ाच्र्ा. आपले िेशबाधंि माििसमाि 
आपल्र्ा आसपासची ि जिर्ा–सिय आत्मथिरूप आहे. म्हणूि िेहमी सािध राजहलें  पाजहिे, ह्या िेहाचें 
साियक केलें  पाजहिे. िेह हा केव्हा ंिाईल त्र्ाचा जिर्म िाहीं. मतृ्र्ूच्र्ा घरचें आमतं्रण िन्मापासूि च त्र्ािें 
घेऊि ठेिलें  आहे. म्हणूि प्रत्रे्क क्षणाला आपलें  कियव्र् करण्र्ाकडे, आत्मजहिाकडे लक्ष ठेिािें” — जकिी 
िरी बोध िेिें जमळाला. कल्पिेिें िो ज्र्ाथि माडंणें जह शतर् िाहीं. आत्म्र्ासंबंधीं आिापंरं्ि माजहिी च 
िव्हिी. िी ओळख आिा ंझाली. िी ओळख झाल्र्ाबरोबर हृिर्ािं लख्ख प्रकाश पडला. मग रे्िें कलेच्र्ा 
अभ्र्ासाला िाि िाहीं. आपल्र्ा आईबापाचंी सेिा करणें आपलें  कियव्र् आहे—िे अत्र्ंि पजित्र आहेि, 
त्र्ाचं्र्ा ग णािंा िर सीमा च िाहीं. त्र्ािंा आपण सिंोष जिला पाजहिे. कलेचा अभ्र्ास जह त्र्ाचं्र्ाििळ 
बडोद्याला उत्तम िऱ्हेिें होऊं शकेल. म्हणूि परि घरीं िाण्र्ाचा उपिेश केला. भरिाला जह रामचदं्रािंीं 
असें च परि पाठजिलें  होिें. महात्मािींिी जह परि िाण्र्ाचा च सल्ला जिला. िडील बंधंूची आश्रमासंबधंीं 
दृजष्ट ह्या िळेीं एका प्रसंगाच्र्ा िारें एकिम लक्षािं आली. एकिा ं िेहमीप्रमाणें महात्मािी सिांिा िेिण 
िाढीि होिे. सिांिा सिय पिािांबरोबर वलबू िाढलें . परंि  त्र्ाप्रमाणें एकिोघािंा िाढण्र्ाचें राहूि गेलें . 
महात्मािींिीं आपल्र्ा संिर्ीप्रमाणें कोणास काहंीं िाढण्र्ाचें राहूि गेलें  िाहीं िा, असें जिचारलें . लगें च 
“वलबू. . . .” असा उच्चार िोंडािंल्र्ा िोंडाि होिो ि होिो िों च हलतर्ा आिािांि— “बाळ्र्ा वलब ू
खाण्र्ाला िंू रे्िें आलास कार्?” असा िडील बधंूंकडूि इशारा जमळिाचं मेल्र्ाहूि मेलें  होऊि िािें, िशी 
िशा झाली! िो एकिम िज्रप्रहार च झाला असें िाटलें . अरेरे! केिढी चूक आपण केली असें िाटलें . 
आश्रमासारख्र्ा जठकाणीं रहािर्ाचें िर िम्रपणें, महाप रुषाच्र्ा पार्ापाशीं बसूि बोध घेण्र्ासाठीं रहािर्ाचें. 
िेिें औषधाप्रमाणें आहार सेिि करािर्ाचा. कोणाला जह आपल्र्ासाठीं र्स्त्कंजचत् जह श्रम पडंू द्यािर्ाचा 
िाहीं. त्र्ा इशाऱ्र्ािं कार् कार् िडलें  होिें हें उकलूि िाखजििा ंरे्णार िाहीं. आश्रमािं रहािर्ाचें, साधिा 
करािर्ाची िर र्स्त्कंजचत् आसस्ति उपर्ोगाची िाहीं. िडील बंधंूिा आसतिीचा ि सिा संशर् जह खपि 
िसे. बडोद्याला ब जद्धबळें खेळण्र्ाचा जमत्राचं्र्ा आग्रहािें सराि झाला होिा. एकिा ं थिप्िाि ब जद्धबळाचा 
खेळ आला. ित्क्षणीं िीं ब जद्धबळें फेकूि जिलीं. िेव्हापंासूि खेळणें बंि. मिािर ब जद्धबळाचा िाबा कार् 
कामाचा? अशी िीव्र अिासति भाििा असल्र्ाम ळें  आपल्र्ा भािाला जह “वलबाची” सूचिा जिली. आजण 
भतिािें मग त्र्ासंबधंीं जकिी जिचार केला सांगणें शतर् िाहीं. एकािे महापािक करािें आजण पश्चात्तापािें 
मि ष्ट्र् अगिीं म्लाि होऊि िािा िशी स्थिजि झाली. आपल्र्ा हािूि केिढा प्रमाि झाला! असें िाटलें . त्र्ा 
आश्रमािं काहंी फार जििस िाथिव्र् िव्हिें. पण िेिली प्रत्रे्क गोष्ट हृिर्ािं साठंिली िाि होिी. 
बापूिींच्र्ा बरोबर सकाळीं िळण्र्ाचा प्रसंग रे्ई िेव्हा ंत्र्ाचंा सहिास जमळे. िेिले त्र्ा आश्रमािंलें  खाणें, 
जपणें, िागणें, िेिलीं व्रिें, िेिला पोषाख, िेिली प्रत्रे्क जिर्ा ५/७ जििसािं अंिःकरणािं ठसििू 
आत्मसाि करूि घेिली. बापूिींिीं िजडलािंा पत्र पाठजिलें . त्र्ािं ि मच्र्ा म लाचें चाजरत्र्र् अत्र्ंि श्रेष्ठ 
ििांचें आहे, अशी प्रशसंा केलेली होिी. 
 

आिा ंपरि िाण्र्ाचा प्रसंग आला. घरीं िाण्र्ाचें जििािर आलें  होिें. परंि  परि िाण्र्ाची आज्ञा 
च झाल्र्ािर कार् करणार? िड अंिःकरणािें कोचरब-आश्रम सोडला. आश्रमाला िणूं कार् पूणयपणें 
हृिर्ािं भरूि घेऊि प न्हा ंघरीं प्रिशे केला. प्रिशे केला परंि  आिा ंपूणय अंिबाह्य पजरिियि झालेलें  होिें. 
त्र्ाम ळें  सियत्र त्र्ा पजरिियिाची च सजृष्ट दृष्टींि भरूि गेली. िारकेस श्रीकृष्ट्णाकडे स िामा गेला होिा. 
भगििंाची भेट घेऊि आपल्र्ा गािंाकडे परि आला. पण त्र्ाला िें गािं ओळखंू रे्ईिा. आपण च कूि परि 
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िारकेला िर आलों िाहीं असें त्र्ास िाटलें . िो रथिा चालि होिा, ि रूि त्र्ाला गािं जिसि होिें, त्र्ािंले 
स्त्रीप रुष ििरेंि रे्ि होिे; पण िेिें सिय िारकामर् होऊि गेलें ! िेव्हा आपल्र्ा गािंची ओळख पटणार 
क ठूि? 
 

हळुहळु पथ िंंघीिंंणघिा ंगािं खेडें 
णनरखुणन जंि पाहे होिसे णित्त िेडें  
पुरुष जिळ देखे आिंी योषा सुकेर्ी 
पुनरणप अणज आिंों काय णम द्वारकेर्ी? 

 
स िाम्र्ाप्रमाणें च रे्िें पूणय पजरिियि झाल्र्ाम ळ दृजष्ट पार बिलली होिी. शरीर बारा िषांिीं पूणंपणें बिलिें 
म्हणिाि. हा आत्मा एका क्षणािं पार बिलूि गेला. शरीर िसेच्र्ा िसें च असूि त्र्ाच्र्ा िीििािं 
जिथमर्कारक पजरिियि झालें . भरि रामचंद्राचं्र्ा आजे्ञप्रमाणें परि अर्ोध्रे्मध्र्ें आला. पण िो ििािं 
िािािंा िो भरि होिा िो गेलेला भरि मेला च! हा अगिीं ििा भरि होिा. त्र्ािें राज्र्ािं राहूि जह 
िििास थिीकारला. रामचदं्रापेंक्षा ंिाथि िपथर्ा केली. रे्िें आिा ंघरीं राहूि जह िी च भरिाची भजूमका 
आचरण्र्ास स रुिाि झाली. रे्िें िपश्चरे्ची परमािजध गाठंण्र्ािं आली. ग रु-जशष्ट्र्, पजि-पत्िी, जपिा-प त्र, 
इत्र्ाजि अिेक संबधंािें भारििषांि आिशय परंपरा चालि आलेल्र्ा आहेि. परंि  त्र्ा सिांि भ्रािृपरंपरेिें िी 
उज्ज्िल जिष्ठा िाखजिली, िी काहंीं जिराळी च म्हणािी लागेल! भ्रािृसंबधंािें आपण सिय िोडले गेलों 
आहोंि. भरिाम ळें  च ‘भारििषय’ हें िािं पडलें . म्हणूि च बडोद्याहूि आश्रमािं गेलेल्र्ा मंडळींि हा भति 
िसा पजहला होिा त्र्ाप्रमाणें आश्रमीर् िीििाची आजण महाप रुषाचंी भस्ति करण्र्ािं जह शिेटपरं्ि िो 
पजहला च राजहला. त्र्ाची बरोबरी कोणी करंू शकला िाहीं. कारण रे्िें उपासक आजण उपाथर्; महाप रुष 
आजण भति, ह्याचं्र्ािं अंिर म ळीं च राजहलें  िव्हिें. बाह्यिः एकमेकापंासूि प ष्ट्कळ िूर असूि जह िे इिके 
ििळ—िेहमी च इिके ििळ—होिे कीं त्र्ाला उपमाच िेिा ंरे्णार िाहीं. किीिें जह हें च उद गार काढले 
आहेि : 
 

छाया िनूिी िनुिंा न सोडी । 
त्या बंधंुिी एक िर्ी ि जोडी । 
परस्परीं त्यासं अपूिश गोडी । 
त्या णमत्रभािा उपमा णि थोडी ॥ 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि २१ िें 
 

पुनरागमन 
 
महात्माजींच्या आश्रमािंल्र्ा कमयर्ोगाच्र्ा पलीकडे िाऊि आिा ंत्र्ाचं्र्ाशीं अखंड ज्ञािचचा स रंू झाली. 
त्र्ा चचेंि उभर्िाचंें जििसच्र्ा जििस जिघूि िाि. ििीि ििीि जिचाराचंी सूक्षम छाििी होऊं लागली. 
िीििाच्र्ा अंगप्रत्र्ंगािर जिचाराचंा अंिबाह्य प्रकाश फाकूंि गेला. अध्र्ात्माची अिेक कोडीं सहिासहिीं 
उलगडल्र्ासारखीं झालीं. 
 

सििं कीिशयन्द्िो मा ंयिंिश्च दृढव्रिा  । 
नमस्यिंश्च मा ंभतत्या णनत्ययुतिा उपासिे ॥ 

 
केिळ ह्या एका श्लोकािं आिा ंिे आश्रम िीिि सामाििू गेलें . 
 

प्रत्येक क्षिीं ऐकिों हणरकथा, प्रत्यक्षरीं िे णनघे 
र्ाखा कीं िरुिंा िर्ी निकथा, िें रोमरोमीं णरघे । 
त्यािंें िोष न होय घोष जणर िो ऐके कथेिा सदा 
जैसा सागर िो अनािरसणरन्नीरें भरेना कदा ॥ 

 
अशी प्रज्िजलि ज्ञािािथिा िेिें प्रगट झाली. आश्रमािं जचत्त रमूि गेलें . महात्मािींच्र्ा सत्र्अवहसाजि 
ित्त्िाचं्र्ा महान् प्रर्ोगशाळेंिला क शल “आचार्य” अशी भजूमका अगिीं अल्पािधींि गाठंली गेली. 
 

आिा ं एक गोष्ट करािर्ाची आिश्र्किा होिी. घरीं ि कळि काशीला जिघूि िाण्र्ािं 
सत्र्ित्त्िाला बाध रे्ि होिा. फार मोठ्या उिात्त हेिूिें अल्प िरी िि िृजत्त घडली िरी िाबडिोब जिची 
जिष्ट्कृजि केली पाजहिे. म्हणिू घरीं परि िाऊि, आपलें  जिचार थिच्छपणें माडूंि मग परि आश्रमािं रे्णें 
आिश्र्क झालें . महात्मािींिी जह िसा च सल्ला जिला. त्र्ाप्रमाणें बडोद्याला र्ािें लागलें . . . . . . .पण ह्या 
घटिेंि एक मोठा अिय भरलेला होिा. बडोद्याला रे्ण्र्ािं सत्र्मागाचें अिलंबि, मािेचा सिंोष, हें िोि हेि  
िर थपष्ट च होिे. परंि  जिद्यािी-मंडळािं, सहाध्र्ार्ाशंीं, आपल्र्ा सोबत्र्ापंाशीं िो अिेक प्रकारचा 
जिचारजिजिमर् झाला होिा त्र्ाच्र्ा दृढीकरणासाठीं, त्र्ा जिचारािंा ििीि दृष्टीची जझलई िेण्र्ासाठीं, त्र्ा 
त्र्ा जिद्याथ्र्ांिा, सहाध्र्ार्ािंा िें जिचार जिले होिे त्र्ाचंी िाढ करण्र्ासाठी हें आगमि फार च आिश्र्क 
होिें. महान् प रुष आधीं िाटेल त्र्ाला जिचार िेि िाहीं. ज्र्ाला जिचार जिला िेिें िो जकिपि रुिला 
र्ाकडे त्र्ाचें लक्ष अव्र्ाहि लागलेलें  असिें. कारण िो जिचार फें कीि िाहीं, िो जिचार पेरिो. त्र्ाम ळें  त्र्ा 
पेरलेल्र्ा जिचाराचंें पीक जिघालें  कीं िाहीं र्ाकडे त्र्ाची शिेकऱ्र्ाप्रमाणें सारखी ििर असणें थिाभाजिक 
आहे. महान् िीििाम ळें  लहाि िीिि जह महान् बििें. ही ‘जिद्यािी-मंडळािंलीं’ लहाि लहाि िीििें ह्या 
िोर िीििाखेरीि िगिाच्र्ा मार्ामर् बािारािं कोठच्र्ा कोठें ध ळीस जमळालीं असिीं. एिढ्यासाठीं च 
ििी महासागराकडे िाि असिा ंसरळ रेषेंि िाि िाहीं. िी जिरजिराळीं िळणें घेि ि मडि ि मडि, म रडि 
म रडि अिेक जिशािंीं िहाि िािे. त्र्ाम ळें  िी जिरजिराळ्र्ा प्रिेशािं असलेल्र्ा अिेक लहाि लहाि 
िलप्रिाहािंा आपल्र्ा बरोबर िेिे. िर ििी सरळ एका च रेषेंि सम द्राला जमळेल िर हा लाभ होणार िाहीं. 
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फार च िोडीं िीििें जिला जमळंू शकिील. अिेक िीििें िागच्र्ा िागीं च स कूि िािील. र्ा प िरागमिािं 
ही च ििीची पजित्र करुणा थिाभाजिक िऱ्हेिें प्रकट झाली. 
 

गृहत्र्ाग केला होिा िी च ही रात्रीची ९॥ ची िळे होिी. ह्या च िळेीं प न्हा ंघरीं प्रिशे केला गेला. 
िडील कोठें िरी बाहेर जमत्राकंडे गेले होिे. सिांचीं िेिणें झालीं होिीं, आंिरूणें पसरलीं होिीं, िेहमीं 
आपल्र्ा म लाच्र्ा वचिेंि जिमग्ि असलेली आई त्र्ा कापडीपोळेंिल्र्ा घरािंील मािघरािं सिय कामें 
उरकल्र्ाम ळें  जििािंपणें थिथि बसली होिी. जििले िेलाचा जििा जमणाजमण िळि होिा. अशा त्र्ा 
शािंिळेीं अंगणािूंि एक कृश मूर्ति अंधारािूंि एकिम रे्ि आहे असें जिसलें . कोण आहे, असें जिचारािर्ाचें 
इितर्ािं िी मूर्ति एकिम मािघरािं प्रजिष्ट झाली आजण जििें मािेप ढें केिळ िंडित् साष्टागं िमथकार 
घािला. ही गोष्ट इिकी आकस्थमकपणें घडली कीं आईला आश्चर्ाचा धक्का च बसला. आजण ही िमथकार 
घालणारी मूर्ति ि सरी जिसरी कोणी िसूि आपला च गृहत्र्ाग केलेला प त्र आहे हें ित्क्षणीं लक्षािं 
आल्र्ाबरोबर आिंिािें िी केिळ जिथपंि बिूि गेली. जिच्र्ाच्र्ािें िागचें हालणेंस द्धां होईिा. िी केिळ 
िड मूर्तिसारखी जिश्चल होऊि गेली. सिांचीं िेिणें झाल्र्ाम ळें  घरािं खाण्र्ासारखा जिन्नस काहंीं च 
उरला िव्हिा. िेव्हा ंथिर्पंाक करण्र्ाची िरूरी होिी. पण “आिा ंमाझ्र्ाच्र्ािें हालििस द्धा ंिाहीं. अशी 
माझ्र्ा मिाची स्थििी झाली आहे. िेव्हा ंशािें, िंूच थिर्ंपाक कर आजण जििार्काला िाढ” असें िी आपल्र्ा 
म लीला म्हणाली. िो प्रसंग केिळ अिणयिीर् च होिा! िमािमािें सिय थिर्ंपाक िर्ार होऊि िेिण जह 
आटोपलें . िडील बाहेरूि आले. आजण लगे च िेिें िेिणाच्र्ा पाटािर बसूि च बोलण्र्ाला स रुिाि झाली. 
उष्टें िाट समोर च पडलेले होिें. त्र्ा बोलण्र्ािं अिेक प्रश्ि जिघिू थििःची िीििाची दृजष्ट अिेक िऱ्हेिें 
समिाििू िेण्र्ािं रे्ि होिी. िडील मधूि मधूि शकंा जिचारीि होिे. ििळ ििळ बारा िािले आजण िंिर 
सियिण झोंपी गेले. 
 

ि सरा जििस उिाडला. गोपाळराि काळे र्ाचंी भेट झाली. प न्हा ंपूिींप्रमाणें मंडळी िमूं लागली. 
िािजििाि, जफरणें, संभाषण इत्र्ाजि गोष्टी पूियित् स रंू झाल्र्ा. कधीं ि रे्णारे जिद्यािी जह आिा ंक िूहलािें 
रे्ऊं लागले. अिेक िऱ्हेचें प्रश्ि जिचारू लागले. सगळा जििस बोलण्र्ािं, प्रश्िोत्तरािं आजण िािजििािािं 
जिघूि िाऊं लागला. ििीि जिद्याथ्र्ांिा, अपजरजचिािंा सियच गोष्टींचें गूढ िाटे. िशािं आिा ं पूिीचा 
पोषाखजह राजहला िव्हिा. ग डघ्र्ापरं्ि पंचा, अंगािर उपरणें, हािािं िंड हे पोषाखाचें बाह्य पजरिियि 
अगिीच जकरकोळ पजरिियि झालें  होिें. त्र्ा मािािें आंि जकिीिरी मोठें पजरिियि झालें  होिे, त्र्ाची 
जबचाऱ्र्ा सामान्र् लोकािंा कार् कल्पिा? परंि  बाह्य पोषाखािें च जकत्रे्क ब िि. एकिण श्री. मोघे ह्यािंा 
एकिा ंजिचारिो— “कार् रे! िो जििार्क भाि ेअलीकडे बोडतर्ािें रथत्र्ािूंि वहडिािंा पाजहला—अगिीं 
अशति असा—िो कार् ‘मडॅ’ झाला का रे?” त्र्ािर मोघे उत्तर करिाि— “िे ि सिें थििःच िडेें झालें  
िाहींि, ि सऱ्र्ािंा जह आणखी असें च िडे लािणार आहेि िे!” ह्या उत्तरािें िो गृहथि कार् समिला 
असेल िें असो. परंि  र्ािरूि ििळच्र्ा मंडळींि र्ा पजरिियिाजिषर्ीं केिढा आिर उत्पन्न झाला होिा, हें 
सहि लक्षर्ािं रे्िें. प ष्ट्कळ जििस पाण्र्ासाठीं भटकि जफरणाऱ्र्ा िृष्ट्णािय मि ष्ट्र्ाला एकिम अमृिाचें 
सरोिर लागािें, वकिा अिागं सम द्रािं गटंकळ्र्ा खाि असिािंा एखािी हंसिाजहिी िाि ििळच धाििू 
र्ािी, अििा भर्ाण अरण्र्ािं एकाएकीं ऋषींचा रमणीर् आश्रम जिसािा त्र्ाप्रमाणें ह्या दृढपजरजचि जमत्राचंी 
स्थिजि झाली होिी. िे आिा ं ििळ ििळ जििसभर भोंििाली च असि. काशीचें अि भि, आश्रमािंलें  
प्रसंग, गाधंींचें जिचार—अशी बोलण्र्ाला जिजिध जिषर्ाचंी साम ग्री होिी. ह्या मेििािीचा लाभ कोण 
सोडणार? सिा सियिा ही मेििािी चालंू च असािर्ाची. रे्िें अिीणाची भीजि िाहीं. िीट रे्ण्र्ाचें जह िािं 
िको. 
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‘अिीट हें क्षीर हणरकथा माऊिंी!’ 
 
िगािंल्र्ा इिर सिय गोष्टी जशळ्र्ा होिाि, त्र्ाचंा िीट रे्िो, त्र्ा टाकाऊ ठरिाि. र्ा गोष्टींिा िीट िाहीं, 
रे्िें श्रम िाहीं, जशळेपणाचें िािं िाहीं. परमािय हा असा अिीट आहे. राम आजण सीिेच्र्ा संिािाचें िणयि 
करिािंा भिभिूीिें 
 

अणिणदिगियामा राणत्ररेि व्यरंसीत् । 
 
असें िणयि केलें  आहे. संिािस खािं ि कळि सिय रात्रच जिघूि गेली. एका रात्रीची च किा कार् रे्िें असे 
जकत्रे्क जििस सहि जिघूि गेले. त्र्ाचें कोणास च भाि िसे. कालथिलाची मर्ािा ह्या संभाषणािं अगिीं 
च ल प्ि होऊि िाई. 
 

हा संिािािूंि प्रकट होणारा ज्ञािामृिाचा लाभ आपण एकट्यािें च घ्र्ािा, हें मंडळींिा रुचेिा. एक 
च पिािय परंि  आरसे महालािं ठेिल्र्ािें िो जिकडें जिकडें जिसूं लागिो. मग त्र्ाची मौि िाढिे. ज्ञािािं 
जििके भागीिार जििका आिंि अजधक—जििकी प्रिीिी अजधक िाढंू लागिे. म्हणूि मंडळींिीं िाहीर 
प्रिचिें करण्र्ाचें ठरजिलें . बडोद्यािंलीं ही पजहली च िाहीर प्रिचिें होिीं. िशी ‘जिद्यािी-मंडळािं’ अिेक 
व्र्ाख्र्ाि-प्रिचिें झाली होिीं. परंि  त्र्ाचंा लाभ फार च िोड्ािंा जमळाला होिा. िाहीर प्रिचिाचं्र्ा 
िाहीरािी काढूि जिकडे जिकडे िाटल्र्ाम ळें  लोकाचंें क िूहल अजधक च िाढलें . िर्थक मंडळी, जिद्यािी 
मंडळी, शाळेंिील जशक्षक िगय असे अिेक गटाचे लोक प्रिचिाला रे्ऊं लागले. आई आजण िडील िोघािंीं 
जह प्रिचिें ऐकलीं. जबििोड जिचारसरणी, गाढ जिित्ता, त्र्ा त्र्ा जिषर्ािंली िन्मर्िा, जिलक्षण 
भाषाप्रभ त्ि, हृिर्थपशी ितिृत्ि, िचिें म्हणण्र्ाची आिशेर् ति धाटणी, जिचाराच्र्ा खोलपणाम ळें 
उमटणारा गंभीर आजिभाि, ह्याम ळें  सिय च लोक जचत्रासारखे िटथि होऊि िाि. ‘हा कालचा पोर’, असें 
ज्र्ािंीं म्हणािें िी व्र्िहारचि र माणसें जह जिङमढू बिलीं. 
 

“माझे श्वासोच्छछ िास णह निे । णनत्य प्रबंध होआि”े । 
 
ह्या ज्ञािेश्वराचं्र्ा उतिीप्रमाणें रे्िें एकसारखा ज्ञािाचा पाऊस पडि राही; िरी िें ज्ञाि ख ंटूि िाईल अशी 
भीजि च िसे. भतिाचा र्ोगके्षम मी चालजििों ही भगििंाची प्रजिज्ञा जिफल कशी होईल? भतिाला भगिान् 
ज्ञाि कधीं च कमी पडंू िेि िाहीं. एकिळे भतिाला खार्ला जमळणार िाहीं. पण ज्ञाि हें भगिान् त्र्ाच्र्ाप ढें 
िाढूि च ठेििो. िगन्नािासमोर अन्नाच्र्ा राशीच्र्ा राजश पडलेल्र्ा असिाि. कोणी जह प्रसाि घेऊि िािा. 
िेिें िािपाि, उच्चिीच, लहाि-मोठा, स्त्री-प रुष असा म ळीं भेि च िाहीं. त्र्ाप्रमाणे ज्ञािाचा अपार साठा 
भगिान् भतिाच्र्ा प ढें ठेििू िेिो. िें ज्ञाि त्र्ािें लोकािं िाटािे, लोकािंा त्र्ािे जिमयळिा र्ािंीं, अज्ञािाचा 
अंधकार साफ ध ििू जिघािा, ही च त्र्ाची इच्छा. 
 

िैसा िाग्ििंास णिस्िारु । गीिाथेसी णिश्व भरंू 
आनंदािा आिारंु । माडंूं जगा 
णफटो णििेकािी िािी । हो काना मना णजिी 
देखों आिडे खािी । ब्रह्मणिदे्यिी 
णदसों परित्त्ि डोळा ं। पाहों सूखािा सोहळा 
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णरघों महाबोध-सुकाळा । माजीं णिश्व 
 
हीच त्र्ाची भाििा. ह्या भगििंाच्र्ा जिव्र् थफूिीची मरू्ति च ह्या प्रिचिरूपािें आपण पहाि आहों असा भास 
होई. आपल्र्ा प ढें बोलि असलेली हीं बालमूर्ति साक्षात् शकंराचार्य िर िाहीं? ज्ञािेश्वर िर रे्िें प्रिचि 
करीि िाहींि? का हें प्रत्र्क्ष समियच बोलि आहेि? अशी श्रोत्र्ाचं्र्ा मिाची स्थििी होऊि िाई. 
प्रिचिकाराच्र्ा शब्िाशब्िािं, अक्षराअक्षरािं भगििंाचा जिव्र् संिेश भरूि राजहलेला होिा. बोलणारा थििः 
बोलिो आहे अशी भजूमका च िेिें िव्हिी. 
 

णिषयीं णिसर पणडिंा णन रे्ष । अंगी ब्रह्मरस ठसाििंा ॥ 
माझीं मज झािंी अनािर िािा । छंद ह्या नामािा िंागिंासे ॥ 

 
ह्या ि काराममहारािाचं्र्ा अभगंाचा िो साक्षात्कारच होिा. त्र्ा प्रिचिािंी लोकाचंी हृिर्ें काबीि केलीं. 
“डोके जफरलेला म लगा, शाळा सोडूि पळूि गेलेला मूखय पोर”— अशी ज्र्ाचंी भाििा त्र्ािंीं उघडपणें 
“पळूि गेल्र्ाचें साियक केलें” असे उद गार काढले. जिकडे जिकडे “धन्र् धन्र्” हा च ध्िजि ि मि मूि गेला. 
आपल्र्ा ब द्धीच्र्ा कके्षच्र्ा बाहेर असलेल्र्ा अिंिाच्र्ा अपार साम्राज्र्ाचा हा सम्राट आहे, आपली 
व्र्ािहाजरक ब जद्ध रे्िें चालािर्ाची िाहीं, अशी ह्या प्रिचिािंीं सिांची खात्री पटली. 
 

परंि  अशी खात्री पटली िरी आपली म लें  जह ह्या च अि रोधािें चालंू लागलीं िर मात्र ह्या 
व्र्ािहाजरक लोकािंा िें पटलें  िसिें. प ढें हें आढळूि आलें  च. “संसारामवध ऐस आप ला” हें च 
व्र्ािहाजरकाचें म ख्र् सूत्र. संसाराबाहेर िाणाऱ्र्ाचंी िे प्रशसंा करिील. त्र्ांिा क्षणभर त्र्ाचंें मोठें कौि क 
िाटेल. पण आपण, आपलीं म लें , आपलें  सबंंधीं, हे मात्र अगिी सिासियिा संसाराच्र्ा कोंडीिच राजहले 
पाजहिेि अशी िे िक्षिा घेिील. संसाराबाहेरचा मि ष्ट्र् जकिी जह िोर असो, िो आपला िव्हे अशी त्र्ाचंी 
िज्रलेप भाििाच झालेली असिे. संसारािूंि बाहेर पडण्र्ाचा प्रर्त्ि म्हणिे एक भर्ंकर गोष्ट असें िे 
समििाि. संसार सोडूि परमािाि पडणें, लोकसेिा करणे ही गोष्ट खरोखर सोपी िव्हे. परंि  असा प्रर्त्ि 
करणें, असा प्रर्ोग करणें स द्धा ंव्र्ािहाजरक लोक भर्ंकर समििाि. एका हठर्ोग्र्ाला कोणीं साजंगिलें , 
“अहो ि मची िी सिरा आसिें, त्र्ा अिेक भर्ंकर जिर्ा, त्र्ा जिरजिराळ्र्ा म द्रा र्ािंी एखाि िळेा ंहािपार् 
स द्धा ंमोडािर्ाचे. असला जिलक्षण प्रर्ोग करण्र्ापेक्षा म ळीं च प्रर्ोग ि करणें चागंलें .” त्र्ािर िो र्ोगी 
म्हणाला, “ि मचा संसाराचा प्रर्ोग िरी कार् कमी भर्कंर आहे? आर् ष्ट्र्भर मरमर काम करूि शिेटीं 
सरळ थमशािाचा रथिा धरण्र्ाचा च िो प्रर्ोग आहे. पण हिारों लोक िो च प्रर्ोग करीि असल्र्ाम ळें 
भर्ंकर िाटि िाहीं.” अमृिाच्र्ा सम द्रािं ब डण्र्ाच्र्ा भीिीिे िसा अज्ञािी मि ष्ट्र् परािृत्त व्हािा वकिा 
ज्ञािेश्वरािंी म्हटल्र्ाप्रमाणें 
 

दैिें कििामिी िेंइजे । कीं हें ओझें म्हिोणन साणंडजे । 
कामधेनू दिणडजे । न पोसिे म्हिोणन ॥ 

 
अशी ह्या संसारािं रुळलेल्र्ा माणसाचंी स्थिजि झालेली असिे. 
 

परंि  ‘जिद्यािी-मंडळािंलीं’ मंडळी िरुण होिी. व्र्िहारंाि रुळलेली िव्हिी. त्र्ाम ळें  त्र्ाचंी 
स्थिजि मात्र अशी िव्हिी. आिा ं ही मंडळी पूियित् जिद्याभ्र्ास करीि होिी. िरी पूिींचा थिाभाजिकपणा 
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त्र्ािं उरलेला िव्हिा. आर् ष्ट्र्ाची जिशा आिा ंही च; असे कोणास जह िाटेिा. िािाड्ािें िाि िर्ार केली. 
िो आिा ंपर िीराला िेण्र्ाला आपल्र्ाला हाकं मारीि आहे—अशा प्रिासी मिस्थििींि बह िेक सिय राहंू 
लागले. बी. ए. ची परीक्षा िेिढी राजहलीं आहे िी िेऊि टाकंू आजण मग आपला जिश्चर् काहंी िरी ठरिू,ं 
अशा मिस्थििींि कोणी होिे. कोणी एल.् एल्. बी. चा अभ्र्ास करंू, काहंीं िकीली करूि पसेै जह जमळिू ंि 
मग िेशसेिलेा लागू,ं अशा “आधीं पोटोबा” अििा “िाधयके म जििृजत्तिाम्” ह्या रघ िशंािंल्र्ा जिचारािं पडले 
होिे. कोणी हा एिढा मोठा पल्ला आपल्र्ाला झेपेल िा? अशा साशकं स्थििींि होिे. कोणी लग्ि केल्र्ाम ळें 
च आपण फसलों आहों असें मािीि होिे. िर कोणी जििाि सध्र्ा ंलग्ि िरी करू िर्ें अशा मिस्थििींि 
होिे. जिरजिराळ्र्ा िऱ्हेचे जिचार त्र्ा त्र्ा जिद्याथ्र्ांच्र्ा मिािं घोळि असि. ह्या प िरागमिािें सिांची च 
स्थिजि अशी डळमळीि झाली होिी. आपणासं काहंीं िरी मागय ठरजिला पाजहिे, अशी िाणीि िेिें उत्पन्न 
झाली. घरािं िोघा ंजह भािाचंी मिस्थिजि िर र्ाहूि जह अजिशर् िीव्रिम होऊि गेली. गृहत्र्ागाचा मागय, 
अध्र्ात्माचा मागय र्ा प िरागमिािे डोळ्र्ाप ढें लखलखीि जिसूं लागला. घराची ममिा अगिीं च िष्ट होऊि 
गेली. र्ा जठकाणीं सिय साधिें भरपूर, हें घर अत्र्ंि पजित्र, रे्िें आपलीं परमपूज्र् मािाजपिरें राहिाि. िरी 
हा सोिेरी पाश हें च, पे्रमाचें बंधि—पण बधंि च िें— िें काहंीं केल्र्ा रूचेिा. आिा ंएक च गोष्ट डोळ्र्ापं ढें 
उभी राही. 
 

िरी झडझडोणन िणहिंा णनघ । इयें भतिीणिये िाटे िंाग । 
णजया पािसी अव्यगं । णनजधाम माझें ॥ 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि २२ िें 
 

संणध-कािं 
 
थोड्याि जििसाचं्र्ा बडोद्याच्र्ा िाथिव्र्ािंिर आिा ं परि आश्रमािं िाण्र्ाची िळे आली. मध्र्ंिरीचा 
बडोद्यािंील िाथिव्र्ाचा काळ समाप्ि झाला. आसपासची जमत्र मंडळी र्ािळेीं आिंिािं अगिीं गकय  होऊि 
गेलीं होिी. हा ज्ञािाचा ठेिा पूिीप्रमाणें आपल्र्ािं सिोजिि रहािर्ाचा िाहीं ही प्रत्रे्काची खात्री होिी. 
असें असूि जह 
 

आििो ल्हािो लीजिरे् रे । काल कोणे िीठी छे 
 
र्ा ित्त्िाप्रमाणें प ढच्र्ा जिचारािें आिच्र्ा ज्ञािािंिािं न्र्िूिा कोण आणणार? पण हा काळ आिा ंसंपला. 
आिंिाचा काळ िेव्हा ं च संपिो—केव्हा ं संपला हें लक्षािं स द्धा ं रे्ि िाहीं एकिम िागे झाल्र्ािंिर 
ज्र्ाप्रमाणें पडलेलें  थिप्ि केिळ शून्र्ित् भासिे, त्र्ाप्रमाणे अशा प्रसंगीं मिाची स्थिजि शून्र्ित् होऊि 
िािे. र्ाते्रच्र्ा जठकाणीं चार जििस भतिाचंा मेळा िमिो; गािो; िाचिो; आजण जिघिू िािो. मग िे र्ाते्रचें 
जठकाण िसें ओसाड भासािें िसें च रे्िें झालें . िसे पाजहलें  िर मािि-िीिि हें चढउिारािंीं भरलेलें  आहे. 
त्र्ाला कधीं भरिी, कधीं ओहोटी र्ािर्ाची च. 
 

िंद्राणस िंागणि कळा उपराग येिो । 
गंगेणस भंग बहु पािउिार होिो ॥ 

 
सृष्टीचा हा जिर्मच आहे. ईश्वरािें जिश्वाच्र्ा कल्र्ाणासाठीं च हा जिर्म घालूि जिलेला आहे. रथत्र्ाला 
चढउिार असिो त्र्ाम ळें  मि ष्ट्र्ाला आजण िाहिाजिकािंा रथिा चालणें स कर होिें. सारखा चढ वकिा 
सारखा उिार असेल िर चालणें जकिी तलेशकारक होईल? रात्रीमागूि जििस आजण जििसामागूि रात्र. हीं 
एकमेकािंा पूरक आहेि. िोहोंचा जमळूि िीििा चें पोषण करण्र्ाचा िम अखंड चालंू असिों. कडक 
उन्हाळ्र्ाशिेारी च ईश्वरािें पािसाळा जिमाण केला आहे. िन्ममृत्र्ू स द्धा ं आपल्र्ा कल्र्ाणासाठीं च 
आहेि. िन्म िसेल िर िीििािं ििीििा िाखल होणार िाहीं. आजण मृत्र्ू िसेल िर सियत्र िीणयिेची 
भेस र छटा पसरेल. िीिि हें असें ि हेरी जिमाण केलें  आहे. कारण आत्मा िाहिा आहे. िीिाला त्र्ा 
प्रिाहािूि िािा ंआलें  पाजहिे. होडी एकिा ंर्ा बािूला झ किे एकिा ंत्र्ा बािूला झ किे. िािाडी मग िाि 
िल्ही मारीि मारीि परिीराला िेिो. आि जििसभर सूर्ाच्र्ा प्रखर उन्हािें कोमल फ लें  कोमेिूि गेली. 
त्र्ाचं्र्ा पाकळ्र्ा पाकळ्र्ा होऊि िीं गळूि पडलीं. पण उद्या ंसकाळीं ििीि ििीि फ लें  र्ािर्ाचीं आहेि. 
त्र्ािंा िागा करूि िेण्र्ासाठीं िीं गळालीं. सृजष्टचिाची ही केिढी आश्चर्यििक रचिा! —ह्या सृजष्टरचिेचें 
रहथर् अशा च प्रसंगािें उलगडािर्ाचें. िो प्रसंग—िो कोचरबला िाण्र्ाचा प्रसगं आिा ं ििळ आला. 
गाडी अहमिाबािकडे जिघिू गेली आजण थटेशिपरं्ि गेलेली मंडळी प न्हा ं परि आपापल्र्ा घरीं जिघिू 
आली. 
 

मंडळी जिघूि आली खरी. पण त्र्ांचें जचत्त मात्र ह्या सत्प रुषािर जखळूि गेलें  िे गेलें  च! हा अगिीं 
अल्पािधींि, आपल्र्ा बरोबरीचा असूि कोठल्र्ा कोठें जिघूि गेला! आपण िर अिूि िीििाला स रिाि च 
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केली िाहीं. आपलें  िीिि म्हणिे िािंाचें िीिि आजण र्ािें िर िीििाच्र्ा अंगप्रत्र्ंगाची छाििी करूि 
त्र्ािंल्र्ा अगिीं अथसल गाभ्र्ाला च हाि घािला. महािीर हि मान् िन्मल्र्ाबरोबर त्र्ािें भक्षर् समिूि 
सूर्यिारार्णािार झडप घािली. त्र्ाप्रमाणें र्ािें आिा च—इितर्ा अल्पािधींि सूर्यिारार्णाचा जह सूर्य 
िारार्ण िो सत्र्िारार्ण त्र्ाचे च 
 

णनगमकल्पिरोगशणिंिं फिंम् । 
रु्कमुखादमृिद्रि संयुिं ॥ 

 
असे अत्र्िं पजरपक्व फळ पिरािं पाडूि घेिलें ! परििािंा अशासारखे जिचार मिािं रे्णें अपजरहार्य होिें. हें 
असले जिचार म्हणिे आत्मिागिृीचा प्रभािकाळ होर्. ज्र्ा सत्प रुषाच्र्ा र्ोगािें आपल्र्ा िीििािं ही 
िागजृि आली त्र्ाच्र्ाबद्दल 
 

काय िानंू मी या संिािें उपकार । 
आम्हा णनरंिर जागिीणि ॥ 

 
ही एक च कृिज्ञिाब जद्ध मग मिािं उिर् पाििू त्र्ाच्र्ा च जिचारािं जचत्त मग्ि होऊि राहणें हीं गोष्ट अगिीं 
थिाभाजिक मािािी लागेल. 
 

ही गोष्ट थिाभाजिक खरी च. पण िीम ळें  एकिा ंएक मोठा गमिीचा प्रसंग घडूि आला. कािंबरींि 
म द्दाम कस्ल्पि प्रसंग घालािा िशा च सारखा हा प्रसगं होिा. बडोद्याहूि प्रर्ाण झाल्र्ािंिर िोड्ा च 
जििसािं गोपाळराि काळे र्ािंा एक इंग्रिींि जलजहलेलें  काडय आलें . िी सकाळची िेहमीची ८/९ ची िळे 
होिी. “मी आईला िाजगिे घेऊि बोलािलें  परंि  िी अिूि आलीं िाहीं. र्ाचें कारण समिि िाहीं. िरी 
िाबडिोब जिला रे्ण्र्ासंबधंी कळिािें.”—अशा आशर्ाचा िो मिकूर होिा. खालीं सही जह होिी. 
गोपाळराि काळे िाबडिोब िें पत्र घेऊि इकडें घरीं िजडलाचं्र्ाकडे आले. त्र्ािंीं जह िें िाचलें . त्र्ािंा 
काहंीं उलगडा झाला िाहीं. आश्रमािूंि िजडलाकंडें अििा आईकडे कसलें  च पत्र आलें  िव्हिें. आजण 
आईला जिकडे बोलािण्र्ाचें कारण िरी कार्? जशिार् िाजगन्र्ाचंा उल्लेख जकिी चमत्काजरक 
समलोष्टाश्मकाचंि प रुषाला िाजगन्र्ाची कार् आिश्र्किा? सगळा च घोटाळा होिा. िकय  काहंीं चालेिा. 
“राष्ट्रकार्ाि अपयण करण्र्ासाठी पैसे पाजहिेि म्हणिू िाजगन्र्ाचंी िरूर असेल” असा िकय  िजडलािंीं 
काढला. आई िर त्र्ा पत्रािें हिब द्ध झाली. म लाच्र्ा बाबिींि कोणत्र्ा जह आईला िी िेहमीं च काळिी 
िाटिे त्र्ापलीकडे जिला ि सरें काहंीं च जिसि िव्हिें. एखािें प्राण संकट िर आपल्र्ा म लािर ओढािलें  
िसेल? का त्र्ाला एखाद्या भर्ंकर आिारािें घेरलें  आहे? —असें काहंीं िरी िरंग जिच्र्ा मिािर उठि 
होिे. ‘अजिथिेहः पापशकंी’ ही म्हण खरोखर आईला च बरोबर लागूं पडिे. पण केिळ वचिामग्ि होऊि 
वकिा िकय जििकय  करूि कार् उपर्ोग? र्ा पत्रासबंंधीं काहंीं िरी जिणयर् करािर्ास पाजहिे होिा. िेव्हा ं
संध्र्ाकाळच्र्ा गाडीिें गोपाळराि काळ्र्ािंीं आईला घेऊि आश्रमािं िािें असे जिजश्चि ठरजिलें . गोपाळराि 
काळे ि पारचें िेिण करण्र्ासाठीं थििःच्र्ा घरीं गेले. पत्राचा जिचार त्र्ांच्र्ा डोतर्ािं घोळि होिा च. होिा ं
होिा ंअहमिाबािचें त्र्ाचें एक आप्ि होिे. त्र्ाचंें िें पत्र आहे. आश्रममधूि आलेलें  िव्हे. असा त्र्ािंा बोध 
झाला. त्र्ाप्रमाणें त्र्ा पत्रािं जलजहलेल्र्ा हकीकिीची संगजि जह ि ळली. लगे च िे पत्र घेऊि आले. आजण 
पत्रासबंंधीं खरा प्रकार त्र्ािंीं जिििेि केला. ित्क्षणीं वचिेचें, गूढिेचें, आश्चर्ाचें िािािरण एकिम िष्ट 
झालें . एखािें िािळ र्ािें आजण क्षणाधाि जििळूि िािें िसें च हें झालें . “कस्ल्पि कािंबरीसारखी घटिा 
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झाली ही!” असे च सिांच्र्ा िोंडूि उद गार जिघाले. ही घटिा घडण्र्ाला त्र्ा पत्राचंें अमिाबािहूि रे्णें, 
अक्षर ह बेह ब असणें ही िरी कारणें घडलीं असली िरी गोपाळरािासारख्र्ाचं्र्ा जचत्तािं आपल्र्ा त्र्ा िोर 
जमत्रासंबधंीं सारखे जिचार घोळि असल्र्ाचें िें जििशयक होिें. एकटें गोपाळराि च िव्हे; इिरािंा जह र्ाच 
कारणािें त्र्ा पत्रािें चकिलें . महाप रुषाचा जिव्हाळा हा अशा जिलक्षण थिरूपाचा असिो. िेिें ज्ञािाची 
अपूियिा असिे. थिािाचा वकिा व्र्ािहाजरकिेचा त्र्ािं लिलेश जह िसिो. अशा ममिाशून्र् पे्रमाची बरोबरी 
कशािें जह होणार िाहीं! 
 

र्ा पे्रमाम ळें, ज्ञािाच्र्ा आकषयणाम ळें, जिद्यािी मंडळािंल्र्ा मंडळींपैकीं कोणी कोणी र्ा िाहीं त्र्ा 
जिजमत्तािें मधूि मधूि आश्रमािं िा रे् करंू लागले. गोपाळराि काळे िर िोड्ा जििसासंाठीं जशक्षक म्हणिू 
िेिें राजहले होिे. बाळू गोळे, धोते्र िगैरे मंडळी जह िेिें िाऊि आली. ही मंडळी िेिें िाि त्र्ाप्रमाणें 
गणपजि-उत्सिाजि जिजमत्तािे बडोद्यास रे्ण्र्ाचे प्रसंग जह घडििू आणीि. त्र्ा जिजमत्तािें चार जििस 
ज्ञािसत्राचा लाभ जमळे. अशा प्रसंगीं बडोद्यािं इिर जठकाणीं जह लोक व्र्ाख्र्ािाला बोलाििू िेि. एकिा ं
कॉलेिच्र्ा बोजडंगमधील जिद्याथ्र्ांिीं जह बोलािलें  होिे. अशी बडोद्याला मधूि मधूि ज्ञािसत्राची मेििािी 
च होई. कारण आश्रमाप्रमाणें बडोद्यािंील ह्या लहािशा संघाकडे िेहमी कृपादृजष्ट होिी. श्रीसमिय 
रामिासाचं्र्ा गं्रिाचंा अगिीं बालपणापासूि अभ्र्ास झाल्र्ाकारणािें पजहल्र्ापासूि साम िाजर्क साधिेकडे 
िीट ििर असे. समिय गं्रिाचंा अभ्र्ास स मारें िऊ िष े केला होिा. त्र्ािंील म ख्र् िोि गोष्टींची छाप 
मिािर पडली होिी. एक िैराग्र् आजण िोि साम िाजर्क साधिा. िैराग्र्ासाठीं िबरिथि साधिा केली 
होिी. वकबह िा िैराग्र् हें िर रे्िलें  थििःजसद्ध िीिि होिें. त्र्ाप्रमाणें साम िाजर्क साधिेच्र्ा दृष्टीिें 
‘जिद्यािी-मंडळ’ जिमाण झालें  होिें. आपल्र्ाला एकािी िथि  जमळाली िर िी, एकट्यािें खाि ि बसिा ं
ि सऱ्र्ाला जह द्यािी हें िसें िसें च ज्ञािाचें जह आहे. आपल्र्ाच ििळ ज्ञाि ठेििू िें जिरािर्ाचें िाहीं. त्र्ाचा 
कस लागािर्ाचा िाहीं. आपल्र्ाबरोबर इिरािंा िो घेऊि िािो त्र्ािं त्र्ाच्र्ा ज्ञाििैराग्र्ाचा कस 
लागिो. ि सिांची उंची िोडी िरी िाढिे. जहमालर् २५ हिार फूट उंच आहे पण इिर जठकाणीं खड डें 
आहेि त्र्ाचंें कार्? जहमालर्ाची मािी सियत्र पसरली िर जहमालर्ाएिढी सियत्र उंची होणार िाहीं. पण 
काहंीं िरी पािळी िाढेल च. िो ििळच्र्ाची, सम िार्ाची उंची िाढिू ंशकि िाहीं; त्र्ाच्र्ा उंचीचा उपर्ोग 
कार्? पाणी िाहिािंा रथत्र्ािंील खड डे भरूि च प ढें िािें. जशिार् पियिाजिकाचंी उंची डोळ्र्ाला जिसिे 
िरी पण रे्िें आध्र्ास्त्मक उंची अम क आहे र्ाचें प्रमाण कार्? जिचें काहंीं अल्प िरी मापि व्हािर्ाला, 
कसोटी लागण्र्ाला, सम िार्ाजशिार् ि सरी गिी च कोणिी आहे? थििःच्र्ा ज्ञाििैराग्र्ाची भजूमका पक्की 
केल्र्ाजशिार्च्र्ा साम िाजर्क साधिेंि काहंीं च अिय िाहीं. म्हणिू म ख्र् गोष्ट आत्मकल्र्ाण. म ख्र् गोष्ट 
थििःची भजूमका ज्ञाििैराग्र्ािें भक्कम करणें. त्र्ािंिर सम िार्-सेिचेी गोष्ट रे्िे. असा हा सरळ मागय आहे. 
 

झाणिंया दर्शन करीन मी सेिा । 
आणिक िें देिा निंगे दुजें ॥ 

 
ि काराममहारािािंीं जह ही च दृजष्ट ठेिली होिी. ििळ साधिेचें बळ िाहीं, आजण सम िार् करण्र्ाचा िृिा 
हव्र्ास मात्र प ष्ट्कळ, असें काहंीं लोक आढळिाि. “काहंीं” कशाला? ज्र्ाला त्र्ाला आपण ग रु बिािें 
अशी च इच्छा असिे. आधीं कोणाचा िरी म लगा बिल्र्ाजशिार् बाप बििा ं रे्ि िाही. िसें कोणाचें िरी 
जशष्ट्र्त्ि पत्करूि ज्ञाि जमळजिल्र्ाजशिार् ग रु होिा रे्ि िाहीं. ही साधी गोष्ट काहंीं आमच्र्ा लक्षर्ािं रे्ि 
िाहीं. िोडतर्ािं आम्हालंा सम िार्-सेिा िको असिे पण सम िार्ाचें आजधपत्र् मात्र पाजहिे असिें—ही 
एक मिोिृजत्त झाली. ि सरी मिोिृजत्त अशी असिे कीं आपल्र्ाला कार् करािर्ाचें आहे ि सऱ्र्ाशीं? 
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आपल्र्ाला ज्ञाि जमळालें  झालें . आिा ंकाहंीं भािगड उरली च िाहीं. पण ज्ञाि जमळालें  हें कशािरूि? 
सूर्ाचा प्रकाश िर जिसि िाहीं. गाढ अधंकार आिूबािूला पसरला आहे. मग सूर्ोिर् झाला हें कशािरूि 
समिािर्ाचें? ज्ञािाची कसोटी कार्? आजण उपर्ोग कार्? ज्ञाि कार् एका डोतर्ाच्र्ा किटींि पडूि 
राहील? िैराग्र् कार् असें कोंपऱ्र्ािं बसणारें आहे? “प्रिािंि  मा ंव्र्िच्छेत्सीः” ही उपजिषिाचंी हाकं कार् 
सागंिे? शारीजरक प्रिोत्पाििािं िर संििी जिमाण करण्र्ाचा प्रचंड िगे आहे, िर कार् ज्ञािािं संिजि 
जिमाण करण्र्ाचें, परंपरा जिमाण करण्र्ाचें सामथ्र्य िाहीं? सम िार्-सेिा ज्ञािपरंपरेच्र्ा दृष्टींिे च 
करािर्ाची. र्ा बडोद्याच्र्ा लहािशा संघाकडे र्ा च दृष्टींिें पाजहलें  िाई. हा काहंी हिारों लोकाचंा 
सम िार् िव्हिा. माणसें िोडीं आजण जििडक च होिीं. परंि  त्र्ाचं्र्ाकडे मि धािं घेई र्ाचें कारण साधिेची 
खरी दृजष्ट रे्िें बाणली होिी हें च होर्; र्ा च कारणामं ळें  गृहत्र्ाग केला िरी जिरजिराळ्र्ा जिजमत्तािें 
बडोद्याला मधूि मधूि रे्णें व्हािर्ाचें. एकिा ंजिद्यािी-मंडळािं भाडंण लागलें . अशा जठकाणीं भाडंण कसलें  
होणार? िें भाडंण कार्ासंबधंीं च होिें. एक म्हणे, ि म्हीं काहंीं च कार्ाचा िोम राखीि िाहीं, आिापंरं्ि 
केलें  िेिढें च; र्ाप ढचा जिचार कोणी करीि िाहीं. ििीि अभ्र्ास िाहीं, ििीि पे्ररणा िाहीं, व्र्ाख्र्ािें िेिा ं
िीं जह आपली रडकीं च. त्र्ांि कोठें अभ्र्ासाचा मागमसू जह जिसि िाहीं, हे कार्? ि सरी मंडळी म्हणि 
आपल्र्ा परीिें आम्ही कार्ाचा प्रर्त्ि करीि आहोंि. िगय चालजििों, उत्सि करिों, प थिकें  िमजििों—हळंू 
हळंू काम करिों च आहों, परंि  एिढ्यािें समाधाि िाहीं, म्हणूि पजहल्र्ािंें ििीि जिद्याथ्र्ांचा भरणा करूि 
आिा ंििीि चिैन्र् आणण्र्ाची जिशा थिीकारण्र्ाची कल्पिा काढली. िो म्हणे “िें काहंीं िाहीं, मी च आिा ं
एंजिि आहें, ि म्ही केिळ डबे आहािं. ि म्हालंा ओढूि प ढें िेल्र्ाजशिार् ि म्ही काहंीं हलणार िाहीं”, 
अशासारखें हें भाडंण होिें. ह्या भाडंणाची हकीकि कळिली गेली. त्र्ाप्रमाणें लगे च बडोद्यास आगमि 
झालें . हें भाडंण मग सहि च जमटलें . हें कार् सागंािर्ास पाजहिे? 
 

िरिर पाहिा ंहें भाडंण जमटलें . पण खरोखर िें जमटलें  िाहीं. कारण िें काहंी व्र्तिीव्र्तिींिलें  
भाडंण िव्हिें. हें भाडंण—हा झगडा जिराळा च होिा. आपण, प्रत्रे्कािंें िगेािे प ढें गेलें  पाजहिे. साचंलेल्र्ा 
कोंडलेल्र्ा वकिा जिरुद्ध स्थििींि राहिा ंकामा िरे्, हें िें एका बािूचें म्हणणें होिें िें खरें होिें. कारण 
साचंलेलें  सद ग ण स द्धा ंि ग यणाच्र्ा च पार्रीला पोंचिाि. म्हणूि िगे, चैिन्र्, खेळिेपणा, प्रिाजहत्ि अखंड 
राजहलें  पाजहिे, हें म्हणणें खरें च होिें. िो िगे, िें चैिन्र् कसें जमळिािें र्ा संबंधीं हा झगडा होिा, “मीच 
एंजिि आहें आजण मी च िो िगे आणीि” हा अहंकाराचा भाग होिा, िो मात्र गेला. भाडंण जमटलें  र्ाचा 
एिढा च अिय होिा. ‘जिद्यािी मंडळािें’ आिा ंप ढें िािर्ास पाजहिें. प्रगिीचीं पािलें  झपाट्यािें पडािर्ास 
पाजहिेि, िारुण्र्ाचा हा महत्त्िाचा भाग गमाििा कामा िरे्. र्ासंबधंींचा असिंोष हें च खरें भाडंण होिें. 
पण हा असंिोष िािर्ाचा कसा? व्र्तिीची प्रगजि िीव्र िगेािें झाली पाजहिे आजण सघंाशीं जह सबंंध राजहला 
पाजहिे, हे साधािर्ाचें कसें हा मोठा प्रश्ि होिा. मधूि मधूि र्ा जठकाणीं हा सत्प रुष आल्र्ािे वकिा इिली 
मंडळी चार जििस आश्रमािं गेल्र्ािें हीं िळमळ शािं होऊं शकि िव्हिी. पेला ओठाििळ िेला िरीस द्धा ं
िहाि शािं होि िाहीं. प्राप्िीजशिार् िळमळ शािं कशी होणार? उलट अशािें िी िळमळ ज्र्ाथि च िाढि 
िािे. सरूपिा, समीपिा, सलोकिा र्ा िीि म स्ति जमळाल्र्ा िरी सार् ज्र्िेखेरीि शाजंि िाहीं. 
 

अशा स्थििींि च र्ा सत्प रुषाकडूि महाराष्ट्रािं संचार केला गेला. िाईं रे्िें िाथिव्र् झालें . िेिें जह 
चार मंडळी हािाला लागली. त्र्ािंा ‘जिद्यािी-मंडळा’ ची माजहिी करूि जिली. त्र्ािंल्र्ा िोि जिद्याथ्र्ांिीं 
बडोद्यास जह प्रर्ाण केलें . र्ा िरुणािंा धमयकार्ािय िर्ार करण्र्ासाठीं बडोद्यास काहंीं जििस िाथिव्र् 
झालें . ‘जिद्यार्ति मंडळ’ ही सथंिा म ख्र्िः जिचारसंथिा होिी. सथंिेििळ ि िबी कामाप रिा िगयणीचा पसैा 
असे. संथिेिर मंडळी रे्ि िाि; रात्रीं जििि. परंि  िेिें संपूणय िेिणखाण्र्ाची व्र्िथिा िव्हिी. हे िोघे 
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िरुण अगिीं च ििीि, जिराळ्र्ा िािािरणािंले, त्र्ाचंी व्र्िथिा उत्तम व्हािी अशी आिश्र्किा होिी. 
गोपाळराि काळ्र्ािंीं आपल्र्ा घरीं त्र्ाचंी व्र्िथिा केली. आपल्र्ा िोर जमत्राचें हे जिद्यािी आहेि ह्या 
भाििेिें िे त्र्ाचं्र्ाकडे पाहि असि. त्र्ािंीं हे कोण आहेि, कशासाठीं आले. काहंीं जह जिचारािर्ाचें िाहीं 
असें घरच्र्ा मंडळींिा गोपाळरािािंीं थपष्ट बिािलें  होिें. गोपाळरािाचं्र्ाकडची सिय मंडळी 
गोपाळरािापं्रमाणें च सास्त्िक िृत्तीची असल्र्ाम ळें  कोणी जह र्ा जिद्याथ्र्ांसंबधंीं चौकशी केली िाहीं. आजण 
व्र्िथिा जह उत्तमोत्तम ठेिली. हे िोि जिद्यािी म्हणिे िाईंच्र्ा प्राज्ञपाठशाळेंिींल लक्षमणशास्त्री िोशी आजण 
कोिकर शास्त्री हे होि. िे संथकृि मध्र्ें उत्तम बोलि. पंजडिी िािािरणािं िाढलेले होिे. न्र्ार् आजण 
व्र्ाकरणाचे अभ्र्ासी होिे. एकाद्या िैय्र्ाकरणाला कोणी प्रश्ि जिचारला थटेशि कोणीकडे आहे? िर त्र्ा 
ि िाट हेकट िैय्र्ाकरणािें उत्तर द्यािें “भगूोल हा माझा जिषर् िाहीं.” ही गोष्ट साजंगिली िािे वकिा ि न्र्ा 
पंजडिाचं्र्ा व्र्िहारशून्र्िेची “धृिाधारे पातं्र िा पात्राधारे धृिं” अशी जह गोष्ट साजंगिली िािे! ििळ ििळ 
अशा च आक ं जचत् के्षत्रािं िे िाढलेले होिे. त्र्ाम ळें  त्र्ािंा इिर सामान्र् गोष्टींचें जह ज्ञाि िसे. िैराग्र्पूियक 
सेिा करािर्ाची िर िगाचें चौफेर ज्ञाि पाजहिे म्हणूि त्र्ािंा रे्िें जशकजिण्र्ाची स रुिाि केली. एिढें 
िैय्र्ाजर्क होिे परंि  त्र्ािंा ग णाकार भागाकार जशकजिण्र्ापासूि स रुिाि होिी. इंग्रिीची जह िी च स्थिजि. 
प्रिम पासूि स रुिाि होिी. पण १/२ मजहन्र्ािं च हे जिषर् प ष्ट्कळ िर्ार करूि घेिले. टॉल्थटॉर्चे 
(Teaching of Christ) हें प थिक िाचििू घेिलें . र्ा च स माराला बडोद्यािं प्लेगचा उपद्रि स रंू झाला. 
िेव्हा ं र्ा जिद्याथ्र्ांिा गािंाबाहेर काशीजिश्वेश्वराच्र्ा मंजिराििळ घर हलिलें  होिें िेिें ठेिलें . र्ा 
जिद्याथ्र्ांच्र्ा शोधािं कािडेशास्त्री जह बडोद्यास आले होिे. कारण हें जिद्यािी िाईंहूि जिचारूि आले िव्हिे. 
बडोद्याहूि जह िे ि जिचारिा च प ढें जिघूि गेले. 
 

घरीं िरील जिद्याथ्र्ांचा असा अभ्र्ास चालला होिा त्र्ाप्रमाणें पाठच्र्ा भािाची जिथमर्कारक 
िपथर्ा चालंू होिी. संगीि, जचत्रकला, िजडलािंिळ इगं्रिी जशक्षण हें िर पूियिि पजरश्रमपूियक चाले च. 
परंि  आिा ं महात्मािींच्र्ा आश्रमािंल्र्ा जकत्रे्क गोष्टी रे्िें स रंू करण्र्ािं आल्र्ा. िळण्र्ाचें काम स रंू 
केलें , पोषाख आश्रमीर्ापं्रमाणे च श भ्र साधा ठरजिला. त्र्ा िळेीं पाढंरी टोपी उत्तर वहि थिािी भयै्र्ाखेरीि 
कोणी घालीि िसे. त्र्ाम ळें  शाळेंि रथत्र्ािं, िो एक क ि हलाचा जिषर् होऊि बसला. आहारािं केिळ गहंू 
आजण िूध ठेिलें . ‘आरोग्र्िाजिषे सामान्र् ज्ञाि’ र्ा बापूिींच्र्ा गं्रिाचें अगिी काळिीपूियक पजरशीलि 
करूि त्र्ाप्रमाणें चालण्र्ाचा आटोकाट प्रर्त्ि स रंू केला. आहार कमी कमी करूि शेंिटी रोि एक भाकरी 
ि िूध इितर्ा िर च आणिू ठेिला. शरीर उत्तरोत्तर कृश होि चाललें . कमी आहाराम ळें  शौच्र्ाला होईिा. 
उष्ट्णिा िाढे. कामाचा जह सारखा हव्र्ास होिा. झोंप जह कमी घेिली िाई. ११ िे ४ इिकी च झोंप होिी. 
रात्रीं िजडलािंिळ िाचािर्ास बसािें. िे िकूि आलेले असि. त्र्ाचंा सहि डोळा लागे. मग िेिढा िळे 
िसें च बसािर्ाचें. त्र्ािंा िाग आली कीं, “हं, प ढें कार्?” असें म्हणूि िाचण्र्ाला स रुिाि होई. असे 
११/११॥ परं्ि चाले. िंिरची झोंप जह गाढ रे्ि िसे. शरीर िर सापळ्र्ासारखें होि चाललें . आईिजडलािंा 
एकसारखी वचिा लागली. आई िाथि आहार घेण्र्ासाठीं जकिी कळकळीिें सागें—पण िाहीं. ठरलेल्र्ा 
आहारािं फरक व्हािर्ाचा िाहीं. लोकांिा िाथि खाऊं िका, चमचमीि िेिू ं िका, आरोग्र् जबघडेल 
म्हणूि सागंािें लागिें. रे्िें िाथि आहार घेण्र्ाबद्दल सागंािें लागे. अगिीं च उलट स्थिजि! 
 

या णनर्ा सिश भूिाना ंिस्या ंजागविनि संयणम । 
यस्या ंजािणि भूिाणन सा णनर्ा पश्यिो मुने  ॥ 
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जिद्यािी-मंडळािंील प्रगिीसंबंधीचा असंिोष्, घरीं चाललेली िीव्र िपथर्ा, बाहेरील जिद्याथ्र्ांचें 
जशक्षण र्ा सिांचा एक च अिय होिा. खऱ्र्ा िीििाला स रुिाि करण्र्ासाठीं ही धडपड होिीं. अग्िी 
पेटण्र्ापूिींची ध मसण्र्ाची ही स्थिजि होिी. “ज्िलजन्नि ब्रह्ममरे्ि िेिसा” असे पेटणारें महात्मे िर फार च 
िोडे. परंि  ही ध मसण्र्ाची स्थिजि स द्धा ंिशी च ि लयभ मािािी लागेल. 
 

मनुष्ट्यािा ंसहसे्त्रषु कणश्चद्यिणि णसद्धये । 
यििामणप णसद्धाना ंकणश्चन्द्मा ंिेणत्त ित्त्िि  ॥ 

 
र्ा श्लोकािंर भाष्ट्र् करिािंा श्रीशकंराचार्य म्हणिाि—“िेषा ं र्ििामजप जसद्धािा—ंजसद्धा एि जह िे रे् 
मोक्षार् र्िन्िे”—िे मोक्षासाठीं झटिाि त्र्ािंा जसद्ध च समिलें  पाजहिे कारण असे मोक्षािय झटणारे कार् 
िाटेिर पडले आहेि? म्हणूि त्र्ािंा गीिेिें जसद्ध म्हटलें  आहे. िे बद्ध अिथिेंिूि प ढें गेले म्हणिू जसद्ध च 
समिले पाजहिेि. आिा ं रे्िें असा प्रश्ि रे्िो की, रे्िें खरें िीिि िव्हिें म्हणिू ही ध मसण्र्ाची जिर्ा 
चालली होिी, त्र्ाचा अिय कार्? रे्िें कार् कोणी छािछोकींि जििस घालजिि होिे? का कोणी भर्ंकर 
व्र्सिािं ग रफटला होिा? असें काहीं च िव्हिें. परंि  ज्र्ा ज्र्ा महत्त्िाच्र्ा गोष्टी आत्म्र्ाला आिश्र्क 
आहेि त्र्ाम ळें  िेशाला आजण िगाला जह त्र्ाचंी िरुरी आहे त्र्ाचंा र्ा बडोद्याच्र्ा रोिच्र्ा िीििािं 
समािशे होि िव्हिा. मधूि मधूि रे्िें व्र्ाख्र्ािें होि. चचा होई. आश्रमािूंि र्ा मंडळींच्र्ा आमंत्रणाम ळें 
रे्िें िोर सत्प रुषाचें आगमि जह होई. परंि  िरसी मेहत्र्ािें म्हटल्र्ाप्रमाणें 
 

णनि सेिा णनि ओछि कीिशन । णनरखिा नंदकुमार रे 
 
अशी ज्ञािाची, भतिीची, सेिचेी जित्र्स्थिजि रे्िें िसे. िेव्हा ं िैजमजत्तक अिथिेंिूि जित्र्स्थििीिर 
रे्ण्र्ासाठीं ही धडपड चालू होिीं; असें म्हणिा ं रे्ईल. िीििािं महत्त्िाचें िें िें िाटि असेल िें जित्र् 
जिर्जमि राजहलें  पाजहिे. उिाहरणािय प्राियिा िर आध्र्ास्त्मक िीििाचें महत्त्िाचें अंग आहे असे िाटि 
असेल िर रोि प्राियिा केली पाजहिे. आठ जििसािंीं एकिा ंभिि म्हणािर्ाचें र्ाला आध्र्ास्त्मक दृष्टीिें 
जिशषे अिय िाहीं. त्र्ािें िीििाचें पोषण होणार िाहीं. कारण साि जििसाचं्र्ा इिर व्र्िहारािें िो भििाचा 
ठसा िेव्हा ंच प सला िाईल. म्हणूि िीिि प ष्ट करणारी िथि  जित्र् असािी लागिे. रोि िेिािें, रोि 
थिाि करािें, रोि जििािें, हें िसें शरीरपोषणाचें जित्र्-कार्य चाललें  आहे, िसें आत्म्र्ाला जित्र् पोषण 
जमळेल असा िीिििम पाजहिे. पजहले पजहले िोर खजलफा र् द्धाच्र्ा ऐि गिीि जह िमािाचा िळे च कू िेि 
िसि. त्र्ा िळेीं शस्त्रें बािूला ठेििू भर रणागंणािं ईश्वरमर् होि. कारण िी िथि  िे जिरपिाि जित्र् 
महत्त्िाची समिि, आध्र्ास्त्मक मािीि. असें जित्र् आध्र्ास्त्मक िीिि आश्रमाखेरीि र्िें लाभणें सोपें 
िव्हिे. 
 

मग आश्रमािं रे्ण्र्ाला र्ा मडंळींिा त्र्ाचं्र्ा त्र्ा िोर आश्रमीर् जमत्राकंडूि स चजिलें  गेलें  िाहीं र्ाचे 
कारण कार्? कारण सत्प रुषाचंी ही िेहमीची च पद्धजि आहे. सत्प रुष बह धा थिूल गोष्टी सागंि िाहींि. िे 
अखंड िाहिे असिाि. त्र्ाचं्र्ापासूि ज्र्ािंा िें घ्र्ािर्ाचें िें त्र्ािंी घ्र्ािें; अशी त्र्ाचंी िियिपद्धजि असिे. 
गंगा ििी परमपजित्र आहे. परंि  िी िर िेहमीचा मागय सोडूि लोकाचं्र्ा घरािं जशरेल िर जकिी अििय 
होईल? सूर्ाचें जह असें च आहे. िो िेहमी सेिलेा हिर असिो. िार िरा जकलजकलें  केलें  की आंि जशरला 
च. आपला प्रकाश िो िाबडिोब आिं पाठजििो. परंि  िार बंि असेल िर िार ठोठािण्र्ाचें काम िो करीि 
िाहीं. िो िाराबाहेर िम्रिेिें उभा असिो. सेिकाची सेिचेी ित्परिा, िम्रिा आजण मर्ािा ही सत्प रुषाचं्र्ा 
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जठकाणीं अशी पजरपूणय उिरलेली असिे. गोपाळराि काळ्र्ाचं्र्ा मिािं लग्ि करािर्ाचे िव्हिें, परंि  
त्र्ाचं्र्ा िजडलािंीं क ठें िरी लग्ि ि ळििू एकाएकी िार केली ि “िंू िाहीं म्हणूं िको माझी अब्र ूिाईल” 
अशी गळ घािली. गोपाळरािािंी थिाभाजिकपणें च “कार् करंू?” असा प्रश्ि जिचारला होिा. पण 
त्र्ाप्रसंगी जह ‘िेिें पाजहिे िािीचें’ र्ा एका चरणाखेरीि काहंी उत्तर जिले िव्हिें. सत्प रुष ज्र्ाच्र्ा त्र्ाच्र्ा 
अंिर्तिकासाला िाि िेि असिाि. कोणाच्र्ा व्र्िहारािं अिाहूि मि घालींि िाहींि. इिकें  च कार् पण 
थिूल गोष्टी जह बह धा सागंि िाहींि. कारण उघड आहे. िर केव्हा ंर्ािें हे अंक राला बरोबर समििे. त्र्ाला 
िर लहाि म लाप्रमाणें िर रे्ि िाहीं म्हणूि उपटंू लागलो िर कार् रोप िर रे्ईल? 
 

जशिार् िाईंचें िाथिव्र्, महाराष्ट्र-पजरभ्रमण इत्र्ाजि गोष्टींचा थििःचा अि भि जह अिूि चालंू होिा. 
कोचरब आश्रमाचे साबरमिी आश्रमािं पजरिियि होि होिे. बडोद्याची मंडळी जह पजरिियिािथिेंि च होिी. 
त्र्ाम ळें  र्ा काळाचे िणयि करािर्ाचे िर हा काळ सजंध-काळ होिा असें म्हणािें लागेल. म्हटलें  िर उिेड, 
म्हटलें  िर अधंार अशी ही अिथिा होिी. सूर्य िर जिसि िाहीं. पण ित्पूिींचा प्रकाश आहे. बरें प्रकाश आहे 
म्हणािें िर अंधार जह पूणय गेला िाहीं अशी ही स्थिजि होिी. खरें म्हणािर्ाचें म्हणिे ही च एक अशी स्थिजि 
होिी असें िव्हें. जिशषेत्िािें हा काळ असा होिा इिकेच. बाकी पजरिियिािथिा ही िेहमीची च आहे. म्हणिू 
िेहमीच संजध-काळ आहे असें समिािर्ाचें आजण उपजिषिािंींल िी िोर प्राियिा सिि करीि रहािर्ाची. 
 

ॐ असिो मा सद गमय । 
िमसो मा ज्योणिगशमय । 
मृत्यो माऽमृिं गमय । 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि २३ िें 
 

िांई 
 
गृहत्याग करूि जहमालर्ािं िाण्र्ाच्र्ा रथत्र्ािंला पजहला ‘टप्पा’ काशी ठरजिला गेला. िेिूि आश्रमािं 
रे्ऊि आध्र्ास्त्मक जहमालर्ाच्र्ा अत्र् च्च जशखरािर चढल्र्ािंिर ‘महाराष्ट्रािील काशी’ म्हणजिल्र्ा 
िाणाऱ्र्ा प्रजसद्ध ‘िाईं’ के्षत्रीं आगमि झालें . र्ा िळेीं शरीर कमालीचें क्षीण झालेलें  होिें. शरीर ज्र्ाथि 
चागंलें  व्हािें म्हणूि च बापूिींिीं जह िाईंला िाण्र्ाच्र्ा कल्पिेंस प्रोत्साहि जिलें  असािें. र्ोगीं प रुषाचें 
शरीर रोगी िसािर्ाचें च. परंि , प ष्ट होणें हा त्र्ाचा थिभािधमय िव्हे. त्र्ािें ठरजिलें  िर त्र्ाला प ष्ट होिा ंच 
रे्णार िाहीं असें िाहीं. उलट िो रोगी प रुषापेक्षा ंअजि लिकर प ष्ट होऊि िाखिील. परंि , त्र्ाचा कल 
प ष्टीकडें िसिो. त्र्ाचा कल श द्धीकडें असिो आजण त्र्ाम ळे त्र्ा श द्धींिूि त्र्ाची ब जद्ध एकसारखी पजरप ष्ट 
बिि िािे. श द्धब जद्ध हें आत्मिशयिाचें महािार आहे. र्ा िारािूंि िी िोर जसजद्ध त्र्ाला प्राप्ि होिे. म्हणिू च 
महािीर हि मंिाचंें िणयि करिािंा 
 

मनोजिं मारुििुल्यिेगं णजिेंणद्रय ंबुणद्धमिा ंिणरष्ठम् । 
 
असें म्हटलें  आहे. हि मंिाची ‘िजरष्ठ-ब जद्ध’ हें त्र्ाच्र्ा श द्ध शरीराचें आजण श द्ध िृत्तींचें फळ आहे. पजरप ष्ट 
थिार्  एका जििसाच्र्ा िीव्र िापािं साफ उिरूि िािाि, असा अि भि आहे. पण ब द्धीचें िसें िाहीं. िी 
जटकाऊ असिे. र्ोगी िें च अन्न घेिो आजण भोगी जह िें च अन्न घेिो अशी स्थििी असली िरी र्ोग्र्ाच्र्ा 
अन्नाचा पजरपाक सास्त्िकिेि होऊि ब द्धीला िो पोषक ठरेल; उलट भोगी मि ष्ट्र्ाच्र्ा अन्नाचा पजरपाक 
रािसी िृत्तींि होऊि त्र्ाची भोगिासिा बळािले. िृजत्तभेिाम ळें  हें होि असिें. What is body and soul? 
Soul! Soul is a thinner body and body is a ruffers soul. शरीर आजण आत्मा म्हणिे कार्? शरीर 
म्हणिे थिूल आत्मा आजण आत्मा म्हणिे सूक्षम शरीर अशी व्र्ाख्र्ा केली िािे. िी पजरपूणय िसली िरी िृजत्त 
आजण िेहाला िी लागू पडिे. ज्र्ाची िशी िृजत्त िसें त्र्ाचें शरीर आजण ज्र्ाचें िसे शरीर िशी त्र्ाची िृजत्त. 
असे म्हणण्र्ास हरकि िाहीं. म्हणिू र्ोगी प रुषाची अशतििा आजण भोगी प रुषाची अशतििा र्ािं 
महिंिर आहे, हे लक्षािं ठेिलें  पाजहिे. र्ोगी प रुष अशति जिसला िरी त्र्ाची िृजत्त अशति होि िाहीं. 
त्र्ाचा थिभाि ‘मिोिि ंमारुिि ल्र्िगे’ं असा धडाडीचा—‘धृत्र् त्साहसमस्न्िि’. िो मूळपासूि असिो िो 
बिलि िाहीं. ज्र्ाप्रमाणें आपले िड-ििाहीर, सोिें, मोिी, मोहरा प िळ्र्ा, आपण अगिीं आिं—
पेटींि—िळघरािं घालूि ठेििो त्र्ाप्रमाणे र्ोगी आपली सिय शस्ति ब द्धीच्र्ा पेटींि भरूि ठेििो. आजण 
संर्माचें त्र्ाला क लूप लाििू टाकिो. त्र्ाम ळें  िो जिसिो अशति पण असिो शस्तिमाि. उलट आपली 
संपजत्त भर रथत्र्ािं, उघड्ािर एकाद्यािे टाकािी आजण मग िी सहि च िष्ट होऊि िािी; िशा सारखी 
इिराचंी गोष्ट असिे. िे जिसिाि िाडिूड, पण पोकळ आजण फ सके! र्स्त्कंजचत् सरं्म िेिें जटकििू धरिा ं
रे्ि िाहीं. एजंििािं िाफ कोंडूि ठेििाि. मग िी कोंडलेली िाफ केिढें प्रचंड कार्य करंू शकिे! र्ोग्र्ाचें 
िसे च असिे. िो शतिीचा सिय साठा ब द्धीमध्र्ें आणिू ठेििो. म्हणूि त्र्ाची शस्ति बाहेर थिार् रूपािे 
जिसि िाहीं. र्ाला च क ं डजलिी िागृि करूि मथिकािं िेली म्हणािर्ाची. िृत्तीचा प्रिाह एकसारखा 
जिचारमर् आजण ज्ञािमर् असणें हें च शतिीचें उध्ियगमि आहे. ज्ञािमर् िृजत्त र्ोगी प रुषाच्र्ा जठकाणीं 
एकसारखी िाढि िािे. मग िो शरीराच्र्ा जिजमत्तािें प्रिासास िािों अगर ि सरे काहंीं करो, र्ा िृत्तींि खंड 
पडािर्ाचा िाहीं. 
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िाईंच्र्ा िाथिव्र्ािं हें च जिसूि आलें . आजण र्ाजशिार् ि सरें दृष्ट्र् जिसेल िरी कसें? कार् अम क 
काळीं अम क कारणािें वसह बकरी झाला आहे, असे कधी आढळूि आलें  आहे? वसह िेव्हा ंपहािा िेव्हा ं
वसह च! 
 

िारीख १४ िािेिारी १९१७ रोिी आश्रमािूंि िाईंस िाण्र्ासाठीं गाडी गाठंली. गाडींि 
बसल्र्ापासूि आरंभी च एक शास्त्री भेटला. त्र्ाच्र्ाबरोबर गीिेसंबधंी चचा करण्र्ािं बडोद्यापरं्िचा काळ 
गेला. स रिेस मीमासंाशास्त्रप्रिीण असे एक गृहथि भेटले. त्र्ाचं्र्ाशीं संभाषण करण्र्ािं म ंबईपरं्िचा काळ 
व्र्िीि झाला. प ढें प ण्र्ास आगमि झालें . लगेच गार्किाड िाड्ािं िाऊि ‘जटळक केव्हा ं रे्णार’? 
म्हणूि िरसोपंिाकडे चौकशी केली. लोकजशक्षणकिे ओकाचंी गाठं घेण्र्ासाठीं प ष्ट्कळ िपास केला. िोि 
जििसािंिर जटळकाचंी भेट घेिली. त्र्ािं प ढील प्रश्ि जिचारण्र्ािं आले :— 
 

प्रश्ि—‘आपणासं सत्समागम घडला आहे कार्?’ 
उत्तर—“िाहीं.” 
प्रश्ि—‘आपली िन्म-मरणाची भीिी गेली आहे कार्?’ 
उत्तर—‘िसें काहंीं सागंिा ंरे्णार िाहीं.’ 
प्रश्ि—‘आपण अमृिाि भि पाजहला आहे कार्?’ 
उत्तर—“िाही.” 
प्रश्ि—‘बीिकगं्रि आपल्र्ा िाचण्र्ािं आहे कार्?’ 
उत्तर—“िाहीं, मी प्राकृि गं्रि फारसे पाजहलेले िाहींि. ज्ञािेश्वरी मात्र िोडीशी पाजहली आहे. 

संथकृिगं्रि िाचण्र्ाचा मला लहािपणापासूि िाि होिा. िे बह िेक सगळे िाचले आहेि. गीिेच्र्ा त्र्ा 
सािशें श्लोकासंंबधंी ि म्हासं कांही जिचारािर्ाचे असल्र्ास जिचारा”. 
 

र्ाप ढें अिेक प्रश्िोंत्तरे झाली. पण िीं उपलब्ध िाहींि. िरी इितर्ा प्रश्िोत्तरािरूि “िजिजद्ध 
प्रजणपािेि पजरप्रश्िेि सेिर्ा” ही िृजत्त आजण जटळकाचंीही मोकळेपणािें उत्तर िेण्र्ाची पद्धजि थपष्ट जिसूि 
रे्िे. 
 

र्ािंिर िाईंस आगमि झाले. िाईंि आल्र्ािर ४/२ माणसाचंी ओळख झाल्र्ािर ‘ज्ञािेश्वरी’ िर 
घरी च प्रिचि स रू केले. त्र्ाम ळें  मंडळी िमूं लागली. लिकरच िेिील चिडेंबोिाचं्र्ा गोरक्षण कार्ाचे जह 
जिरीक्षण केलें . त्र्ाचप्रमाणे िेिील मोफि िाचिालर्ाची पाहणी केली. सियच संथिािं िरूि बडेिाि परंि  
आंिूि पोकळपणा आहे, असे आढळूि आले. प ढें कालािंरािे िेहमींप्रमाणे िाईंस कृष्ट्णेच्र्ा घाटािंर उत्सि 
स रू झाले. कृष्ट्णेच्र्ा उत्सिािं भोििाचंा आजण कीियि-प्रिचिािींचा कार्यिम असे. जिरजिराळ्र्ा घाटािंर 
हे उत्सि होि. प्रिम गणपजिआळीच्र्ा घाटािरील, ब्राह्मणशाहीच्र्ा घाटािरील उत्सिािं िोि िाहीर 
प्रिचिें केलीं. गीिा, ि काराम, रामिास असे प्रिचिाचे जिषर् असि. गीिेिरील प्रिचिाचंा लोकािंर 
जिलक्षण पजरणाम झाला. हे अशति, जकडजकडीि, पाप्र्ाचे जपिर कार् बोलणार आहे! अशा भाििेिें प्रिम 
िे लोक टिाळीच्र्ा िर्ारीिें उभे होिे िेच भर रथत्र्ांि पार्ा पडंू लागले. अरे रे! आपण र्ा सत्प रुषाजिषर्ीं 
जकिी जिपरीि कल्पिा केली! असें म्हणिू पश्चािाप पािू ंलागले. One morning I rose and found myself 
famous. ह्या बार्रि किीच्र्ा उतिीप्रमाणें िाईंच्र्ा भागािं जिकडे जिकडे र्ा व्र्ाख्र्ािािंीं खळबळ उडूि 
गेली. र्ा सत्प रुषाची थि जि-थिोत्रें चारी बािंूला पसरूि गेली. िंिर आिूबािूचीं व्र्ाख्र्ािप्रिचिाचंीं 
आमंत्रणािर आमंत्रणें रे्ऊं लागलीं. जठकजठकाणीं कार्यिम होऊ लागले. गीिा, उपजिषिें, ज्ञािेश्वरी, 
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ि काराम, रामिास, िारिभस्तिसूत्रें—अशा अिेक महत्त्िाच्र्ा जिषर्ािंर प्रिचिें झालीं. वलबगो र्ास 
प्रिचि चालंू असिा ंकाहंी शास्त्री-पंजडिािंीं भर प्रिचिािं अडजिण्र्ाच्र्ा भाििेिें शाकंरभाष्ट्र्ाजिषर्ीं िोर 
िोरािें प्रश्ि जिचारले. त्र्ाला अजिशर् जबििोड उत्तरें िेण्र्ािं आल्र्ाम ळें  ब्रह्मिृिं मंत्रम ग्ध होऊि गेला. 
जठकजठकाणीं िािजििाि झाले. लोक ज्ञािाच्र्ा प्रखर िेिािें जिपूि गेलें . िाईंस त्र्ाम ळे रोि ५/१० माणसें 
िेहमीं म क्कामािर असािर्ाचीं, िािा जिषर्ािंर प्रश्िोत्तरें चालािर्ाचीं. रोि त्र्ाचें शकंासमाधाि करण्र्ाचें 
एक कामच होऊि बसलें . 
 

ही िशी आिूबािूला खळबळ उडूि गेली, त्र्ाप्रमाणें घरीं जह असाच प्रकार झाला. िाईंस मोठे घर 
आजण कोटेश्वराचें िेिालर् होिें. आिोबािंीं आपल्र्ा िर्ाचा उत्तरभाग रे्िेंच िेिळािं िन्मर् होऊि 
उपासिेंि घालजिला होिा. िे िर आिा ंिव्हिे. आिी होत्र्ा, त्र्ा घरािं रहाि. िेिणाप रिें घरािं िािें 
आजण बाकी िेिळािं च जिरजिराळे िगय, शकंासमाधाि इ. करीि असाि,े असा प्रिमचा िम असे, परंि , 
आिीचे सोिळ्र्ा ओिळ्र्ाचें ि िाट जिचार अगिीं पके्क दृढ झालेले असल्र्ाम ळे आपल्र्ा िाििाचे ििीि 
जिचार जिला पटािर्ाचे िाहींि. जिला सगळे च चमत्काजरक िाटे. जििें एकिा ं “ि मच्र्ा आश्रमािं कार् 
कार् करिाि?” असें जिचारलें . िेिें “िळणें, पार्खािे साफ करणें, हिामिी करणें—अशीं कामें 
चालिाि”, असें उत्तर जमळालें , िें ऐकूि जिला फारच िाईट िाटलें . ही हकीकि काकािंीं िजडलास 
कळजिली. िडील जह काहंीं जििसािंीं आिीकडे गेले. “म्हािाऱ्र्ा माणसािंा त्रास िेण्र्ाची इच्छा िसली 
िरी आपल्र्ापासूि त्र्ािंा त्रास होिो िेव्हा ंिूर राहाणें चागंलें”, असें स चजिलें . त्र्ािंिर म क्काम ि सरीकडे 
हलिला. घरच्र्ा सिय मंडळीचे ह्या म्हािाऱ्र्ा आिीसारखे जिचार होिे, असें िाही. उिाहरणािय र्ा िळेीं 
जिष्ट्ण  कािडे हा िरुण आिेभाऊ रे्िें राहाण्र्ासाठी आला होिा. त्र्ाला हे ििीि जिचार अजिशर् उिोधक 
िाटि होिे. त्र्ाचा लहािपणापासूि कधींच संबधं आलेला िव्हिा. परंि , िरुण असल्र्ाम ळें  त्र्ाला हे 
जिचार पटि होिे. इिकेच कार् पण र्ा जिचाराचंें जिलक्षण आकषयण िाटि होिे. म्हािारा आजण िरुणािंला 
फरक िो हाच. िंिर गािंािं ५/७ िािीं चालजिली. त्र्ार्ोगें िरुणाचंी संघटिा झाली. र्ा िळण्र्ािूंि 
५०/६० रुपरे् जमळाले, िे प थिकें  घेऊि िरुणासाठीं लार्ब्ररी करण्र्ािं खचय केले. 
 

केिळ िर् मोठें झाले म्हणिे म्हािारा झाला असें िव्हे. ज्र्ाची ििीि जिचार ग्रहण करण्र्ाची 
शस्ति गेली, िो िीणापलीकडे पाहंू च शकि िाहीं, िो म्हािारा समिला पाजहिे. ििीिाचें, चैिन्र्ाचे 
ग्रहण होईिासें झाले कीं, िीणयिा आली, मग िर्ािें िो मि ष्ट्र् लहाि असला, िरी त्र्ाला िरुण म्हणिा ं
र्ािर्ाचें िाहीं. ििीि जशकण्र्ाची शस्ति गेली कीं, म्हािारा झाला च. वहि थिािािं खरे िरुण हल्ली फारच 
िोडे आढळिाि. 
 

अशी जित्र् िरुण िृत्तींि असणारे—सित्क मारत्िाची आिड असणारे—िाईंि प्रजसद्ध 
िारार्णशास्त्री मराठे ही एक महत्त्िाची व्र्स्ति होिी. िे ििेािंशास्त्रािं प्रिीण असूि इिर सिय शास्त्राचें पाठ 
िेि असि. त्र्ाचें ग रु प्रज्ञािंिसरथिजि मोठे अजधकारी सनं्र्ासी होिे. िारार्णशाथत्र्र्ािंी ग रूची अध्र्ापि-
परंपरा सिि चालजिली होिी. एकसारखे १२/१२ िास िे जशकिीि. िाईंि ठरलेल्र्ा घरीं माध करी 
मागािर्ाची आजण सकाळीं पाचपासूि संध्र्ाकाळपरं्ि जशकिीि असािर्ाचे, असा त्र्ाचंा िम असे. सबधं 
आर् ष्ट्र्ािं त्र्ािंीं द्रव्र्ाची र्स्त्कंचत् जह अपेक्षा ठेजिली िाही. अिात् जििाहाजि पजरग्रह केला िाहीं च. ि िा 
शास्त्री म्हटला म्हणिे हेकट असािर्ाचा, आपल्र्ा जिजशष्ट िगापलीकडे त्र्ाची ििर िािर्ाची िाहीं. िो 
िेहमीं कमयठपणाच्र्ा ग ंत्र्ािं ग ंडाळलेला असािर्ाचा. अि िारपणािें, अहंपणािें िो भरलेला असािर्ाचा. 
अशी एक परंपराच पडि आलेली आहे. िारार्णशास्त्री र्ा परंपरेला अपिाि होिे, असें म्हणिा ं रे्ईल. 
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िारार्णशाथत्र्र्ाचंी प्रिम िेव्हा ं भेट घेिली िेव्हा ं“ििेशास्त्राजि अभ्र्ास अथपृश्र्ासं जशकजिण्र्ाची आपली 
िर्ारी आहे कार्, असा प्रश्ि जिचारला होिा. त्र्ाला ‘होर्’ असे उत्तर जमळाल्र्ािर मग रोि 
संध्र्ाकाळिंिर त्र्ाचं्र्ाकडे िाऊि अिेक प्रश्िोंत्तरें करण्र्ाचा िम स रू झाला. इंग्रिी जशक्षण म ळींच झालें  
िसूि जह त्र्ािंा पिाियजिज्ञािाजि शास्त्रािं जह गोडी िाटि असे. अत्र्ंि थििंत्ररीत्र्ा, पूियग्रहरजहि असा 
जिचार िे करंू शकि. ब्रह्मसूत्रभाष्ट्र्ाजि गं्रिािील जिचारासबंंधी त्र्ाचं्र्ाशीं िाईंस असिािंा प ष्ट्कळ च 
जिचारजिजिमर् झाला. म ख्र्िः श्रिणाचें ि मधूि मधूि प्रश्ि करण्र्ाचें धोरण ठेजिलें  गेलें . रामिासािंीं 
म्हटल्र्ाप्रमाणें 
 

जनीं हीि पंणडि साणंडि गेिें । 
 
असल्र्ा िृत्तीचे हे पजंडि िव्हिे. 
 

गणिंिाहंकृणि जािे बंधामोक्षाणस अनुभिी िढिंा । 
िो पंणडि इिर नव्हे जणर पुष्ट्कळ सिश र्ास्त्रही पढिंा ॥ 

 
र्ा भागििािंील व्र्ाख्रे्प्रमाणें िारार्णशास्त्री मराठे हे एक िोर साधक होिे. र्ा साधकािे जिद्यािािासाठीं 
काढलेल्र्ा प्राज्ञपाठशाळेचे जह जिरीक्षण केले गेले. र्ा पाठशाळेंिील काहंीं जिद्यािी आकर्तषि होऊि 
व्र्ाख्र्ािप्रिचिािींस रे्ि असि. लक्षमणशास्त्री िोशी ि कोिकर शास्त्री हे बडोद्यास आलेले जिद्यािी रे्िें च 
जशकि होिे. 
 

प्रिमच िर्तशि केल्र्ाप्रमाणें र्ा िळेीं शरीर अजिशर् क्षीण झालें  होिें, िरी कार्यिमािं कोणिाच 
व्र्त्र्र् रे्ि िसे. सकाळपासूि संध्र्ाकाळपरं्ि अध्र्र्ि, अध्र्ापि, जिरीक्षण, परीक्षण, िाि, संिाि, 
शकंासमाधाि—असा प्रकार चाललेला च असे. जशिार् रोि िहा िहा मलै जफरण्र्ाचा िम असे िो प न्हा 
जिराळा च. जफरणें हें िर रे्िलें  िीििच असे, ‘िराणि िरिो भग  ।’ जफरल्र्ाजशिार् म ळींच चैि पडि िसे. 
पण आश्चर्ाची गोष्ट ही की, इितर्ा क्षीण शरीराच्र्ा िारें घेिलें  िाणारें हें काम जह कमीच िाटूि रे्िें अत्र्ंि 
उग्र िपश्चर्ा स रंू केली. िाईं के्षत्र मूळचेंच िंड, िशािं कृष्ट्णाकाठं आजण त्र्ािं प न्हा िंडीि िर अगिी 
कडाकाच उडे. परंि  िशा कडातर्ाच्र्ा िंडींि, कृष्ट्णेच्र्ा घाटािर खालीं अंिरािर्ास काहंी िाहीं, िर 
पाघंरािर्ास काहंीं िाहीं, अशा िऱ्हेिें जििण्र्ाची स रिाि केली. 
 

उष्ट्ि िेढािें । र्ीि पाघुंरािें 
िृिीणिया रहािें । घरा ंआंि ॥ 

 
असाच हा अभ्र्ास होिा. र्ा अशा िीव्र िपथरे्म ळें  आधींच क्षीण झालेल्र्ा शजररािं जिकृजि उत्पन्न झाल्र्ास 
ििल कार्? रोि अंगािं िाप राहंू लागला. िरी थिाि िंड पाण्र्ाचेंच असािर्ाचें. खाण्र्ाजपण्र्ाची काहंीं 
जिशषे र्ोििा िव्हिीच. पूिी भािी-भाकरी िगैरे चें िेिण कोणी िरी जिद्यािी िर्ार करूि आणी. आिा ंिें 
सिय सोडूि केिळ केळ्र्ािरच राहाण्र्ाचा िम स रू केला. एका िैद्यािें िर थपष्टच साजंगिलें  होिें कीं 
‘ि मची शरीर प्रकृजि इिकी खालािली आहे कीं, ि म्ही िीि मजहिेस द्धा अशा स्थििींि जटकाि धरंू शकणार 
िाहीं.’ िारार्णशास्त्री मराठे र्ािंीं जह उघड्ािं अंिरुणाजशिार् ि जििण्र्ाबद्दल साजंगिलें  होिें. िरी ही 
िपथर्ा चालू च होिी. श्री. खरे हे र्ा िळेीं जिद्यािीिशेंि होिे. िे खोली झाडणें, सारिणें, इ. कामें करीि. 
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त्र्ाम ळें  काहंींशी मिि होि असे. प ढें हे खरे भारि इजिहास सशंोधक मंडळािं काम करंू लागले. अशी उग्र 
िपथर्ा चालली असिा,ं शरीर मूळचेंच अत्र्िं क्षीण असूि जह हळूहळू प्रकृजि स धारूि घेिली. शिेटीं त्र्ा 
िैद्याचें अि माि खोटें ठरलें . 
 

आिा ं पार्ीं प्रिासाची जह स रिाि करूि जिली. डोंगर, पियि, जकल्ल,े िद्या, िाले, खोरी, घाट, 
बाऱ्र्ा, वखडी, मठ, मंजिरें, अरण्र्ें, सगळें असें जिरीक्षण चाललें  होिें. एकिा ंिर िाईंहूि िेट प ण्र्ास पार्ीं 
ि िाबंिा मिल मारली. एका चालींि हे ५० मलै अंिर कापण्र्ािं आलें ! िेश-जिरीक्षणाबरोबर 
प्रिचिािींचा कार्यिम जह चालि असे. अिोळखी जठकाणीं थििःच्र्ा प्रिचिाच्र्ा िाजहरािी थििःच 
िाटण्र्ाचें काम करािर्ाचें ि रात्रीं प्रिचिाला बसािर्ाचें. हा िेखािा पाहूि ग्रामिासी लोक आश्चर्यचजकि 
होऊि िाि. व्र्ाख्र्ाि ऐकल्र्ािर िर त्र्ा आश्चर्ाला सीमाच राहाि िसे. जकत्रे्क िळेा ंिर भर बािारािं 
जििसा एखाद्या उंच कट्टट्यािर उभें राहूि बाधंिहो, म्हणूि भाषणाला स रिाि करािर्ाची. िोि िोि िास 
श्रोिे आकस्थमकपणें च रंगिू िािर्ाचें. आपापले व्र्िहार जिसरूि ित्त्िज्ञािाचा िो प्रचंड ओघ पहाि 
राहािर्ाचे. मग व्र्ाख्र्ाि झाल्र्ािर लोकािंीं ‘कोठें उिरला ंआहा?ं’ िगैरे चौकशी करािी. उिरणार 
कोठें? ओळखी ओळखीिें िोडाच हा ब्रम्हजिदे्यचा प्रचार चालला होिा. सनं्र्ासी-प्रचार अिधूि-िृत्तीिेंच 
व्हािर्ाचा. मग कोणीिरी आपल्र्ा घरीं िेई. िेिें थिाि, िेिणाजिकाची व्र्िथिा करी. मग गािंची मंडळी 
प्रश्िोत्तरासाठीं, शकंासमाधािासाठीं िमि. आणखी म क्काम व्हािा म्हणिू आग्रह करीि. अशा अिधूि-
अिथिेंि जकत्रे्क िळेा ंिोि िोि जििस पोटािं काहंींच िाहीं अशी ही िळे रे्ई. िििाििाियिाची ही खरी 
जिरपेक्ष सेिा ं होिी. एकिा ं सागंलीला र्ाचं्र्ा अध्र्क्षिेखालीं ि. वच. केळकराचंें थिराज्र्ािर व्र्ाख्र्ाि 
झालें . केळकरािंी िेहमीच्र्ा संिर्ीप्रमाणें घरग िी खाण्र्ाजपण्र्ाचे, चैिीचे आजण सासंाजरक दृष्टािं िेऊि 
पूिीच्र्ा थिराज्र्ािंलें  भोग िैभि कसें होिें, हें रसभजरि िणयि करूि साजंगिलें . अध्र्क्षीर् भाषणािं 
केळकराचें सिय जिचार खोडूि काढण्र्ािं आले “थिराज्र् पाजहिे िें चैिीसाठीं, भोगासाठीं िको. खरें िैभि 
त्र्ागािं आहे. िेव्हा ंभोगाची िासिा बळाििे, िेव्हाचं थिराज्र् िािें. जगबििें रोमि साम्राज्र्ाच्र्ा अपकषाचें 
कारण कार् साजंगिलें  आहे? चैि िाढली, मि रीची आिड कमी झाली, कणखरपणा िष्ट झाला, त्र्ाम ळें 
शिेटीं रोमि साम्राज्र्ाची इमारि ढासळूि पडली. आपलें  राज्र् वकिा कोणिें जह राज्र् िाण्र्ाचें कारण हेंच 
आहे. थिराज्र् जमळिािर्ाचें ि जटकिािर्ाचें िर भोग-जिलासािें िी गोष्ट व्हािर्ाची िाहीं. 
भोगजिलासासाठीं थिराज्र् िको आहे. थिराज्र्ािं किृयत्िाला, साहसाला, त्र्ागाला अजधक िाि जमळेल 
म्हणूिच िें पाजहिे आहे.”—अशा िऱ्हेचे जिचार प्रिर्तशि केले गेले आजण सभा संपली. ि सऱ्र्ा जििशीं लोक 
केळकराचं्र्ा कडे गेले. “अध्र्क्षाचंें भाषण आपल्र्ा अगिीं जिरूद्ध जिचाराचें झालें  आपण काहंीच बोलला ं
िाहीं, हें कसें?” असा लोकािंी प्रश्ि जिचारला. केळकर म्हणाले, “संन्र्ासी मि ष्ट्र् आहे. आपण त्र्ािर 
कार् बोलािें!” असा िरी प्रकार होिा िरी केळकराचं्र्ा ग णाजंिषर्ीं रे्िें पजरपूणय आिर होिा. जिचार िरी 
जभन्न असले िरी कोणाच्र्ा जह जिषर्ीं अिािराची भाििा रे्िें पजहल्र्ापासूि कधीं च उद भिलीं िाहीं. 
 

र्ािळेीं िाईं आजण आसपासच्र्ा भागािं प्लेगचा ि सिा कहर उसळला होिा. भराभर माणसें मरि. 
परंि  प्लेगची भीजि रे्िें कोठूि असणार? व्र्ाख्र्ािाजि प्रकारामं ळे, जिभयर् जिचारसरणीम ळें  पोजलसाचंा 
ससेजमरा जह एक सारखा मागें असे च. पण मृत्र्ूची भीजि गेली िेिें पोलीस अििा िेल कार् करणार? 
ज्र्ािें मृत्र्ूची भीजि सोडली, त्र्ाला िगािं कोण जभििू ं शकेल? क्षीण शरीर प्रकृिीची, जििाि कमयठ 
शाथत्र्र्ाचं्र्ा जिरोधाची, घरच्र्ा म्हािाऱ्र्ा माणसाचं्र्ा असंिोषाची, प ढारी म्हणजिणाऱ्र्ाचं्र्ा जिरुद्ध मिाची, 
प्रिासािंल्र्ा अडचणींची, सरकारची, मृत्र्चूी कसली जह भीजि रे्िें थपशय करंू शकि िसे. प्रिासािं एके 
जठकाणीं एक जपशाच्चजिद्याप्रिीण मि ष्ट्र् भेटला. त्र्ाला साजंगिलें  कीं, मी कोठें जह भर्ाण िागेंि रे्िो, काहंीं 
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जह जिर्ा कर. जपश्र्ाच्च मला िाखि. िो म्हणाला– “आपल्र्ा सारख्र्ाचं्र्ा प ढें जपशाच्च क्षणभर जह उभें 
राहण्र्ाची प्राज्ञा िाहीं.” मेथमेजरझमिाल्र्ा माणसाची गाठं पडली. िेव्हा िो जह असेंच म्हणाला— 
‘आपल्र्ािर आमचा प्रर्ोग होणें शतर् िाहीं. र्ा जिभयर् िृत्तीचें मूळ कारण जह आपल्र्ा जमत्रािंा बडोद्यास 
पाठजिलेल्र्ा एका पत्रािं रे्ऊि गेलें  होिें. 
 

सदासिशदा देि संन्नीध आहे । 
कृपाळूपिें अल्प धाणरि पाहे ॥ 

 
हेंच िें कारण. पण घरीं आईला मात्र आपल्र्ा र्ा म लाची एक सारखी काळिी िाटि राही. िो कोठें िेिला 
असेल? त्र्ाला प्लेगच्र्ा िािािरणािं काहंीं होणार िर िाहीं? त्र्ाची राहण्र्ाची िीट व्र्िथिा असेल का?ं 
जिच्र्ा मिािं िेहमी च सिरा िरंग उभे राहाि. जिला ख शालीचें मजहन्र्ािूंि एखािें िरी काडय पाठिािें असें 
जिचें सागंणें असे. त्र्ा प्रमाणें कधीं कधीं ि सिें एखािें िातर् असलेलें  काडय रे्ई. पण िेिढ्यािें च जिला 
केिढें समाधाि होई! मोठ मोठे गं्रि िाचल्र्ािें िें समाधाि व्हािर्ाचें िाहीं िें जिला केिळ एका िातर्ािें 
होई! प त्राच्र्ा जठकाणीं मािेला थििःचें रूप जिसिें. जभन्नभाि म ळींच िसिो. त्र्ाम ळें  जिला िेिें आत्मिशयि 
होि असिें. हें म लाकडूि आलेलें  एखािें िातर्— िें एक िातर् िसे िर संपूणय आत्मिशयिाचा िो गं्रिच—
आिंिाची पजरसीमा त्र्ािं भरलेली असे. लहािपणीं िाग िरसोबाची पूिा करण्र्ासाठीं िी कधीं जह 
बािारािूंि िागाचें जचत्र आणलेलें  पसंि करीि िसे. आपल्र्ा म लाच्र्ा हािचा गधंाचा पाटािर काढलेला 
िाग जिला िाथि आिडे. म लाच्र्ा हािचें जचत्र पजित्र असिें असें िी म्हणे. हीं घरीं क्वजचत् रे्णारीं पत्रें 
आईच्र्ा िािंची असि असें िाहीं. प न्हा िी गद्यािं असिे असेंही िाहीं. कधीं कधीं िीं पद्यािं असािर्ाचीं. 
एकिा ंएक काडय सथंकृि मध्र्ेंच पाठजिलें  होिें. बडोद्याच्र्ा जिद्यार्ति मंडळािंील जमत्रािंाजह पत्रें रे्ि. िीं पत्रें 
िेहमीं रे्ि असें जह िाहीं. परंि  त्र्ािं मिकूर अजधक असािर्ाचा. पत्रािं कळकळ ओिप्रोि भरलेली असे. 
उिाहरणा िाखल रे्िें फति एकच लहािसा भाग िेिा ं रे्ईल— “मोघेिी, धोते्रिी ि आपण (श्री. 
गोपाळराि काळे) आपल्र्ा आर् ष्ट्र्ाचें धोरण अिूि ठरजिलें  आहे वकिा िाहीं— जििाि ठरजिण्र्ाचा ‘प्रर्त्ि’ 
िरी चालला ंआहे वकिा िाहीं? हा प्रश्ि प न्हा एकिा ंजिचारूि ठेििो! आर् ष्ट्र् संपािर्ाच्र्ा आंि जिकाल 
झाल्र्ास ठीक! ि म्हालंा िोष लािण्र्ाची माझी म ळींच र्ोग्र्िा िाहीं. िरी आपल्र्ा कार्ाकडे सारखी दृजष्ट 
लािा.” “इिकी जििंजि केल्र्ाजशिार् राहिि िाहीं. ि मच्र्ा आमच्र्ा सारखे िरुण िपश्चर्ा करंू लागल्र्ास 
भारि भमूीचा उद्धार लाबंणीिर आहे कार्? भारि मािेच्र्ा हाकेला बजहरे होऊं िका ही च जििंजि ॥ ॐ ॥ 
ििें मािरम् ॥ 
 

र्ा जमत्रािंा पत्रें पाठजिलीं िाि त्र्ा प्रमाणें मधूि मधूि आश्रमािं बापूिींिा जह पत्रें िािर्ाचीं. िे जह 
िोडतर्ािं उत्तरें िेि असि. एका पत्रािं त्र्ािंीं जलजहलें  होिें 
 

“िमारंू िाणरत्र्य जोई हंू मोहसमुद्रमा डुबी जाऊं छंु.” 
 
परंि  हें पत्र पाहूि रे्िें मात्र— 
 

परगुि परमािून्द्यिशिीकृत्य णनत्य ं। णनजह्यणद णिकसंि  संणि संि  णकयिं  
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र्ा एकच भाििेजशिार् अन्र् भाििा मिाला जशिली िाहीं. सत्प रुष िेहमींच प्रशसेंला भीि असिो. रामकृष्ट्ण 
परमहंसाचंीं काहंीं िचिें एकिा ंकेशि चदं्रसेि र्ािंीं िियमाि पत्रािं प्रजसद्ध केलीं. रामकृष्ट्णािंा हें समििाचं 
िे रागािले. त्र्ािंा िी गोष्ट म ळीं च आिडली िाहीं. िाईंच्र्ा िाथिव्र्ािं िेिील व्र्ाख्र्ाि-प्रिचिािींि, 
आसपासच्र्ा पजरभ्रमणािं ही गोष्ट उघड झालीं कीं, र्ा जठकाणीं इिकी ज्ञाि-शस्ति भरली आहे कीं, 
कीिीचे जिगिं झेंडे जमरजिले िािील. असामान्र् ध रीणत्ि सहि प्राप्ि होईल. िराशी हालचाल केली कीं, 
लोकाचं्र्ा झ ंडीच्र्ा झ ंडी िमूं लागिील. अशी उद्धोधि-शस्ति, ििमिाला िधे लािणारी शस्ति 
थिर्ंजसद्धपणेंच रे्िें िास करीि आहे. परंि  र्ोगी असल्र्ा शतिीच्र्ा, असल्र्ा जसद्धीच्र्ा पाठीमागें 
लागलेला िसिो. त्र्ाला श द्धीचा हव्र्ास असिो. लोकाचें िमाि िमजिण्र्ापेक्षा ंआत्मश द्धीची िळमळ 
जिमाण करणें, हें त्र्ाचें खरें लक्ष असिें. त्र्ाला थििःची कीर्ति म ळींच िको असिे. 
 

देहे त्याणगिा ंकीविनि मागें उरािी 
मना सज्जना हे णि क्रीया धरािी 

 
र्ा िचिाच्र्ा खऱ्र्ा अिाकडे त्र्ाचें लक्ष िधेलेलें  असिें. जिरे्चा िेह गेला िरी कृिीची कीर्ति राजहली 
पाजहिे. कृिीचा इष्ट पजरणाम मागें उरला पाजहिे. लोकाचं्र्ा िोंडी आपली प्रशसंा असणें ही काहंीं कीर्ति 
िव्हे. प्राणिाि, जटकाऊ कृजि-सामथ्र्य म्हणिेच कीर्ति होर्. हा प्राण कोठें कोठें आहे, प ढारी कस कसे 
आहेि, िेशािंले सियसामान्र् लोकाचंी कार् स्थिजि आहे, संथिा कार् कार् करीि आहेि, हें सिय जिरीक्षण 
र्ा िाईंच्र्ा आसपास जफरूि सहि च शरीरजिजमत्तािें करूि घेिलें . राष्ट्राची िाडी ओळखली. आजण 
समिांचें िातर् पजरपूणय अिािें सािय केलें . 
 

णभक्षाणमसें िंहानथोरें । परीकू्षणन सोडािीं 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि २४ िें 
 

णिद्याथी मंडळािी समागप्ि 
 
आईच्या आर् ष्ट्र्ाची समास्प्ि झाली. पार्तिििेचा पडिा गळूि पडला. आिा ंिी जित्र् श द्ध, ब द्ध अिथिेला 
पोहोंचली. िी आिा िगेळी राजहलीच िाहीं. केिळ आत्मरूप होऊि गेली! मग जिचें आर् ष्ट्र् सपंलें  कसें 
म्हणािें? जिचें मत्र्य आर् ष्ट्र् संपूि जिच्र्ा अमर आर् ष्ट्र्ाला स रिाि झाली. िी जिििं असिािंा िो बोध िेई 
त्र्ापेक्षा ं जिच्र्ा महान् बालकाला आिा ं जिच्र्ा अव्र्ति मूिीकडूि जकिी िरी िाथि व्र्ति बोध जमळंू 
लागला! िी जिििं असिा ंििळ होिी त्र्ापेक्षा ंजकिी िरी पट आिा ंअजधक ििळ भासूं लागली! 
 

आईचें मत्र्य िीिि संपूि िी िशी अगिीं ििळ भासूं लागली, त्र्ा प्रमाणें आिा ंजिद्यार्ति-मंडळाचें 
बडोद्यािंलें  िीिि हा महाप रुष—हा प्राण—जिघिू गेल्र्ाम ळें  संप ष्टािं आलें  होिें. रे्िलें  जिद्यार्ति-मंडळाचें 
कार्य समाप्ि झालें  होिें; त्र्ाम ळें  हळंू हळू जिद्यार्ति-मंडळ जह र्ा महाप रुषाच्र्ा ििळ रे्ि गेलें . प्रिम 
जिद्यार्ति-मंडळाची बडोद्यािंली थििंत्र िागा रद्द करूि टाजकली. जिद्यार्ति-मंडळािले च एक सिथर् श्री. 
भागिि र्ाचं्र्ाकडे लार्ब्ररी िेिढी ठेजिली. पण िी जह प ढें लिकरच सत्र्ाग्रहाश्रमाच्र्ा लार्ब्ररींि सामील 
करूि टाजकली. आई िारल्र्ािंिर घरच्र्ा िोन्ही भािाचंें जचत्त िर बडोिें सोडूि केव्हाचं आश्रमािं जिघिू 
गेलें  होिें. त्र्ापंैकी िडील भािािें प्रकृिीच्र्ा जिजमत्तािें बापूिींच्र्ा सल्ल्र्ािें आश्रमािं प्रर्ाण केलें  िें 
कार्मचें च! गोपाळराि काळे आश्रमाशी पजरजचि झाले च होिे. श्री. धोते्र थििः कोणिाजह जिणयर् करंू 
शकिील असें होिे. त्र्ाचं्र्ा घरीं आई जशिार् ि सरें कोणी िसल्र्ाम ळें  िडील मंडळींशी झगडण्र्ाचा जिशषे 
प्रश्ि िव्हिा.ं िे प्रिम प ढील आर् ष्ट्र्ासंबधंी अिेक िऱ्हेचे जिचार करीि होिे. पण त्र्ािंी जह आश्रमािं 
िाखल होण्र्ाचें ठरजिले. त्र्ािंा समिय जिद्यालर्, सरथिजि पाठशाळा इत्र्ाजि संथिा पाहाण्र्ासाठीं 
पाठजिण्र्ािं आले. िे इंिूरकडे महेश्वरला िाऊि जिणण्र्ाची जह काहंीं माजहिी घेऊि आले. आश्रमािं 
जिणकाम करािर्ाचें होिें. त्र्ाची ही िणूं प्रथिाििाच होिी. जिद्यार्ति-मंडळािलें  एक सिथर् श्री. परािंपे हे 
आपल्र्ा मामाचं्र्ा धाकािं असि. थिभािािं जभते्रपणा फार. पण िे जह धोत्र्र्ाचं्र्ा पे्ररणेिें आश्रमािं िाखल 
झाले. त्र्ािंा त्र्ाचं्र्ा मामाकंडूि बराच जिरोध झाला. मामा आश्रमािं गेले. कडकडूि जमठी मारली, रडंू 
लागले. आरडा ओरड केली. जशव्र्ाशाप जिले. गमिी गमिी त्र्ािंीं केल्र्ा! परािंप्र्ाकंडे असणारे ि 
जिद्यार्ति-मंडळािं िारंिार रे्णारे श्री. अिंिराि भाि ेआश्रम पाहूि गेले. िाईला आपल्र्ा घरची व्र्िथिा 
लाििू मग आश्रमािं िाखल व्हािर्ाचें असें त्र्ांिीं ठरिलें  होिें. गोपाळराि काळ्र्ािंी जह आश्रमािं िाखल 
होऊि िेशसेिसेाठीं आर् ष्ट्र् खचय करण्र्ाचा आपला जिणयर् आपल्र्ा िडील मंडळींिा कळजिला. त्र्ाचं्र्ा 
जिणयर्ाम ळें  त्र्ाचं्र्ा घरच्र्ा मंडळींिर एकिम आघाि झाला. गोपाळरािाचं्र्ा घरची सिय च मंडळी शािं 
आजण साजत्त्िक थिभािाची होिी. परंि  त्र्ािंीं गोपाळरािाचं्र्ा जिषर्ीं आशचेे मोठे मोठे मिोरे बाधूंि ठेजिले 
होिे. गोपाळराि एल्. एल्. बी. झाले होिे. त्र्ाचं्र्ा जशक्षणासाठीं प ष्ट्कळ खचय झालेला होिा. त्र्ाम ळें 
त्र्ाचं्र्ा िजडलािंा अिोिाि ि ःख झालें . श्री. मोघे म ंबईस िोकरी करीि होिे. परंि  िे ह्या जिद्यार्ति-
मंडळािंील मंडळींच्र्ा मागाचें ि रूि जिरीक्षण करीि च होिे. िे र्ािळेीं आश्रमािं िाखल झाले िाहींि. िे 
बरे च उजशरा ंआश्रमािं आले. त्र्ाचं्र्ा िजडलािंीं िर जिरोधाची कमाल केली. मरेपरं्ि िे एक सारखा 
जिरोध करीि राजहले. आश्रमाला िे ‘धेडाश्रम’ म्हणि—बाडग्र्ा लोकाचंा िाडंा समिि. िाहीं िाहीं त्र्ा 
जशव्र्ा िे आपल्र्ा म लाला िेि. 
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र्ा एका मागूि एक घर सोडण्र्ाच्र्ा प्रकारामागें एक च व्र्स्ति सूत्रधारासारखी लपलेली आहे, 
जििें ि सागंिा ं जह जिच्र्ा मागें हे जिद्यार्ति खेंचले िाि आहेि; हें र्ा जिद्याथ्र्ांच्र्ा िडील मंडळींिा, 
आप्िेष्टािंा माहीि होिें. म्हणूि मिािूंि िे र्ा महाप रुषाला जशव्र्ाशाप िेि. श्री. मोघे र्ाचं्र्ा िजडलािंीं िर 
उघड ख िाची धमकी जिली होिी. आपल्र्ा म लािंा जबघडजिणारा िो हाच, अशी र्ा लोकाचंी कल्पिा होिी. 
आपल्र्ा उपर्ोगाला िाहीं आला कीं, िो म लगा जबघडला अशीच बह िेक िडील माणसाचंी समिूि असिे. 
त्र्ाचंें प्रत्र्ंिर रे्िें चागंल्र्ा िऱ्हेिें आलें . िरुणािंा जबघडजिण्र्ाचें क लव्रि सॉिेटीसपासूि अव्र्ाहि चालि 
आलेलें  च असल्र्ाम ळे, असल्र्ा जशव्र्ा-शापाचंा पजरणाम रे्िें कार् होणार होिा? 
 

जेिे घेडे नारायिीं अिंराय 
हो का ंबापमाय त्यजािी िे 

 
अशी जशकिण िेिें सिि घोकूि ठेिलेली होिी, िेिे असल्र्ा जिरोधािें कार् होणार? रे्िें र्ा सिय 
जिरोधाला िोंड िेण्र्ाची िर्ारी भरभक्कम झालेली होिी. त्र्ाम ळें  िोि हिार िषांपूिीं िाइथटिें िे 
साजंगिलें  िें रे्िें र्ा प्रसंगीं प्रत्र्क्ष अि भिास आलें . A man’s foes shall be they of his own household 
आईिरूि स्त्रीिर, स्त्रीिरूि प त्रािर अशी पे्रमाची अधोगजि िगािं जिसूि रे्िे. रे्िें आईिरूि संिािर, 
संिािरूि ईश्वरािर, अशा ऊध्ियगिीची गृहत्र्ागरूप पजहली हालचाल ह्या जिद्यार्ति-मंडळािं जिसूं लागली. 
ही हालचाल जिसिाचं त्र्ा जिरुद्ध आिोश स रंू झाला. धमयमागांि िग अडिळा आणल्र्ाजशिार् राहाि 
िाहीं. अगिीं आपल्र्ा घरूि च बह धा अडिळ्र्ाला स रिाि होिे. म्हणिू धमयमागाि, “He that loveth 
father or mother more than me is not worthy of me. And He that loveth son or daughter more 
than me is not worthy of me.” :— हा जिथिािें साजंगिलेला जसद्धािं च खरा ठरिो. कोणी िपथर्ा करंू 
लागला कीं, इंद्रािें आपली अप्सरािीकाचंी मोहसेिा त्र्ाच्र्ािर पाठजिली च! ही िर थिगांिल्र्ा िेिाचं्र्ा 
रािाची किा, िर मार्ेंि िखडलेल्र्ा मत्र्य माििाचंी आपल्र्ा परमािय-प्रिशे करंू इस्च्छणाऱ्र्ा म लाबंद्दल 
मोहजििश स्थिजि व्हािी र्ाबद्दल त्र्ािंा िर िोष िेण्र्ािं कार् अिय आहे? 
 

पण र्ाला अपिाि िव्हिा, असें िाहीं. र्ा महाप रुषाचे काका र्ा च स मारास काहीं कामाजिजमत्त 
बडोद्यास आले होिे. थिाभाजिकपणें च िे आश्रमािं जह िाऊि आले. त्र्ांच्र्ा मिािर आश्रमाच्र्ा 
िािािरणाचा बरा च पजरणाम झाला. कोंकणािं खेडे गािंीं गेल्र्ािंिर आपल्र्ा एक लत्र्ा एक म लािें जह 
अशी च ज्ञािोपासिा करािी, सासंाजरक कामें िर सियच करीि आहेि, र्ा भाििेिें त्र्ािंीं आपल्र्ा म लाला 
आश्रमािं पाठजिला सगळ्र्ािं लहाि भाऊ जह र्ा च स मारास गृहत्र्ाग करूि आबूच्र्ा पहाडािंरूि 
आश्रमािं रे्ऊि िाखल झाला. 
 

जिद्यार्ति-मंडळाची अशा िऱ्हेिें समास्प्ि झाली. समास्प्ि म्हणण्र्ापेक्षा ं हा जिकास च झाला असें 
म्हटलें  पाजहिे. जििाश म्हटला िरी जििाश हें जह जिकासाचें एक अपजरहार्य अंग च आहे! गीिेिें 
“ब जद्धिाशात्प्रणश्र्जि” असें म्हणूि ब जद्धिाश हा च जििाश ठरजिला आहे. बाह्य िेह गेला, त्र्ािं पजरिियि 
झालें  म्हणिे जििाश झाला िाहीं. अशा बाह्य िेहाचा जििाश झाल्र्ाजशिार् जिकास जह व्हािर्ाचा िाहीं. 
बाल्र् िािें िेव्हाचं िारुण्र् रे्िें. फूल गळिें िेव्हा ं त्र्ाचें फळ िर्ार होिें. शिेािं धान्र् टाकूि द्यािें, िें 
मािीि जमसळंू द्यािें, त्र्ाचा त्र्ाग करािा, िेव्हाचं त्र्ाच्र्ापासूि ििीि धान्र्ाची आशा असिे. जिद्यार्ति-
मंडळ आिा ंसमाप्ि झालें . आश्रमाच्र्ा भमूींि िें पेरलें  गेलें . 
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बीं ज्र्ाप्रमाणें भमूींि पेरलें  गेलें  िरी िें मािींि जमळूि िाि िाहीं, िें अलग राहिें, िेि िें आपला 
जिकास करूि िर रे्िे—त्र्ाप्रमाणें ही मंडळी आश्रमािं गेली िरी आश्रमाशीं िीं जमसळूि गेलीं िाहींि. 
म्हणिे इिर आश्रमीर्ासंारखी िी मध्र्वबि  शनू्र् राजहलीं िाहींि. खरें म्हणािर्ाचें म्हणिे केिळ आश्रम हें 
त्र्ाचंें लक्षर् िव्हिें. आश्रमािंील हा िोर सत्प रुष हेंच त्र्ाचंें लक्षर्थिाि होिें. िो िर आश्रमािं ि रे्िा िर 
र्ापकैीं कोणी च आश्रमािं गेले िसिे. आश्रमािंील कार्यिम पार पाडण्र्ाचा ही मंडळी आपल्र्ाकडूि शतर् 
िो प्रर्त्ि करीि. िेिल्र्ा व्रिजिर्माचं्र्ा पजरपालिाचा जह अभ्र्ास करीि. पण बालक ज्र्ा प्रमाणें 
रथत्र्ािरूि गेलें  िरी कोठें िािर्ाचें, हा रथिा कोठला, हें काहंीं एक िाणि िाहीं. िें फति आईचें बोट 
धरणें िेिढें िाणिें. केिळ अशीच िरी िाही िरी प ष्ट्कळ अंशािें ह्या ं मंडळीची अशीच स्थिजि होिी. 
आश्रमािंील व्रिजिर्मािंा ही मंडळी अप री पडि. परंि  त्र्ाचंी आपल्र्ा लक्षर्-थिािािरची जिष्ठा कधी मागें 
पडलीं िाहीं. त्र्ाम ळें  च र्ा मंडळींचा र्ा आश्रमािं जह एक जिराळाच संघ िमल्र्ासारखा झाला. सिय 
कार्यिम संपल्र्ािंिर संध्र्ाकाळच्र्ा िळेेला हा संघ िमािर्ाचा आजण अिेक जिषर्ािंर ज्ञाि-चचा स रंू 
व्हािर्ाची. र्ा संघािं आश्रमािंील जिद्याथ्र्ांपैकीं जह काहंीं जिद्यािी िाखल झाल्र्ा सारखे झाले होिे. िे 
जिद्यार्ति र्ा महाप रुषाची सेिा करण्र्ाचा जह प्रर्त्ि करीि. 
 

िथि िः सत्प रुषाला आपली सेिा करििू घेण्र्ाची म ळींच आिश्र्किा िसिे. त्र्ाच प्रमाणें आपल्र्ा 
भोंििी िी च िी च मंडळी िारिांर िमािी र्ािं जह काहंी त्र्ाच्र्ा थििःच्र्ा थिािाचा भाग िसिो. परंि  
सेिचे्र्ा र्ोगािें जिद्याथ्र्ाला जशकजिण्र्ाला अिसर जमळिो, त्र्ाचें अंिःकरण िपासिा ंरे्िे. त्र्ाचें बोलणें, 
चालणें, िागणूक, िक्षिा, त्र्ाची सािधाििा त्र्ाची मर्ािा र्ा सिांि असामान्र् फरक करजििां रे्िो. िें 
िार कर कर िाििें आहे आजण जिद्यार्ति िसा च पाठाला बसला आहे िर कार् जिद्याथ्र्ाच्र्ा अंगीं पाठ 
ठसेल? त्र्ाला झट कि सेिाभािािें उठणें जशकजिलें  पाजहिे. त्र्ा िाराची ििार त्र्ािें िूर केली पाजहिे. 
मग िो पाठाला बसेल. िो जििा प सलेला िाहीं, काळा झालेला आहे. जिद्यार्ति िो लगेच साफ करील. 
त्र्ाम ळें  कािळी िष्ट कशी करािी, अज्ञािाचें पटल कसें घालिािें, हें त्र्ाला कळेल. सेिमे ळें  ग रूला 
जिद्याथ्र्ाची अंिबाह्य पारख होिे. मग मािीच्र्ा घड्ा प्रमाणें ग रूला त्र्ाला आकार िेिा ं रे्ईल. िसेंच 
जिष्ठाििं मंडळी िारंिार रे्ि गेली म्हणिे त्र्ाचंी िीट ओळख होिे. त्र्ाचं्र्ा िीििाचा जिकास कसा 
करािर्ाचा, त्र्ाचं्र्ा करिीं ईश्वरी कार्ाचा कोणिा भाग करििू घ्र्ािर्ाचा हें िीट समििें. िाहीं िर 
कोणाला जह कोणिें जह काम िेमिू द्यािर्ाचें, ठराि पास करािर्ाचे, अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सेिेटरी, 
जचटणीस, खजिििार—अशा र्ोििा व्हािर्ाच्र्ा, कजमट्या िेमािर्ाच्र्ा. कार्य िर काहंी करािर्ाचें िाहीं, 
पण कार्य करिों आहों असें िाहीर मात्र करािर्ाचें, असें होऊि बसिें. सत्प रुषाची कार्य-पद्धजि अशी 
िसिे. िो क शल माळ्र्ाप्रमाणें कोणिें रोपटें क ठें लािािर्ाचें, त्र्ाला कोणिें खि केव्हा ंद्यािर्ाचें हें सिय 
िाणि असिो. बडोद्यास र्ा सत्प रुषाच्र्ा सहिासािें जिद्यार्ति-मंडळािं जिचाराचा धागा दृढ झाला. आिा ं
आश्रमािं आचाराचें सूत्र जिजश्चि होऊं लागलें . ि िें िीिि सोडूि ििीि िीििािं जिद्यार्ति-मंडळाचा प्रिशे 
झाला आजण जिथिाचें बार्बलमधलें  िे प्रजसद्ध िातर् खरें ठरलें . 
 

“He that findeth his life shall loose it, and 
He that looseth his life for my sake shall find it” 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि २५ िें 
 

मृत्यूिें  दर्शन 
 
१९१८ साल. ऑगथट मजहिा. १९१४ सालचें महार् द्ध संपि आलें  होिे. मतृ्र्ूच्र्ा िडातर्ािूंि आिा ं
र् रोपखंडाची आजण त्र्ाबरोबर वहि थिाि, आजिका िगैरे ग लाम िेशािूंि लढाईिर गेलेल्र्ा लोकाचंी 
स टका होि आहे, अशीं जचन्हें जिसूं लागलीं. पण मृत्र्िूें हें परथपर िेषाचें हत्र्ार खालीं ठेिलें  ि ठेिलें  िोंच 
ि सरें हत्र्ार धारण केलें . र् द्धािं िाऊि अिेक ि ःखें सहि करूि हिारों लोक मेले होिे. त्र्ाम ळें  र् द्धािर 
गेलेल्र्ािंा मृत्र्ूचें भरपूर िशयि झालें  होिें. 
 

जचरंिीि हे सिय ही माजििािी, ही जित्र्ाची डोळ्र्ािरची झापंड त्र्ाचंी िोडीफार िरी िूर झाली 
होिी. परंि  र् द्धािर ि गेले त्र्ाचं्र्ा डोळ्र्ािरचा पडिा िूर कसा करािर्ाचा? म्हणूि मृत्र्ूिें त्र्ाचं्र्ासाठीं 
हें ि सरें शस्त्र धारण केलें  कार्? परमेश्वराच्र्ा हािािं अिंि आर् धें आहेि. अि यिाचा अखंड भािा कधीं 
सरािर्ाचा िाहीं. त्र्ाप्रमाणें ईश्वरीहेिू सफळ करण्र्ासाठीं मतृ्र्िूिळ अिंि आर् धें आहेि. महार् द्ध सपंिें 
ि संपिें िोंच िगािर इन््ल्र्ूएझंाच्र्ा सािीची छार्ा पडली. जिचार करण्र्ाला अिसर िाहीं. उपार्-
र्ोििेला िाि िाहीं. अशी चमत्काजरक स्थििी झाली. रात्रींच्र्ा िळेीं िीि िोरािें कडकडूि कोठल्र्ा कोठें 
िाहींशी होिे. ‘हें कार् झालें?’ र्ा आश्चर्यभाििेव्र्जिजरति िेिें ि सरें काहंीं च उरि िाहीं. बाकी सगळा 
अंधारच राहिो. िसाच र्ा सािी संबधंींचा प्रकार झाला. ही आली कोठूि? जहचें कारण कार्? आजण ही 
गेली कशी? हें काहंीं कोणाला सागंिा ं आलें  िाहीं. प ष्ट्कळ कजमट्यािर कजमट्या बसल्र्ा, डातटराचंीं 
मंडळेंच्र्ा मंडळें जिचार जिजिमर् करंू लागलीं. िकािर िकय  रचले गेले पण 
 

अिकाणस िकी असा कोि आहे । 
 
हाच अि भि शिेटीं सत्र् ठरला. कोणाला काहंीं समिेिा. िकय  करणारा िकय  करिों ि करिों िों च िो जह 
र्ा भर्कंर सािीमध्र्ें ओढला िाई. जिकडे जिकडे मृत्र्ूची भीषण छटा पसरूि गेली. जभत्र्र्ा माणसाला 
ज्र्ाप्रमाणें अधंारािं जिकडे जिकडें भ िें च िाचिािंा जिसिाि, िरा ख ट्ट झालें  कीं छािींि धथस होऊि 
मिािं िेमकी भ िाची िडेीिाकंडी आकृजि उभी राहिे. 
 

र्ब्द पडसाद उठिंा । म्हिे मागें कोि आिंा । 
 
असा िो संशर्ी म दे्रिें पाहंू लागिो, त्र्ाप्रमाणें िो िो आपल्र्ाकडे संशर्ी म दे्रिें पाहंू लागला. आि कार् 
िरा अंग ि खलें , मग मला हा इंन््ल्र्एूंझा िर झाला िाहीं? िरा पडसें आलें , झालें  ‘बह िेक हा 
इन््ल्र्एूंझा च असािा’ अशा कल्पिा व्हािर्ाच्र्ा. मृत्र्ूपेक्षा ंमतृ्र्ूच्र्ा भीिीिें च लोक िाथि मरिाि. रािा 
रे्ण्र्ापूिी िसे त्र्ाचे भालिार, चोपिार ललकारिाि त्र्ाप्रमाणें मतृ्र्ूपूिीं मृत्र्ूची भीजि आधीं रे्ि असिें. 
हा अि भि बाहेरच िेिढा आला असें िव्हे. घरािंही र्ाचा प्रिम अि भि आला च. िंिर मागूि मृत्र्ूिें जह 
प्रिशे केला. 
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ही साि रे्ण्र्ापूिी किाटकाचा एक भोळाभाबडा जिद्यािी बडोद्याची कीर्ति ऐकूि महाराि 
आपल्र्ाला जशक्षणाची सोर् करूि िेिील, र्ा कल्पिेिें बडोद्यास आला ि सरळ रािमहालामध्र्ें िाऊं 
लागला. िेिें त्र्ाला कोण िाऊं िेणार? त्र्ाला जशपार्ािंीं अडिलें . िी िळे संध्र्ाकाळची होिी. िडील 
ऑफीसमधूि घरीं परि रे्ि होिे. त्र्ािंा रथत्र्ािं हा जिद्यािी भेटला. त्र्ाची हकीकि ऐकूि त्र्ाला 
िजडलािंीं घरीं आणला. आजण घरापासूि फार िूर िसलेल्र्ा फाऊंडरीच्र्ा कारखान्र्ािं त्र्ाच्र्ा 
इच्छेप्रमाणें कामाला लािला. िेिें त्र्ािें उत्कृष्ट काम करूि िाखजिलें . िो ज्र्ा फाऊंडरीच्र्ा कारखान्र्ािं 
काम करीि असे त्र्ाच बािूिें बडोद्यािंील थमशािाचा रथिा असल्र्ाम ळें  जिकडूि सािींमध्र्ें मरणाराचंीं पे्रिें 
एकसारखीं एकामागिू एक िाऊं लागलीं. िीं थिाभाजिकच त्र्ाच्र्ा ििरेस पडि त्र्ाम ळें  त्र्ाचे आधींच 
कोमल असलेलें  बालमि जिव्हल होऊि िाई. िो िेहमीं घरीं आल्र्ािर उिास जिसे. इंन््ल्र्एूंझािें मेलेल्र्ा 
पे्रिाचंें च जचत्र त्र्ाच्र्ा डोळ्र्ाप ढें उभें राही. आिूबािूला जिकडे जिकडे आि हा आिारी पडला, उद्या ं
त्र्ाला िाप आला, परिा ंत्र्ािें अंिरूण धरलें , अशा बािम्र्ा रे्ि. आईला िो जिव्हल होऊि ह्या बािम्र्ा 
आजण पे्रिाजिकाचें दृश्र् सागंािर्ाचा. घरािं इिरािंा त्र्ा बािम्र्ाचंें काहींच िाटि िसे. पण आई आजण 
बजहणीिर त्र्ाचंा पजरणाम होई. अशा रींिीिें मतृ्र्ूची भीजि त्र्ा म लाच्र्ा िारें घरािं िोडासा प्रिशे करंू 
शकली. त्र्ािं त्र्ा म लाला िर जभिीिें पूणयपणें पछाडलें  होिें. िो शजररािें मिबूि होिा, परंि  आिा ंिो 
अशति भासूं लागला. त्र्ाचें जचत्त रे्िें राजहलें  च िव्हिें. धारिाडकडल्र्ा आपल्र्ा गािंाकडे िाण्र्ाचे 
जिचार साहजिकपणेंच त्र्ाच्र्ा मिािं उभे राजहले. आईिें जह त्र्ाला िसाच सल्ला जिला. आजण त्र्ा म लाला 
पे्रमपूियक पैसे िगैरेची सिय सोर् करूि िेऊि धारिाडकडे परि पाठजिला. 
 

िो गेला आजण िोि िीि जििसािंीं िजडलािंा कोणी ओळखीचे िारलें  म्हणूि थमशािािं िािें 
लागलें . एक सारखीं माणसें मरि असल्र्ाम ळें  थमशािािं िहिजिजध लिकर होऊं शकला िाहीं. त्र्ाम ळें 
िेिें बराच िळे लागला. त्र्ाच्र्ा र्ोगािें िजडलािंा श्रमाचा िाप आला. आईिें त्र्ा िापािं फार काळिी 
घेिली. िरच्र्ा माडीिर िडील िापािें आिारी असिािंा िी एकसारखी चढउिार करूि करूि िकूि 
गेली. िजडलाचंा िाप िोडा बरा झाला. इितर्ािं म लीला आजण लहाि म लाला िाप आला. त्र्ाम ळे जह 
जिला प ष्ट्कळ श्रम पडले. िंिर जिला जह िाप आला. घरािं आिा ंफति जिचीं िोि अिि भिीं म लें  च िेिढीं 
राजहलीं, बाकी जिच्र्ा थििःसकट सिांिा आिारािें घेरलें . आिूबािूला स द्धा ंहा आिार जिकडे जिकडे 
पसरला होिा. िेव्हा ंमििीला कोणींच रे्ऊं शकि िसे. इन््ल्र् एंझाच्र्ा आिारािं शतिीचा पूणय क्षर् होऊि 
गेल्र्ाम ळें  आिारी माणूस एकाच जििसािं अंिरुणाला जखळूि िाई. िो प न्हा उठणें म स्ष्ट्कल होऊि बसे. 
त्र्ाम ळें  रातं्रजििस आिारी माणसािंा श श्रूषेची िरूर भासे. कोणाला पाणी पाजहिे, कोणाला िूध द्यािर्ाचे, 
कोणाचे कपडे घामािें जभिल्र्ाम ळें  बिलािर्ाचें, कोणाला गरम पाणी द्यािर्ाचें, डॉतटराकडूि औषधें 
आणािर्ाचीं, िरेकाला ठरलेल्र्ा िळेीं िीं द्यािर्ाचीं—एकसारख्र्ा ह्याच जिर्ा चालि. श श्रूषकाला 
थििःला िेिािर्ालास द्धा ंफ रसि उरंू िरे्. रात्रीं जह िागािर्ाचें. प्रत्रे्क घराप्रमाणें हें जह घर र्ा स्थििींि 
एक ‘हॉस्थपटल’ च बिलें ! हॉस्थपटलमध्र्ें श श्रूषेचीं स ंिर उपकरणें आजण व्र्िथिा िरी असिे. िशी प्रत्रे्क 
घरीं कोठूि असणार? त्र्ाम ळें  िर आिाऱ्र्ाचंी अजिशर् शोचिीर् स्थिजि होऊि िाई. हॉस्थपटलमध्रे् 
िाणिे डॉतटर, ह शार सेजिका असिाि, पण घरीं िशी स्थिजि कोठूि असणार? एकाची प डी ि सऱ्र्ाला 
जिली, ि सऱ्र्ाची ह्याला जिली, असा औषधाचंा गोंधळ जकत्रे्क जठकाणीं व्हािर्ाचा. गजरबाचंी िैिा िर कार् 
सागंणार? त्र्ाचं्र्ा घरािं खािर्ाला जह िसािर्ाचें. डॉतटर िें सागंािें, केिळ िूध घ्र्ा, ि सरें काहंीं खाऊं 
िका, पण िूध कोठलें? जकत्रे्काचं्र्ा ििळ िर मेलेल्र्ा माणसाच्र्ा िहिजिरे्ला स द्धा ंपैसा िसे. िशािं 
प न्हा अज्ञािाची भर पडूि जकत्रे्क मतृ्र्  ओढिि. डॉतटर, लोकािंा थिच्छ सागंि असि— ‘पहा, 
िगािर्ाचें असेल िर मी सागेंपरं्ि काहंीं जह खाऊं िका. फति साबूिाणा, िूध, फळें, घ्र्ा.’ पण अज्ञािी 
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लोकाचंी समिूि अशी कीं, खाल्ल्र्ाजशिार् िीि रहािर्ाचा कसा? डॉतटर कार् सागंिाि. चार घास 
खाल्ले िर कार् िेिढ्यािें िीि िाणार आहे? डॉतटरला र्ा खाण्र्ाजपण्र्ाच्र्ा बाबिींि कार् एिढें समििें? 
त्र्ाचें औषध िर आपण घेिों च आहोंि. केिढें हें घोर अज्ञाि! िथि िः ह्या बाबिींि खरें ित्त्ि जिराळे च 
आहे. 
 

पर्थ्ये सणि गदािशस्य णकमौषधणनषेििम्? 
पर्थ्ये असणि गदािशस्य णकमौषधणनषेििम्? 

 
पथ्र् असल्र्ािर औषधाची गरि कार्? आजण पथ्र् िर िसेल िर औषधाचा उपर्ोग कार्? म ख्र् िथि , 
पथ्र्, श श्रूषा, मिाची शाजंि, स व्र्िथिा, ईश्वरथमरण ही आहे. आिारािं औषध हें अगिी गौण साधि आहे. 
थिच्छ हिा, पाणी, जिश्राजंि, मिाचा धीर, शाजंि पे्रमळ श श्रूषा, मृत्र्ूच्र्ा खोट्या भीिीचा अभाि, ईश्वरािर 
दृढ श्रद्धा, आिारािूंि जह पापाचा क्षर् करािर्ाचा आहे, आिार जह ज्ञाि जमळजिण्र्ासाठी आहे—ही 
मिोिृत्ती असेल िर औषधाची िरूर कार्? 
 

णर्रीं आहे राम राज । औषधािें काय काज? 
जो जो प्रयत्न रामािीि । िो िो दु खासी कारि ॥ 

 
समिांचें िचि जह हेंच सागंिें. पण ही स्थिजि र्ा िेशािं कोठें आहे? आिाऱ्र्ाच्र्ा ििळ बसूि स ंिर गाणीं 
म्हणािींि. त्र्ाला स ंिर अभगं ऐकिाििे. त्र्ाम ळे त्र्ाला केिढें समाधाि िाटेल! गीिाजि गं्रिाचा िोडा पाठ 
ठेिािा. पण िेिें गीिा म्हणिे कार् हें माहीि िाहीं, त्र्ा अजशजक्षि िजरद्री लोकािं हें सिय कसे व्हािर्ाचें? 
श्रीमंि, स जशजक्षिािं िर र्ाची अडचण असूं िरे्. िरी िेिें जह अजशजक्षि िजरद्री लोकासंारखी च स्थिजि 
आढळूि रे्िे. श्रीमंिी आजण जिित्ता िाटेल िेिढी असली िरी श श्रूषेची आिाऱ्र्ासाठीं सोईथकर अशी 
अगिीं िरुरीचीं शौच-लघ्िीची साधीं उपकरणें जह आणण्र्ाची ब जद्ध होि िाहीं, िेिें गीिा रामार्णाचें 
कार्? अशा स्थििीम ळे सिय च आिारी माणसाचंी अगिी िैिा होऊि िाई. थिच्छिेच्र्ा अभािाम ळें  जह त्र्ा 
िळेीं ही साि एकसारखी पसरि चालली. बडोद्यास ह्या सािीच्र्ा प्रजिकारासाठी थिर्ंसेिकिल 
उभारण्र्ािं आलें . गरीबािंा िूध, औषधें िाटण्र्ाचा जह प्रर्त्ि झाला. 
 

र्ा िळेीं आश्रमािं जह जकत्रे्क िण आिारी होिें. गोपाळराि काळे जह त्र्ािं सापडले होिे. श्री. 
धोत्र्र्ािंीं आश्रमािं बडोद्याची घरची पजरस्थिजि कळजिली. लगेच बापूिींिीं आपल्र्ा आईबापाचंी सेिा 
करण्र्ासाठीं बडोद्यास िाण्र्ास साजंगिलें . “रे्िें जह आश्रमीर्ाचंी सेिा करािर्ाची आहे. िेव्हा ंएिली सेिा 
टाकूि बडोद्याला िाण्र्ाची आिश्र्किा िाही”, असें त्र्ािर उत्तर स चजिलें . परंि  बापूिींिी आग्रहपूियक 
साजंगिल्र्ाम ळें  बडोद्यास आगमि झालें . आिा ंघरािं िोि श श्रूषका ंऐििीं िीि श श्रषूक झाले. आिापंरं्ि 
धाकट्या िोघा भािािंीं श श्रषूा-कार्य आपल्र्ा शतिीप्रमाणें संभाळलें  होिें. परंि  त्र्ािं आंिा गजणि िाखंल 
केलें  गेलें . प्रत्रे्काचा सेिचेा िळे आजण प्रत्रे्काचीं कामें जलहूि त्र्ा प्रमाणें जिजश्चि ठरििू जिलीं. थििः 
बह धा रात्रीं िागण्र्ाचें काम घेिलें . र्ा जह अिथिेंि जिद्यार्ति-मंडळाच्र्ा िागेि जििसाचा बह िेक िळे 
जिद्याथ्र्ांिा जशकजिण्र्ािं, प्रश्िोत्तरािं िाि असे. कोणत्र्ा जह पजरस्थििींि समत्ि ढळंू ि जिलें  पाजहिे, र्ा 
ित्त्िाचा हा प्रत्र्क्ष पिािय पाठच होिा! जििसामागिू जििस िाऊं लागले. परंि  कोणाची जह प्रकृजि स धरेिा. 
िरेकाला िाप चालंूच राजहला. हें असें जकिी जििस चालािर्ाचें र्ाचा काहंी अंिाि होईिा. अशा स्थििींि 
सगळ्र्ािं लहाि बधं  ित्ताते्रर् त्र्ाचा िाप जिघाल्र्ासारखा झाला. त्र्ाचें िर् लहाि. िापािंिर भकू फार 
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लागिे. र्ाप्रमाणें िो खािर्ास मागूं लागला. डॉतटरची सति िाकीि होिी कीं, िूध िगैरे पािळ 
पिािांखेरीि काहंी जह खािर्ास द्यािर्ाचें िाहीं. त्र्ापं्रमाणे त्र्ाला कोणी काहंी जिलें  िाहीं. शिेटी आईिें 
लाह्याचें पीठ िोडेंसें ि धािं कालििू त्र्ाला जिलें . त्र्ािंिर पजरणाम मात्र जिपरीि जिसूि आला. प्रकृजि 
पार जबघडूि न्र् मोजिर्ापरं्ि पाळी गेली. आईचें हृिर् जििीणय झालें ! त्र्ा जपठाम ळेंच असें झालें , असें कोण 
सागंणार? परंि  िें संशर्ाला एक कारण झालें , र्ािं शकंा िाहीं. आिा ंउपचाराचंी कमाल केली, औषधािंर 
औषधें चाललीं. छािी शकेणें, टपेंटाईि लािणें, शतर् िे डॉतटरचे इलाि सिय केले. पण त्र्ाचंा काहंीं एक 
उपर्ोग झाला िाहीं. मृत्र्ूिें र्ा जििोष बालकाचा पजहला बळी घेिला. 
 

आिाराम ळें  घरािर िी भीषण छटा पडली होिी, त्र्ािं ह्या पजहल्र्ा मतृ्र्िूें अजधक च भर पडली. 
आईच्र्ा अिथिेचें िर म ळीं च िणयि करिा ंरे्ि िाहीं. रडणें िर िूरच राजहलें . जिच्र्ा डोळ्र्ािूंि एक जह 
अश्र  वबि  गेला िाहीं. सगळें ि ःख जिच्र्ा हृिर्ािं भरूि राजहलें . िी अजिशर् गभंीर झाली. जिच्र्ा ह्या 
अिथिेचा िजडलािंा जह उलगडा झाला िाहीं. भाििा िीव्रिम झाली म्हणिे िेिें िी प्रगट होणें च शतर् 
िसिे. जिचा प्रगटपणा अप्रगटिेिें च कळािर्ाचा. र्ंत्र अजिशर् िगेािें जफरंू लागलें  म्हणिे िें जफरिें हें 
म ळीं च लक्षािं रे्ि िाहीं. िें स्थिर भासूं लागिें. जििेचा प्रकाश िीव्रिर–िीव्रिम असा होि िािो िसिशी 
प्रकाशाची प्रगट अिथिा मािळंू लागिे. डोळ्र्ािंा काहंीच जिसेिासे होिें. डोळे जिपण्र्ाच्र्ा पलीकडची ही 
अिथिा आहे. आईचा आिा ंमृत्र्ूचा जिश्चर् च झाला. ह्या लोकािंली सिय आशा जििें सोडूि जिली. जिचा 
आिार एकसारखा िाढि चालला. िी आपल्र्ा जबछान्र्ािर अहोरात्र समाजधथिासारखी बसूि राहंू 
लागली. जिला श्वास लागला. आिाि जह फार च घोगरा होऊि गेला. अंगाि िाप िर म ळींच िव्हिा. 
उलट शतै्र् िाढि चाललें . डॉतटर-िैद्याचंी औषधें जह िी घेईिा. ‘मला आिा ंिेिािें लिकर सोडिािें’, हीच 
एक प्राियिा िी करंू लागली. ‘आई, हें कार् बोलिेस?’ असें जिच्र्ा म लािंीं म्हणािें पण िी जिकडे म ळीं च 
लक्ष िेईिा. जिच्र्ा मूढ म लािंा जह जिच्र्ा अिथिेची म ळीं च कल्पिा रे्ईिा. आिा ंजिला कोणिी जह इच्छा 
राजहली िव्हिी. कोणाला भेटािर्ाचें, अम क करािर्ाचें असें काहंीं च िव्हिें. िी मरणाची सारखी प्रिीक्षा 
करीि होिी. शिेारच्र्ा बार्का जिच्र्ाकडें रे्ि. पण िी ि सिी त्र्ाचं्र्ाकडे पाही. बोलिि िव्हिें. मतृ्र्ूच्र्ा 
अगिीं ििळ िी िाि आहे हें जिच्र्ा म लाचं्र्ा लक्षािं आलें  िाहीं. िो ब धिारचा जििस होिा. रात्रीं औषध 
घेण्र्ासंबंधीं िजडलािंीं प ष्ट्कळ आग्रह केला. जिच्र्ा महान् बालकािें जह समिाििू सागंण्र्ाचा प्रर्त्ि केला. 
पण जििें औषध घेिलें  िाहीं. िें िसेंच ििळच्र्ा भाडं्ािं ओिूि जिलें . र्ा च रात्रीं आपली आई आपल्र्ाला 
सोडूि िाणार, अशी कल्पिा स द्धा ं मिाला जशिली िाहीं. घड्ाळािं अकरा िािले. जिकडे जिकडे 
जििािीि झाली. रात्रीं िोि िाििा ंआई उठूि बसली. कारण बसलें  असिा ंश्वासापासूि त्रास कमी होि 
असे. ‘झोंप रे्ि िाहीं कार् करािें’, असें िी िजडलािंा म्हणाली. ‘आिा ं पहाटेची िळे झाली आहे, झोंप 
रे्ईल’, असें िजडलािंी उत्तर जिलें . िंिर िी जििली. श्वास िरा कमी झाला. िेव्हा ंशकंा रे्ऊि िे ििळ 
गेले. िाडी पाजहली. िाडी स टलेली होिी. मात्रा घालण्र्ाच्र्ा उद्दशािें आल्र्ाचा रस काढािर्ास 
साजंगिला. परंि  लगे च िािंजखळी बसूि सिय आटोपलें . २४-१०-१८ चा ग रुिारचा हा स मारें २॥–३ चा 
ब्राह्मम हूिाचा िळे होिा. प्रभािं कालाचे िारे िाहंू लागले होिे. अंगणािंील झाडें टिटिीि जिसि होिीं. 
आईचा िेह घोंगडींिर ठेजिला गेला. आिा ं जिच्र्ा पार्ापाशीं बसूि जिचा िो महान् बालक भगिद गीिा 
खड्ाथिरािं म्हणूं लागला. आिूबािूच्र्ा लोकािंा काहंींच कळलें  िाहीं. रे्िें रडारड िाहीं! आकािं 
िाहीं! मतृ्र् चे जचन्ह कोणिें जह जिसलें  िाहीं! भगिद गीिेचा पाठ चाललेला आहे, र्ा पलीकडे 
शिेाऱ्र्ापािाऱ्र्ािंा काहंीं च समिलें  िाहीं! 
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गीिापाठ समाप्ि झाल्र्ािंिर प ढच्र्ा िर्ारीचा जिचार स रू झाला. ‘िहिजिजध करािर्ाचा िो 
ि न्र्ा पद्धिीिें करण्र्ािं काहंीं अिय िाहीं. आपला त्र्ा थमशािािंल्र्ा ब्राह्मणाजिकािंर जिश्वास िाहीं. 
आईच्र्ा मृत्र्ूप्रीत्र्िय श्रद्धापूियक लोकोपर्ोगी संथिाजिकािंा पैसे िेिा ंरे्िील’, िगैरे जिचार िजडलाचं्र्ाप ढें 
माडंण्र्ािं आले. िजडलाचें जह असेच जिचार होिे. परंि  िे व्र्ािहाजरक पद्धिीिें चालणारे होिे. िे िोडा िळे 
थिथि बसले. आजण लगेच त्र्ािंीं साजंगिलें  कीं, “हा प्रश्ि आपला िाहीं. मृिाची श्रद्धा कशी होिी, हें 
पाजहलें  पाजहिे. मृिाला िर जिचारलें  असिें िर त्र्ािें आपला िहिजिजध ज्र्ा प्रकारें व्हािा असें साजंगिलें  
असिें अशी आपण कल्पिा करंू, त्र्ाप्रमाणें च िो करािर्ास पाजहिे. कारण त्र्ाच्र्ासाठीं िो आपण करिों 
आहों. आपले जिचार आपण आपले बाबिींि लागूं करंू शकिों.” र्ा िजडलाचं्र्ा उत्तरािें ि न्र्ा पद्धिीप्रमाणें 
च िहिजिजध करण्र्ाची गोष्ट जिजश्चि झाली. पण ‘मी र्ा जिधींि भाग घेऊं शकि िाहीं’, असें थिच्छपणें 
सागंण्र्ािं आलें . आिा ं कोणी जिर्ा करािर्ाची? कारण िडील म लगा िर्ार िाहीं. त्र्ा िंिर िोघा 
म लाचंी पाळी होिी. पण िोघे जह र्ा गोष्टीला िर्ार झाले िसिे. ‘मी ि ला सागंिों ि ला जिर्ा करण्र्ास 
हरकि िाहीं’, अशी आज्ञा झाल्र्ािंिर मधल्र्ा म लािें जिर्ा करािी, असें ठरजिण्र्ािं आलें . पण ह्या 
आजे्ञपेक्षा ंजह आणखी एक जिलक्षण आज्ञा करण्र्ािं आली. िो प्रसंग िणयिािें कळण्र्ासारखा िाहीं. आिा ं
स मारें साि िािले असिील. सकाळच्र्ा कोिळ्र्ा उन्हाची जिरीप घरािं रे्ऊं लागली होिीं. इितर्ािं 
गंभीरपणें आपल्र्ा िोन्ही भािािंा आज्ञा केली गेली, ‘आि काहंीं जिशषे घडलें  आहे असें ि समििा ंिेहमीं 
प्रमाणें च सिय कामें करािर्ाचीं. आिा ंसकाळचें खाणें स द्धां िेहमीं प्रमाणें झालें  पाजहिे’, ही आज्ञा मोठी 
कठीण आज्ञा होिी. समोर आईचें पे्रि पडलेलें  आहे अशा स्थििींि कोणत्र्ा म लाला खाण्र्ाची कल्पिा 
र्ोग्र् िाटेल? पण आपल्र्ा िडील भािािर ग रुि ल्र् जिष्ठा असल्र्ाम ळें  िी आज्ञा पार पाडणें अगिीं 
जििािर आलें  होिें िरी िसें करणें भाग होिें! परंि  थििः मात्र त्र्ा जििशीं सबधं जििस काहंींच खाल्लें िाहीं. 
 

आिा ंसिय मंडळी िमली. पे्रिाला िेण्र्ाची सिय िर्ारी झाली. थिािाजि सिय मंगलजिजध अंगणािं 
केले. शिेारच्र्ा जस्त्रर्ा आल्र्ा होत्र्ा. त्र्ाचं्र्ा डोळ्र्ािूंि अिािर अश्र धारा िहाि होत्र्ा. त्र्ािंिर पे्रि-
र्ात्रा जिघाली. पे्रि थमशािािं िाखल झालें . िेिें पे्रिें च पे्रिें जिसि होिीं. 
 

मना पाहिा ंसत्य हे मृत्युभूमी । 
 
हें िचि डोळ्र्ाप ढें प्रकट होि होिें. भडास्ग्ि जिला गेला आजण हा िेह अग्िीबरोबर अदृश्र् होऊं लागला. 
 

ज्ञानाग्न : सिश कमाणि भस्मसात्कुरुिेऽजुशन । 
 
ज्ञािरूपीं अस्ग्ि सिय कमें िाहींशी कजरिो. र्ा भडाग्िीिें िन्मभर कमांि राबलेला सगळा िेह च भथम करूि 
टाकला! एका जििसािं केिढें हें पजरिियि झालें ! काल िो िेह होिा िो आि कोठें गेला? त्र्ाचा र्ा 
लोकाचा सिय संबधं एकाएकी कसा ि टला? मृत्र्ूची केिढी जह अगम्र् लीला! त्र्ाचें साम्राज्र् सिय िगािर 
चालिें. त्र्ाच्र्ा िडातर्ािूंि कोण स टला आहे! संध्र्ाकाळीं जिद्यार्ति-मंडळाच्र्ा संथिेंि सिय मंडळी िमली 
असिा ंएक च उद गार जिघाला “आि आमची आई गेली, आम्ही जह असें च िाणार!” —एकच उद गार पण 
त्र्ािं केिढा अिय होिा! 
 

पण लोकािंा ह्याची म ळीं च कल्पिा िव्हिी. उलट मोठा म लगा हिर असूि, त्र्ािें आईची जिर्ा 
जह केली िाहीं, िो थमशािािं स द्धा ं गेला िाहीं, असें म्हणूि लोक िािा प्रकारें वििा करंू लागले. 
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शकंराचार्य एिढें मोठें सनं्र्ासी असूि जह त्र्ािंी आईचें औध्ियिेजहक कार्य केलें  आजण हे कार् शकंराचार्ापेक्षा ं
मोठे लागिू गेले? असें जह जकत्रे्कािंीं म्हटलें . लोकाचंी दृजष्ट अशीच बजहियर्ति असिे. िे आिं पाहंू च शकि 
िाहींि. िेहमीच्र्ा ठराजिक पद्धिीजिरुद्ध िो कोणी गेला, िो त्र्ाचं्र्ा दृष्टीिें संभाजिि मि ष्ट्र् िव्हे. 
संभाजिि-पणाचें लक्षण हेंच कीं, िो सिय बाबिींि केिळ िरिरच्र्ा िेखाव्र्ाकडे पाहूि िागेल. परंि  
सत्प रुषाला िेहमींच असल्र्ा जिखाऊ गोष्टींची चीड असिे. िो सत्र्ाकडे बघणारा असिो. प्रिशयि 
करण्र्ासाठीं केलेले लोकाचार त्र्ाला म ळीं च रुचि िाहींि. र्ाचा आणखी जह एक मासला र्ाच िळेीं 
पहािर्ास जमळाला. मतृ्र्िंूिर ज्र्ाला शोक झाला असेल, त्र्ाचें सातं्िि करणें र्ोग्र् आहे, परंि  कृजत्रम 
िऱ्हेिें, एक चाल म्हणूि, जििाकारण सातं्ििासाठीं, सहाि भजूि िाखजिण्र्ासाठीं िािर्ाचें, चार घटका 
बसूि ठराजिक साचाच्र्ा त्र्ा च त्र्ा च गोष्टी बोलािर्ाच्र्ा र्ािं काहंीं जिशषे िथ्र् आहे असें म्हणिा ंरे्णार 
िाहीं. आईच्र्ा मृत्र्ूिंिर हा प्रकार रोि घडे. कोणी आलें  कीं, आिा ंहे अम क बोलणार हें आधीं च समिूि 
रे्ई. एकिा ंअशी च एक बाई आली आजण िजडलािंा सागं ूलागली “काकंूचा थिभाि असा होिा आजण त्र्ाचें 
ग ण िसे होिे त्र्ा गेल्र्ा मोठें िाईट झालें  इ. इ. इ.”, हें जिचें बोलणें ऐकूि—‘बाई, त्र्ाचं्र्ा ग णािग णाचंी 
ि मच्र्ापेक्षा ंआमच्र्ा िजडलािंा चागंली कल्पिा आहे, ि म्ही िें आिा ंरडगाणें िका सागंूं. आल्र्ा िशा आिा 
िा कशा’, असें थपष्टच साजंगिलें . अशा थपष्टिेिें लोकािं जकिी गैरसमि पसरि असेल, र्ाची कल्पिा च 
करािी. 
 

पण गैरसमि पसरो कीं, काहंीं होिो सत्प रुष सत्र्ाकडे च सिि पाहाि असिो. आजण हा प्रसंग जह 
कार् अशा कृजत्रम गोष्टींि घोटाळण्र्ाचा होिा? मृत्र्सूारखी गभंीर गोष्ट र्ांि आईचा मृत्र् !— ‘गृहीि इि 
केशषे  मृत्र् िा धमय माचरेत्’—अशा िचिाचंा जिचार करािर्ाचा का ंलोकाचाराच्र्ा कृजत्रम पसाऱ्र्ािं मग्ि 
व्हािर्ाचें? ‘लोक कार् म्हणिील’ अशी भीजि ठेिण्र्ाचा का हा प्रसंग होिा? थििःचें घर िळि आहे आजण 
आरडा ओरड करीि िाहीं, का?ं िर ‘लोक कार् म्हणिील,’ र्ा भीिीिें. ही कार् जिचाराची र्ोग्र् जिशा 
आहे? असली जिचाराची ित्त्िशून्र् जिशा रे्िें थिप्िािं जह रुचणें शतर् िव्हिे. रे्िें सिि एकच दृजष्ट बाणिू 
गेलेली होिी. आजण आईच्र्ा मृत्र्ूच्र्ा प्रसंगािें िर िी अजधक च दृढ होऊि गेली ह्यािं शकंा िाहीं. 
 

कोइ कनदो कोइ िंदो कोइ कैसे कहो रे । 
रघुनाथ साथें प्रीि बाधंी होय िैसे होय रे ॥ 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि २६ िें 
 

सत्यािहाश्रम–साबरमिी 
 
कोिरब हें लहािसें खेडें आजण िेिली आश्रमाची िागा जह भाड्ाची. िेिें आश्रमाला अि कूल अशा सिय 
सोई कोठूि असणार? आजण महात्मािींच्र्ा आश्रमाचा व्र्ाप िर एक सारखा िाढंू लागला. आि हा साधक 
आला, उद्या ं िो आला, परिा ं आणखी कोणी िरी आलें—असें एक सारखें चालंू झालें . कोणी 
अध्र्ात्मासाठीं, िर कोणी िेशसेिसेाठीं, कोणी शकंासमाधािासाठीं िर कोणी माजहिीसाठीं, कोणी चार 
जििस अि भि म्हणूि िर कोणी िीिि कार्मचें च रे्िें घालिािें म्हणूि—अशी आश्रमाची एकसारखी िाढ 
होऊं लागली. स्त्री-प रुष, लहाि-मोठें, िरुण-िृद्ध, जििान्-अजििान्, गरीब-श्रीमंत्, वहि -म सलमाि, 
महाराष्ट्रीर्-ग िरािी, सिय िऱ्हेची माणसें रे्ि. िेिें कोणत्र्ा जह िऱ्हेचा भेि िसे. सगळीकडचे साधक िमा 
होि. र् गर् गाची ज्ञाि-िृष्ट्णा शमि करणारे िें थिाि पाहूि साधकांचे ििचे्र्ा िि ेिेिें लोटािें, र्ािं आश्चर्य 
कसलें . परंि  िेिलें  ज्ञाि आजण िेिलीं व्रिें पूणयपणें जिरजिणारे मात्र फार िोडे. सम द्रािर कोणी लोटा 
घेऊि गेला, कोणी घागर, कोणी हंडा, कोणी जपपें आजणलीं, िरी सगळा सम द्रच जपऊि टाकणाऱ्र्ा 
आगथत्र् ऋषीसारख्र्ा ह्या महाप रुषाची बरोबरी कोण करणार? इिकी िािा िऱ्हेची मंडळी रे्ऊं 
लागल्र्ाम ळे आश्रमाचा जिथिार करणें भाग पडलें . एकिम हािाला लागिींल िी मंडळी घेऊि, िािा 
के्षत्रािं फें कूि मरुभमूींि जह िंिििि जिमाण करण्र्ाचा िाडंगा आत्मजिश्वास, महात्मािींच्र्ा जठकाणीं 
िसिा िर ही गोष्ट होऊं शकली िसिी. 
 

या रे यारे िंहान थोर । भिंिे यािी नारी नर 
 
अशी िणूं िे सिय वहि थिािाला आश्रमरूपािें हाक च मारीि आहेि असें िाटे. त्र्ाम ळें  कोचरबची िागा 
बिलली. आश्रमासाठीं साबरमिीच्र्ा काठंािर जिथिृि िागा घेण्र्ािं आली. इिकी जिथिृि, स ंिर, मोकळी 
आजण एकािंािंली िागा अन्र्त्र जमळणें शतर् िव्हिें. िेिें बह िेक चारी बािूला िेट जक्षजििापरं्ि ििर 
जभडे आजण सूर्य-चंद्राचे अथिोिर्, िाऱ्र्ाचंी जिव्र् िशयिें डोळ्र्ािं प्रजिवबजबि होि. साबरमिीच्र्ा पर 
िीरािर आश्रमाच्र्ा अगिीं जिरुद्ध िेखािा जिसािर्ाचा. अमिाबाि मधली जमलची ऊंच ऊंच ध राडीं 
एकसारखा धूर िर सोडीि असािर्ाची. एखािी प्रचंड जिडीच िणूं उभी पेटिािी, त्र्ाप्रमाणें हें अमंगल 
दृश्र् जिसे. र्ा िीराला साधकाचंें एकािं थिाि िर पर िीराला बद्ध लोकाचंें भोगथिाि. अशी ही रचिा 
जिसे. िगिाच्र्ा कोलाहलािूंि आपला मागय काढािर्ाचा आहे, पैल िीरािरच्र्ा भोगमर् िगाला ऐल 
िीरािरची शाजंि द्यािर्ाची आहे, असा िो मूर्तिमंि बोध च उघडपणें िेिें माडंलेला आहे असे िाटे. ह्या 
िोन्ही िीरामंधूि बजेफकीरपणें कलरि करीि साबरमिी ििी िाहाि असािर्ाची. जिच्र्ा पजित्र आजण 
थिच्छ िीििािर सूर्ाच्र्ा आजण चदं्राच्र्ा प्रकाशािें रुपेरी आजण सोिेरी छटा पसरे. रात्रीं हिारो िारका जह 
जिच्र्ािं थिाि करण्र्ास च कािर्ाच्र्ा िाहींि. िािा रंगािंी रंगलेले परंि  कोणत्र्ा जह रंगाचे िसलेले जिचे 
िरंग एकसारखे खळखळ खळखळ आिाि करीि सर सर िाहाि असािर्ाचे. ‘हर हर’ ‘हर हर’ र्ा पजित्र 
मंत्राचा च िो ध्िजि िाटे. त्र्ा खळखळ आिािािें अिंःकरणािं केिढी खळबळ उडे! 
 

िाहे पणित्र करुिा सणरिाणमषें कुिािी? 
कल्लोिं िंोिं गािी गािीं णजच्या गुिािी 
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असे अिेक प्रश्ि करीि हंसि हंसि िे िरंग एकसारखे प ढें जिघूि िाि. र्ाच साबरमिीच्र्ा िीरािर समोर 
पे्रिें िाळलीं िािर्ाचीं. सगळेिण ज्र्ा एका च अव्र्ति मागािें िािर्ाचे, िेिें भेिाचा र्त् वकजचत् भास जह 
उरािर्ाचा िाहीं, िेिें ह्या िीििाचा मागमूस जह उरािर्ाचा िाहीं, त्र्ा मृत्र्चूें िें पजित्र िशयि रोि 
एकसारखें होई. जिशषेिः अधंाराच्र्ा िळेीं पेटलेल्र्ा लाल जचिा रात्रीच्र्ा गंभीरिेंि अजधक च भर टाकीि. 
ििळ च ि धेश्वर महािेिाचें पाढंरें मंजिर जिसे. 
 

णिदानंद रूप  णर्िोऽहं णर्िोऽहं । 
 
ह्या िपाचें िें थमारक भासे. ि पारच्र्ा िळेीं अमिाबाि शहरािूंि धोबी लोक कपडे ध ण्र्ास आपापले गट ठे 
घेऊि र्ािर्ाचे. मग जििसभर िे कपडे रेिीिं िाळि पडि. सगळ्र्ाचें िेह सारखेच, िेच िोि पार्, िेच 
िोि हाि, िसेंच िें पोट, छािी जह िी च, माि जह सारखी च– पण त्र्ा पोषाखािं केिढें िैजिध्र्! हें िैजिध्र् 
कपड्ािं कोठूि आलें? हा फरक सगळा मिाचा. मिाचे च हे जिरजिराळे ढंग! िे कपडे िसि, धोब्र्ािंा 
जिलेली िी कपड्ाचं्र्ा रूपािें असंख्र् मिें च िेिें िणूं कार् िाळि पडलेलीं जिसि! 
 

त्र्ा िीरािर िे धोबी जिसि, िसे ह्या िीरािरचे हे साधक जह धोबी च म्हणािर्ाचे. हे जह ह्या िीरािर 
राहूि जचत्ताच्र्ा जिमयळिेसाठीं प्रर्त्ि करीि. िे कपडे उघड्ािर िाळि टाकि, िशीं आपलीं मिें उघड्ा 
िर टाका, त्र्ािंले िोष उघडे होऊं द्या. िे िारंिार कपडे धूि. आपण जह हें मि िारंिार पजित्र करंू र्ा. मग 
त्र्ा पजित्र मिाची घडी घालंू. िी परीट घडी जकिी डौलिार जिसेल! त्र्ा परीट घडीचा थिच्छ पोषाख मग 
आपण आपल्र्ा हृिर्थि परमात्म्र्ाला चढिू.ं िो मालक, आपण त्र्ाचे सेिक-धोबी, आपलीं मिें हा च 
त्र्ाचा जिजिध िऱ्हेचा पोषाख. िो पोषाख जिमयळ करण्र्ाचें काम आपण केलें  िाहीं िर संिोषाचा म शारा िो 
आपणास िेणार िाहीं. ह्या िीरािर सिय जिर्ािूंि ही अध्र्ात्म-दृजष्ट ठेिलेली असे. िीििािंील सिय जिर्ािंा 
असें आध्र्ास्त्मक महत्त्ि असे. वहि थिािािं सियत्र जिसणाऱ्र्ा पार्खान्र्ाचंी गजलच्छ स्थिजि रे्िें जिसािर्ाची 
िाही. पार्खान्र्ािं िेिघरािंला जिमयळपणा राखण्र्ाचा रे्िें आटोकाट प्रर्त्ि असािर्ाचा. अल्पाचे महान् 
कसें करािें ही कला रे्िील सिय जिर्ािूंि जशकािर्ाची. रे्िला भगंी हा भगंी िव्हे िो महान् उपासक आहे. 
रामकृष्ट्ण परमहंस अहंकार जिःशषे िष्ट व्हािा म्हणिू कोणास ि कळि रात्री हळंू च उठि आजण आपल्र्ा 
लाबं सडक केसािंीं लोकाचें पार्खािे झाडीि. ही च जिरहंकाजरत्िाची दृजष्ट भगंी कामािूंि लाभली पाजहिे. 
भगंी काम करिा ंकरिा ंजचत्तश जद्ध होि गेली पाजहिे, अशी रे्िल्र्ा भगंी कामािूंि अपेक्षा असे. लॉडय हंटर 
आश्रम पाहाण्र्ास आले िेव्हा ंबापूिींिी त्र्ािंा प्रिम पार्खािे च िाखजिले. अत्र्ंि अमंगळ भासणारें काम 
जह परम मंगलिा िेिे, हेंच ित्त्ि त्र्ािंा िाखिािर्ाचें, आपली महत्त्िाची गोष्ट िाखिािर्ाची अशी त्र्ािं 
सूक्षम ित्त्िदृजष्ट प्रगट झाली. रे्िें न्हाव्र्ाचें काम जह आश्रमीर् लोक च करीि. “सिा श जचः कारु हथिः” 
काराजगराचा हाि हा िेहमीच पजित्र आहे. लोकाचं्र्ा डोतर्ािरचे केस काढािर्ाचे, त्र्ािंला मळ काढूि 
टाकािर्ाचा, हें काम काराजगराचें च! िें काम हलकें  िाहीं. सेिा न्हािी ह्याच आध्र्ास्त्मक दृष्टीिें आपलें  
न्हाव्र्ाचें काम करी. रे्िें जिणकामाला जह असेंच आध्र्ास्त्मक महत्त्ि असे. जिणकामाची इमारि हें च 
उद्योगाचें म ख्र् कें द्र असे. सिांिीं िेिें र्ाि.े 
 

सूि गंुििें िें उकिंािें । िैसें मन हें उगिािे 
मानि मानि घािंािें । मुळाकडे 
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ही समिोस्ति मग आचरणािं आणण्र्ाचा प्रर्त्ि करािा. आश्रमाचे व्र्िथिापक मगिलालभाई िर ह्या 
कामािं रातं्रजििस लक्ष घालीि, िािा िऱ्हेचे प्रर्ोग करीि. कापूस पेरण्र्ापासूि कापड जिघेपरं्िचे सिय 
प्रर्ोग त्र्ाचं्र्ा डोतर्ािं एकसारखे घोळि असि. 
 

साधु िणरि रु्भ सणरस कपासू । 
णनरस णबसद फिं गुिमय जासु ॥ 

 
ही ि लशीिासाचंी उस्ति त्र्ािंा कापसाच्र्ा िशयिाबरोबर च िशयि िेि असे! सूर्यिारार्णाचे जकरण सृष्टीिर 
पसरले कीं, जिणकरािें आपली िाणी पसरािी आजण झपाझप िस्त्र जिणण्र्ास स रुिाि करािी. सकाळच्र्ा 
प्रहरीं पक्षी आकाशािूंि भर िगेािें सूर्यप्रभेकडे धािं घेिािंा त्र्ाचं्र्ा पखंाचंा िसा हलके ‘कंू’ ‘कंू’ असा 
आिाि र्ािा, त्र्ाप्रमाणें धोट्याचा आिािर्ािर्ाचा ि त्र्ािं िंग होऊि भराभर काम प ढें चालािर्ाचें. अशा 
प्रकारची िी जिणकामाची िागा िेहमीं च कजबराचं्र्ा शले्र्ािंी भरूि िािी. िेिल्र्ा साधकािंीं स ंिर स ंिर 
िस्त्रें जिणािी. आपल्र्ा िेशाच्र्ा िाजरद्र्याबरोबर आपल्र्ा मिाचें िाजरद्र्य िष्ट करािर्ाचें. कल्पिा िाजरद्र्य हें 
च खरें िाजरद्र्य. थिूल िाजरद्र्य हा कल्पिा िाजरद्र्याचा च पजरणाम आहे, अशी एकंिर त्र्ाचंी भाििा असे. 
िेिें शिेीचें आजण माळ्र्ाचें काम जह आश्रमिासी च करीि. साित्र्ा माळ्र्ाप्रमाणें भ िरिीभाई गािर, 
रिाळी, काकड्ाचंी िेहमी उपासिा करीि असािर्ाचे! 
 

माणळये जेउिें नेिंें  । िेउिें णनिािं णि गेिें 
िया पाणिया ऐसे केिंें  । होआिें गा 

 
माळ्र्ाच्र्ा कामािूंि जकिी हा स ंिर बोध ज्ञािेश्वरािंीं जिला आहे! िीििाच्र्ा अंगप्रत्र्ंगाशीं संबधं 
राखल्र्ाजशिार् िीििािंला बोध िरी कसा जमळेल? पाण्र्ािं पडल्र्ाजशिार् पोहिा ंरे्ईल कार्? आश्रमािं 
गोपालिाचें काम जह कसोशीिें होि असे. गोमािेचे ि सिें कौि क करूि कार् उपर्ोग? जिची सेिा केली 
पाजहिे. जिची धार काढािी, गोठा साफ करािा. ििीि ििीि प्रर्ोग करूि गाईची र्ोग्र्िा िाढिािी. 
गोब्राह्मण प्रजिपालि हें िर वहि धमाचें ब्रीििातर्. गाईपासूि अगिीं िेट जििान् ब्राह्मणापरं्ि सिांचें पालि 
हा त्र्ाचा अिय खरा च, पण त्र्ािं गाईला पजहलें  थिाि जिलें . त्र्ािं वहि धमाची अवहसेची, अिैिाची, 
जिशाल दृजष्ट भरूि राजहली आहे. गार् केिळ उपर्ोगी म्हणूि जिची उपासिा िाहीं करािर्ाची, िर आपला 
संबंध पश सृष्टीशीं जह रे्ऊं िेण्र्ासाठीं आपल्र्ा संघािं मि ष्ट्रे्िर प्राजण जह िाखल कराि े म्हणूि गाईची 
उपासिा करािर्ाची. गाईजशिार् श्रीकृष्ट्ण भगिाि शोभि िाहीि. पॅलेथटाइिमध्र्ें जिथिाचें जह असेंच िाहीं 
का?ं त्र्ाच्र्ा जचत्रािं िीं कोंकरें आपलीं असािर्ाचीं च. हा कृष्ट्ण इकडे गाई चारी िो जिकडे कोंकरें चारी. 
िोन्हींकडे एक च दृजष्ट, एक च अवहसा, एक च िात्सल्र्! आश्रमािं गोरक्षणाचें काम अवहसेचें अपजरहार्य 
अंग, वहि धमाचें अपजरहार्य अंग म्हणूि अजिशर् पजरश्रमपूियक चालि असे. असा माणसापं्रमाणें एकेक 
कामाचा व्र्ाप जह िाढि गेला. त्र्ाम ळें  कोचरबप्रमाणें एकत्र थिर्ंपाक मात्र केला िाि िसे. िो िो अलग 
थिर्ंपाक करी. िरी प्रत्रे्काच्र्ा थिर्ंपाकािं, भोििािं जह फार मोठी दृजष्ट असे. िेिण म्हणिे च काहंीं 
िीिि िव्हे, हें खरें; िरी त्र्ािं मि ष्ट्र्ाची िृजत्त बिण्र्ाचा प्रश्ि असिो. “आहार श द्धौ सत्त्िश जद्धः” वकिा 
“र् तिाहार जिहारथर्”, इत्र्ाजि िचिें जह हाच प्राचीि अि भि सागंिाि. थिच्छिा, जिमांसिा आजण सरं्म 
ही भारिीर् भोििािंली सामान्र् दृजष्ट आहे. आहाराच्र्ा प्रर्ोगािं अध्र्ात्म, आरोग्र्, थििेशी धमय आजण 
अियशास्त्र अशी चि रंग दृजष्ट एकिटूि रे्िें प्रर्ोग केले िाि. 
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आश्रम हा सिय दृष्टींिीं प्रर्ोगशाळा च असे. ििीि ििीि प्रर्ोग करािर्ाचे. त्र्ािंलें  सार घ्र्ािर्ाचें. 
उत्तरोत्तर साधकभािािे सशंोधि करािर्ाचें आजण सेिा करािर्ाची, हेंच रे्िलें  कार्य. त्र्ाच्र्ा र्ोगािे 
एकंिर सत्त्िग णाची िाढ व्हािी. अशी रे्िली र्ोििा. िेहाचें आरोग्र् िाढि िािें, मिािं िर्ा-क्षमा-
शािंीचा ठसा उमटूि ब द्धींि खऱ्र्ा ज्ञािाची जिज्ञासा िीव्रिम होि िािी हें सत्िग णाचें जत्रजिध कार्य 
उत्तमोत्तम व्हािें, म्हणूि च िािा िऱ्हेचे प्रर्ोग. म्हणूि अक्षर जशक्षणापेक्षा रे्िे सत्र्ाकडे म ख्र् लक्ष जिलें  
िाई. कारण सत्र् हा सिय ग णाचंा ग ण्र्ा आहे. सत्र्ामागे सियच ग ण आपोआप धािि रे्िाि. एक सत्र् िर 
सजधल िर त्र्ािं इिर गोष्टी रे्िाि च. पण सत्र् सोडूि अिेक गोष्टींमागें धािल्र्ास एक जह गोष्ट हािीं रे्ि 
िाहीं. म्हणूि साजहत्र् जिसरूि सत्र् थमरािें, ही रे्िली पद्धजि. म ख्र् लक्ष सत्र्ाकडे, आत्मजहिाकडे 
द्यािर्ाचे. त्र्ािे िमािे सहि च सिांचे जहि व्हािें, अशी रे्िली जिचारसरणी. परथपराचं्र्ा स खािं जिरोध 
असूं शकेल परंि  जहिािं जिरोध असणें शतर् िाही. थिजहिािं परजहि सहि च रे्िे. 
 

स्िान्द्ि  सुखाय िुिंसी रघुनाथ गाथा । 
भाषाणनबंधमणिमंजुिंमािनोणि । 

 
ि लसीिास थिान्िःस खासाठी रामार्ण रचिाि. गोष्ट खरी. पण त्र्ाम ळे करोडों लोकाचं्र्ा िीििाला शाजंि 
जमळिे. थिान्िः स खासाठीं िे िे केलें  िें जिश्वाच्र्ा आत्म्र्ाशीं िाऊि जभडलें  च पाजहिे. सरोिरािं धोंडा 
टाकला कीं, त्र्ाची िि यळें  पाण्र्ाि िर्ार होऊि िीं सिय सरोिर व्र्ापिाि च. साखर ि धािं टाकल्र्ाबरोबर 
िी जिरघळिे. केिळ ि ग्धथिरूप होऊि राहिे. लोक म्हणिाि, आम्ही िूध प्र्ालों. साखरेचें िािं जह कोणी 
काढीि िाहींि. गोड गोड िूध जपिाि, पण साखरे चें िािं िाहीं. जिरहंकार होऊि साखरेप्रमाणे 
जिश्वात्म्र्ाशीं जमळूि, शून्र्ित् होऊि सेिा करािी, हें च र्ा आश्रमाचें ध्रे्र्. िेिढ्यासाठीं मोठमोठ्या 
इमारिी बाधंल्र्ा. जिद्याथ्र्ांसाठी प्रचंड छात्रालर्, जशक्षकासंाठीं—क ट ंबीििासाठीं घरें, जिणकामाची 
इमारि, महात्मािींसाठीं िागा, गोशाळेसाठीं इमारि, कोठाराची िागा, प थिकालर्ाची िागा, िणूं कार् 
िें एक गािं च िसले. पण ह्या महाप रुषासाठीं िेिे कोणची िागा होिी? संन्र्ाशाच्र्ा क टीप्रमाणें 
साबरमिीच्र्ा िीरािर एक छोटी िोि खोल्र्ाचंी इमारि जमळाली होिी. इिर इमारिींपासूि िें जठकाण 
अगिीं जिराळे च जिसे. त्र्ाच्र्ा ििळच महात्मािींचें जििासथिाि होिें. िेिूि ििळ च प्राियिेची उघड्ािं 
बसण्र्ाची रेिीची िागा असे. सिय स्त्री-प रुष िेिे प्राियिेसाठीं िमि. समािािं िेहमीं स्त्री-प रुष, लहाि-
मोठा, मालक-मिूर, स रूप-क रूप, ब जद्धमाि-अब जद्धमाि—िािा प्रकारािंीं भेि पडि असिो. िो भेि 
प्राियिेच्र्ा जठकाणीं, िेिासमोर ल प्ि होऊि िािा असे िें थिळ असे. िेिे मी मोठा, मी प ढच्र्ा िागीं बसेि, 
िंू लहाि म्हणिू मागे बस असा भेिभाि िाहीं. सूर्यिारार्णाप ढे मोठा जििा, जििटी, काििा सिय सारखेच. 
बािशहा रे्िो कीं, जभकारी रे्िो िेिाप ढे िे सारखेच. अिैि भाििेिे िेिें बसािर्ाचें, स्थिि-प्रज्ञाचे श्लोक 
म्हणाि,े रामिामाचा घोष करािा, संिाचं्र्ा स ंिर स ंिर भििाशंी एकरूप व्हािें. घटकाभर ह्या िगाच्र्ा 
पसाऱ्र्ािूि अगिीं अजलप्ि होऊि भस्तिरसािं लीि व्हािंें, असें हें थिळ असे. िथि िः सिय जििसभर 
भस्तिमर् च असािें पण ह्या प्राियिेच्र्ा िळेीं भस्तिभािाचा जिशषे अभ्र्ास करािा. शजररािं अिंि जछद्रें 
आहेि. त्र्ािंीं आंिबाहेर हिा िाि रे्ि असिेच. पण हिा घेण्र्ाचें म ख्र् काम िाकािें करािर्ाचें. िसेंच 
प्राियिेचें. सिय सेिा-कमांि उपासिा च करािर्ाची पण रे्िें ही खास उपासिा करािर्ाची. सिय प्रहर 
सारखेच. पण सकाळच्र्ा िळेेला रामप्रहर म्हणािर्ाचें. म्हणिे इिर प्रहर काहंी हराम प्रहर िाहींि. र्ा 
प्राियिेच्र्ा िारें परमेश्वराची करुणा भाकूि िम्र व्हािर्ाचें, भतिीच्र्ा झऱ्र्ािं थिाि करूि श द्ध व्हािर्ाचें, 
थफूिीच्र्ा चिैन्र्ािें उत्साजहि व्हािर्ाचें, अशी ही आश्रमािंील सिांि महत्त्िाची िागा असे. उघड्ामध्र्ें 
असलेली, आकाशाच्र्ा जिशालिेिें ब्रह्ममर् झालेलीं, उषःकाल आजण संध्र्ाकाळ च्र्ा अजलप्ििेिें 
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सिलेली, चंद्र-िारकाचं्र्ा थिगीर् प्रकाशािें भारलेली, ििीच्र्ा काठाम ळें  करुणेिें िबिबलेली, िाळूम ळें 
आपली भजूमका थपष्ट करणारी—एक िळे हे िाळूचे कण मोिले िािील, पण ईश्वराच्र्ा ग णाचंा िाग 
लागणार िाहीं—र्ा भजूमकेिें गद गि बिलेली, अशी िी अद भ ि िागा असे. िेिें प्राियिेच्र्ा िळेीं जििा स द्धा ं
ठेिािर्ाचा िाहीं. आिाि जह अगिीं कोमल, संिािी आजण हलका ठेिािर्ाचा. अव्र्तिाच्र्ा सहि 
स्थििीचा कोणत्र्ाजह कृजत्रमिेिें भगं होईल, असें िेिें काहंीं जह करािर्ाचें िाहीं. िेिें आरिी िाहीं. 
झािंमृि ंगाची झ म्मड िाहीं. धूपिीपाची ‘स गंधी जिडी’ िाहीं. काहंीं िाहंीं. केिळ एखािें कोमल िंि  िाद्य 
असे अगर िसे, त्र्ा जठकाणीं प्राियिा आपली स रू च व्हािर्ाची! िेिल्र्ा गार्िािं पजंडि खरे प्रम ख असि. 
संगीि-शास्त्रािं त्र्ािंी िपेंच्र्ा िपें घालजिलेली होिीं. प्राियिेिल्र्ा भििािंीं त्र्ाचं्र्ा जिदे्यचें खरें साियक होि 
असे. आपल्र्ा कलेचें प्रिशयि करािें, गार्कमंडळीकडूि ‘हो! —िाहिा! तर्ा खूब!’ अशी प्रशसंा करूि 
घ्र्ािी, द्रव्र्ाच्र्ा पोिड्ा भराव्र्ा, बह िेक गार्काचंी 
 

जैसी राधंििी रससोय णनकी । करूणनया ंमोिंें  णिकी 
िैसा भोगासाठी अणििेकी । धाणडिी धमुश 

 
अशीच हीि स्थििी असे. परंि  पंजडि खरे हे असल्र्ा खोट्या मागाला लागलेले िव्हिे. प्राियिेंि संगीि 
म्हणणारा, प्राियिा चालजिणारा, िारिाप्रमाणें भतिीभािािें भरलेला, जिथपृह आजण कलामर् असािा. पं. 
खरे हे िारि सापं्रिार्ािंले होिे असें म्हणिां रे्ईल. आश्चर्ाची गोष्ट अशी कीं, इिकें  संगीिशास्त्राचे आचार्य 
असूि िे ह्या महाप रुषाच्र्ा आिािािर खूष असि. ििेोपजिषिाचें मंत्र, गीिेचे श्लोक म्हणिािंा िे जिव्र् 
संगीि रे्िें प्रगट होि असे त्र्ािर महात्मािी प्रमाणें पं. खरे ही म ग्ध होऊि िाि. संगीिािरचीं संथकृि 
प थिकें  समिूि घेण्र्ाच्र्ा जिजमत्तािें िोि िोि िास िे रे्ऊि बसािर्ाचे. मग प ष्ट्कळ चचा व्हािर्ाची. पं. 
खऱ्र्ाकंडे संगीिाचें थििः जशक्षण घेण्र्ासाठी ३–४ मजहिे िोडा िळे जह जिला गेला होिा. प्राियिेंि 
‘काशीबेि’ कडूि जह कधी कधीं महात्मािी पिें म्हणििू घेि. महात्मािींचे प िणे छगिलाल गाधंी र्ाचं्र्ा र्ा 
पत्िी. अजिशर् सास्त्िक िृत्तीच्र्ा म्हणूि सिांिा पूज्र् असि. त्र्ाचंी िृजत्त त्र्ांच्र्ा ग िरािी पद्यें म्हणण्र्ाि 
जह उमटूि पडि असे. महात्मािींचे िजक्षण अजिकेपासूि चे म सलमाि सहकारी इमामसाहेब प्रसंगोपाि 
क राण म्हणि. जिथिी पद्यें, सिय धमांिलीं गार्िें प्राियिेंि म्हटली िाि. प्राियिेिंिर प्रसंगाि सार महात्मािी 
जिरजिराळ्र्ा िऱ्हेचा उपिेश करीि. सिय आश्रमिाजसर्ािंा िें एक स ंिर मागयिशयि असे. हें काम आिा ं
महात्मािींिीं ह्या महाप रुषािर सोंपजिलें , त्र्ाम ळे रे्िल्र्ा अिंि ज्ञािाची आश्रमीर्ासं कल्पिा रे्ऊं 
लागली. िो िडेाजपसा िाटि असे, िो च आिा ंमहाज्ञािीं भासूं लागला. प्राियिेंि ग िरािी भाषेि सागंाि े
लागे. त्र्ाम ळें  ग िरािी भाषेचा कसूि अभ्र्ास केला. आश्रमािंील राष्ट्रीर् शाळेंिील म लािंा जशकजिण्र्ाचें 
जह काम महात्मािींिीं जिलें . त्र्ािळेीं िेिल्र्ा राष्ट्रीर् शाळेंिल्र्ा म लािंा जशकजिण्र्ािं काकासाहेब 
कालेलकरासंारखे अष्टपलूै जििाि, जकशोरलालभाई जमश्रूिाला र्ासंारखे िकय प्रधाि साधक, अप्पासाहेब 
पटिधयिासंारखे जिष्ठािान् जचकाटीचे जशक्षक होिे, िरहजरभाई परेख जह होिे. बापूिींच्र्ा साजन्नध्र्ािं 
असलेले महािेिभाई िेसाई जह प्रसंगोपात्त जिद्याथ्र्ांिा काहंी सागंि. सगंीिासाठी पंजडििी िर िर्ार च 
असि. परंि  म लािंा रे्िें िें ज्ञाि जमळे िें कोठेंच जमळंू शकि िसे. रे्िें ग रु आजण आई िणूं एकजत्रि 
झालेली आहेि असा जिद्याथ्र्ांिा भास होई. आश्रमािं मात्र जिद्याथ्र्ांखेरीि इिरािंा केिळ ग रुत्िाची 
भजूमका च िेिढी जिसे. महात्मािींिा आश्रमािं सगळे बापूिी म्हणि—कथि रबा स द्धा ‘बापूिी’ म्हणि. 
बापूिी म्हणिे ‘बाबा’. पत्िी पिीला बाप ह्या भाििेिे पहािे आजण पिी पत्िीला ‘मािा’ ह्या भाििेिे पाहिो, 
केिढा त्र्ा िोि आत्म्र्ाचंा जिकास! रामकृष्ट्ण परमहंसाचं्र्ा पत्िीिीं एकिा ं त्र्ािंा सहि जिचारलें  
‘माझ्र्ाकडे ि म्ही कोणत्र्ा भाििेिें पाहिा?’ ‘रामकृष्ट्णािंीं चटकन् उत्तर जिलें  “साक्षात् िगिंबेच्र्ा 
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भािाखेरीि मला ि झ्र्ा जठकाणीं ि सरे काहंीं च जिसि िाही”. आश्रमाला अशीं जिव्र् मािा-जपिरे जमळाली 
होिीं, पण ग रु िव्हिा. आिा हा ग रु लाभला. म लािंा मात्र ग रु आजण आई िोन्हीं एकत्र च र्ा जठकाणी 
जिसि. म लाचं्र्ा मेळ्र्ािं बसलेला हा प रुष आजण इिर मोठ्या मंडळीि असिािंा हा प रुष—ह्या अगिीं 
जभन्न व्र्स्ति भासि. ब्रह्मचाऱ्र्ाच्र्ा जठकाणीं हें िात्सल्र् पाहूि आश्चर्य िाटेल. पण ब्रह्मचाऱ्र्ाच्र्ा ं
िात्सल्र्ाची बरोबरी कोण करणार? भीष्ट्माचार्ांिा म लगा िाहीं आजण म लाजशिार् िर मि ष्ट्र्ाला सद गजि 
िाही? असा एकािें प्रश्ि जिचारला. त्र्ाला व्र्ासािंीं उत्तर जिलें . अरे, भीष्ट्माचार्ांचे िर सगळे च प त्र 
आहेि. रे्िें जह ही च स्थिजि असे. मात्र जिद्यािी िाटेल िसा असेल िर रे्िें त्र्ाचें िमािर्ाचें िाहीं. 
श्रद्धािान् जिद्यािी रे्िे िारंिार र्ािर्ाचे आजण िािा िऱ्हेिें हाथर्-जििोि-संिािाि िळे केव्हा ं च जिघूि 
िािर्ाचा. केिळ थिगीर् आिंिािें िें िािािरण भरूि िाई. जिद्याथ्र्ांमध्र्ें हा प रुष जििका ख ले जििका 
कोठे च ख ललेला जिसािर्ाचा िाहीं. बाल-गोपाळाचं्र्ा मेळ्र्ािं केिळ म तिीचा आिंि च झ लिो आहे असे 
जिसे! लहाि जिद्यािी म्हणिे बाळकृष्ट्णाची मूर्ति ह्या भाििेिें सिि पाजहलें  िाई. मी जिद्याथ्र्ांिा जशकजििो 
त्र्ापेक्षा ं जकिी िरी पट जिद्याथ्र्ांपासूि जशकिों असें िेहमीचें उद गार असि. ग ळाभोंििीं म ंग्र्ा आजण 
फ लाभोंििीं भ गें िसे िेहमीं ग ंगि असािर्ाचे िशीं म लें  रे्िे िेहमी च घोटाळि असािर्ाची. म लापंाशीं 
अंिःकरण उघडें होई. त्र्ािंा अिेक िऱ्हेिें बोध जिला िाई. असे सियच प्रसंग अजिशर् उ्ोधक आजण 
थफूर्तििार्क असि. त्र्ािं प न्हा कृजत्रमिा म ळींच िसािर्ाची. िे िे प्रसंग आजण ििि सार बोध आपोआप 
प्रकट होई. आई संबधंीं जह साजंगिलें  िाई. हा पहा अशासारखा च प ढील एक व्र्ाख्र्ािािंील उिारा. 
 

“मी आईचा म लगा आहे, कोणी आईचीं म ले असिाि िर कोणी बापाचीं, िर कोणी आिोबाचंी. मी 
आईचा आहें. ि म्ही म्हणाल हें कार् सागंिा?ं ि म्हाला ही गंमि िाटेल. परंि  ही गंमि िाहीं. िी मी ओळख 
आिा ं साजंगिली िी माझी पूणय ओळख आहे. मी आईचा म लगा आहें. म्हणिे माझ्र्ा िीििािर आईचा 
पजरणाम िेिढा झाला िेिढा क्वजचि च इिर कोणाचा झाला असेल! जस्त्रर्ाकंडे पाहाण्र्ाची माझी ही च दृजष्ट 
आहे. आईच्र्ा च दृष्टीिें मी जस्त्रर्ाकंडे पाहािों. माझ्र्ािर आईची िेिढी सत्ता आहे िेिढी ि सऱ्र्ा कोणत्र्ा 
जह िािलगाची िाहीं. जििें लािलें  िें िळण, जििें लािली िी जिशा. आईिें िें जशकजिलें , त्र्ाच्र्ाशीं िें 
ि ळेल िें मी घेिलें .” कधी मौि आजण सिि कमािर बोलणे जिघािर्ाचें. आश्रमािंली च उिाहरणे 
जिद्याथ्र्ांिा कळकळीि साजंगिलीं िािर्ाची. “िे छोटेलालिी पहा. कसे एकमागी आहेि, सिि राब राब 
राबिाि सिोजिि मौिी.” “प्रभ िास, िंू च म्हणालास िा कीं, आमचे आिोबा म्हणि ‘मगिलाल छगिलाल 
सोिािा िे िेमिा िीरा गारािा’, र्ाचा अिय समिलास का? खरोखर मगिलालभाई आजण छगिलालभाई 
सोन्र्ासाखे च आहेि. ि म्ही त्र्ाचंें उिाहरण डोळ्र्ाप ढे ठेिा. अगिीं ििळचे आहेि म्हणूि ि लयक्ष होिें. पण 
त्र्ािं आपली फार हाजि आहे. मि ष्ट्र् बह धा आपल्र्ा आसपासची प्रत्र्क्ष घडणारी सज्जििेचीं, पजित्रिेचीं 
उिाहरणें लक्षािं च घेि िाहीं. त्र्ाग, पजित्रिा इत्र्ाजि स ग ण बह धा हिार पाचंशें िषें मागे असािर्ाचे. िर 
आिच्र्ा जिििं संिाजंिषर्ीं मी आधंळा असेि िर हिार पाचंशें िषापूिींच्र्ा संिाचंा आपणाला काहंींच 
उपर्ोग होणार िाहीं. मला िर माझ्र्ा आसपास इिकीं पजित्र उिाहरणें रोिच्र्ा रोि पहािर्ास 
सापंडिाि कीं, अशा संगिीि राहण्र्ाचें भाग्र् िर जिजश्चि जमळणार असेल िर िन्मोिन्मीं मोक्ष ि मागिा ंिें 
भाग्र् पत्करण्र्ाची मला इच्छा होईल.” असा बोध जिला िाई. त्र्ापेक्षा ं प्रत्र्क्ष उिाहरणाचा पजरणाम 
अजधक िीव्रिर असे. जिद्याथ्र्ांप ढे त्र्ा उिाहरणाची मरू्ति ढळढळीि िेहमी उभी राही. पहाटें सिांच्र्ा आधीं 
िीि िाििा ं उठूि साबरमिीच्र्ा िंडगार पाण्र्ािं थिाि करािर्ाचें. मग छात्रालर्ािंील जिद्याथ्र्ांस 
घंटेबरोबर चार िाििा ंउठिािर्ाचें. प्रत्रे्कािे घंटेबरोबर िाबडिोब आंिरुण सोडलें  पाजहिे. िाबडिोब 
प्रािर्तिजध आटोपूि ििीिर थिािाला गेलें  पाजहिे. प्राियिेंि जशथििार बसूि िंिर िमथकाराजि व्र्ार्ाम 
रीिसर घेिला पाजहिे. आपले कपडे, आपलीं प थिकें , आपलें  सिय सामाि व्र्िस्थिि, थिच्छ आजण स ंिर 
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िऱ्हेि ठेजिलें  पाजहिे—अशी प्रत्रे्क बाबिींि कडक जशथि असे. जिद्याथ्र्ांि कणखरपणा पाजहिे, आळस 
र्स्त्कंजचि जह िको, छािछोकीपणा म ळींच कामाचा िाहीं. आश्रमािंलें  छात्रालर् असें स ंिर िऱ्हेिें थििःच्र्ा 
िेखरेखीखालीं चालजिलें  होिें. जशथि अजिशर् कडक असूि म लें  आिंिािं जिमग्ि असि. उिासीििेची 
रोगट छटा म ळीं च जिसािर्ाची िाहीं. कारण त्र्ा कार्यिमाच्र्ा िीव्र र्ंत्राला पे्रमाचें, आस्त्मक-बोधाचें िेल 
सिि जमळि राही, त्र्ाम ळें  घषयणाची भीजि च िसे. अभ्र्ास स द्धा भरपूर होई. जभकारडेपणा म ळींच िसे. 
जिरजिराळ्र्ा जठकाणाहूि आलेलीं िी म लें , त्र्ाचें ि िे संथकार बिलूि त्र्ािंा ििीि संथकार िेण्र्ासाठीं 
अभ्र्ासाची चागंली च चालिा जिली होिी. उच्च जिषर्ाची गोडी लािल्र्ाजशिार् सामान्र् जिषर् स टि िाहीं, 
हें िाणिू ब जद्धपूियक, मािसशास्त्राचा पूणय जिचार करूि त्र्ा जिरजिराळ्र्ा जठकाणच्र्ा म लाचें संथकार 
एकिम हा ंहा ंम्हणिा बिलूि टाकले. एकच जििा पेटिला आजण अंधाराचे समूळ उच्चाटि केलें . थफ वलग! 
एकच जठणगी िी!! सबंि अरण्र्ाच्र्ा अरण्र् पेटििू िेिे!!! त्र्ाप्रमाणे च झालें . म लें  जििसभर 
िेिण्र्ाखाण्र्ाची च चचा करािर्ाचीं. आि भािींि मीठ च िाथि होिें. िी पोळी ख सख शीि झाली. पण 
भाि पचपचीि होिा. त्र्ा म लाचा टॉिले रंगीि आहे आजण माझा सफेि पाढंरा थिच्छ आहे— काहंीं िरी 
बाह्य जिषर्ािर म लें  बडबडि असािर्ाचीं. त्र्ाला िाळ िा ंिंत्र. हें त्र्ा ंम लाचंें अिलक्षण १५/२० जििसािं 
एकिम पालटूि टाकलें . म लािंा गजणिाची आजण संथकृिची गोडी इितर्ा क शलिेिे लाजिली की, त्र्ािंा 
िद र्जिजरति ि सरें काहंीं च जिसेिा. 
 

आपुल्या साणरखे करीिी िात्काळ । 
 
र्ा उतिीचा िेिें प्रत्र्क्ष अि भि आला. खाण्र्ाजपण्र्ाच्र्ा च गोष्टींि म लें  पूिी मग्ि असि, हीं पूियिन्मीचीं 
आचाऱ्र्ाचीं म लें  िर िसिील? काहंी बकाल करंट्याच्र्ा घरािं िाढलेलीं सिोजिि भकू भकू करणारीं ब -
भ जक्षि म लें  आहेि?—असें िाटािें, िेिें आिा जिराळेंच दृश्र् जिसूं लागलें . िीं च म लें  आिा ं जिरजिराळ्र्ा 
छंिािंलीं, जिरजिराळ्र्ा िृत्तािंलीं सथंकृि िचिें िल्लीििेिें म्हणूि िािािरणाला जह त्र्ाच िािािं ग ंगिू ं
लागलीं. 
 

मत्तभेेंद्र णिणभन्न कंुभ कििं िासैके बद्धस्पृह  
कक जीिश िृिमणि मानमहिामिेसर  केसरी ॥ 

 
अशी िीं गियिा करंू लागलीं. आिांपरं्ि बकरीसारखीं जिसणारीं मेषपात्र म लें  वसहाचे छाि ेिाटंू लागले. 
त्र्ािंा आिा ंि सऱ्र्ा कोणत्र्ा जह जशक्षकाचे जिषर् आिडेिासे झाले. त्र्ाचं्र्ा िगांि जह िीं िाईिाशी झालीं. 
बापूिींकडे त्र्ाची ििार गेली. त्र्ािंा फार कडक जशथि लािली आहे, िीं त्र्ाम ळें  अशति झालेलीं आहेि, 
अशी जह एक ििार होिी. पण ही ि सरी ििार िर अगिीं च पोकळ ठरली. कारण ह्या कडक जशथिींि िीं 
कणखर बिलीं होिीं. त्र्ाचंीं िििें एक सारखी िाढि होिीं. त्र्ाचंी िोंि ठेिलेली असे. पजहल्र्ा 
ििारीबद्दल म लािंा िमििू बापूिींिीं जिचारलें  िेव्हा ं“आम्हालंा हे एक च जशक्षक आजण संथकृि आजण 
गजणि हे जिषर् र्ा खेरीि कशाची जह िरूरी िाहीं”—असें जिरपिाि सिांिीं उत्तर जिलें . त्र्ािळेीं 
डोतर्ािर कें स िाढजिले होिे. त्र्ाचं्र्ा लाबं िटा झाल्र्ा होत्र्ा. आंिली ऋजषिा त्र्ाम ळें  िणूं बाहेर जह 
ख लूि जिसे. िीं िेिलीं राष्ट्रीर् शाळेंिलीं—रातं्रजिि मध र थिर इिथििः प्रीजिर् ति िीं गािी—अशीं 
लिक शा ंप्रमाणें संगीिमग्ि म लें  आजण त्र्ाचंा हा ऋजषि ल्र् ग रू पाहूि प्राचीि आश्रमाचा च हा िेखािा र्ा 
िव्र्ा आश्रमािं अििरला आहे, असें भासे. आपण रे्िें जशक्षण घेि आहों असें त्र्ासं म ळीं च भासि िसे. ही 
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केिळ एक लीला—जिव्िळ आिंि अशी त्र्ाचंी स्थिजि होि असे. पोहिािंा प्रिम कोण कष्ट होिाि पण 
िंिर िो एक जिश्रािंीचा—करमण कीचा प्रकार होिो. रे्िें िीच गोष्ट जिसे. 
 

आजण पोहण्र्ाच्र्ा कलेंि जह हे जिद्यािी िरबिे झाले. जकत्रे्क जशक्षकािंा जह पोहिा ंरे्ि िसे. पण 
म लािंा सिांिा पोहोण्र्ाचा िाि लागला. म लाचें च कार् आश्रमािंील म ली जह पोहण्र्ािं पटाईि झाल्र्ा. 
एकिा ंिर मगिलाल गाधंीच्र्ा म लीिें एका जशक्षकाला मोठ्या धैर्ािें ब डिा ं ब डिा ं िाचजिलें . साबरमिी 
ििीमध्र्ें थििःला जह ब डण्र्ाचा प्रसंग आला होिा. प राम ळें  ििी िाढलेली होिी. जिचा िगे जह िाडंगा 
होिा. त्र्ाम ळें  प्रिाहािं हाि मारूि मारूि िकिा आला, सिांग जशजिल झालें . सिय शस्ति ख ंटूि गेली. 
शिेटीं सिय प्रर्त्ि व्र्िय झाले. िीरािर एक कोणी पोहिा ं ि रे्णारा परका मि ष्ट्र् होिा. त्र्ाला ओरडूि 
साजंगिलें , “मी ब डालों आत्मा अमर आहे र्ाचें थमरण असूं द्या. असें आश्रमीर् मंडळीस सागं.” परंि  ईश्वरी 
कृपेिें िोड्ाच िळेािं खाली उंच भाग पार्ाला लागूि आधार जमळाला आजण िोडी जिश्राजंि जमळूि परि 
आश्रमािं रे्िा ंआलें . म लािंा घेऊि अबूच्र्ा पहाडािर प्रिासािं असिािंा जह असाच एक प्रसंग आला होिा. 
काकासाहेब कालेलकराबंरोबर बोलि बोलि िाट िंगलािं कोठें आलों ह्याचें जफरिािंा भाि राजहलें  िाहीं. 
इितर्ािं कोणत्र्ा संकटािं आपण आहोंि हें काकासाहेबाचं्र्ा लक्षािं आलें . पाचं साि हािािर समोर एक 
प्रचंड िाघ आजण जिितर्ा अिंरािर मागें िशीच एक िाघीण उभी होिीं. िोघें जह ह्या िोघाकंडे पहाि होिे. 
लगे च कार् करािें ह्याचा जिचार झाला. उन्हामंध्र्ें िाघ सहसा रे्ि िाहीं. ििळ च बािूला उन्ह जिसि 
होिें. िेिें हळंू हळंू सरकूि डोंगराच्र्ा िरड्ा उिरूि गेल्र्ाम ळें  हें संकट टळलें . महाप रुषािंर संकटें 
रे्िाि आजण अकस्ल्पि िऱ्हेिें िाहींशीं जह होिाि. लढाईच्र्ा गिीि िेपोजलर्ि बोिापाटयिर असंख्र् गोळ्र्ा 
रे्ऊि पडि. जशपाई, िेपोजलर्िला मागें परिण्र्ाची जििंजि करीि. पण त्र्ाचें उत्तर ठरलेलें  असें. “मला 
मारील अशी गोळी अद्याप कोणत्र्ा जह कारखान्र्ािं िर्ार झालेली िाहीं.” अमिाबािच्र्ा िंग्र्ािं 
जशपार्ािंीं िमािािर गोळ्र्ा झाडल्र्ा होत्र्ा. मोठा िंगा झाला होिा. त्र्ा िळेीं आश्रमािूंि काकासाहेब ि 
इिर मंडळीबरोबर शािंिा राखण्र्ासाठीं भर िंग्र्ािं गिींि िाण्र्ाचा प्रसंग आला होिा. गोळ्र्ा िोि चार 
हािािंर रे्ऊि पडि. जकत्रे्क माणसें िखमी झालीं. परंि  जिभयर्िेिें समिाऊि सागंणाऱ्र्ा ह्या लोकािंर 
गोळ्र्ा म ळींच आल्र्ा िाहींि. ज्ञािाची कसोटी संकटािं च होिे. घरीं रणागंणािल्र्ा रम्र् किाचंीं रसभजरि 
िणयिें िाचणें आजण रणागंणािं ध मश्चिीमध्र्ें प्रत्र्क्ष भाग घेणें र्ािं केिढा फरक आहे! 
 

र्ा अिेक संकटाचं्र्ा कसोटीिें िाििू स लाखूि जिघालेलें  ज्ञाि आिा ं सिय आश्रमीर्ाचं्र्ा 
आकषयणाचा जिषर् झालें . त्र्ाम ळें  जिद्याथ्र्ांप्रमाणें मोठ्या मंडळींिा जह जशकण्र्ाची लालसा उत्पन्न झाली. 
जिद्याथ्र्ांबरोबर ज्ञािाचें िेि सिय आश्रमांि फैलाििू गेलें . प्राियिेंिील प्रिचिािंीं हृिर्ें िल्लीि करूि 
सोडलीं. मोठ्या मंडळींिीं आपला एक पाठ घ्र्ािा म्हणूि जििंिी केली. ही सिय मंडळी िोर र्ोग्र्िेची, 
िर्ािें जह लहाि िव्हेि िरी— 
 

िस्माद गुरंू प्रपदे्यि णजज्ञासु : श्रेय उत्तमम् । 
र्ाब्दे परे ि णनष्ट्िािंं ब्रह्मण्युपर्माश्रयम् ॥ 

 
र्ा िम्र िृत्तीिें पाठाला रे्ि. पहाटे कडक िंडी पडलेली असािर्ाची. अंगािर काटंा उभा राही. 
साबरमिीच्र्ा बफासारख्र्ा गार पाण्र्ािं थिाि केल्र्ािर िर ह डह डी भरे, िरी सियिणािंीं थिाि करूि च 
र्ािें, अशी जशथि होिी. श किेिाप्रमाणें फति िेसण्र्ाचें िस्त्र िेिढें बाकी ‘जिशोऽजप िसिम्’ अशा स्थििींि 
िो िगय घेण्र्ािं रे्ई. आप्पासाहेब पटिधयि, मगिलालभाई गाधंी, महािेिभाई िेसाई अशी िी मंडळी 
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प्रभािकाळीं साबरमिीच्र्ा िीरािर पाठाला बसि असि. मग ििेोपजिषिापासूि संिपरंपरेपरं्िचें सिय 
ित्त्िज्ञाि िेिें िशयि िेई. जिन्ही काळाचंें एकत्र िशयि होऊि पाठ संपिािा— 
 

णदक्कािंाद्यनिणछन्नानंिणिन्द्मात्रमूिशये । 
स्िानुभूत्येकमानाय नम : र्ािंाय िेजसे ॥ 

 
अशी सिांची अिथिा व्हािर्ाची! सि ंिण त्र्ा शािं िेिोमर् मूिीला मिािंल्र्ा मिािं िमथकार करूि 
जिघूि िािर्ाचे. 
 

पण जिद्याथ्र्ांच्र्ा मेळ्र्ािंली मिा रे्िें िसे. त्र्ािं प न्हा जिष्ठािान् जिद्यार्ति असिािंा िो भाि असे 
िो इिरत्र प्रगट व्हािर्ाचा िाहीं. िेिथिी, जिष्ठािान् जिद्यार्ति हाच कार्यकारी होऊं शकिो. शभंर 
आंधळ्र्ापेंक्षा ंएक डोळस चागंला ही रे्िें दृजष्ट असे. 
 

एकेनाणप णह रू्रेि कसणह स्िणपणि रणक्षिम् । 
सदैि दर्णभ : पुतै्रभारं िहणि रासणभ ॥ 

 
ही कार्यकाजरणी दृजष्ट रे्िें सिैि िागिृ असे. भाराभर भरिाडाची िरूर िाहीं. एक च वसहाचा बच्चा बस 
आहे असा जिचार रे्िें पक्का झालेला होिा. िगािं आिूबािूला पसरलेल्र्ा िडिेचा िारंिार पजरणाम 
होऊि, व्र्िहारािंल्र्ा िफािोट्यािें जचत्त भाराििू िाऊि आसतिीच्र्ा िडपणाखालीं जिश्चेष्ट होऊि सियत्र 
िडिािाची छटा पसरिे, िेि मािळिें; बाल्र् काळािं चैिन्र्मर् असलेलें  मि ष्ट्र्ाचें मि प ढें केिळ र्तं्रित् 
बििें. हृिर्थि परमात्म्र्ाची ओळख ब िूि िािे. मी मत्र्य िेह आहे आजण रे रे करीि िो जटकिािर्ाचा 
आहे, ही च एक मिीषा िेिें ठाणें िेऊि बसिे. मी खडिर कष्ट करीि, ज्ञािाचे प्रािंच्र्ा प्रािं काबीि करीि, 
प्रत्र्क्ष चैिन्र्ाची गाठं घेईि, माझ्र्ा िेहाचें हें पोिडें ि च्छ समिूि, ईश्वरी कार्ासाठीं त्र्ाचें बजलिाि 
िेण्र्ास िर्ार होईि ही इच्छा च िेिें उद्भिू ंशकि िाहीं. असले िड ठोकळे कार् कामाचे? अशी दृजष्ट 
अगिी प्रिमपासूि च असे. िेिें बल िाहीं िेिें बजलिाि कशाचें? जिष्ठािान् माणसाचंी िरूरी एिढ्यासाठीं 
च. िडाशीं लढूि चिैन्र्ाचा प्रकाश सियत्र पसरूि द्यािा ही च मिीषा रे्िें असे. अशी मिीषा असलेला 
मि ष्ट्र् बाह्य अिडंबर, संख्रे्चें बल, आजण िरिरच्र्ा पसाऱ्र्ाच्र्ा अगिीं जिरुद्ध असिो. कारण त्र्ाला एक 
च सत्र्िान् जिष्ठािान् माणसाचें सामथ्र्य कार् करिें र्ाची पूणय कल्पिा असिे. ज्र्ािळेीं िडिेची धूळ 
लोकसमािािर िारंिार पसरिे, जिच्र्ा गडि अधंःकारािें िशजिशा व्र्ाप्ि होिाि, जिश्व सिय िमोग णाच्र्ा 
गिेंि लोटलें  िाऊं लागिें, थिािाजशिार् कोणाला काहंीं जिसि िाहीं, त्र्ा िळेीं एकिम प्रकाशाची एक 
मोठी लाट रे्िे, सगळीकडचा िमोग ण िष्ट होिो, रिोग ण मारला िािो, आजण िैिी संपत्तीची प न्हा 
प्रथिापिा होिे. हें कार्य ि ियम्र् जिष्ठेंिूि िर्ार होिें. शेंकडों संथिा, शेंकडों र्ोििा, शेंकडों सभा, करोडों 
साधिें िें कार्य करंू शकि िाहींि िें कार्य असा िाज्िल्र् जिष्ठेचा मि ष्ट्र् करंू शकिो. म्हणूि रे्िें 
आचार्ाची, ग रूची भजूमका िरी बाणली होिी, िरी िाटेल िो मि ष्ट्र् ििळ रे्ऊं शकि िसे. झंझािाि 
स टािा आजण िारधूळ पसरूि जिकडे जिकडे ििािंल्र्ा कच्च्र्ा आजण क िट फळाचंी पडापड स रंू व्हािी 
त्र्ाप्रमाणें रे्िें आल्र्ा बरोबर, हा पळाला, िो गळला, त्र्ाची गाळण उडाली, हा फें  फें  करंू लागला अशी 
सगळ्र्ाचंी स्थिजि व्हािर्ाची, कोणी च जटकािर्ाचा िाहीं. रे्िलें  िेि सहि व्हािर्ाचें िाहीं. ज्र्ाच्र्ा 
जठकाणीं जिष्ठा आहे, भस्ति आहे, िेि आहे, िणाि आहे िो च जटके. रे्िें सिय गाळीि काम असे. िाटेल िो 
मि ष्ट्र् र्ािर्ाचा िाहीं. िाटेल िें बोलणें रे्िें सहि केलें  िािर्ाचें िाहीं. रे्िें सिय िाििू स लाखूि परीक्षिू 
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घेिलें  िाई. महात्मािींच्र्ा कार्ाचा सम द्र उचबंळूि रे्िें हिारो िऱ्हेचीं माणसें रे्ि, पण ह्या माणसापंैकीं 
कोणिीं माणसें हािीं धरािीं हें इिरािंा म ळीं च माहीि िसे. Come and follow me I shall make you 
fishers of men, अशी ज्र्ािंा आज्ञा झाली असा च प रुष हें काम करंू शकिो. ज्ञािेश्वरािंीं केिळ १८ िषाि 
महाराष्ट्राच्र्ा सिय सथंकृिीची रचिा केली. ‘सिा सेजि आरण्र् िारुण्र्काळीं’ ची गियिा झाली आजण 
महाराष्ट्रािं थिराज्र्ाचे िारे िाहंू लागले. एक च बजलिाि झालें . िॉडयि, र् िेजटस आजण िाइल ििीच्र्ा 
काठंची प राण संथकृजि एकिम पजरिियि पािली. जिथिाच्र्ा जशकिणीिें िमािमािें र्ूरोप खंडाचा कब्िा 
घेिला. अरबथिािािंल्र्ा ऊंटािरचा महंमि हिारो लोकाचं्र्ा अिंःकरणािं जिरािमाि झाला. धैर्य-
शौर्ाची त्र्ािें ज्र्ोि पेटििू जिली. बोजधिृक्षाखालूि ब द्ध उठले आजण एकिम आजशर्ा खंड पेटूि गेलें . 
र् द्धािं अि यि प्रश्ि जिचारिो कार् आजण त्र्ाला उत्तर िेिा ंिेिा ंसहिासहिी मािििािीच्र्ा जिचाराचें सिय 
सार एकिम बाहेर रे्िें कार्! हा केिळ असीम खोलीचा, िाज्िल्र् जिष्ठचेा पजरणाम. िेिें ि सरें जिसि 
िाहीं. आत्म्र्ाच्र्ा अिंि शतिीव्र्जिजरति ि सरी भाषा िाहीं. 
 

‘आत्मा नं िै णिजानथ अन्द्या िािा णिमंुिथ’ । 
 
आई आई, बाबा बाबा ही अगिीं लहािपणापासूि जशकजिलेली सिय माइक भाषा िो जिसरिो. अशा जिष्ठािान् 
प रुषाची थमरणापेक्षा ंजिथमरणािर च िाथि जभथि असिे. म्हणूि त्र्ाच्र्ा थमरणशतिीची बरोबरी कोण जह 
करंू शकि िाहीं. 
 

पै व्याकरिीं िोखडा । िकी अणिगाढा । आत्मज्ञानीं फुडा । जात्यधं िो 
 
असलें  आधंळेपण त्र्ाला रुचि िाहीं. िो “आत्मा, आत्मा” हाच जिचार कजरिो, हे च शब्ि बोलिो, आचार-
जिचारािं जह त्र्ाला ि सरें स चि िाहीं. “संघ शस्तिः कलौ र् गे” म्हणि िो भीक मागि जफरि िाहीं, िर 
आत्मशस्ति ही च खरी शस्ति समिूि बेडर िृत्तीिें कालथिलाच्र्ा ि फाि िजरर्ािं आपल्र्ा िेहाच्र्ा क्ष द्र 
होडतर्ािूंि जिःशकं प्रिास करूि िजरर्ा पार करिो. र्ाच िळेीं बापूिींिीं िोरोच्र्ा जसस्व्हल 
जडसोजबजडर्न्सचें संथकृि भाषािंर करण्र्ास साजंगिलें ; िें संथकृि पद्यािं करूि जिलें  गेलें . बापूिी आजण 
काका साहेबािंा िें पाहूि मोठा हषय िाटला. िें भाषािंर काळाच्र्ा िडातर्ािं कोठल्र्ा कोठें गेलें . परंि  
त्र्ािंलें  एक च िातर् िेहमीं म्हटलें  िािें. िें म्हणिे 
 

‘एकाकी पौरुषं कुयात्’ 
 
बरोबर कोणी रे्ईल िर ठीक च िाहीं िर एकट्यािें च ईश्वरी कार्य साधंू, ही आत्मप्रिीजि ज्र्ाच्र्ा ििळ 
आहे, असे जिद्यािी िर्ार व्हाि े ही च रे्िें िळमळ होिी. जिष्ठािान् जिद्याथ्र्ांिर पे्रम एिढ्याच साठीं. 
मोठमोठे श्रीमान्, जििान्, कीिीचे कळस, जत्रखंडािं गािलेले लोक आश्रमािं रे्ऊि िाि. पण त्र्ाचं्र्ाकडे 
लक्ष िसे. लक्ष एक च 
 

माझीये जािीिें मज भेटो कोिी 
आिडीिी धिी फेडािया 
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संबंध आश्रमािं इितर्ा िोर र्ोग्र्िेचा मि ष्ट्र् िव्हिा. इिर प ष्ट्कळािंा आश्रमाम ळें  मोठेपणा आलेला होिा. 
रे्िें अगिीं उलट प्रकार होिा. सी. एफ्. अँड्रर्िूशीं ओळख करूि िेिािंा महात्मािींिीं ह बेह ब अशी च 
ओळख करूि जिली होिी. हा एकटा म्हणिे सिय आश्रम आजण हा िाहीं म्हणिे आश्रम िाहीं, अशी 
िथि स्थिजि होिी. ित्त्िज्ञाच्र्ा च िी लक्षािं रे्ई, इिरािंा काहंी च भासि िसे. कारण महात्मािी आिा ं
आश्रमाचे राजहले िव्हिे. िे सिय वहि थिािाचे झाले होिे. आश्रम ही माझी सिोत्कृष्ट कृजि, असें िे म्हणि. 
आश्रम उत्तम चालला कीं, वहि थिािचें अजधराज्र् कार् सिय िगाची व्र्िथिा लागली अशी त्र्ाचंी पक्की 
खात्री असे. परंि  त्र्ािंा आश्रमािं राहण्र्ाला िळे कोठें असे? वहि थिािमधली अिेक कामें सिि िैमाि 
घालीि असािर्ाची. त्र्ाम ळें  त्र्ािंा प ष्ट्कळसा िळे जफरण्र्ािं द्यािा लागे. आश्रम हें भािाचे शिे, िेिूि मग 
चोहींकडे रोपें लािािर्ाचीं. र् स्तिब द्धींिें भारलेले लोक सियत्र पसरािर्ाचे. पण हें सिय रे्िें होणें शतर् 
िव्हिें. रे्िलें  संचालिाचें कार्य च त्र्ाम ळें  हािीं घ्र्ािें लागलें  असिें. र्ा जठकाणीं िर्ारी करणाऱ्र्ाला 
अिसर जमळाला. प ढील आश्रमाच्र्ा संचालि कार्ाची रे्िें प्रथिाििा झाली, असें म्हणण्र्ास हरकि िाही. 
रे्िें बडोद्याच्र्ा पूियपजरजचिापंैकीं मंडळी हळंू हळंू िमूं लागली. रे्िले काहंीं जिद्यांर्ति जह ह्या संघािं सामील 
होिे. हा संघ म्हणिे आश्रमािंला आश्रम म्हणिेच ग रूचें थिाि, जकल्ल्र्ािंला जकल्ला म्हणिेच बाले जकल्ला, 
फ लािंले फूल म्हणिेच स गधंाचा साठंा, फळािंलें  फळ म्हणिे च रसाची भजूमका—असें ह्याचें थिरूप होिें. 
िोफेचा गोळा िर्ार झाला. बत्ती जह ह्या प रुषाच्र्ा रूपािें हिर होिीं. गोळ्र्ाचा थफोट होण्र्ाला अिूि 
अिकाश होिा. 
 

राष्ट्रीर् शाळेंिल्र्ा म लािंा आिा ंशरीरपजरश्रमाचें ित्त्ि जशकजिण्र्ाचें ठरलें . बह िेक िळे कािण्र्ा-
वपिण्र्ािं िाऊं लागला. कच्ची म लें  जिघूि िाऊं लागलीं. जशक्षक जह ह्या शजररपजरश्रमािं मागें पडंू लागले, 
पण रे्िें मागें पडण्र्ाचा प्रश्ि च िव्हिा. जिणकामाच्र्ा उद्योगालर्ािं ८/८ िास मौि राखूि चरख्र्ािर सूि 
कािण्र्ाचें सूरंू केलें . शकंराच्र्ा वपडीिर अजभषेकाची संिि धार पडािी त्र्ाप्रमाणे चरख्र्ाच्र्ा चािीिर 
पाढंऱ्र्ा श भ्र स िाची धार एक सारखी पडिे आहे असें िाटे. ज्ञाि-कमय-भतिीचा िो संगम च होिा 
 

जचत्तािं ज्ञाि! हािािं कमय!! हृिर्ािं भस्ति!!! जत्रिणेी संगमाची पािििा र्ा जठकाणीं सहि च 
आली होिी. रे्िें कोणी जह र्ािें, चार जििस घालिािें, पश्चािापिग्ध होऊि मागील सिय संजचिाचा च कार् 
परंि  सिय संसाराचा च पूणय त्र्ाग करािा, असें हें हिारों िषािंिर अििरलेल्र्ा महात्म्र्ाचें पजित्र थिाि 
होिें. जत्रिणेी संगमािर िाऊि करािर्ाचें कार्य िें हें च िव्हे कार्? 
 

म्हिोणन भिंिेनें एथ सद भािें नाहािें । 
प्रयागमाधि णिश्वरूप पहािें । 
येिुिेंणन संसाराणस द्यािें । 

णििंोदक 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि २७ िें 
 

बापूजी 
 
हजारो सत्र्िािी प रुषाचंा अकय  काढला आजण त्र्ापासूि एक मूर्ति िर्ार केली िरी बापूिींची बरोबरी 
होईल वकिा िाहीं र्ाची शकंा च आहे! श्रिणाचें एक जचत्र—केिळ जचत्र च िें पण त्र्ा जचत्रािंें र्ा बालकाला 
‘मािृ िेिो भि । जपिृ िेिो भि’ हा उपजिषिािंील उपिेश जिला िािा आजण िन्मभर िो जचिी रमूि रहािा 
ही सामान्र् घटिा म्हणिा ंरे्णार िाहीं. पण खरी आश्चर्यमर् घटिा, र्ापेक्षा ंजह जिथमर्कारक गोष्ट जिराळी 
च आहे. हजरश्चदं्राचें िाटक हा बालक पाहािो आजण त्र्ा केिळ िाटकािें च सत्र्ाचें संपूणय महत्त्ि त्र्ाच्र्ा 
वचत्तािं ठसूि िािें. खरोखर ही “मि ष्ट्र्ाणा ंसहसे्त्रष ” अशा िऱ्हेची घटिा मािािी लागेल. सत्र् म्हणिे 
कार् एखािें खेळणें आहे िर त्र्ाचें िडे म लाला लागिू रहाि? प्रत्र्क्ष समोरचीं उिाहरणें पाहूि मोठ मोठ्या 
लोकािंा जििें ही गोष्ट ग्रहण कजरिा ंरे्ि िाहीं िेिें केिळ िाटकािंल्र्ा सत्र्ाचा एका बालकािर खोल ठसा 
उमटािा ही गोष्ट जकिी जिथमर्कारक आहे! सत्र्ाजि ित्त्िें थिर्ंथफूर्तिजशिार् ठसािर्ाचीं िाहींि हें च खरें! 
िें िाटक केिळ जिजमत्त. काहंीं जिजमत्तािें आंिली थफूर्ति प्रकट होिे हा च ह्याचा भािािय. झरा आंि िडलेला 
च होिा, िरासा धक्का लागला आजण िरचा िगड िूर झाला. लगेच झ ळझ ळ पाणी िाहंू लागलें . ित्क्षणीं 
परमेश्वराची अद भिू जकमर्ा उघड झाली! 
 

आजण सत्र्ाबरोबर त्र्ाचं्र्ा जठकाणीं अवहसेची स द्धा ंकेिढी िरी थफूर्ति िडलेली होिी! ज्ञािेश्वरािंीं 
केलेले िणयि अजिशर्ोति ठरणार िाही. 
 

िो कनक िंपकािा कळा । की अमृिािा पुिळा । 
ना ना साणंसन्निंा मळा । कोिणळकेिा ॥ 

 
त्र्ाचंा िेह हाडामासंाचा बिला होिा ही पार्तिि दृजष्ट झाली. सत्र् त्र्ाचंा आत्मा म्हटला िर अवहसा, पे्रम हा 
त्र्ाचंा प्राण म्हणािा लागेल. त्र्ाचं्र्ा आकृिींि सौंिर्ाचा आकार आढळूि रे्णार िाही. पण सकल 
सौंिर्ाचें सार िेिें कें द्रीभिू झालेलें  जिसूि रे्ईल. लहािपणापासूि र्ा कोमलिेम ळें थिभािािं लािरेपणा 
फार. पे्रम असूि जह कोणाशीं मतै्री करण्र्ाला त्र्ाचंें मि धिािि िसे, इिका हळ िारपणा मिािं भरलेला. 
क्षणभर जह कोणाच्र्ा डोळ्र्ाशीं डोळा जभडजिण्र्ाची शतर्िा िाहीं. एखािी लािाळू म लगी स द्धा ंर्ाचं्र्ापेक्षा ं
धीट असेल! शरीर जह ठेंगणें, बोिाबािाचें. र्ा पोरबंिरच्र्ा पोरािं िोरािं अजि िोर होण्र्ाचीं हीं िोि महान् 
बीिें िन्मिः च िडूि राजहलेलीं होिीं. र्ा िोि गोष्टींच्र्ा िोडीला त्र्ाचं्र्ा आईकडूि ईश्वरजिष्ठचेी िोड 
जमळाली. चोर, पाप, भ िें,—सिाची भीजि िष्ट होण्र्ाला रामिामाचा उपार् त्र्ािंा घरच्र्ा “रंभा” िािाच्र्ा 
िासीकडूि कळला. राम िामाजिषर्ीं िेव्हापंासूि िो जिव्हाळा लागूि राजहला िो िीििाला शिेटपरं्ि 
कणयधाराप्रमाणें िेहमीं मागयिशयक ठरला. आईिें ईश्वराप्रीत्र्िय उपिासाजि िपथर्ा करािी, चादं्रार्णाजि 
कठोर व्रिें करािीं, िेहमी ईश्वर-भतिीमध्र्ें िल्लीि असािें र्ा गोष्टींचा मिािर खोल ठसा उमटला. जििोष, 
सास्त्िक उपिासािें िीििािं असामान्र् शाजंि प्राप्ि होिे हा जह एक जसद्धािं च होऊि बसला. 
 

िमेनं िेदानुििनेंन ब्राह्मिा णिणिणदषगन्द्ि 
यजे्ञन दानेन िपसा अनार्केन । 
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उपिास हें ईश्वरप्राप्िींचे जह साधि होऊं शकिें. साधक मात्र अजिशर् उच्च ििाचा असला पाजहिे. र्ाची 
प ढील िीििािं प्रिीजि आली, त्र्ाला र्ा आईच्र्ा उपिासाचंें दृश्र् च कारणीभिू झालें . सत्र् आजण 
अवहसा, भस्ति आजण िपथर्ा—र्ा चार गोष्टींिी त्र्ाचं्र्ा िीििाची घडण घडिली. लहािपणीं च त्र्ािंा 
ि लशीरामार्णाची गोडी लागली. िडील गीिेचा पाठ करीि. त्र्ा गीिेचें पे्रम इिकें  िाढलें  कीं, त्र्ा गं्रिाला 
उत्तर आर् ष्ट्र्ािं जित्र्पाठािं थिाि जमळालें . िो गं्रि म्हणिे आपला मागयिशयक, िो आपला िाटाड्ा. 
इिकी त्र्ाच्र्ाशीं िन्मर्िा होऊि गेली. परंि  बालिर्ािं गीिेची फारशी ओळख होऊं शकली िाहीं. 
गीिेची ओळख होऊं शकली िाहीं, िरी भस्ति आजण िपथर्ा, अवहसा आजण सत्र् र्ा गीिेंिल्र्ा सारभिू 
गोष्टी जचत्तािर ठसूि गेल्र्ा. 
 

र्ा गोष्टी ि सत्र्ा हृिर्ािं उजिि होण्र्ाला च हिारों सद ग णाचें कण एकजत्रि व्हाि ेलागिाि. र्ा 
गोष्टींचा, र्ा ित्त्िाचंा जिकास िर िूरच ि सिें ओझरिें िशयि होण्र्ाला हिारों िन्म खची घालाि ेलागिाि. 
र्ापकैीं कोणत्र्ा ित्त्िासाठी कोणकोणिे सद ग ण लागिाि, र्ाचें काहंीं गजणि माडंिा र्ािर्ाचें िाहीं. 
सत्प रुषाचं्र्ा एकंिर हालचालीिरूि च हें लक्षािं र्ािर्ाचें. संकोची िृजत्त असल्र्ाम ळें  लहािपणापासूि 
अिाच्र्ा सिा बोलण्र्ाची त्र्ािंा म ळीं च संिर् िव्हिी. इिकें  च कार् पण बोलणें अगिीं च कमीं 
असािर्ाचें. सत्र्ासाठीं जमिभाजषत्ि हा ग ण फार आिश्र्क आहे. िो त्र्ाचं्र्ा जठकाणीं लहािपणापासूि च 
म रलेला होिा. ‘सत्र्ार् जमिभाजषणाम्’ हें रघ रािाचें िणयि त्र्ािंा िंिोिंि लागूं होि असे. सत्र्-अवहसाजि 
ित्त्िाचं्र्ा रक्षणािय असे कोणकोणिे ग ण त्र्ाचं्र्ा जठकाणीं आहेि वकिा होिे हें सागंणें अजिशर् कठीण आहे. 
त्र्ाचें जमिभाजषत्ि, त्र्ाचंी ि ःजखिाजंिषर्ीं करुणा, त्र्ाचंा िो अखंड चाललेला कमयर्ोग—सिि पजरश्रम, 
त्र्ाचंी अिासस्ति, त्र्ाचंें आत्मपजरक्षण, एिढी जत्रखंड कीर्ति गािि असूि, िर्िर्कारािें िािािरण 
एकसारखें ि मि मि असूि अखंड जटकणारी जिरजभमाििा, परग ण-ग्रहणाकडे लागिू राजहलेली ििर, 
सगळ्र्ािंा समभािािें पाहणारें त्र्ाचें हृिर्, अखंड सािध असूि म लाचं्र्ा घोळतर्ािं बागडणारी त्र्ाचंी 
बालिृजत्त, त्र्ाचा त्र्ाग, त्र्ाचंा आहारजिदे्रिर असलेला जिलक्षण काब,ू त्र्ाचंी क्षमािृजत्त, त्र्ाचंी 
व्रिककय शिा, २१/२१ जििस उपिास करूि जह प्रफ ल्ल कमळाप्रमाणें हाथर्र् ति असणारी त्र्ाचंी प्रसन्न 
म द्रा—कोणकोणिे ग ण सागंािें? परमेश्वराचें िणयि करिािंा भतिाची कशी अगिीं जिङमूढ अिथिा होऊि 
िािे! िो िर्ाधि म्हणािा का िो िीििाि म्हणािा? का िो ज्ञािमूर्ति म्हणािा? त्र्ाला जित्र्, श द्ध, ब द्ध 
म्हणािें का त्र्ाला कार् म्हणािें? त्र्ाच्र्ा ग णाला काहंीं पार आहे कार्? 
 

हे प्रभु पूरिनाथ हमारे । कौन कौन गुि कहे िुम्हारे? 
 
असें म्हटल्र्ाजशिार् शेंिटीं त्र्ाला गत्र्ंिरच राहाि िाहीं, िशी च स्थिजि र्ा जठकाणीं होऊि िािे. िगािं 
कोणिी जह गोष्ट एकाकी िाहीं. जिच्र्ा आिूबािूला, मागें, प ढें, खालीं, िर सियत्र त्र्ा त्र्ा गोष्टीचे सोबिी, 
त्र्ा त्र्ा गोष्टीला अि कूल अशा िथि  पसरलेल्र्ा असिाि. प्रत्रे्क िथिंूचें थििःचें असें एक जिराळें  च िग 
वकिा जििाि क ट ंब िरी असिें च असिे. त्र्ा िथिूला कें द्र करूि इिर िथि  त्र्ा गोष्टीभोंििीं जफरि 
राहिाि. ही िर प्रत्रे्क सामान्र् गोष्टीची स्थिजि िर सत्र् अवहसेसारख्र्ा परमोच्च ित्त्िाभंोंििीं 
कोणकोणत्र्ा गोष्टींचा समहू जफरि असेल? र्ा सत्र्िारार्णाभोंििीं जकिी ग्रहमाला पजरभ्रमण करीि 
असिील? हें कसें सागंणार? ऋजष िर म्हणिाि. 
 

सत्ये सिश प्रणिणष्ठिम्  । 
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सिय जिश्व च सत्र्ािर अिलंबूि आहे. त्र्ाच्र्ाभोंििीं सिय िीिि पजरभ्रमण करीि आहे. ऋषींच्र्ा र्ा 
िचिाचा प्रत्र्क्ष अि भि रे्िें जिसूि आला. िमािमािें र्ा जठकाणचें सत्र् सिय िगाचें लक्ष िधूेि घेऊं 
लागलें . आजण िगाच्र्ा सिय आशा अद्याप रे्िें च जखळूि राजहल्र्ा आहेि. हिारों िषांि असा प रुष झाला 
िाहीं म्हणिाि त्र्ाचें कारण हें च. 
 

पण अशी स्थिजि असली िरी प ष्ट्कळशा महाप रुषािंा ज्र्ा अस्ग्िजिव्र्ािूंि िािें लागिें, त्र्ा मोहमर् 
मिोिृत्तीच्र्ा िडाख्र्ािं र्ा जह महाप रुषाला अिेक िळेा ंसापंडािें लागलें  होिें. सत्र्ाचा मागय िसें पाजहलें  
िर अगिीं सरळ आहे. त्र्ाच्र्ामध्र्ें िळणें-िाकंणें, आडरथिे म ळीं च िाहींि. च कण्र्ाची भीजि च िको. 
परंि  हा मागय सरळ असूि जह कठीण आहें. 
 

दुगश पथस्ित्कियो िदगन्द्ि 
 
हा मागय िेिढा सरळ िेिढा च ि गयम मागय आहे. 
 

कु्षरस्य धारा णनणर्िा दुरत्यया 
 
िथिऱ्र्ाच्र्ा िीक्षण धारेिरूि चालण्र्ाचा हा रथिा आहे. ब द्धाला र्ा रथर्ािें िािा िािा ंमारसेिेिें अडिलें  
होिें. जिथिाचा मागय जह असा च सैिािािें रोखूि ठेजिला होिा. पण र्ा िोन्ही महाप रुषापं ढें मारसेिा आजण 
सैिाि र्ाचंें काहंीं चालंू शकलें  िाहीं. शकंरािें ज्र्ाप्रमाणें जत्रिेत्र उघडूि मििाचें क्षणाधांि भथम करूि 
टाकलें  त्र्ाप्रमाणें िरी िाहीं िरी हळंूहळंू मोहाच्र्ा िडातर्ािूंि र्ा महाप रुषािें जह आपली स टका करूि 
घेिली. 
 

इंग्रिी जशक्षणाम ळें  ‘मासं खाल्ल्र्ािें शरीर स दृढ होईल’ हा जिचार त्र्ा िळेीं अिेकाचं्र्ा मिािं 
बद्धमलू झाला होिा. िो जिचार—जिचार कसला अजिचार—रे्िें जह प्रिशे करंू शकला. आपलें  वहि थिाि 
ग लाम का?ं िर माशंासि िज्र्य म्हणूि. ही जिचार-सरणी अिूि जह जकत्रे्काचं्र्ा मिािं घर करूि राजहली 
आहे. मासं खािर्ाचें—प न्हा ंिें लहाि म लािें खािर्ाचें—िैष्ट्णि क ट ंबािल्र्ा म लािें खािर्ाचें—धमासाठीं 
रातं्रजििस उपासिापास करणाऱ्र्ा आईच्र्ा म लािें खािर्ाचें ही गोष्ट कार् उघड िऱ्हेिें होणें शतर् होिें? 
िाही.’ ग प्ि िऱ्हेिें—चोरूि िरी त्र्ा पिािाची जकळस रे्ई िरी बळें बळ च िी गोष्ट करािी लागली. 
अवहसा-सत्र्ाचा िगािर प्रकाश पाडणाऱ्र्ा र्ा असामान्र् महाप रुषाच्र्ा िीििािं अगिीं बालपणीं असत्र् 
आजण वहसा र्ािंा िश होण्र्ाचा प्रसंग आला, हा जिलक्षण र्ोगार्ोग म्हटला पाजहिे! थिगामध्र्ें धमयराि 
गेल्र्ािर त्र्ाला महाभारिकारािंीं क्षणभर िकाचें िशयि करजिलें  िशी च हीं गोष्ट घडली. हिारों िषांची 
िपथर्ा र्ा जिराजमष आहाराच्र्ा पाठीमागें आहे. भारिीर् संथकृिीचा हा आहार-प्रर्ोग म्हणिे काहंीं 
सामान्र् गोष्ट िाहीं. चार अक्षरें जशकलीं कीं झालें  सिय ज्ञाि. र् रोजपर्ि लोक खािाि मासं मग आपल्र्ाला 
जह कार् हरकि आहे, हा जिचार बरोबर िाहीं. हें कांहीं त्र्ािळेीं लक्षर्ािं आलें  िाहीं. पण आई-बापािंा 
फसििू मासं खाणें रुचेिा म्हणूि िें बंि केलें . 
 

इंग्रिी जशक्षणपद्धिीिें असे अिेक क सथंकार जचत्तािर उमटि असि. ‘मी िर हें जशक्षण म ळीं च 
घेिलें  िसिें िर आि कोठच्र्ा कोठें जिघूि गेलों असिों’, अशासारखे उद गार प ढें काढण्र्ािं आले त्र्ाचे 
िरी कारण हें असें च असलें  पाजहिे. पण त्र्ा िळेीं ही कल्पिा कोठें होिी? इंग्रिी जशक्षण िर घेिलें  च पण 
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रे्िें च ि िाबंिा ं जिलार्िेला िाण्र्ाची जह िर्ारी केली. पण िी गोष्ट आईला रुचेिा. कशी रुचणार? 
आपल्र्ा थििःपासूि िूर, हा आपला म लगा असा आपल्र्ापासूि िूर िाऊि आपल्र्ाला अगिीं पारखा 
होईल. िो मोठा बॅजरथटर होईल. िो पैशाचें ढीग पाडील पण उपर्ोग कार्? िो अशाच्र्ा असा च परि 
रे्ईल िेव्हा ंिा. िेिें जिलार्िेंि िो िारू िर जपणार िाहीं? िो परस्त्रीच्र्ा पाशािं िर पडणार िाहीं? आजण 
मासंाशि िर िेिें सरास चालिें. त्र्ा माउलीच्र्ा मिाची अशी एकिम चलजबचल होऊि गेली. आपला 
म लगा गजरबींि राजहलेला, अजशजक्षि राजहलेला, माि-मान्र्िाहीि राजहलेला जिला चालि होिा, पण 
िीजिहीि म लाची कल्पिा जिला असह्य होिी. केिढी त्र्ा मािेची िोरिी! जििें जिलार्िला िाण्र्ाला साफ 
िकार जिला. िथि िः हा जिलार्िेला िाण्र्ाला िकार िव्हिा; िर हा थिैर िािािरणािं िाण्र्ाला िकार 
होिा. अमेजरकें ि िा कीं जिलार्िेंि िा, िूर असा कीं, ििळ असा, पण सिोजिि िीिीमध्र्ें च ि मचें 
िाथिव्र् असूं द्या. रािाच्र्ा महालािं मि ष्ट्र् गेला कार् वकिा झोंपडींि गेला कार्, िी बाह्य उपावध झाली. 
मि ष्ट्र् क ठें जह िािो िो राहिो आपल्र्ा िेहािं च. त्र्ाप्रमाणें, क ठें गेलों िरी िीिीमध्र्ें च आपला िास 
असािा र्ा जिच्र्ा म्हणण्र्ाचा शेंिटीं िर् होऊि र्ा महाप रुषाकडूि िशी प्रजिज्ञा घेििली. मग जिलार्िेस 
प्रर्ाण केलें  गेलें . िी प्रजिज्ञा म्हणिे मािेिें बालकाला जिलेलें  अभेद्य किच च होिें. िा, माझ्र्ा म ला िंू 
कोठें जह िा. र्ा प्रजिजे्ञचें हें किच ि ला जिलें  आहे. िंू आिा ंिग विकशील. ि ला आिा ंकोठें जह भीजि 
िाहीं. आईच्र्ा जिजमत्तािें भारिमािेिें च िणूं र्ा बालकाला हा िािािंा संिेश जिला असािा कार् अशी 
कल्पिा िर कोणी केली िर िी अर्िािय मािण्र्ाचें काहंीं कारण िाहीं. हे िज्रकिच आईिें िर जिलें  िसिें 
िर केिढा अििय झाला असिा, मासंाशिाची रे्िें स रिाि झालेली च होिीं. एकिा ंिर जमत्राच्र्ा संगिीिें 
िशे्रे्कडे िाण्र्ाचा प्रसंग आला. िृजत्त अगिीं संकोची असल्र्ाम ळें  िेिें काहंीं अजिप्रसंग घडला िाहीं. 
ििाजप त्र्ा िळेीं िरी आपण िामिय आहोंि अशा प्रकारची लाि िाटू लागली होिी. र्ािरूि िर आईिें हें 
किच जिलें  िसिें िर—हा प्रश्ि सहि च डोळ्र्ाप ढें उभा राहिो. ईश्वरी कृपा अपार आहे. िो महाप रुषािंा 
जिजमत्तमात्र करण्र्ासाठीं, लोकािंा आधार िेण्र्ासाठीं अिेक घटिा घडिीि असिो. त्र्ािें च ही प्रजिजे्ञची 
घटिा घडजिली आजण अशा महाप रुषाला िशे्र्ािींचें िशयि जह अगिीं बालिर्ािं त्र्ािंें च करजिलें , असें जह 
म्हणण्र्ास कार् हरकि आहे? िगिाला मागय िाखजिणाऱ्र्ा र्ा महाप रुषाला िगिाचें श भाश भ थिरूप 
पूणयपणें माहीि असािें र्ा च हेंिूिें र्ा घटिा त्र्ािें घडजिल्र्ा, असें अि माि करण्र्ास िागा आहे. हें सिय 
िग जिषर्ाच्र्ा जिषमर् िािािरणािें िूजषि झालेलें  आहे त्र्ाच्र्ा उद्धारासाठीं कारुण्र्पूणय दृष्टीची िरूर 
आहे, पण जिषर्ाचा थपशय च िसेल िर किाजचि ही करुणा अंिःकरणािं उजिि होणार िाहीं म्हणूि च कीं 
कार् बालपणीं च जििाहाजि जिषर्ािं ईश्वरािें र्ा महाप रुषाला बद्ध करूि ठेिलें  असािें! हे केिल मिाचे 
िरंग आहेि. ईश्वरी हेि  कोण सागंणार? 
 

जिलार्िेंि इितर्ा लहािपणीं लग्ि करीि िाहींि. त्र्ाम ळें  िेिें गेल्र्ािर आपण अजििाजहि 
आहोंि असें जह काहंीं जििस भासजिलें , पण जह गोष्ट बरोबर िाहीं हें िेव्हां च लक्षािं रे्ऊि मग त्र्ाप्रमाणें 
धैर्यपूियक सरळ सिांिा सागंण्र्ाचा िम ठरजिला. जिलार्िेच्र्ा त्र्ा कृजत्रम िािािरणािं र्ा संकोची म लाचा 
जकिी कोंडमारा झाला असेल र्ाची कल्पिा च केलेली बरी. िेिला पोषाख, िेिलें  खाणें, िेिली राहणी, 
िेिली बकाल िथिी — हें सिय काहंीं माििलें  िाहीं. शहरी संथकृिीच्र्ा जिरुद्ध मिोिृजत्त िर्ार होण्र्ाला हें 
जिलार्िचें िाथिव्र् जह कारणीभिू झालें  असलें  पाजहिे. िरी पण मोहमर् मिोिृत्तीचा पगडा जह मधूि मधूि 
हृिर्ािर बसे. िाच-गाण्र्ाचे धडे र्ा च मिोिृत्तीि जगरिलें . र्ा च मिोिृत्तीि अडं्ाचंा आहार जिराजमष 
आहार आहे अशी एक प्रकारची िचंिा करूि घेिली गेली. पण अशा मोहािं जह, एकटे असूि कोणी 
डोतर्ािर िसिा ं थििःच्र्ा केिळ जििकेबळािर जिद्यािीिशा अत्र्िं साधेपणािें पार पडली. थििः 
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थिर्ंपाक करािा, कमींि कमी खचांि रहािें, मीठ-मसाले िगैरे चिीच्र्ा पिािांचा उपर्ोग कमी करण्र्ाचा 
प्रर्त्ि करािा, अभ्र्ास शतर् जिितर्ा कसोशीिें करण्र्ाचा प्रर्त्ि असािा, अशा साधिेचा हा काळ होिा. 
 

सदा सेणि आरण्य िारुण्यकाळीं । 
णमळेना कंदा कल्पनेिे न मेळी ॥ 

 
ही िृजत्त त्र्ा लंडिसारख्र्ा शहरािं खरोखर ि र्तमळ होिी! त्र्ा घटोत्कची मारे्च्र्ा बािारािं हा सत्त्िग णी 
जिद्यािी िकळिपणें प ढील असामान्र् िीििाची िर्ारी करीि होिा. गीिेंिील स्थििप्रज्ञाच्र्ा प्रकरणािर 
र्ा च िळेीं जचत्त िधूेि गेलें . हें प्रकरण प ढें िीििाचा आिशय ठरलें . धमासंबधंी जिचाराला जह स रिाि झाली. 
अशा र्ा जिद्याथ्र्ाच्र्ा साध्र्ा राहणीिर त्र्ाच्र्ा एकागंीं—अगिीं एकमागी िीििािर अिेक प्रकारचे प्रहार 
केले गेले, पण थििःचें सत्त्ि सोडलें  िाहीं. िम्रपणें आपला मागय आचरण्र्ाचें जबिधोकपणें चालंू ठेजिलें . 
 

हा जिभाग संपला. बजॅरथटरची परीक्षा जह पास झाली. वहि थिािािं आगमि झालें . िाबडिोब 
‘ििःवक’ चा प्रश्ि ित्त म्हणिू प ढें उभा राजहला. बजॅरथटरची परीक्षा पास झाली खरी परंि  कार्िे पंजडिाचंी 
िाचाळ पंचजिशी काहंीं अंगािं म रली िाहीं. जिलार्िची िारी केली खरी, िगािंल्र्ा मोठ्यािल्र्ा मोठ्या 
शहरािं िाथिव्र् झालें  पण कोरडेच्र्ा कोरडे च! 
 

गािंढळ शिेकऱ्र्ाचंा हा प्रजिजिजध कोटाि कार्द्याचा कीस काढूि केसेस लढिूं शकला िाहीं. 
त्र्ाची भर कोटाि फजििी झाली. हा बजॅरथटर झाला पण अंगािं शिेकरीपणा च म रलेला होिा. ि मचा धंिा 
कोणिा म्हणूि ज्र्ा ज्र्ा िळेेला िज्जाकडूि जिचारण्र्ािं आलें , साियिजिक सेिचेें फळ म्हणूि रािद्रोहाचा 
छाप िेव्हा ंिेव्हा ंपडला, त्र्ा िळेीं—‘शिेी आजण जिणकाम’ हें िे उत्तर जिलें  गेलें  िे अगिीं खरें होिें. िरूि 
बॅजरथटर पण आिूंि खेडिळ अशी ही स्थिजि होिी. ि काराममहारािािंीं म्हटल्र्ाप्रमाणे । 
 

मूळ स्िभाि जाईना । त्यािें भजन राणहना । 
 
ही गोष्ट उघड झाली. म बंईला भर कोटाि अशी फजििी झाल्र्ािर म ंबईला िकीलीचा धंिा करणे शतर् च 
िव्हि. 
 

िंिर काहंीं जििस रािकोटला अिय जलजहण्र्ाच्र्ा कामािं काढले. परंि  िगािंल्र्ा फसिा 
फसिीच्र्ा व्र्िहाराचंा अि भि रे्ण्र्ापलीकडे जिशषे काहंीं लभ्र्ाशं झाला िाहीं. जिलार्िेहूि आल्र्ापासूि 
आिापंरं्ि कार्ोत्साहाचा लाभ जमळाला च िाहीं. िडील जिलार्िेला िाण्र्ापूिीच िारले होिे. आई 
जिलार्िेला असिािंा च िारली. वहि थिािािं पार् ठेिल्र्ाबरोबर आईच्र्ा मृत्र्ूची हकीकि कळली. 
 

अशी प्रिम स रिाि उिासीििेपासूि झाली. िाहीं म्हणण्र्ाला रािचंद्राचंा म ंबईला सहिास झाला; 
त्र्ाच्र्ा र्ोगािें िीििाला भरपूर पािेर् जमळालें . थि. रािचदं्र एक उच्च कोटीचे साधक असूि म ंबईच्र्ा 
ििाजहऱ्र्ाच्र्ा व्र्ापारािं काम करीि. परंि  त्र्ाचं्र्ा िीििाचें ध्रे्र् जिराळे च होिें. 
 

हसिा ंरमिा ंप्रकट हणर देखंु रे । 
मम जीिन सफिं िि िेंखंु रे । 
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मुतिानंद नो नाथ णिहारी रे । 
ओधा जीिनदोरी अमारी रे ॥ 

 
हें त्र्ाचं्र्ा िीििाचें सियत्र भगिद्दशयि करण्र्ाचें सूत्रिातर् होिें. प ढें गोखले, रस्थकि, टॉलथटॉर् इत्र्ाजि 
िोर प रुषाचंा िीििािर प ष्ट्कळ पजरणाम झाला. पण धार्तमकदृष्ट्ट्या रािचदं्राचंा पजरणाम अजधक प्रभािी 
ठरला. 
 

इितर्ािं एकाएकीं आजिकें ि एका म सलमाि व्र्ापाऱ्र्ाच्र्ा खटल्र्ासाठीं िाण्र्ाची संजध जमळाली. 
ही गोष्ट एक सामान्र् च गोष्ट होिी. पण असामान्र् किृयत्िाचा प्रारंभ करूि िेण्र्ाला महािाराप्रमाणें िी 
महत्त्िाची ठरली. मारिाडच्र्ा रुक्ष प्रिेशािूंि प्रिास करिा ं करिा ं एकिम माळव्र्ाच्र्ा मिोहर प्रिेशाचें 
िशयि घडािें, त्र्ाप्रमाणें आजिकें ि गेल्र्ाबरोबर एका ििीि िगाचें—एका प्रचंड कार्यके्षत्राचें िशयि झालें . 
आजण त्र्ा के्षत्रािं एकाद्या क शल माळ्र्ाप्रमाणें अिेक प्रर्ोगाचें, अिेक कार्ांचे बागबगीचे फ लजिण्र्ािं 
आले. अजििीर् र्शाचे ग च्छ त्र्ाजठकाणीं ड लू लागलें . हा प रुष िेिें गेला आजण एकिम आजिका खंडािं 
वहिी लोकािं चिैन्र्ाचें िारें खेळंू लागले. लढिय्र्ािंा सेिापजि जमळाला. साधकािंा ग रु भेटला, 
जिद्याथ्र्ांिा जशक्षक, बालकािंा बाप आजण आिय जस्त्रर्ािंा कृष्ट्णासारखा बधं  प्राप्ि झाला. श्रीकृष्ट्णाभोंििीं 
गोपाळाचंा मेळा, रामचंद्राभोंििीं िािराचंें सैन्र्, िसे िे िेिले सिय लोक र्ा प रुषाभोंििीं गोळा झाले. 
आजिकें िल्र्ा अि भिाला सीमा राजहलीं िाहीं. बालसूर्ाचें जकरण सूर्ाचा प्रकाश उत्कृष्ट िऱ्हेिें पाडिाि च, 
पण िो िर िसिसा चढिो, िसिसा त्र्ाचा प्रकाश िसा उत्तरोत्तर िरचढ होि िािो, त्र्ाप्रमाणें 
आिापंरं्िच्र्ा िीििािं प ष्ट्कळ च बोधप्रकाश भरलेला होिा. हें खरें च, पण आिा ं आजिकें िल्र्ा 
प्रिशेाबरोबर सूर्य उत्तरोत्तर िरचढ िेिािें िळपंू लागला. मागच्र्ा पेक्षा ंप ढची कृजि िाथि िाथि थपष्ट, 
िाथि िाथि प्रभािी, िाथि िाथि श द्ध आजण बोधमर् ठरंू लागली. एकट्या पडलेल्र्ा सेिापिीला सैन्र्-
िशयिािें िो आत्मजिश्वास िाटिो वकिा शिेकऱ्र्ाला उत्कृष्ट भजूम पाहूि िो आिंि होिो, िीच स्थिजि 
रे्िल्र्ा कार्यके्षत्रािं प्रिशे केल्र्ाबरोबर अि भिास आली. वहि थिािािं चजरिािय चालजिण्र्ाच्र्ा वचिेंि 
असणारा हा मि ष्ट्र् रे्िें एकिम इिका प्रभािी कसा ठरला? ह्याचें उत्तर कार् िेणार? प्रत्र्क्ष ६०० लढार्ा 
लढूि र् द्धशास्त्राचा आचार्य ठरलेला िेपोजलर्ि स द्धा ंचजरिािाच्र्ा वचिेिें आत्महत्त्रे्परं्ि पोंचला िव्हिा 
कार्? गिािं लक्षमी ज्र्ाच्र्ा िाराशीं झ लि असे, त्र्ा रािाजधराि बािशहाची अशी स्थिजि का ं होिी? 
जििकेािंिािंा जह चजरिािाच्र्ा वचिेिें भटकिलें  िव्हिें कार्? िगद्धमयपजरषिेंिला हा गािलेला ितिा 
पोटासाठीं कलकत्त्र्ाला िारोंिार सकाळपासूि संध्र्ाकाळ पाििेों भटकि असे. महाप रुषाचंी जिद्या ही पोट 
भरण्र्ासाठीं िसिे च! 
 

पोट भराियािी णिद्या । हीस म्हिो नये णिद्या 
 
हें समिय िचि त्र्ाचं्र्ा जिदे्यला पूणयपणें लागू पडिें. ज्र्ाप्रमाणें पराग, पाच, िैडूर्य, िीळ इत्र्ाजि रत्िें िेऊि 
बािारािंली साधी भािी घेऊं म्हटलें  िर िो व्र्िहार होणार िाहीं, वकिा ििळ हिाराची िोट असूि स द्धा ं
खेड्ापाड्ािं पैशाचे फ टाणे फाकण्र्ासाठीं स द्धा ं जिचा उपर्ोग होि िाहीं. त्र्ाप्रमाणें महाप रुषाचंी 
व्र्िहारासंबधंींची गोष्ट असिे. ज्र्ा अभगंिाणीिें महाराष्ट्राला िडे लािलें , त्र्ा जिच्र्ा कत्र्ाला कोरडी 
भाकर स द्धा ंिळेेिर जमळि िसें. महाप रुषाचंें सामान्र् व्र्िहारािंलें  अपशर् जह त्र्ाचं्र्ा प ढील असामान्र् 
र्शाची प्रथिाििा च असिे. रे्िे जह ही च स्थिजि होिी. म्हणूि वहि थिािंािं चजरिार्ाच्र्ा वचिेंि असणारा 
हा प रुष आजिकें ि आल्र्ािर राष्ट्राच्र्ा चजरिािाचे प्रश्ि सोडिू ंलागला. ही काहंीं र्जक्षणीची काडंी िव्हे. 
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ही गोष्ट प ष्ट्कळ असामान्र् प रुषाचं्र्ा आर् ष्ट्र्ािं घडणारी अशी जित्र्ाची च घटिा आहे. र्ाचा अिय असा िव्हे 
कीं, आजिकें िील मागय अगिीं स रळीि होिा; वकिा ग लाबी पार्घड्ा र्ा रथर्ािर पसरलेल्र्ा होत्र्ा. 
उलट रे्िल्र्ा अडचणींिा िर पार िव्हिा. िाणूि ब िूि हा परिेश होिा. त्र्ािं अिोळखी स्थिजि. रे्िें सिय 
च संशर्ी म दे्रिें पाहाि. रे्िें प्रजिक्षणीं काळ्र्ा गोऱ्र्ाचा भेि. न्र्ार् अन्र्ार्ाचा म ळींच जिचार िाहीं. 
आगगाडींि, कोटांि, रथत्र्ािं र्ा भेिाचा अडिळा उभा राही. िािा प्रकारचे अपमाि सहि कराि ेलागि. 
रे्िें एकामागूि एक असे अडचणींचे डोंगर उभे राजहले. परंि  प्रत्रे्क अडचणीला उल्लंघूि िाण्र्ाचें धैर्य जह 
ईश्वराकडूि जमळि गेलें . आजण पाणी ज्र्ाप्रमाणें समोरचा खड्डा भरल्र्ाजशिार् प ढें िाि िाहीं, त्र्ाप्रमाणें 
आलेली अडचण मग िी थििःची असो कीं, परतर्ाची असो िूर केल्र्ाजशिार् रहािर्ाचें च िाहीं. र्ा 
धोरणाम ळें  आजिकें िलें  िाथिव्र् एक सारखें िाढि च गेलें . एकसारखें अडचणींशीं लढि च रहािें लागलें . 
आजण र्ा रातं्रजििस चाललेल्र्ा ंलढ्यािं जििर्ािर जििर् जमळि गेले. 
 

परंि  जििर्ापूिी जह परािर्ाचा जह अि भि रे्िें आला िाहीं असें िाहीं. आजिकेच्र्ा प्रिासािं च हा 
परािर्ाचा प्रसंग आला. बोटीिर कप्िािाची चागंली ओळख झाली. बंिर लागल्र्ाबरोबर कप्िािािें 
थििःबरोबर एका हबशी िशे्रे्कडे िेलें . जमत्रसेिचेी त्र्ाची अशी जिजचत्र कल्पिा होिी. िेिें अिाचार घडणे 
शतर् च िव्हिें. परंि  मी ह्या जठकाणी प्रिशे करू शकि िाहीं, असा खडखडीि िबाब द्यािर्ास पाजहिे 
होिा. पण िेिाच्र्ा अभािी हें घडंू शकलें  िाहीं. मागूि ही टोचणी मिाला लागूि राजहली—खरोखर हा 
परािर् च होिा. 
 

र्ािंिर डरबिमध्र्ें प्रिशे केला. िेिें ज्र्ाचें िकीलीचें काम जमळालें  होिें िे म सलमाि शटे भेटले. 
त्र्ाचं्र्ाशीं म सलमािी धमाची प ष्ट्कळ चचा होई— 
 

भाजन भेद कहािि नाना । 
एक—मृणिका रुप री ॥ 

 
हा अि भि आिा ंरे्ऊं लागला. धमय जिराळा असो, पण सियत्र आपल्र्ा धमाप्रमाणें च उच्च पारमार्तिक जिचार 
भरलेले आहेि र्ाची प्रिीजि रे्ऊं लागली. वहि , म सलमाि, पारशी, जिथिी, िैि, बौद्ध सिांच्र्ा ऐतर्मर् 
संथकृिीचा अगिीं सहिाि भि रे्िें म रूि गेला. त्र्ािंल्र्ा त्र्ािं वहि थिािािंील वहि  ि म सलमाि र्ा प्रम ख 
धमाच्र्ा ऐतर्ाची कल्पिा र्ा संिािामंधूि सहि च पजरणि झाली. 
 

पण िजक्षण आजिकें िला म ख्र् प्रश्ि वहि -म सलमािाचंा िसूि काळ्र्ा-गोऱ्र्ाचंा होिा. र्ाचा जह 
अि भि लिकर च आला. डरबािच्र्ा कोटाि गेल्र्ाबरोबर मजॅिथरटेिें पगडी उिरण्र्ास साजंगिली. 
कारण हा बजॅरथटर असेल पण काळा, हलका, चामडी जिराळी, अशी समिूि. हा अपमाि सहि केला 
िाहीं. ित्क्षणी कोटय सोडूि बाहेरचा रथिा धरला. िियमािपत्रािं पगडी सबंंधीच्र्ा हकीकिीचा लेख 
जलजहला. चोहोंकडे एकिम खळबळ उडाळी: 
 

सिेषु गाते्रषु णर्र  प्रधानम्  । 
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अशा त्र्ा डोतर्ािरचें जशरोभषूण जििाकारण उिरण्र्ास सागंणे म्हणिे मि ष्ट्र्त्िाचा च अपमाि. केिळ 
काळ्र्ा वहिी लोकाचंा अपमाि िव्हे. अशी ही िृजत्त होिी. र्ा अपमािाचंी रे्िें एक सारखी परंपराच 
अि भिािर्ाची होिी. त्र्ा परंपरेंिूि अिेक गोष्टी जशकिािर्ाच्र्ा होत्र्ा. 
 

आपिासं जें जें ठािें । िें िें दुसऱ्यास णर्किािें । 
र्हािे करुनी सोडािे । सकळ जन ॥ 

 
ही िृजत्त रे्िें थिभाििः च िसि होिी. पण र्ा िृत्तीला जह मूळभिू आजण ि जमळ अशी गोष्ट म्हणिे लोकािंा 
जशकजिण्र्ाच्र्ा आधीं आपण लोकाकंडूि एकसारखा बोध घेि िािर्ाचा. हें जिश्व केिळ बोधाच्र्ा 
शोधासाठींच आहे, केिळ जशष्ट्र् भािािे जशकण्र्ासाठी आहे, ही िृजत्त रे्िें प्रकट होऊं लागली. िो थििः 
जशकंू शकि िाहीं िो ि सऱ्र्ाला कार् जशकजिणार? आपल्र्ा रणध रंधरिेची आठिण पूणयपणें जिसरूि 
िेपोजलर्ि बोिापाटय थिर्पंाक जशकण्र्ासाठी जिःशकंपणें भटाऱ्र्ाच्र्ा ि कािािं िाई. िेपोजलर्ि 
बोिापाटयप्रमाणें च परंि  आध्र्ास्त्मक ित्त्िािंर असंख्र् उलाढाली करणारा हा प रुष जह साध्र्ा साध्र्ा गोष्टी 
रे्िें जशकंू लागला. बजॅरथटर होऊि जह िमाखचय माहीि िाहीं. पी. िोट म्हणिे कार्?—प्राजमसरी िोट. ही 
साधी गोष्ट जह मोठेपणाचा माि सोडूि कारक िाकडूि समिूि घेिली. ज्र्ाला ज्ञाि पाजहिे त्र्ािें लहाि 
झालें  पाजहिे. माि सोडला पाजहिे. मोठेपणाला ज्ञाि कोठलें? 
 

िंहानपि दे गा देिा । मंुगी साखरे िा रिा 
ऐराििी रत्न थोर । त्याणस अकुंर्ािा मार 

 
ही ि कोबाचंी उस्ति कार् खोटी ठरेल? 
 

र्ा ज्ञािसंशोधक िृत्तीम ळें  इिर िकीलाचंा थिािीपणा रे्िें म ळािं च िव्हिा. िसिे कजे्ज लाििू 
आपल्र्ा पोळीिर िूप ओढण्र्ाची गोष्ट िर िूर च, पण असलेले िीघयकालीि िंटे जमटििू, जिलिमाईिें 
पैसा, िळे आजण ब जद्ध शस्ति िाचंजिण्र्ाची खरी स  ्जद्ध रे्िें प्रिम पासूि च प्रकट झालीं. 
 

जरी मैत्रें णि िैरी मरे । िरी िाया ंका ंबाधंािे कटारे 
रोग जाय दुध साखरे । िरी कनब का ंणपयािा? 

 
मतै्रीिें थिाभाजिकपणें च िंटे जमटिाि मग त्र्ा मतै्रीचा आश्रर् का ं करंू िरे्? र्ा जिचारसरणींिें— 
“आपापसािं िंटा जमटजिण्र्ाचा मी शतर् िों प्रर्त्ि करीि” असें आपल्र्ा म सलमाि अजशलाला सागंिा ंच 
िो चपापला. 
 

जबचाऱ्र्ाला िगाच्र्ा खोट्या रहाटीला सोडूि सत्र्ाच्र्ा खऱ्र्ा रहाटीिें िागणाऱ्र्ा िृत्तीची ओळख 
कोठूि असणार? हिारों आधंळ्र्ािं एखािा डोळस मूखय ठरिो. िसेंच त्र्ाचें जह झाल्र्ास ििल कार्? पण 
सत्र् कधीं जह लपि िाहीं, िें प ढें र्ा म सलमाि अशीलाला च कार् पण सिय िगाला थिच्छपणें जिसूि 
आलें . कारण र्ा जठकाणीं ि सिें सत्र् िसूि सत्र्ाचा आग्रह होिा. ि सिें सत्र् िर अव्र्तिरूपािे सियत्र 
भरलेलें  च आहे. िे असत्र्ािं जह आहे. असत्र्ाला जह सत्र्ाचें च अजधष्ठाि लागिें. त्र्ाजशिार् िें जटकंू च 
शकि िाहीं. सत्र् म्हणिे ि सिें खरे बोलणें िव्हें. सत्र् हें ईश्वराप्रमाणें अिंिथिरूपीं आहे. वकबह िा सत्र् 



 अनुक्रमणिका 

म्हणिे च ईश्वर. ईश्वर सत्र् आहे हें रे्िलें  प्रिम िशयि. सत्र् हा च ईश्वर आहे हा अजंिम साक्षात्कार होर्. 
िैजिक-भौजिक-िास्त्िक-सत्र्ाच्र्ा थिरूपाला पार िाहीं. त्र्ाची स रिाि िैजिकिेपासूि होिे. त्र्ाचा अिं 
कोठे होिो? त्र्ाची सीमा कोणची? त्र्ाला सीमा च िाहीं. त्र्ाचा अंि च िाहीं. कारण सत्र् म्हणिे अिंि 
आकाशासारखी उच्चस्थिजि आहे. मि ष्ट्र् पडूि पडूि पडला िर कोठें पडेल? पृथ्िीिर, खोल खड्डड्ािं, 
सम द्रािं, आणखी िो कोठे िाणार? पििाला अंि आहे, पण उन्निीला अंि िाहीं. आकाशािं मि ष्ट्र् िर िर 
चढि गेला िर, बाजबलोि मधल्र्ा लोकापं्रमाणे िो िर िर िर मिले बाजंधि गेला िर, बार्बलमध्र्ें 
जलजहलें  आहे थिगांिल्र्ा िेिािंा भीजि िाटली कीं, हे बाजबलोिमधले लोक रे्िील आपल्र्ा रे्िें थिगय 
जबघडूि टाकण्र्ाला. िशी िथि स्थिजि िाहीं. आकाशािं जकिी जह उंच चढि गेलें  िरी त्र्ाला अंि च िाहीं. 
 

सत्य ंज्ञानमनंिं ब्रह्म । 
 
—असें सत्र्ाचें जिशाल थिरूप आहे. त्र्ा सत्र्ाचा आग्रह म्हणिे थििः सत्र् ग्रहण करािर्ाचें आजण 
आत्मित्  सिय मािूि सिांकडूि त्र्ाचें ग्रहण करिािर्ाचें. हें करीि असिा ंकोणाला जह र्स्त्कंजचत्  जह त्रास 
होऊं द्यािर्ाचा िाहीं. थििः सिय तलेश सहि करािर्ाचे. 
 

असा िो सत्र्ाग्रहाचा प्रसंग आला. अशीलाच्र्ा कामासाठीं डरबिहूि जप्रटोजरर्ाला िािर्ाचें होिें. 
पजहल्र्ा िगाचें जटकीट घेिलें . जटकीट पजहल्र्ा िगाचें असलें  िरी पजहल्र्ा िगांि काळा मि ष्ट्र् बसलेला 
गोरा माणूस सहि कसा करणार? गाडय जह गोरा च. ििार झाली. पण िबरिथिीिें सामािासकट मध्र्ें च 
फें कलें  िाण्र्ाखेरीि िाि लागली िाहीं. ऑजिकें ि हें असें िेहमीं होईल िर जिभाि कसा लागेल हा जिचार 
क्षणभर मिािं आला वहि थिािािं परि िािें असें िाटलें . पण लगे च जिश्चर् केला, िाहीं, हें िणयजििेषाचें 
बीि काढूि टाकल्र्ाजशिार् मागें पाऊल घ्र्ािर्ाचें िाहीं. र्ा च प्रिासािं प न्हा ंएकिा ंिो च प्रसंग आला. 
र्ा प्रसंगीं गोरा गाडय गाडींिूि उिरिू ंलागला िरी गोऱ्र्ा प्रिाशािें र्ाचंा बचाि केला. र्ाच्र्ा आधीं र्ा च 
प्रिासािंला जशग्रामािं बसण्र्ाचा प्रसंग मात्र अजिशर् करुणाथपि होिा. एका गोऱ्र्ा गृहथिाला र्ाचं्र्ा 
िागेिर बसण्र्ाची ि जिडी जपण्र्ाची लहर लागली. उमयटपणें िो र्ा काळ्र्ा क लीला ह कूम करंू लागला. 
सत्र् म्हणिे िैिी संपत्तीचा पजहला ग ण ‘अभर्’. त्र्ा अभर् िृत्तीिें त्र्ाच्र्ा उमयटपणाला िोंड जिलें . 
िाबडिोब त्र्ा गोऱ्र्ा माणसािें र्ा जबचाऱ्र्ा जिरपराध, अिाण परिेशथि माणसाच्र्ा अंगािर अमाि ष हल्ला 
केला. पण मेलों िरी बेहेत्तर पण आपली िागा सोडािर्ाची िाहीं, र्ा जिधाराम ळें  त्र्ाचें काहंीं चाललें  िाही. 
ि सरे उिारू मध्र्ें पडले. हें प्रकरण मग िोडतर्ािं संपले. सत्र्ाग्रहािंल्र्ा आत्मतलेशाच्र्ा जिभागाची ही 
पजहली सलामी च रे्िें झडली असें म्हणण्र्ास हरकि िाहीं. 
 

जप्रटोजरर्ाला गेल्र्ािंिर प ष्ट्कळ लोकाचं्र्ा ओळखी झाल्र्ा. जिशषेिः धमयप्रिृत्तीच्र्ा लोकाचं्र्ा 
ओळखी होऊि त्र्ाचं्र्ाकडूि जमळालेल्र्ा जिरजिराळ्र्ा धार्तमक प थिकाचें िाचि आजण चचा होऊं लागली. 
मि ष्ट्र् ज्र्ा मागांिला असेल त्र्ा मागांिल्र्ा संगिींि िो थिाभाजिकपणें च पडिो. सत्संग वकिा ि थसंग हा 
थििःिर अिलंबूि आहे. वकबह िा िो थििःचें च प्रजिवबब आहे. थििःचे िोंड िडेेंिाकंडें आहे म्हणिू 
आरशािर रागािण्र्ािं कार् अिय? आरसा असेल िें च िाखजिणार. त्र्ाप्रमाणें मला िाईट संगिींि राहािें 
लागिें र्ा ििारींि कार् अिय आहे? मी िाईट म्हणूि माझ्र्ा भोंििीं िाईट लोक िमा होिाि. गिर्ाभोंििीं 
गिई, जचत्रकाराभोििीं जचत्रकार, किीभोंििीं किी, असा च समूह िमािर्ाचा. िो िसा असेल िशी 
त्र्ाच्र्ा भोंििी ि जिर्ा पैिा होिे. रे्िें मूलिः च धमय प्रिृत्तीचा अंिःप्रिाह िाहि होिा. त्र्ाम ळें  धार्तमक 
प्रिृत्तीच्र्ा लोकाशंी संबधं िडि गेला र्ािं आश्चर्य कसलें? 
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परंि  ही सिय मंडळी िरी धार्तमक प्रिृत्तीची होिी िरी िी जिथिी धमांिली मंडळी होिी. आजण 
धमासंबधंीच्र्ा त्र्ाचं्र्ा समि िी प ष्ट्कळशा प थिकी, ऐकीि आजण अि िार िृत्तीच्र्ा होत्र्ा. धार्तमक िरी 
झाला िरी श द्ध ज्ञाि त्र्ाच्र्ा जठकाणी जमळेल च असें िाहीं. ज्ञािाच्र्ा जसद्धीसाठीं आत्माच्र्ा श द्धीची 
आिश्र्किा आहे. ही श जद्ध अिेक िन्मािंीं लाभािर्ाची, िेिें प थिकाचं्र्ा पठिपाठिाचें कार् चालणार? 
त्र्ाम ळें  र्ा जिथिी धमी थिेह्यािंीं प ष्ट्कळ प थिकें  िाचािर्ास जिली. आजण िािा िऱ्हेिें चचा केली िरी त्र्ाचें 
म्हणणें पटंू शकलें  िाहीं. कारण धमांचें मलूित्त्ि िें रे्िें अिेक िन्माचं्र्ा अि भिािें अंिःकरणािं उत्थफूिय 
झालें  होिें िें त्र्ाचं्र्ा आकलिािं जह रे्ऊं शकि िव्हिें. खरा धमय िर कोणिा असेल िर िो जिथिी धमय. 
इिर धमं खोटे. पापािूंि स टका व्हार्ची असेल िर जिथिी धमय थिीकारल्र्ाजशिार् गत्र्ंिर िाहीं. र्ा 
त्र्ाचं्र्ा आक ं जचि कल्पिा रे्िें कशा पटाव्र्ा? माझा धमय चागंला. का?ं िर िो माझा आहे म्हणिू. ही कार् 
सत्र्दृजष्ट झाली? ही िर अहंकाराची दृजष्ट झाली. 
 

दैिी हे्यषा गुिमयी मम माया दुरत्यया । 
 
खरोखर ‘ममत्ि’ ही च मार्ा आहे. अहंकारापासूि च ज्र्ािंें स रुिाि केली िो िरणार कसा? त्र्ािें प्रिम च 
िळ गाठंला. म्हणूि ईश्वराची कास धरली पाजहिे. ममत्ि िाऊि समत्ि लाभलें  पाजहिे. िी सिय 
धमयसमत्िाची भजूमका र्ा जमत्राचंी िव्हिी. त्र्ाम ळें  त्र्ाचें म्हणणें काहंीं केल्र्ा पटंू शकलें  िाहीं. गळ्र्ािं 
ि ळशीची माळ होिी. िी पाहूि त्र्ा गोऱ्र्ा थिेह्यािंा रे्िल्र्ा अज्ञािाची मोठी कींि रे्ई. त्र्ािंा िाटे हें  खूळ 
आहे. पण िें खूळ िव्हिें. िी मािोश्रींिीं गळ्र्ािं घािलेली माळ होिी. िें आपल्र्ा प त्राला माळेच्र्ा जमषािें 
जिलेलें  अभेद्य धमय किच होिें. िाहीं िर त्र्ा माळेंि कार् आहे? केिळ ि ळशीचीं लाकंडें आजण सूि एिढें 
का ं रे्िें समिि िव्हिे? पण िाही. िी माळा, साधारण माळा िव्हिी. िें प्रिीक होिें. त्र्ाच्र्ा पाठीमागें 
अिंि कल्पिा भरलेल्र्ा होत्र्ा. मोठ्या आकड्ािंा संके्षप रूप द्यािें त्र्ाप्रमाणें िेिाला सकें्षप रूप िेऊि 
स ट-स टीि मूर्तिरूपािें प ढें माडंण्र्ाची वहि -धमांिली िी मूर्ति-पूिेची कल्पिा होिी. आपल्र्ाला िेिािें 
मूर्ति करूि ठेिलें  आहे िर त्र्ाला जह आपण मूर्ति करंू. त्र्ाला अगिीं आपल्र्ासारखा बिििू त्र्ाच्र्ाशीं 
सलगी करंू, अशी मूर्ति-पूिेची अजिशर् रमणीर् कल्पिा त्र्ा माळेंि कें जद्रि झालेली होिी. त्र्ाम ळें  िी माळ 
आपोआप ि टेल िर ि टो पण िी आपणहूि िोडािर्ाची िाहीं. मूिी-पूिा िसेल करािर्ाची िर केली च 
पाजहिे असें िाहीं. परंि  मूिीभगं करिा ंकामा िरे्, र्ा िोर ित्त्िाचा रे्िें र्ा बाबिींि अिलंब केला. कार् 
आश्चर्य पहा. ज्र्ाचं्र्ा अज्ञािाची कींि करण्र्ाची िरूरी िे च उलट रे्िल्र्ा माळेबद्दल कींि करंू लागलें . 
पण जििोष बालकासारखी िृजत्त असलेल्र्ा र्ा प रुषाला त्र्ाचें काहंीं च िाटलें  िाहीं. जशिार् िे असें जह 
सागंि कीं, पापाच्र्ा पजरणामािूंि म ति होण्र्ाला रे्शू खेरीि कार् उपार् आहे? िें त्र्ाचंें म्हणणें जह पटि 
िसें. आजण अत्र्ंि िम्र पण थपष्टिेिें उत्तर जिले िाई, “मला पापाच्र्ा पजरणामािूंि मोकळीक िको आहे. 
मला म स्ति पाजहिे. िी पापिृत्तीपासूि, पापी कमापासूि.” र्ाच्र्ा उलट बह िेकाचंी कल्पिा असिे. कोणी 
बोलूि िाखिो ि िाखिो पण. 
 

पुण्यस्य फिंणमच्छंणि पुण्य ंनेच्छंिी मानिा  । 
पापस्य फिंनेच्छंणि पापं कुििंी यत्नि  ॥ 

 
हीच चोंहीकडे स्थिजि आढळूि रे्िे. धमय-जिचाराच्र्ा अभ्र्ासािं च समाधाि ि माििा ं रे्िल्र्ा िजलि 
लोकाचंी म्हणिे वहिी लोकाचंी सेिा करण्र्ासाठीं जह र्ा िळेीं आटोकाट प्रर्त्ि केला गेला. सिय वहिी 
लोकाचंी सभा भरििू सभेंि सत्र्ाच्र्ा आजण थिच्छिेच्र्ा महत्त्िाचें आजिष्ट्करण केलें . सत्र् हें व्र्िहारािं 
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चालािर्ाचें िाहीं र्ा मिाचें खंडि केलें . हें पजहलें  च साियिजिक भाषण होिें. रे्िल्र्ा वहिी लोकािंा 
व्र्िहारज्ञािािय फ कट इंग्रिी जशकजिण्र्ाचा आजण आपण होऊि अशा लोकाकंडे खेटे घालण्र्ाचा ही 
प्रर्त्ि केला. लोकसेिचेी कळकळ कार् करणार िाहीं? सिय भिूाचं्र्ा ठार्ीं भगििं जिसूं लागल्र्ाजशिार् 
संि सेिसेाठी का ंिळमळिाि, र्ाची कल्पिा कशी रे्णार? र्ा िळमळींि संबधं साियिजिक सेिचेें बीि 
भरलेलें  होिें. र्ा िृत्तीम ळें च भर रथत्र्ािं अगिीं हलतर्ा जशपार्ाकडूि लाि मारूि फूटपािखालीं 
उिरण्र्ाचा प्रसगं आला िरी जिरोधभाि जिमाण होऊं शकला िाहीं. उलट अशा प्रसंगांम ळें  वहिी 
लोकाजंिषर्ीं कळकळ िीव्र होि चालली. 
 

िरी घेिलेला िािा प रा करािर्ाचा होिा. त्र्ाची कार्ा-िाचा-मिािें पूणय िर्ारी केलीं. िी करीि 
असिा ंशेंकडों ग िरािी पत्राचंें इंग्रिी भाषािंर करािें लागे. िािा साधारण िव्हिा. ६ लाखाचंा िािा होिा. 
त्र्ाम ळें  इंग्रिीचा अभ्र्ास जह प ष्ट्कळ च िाढला. िाव्र्ाचा इितर्ा िन्मर्िेिें अभ्र्ास केला कीं, त्र्ािंल्र्ा 
एकूण एक सिय हकीकिीची खडान्  खडा माजहिी झाली. मिश्चक्षसूमोर सिय गोष्टी प्रत्र्क्ष ििरेिें पहाव्र्ा 
िशा लखलखींि थपष्ट जिसू ं लागल्र्ा. िकीलींि जह सत्र्ाचें च िशयि घेिलें . प्रत्र्क्ष हकीकिीिर िाबा 
म्हणिेच सत्र् घटिेिर िाबा. िो असला म्हणिे सत्र्ाच्र्ा पाठीमागें कार्िा आपोआप रे्िो. हा अि भि र्ा 
िाव्र्ािं जमळाला. िाव्र्ाच्र्ा हकीकिीिर इिका काबू असूि इिर िकीलापं्रमाणें भाडंणें लाििू आपली 
ि ंबडी भरण्र्ाची इच्छा रे्िें उत्पन्न कशी होणार? हा िािा आपसािं जमटजिण्र्ाचा आटोकाट प्रर्त्ि केला 
आजण त्र्ािं र्श जमळजिलें . िोन्ही पक्ष इरेस पडले असिां, पिरीं गिान्ि लक्षमी झ लि असिा,ं िकील 
बॅजरथटर भाडंण िाढजिण्र्ास जचिािीि अस िा ंअसला प्रर्त्ि करणें हें च आधीं ि र्तमळ. त्र्ािं र्श रे्णें 
जकिी ि र्तमळ असेल! आपापसािं समि िीिें भाडंण जमटजिणें म्हणिें च िकीली. असा र्ा िाव्र्ािरूि रे्िें 
बोध घेिला गेला. प्रत्रे्क धंद्यािूि धमय-मागय च काढािर्ाचा अशी ही ईश्वरी पे्ररणा होिी. िकीली करीि 
असिा ंसत्र्ाचा काटा प ढें र्स्त्कंजचत् ही ढळला िाहीं. र्ाप ढें २० िष े िकीली केली, पण र्ा च िऱ्हेिें. 
खोटी केस आहे असें कळिा ंक्षणींच िी सोडूि जिली िाई. 
 

परस्परें जडो, मैत्र जीिािंें । 
 
ही च एक पे्रमदृजष्ट िकीलीमध्र्ें ठेजिली होिी. व्र्िहारािं जह अशी जिष्ट्कलंक िृत्ती ठेिणारा प रुष धन्र् होर्. 
आिूबािूला अगिीं जिरुद्ध पजरस्थिजि असिा, चोहोंकडे जचखलािें भरलेलें  िग जिसि असिा ं आपण 
कमळाप्रमाणें अजलप्ि रहािर्ाचें. कार् िो प्रसंग! केिढे िें सामथ्र्य!! त्र्ाचें िणयि कोण करंू शकेल? इिकें  
असूि ही धमयलाभासाठीं सामान्र् जिथिी, म सलमाि स चििील िीं प थिकें  िाचणें चालंू च होिें. क राणाचें 
िाचि केलें . आिा ंकेस सपंली. वहि थिािािं परि िाण्र्ाची िळे आली. 
 

पण र्ोगार्ोग जिराळा च होिा. परि वहि थिािािं िाण्र्ासाठी जिघालेल्र्ा र्ा बजॅरथटरला 
मंडळींिीं मेििािी जिली होिी. त्र्ा जठकाणीं बैठकीिर एक िियमािपत्र पडलें  होिे. त्र्ािं िेिल्र्ा 
जिजधमंडळािं सभासि जििडूि रे्ण्र्ाचा वहि  लोकाचंा मिाजधकार काढूि घेण्र्ाची िेिल्र्ा कार्िेमंडळािं 
चचा चालंू होिी. िी संबधंी मिकूर होिा. िो िाचण्र्ािं आला. मंडळींिा मग थिाभाजिकपणें च सािध 
राहण्र्ाची सूचिा जिली. पण मंडळींिीं आपण आमचें प ढारीपण थिीकारािें ि रे्िें च रहािें अशी गळ 
घािली. त्र्ाप्रमाणें मग कार्ाला आरंभ झाला. हिारों अिय िसाहि मंत्र्र्ाकंडे पाठजिण्र्ािं आले. 
वहि थिािािं सियत्र ही िािा पसरली. चजरिािय लोकाश्रर्ािर ि ठेििा ंत्र्ासाठी िकीलीची सिि घेिली. 
सिि घेिािंा सिरा अडचणी आल्र्ा. सिि घेिल्र्ािंिर िेिल्र्ा कोटाच्र्ा जिर्माप्रमाणें च पोषाख 
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पाजहिे. त्र्ाम ळें  पगडी जह उिरण्र्ाचा प्रसंग आला. आजिकें ि साियिजिक कामासाठीं र्ाप ढें एक व्र्ापक 
संथिा च असािी. हीं कल्पिा लोकापं ढें माडूंि वहि थिािािंल्र्ा काँगे्रसच्र्ा धिीिर िािाळ इजंडर्ि काँगे्रस 
ही संथिा काढली. िर मजहन्र्ाला र्ा काँगे्रसच्र्ा बठैकी व्हािर्ाच्र्ा. िेिें साियिजिक जरिीिें बोलािें कसें, 
िगयण्र्ा कशा कराव्र्ा, पै ि पै चा जहशबे कसा राखािा, साियिजिक बाबिींि किय म ळीं च करिा ंकामा िरे्. 
पैशाचं्र्ा बाबिींि िार्द्यािर कधीं ही जिश्वास ठेिू ंिरे् — इत्र्ािी गोष्टींचा अि भि सिांिा करूि जिला. 
काँगे्रसजशिार् वहिी लोकाचं्र्ा जशक्षणाची एक संथिा काढली. र्ा संथिेंि जह चचा होई. र्ा संथिेला िोडूि 
एक प थिकालर् थिापि करण्र्ािं आलें . 
 

अशी ही लोकसेिा एकसारखी िाढि चालली, परंि  ही लोकसेिा प्राम ख्र्ािें िजरष्ठ िगाच्र्ा 
संबंधािे होि होिी. आजिकें ि वहिी लोकािं म ििबंिी मि राचंी संख्र्ा सिांि िाथि होिी. म ििबंिी 
मि रािंर गोऱ्र्ा लोकाकंडूि अिेक िऱ्हेचे अत्र्ाचार होि. बालास ंिरम्  िािंाच्र्ा म ििबंिी मि राला 
त्र्ाच्र्ा गोऱ्र्ा मालकािे बेिम मारलें . त्र्ाचे िािं पडले. िो रतिबंबाळ स्थििींि र्ा सहार्कत्र्ाकडे रडि 
आला. त्र्ाच्र्ासाठीं सिय िऱ्हेचे पजरश्रम करूि त्र्ाच्र्ा अन्र्ार्ाचे जििारण केलें . त्र्ाम ळें  सिय म ििबंिी 
मि राचंा लोंढा र्ा प ढाऱ्र्ाकडे िळला. िो िो आपलीं ि ःखें माडंूं लागला. र्ा िळेेपासूि आजिकें ि र्ा 
मि राचंा प्रचंड लढा लढण्र्ाची िर्ारी स रंू झाली. म ििबंिी करार प रा झाल्र्ािंिर मि रािंीं आजिकें ि 
राहंू िरे् म्हणिू गोऱ्र्ा लोकािंी त्र्ाचं्र्ािर िार्तषक पािणे चारश ेरुपर्ाचंा कर टाकला, पण वहि थिािािं 
त्र्ाचा गिगिा झाला. र्ा प ढाऱ्र्ाच्र्ा िेिृत्िाखालीं िािाळ इंजडर्ि काँगे्रसिें मोठी चळिळ केली. त्र्ाम ळें 
वहि थिािच्र्ा त्र्ा िळेच्र्ा िाइसरार्िें िार्तषक ४५ रुपर्ाचंा कर करजिला. ही िर्ा िव्हिी. ही एक मोठी 
चूक होिी. िगडापेक्षा ं िीट मऊ हा न्र्ार् रे्िें लागूं होि िाहीं. खाण्र्ाला भाकर माजगिली िर कार् 
िगडापेक्षा ंिीट मऊ म्हणूि िीट चालंू शकेल? िर माणसािर ४५ रु. िार्तषक कर आजण जििाकारण र्ाचा 
अिय कार्? र्ा करािे लढ्याचें बीं पेरलें . 
 

ििसेिा हें ईश्वर-िशयिाचें साधि र्ा दृष्टींिें च िेहमी पाजहलें  िाई. त्र्ाम ळें  प ढारीपणाचा अहंभाि 
कधीं च थपशय करंू शकला िाहीं. उलट एकसारखें आत्मजिरीक्षण िाढि गेलें . धार्तमक िाचि, धार्तमक 
जमत्राशंीं सहिास, चचा र्ा गोष्टींमध्रे् कधीं च खंड पडला िाहीं. र्ा चचेसाठीं जिर्जमिपणें थिेहींमंडळीकडे 
िाणें व्हािर्ाचें. म लें  म्हणिे िेिाघरची फ लें ! जििोषिेचीं िीडाथिािें! मोठ्यामंध्र्ें िािा जिकार भरलेले 
असािर्ाचे. म लाचें िसें िाहीं. िेव्हा ं त्र्ाचं्र्ा सहिासािें आपल्र्ाला जिर्तिकारिा प्राप्ि होईल, त्र्ाचं्र्ा 
जठकाणची सहििा आपण ग्रहण करंू, अशाच भाििेिें म लामंध्र्ें जमसळण्र्ाचा अभ्र्ास केला. “व्हािें 
लहािाहूजि लहाि” हें ित्त्ि म लािं जमसळूि साधलें  िाि असे. म लािंा आपल्र्ा साधिेंि जह सामील केलें  
िाई. र् रोजपर्ि म लाला मासंापेंक्षा ंफळ चागंलें  असें पटजिल्र्ाम ळें  त्र्ाच्र्ा आईला िाईट िाटलें , असा जह 
एक प्रसंग िेिें घडला. त्र्ा आईला जह मग िम्रपणें सिंोषजिले. 
 

आजिकें ि रे्ऊि िीि िष ेझाल्र्ािर वहि थिािािं ६ मजहन्र्ासाठीं रे्णें झालें . बोटीिर जह उिूयचा 
आजण िामीळचा अभ्र्ास केला. आपल्र्ा म सलमाि आजण द्रजिड बधंूंचें हृद गि कळािें म्हणूि च हा अभ्र्ास 
स रंू केला. वहि थिािािं आल्र्ािर प्लेगमध्र्ें लोक-सेिा केली. िजक्षण आजिकेच्र्ा कामासाठीं रािडें, 
िय्र्बिी, फेरोिशहा िगरेै प ढाऱ्र्ाचं्र्ा भेटी घेिल्र्ा. म ंबईस सभा केली. प ण्र्ास लोकमान्र् ि 
गोखल्र्ाचं्र्ा भेटी झाल्र्ा. गोखल्र्ाचंें हे प्रिम िशयि! पण— 
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िच्िेसा स्मरणि नूनमबोधपूिं 
भािािंराणि जननािंर सौहृदाणन 

 
अशी पजहल्र्ा च भेटींि स्थिजि होऊि गेली. गोखल्र्ाचं्र्ा ग रुत्िाचें थिाि हृिर्ािं अढळ झालें . प ण्र्ाला जह 
एक सभा झाली. िेिूि मद्रासला प्रर्ाण केलें . मद्रासच्र्ा उत्साहास पार िव्हिा. बालास ंिरमच्र्ा गोष्टींिें 
मद्रासी मि जिव्हल झालें . िेिल्र्ा प्रम ख िियमािपत्रािंीं जह आपल्र्ा िियमािपत्रािं आजिकेसबंंधीं मिकूर 
छापण्र्ािं प ष्ट्कळ मिि केली. िेिूि कलकत्त्र्ाला प्रर्ाण केलें  गेलें . कलकत्त्र्ाला प ष्ट्कळ अडचणी 
आल्र्ा. अमृिबझारपजत्रकेच्र्ा सपंािकािें िर ििळ ििळ हाकूि जिल्र्ासारखें केलें . परंि  िम्रिेिें 
जचकाटीिें काम केल्र्ाम ळें  रे्िें जह सभा होऊं शकेल अशी आशा िाटंू लागली. परंि  आजिकें िल्र्ा 
थिेह्याकंडूि एकिम बोलािणें आल्र्ाम ळें  आजिकें ि िाण्र्ाची िर्ारी केली. 
 

आिापंरं्ि आजिकें ि क ट ंब िेलें  िव्हिें. र्ािळेीं म लें  क ट ंब असा सिय पजरिार बरोबर घेिला. 
अद्याजप जह बाह्य अिडंबराचा पगडा मिािरचा पूणय गेला िसल्र्ाम ळें  म लें  ि क ट ंबाला पारशी फॅशिेबल 
पोषाखाची िीक्षा जिली. काटें चमच्र्ािें िेिण्र्ास भाग पाडलें . ज्र्ा बोटीिरूि प्रिास केला िी बोट 
ऑजिकें िल्र्ा पजहल्र्ा अजशलाच्र्ा मालकीची होिी, अशी च र्ा अजशलाची ि सरी जह बोट वहि थिािािंले 
उिारू घेऊि आजिकेस िािर्ास जिघाली होिी. हा अठरा जििसाचंा प्रिास होिा. र्ािळेीं प्रिासािं प्रचंड 
िािळ झालें . सिय लोक घाबरले. कप्िाि धीर िेि होिा. पण बोट केव्हा ंब डेल ह्याचा िेम िव्हिा. र्ा प्रसंगीं 
एका ईश्वराखेरीि कोण िाचंजिणार? त्र्ाचा च सिांिीं धािंा केला. २४ िास ही स्थिजि जटकली. िमाि, 
भिि, प्राियिा, र्ाजशिार् आिा ंबोटीिरचे सिय व्र्िहार बंि होिे. र्ा िळेीं जह लोकाचंी सेिा केली. िािळ 
शािं झालें . आजण ईश्वरथमरण कोठल्र्ा कोठें पार जििळूि गेलें . मि ष्ट्र्ाची केिढी ही मार्ामर् स्थिजि! 
 

बोट जकिाऱ्र्ाला लागली खरी पण िी प्लेगच्र्ा िािािरणािंील म्हणिू २३ जििस कोणा जह 
उिारूला जकिाऱ्र्ािर उिरंू जिलें  िाहीं. वहिी लोकािंा आजिकें ि उिरंू द्यािर्ाचें िाहीं, हा त्र्ािं गोऱ्र्ा 
लोकाचंा हेि  होिा. त्र्ािंीं मोठ्या सभा भरिल्र्ा. र्ा िोन्ही बोटी वहि थिािािं परि गेल्र्ा पाजहिेि, अशी 
मालकाला धमकी जिली गेली. उिारंूिा जह परि गेला ंिाहीं िर सम द्रािं ब डिू ंम्हणूि सागंण्र्ािं आलें . पण 
सिय िणािंीं र्ाचा प्रजिकार करण्र्ाचा जिश्चर् केला. गाधंी वहि थिािािं गेले. िेिें त्र्ािंीं आजिकें िल्र्ा 
गोऱ्र्ा लोकाजंिरूद्ध िाटेल िें साजंगिलें , आजण िर रे्िें वहिी लोकाचं्र्ा िोि बोटी घेऊि आजिका वहिी 
लोकािंीं च भरूि काढण्र्ासाठीं िे परि आले — असा गोऱ्र्ा लोकाचंा गैरसमि झाला होिा. त्र्ाम ळें  सिय 
उिारंूपेक्षा ंजह र्ाचं्र्ािर त्र्ाचंा राग जिशषे होिा. सम द्रािं बोटीिर जकिी जििस राहणार. धैर्ािें सिय उिारू 
उिरले. पण हे उिरल्र्ा बरोबर गोऱ्र्ा पोरािंीं र्ािंा ओळखूि एक च जगल्ला केला. त्र्ािं मोठे जह सामील 
झाले आजण र्ा जिरपराध मि ष्ट्र्ािर िगड-जिटाचंा, अडं्ाचंा िषाि स रंू झाला. पोलीस अजधकाऱ्र्ाच्र्ा 
बार्कोिें काहंीं बचाि केला. मग पोलीस अजधकारी रे्ऊि कसें बसें घर गाठंलें . पण लोकािंीं घराला िढेा 
जिला. मारूि टाकण्र्ाची लोकाचंी पूणय िर्ारी झाली होिी. पण पोलीस अजधकाऱ्र्ािें जशिाफीिें िषे 
पालटािर्ास लाििू पोलीस ठाण्र्ािं स रजक्षि िेलें . प ढें सत्र्स्थििी कळल्र्ािर हळंू हळंू लोकाचंा राग 
आपोआप कमी झाला. आिा ं पूियित्  िािाळ काँगे्रसचें काम हािीं घेिलें . काँगे्रसचा फंड िाढििू पाऊण 
लाखापरं्ि रक्कम िमिली. िरी र्ा सेििेें समाधाि िाटेिा. 
 

कामये दु ख िप्िाना ंप्राणिना ंआविनिनार्नम्  । 
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ही इच्छा प्रबळ होि चालली आहे. प्राप्िाचंी सेिा, सज्जिाचंी सेिा आजण ि ःजखिाचंी सेिा, हे सेिचेे िीि 
प्रकार. त्र्ािंल्र्ा जिसऱ्र्ा प्रकारची सेिा व्हािी म्हणूि मि िळमळि असे. इितर्ािं एके जििशीं एक 
रतिजपिीिें पीडलेला अपंग मि ष्ट्र् िाराशीं आला. त्र्ाला घरीं ठेििू त्र्ाची काहंीं जििस श श्रूषा केली. 
आजण िंिर त्र्ाची हॉस्थपटलमध्र्ें चागंली सोर् लाििू जिली. रोि असें सेिचेें काम करिा ंर्ािें म्हणूि मग 
एका इस्थपिळािं रोि िोि िास िाण्र्ाचा िम स रंू केला. आजण ि ःजखिाचं्र्ा सेिचेी अमूल्र् साधिा अंगी 
बाणििू घेिली. कोणी जह आिारी असो, त्र्ाची िीिाभािािें सेिा करािर्ाची. त्र्ाचा मोह म ळीं च 
राखािर्ाचा िाहीं. पण सेिा िर अशी करािर्ाची की, िणूं कार् हा रोगी र्ाचंा िन्मिन्मािंरीचा संबंधी 
असािा. 
 

सतिा  कमशण्यणिद्वासंो यथा कुिशगन्द्ि भारि । 
कुयाणद्वद्वासं्िथासतिणश्चकीषुशिंोकसंिहम्  ॥ 

 
र्ा श्लोकािरचें भाष्ट्र् अशा आचरणािं जिसूि रे्िें. आिाऱ्र्ाचं्र्ा श श्र षेम ळें  ित्सबंंधीं ज्ञाि जह प ष्ट्कळ झालें . 
एके प्रसगंी स ईणीचें काम जह थििः करािें लागलें . पण ित्संबधंीं ज्ञाि असल्र्ाम ळें  िें जह पार पाडलें . 
आिाऱ्र्ाच्र्ा सेिपे्रमाणें अभयकाचंी सेिा जह पत्करली. िी िर घरािं च लाभली. जस्त्रर्ा च करंू िाणोि असें 
िें िािूक काम पण त्र्ािं जह प्राजिण्र् जमळजिलें . 
 

ही कळि ि कळि ब्रह्मचर्ाची च भजूमका िर्ार होि होिी. प रुष+स्त्री अििा स्त्री+प रुष = 
ब्रह्मचारी. हें ब्रह्मचाऱ्र्ाचें समीकरण च आहे. प रुष जह िाहीं आजण स्त्री जह िाहीं िो िप संक. प रुषािें ब्रह्मचर्य 
साधािर्ाचें िर स्त्रीत्ि अंगी बाणिलें  पाजहिे. त्र्ाचंा जििर्, त्र्ाचंी िम्रिा, त्र्ाचंी सेिा, त्र्ाचंी काळिी, हें 
सिय जिितर्ाच िऱ्हेिें आपल्र्ा अंगीं बाणिलें  पाजहिे. िेव्हा ं ब्रह्मचर्ाची साधिा साधली िािर्ाची. त्र्ा 
जशिार् सिय इंजद्रर्ािंर पाहारा ठेिािर्ास पाजहिे. िीभ िर िाब्र्ािं िसेल िर ब्रह्मचर्य साधणें शतर् िाहीं. 
हा धमय-जिचार रे्िें िक्की केला गेला. आजण र्ािं आश्र्र्य िरी कार्? िेिें सत्र् आजण सेिा म रूि गेली िेिें 
संर्म हा अपजरहार्यपणें आलाच पाजहिे. सत्र्, सेिा आजण संर्म ही िीििाची त्रर्ी च आहे. त्र्ाम ळें 
अंिःकरण ब्रह्मचर्य-साधिेिें भरूि गेलें . सेिा आजण संिजि र्ाचंें ि ळािर्ाचें च िाहीं ही पक्की खात्री झाली. 
प ढें िर ब्रह्मचर्ांचें व्रि च घेऊि टाकलें . िी गोष्ट जसद्धािंाची म्हणिू जिजश्चि झाली, जिचें व्रि च घ्र्ािर्ास 
पाजहिे. िेिें चालढकल उपर्ोगी िाहीं. व्रिािं स रजक्षििा आहे, म तििा आहे. िियिाला बधंि असािें, 
म्हणिे िृजत्त मोकळी राहिे हा जिर्म च आहे. 
 

संर्माच्र्ा राहणीचा जह कसोशीिें अभ्र्ास स रंू झाला. काळ्र्ा माणसाची हिामि गोरे हिाम 
करिाि, िेव्हा ं त्र्ा जह बाबिींि थिािलंबिाचा प्रर्ोग केला. त्र्ािं प ष्ट्कळ िळेा ंलोकाकंडूि उपहास जह 
व्हािा. धोब्र्ाचें काम जह थििःच करािें. त्र्ािं जह प ढें प्राजिण्र् जमळजिलें  गेलें . गोखले िजक्षण आजिकें ि 
आले असिा ंरािड्ाचंा प्रसाि म्हणूि ठेिलेलें  एक उपरणें ध िािर्ाचें होिें, िें ध ििू त्र्ाला स ंिर इथिरी 
करूि गोखल्र्ािंा र्ा धोबीकामािें जह संि ष्ट केलें . आजण त्र्ाचं्र्ा संिोषािें आपल्र्ा कामाची साियकिा 
मािली. केिढा हा सेिचेा हव्र्ास! 
 

र्ा च हव्र्ासाम ळें  बोअर लढाईच्र्ा िळेीं लढाईिल्र्ा घार्ाळ लोकाचं्र्ा श श्रूषेसाठीं पिक िर्ार 
केलें . हे पिक ११०० लोकाचंें होिें. त्र्ािं बह िेक म ििबंिी मिूर होिे. ह्या सेिकासंह उत्कृष्ट सेिा केली. 
भर लढाईिं िोखीम सहि करूि िखमी लोकािंा उचलूि २०/२०, २५/२५ मलैाचं्र्ा मिला माराव्र्ा 



 अनुक्रमणिका 

लागि. रथत्र्ािं जपण्र्ाला पाणी जह िसािर्ाचें. िाटेंि एके जठकाणीं एक झरा लागला. िखमी जशपार्ािंीं 
आधीं पाणी प्र्ािें कीं, सेिकािंीं आधीं प्र्ािें असा प्रश्ि उभा राजहला. सेिक आधीं पाणी घेईिाि. िखमी 
गोरे जशपाई जह आधीं पाणी जपण्र्ाला िर्ार िव्हिें. असे हृिर्थपशी प्रसंग जकत्रे्क घडूि आले. र्ा 
सेिकाचं्र्ा सेिमे ळें  वहिी लोकाचंी र्ोग्र्िा िाढली. ६ आठिडे हें काम चाललें  होिें. जिकडें जिकडें र्ा 
सेिचेी प्रशसंा झाली. र्ािंिर वहिी लोकाचं्र्ा थिच्छिेच्र्ा बाबिींि प्रर्त्ि केले. बाह्य थिच्छिा िाहीं िेिें 
आंिजरक थिच्छिा कोठूि असणार? म्हणूि हा सिय खटाटोप होिा. 
 

बोअर र् द्धािंिर आजिकें िूि कार्मचें वहि थिािािं िाण्र्ाचें थिेही मंडळींिा कळजिलें . त्र्ािंीं मग 
िेणग्र्ाचंा ि सिा िषाि केला. सोन्र्ा-मोत्र्ाचे िाजगिे, जहऱ्र्ाच्र्ा आंगठ्या, घड्ाळें—शेंकडों रुपर्ाचं्र्ा 
भेटी जमळाल्र्ा. र्ा जमत्राचं्र्ा भेटी ि घेणें जह शतर् िव्हिें. रात्र पडली. आिा ंझोंप घ्र्ािर्ाची, पण झोंप 
रे्ईिा. हें धि मी घेिा ंकामा िरे्. साियिजिक सेिबेद्दल इिाम घेणें बरोबर होणार िाहीं, हा जिचार झोंप रे्ऊं 
िेईिा. एक िळे स ईच्र्ा िेढ्यािूंि उंट, हत्ती िाऊं शकिील, परंि  धििाि माणसाचंा ईश्वरी साम्राज्र्ािं 
प्रिशे होणें शतर् िाहीं, जिथिाचें असें िचि च आहे. रात्रभर झोंप आली िाहीं. खोलींि रे्रझारा घालूि रात्र 
घालजिली. ि सऱ्र्ा जििशीं त्र्ा िेणग्र्ाचंा रथट करूि साियिजिक कार्ािय त्र्ाची र्ोििा केली. घरच्र्ा 
मंडळींिा िी गोष्ट पसंि पडली िाहीं. कशी पसंि पडणार? 
 

मान दंभ िेिा । हे िो रू्करािी णिष्ठा 
िुका म्हिे धन । आम्हा ंगोमासंा समान 

 
ही िृजत्त कार् एकाएकी रे्ईल? 
 

आजिकें िूि रे्िािंा मॉजरशस बेटािर िोडा िळे राहूि िेिली सिय माजहिी जमळजिली. वहि थिािािं 
आल्र्ािर काँगे्रसच्र्ा अजधिशेिािं सेिा करण्र्ासाठीं कलकत्त्र्ाला प्रर्ाण केलें  गेलें . िेिली घाण, गोंधळ 
आजण पोषाखीपणा पाहूि ि ःख झालें . काँगे्रसमध्र्ें सेिचेें काम श्री. घोशालबाबूकंडे जमळालें . त्र्ािंीं 
कारक िाचें काम जिलें . त्र्ाचंी िैर्स्तिक सेिा कोटाचीं बटिें लािण्र्ापरं्ि जह केली. काँगे्रसमधल्र्ा 
अिडंबराचा आजण इंग्रिी भाषेच्र्ा अिाथिि महत्त्िाचा जिषाि िाटला. िजक्षण आजिकेच्र्ा संबधंीचा ठराि 
गोखल्र्ाचं्र्ाम ळें  पास िर झाला. पण त्र्ाच्र्ाकडे कोणी फारसें लक्ष जिलें  िाहीं. र्ािंिर गोखल्र्ाचं्र्ा 
सहिासािं कलकत्त्र्ाला मजहिाभर राहण्र्ाचा लाभ जमळाला. गोखल्र्ािंीं जिरजिराळ्र्ा ओळखी करूि 
जिल्र्ा. त्र्ाम ळें  कलकत्ता आजण बंगालमधील िोर प रुषाचं्र्ा भेटी होऊं शकल्र्ा. र्ािंिर रािकोटपरं्ि 
जिसऱ्र्ा िगािें प्रिास केला. जिसऱ्र्ा िगांिील उिारंूचे हाल आजण हलगिीपणा असह्य िाटला. 
काशीके्षत्रािं िािा ंच धक्का बसला. िेिला गजलच्छपणा आजण िंभ पाहूि फार िाईट िाटलें . र्ािंिर म ंबईंि 
िकीलीला स रिाि केली. परंि  म ंबईंि स्थिर राहंू शकले िाहीं. िजक्षण आजिकें िूि बोलािणें आलें . 
 

हें बोलािणें काहंीं उगी च आलें  िव्हिें. िजक्षण आजिकें ि वहिी लोकाजंिरुद्ध त्र्ािंा त्र्ा िेशािूंि 
घालििू िेण्र्ाच्र्ा उदे्दश्र्ािें गोऱ्र्ा लोकाकंडूि जिलक्षण घटिा होि होत्र्ा. प्रत्रे्कािें आपल्र्ा आंगठ्याचे 
ठसे, आपल्र्ा अंगािरच्र्ा ख णा सरकारला द्याव्र्ा म्हणिे कोणी ििीि माणूस जबगर परिािा 
रान्सिालमध्र्ें आला कीं सरकारला िपासिा ंरे्ईल अशा िऱ्हेचें धोरण—कार्िा िव्हे—िेिल्र्ा सरकारिें 
आंखलें . प ष्ट्कळ िाटाघाटीिंिर सिांिीं त्र्ाप्रमाणें मान्र्िा िशयजिली. पण वहिी लोकाचं्र्ा ह्या 
भलमिसाईबद्दल ऋणी राहण्र्ाऐििीं उलट र्ापेक्षा ंजह एक कडक कार्िा िर्ार केला. त्र्ािं र्ाप्रमाणें ि 
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िागणाऱ्र्ाला िंड ि जशक्षा भरपूर ठेजिलेली होिी. िाटेल त्र्ािळेीं रथत्र्ािं, कोटांि हा परिािा सरकारी 
अंमलिाराला िाखजिण्र्ाची िबरिथिी त्र्ािं िाखल केली. र्ासाठीं केव्हा ं जह सरकारी अंमलिार 
कोणाच्र्ा जह घरािं घ सूं शकेल अशी व्र्िथिा केली. एक िा िोि शेंकडों िऱ्हेिें र्ा कार्द्यािं वहिी लोकांिा 
गािूंि हाकूंि लािण्र्ाची िरिूि केली. 
 

र्ा कार्द्याजिरुद्ध प्रचंड सभा झाल्र्ा. हा कार्िा जस्त्रर्ािंर जह लािण्र्ाची कारिाई चालंू होिी. त्र्ा 
जिरुद्ध चळिळ करण्र्ािं आली. डेप्र् टेशि िेलें . सरकारिें जस्त्रर्ाचं्र्ा बाबिींिली कारिाई रद्द केली. 
जिलार्िेंि डेप्र् टेशिमध्र्ें थििः िाऊि िािा प्रर्त्ि केले. जिलार्िेंि इंग्रि जमत्रािंीं—जकत्रे्कािंीं—िर 
कमाल मिि केली. पण काहंीं उपर्ोग झाला िाहीं. कार्द्याचा अंमल १९०७ ला स रंू झाला. सरकारिें 
परिािा काढण्र्ाच्र्ा कचेऱ्र्ा खोलल्र्ा. इकडे परिािा कोणी जह काढंू िरे् म्हणूि जपकेवटगची चळिळ 
करण्र्ािं आली. जपकेवटगचा जिलक्षण पजरणाम होऊि फार च िोड्ािंीं परिािे काढले. बह िेक सिय वहिी 
लोक र्ा चळिळींि िाखल झाले. शेंिटीं सरकारिें लोकािंा भीजि िाखजिण्र्ाच्र्ा इराद्यािें एका माणसाला 
पकडलें . एक मजहिा सिा जिली. त्र्ाचा पजरणाम उलटा च झाला. चळिळ अजधक च िाढि चालली. 
म्हणूि चळिळींचे प ढारी पकडले गेले. हा च पजहला िेलचा अि भि. सिा साधी होिी. ह्या म ख्र् 
प ढाऱ्र्ाला पकडल्र्ािंिर सत्र्ाग्रही कैद्याचंा िेलमध्र्ें एकसारखा भरणा होऊं लागला. पकडलेल्र्ा 
लोकािं जचिी लोक जह होिे. कारण िे आजशर्ामधले होिे. त्र्ािंा जह हा परिान्र्ाचा कार्िा लागूं होिा. १५ 
जििस झाले. इितर्ािं मध्र्थिी करणारा एक इंग्रि सपंािक आला. गाधंीजशिार् चळिळ िाबंणें शतर् 
िाहीं असा सगळ्र्ािंीं खडखडीि िबाब जिला. त्र्ाम ळें  िो म लाखि घेण्र्ासाठीं आला. रािीख षीिें प्रत्रे्क 
वहिी मि ष्ट्र्ािें आपला परिािा काढािा म्हणिे सरकार हा कार्िा रद्द करील असें सरकारकडूि आश्वासि 
जमळाल्र्ािर चळिळ िाबंली. सिांिा सोडलें . पण जकत्रे्कािंर जिशषेिः एका पठाणािर र्ाचा जिपरीि 
पजरणाम झाला. आिा ंलोकािंीं आपणहूि परिािा काढािा, आपल्र्ा हािाचं्र्ा बोटाचंा ठसा द्यािा असा 
उलटा उपिेश हा प ढारी कसा कजरिो हें च त्र्ाच्र्ा लक्षािं रे्ईिा. थििःचा परिािा काढण्र्ासाठीं िाि 
असिा ं हा पठाण रथत्र्ािं भेटला. त्र्ािें डोतर्ािर आपल्र्ा सोट्याचा िोरािें प्रहार केला. िो ममयघाि 
सहि झाला िाहीं. ित्क्षणीं बेश जद्ध आली. पठाणाला पकडण्र्ािं आलें . श द्धींिर आल्र्ाबरोबर प्रिम त्र्ा 
पठाणाला सोडजिण्र्ाबद्दलचे उद गार काढण्र्ािं आले. केिढी ही करुणा! 
 

अक्रोधेन जयेत्  क्रोधं । असाधु साधुना जयेि । 
 
ही भगिाि ब द्धाची िाणी च िेिें प्रकट झाली. लगेच त्र्ा िखमी स्थििींि परिािा काढण्र्ािं आला. 
थििःच्र्ा बोटाचें ठसे उमटििू जिले. र्ा िेळीं रे. डोक र्ा जिथिी जमत्रािें िी सेिा-चाकरी केली िी अपूिय 
होिी. ह्या च रे. डोककडूि र्ा महान्  िेत्र्ाचें पजहलें  चजरत्र जलजहण्र्ािं आलें . रे. डोक इिर जिथिी 
उपिेशकाप्रमाणें आक ं जचि दृष्टीचे िव्हिे. त्र्ािंा ि सऱ्र्ाच्र्ा धमाजिषर्ीं सहाि भजूि असे. असे जिथिी गोरे 
सहार्क आजिकें ि एकसारखे जमळि च गेले. 
 

णित्त रु्द्ध िरी र्त्रु णमत्र होिी । 
व्याघ्र ही न खािी सपश िया ॥ 

 
ही गोष्ट िर खरी िर गोऱ्र्ा जिथिी लोकाचंी किा कार्? 
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अकहसा प्रणिष्ठाया ंित्संणन्नधौ िैरत्याग  । 
 
हा जसद्धािं रे्िें प्रत्र्क्ष अि भिास आला. पण जिरोध अिूि शमला िव्हिा. रे. डोककडूि बरें झाल्र्ािंिर 
लगे च िािाळमध्र्ें गेल्र्ािर एका सभेंि पठाणािंीं मारण्र्ाचा प्रर्त्ि केला च. िेिल्र्ा जमत्रािंीं ि पोजलसािंीं 
बचाि केला. िेिूि जफजितसमध्र्ें प्रर्ाण केलें  गेलें . जफजितस िसाहिींि शहरापासूि िूर शिेािं थिाभाजिक 
िऱ्हेिें मि री करूि थिािलंबि, सहकार्य, सद भाि र्ा ित्त्िािंर रे्िें मंडळी रहाि. रे्िें राहणाऱ्र्ा मंडळींि 
र् रोजपर्ि, जिथिी, वहि , हे सिय समाित्िािें रहाि. रे्िें इंजडर्ि ओजपजिर्ि हें पत्र चालजिण्र्ाचा 
छापखािा होिा. इजंडर्ि ओजपजिर्ि पत्रािें आजिकेिले सिय लोक भारले गेले. िीस िीस हिार प्रजि 
त्र्ाच्र्ा खपि. र्ा िसाहिींि मगिलाल गाधंी हे थििःचे प िणे आपला सिय व्र्ापार सोडूि साधी राहणी 
पत्करूि रहािर्ास आले होिे. र्ाचं्र्ािर र्ा ित्त्िाचंा फार पजरणाम झाला. र्ािंीं च सत्र्ाग्रह शब्ि 
शोधण्र्ाला मिि केली. ‘पॅजसव्ह रेजझथटन्स’ र्ा इंग्रिी शब्िािं सत्र्ाग्रहाची कल्पिा रे्ऊं शकि िसे. िें 
ि बळ्र्ाचंें हत्र्ार अशी भलिी च समिूि जकत्रे्काचंी झाली होिी. मगिलाल गाधंींिीं ‘पॅजसव्ह रेजझथटन्स’ 
र्ा शब्िाऐििीं ‘सत्र्ाग्रह’ शब्ि स चिला. शेंिटी त्र्ािरूि ‘सत्र्ाग्रह’ हा र् गप्रिियक शब्ि बिजिण्र्ािं 
आला. 
 

सत्र्ाग्रही लोकािंीं आपल्र्ा िचिाप्रमाणें थिचे्छेिें परिािे काढले. परंि  परिान्र्ाचा कार्िा रद्द 
करण्र्ाचें सरकारिें जिलेलें  िचि सरकारकडूि पाळण्र्ािं आलें  िाहीं. प ष्ट्कळ अिािर अिय केले, परंि  
काहंीं इलाि चालेिा. शेंिटी अम क म ििींि िर सरकारिें कार्िा रद्द केला िाहीं िर काढलेले परिािे 
िाळूि टाकण्र्ािं रे्िील, असें जििर्पूियक परंि  दृढपणें कळजिण्र्ािं आलें . सरकारला त्र्ाचा जिलक्षण 
राग आला. हें ‘अस्ल्टमेटम’ जिलें  असें सरकारिें मािलें  आजण उलट आणखी एक ि लमी कार्िा पास 
केला. इकडे सत्र्ाग्रही लोकािंीं काढलेले परिािे िाळण्र्ासाठीं मोठी सभा केली. एकिम िोि हिारािर 
परिान्र्ाचंी होळी करण्र्ािं आली. सरकारिें केलेल्र्ा ि लमी कार्द्याजिरुद्ध जह सत्र्ाग्रह प कारण्र्ािं 
आला. त्र्ािर गाधंी ििीि ििीि क रापिी काढूि कसें जह करूि सरकारला त्रास िेऊं इस्च्छिो, असा 
सरकारकडूि आरोप करण्र्ािं आला. हा ििा कार्िा रान्सिालमध्र्ें ििीि रे्णाऱ्र्ा वहिी लोकािंा 
अटकािण्र्ासंबधंींचा होिा. र्ा कार्द्याजिरुद्ध आिा ं एका पारशी गृहथिाकडूि सत्र्ाग्रह करजिण्र्ािं 
आला. पण त्र्ा िंिर िािाळमधूि िथ्िेच्र्ा िथ्िे रे्ऊं लागले. त्र्ािंा पकडण्र्ािं आलें . रान्सिालमधल्र्ा 
लोकाचंा जह परिािा ि िाखजिण्र्ाचा सत्र्ाग्रह चालू च होिा. इमामसाहेब जह पकडले गेले. इमामसाहेबािंीं 
गाधंीिींिा वहि थिािािं जह साि जिली. अिेक बडे बडे बॅजरथटर, व्र्ापारी पकडले गेले. ख द्द थििःचा जह हा 
ि सरा काराग्रहिास होिा. िेलमध्र्ें अजिशर् कष्ट भोगाि े लागले. अपमाि सहि कराि े लागले. 
खाण्र्ाजपण्र्ाच्र्ा गैरसोईला सीमा िव्हिी. त्र्ाम ळें  एकाचा िेलमध्र्ें मृत्र्  झाला. िरी सत्र्ाग्रह्याचंी संख्र्ा 
िाढि च चालली. शिेटीं सरकारिें हद्दपारीचा उपार् अिमाििू पाजहला. पण हद्दपार केलेले लोक प न्हा ं
परि रे्ि म्हणिू हद्दपार लोकाचंी एक मोठी आगबोट िर्ार करूि वहि थिािािं त्र्ािंा उिरििू िेण्र्ाचें 
बेकार्िेशीर आजण िूर कमय जह सरकारिें करूि पाजहलें . त्र्ा जबचाऱ्र्ा अडाणी गरीब आजण वहि थिािािं 
काहंीं जह जमळकि वकिा खाण्र्ाजपण्र्ाची व्र्िथिा िसलेल्र्ा लोकाचं्र्ा हालाचंी कल्पिा जह करिणार िाहीं. 
पण र्ा प्रकाराम ळें  वहि थिािािं चोहोंकडे खळबळ उडूि गेली. त्र्ाम ळें  आजिकि सरकारचा हा िूर मागय 
बंि पडला. र्ािंिर िेलमध्र्ें अजधक त्रास िेण्र्ाची आजण अपमाि करण्र्ाची स रिाि झाली. सत्र्ाग्रह्यािंीं 
साि साि जििस उपिास करूि आपल्र्ा मािाचें रक्षण सरकारला करािर्ाला लािलें . र्ा िळेीं प न्हा ं
जिलार्िेला डेप्र् टेशिमध्र्ें िािें लागलें . पण डेप्र् टेशिचा काहंीं खास उपर्ोग झाला िाहीं. सत्र्ाग्रहाची 
चळिळ चालू च होिी. िेलमध्र्ें गेलेल्र्ाचं्र्ा क ट ंबाचंी मागें व्र्िथिा कार् करािी हा एक मोठा च प्रश्ि 
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रे्ऊि पडला. आिापंरं्ि अशा क ट ंबािंा िरूरीप्रमाणें पैसे जिले िाि असि. पण पैसे जकिी जििस 
प रणार? िेव्हा ं र्ा सत्र्ाग्रही क ट ंबाचंी सोर् करण्र्ासाठीं रान्सिालमध्रे् कॅलिबॅक र्ा िमयि 
सहकाऱ्र्ाकडूि ११०० एकर िमीि खरीि करिली. र्ा िमीिींि प ष्ट्कळ फळझाडें होिीं. िीं जह सत्र्ाग्रही 
क ट ंबािंा उपर्ोगी पडि. िेिें एक पाण्र्ाचा झरा होिा. प्रत्रे्क काम िोकराखेरीि थिािलंबिािें केलें  
िाई. पार्खान्र्ाचें काम जह थििः करािर्ाचें. प रुष आजण जस्त्रर्ासंाठीं िगेिगेळ्र्ा िागा केल्र्ा होत्र्ा. र्ा 
िसाहिीला टॉल्थटॉर् फॉमय हें िािं ठेिलें  होिें. रे्िें वहि , म सलमाि, पाशी, जिथिी सिय एकत्र च रहाि. 
मासंाहार िज्र्य होिा. साध्र्ा पत्र्र्ाच्र्ा खोल्र्ा रे्िें बाधंण्र्ािं आल्र्ा. रे्िूि — शहर म्हणिे िोहान्सबगय 
— २०-२१ मलै िूर होिें. िेिें िािर्ाचें झालें  िर पार्ीं िाण्र्ाचा जशरथिा पाडला होिा. सिय िण मि री 
करीि. स िारीचा आजण चपला बिजिण्र्ाचा धंिा जह िेिें िाखल करण्र्ािं आला. त्र्ािूंि काहंीं कमाई होि 
असे. िेिल्र्ा म लासंाठी शाळा जह काढण्र्ािं आली. मिूरी करूि िकल्र्ािंिर शाळेंि जशकणें आजण 
जशकिणे कठीण होई. ग रुजशष्ट्र्ािंा ड लतर्ा र्ाव्र्ा. िेिल्र्ा म लाचंी भाषा एक िव्हिी. धमय जह जिरजिराळे. 
िरी र्ा सिय म लािं कधीं उच्चिीच भाि उत्पन्न झाला िाहीं. सिय खेळीमेळीिें राहंू शकलें . पण सिांि कठीण 
प्रर्ोग िरुण स्त्रीप रुषाचंें, म लामं लींचें एकत्र बसणें उठणें हा च होिा. कारण अशा समािाि अमर्ाि िियि 
होण्र्ाची भीजि होिी. पण ईश्वरकृपेिें िसें काहंीं झालें  िाहीं. रे्िला पोषाख जह अगिीं साधा होिा. जस्त्रर्ाच 
हा पोषाख जशििू िेि. िेिण्र्ािं डाळ, भाि, भािी, पोळी असा अगिीं साधेपणा होिा. चमचे लाकडाचे 
बििले होिे. िेलच्र्ाप्रमाणें िाळ्र्ा होत्र्ा. िाटें िव्हिीं. कोणी आिारी पडलें  िर त्र्ासाठीं कोणिी च 
खास व्र्िथिा िव्हिी. फति जिसगोपचाराचे प्रर्ोग चालिले िाि. टॉल्थटॉर् फामयमध्र्ें असिािंा थििः 
पाचं िषें िूध सोडूि िेऊि फलाहारािर राहण्र्ाचा प्रर्ोग केला आजण िो चागंला च सफल झाला. 
 

टॉल्थटॉर् फामयमध्र्ें असे जििस िाि होिे. सत्र्ाग्रहाचा लढा जह चालंू होिा. िजक्षण आजिकें िल्र्ा 
वहिी लोकाचं्र्ा स्थििीचा अभ्र्ास करण्र्ासाठीं र्ा िळेीं गोखल्र्ािंा बोलािण्र्ािं आलें . त्र्ािंीं वहि थिािािं 
राहूि जमळििा ं रे्ईल िी माजहिी जमळजिली होिी च. र्ािळेीं िे जिलार्िेला होिे. र्ा बाबिींि जब्रजटश 
मंत्र्र्ाशंीं त्र्ाचंा जिचारजिजिमर् चालला च होिा. त्र्ािंीं आजिकें ि रे्ण्र्ाचें कबलू केलें . बािशहाला िो माि 
जमळाला िसिा िो माि िेण्र्ाचें कार्य घडििू आणलें . िे सरकारी पाह णे म्हणूि जह जप्रटोजरर्ामध्र्ें राजहले. 
त्र्ाचंी प्रकृजि अथिथि होिी. त्र्ाचें सिय काम हािीं घेिलें . त्र्ाचंी खूप सेिा केली. गोखल्र्ाचं्र्ा मध र आजण 
अपूिय जिचाराचं्र्ा भाषणािंीं गोऱ्र्ा लोकाचंी मिें म ग्ध करूि सोडलीं. र्ा प्रिासािं गोखल्र्ाकंडूि मराठी 
भाषणें जह करजिण्र्ािं आलीं. गोखल्र्ािंा र्ा िौऱ्र्ािं सरकारकडूि म ििबंिी मि रािंरचा ३ पौंड कर रद्द 
केला िाईल असें आश्वासि जमळालें . पण सरकारिें िचि-भगं केला. मग सत्र्ाग्रहािं म ििबंिी मिूर जह 
सामील झाले. आिा ंरान्सिाल मधला टॉल्थटॉर् फामय बिं केला. िािाळमधली जफजितस िसाहि च म ख्र् 
कें द्र केलें . अद्याप मिूर चळिळींि िाखल झाले िव्हिे. िों च चळिळीला िोर चढण्र्ाला कारणीभिू असा 
एक ििीि च ि लूम सरकारिें स रंू केला. ज्र्ा लग्िाचंी कोटांि िोंि िाहीं म्हणिे िीं जिथिी पद्धिीिें 
झालीं िाहींि िीं लग्िें म्हणिे वहि -म सलमािाचंीं लग्िें — हीं लग्िें च िव्हि. असा एक जिणयर् करण्र्ािं 
आला. लग्िाचं्र्ा जस्त्रर्ा म्हणिे ठेिलेल्र्ा बार्ा असा र्ाचा अिय झाला. त्र्ाम ळें  जस्त्रर्ािंीं जह सत्र्ाग्रहािं भाग 
घेण्र्ाचें ठरजिलें . जफजितसमधल्र्ा जस्त्रर्ा िर्ार झाल्र्ा. िािाळमधूि रान्सिालच्र्ा हद्दींि परिान्र्ाजशिार् 
गेल्र्ािें सत्र्ाग्रह होि होिा. त्र्ाप्रमाणें सत्र्ाग्रह केला गेला. जस्त्रर्ाचं्र्ा पजहल्र्ा टोळीला पकडलें . 
रािकीर् कारणासंाठी वहिीं जस्त्रर्ा िेलमध्र्ें गेल्र्ाचें हें पजहलें  च उिाहरण होिें. जिकडे जिकडे र्ा िािेिें 
खळबळ उडाली. र्ा जस्त्रर्ािंा िेलमध्र्ें अजिशर् िाईट अन्न िेण्र्ािं आलें , त्र्ाम ळें  एक मद्रासी बाई 
िेलमधूि स टल्र्ाबरोबर िोड्ा च जििसािं मरण पािली. जिचें िािं बाजलर्ामा असूि जिच्र्ासाठीं मोठें 
थमारक करजिण्र्ाचें ठरलें . जस्त्रर्ाचं्र्ा र्ा बजलिािािें म ििबंिी मि रािंा िोर चढला. त्र्ािंीं कामािर 
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िाण्र्ाचें िाकारलें . हरिाळ स रू झाला. हे सिय मिूर खाणींि काम करणारे होिे. िे मालकाचं्र्ा िागेंि च 
रहाि. त्र्ािंा हाकूि िेण्र्ािं आलें . हिारो मिूर असे जिराधार झाले. त्र्ािंा खाणेंजपणें कोठूि प रिणार? 
डाळ िािं ळाच्र्ा गोणीच्र्ा गोणी व्र्ापाऱ्र्ाकंडूि आणजिल्र्ा. पण असें जकिी जििस चालणार? मि राचंी 
संख्र्ा पाचं हिार झाली. शेंिटीं रान्सिाल मध्र्ें िाऊि जस्त्रर्ापं्रमाणें च मि रािंीं सत्र्ाग्रह करण्र्ाचें 
ठरजिलें . ही मि राचंी ५/६ हिार फौि घेऊि हा महान् प ढारी सत्र्ाग्रहाला जिघाला. मि राचंी रथत्र्ािं 
खाण्र्ाजपण्र्ाची शतर् जििकी काळिी घेिली िरी जकत्रे्क िळेा सिांिा अधयपोटीं राहण्र्ाचा प्रसंग रे्ई. 
असे अिेक कष्ट पडि िरी थििः र्ा प ढाऱ्र्ािें सिांच्र्ा बरोबर राहूि सिांिा संिोष द्यािा. िेिािंा जह हेिा 
िाटण्र्ािोगा हा रोमहषयण प्रसंग होिा. जकत्रे्क जस्त्रर्ाचंीं म लें  र्ा प्रिासािं मरण पािलीं. पण कोणी जह 
वहमि सोडली िाहीं. सरकारिें शेंिटीं र्ा फौिेच्र्ा सेिापिीला आजण बरोबरीच्र्ा इिर प ढाऱ्र्ािंा पकडलें . 
पण मिूर हरले िाहींि. ही शाजंिसेिा िशी च प ढें शािंपणें चालंू लागली. शिेटीं र्ा सिय मि रािंा पकडूि 
कैि केले. िरी सत्र्ाग्रही मि राचंा प्रिाह एकसारखा िहाि च होिा. आजिकि सरकारिें र्ा हिारों 
पकडलेल्र्ा मि रािंा िेलमधूि त्र्ाचं्र्ा मालकाचं्र्ा थिाधीि केलें . खाणीििळ च िेल केला. मि रािंा 
फटके मारले, त्र्ाचं्र्ा अंगािरूि घोडेथिार िेले. बंि काचें िथिे मारले. िाहीं िाहीं िे अत्र्ाचार केले, पण 
कोणी जह कामािर गेला िाहीं. आजण आपलें  अि त्र्ा चाराचें ित्त्ि सोडलें  िाहीं. र्ा बाबिींि गोखल्र्ािंीं 
वहि थिािािं िोराची चळिळ स रू केली. सी. एफ्. अँड्रर्ूि, जपर्रसि र्ािंा आजिकें ि पाठजिलें . 
वहि थिािचे व्हाइसरार् लॉडय हाजडंग्ि ह्यािंी जह ि. आजिकि सरकारिर िाहीर रीिीिें कडक टीका 
केली. आजण सत्र्ाग्रही लोकािंा पावठबा जिला. र्ािंिर अिेक प्रकारच्र्ा भेटीगाठंी ि पत्रव्र्िहार होऊि 
वहिी लोकाचं्र्ा पजरस्थििीजिषर्ीं कजमशि िेमण्र्ािं आलें . पण त्र्ािर वहिी लोकािंीं बजहष्ट्कार टाकला. 
शेंिटीं परिान्र्ाची िबरिथिी, िीि पौंडाचंा कर, वहिी लग्िािंा अमान्र्िा र्ा अन्र्ार् त्रर्ीचा अंि झाला. 
त्र्ासाठीं आठ िषें झ ंिािें लागलें . 
 

आिा ंआजिकें िलें  काम संपलें . वहि थिािािं परि िािर्ाचें. परंि  गोखले जिलार्िेंि होिे. त्र्ाचं्र्ा 
इच्छेप्रमाणें त्र्ािंा भेटण्र्ासाठीं जिलार्िेंि प्रर्ाण केलें  गेलें . इितर्ािं र् रोपमध्र्ें महार् द्ध स रंू झालें . 
बोअर र् द्ध आजण झ लू बंडाच्र्ा िळेीं ज्र्ा प्रमाणें र् द्धािं जब्रजटश सरकारला श श्रूषा-पिकाची मिि जिली 
होिी त्र्ाप्रमाणें र्ािळेीं जह मिि िेऊं केली. आजण त्र्ाप्रमाणें इंग्लंडमध्र्ें श श्रूषा-पिकाला प्रािजमक 
उपचाराचें जशक्षण िेण्र्ाला जह स रिाि झाली. हें जशक्षण िेि असिा ंअंमलिारंािंीं अरेरािी स रंू केली. त्र्ा 
प्रमाणें ििारी जह केल्र्ा गेल्र्ा पण त्र्ाचंा जिशषे उपर्ोग झाला िाहीं. जशिार् थििःला प्लूरसीचा आिार 
झाल्र्ाम ळें  र्ा श श्रूषािलािं भाग घेिा ं आला िाहीं. गोखल्र्ािंीं डॉतटर सागंिील िो आहार घेण्र्ाला 
साजंगिलें . पण िूध सोडलें  होिें. िें घेणें शतर् िव्हिें. शिेटीं वहि थिािािं परि रे्ण्र्ाचे ठरलें . परंि  
जफजितसमधल्र्ा लोकािंा कोठे ठेिािें हा प्रश्ि पडला. सी. एफ्. ॲन्ड्रर्िूकडे त्र्ाचंी व्र्िथिा सोपण्र्ािं 
आली. अँन्ड्रर्ूि र्ाचंी रिींद्रिाि टागोर, प्रो. रुद्र आजण श्रद्धािंि र्ाचं्र्ािर श्रद्धा होिी. र्ा जिघाकंडे 
जफजितस आश्रमची मंडळी ठेिण्र्ाची त्र्ािंी व्र्िथिा केली. वहि थिािािं आल्र्ािर म ंबईस मोठा 
थिागिसमारंभ झाला. थिागिाप्रीत्र्िय म ंबईला इंग्रिी भाषणें झालीं. त्र्ाला ग िरािींि उत्तर जिलें . आजण 
इंग्रिी भाषेच्र्ा अिाथिि प्राधान्र्ाचा जिषेध केला. प ण्र्ाला गोखल्र्ािंीं जह थिागि केलें . ग िरािमध्र्ें 
आश्रम काढण्र्ाची कल्पिा त्र्ािंा सागंिा च िी त्र्ािंीं मान्र् केली. आजण िो मी माझा च आश्रम समििों. 
िरूर आश्रम काढा. त्र्ाला लागिील िे सिय पैसे माझ्र्ाकडूि च घ्र्ािर्ाचे असें आश्वासि जिलें . 
थिागिाप्रीत्र्िय मेििािी िेण्र्ािं आली. िेिपरं्ि गोखले कसेंबसें आले पण त्र्ािंा िेिें घेरी आली. र्ािंिर 
रािकोटला प्रिास केला. जिसऱ्र्ा िगांिील उिारंूचे हाल पाजहले आजण जफजितसची मंडळी 
शाजंिजिकेििला होिी म्हणिू शाजंिजिकेिि गाठंलें . शाजंिजिकेिि म्हणिे किीश्वर रिींद्रिाि टागोर र्ाचंें 
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जठकाण. रे्िें सिय काव्र्मर् िीिि असािर्ाचें. परंि  रे्िें जह थिर्ंपाकाजि बाबिींि थिािलंबिाचे प्रर्ोग 
स रू झाले. इितर्ािं गोखले िारल्र्ाची िार आली. वहि थिाि शोकसम द्रािं ब डूि गेला. शाजंिजिकेिि 
सोडूि घाईघाईिें प ण्र्ाला प्रर्ाण केलें . गोखल्र्ाचंी उत्तरजिर्ा िगैरे सिय होऊि गेली. त्र्ाचं्र्ा भारि 
सेिक समािािं िाखल होण्र्ाच्र्ा बाबिींि िोि िट पडले. त्र्ाम ळें  िी कल्पिा सोडूि जिली. िेिूि 
कलकत्त्र्ाला भपूेंद्र बसूिंा आजण िंिर रंगूिला डॉ. मेहिािंा भेटूि श्रद्धािंिािंा भेटण्र्ासाठीं हजरिार 
गाठंलें . १९१५ साल. मोठा क ं भ मेळा भरला होिा. र्ा क ं भ मेळ्र्ािं जह सेिचेें काम केलें . पण त्र्ा र्ात्रेंिला 
गिाळपणा, पाखंड आजण अथिच्छिा सहि झाली िाहीं. श्रद्धािंििींचें म्हणणें आश्रम हजरिारला थिापािा. 
कोणी कलकत्ता, कोणी रािकोट अशा सूचिा रे्ि होत्र्ा. पण शेंिटी अमिाबािििळ २९ मे १९१५ रोिीं 
कोचरब र्ा गािंीं आश्रम थिापि करण्र्ािं आला. जफजितस, टॉल्थटॉर् फामय अशीं िािंें ि िेिा ं
‘सत्र्ाग्रहाश्रम’ हें च िािं िेण्र्ािं आलें . आश्रमािं िाखल होण्र्ापूिींचें बापूिींचें चजरत्र रे्िें समाप्ि झालें . 
 

हें चजरत्र कशाचें, हा एक िडेािाकडा आराखडा जह म्हणिा ं रे्णार िाहीं. र्ा जिव्र् चजरत्रािंला 
एकेक प्रसंग, त्र्ा प्रसंगाचे उपप्रसंग आजण त्र्ािंले प न्हा जिरजिराळे पैलू, त्र्ािं आणखी सत्र्-अवहसाजि 
सूक्षम ित्त्िदृजष्ट, र्ा सिांचे आजिष्ट्करण कोण करणार? एका मि ष्ट्र्ाच्र्ा आर् ष्ट्र्ािं इिके प्रसगं 
कािंबरींिल्र्ा काल्पजिकिेला जह मागें सारिील असे प्रसंग रे्िें घडलेले आहेि. खरोखर रे्िल्र्ा 
अि भिाला सीमा च िाहीं. त्र्ाचें िणयि कोण करंू शकेल? श्रीमिंाचंा अि भि, गरीबाचंा अि भि, 
व्र्ापाऱ्र्ाचंा अि भि, शिेकऱ्र्ाचंा अि भि, मि राचंा अि भि, बेकाराचंा अि भि, लढाईंिला अि भि, 
ह ल्लडीचा अि भि, आश्रमाचा अि भि, िेलमधला अि भि, सत्र्ाग्रहाचा अि भि, िडिोडीचा अि भि, 
माराचा अि भि, थिागिाचा अि भि, उद्योगाचा अि भि, िकीलीचा अि भि, आिाऱ्र्ाचंा अि भि, श श्रूषेचा 
अि भि, म लाचंा अि भि—कोणकोणिे अि भि सागंाि?े खरोखर कोणकोणिा अि भि आला हें 
सागंण्र्ापेक्षा कोणिा अि भि आला िाहीं हा च रे्िें प्रश्ि आहे. गीिेंि ११ व्र्ा अध्र्ार्ािं जिश्वरूपिशयि 
आलेलें  आहे. िसें च रे्िें अि भिाचें जिश्वरूपिशयि भरलेलें  आहे. 
 

‘र्जि हास्थि ििन्र्त्र र्ने्नहास्थि ि ित्क्वजचत् ’ ही महाभारिाजिषर्ींची उस्ति रे्िें पूणांशािें लाग ू
पडिे. आजण महाभारिाचा गाभा िी गीिा जिचें जह रे्िें िशयि होिें. उद्योगाला सीमा िाहीं. िळे म ळीं च 
जमळि िाहीं. म्हणूि िजक्षण आजिकें ि िंिधाििाच्र्ा िळेीं एकेक श्लोक वभिीिर जलहूि िो िेिढ्या िळेािं 
िाचूि लक्षािं ठेिािर्ाचा. असे गीिेचे १३ अध्र्ार् पाठ केले. केिढी ही जिष्ठा! आजण एिढें च िव्हे िर गीिेचे 
जह सारभिू असे स्थििप्रज्ञाचे १८ श्लोक रोिच्र्ा प्राियिेसाठीं म िर करण्र्ािं केिढी क शाग्रिा िाखजिली 
गेली. कोणत्र्ा जह िोर प रुषाला ही कल्पिा स चली िाहीं. वहि–थिराज्र्ासारख्र्ा जलखाणािें वहि थिािचें 
च कार् पण िगाचें थिराज्र् जमळजिण्र्ाची जकल्ली िाखििू जिली. अशा प्रकारें िीििाच्र्ा अंगप्रत्र्ंगािं 
ििीि दृजष्ट िेणारा हा सत्प रुष एक महान्  द्रष्टा—एक महान्  थमृजिकार—ठरािा र्ािं आश्चर्य कसलें? 
 

अशा र्ा महात्म्र्ाच्र्ा सिय ख ब्र्ा आकलि करणारा, त्र्ाच्र्ा अि भिाचे सात्मीकरण करणारा िोर 
ग्राहक कोचरब रे्िें च जमळाला. पण असें असूि जह महात्मा त्र्ाचा ग रू होिा असें म्हणिा ंरे्णार िाहीं. र्ाचें 
कारण कार् बरें? — िें अत्र्ंि गूढ रहथर्, िी अजिशर् पजित्र भजूमका अिलोकि करण्र्ासाठीं हें प्रकरण 
अधारभिू म्हणूि लक्षािं ठेििू प ढें िािें लागेल. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
  



 अनुक्रमणिका 

प्रकरि २८ िें 
 

कमशयोगी आणि संन्द्यासी 
 
मनुष्ट्य र्ा िगािं िािा िऱ्हेचीं कमें करिो. काहंीं शारीजरक, काहंीं मािजसक, काहंीं जित्र्, काहंीं िैजमजत्तक, 
काहंीं थििःसाठीं, काहंीं ि सऱ्र्ासाठीं, कोणिाही मि ष्ट्र् कमाजशिार् कस्ल्पिा च रे्ि िाहीं. िीिाचें िीित्ि 
कमाशीं अगिीं जिगजडि बाधंलें  गेलें  आहे. 
 

न णह कणश्चत्क्षिमणप जािु णिष्ठत्यकमशकृत् । 
कायशिे ह्यिर्  कमश सिश  प्रकृणिजैगुशिै  ॥ 

 
हा साियभौम जसद्धािं आहे. परंि  करोडो मि ष्ट्र्ािं कमयर्ोगी हा एखािाच. कमय करणारे सगळे खरे. पण 
त्र्ािं कमांिला र्ोग साधणारा जिरळा. आजण त्र्ािं सनं्र्ासी िर त्र्ाहूि जिरळा! 
 

कमय कोणिें जह असो, चागंले असो कीं िाईट असो, परािय असो कीं थिािी असो, िें जशल्लक रहाि 
िाहीं, िगिीिलािर आिपरं्ि हिारों घडामोडी झाल्र्ा पण त्र्ा जशल्लक राजहल्र्ा िाहींि. िी िी कृजि 
करािी िी िी जििाशाकडे च धािं घेिे. कमय टळि जह िाहीं आजण जटकि जह िाहीं. असें कमाचें जिलक्षण 
थिरूप आहे. 
 

कमय जटकि िाहीं. त्र्ापासूि प्राप्ि झालेंलें  फळ जह जटकाऊ िाहीं. म्हणूि प्रत्रे्क कमांि कमयर्ोगी 
अिासतिीचा अभ्र्ास करिो. कमय टळि िाहीं म्हणिू प्रत्रे्क कमय एकाग्रिेिें, व्र्िथिेिें आजण जिचारपूियक 
िो करिो. त्र्ाच्र्ा पाठीमागें िो आपल्र्ा अंिःकरणाचें सिय सामथ्र्य लाििू त्र्ाला रसमर् करूि टाकिो. 
इष्टथिलीं िािर्ाचें आहे िर प्रिास टळणें शतर् िाहीं. मग प्रिास हें िरी इष्ट-साध्र् िसलें  िरी त्र्ाला –
त्र्ा साधिाला–साध्र्ित् मािूि, रसमर् करूि आपलें  इष्टथिल का ंगाठंूं िरे्? असा िो जिचार करिो. 
साधिजिमग्ििा हा कमयर्ोगाचा जिशषे आहे. साधिजिमग्ििेिें कमय िरी िष्ट झालें  िरी साधि दृढािि िािें. 
सिय िगिाला, सिय कमांिा साधिथिरूप िेण्र्ाचा कमयर्ोग्र्ाचा हव्र्ास असिो. िो िो प्रसंग रे्ईल, िी िी 
िथि  भेटेल, िी िी व्र्स्ति अिलोकिािं रे्ईल, िी िी िो संग्राह्य ठरििू त्र्ा त्र्ा प्रसंगाला, िथिूला आजण 
व्र्तिीला साधिाचा रंग चढजिण्र्ाचा िो प्रर्त्ि करिो. म्हणूि िो लोकसगं्राहक ठरिो. 
 

र्ाच्र्ा उलट सनं्र्ासी प्रत्रे्क कमांिूि, प्रत्रे्क कृिींिूि, प्रत्रे्क प्रसंगािूंि जसद्धािंच ग्रहण करीि 
िािो. त्र्ा त्र्ा कमाला, व्र्तिीला, प्रसंगाला वकबह िा सिय व्र्तिाला िो गौणत्ि िेिो. त्र्ाला त्र्ामंधला 
सिय कार्यकारणभाि एकिम उलगडूि िो त्र्ाच्र्ा मूळजसद्धािंािं िल्लीि होिो. गजणिाचीं उिाहरणें 
सोडजिण्र्ािं संन्र्ाशाला मौि िाटि िाहीं. िो गजणिाचा जसद्धािं एकिम आकलि करिो. त्र्ाम ळें  त्र्ा 
जसद्धािंाला अि सरूि जिलेलीं उिाहरणें करीि रहाण्र्ाची त्र्ाला आिश्र्किा उरि िाहीं. उलट कमयर्ोगी 
अशी अिेक उिाहरणें सोडजिण्र्ािं िंग होईल. म्हणूि संन्र्ासी प रुष लोकसंग्रह टाळीि िाहीं. आजण 
लोकसंग्रह करीि जह िाहीं. िो थिाभाजिकपणें च प्रिियक ठरिो. िो साियभौम जसद्धािं माडंिो. कमयर्ोगी 
साियभौम साधिा माडंीि िािो. गीिेला बापूिीसारखा कमयर्ोगी ‘अिासस्तिर्ोग’ म्हणेल. कारण िें 
साधििशयक िािं आहे. संन्र्ासी गीिेला ‘समत्िर्ोग’ म्हंणेल. कारण िे जसद्धािंिशयक िािं आहे. समत्ि हें 
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साध्र् आजण अिासस्ति हें साधि आहे. सनं्र्ासी सूर्ाप्रमाणें सियत्र प्रचंड उष्ट्णिा फेकीि राहील पण 
कोणाच्र्ा घरािं जशरूि त्र्ाचें अन्न जशििणार िाहीं. िो शिे जपकिील पण भाि जशििणें हें अग्िीचें च काम. 
िें कमयर्ोगी करील. 
 

सियसामान्र् लोक िीिधारणािय कमय करणारे असिाि. त्र्ािंा कमयर्ोगी म्हणिा ं च रे्ि िाहीं. 
त्र्ािले काहंीं जिजशष्ठ कमांिा िडिेिें जचकटलेले असिाि. त्र्ािंा कमयठ म्हणिा ंरे्ईल. पण कमयर्ोगी हा 
पूणय अिािें शेंकडों िषांिीं िरी पहार्ला सापंडिो कीं िाहीं र्ाची शकंा च आहे. िी च गोष्ट संन्र्ाशाची. 
 

परंि  ही गोष्ट िरी खरी असली, हिारों माणसािं शकेडों िषांिीं संन्र्ासी आजण कमयर्ोगी र्ाचंें 
क्वजचत् च िशयि होि असलें  िरी सनं्र्ासी–कमयर्ोगी–संन्र्ासी–कमयर्ोगी अशी िोडी मात्र अव्र्ाहि 
चालि आलेली आहे. रे्िें जह हें च िशयि होिें. बापूिी िजक्षण आजिकें िूि कमयर्ोगजसजद्ध जमळििू आले ि 
आले िों च र्ा संन्र्ासी मिूीचा उिर् झाला. साखंळींिले ि ि े िसे परथपरािं अडकलेले असाि े िसे 
संन्र्ास आजण कमयर्ोग–जसद्धािं आजण साधिा र्ा एकमेकांि अडकलेल्र्ा असल्र्ाम ळें  संन्र्ासी आजण 
कमयर्ोगी हे जह िणूं कार् साखंळीच्र्ा ि व्र्ाप्रमाणें एकमेकािं अडकले िािाि. अशी स्थिजि आिपरं्ि 
अिेक िळेा ंजिसूि आली आहे. संन्र्ासी र्ाज्ञिल्तर् झाले कीं ििक कमयर्ोगी आजण कमयर्ोगी ििक झाले 
कीं श काचार्य संन्र्ासी अशी परंपरा प्राचीि काळपासूंि चाललेली जिसूि रे्िे. ब द्धासारखे महान् कमयर्ोगी 
जिघाले कीं लगे च शकंराचार्ासारखे संन्र्ासी प्रगट होिाि. ज्ञािेश्वरासंारखे संन्र्ासी झाले कीं लगेच 
िामिेिासारखे कमयर्ोगी व्हाि.े अशीं एक परथपरसंबधंाची साखंळी आढळूि रे्िे. जििस कमयर्ोगी रात्र 
संन्र्ासी हा िम िसा अव्र्ाहि चाललेला आहे िशी ही गोष्ट अगिीं अपजरहार्य आहे. रुपर्ा हा संन्र्ासी 
म्हटला िर त्र्ाच्र्ा चलिासाठीं कमयर्ोगी ख िा कस्ल्पलाच पाजहिे. रुपर्ाचंा ख िा कार् आजण बंिा रुपर्ा 
कार् वकमि एक च. पण एकाचा रोिच्र्ा व्र्िहारािं उपर्ोग िाथि आहे. आजण ि सरा अियसंरणािय 
िरूरीचा आहे. म्हणिू हा जसद्धािं समिला पाजहिे कीं महान् कमयर्ोगी जिघाला कीं त्र्ाच्र्ा िोडीला 
महान् संन्र्ासी जह जिघाला च पाजहिे. वकिा महान् संन्र्ासी जिघाला कीं महान् कमयर्ोगी आपोआप 
जिसगयिः प ढें र्ािर्ाचा च. रामकृष्ट्ण परमहंस महान् सनं्र्ासी म्हटले िर जििकेािंि कमयर्ोगी 
ठरल्र्ाजशिार् राहणार िाहींि. प्रिृजत्त-जििृत्तीची हीं िोि पूणय थिरूपें आहेि. पूणय प्रिृजत्त म्हणिे कमयर्ोग 
आजण पूणय जििृजत्त म्हणिे सनं्र्ास. झाडाचें पूणय थिरूप िसें बीिािं कें जद्रि होिें िसें संन्र्ासािं शस्तिरूपािें 
कमयर्ोगाचें पूणय थिरूप कें जद्रि होिें. बीिाचें थिरूप िसें झाडािं जिथिृि होिें िसें संन्र्ासाचें थिरूप 
साधिरूपािें कमयर्ोगािं जिथिृि होिें. त्र्ाम ळें  संन्र्ासी आजण कमयर्ोगी हे पूणय थिरूपािं जिसार्ला जभन्न 
जिसले िरी असार्ला त्र्ाचं्र्ािं भेि िसिो. सम द्रािर प्रचंड िािळ होऊि पियिप्रार् लाटा उसळल्र्ा िरी 
सम द्र िेंबस द्धा ं िाढला असें म्हणिा ं रे्ि िाहीं. थिरूप जिराळें  इिकें  च वकिा त्र्ािें अगिीं शािं थिरूप 
धारण केलें  म्हणूि िो आिा ंआटला असे म्हणिा ंर्ािर्ाचें िाहीं. थिरूप च फति बिललें . िथि  एक च. 
िसें च सनं्र्ासी कमयर्ोगी र्ाचंें आहे. 
 

एकं साखं्याय ंि योगं ि य  पश्यणि स पश्यणि । 
 

परंि  असें असलें  िरी संन्र्ासी आजण कमयर्ोगी र्ाचं्र्ांि ग रूजशष्ट्र्संबधं मात्र असू ं शकि िाहीं. 
पूज्र्पूिक संबधं असेल, सेव्र्सेिक संबधं असेल, पण ग रूजशष्ट्र्संबधं असणें शतर् िाहीं. कमयर्ोग्र्ािें 
िाटेल िो प्रर्त्ि केला िरी संन्र्ाशाचें िळण बिलणार िाहीं. कारण बिलण्र्ाची आिश्र्किा च िाहीं. 
िसेंच संन्र्ाशािें िाटेल िेिढा प्रर्त्ि केला िरी कमयर्ोग्र्ाचे िळण बिलणार िाहीं कारण त्र्ाची िरूरी 
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िाहीं. खरा गिई िबलिीिें जकिी ही च किा-च किी केली िरी कधीं जह च कि िाहीं वकिा खरा िबलिी 
गार्काच्र्ा िाळ्र्ािं सापंडूि बेिाल होणार िाहीं. ग रूजशष्ट्र्संबधंािं ग रू जशष्ट्र्ाला मािीच्र्ा गोळ्र्ासारखा 
आकार िेिो आहे, अशी थपष्ट स्थिजि असिे. एकाद्या म शींि ज्र्ाप्रमाणें रस ओिािा त्र्ाप्रमाणें जशष्ट्र्ाचा रस 
ओंिूि ग रू प्रजिमा घडिीि असिो. म्हणूि कमयर्ोग्र्ाचा जशष्ट्र् कमयर्ोगी च आजण सनं्र्ाशाचा जशष्ट्र् संन्र्ासी 
च होईल. अििा सनं्र्ासी आजण कमयर्ोगी थिर्ंभ ू च असिील. कमयर्ोग्र्ाचा जशष्ट्र् सनं्र्ासी आजण 
संन्र्ाशाचा जशष्ट्र् कमयर्ोगी असें िेिें प राणाजि गं्रिािं जिलेंलें  आढळूि रे्ईल िेिें फति ग रूभाि आजण 
जशष्ट्र्भाि घ्र्ािर्ास पाजहिे. माझा एकाद्याच्र्ा जठकाणीं जपिृभाि असला म्हणिे िो खरोखर माझा जपिा 
आहे असे म्हणिा ंरे्णार िाहीं. िसें च श काचार्ांिीं ििकािंा ग रू मािलें  म्हणूि ििक त्र्ाचें ग रू झाले 
असें होि िाहीं. कारण िोघाचं्र्ा िळणािं म ळािंच फरक आहे. ग रूजशष्ट्र् अंिबाह्य एकच असाि ेलागिाि. 
एक िळे बापासारखा वकिा आईसारखा म लगा होणार िाहीं पण ग रूसारखा जशष्ट्र् झाला च पाजहिे. ग रंूि 
शभंरपट गोडी असेल िर जशष्ट्र्ािं पन्नास पट उिरेल. पण कट िा म ळीं च िसेल. जशष्ट्र् ग रूपेक्षा ंिरचढ 
वकिा कम ििाचा असेल. पण िेिें जभन्निा म ळीं च िसेल. सनं्र्ास आजण कमयर्ोग र्ाचं्र्ािं पूणािथिेंि 
आिूि म ळीं च भेि िसिो. परंि  बाह्यिः महिंिर असिें. ग रूजशष्ट्र्भािािं अंिबाह्य अभेि असािा लागिो. 
आजण खरी गोष्ट अशी कीं पूणािथिेचा कमयर्ोग आजण पूणािथिेचा सनं्र्ास हा आिंरजिकास थिरूप असिो. 
कळी आपण होऊि उमलिे, का जिला कोणी हाि लाििू उमलििें? िशी च ही स्थिजि आहे. 
 

म्हणूि च र्िें बापूंची आज्ञा पाळली िािे. त्र्ाचंें च धोरण सियमान्र् केलें  िािें. त्र्ाचं्र्ासमोर 
लीििेिें च बसािें. होिा ंहोईल िों बोलणें च िाहीं. ि सिें ऐकि असािें. पण बोलण्र्ाचा प्रसंग च आला िर 
अगिीं हलका आिाि असािा. िे म्हणिील त्र्ाप्रमाणें अक्षरशः करण्र्ाचा प्रर्त्ि असािा. परंि  इिकें  असूि 
िळण मात्र जिराळें  च उमटूि पडिें. कारण र्ेंिें आंिूि ऐतर् असूि बाह्यिः फरक आहे. रे्िें ग रूजशष्ट्र्सबंधं 
िाहीं. बापूिींिी आश्रम चालजिला, रे्िें जह आश्रम चालजिण्र्ाचा प्रसंग आला. बापूंचा आजे्ञिरूि च आला. 
पण िोघाचं्र्ा चालिण्र्ािं महिंिर जिसूि आलें . ित्त्ि एक च, परंि  िळण जभन्न. बापूंच्र्ा आिूबािूला 
संग्रह जिसेल, रे्िें जिग्रह जिसेल. िेिें लाबंीरंूिी जिसेल, रे्िें खोली जिसािर्ाची. िेिें कमाची प्रचंड चिें  
चाललेली जिसिील, िेिें उलाढालीचें कें द्रथिाि होईल, रे्िें जसध्िािंाचें आसि बळकट केलें  िाईल, 
अव्र्ापारेष  व्र्ापाराला म रड घािली िाईल. िेिें चरख्र्ाचें स टस टीि सोपें साधें र्ंत्र शोधण्र्ाची प्रिृजत्त 
बळािले, पण रे्िें िकलीिरच लक्ष कें जद्रि होईल. िेिें प्राियिेंि िाद्याचंा गोड आिाि रूचेल, रे्िें िाद्यें 
िकोि असा कल जिसेल. िेिें जिगंि कीर्ति पसरेल. रे्िले रहथर् फार च िोड्ािंा माहीि असािर्ाचें. 
िेिें सिांशीं पजरचर्ाचा प्रर्त्ि, रे्िें १०–१० मजहिें ििळ राहूि िािंगािंाची जह जिचारपूस िाहीं. िेिें 
जस्त्रर्ा-ंम लें , अपंग-रोगी र्ाचंा घोळका. रे्िें गाढ एकािं, जस्त्रर्ा-म लें  र्ाचंा थपशय िाहीं. िेिें अिकाश िाहीं 
िेिार्ाला. उिंड कामें. रे्िें कालथिलाचें भाि िाहीं. िेिें ि फाि िार्ूचें िांडि-िृत्र्, रे्िें आकाशाची 
अखंड समाजध. िेिें लालि-पालि करण्र्ाची िृजत्त, बापाची भजूमका. रे्िें लालिपालिाचें कोडकौि क 
िाहीं, ग रूची भजूमका. िेिें क ट ंबीििािंा जमळििू घेण्र्ाची िृजत्त. रे्िें ‘जििगृहात्तणूय जिजिगयम्र्िाम्’ हा 
जसध्िािं. िेंिें— 
 

यणद ह्यहं न ििेय ंजािु कमशण्यिंणद्रि  । 
 
ही वचिा, रे्िें— 
 

न मे पाथागस्ि किशव्य ंणत्रषु िंोकेषु ककिन । 
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ही म द्रा. एक रािर्तष, रािकारणाजि कमयजिष्ठेंि जिमग्ि असूि भति. ि सरा ब्रह्मर्तष, ब्रह्मज्ञािाजि जिष्ठेंि 
जिमग्ि असूि भति. बापूिींच्र्ा आर् ष्ट्र्ाकडे ओझरिी ििर टाकली िरी िेिें कमयप्राधान्र् जिसूि रे्ईल. 
िैराग्र्ाची पजरणजि होण्र्ाला िेिें कमाच्र्ा अि भिाच्र्ा प्रचंड माजलकें िूि िािें लागलेले जिसेल. रे्िें 
आर् ष्ट्र्ािं घडामोडी िाहींि च. कमाचें िर म ळीं िािं िाहीं. केिळ ज्ञािजिष्ठा. िैराग्र्ाचें बाळकडूच 
जमळालेंलें . मोहाचें आिरण आलें  आहे आजण मग िें िूर केलें  आहे, असें रे्िें िाहीं च. 
 

‘प्रक्षालिास्ध्ि पंकथर् िूरािथपशयिम् िरम्’ ही च मूळ अिथिा. व्र्िहाराचें िशयि जह िाहीं. 
बापूिींच्र्ा चजरत्रािं स धारणा आहे, रे्िें जिकास आहे, बापूिींच्र्ा चजरत्रािं िाजंि आहे, रे्िें िाि आहे. 
बापूिंींच्र्ा चजरत्रािर गाहयथथ्र्ाची छटा आहे, रे्िें जिचा मागमूस जह िाहीं. 
 

परंि  अशी मूळची थिर्ंथफूिय संन्र्ासी भजूमका असली िरी बापूंचे अपरंपार उपकार झालेले आहेि. 
प्रिम आईच्र्ाकडूि परमािाची ओळख झाली. प ढें सिंिचिािं जचत्त रंगूि गेलें . आिा ं बापूंच्र्ा रूपािें 
प्रत्र्क्ष संि च डोळ्र्ाप ढें उभा राजहला. आिा ं वचिा च राजहली िाहीं. िगािं कसे िागािें, कोणकोणिी 
हालचाल करािी, कसला जह जिचार करण्र्ाचे कारण िाहीं. केिळ ब्रह्मजिचारािं जिमग्ि असािें. 
कमयर्ोगािंील वचिा िाहण्र्ास बापू समिय आहेि अशी स्थिजि होऊि गेली. “र्ोगके्षमं िहाम्र्हम्” हें 
भगििंाचंें आश्वासि बापूंच्र्ा रूपािें सिय िगाला जमळालें . पण जिशषे अिािें त्र्ाची रे्िें प्रास्प्ि झाली. 
िगिाच्र्ा संबधंािें रे्णारा अि भि आर्िा जमळाला आजण िगिाच्र्ा सेिचेें कियव्र् आजण त्र्ाची पध्िजि 
अचूक हािीं पडली. 
 

परंि  असें असले िरी बापूंच्र्ा जिजिध उलाढालींि प्रत्र्क्ष भाग घेण्र्ाचा प्रसंग आला िाहीं. आजण 
अलग-अजलप्ि राहूि ब्रह्मजिचाराचंी अखंडिा साधि गेली. त्र्ाम ळें  बापूचं्र्ा ित्त्िज्ञािाची, त्र्ाचं्र्ा 
अि भिािूंि जिघालेल्र्ा जिव्र् थमृिीची रे्िें जबिचूक मापणी होऊं शकली. िमाजमटर िाप जबिचूक 
िाखजििो. कारण िो िापापासूि अजलप्ि असिो. िसें सनं्र्ासी मि ष्ट्र् च ित्त्िज्ञािाची मापणी जबिचकू करंू 
शकिो. कारण िो कमापासूि सियिैि अजलप्ि असिो. 
 

बापूिंीं जह ही भजूमका ओळखली असली च पाजहिे. िाहीं िर त्र्ािंीं रे्िल्र्ा अिथिेकडे पाहूि ‘िड 
भरि’ ही उपमा कशी जिली असिी? केिळ अंिरंगािंलें  च काम कसें सोंपिलें  असिे? प्रिम साबरमिीला 
आश्रमचें छात्रालर्, जशक्षण आजण प्राियिेंिलीं प्रिचिें, असें सिय ज्ञािमर् कमय सोपिलें  गेलें . त्र्ािंिर 
ग िराि जिद्यापीठाची थिापिा झाल्र्ािर ‘धमयितिा’ म्हणूि िेिें प्रिचिें िेण्र्ाची िबाबिारी सोंपिलीं. हें 
िथि िः काम िव्हिें च. अंिरंगािंलें  ज्ञाि प्रगट करण्र्ाचा च हा प्रकार होिा. ग िराि जिद्यापीठािं प्रिम 
काहंीं जििस प्रिचिें केल्र्ािर िेिें िाणें बंि केलें . ‘उद्योगाची धािं बैसली आसिीं’ कोणिा जह उद्योग रे्िें 
आसिािर बसूि च व्हािर्ाचा. धािंाधािं करण्र्ाची आिश्र्किा च िाहीं. ग िराि जिद्यापीठािंील 
जिद्याथ्र्ांचीं मिें भारूि गेलेली च होिी. िे जबचारे सकाळीं पाचं पाचं मलै धािंि साबरमिीच्र्ा िीरािर 
प्राियिेंि होणारीं प्रिचिें ऐकण्र्ास रे्ि असि. आजण प्रिचिें ऐकूि आपणासं धन्र् मािीि. संन्र्ासी कार्य 
करीि असिो िें असें. 
 

िेिें न पाहिा ंणिश्व देणखिंें  । न करिा ंसिश केिंें  । न भोणगिा ंभोणगिंें  । भो्यजाि ॥ 
एके ठायीं बैसिंा । परी सिशत्र िो णि गेिंा । हें असो णिश्व जाहिंा । आगंें णि िो ॥ 
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हें च त्र्ाचें थिरूप असिें. र्ा थिरूपाम ळें  िो बाह्य धािंाधािं करिािंा म ळीं च जिसािर्ाचा िाहीं. पण 
त्र्ाच्र्ा र्ोगािें सत्कमाची अिंि पे्ररणा एकसारखी जमळि च िाईल. 
 

संन्र्ासी कमय करीि िाहीं म्हणिे कार् आजण कमयर्ोगी कमय करिो म्हणिे कार् र्ाचा िीट उमि 
च कोठें जिसूि रे्ि िाहीं. कमयर्ोगी म्हणिे िणूं एकसारखीं कमे च करणारा, रिोग णी आजण सनं्र्ासी 
म्हणिे काहंीं च ि करणारा म्हणिे कमयशनू्र्, आळशी, िमोग णी, अशी एक चमत्काजरक लौजकक समिूि 
आहे. पण कमयर्ोग्र्ाचें कमयपर िळण असलें  िरी कोणिें जह कमय आपलें  करीि रहािें असा त्र्ाला हव्र्ास 
िसिो. आजण संन्र्ाशाला कमाची िरूर िाहीं म्हणूि कमय ि करण्र्ाचा त्र्ाचा आग्रह असिो. वकिा िो 
आळशी असिो असें जह िव्हे. उलट िो अिंि कमांचा पे्ररक असिो. भगििंािंीं एिढ्यासाठीं सूर्ाचा 
िाखला जिला आहे. सूर्य पाजहल्र्ास म ळीं च कमय करीि िाहीं म्हणूि िो संन्र्ासी. पाजहल्र्ास सिि कमय 
करिो म्हणूि िो कमयर्ोगी. संन्र्ास आजण कमयर्ोगािं आंिूि पूणय ऐतर्च असिें. म्हणूि च हे िोि अद भ ि 
प रुष एके जठकाणीं आढळूि रे्िाि. इिकें  च कार् एक ि सऱ्र्ाच्र्ा आज्ञेंि राहंू शकिो. एकमेकाचंें िळण 
जभन्न असूि त्र्ािं ित्त्िभेि जिमाण होि िाहीं. 
 

िो िागपूर काँगे्रसचा स मार होिा. सत्र्ाग्रहाश्रमाची शाखा काढण्र्ाला आिपरं्ि महात्मािींिीं 
कोठें च संमजि जिली िव्हिी. परंि  मध्र्प्रािंािं िध्र्ाला आश्रमाची शाखा काढण्र्ाला त्र्ािंीं संमजि जिली. 
आश्रमाचे म ख्र् संचालक म्हणूि रमजणकलाल मोिी र्ाचंी र्ोििा झाली. हे ग िरािी िैि सद गृहथि 
त्र्ाप्रमाणें िर्ार झाले. त्र्ाचं्र्ा पत्िी जह िर्ार झाल्र्ा. त्र्ाचं्र्ाबरोबर जिणकाम करणारे एक गहृथि 
आणखी त्र्ाचं्र्ा हािाखालीं ि सरे एक ग िरािी गृहथि अशी ही मंडळी िध्र्ास रे्ण्र्ासाठीं िर्ार झाली. 
साबरमिीचे म ख्र् व्र्िथिापक मगिलालभाई त्र्ािंा घेऊि िध्र्ास आले. बरोबर र्ा संन्र्ासी प रुषाला जह 
िेण्र्ाि आलें . िंिर िध्र्ास आश्रमाची १९२१ च्र्ा संिािंीला स रिाि झाली. मगिलालभाईंबरोबर प न्हा ं
साबरमिीला मूळ जठकाणीं रे्ऊि पूियित् कार्यिम स रंू झाला. २/३ मजहिे झाले. िध्र्ाचे पाणी माििलें  
िाहीं. म्हणूि रमजणकलालभाई एकसारखे आिारी राहंू लागले. त्र्ािंा परि बोलाििू घेण्र्ाचें ठरलें . आजण 
बापूिींिीं त्र्ाचं्र्ा िागीं र्ा महाप रुषाची र्ोििा केली. एका क्षणाचा जह जिचार ि करिा ंत्र्ाचं्र्ा आजे्ञप्रमाणें 
िध्र्ाला रे्ण्र्ाचें जिजश्चि केलें . 
 

पे्रमसूत्र दोरी । नेिो णिकडे जािो हरी 
 
र्ापेक्षा ं ज्र्ाथि काहंीं करण्र्ाची िरूर च िव्हिी. शके १८४३ चैत्र श . प्रजिपिेच्र्ा जििशीं १९२१ माचय 
आश्रमाची संथिापिा झाली. 
 

सिय जसद्धिा अगोिरच झालेली होिी. िेिाची मूर्ति मूर्तिकार एकीकडे घडििो. मंजिर जह ि सरीकडे 
चाललेलें  असिें. हिारों रुपर्ाचंा खचय िेिें होिो. प्राणप्रजिष्ठा जह िेिाला करािी लागि िाहीं. षोडषोपचार 
जह जबिििार चालंू होिाि. आरिीचा गिर, उत्सिाची झ म्मड, गाण्र्ाचे आलाप, प्रसािाची लूट, भतिाचंी 
गिी, भििपूििाचा सोहळा— सगळें आपोआप च होिें. िेि रे्ि िाहीं िाि िाहीं. िेि काहंीं करीि िाहीं. 
िशी ही िशा. संथिा काढािर्ाच्र्ा म्हणिे कोण आटापीट करािी लागिे. फंड िमिा, जहशबे द्या, शटे–
सािकाराचें ऊंबरे जझििा, र्ाची त्र्ाला आजण त्र्ाची र्ाला भीड घाला, व्र्ाख्र्ािें द्या, कार्यिम करा, लेख 
जलहा, जििंत्र्ा काढा—महामेहििीिें त्र्ा संथिा चालिाि. पण रे्िें िसें िाहीं. रे्िें र्ाच्र्ा अगिीं उलट 
स्थिजि—हे हिारों रुपरे् घ्र्ा, आणखी ह्या टोलेिंग इमारिी थिीकारा. ही िमीि आपणालाच अपयण केली 
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आहे. अशी लोकाकंडूि आर्िी साम ग्री चालि र्ािर्ाची. संन्र्ासाची ही परम रमणीर् अिथिा आहे. 
िथि िः त्र्ाला काहंीं च िको असिें. पण त्र्ाला काहंीं िरी जिजमत्तािें ग ंिििू त्र्ाचा सत्संग कसा जमळिािा 
ही च वचिा भतिािंा लागलेली असिे. िो िैभिाला िर भ लणें शतर् िाहीं. मग त्र्ाला संथिा काढण्र्ाला 
सागंिील, त्र्ाच्र्ाप ढें लोकसेिचे्र्ा जिरजिराळ्र्ा र्ोििा माडंल्र्ा िािील. असे हे त्र्ाच्र्ा जसद्धीचे सगळे 
खेळ आहेि. पण िो मात्र संिाचंी आज्ञा म्हणूि िेिें राहिो. त्र्ाला लोकसेिा िोन्ही अिांिीं िाहीं. िो 
लोकाचंी सेिा घेि जह िाहीं आजण लोकाचंी सेिा करीि जह िाहीं. 
 

बापूिींिा हें सगळें माहीि होिें. त्र्ाचं्र्ा कमयर्ोगाच्र्ा भात्र्ािं हा रामबाण संन्र्ासी पडलेला होिा. 
आजण हा रामबाण सोडार्चा कोठें हें त्र्ािंीं आिा ंिीट हेरलें  होिें. सत्र्ाग्रहाश्रमाच्र्ा ििीि आिृत्तीसाठीं 
त्र्ािंीं त्र्ाची र्ोििा केली. कारण हें कार्य च असें होिें कीं एक िर बापूिींसारखा पूणय कमयर्ोगी िें करंू 
शकेल वकिा रे्िल्र्ाप्रमाणें पूणय संन्र्ासी िें पार पाडील. इिराचं्र्ा हािूंि िें व्हािर्ाचें िाहीं. कारण आश्रम 
आजण इिर संथिा र्ािं उत्तर-िजक्षण ध्र िाइिकें  अंिर. िेिें जििते्तिें, पैशािें, मि ष्ट्र् बळािें काम व्हािर्ाचें. 
पण रे्िें परमेश्वरािें साजंगिलेल्र्ा ि हेरी जिष्ठेच्र्ा पूणयिेजशिार् म ळीं च चालािर्ाचें िाहीं. त्र्ा ि हेरी 
जिष्ठेपकैीं सनं्र्ास िर म ळािंच म रलेला होिा आजण कमयर्ोगाची कसोटी बापूंच्र्ापाशीं लागलेली होिी. 
त्र्ाम ळें  बापूिींिीं अत्र्िं खात्रीपूियक ही र्ोििा केली होिी. िे जिधाथि होिे कीं आिा ंर्ा िव्र्ा आश्रमािं 
िीं िीं माणसें रे्िील त्र्ािंा त्र्ािंा र्ोग्र् िळण जमळंू शकेल. साबरमिीला च छात्रालर्ािं त्र्ािंा हा अि भि 
रे्ऊि च कला होिा. आजण खरोखर रे्िें हें सामथ्र्य थििःजसद्धपणें च भरलेंलें  होिें कीं 
 

िो जयाकडे िास पाहें । िेउिी सुखािी सृणि होये 
िो म्हिे िेथ राहे । महाबोध 
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प्रकरि २९ िें 
 

िध्यािा भगीरथ 
 
िधा हें ििीचें िािं. पण िेंच गािंाला जह लािण्र्ािं आलें . बरें, गािं िधा ििीच्र्ा काठंीं असािें िर िें जह 
िाहीं. िधा ििीपासूि िधा गािं िीस मलै िूर. म ख्र् गािंाला िधा िािं जमळाल्र्ाम ळें  जिल्ह्याला िर िें 
थिाभाजिकच लािण्र्ािं आलें . आजण र्ािं काहंीं आश्चर्य जह िाहीं. आपल्र्ा सबधं िेशाचें िािं च एका 
ििीिरूि पडलें  आहे. वसध  ििीिरूिच वहि थिाि िािं पडलें . पंच िद्यािरूि पिंाब िािं पडलें . कृष्ट्णा 
ििीिरूि िैलंगणािला कृष्ट्णा जिल्हा झाला. िसा च गोिािरी िरूि गोिािरी. आजण िधा ििीिरूि 
िधािट िािं पडूि त्र्ाचा अपभं्रश िऱ्हाड व्हािा ही गोष्ट जह चालि आलेली आहे. 
 

आपला सबधं िेश म्हणिे मािृथिरूप आहे. ििीहूि आईचें िशयि ि सरें कोठें घडेल? ििी म्हणिे 
मािृिशयिाचा आिशय. भारििषाची मर्ािा च म ळीं सरथििी आजण दृषििी र्ा िोि िद्याचंीं कस्ल्पलेली 
आहे. भारिीर् संथकृजि ही आईची सथंकृजि आहे, हें त्र्ािरूि समिूि रे्िें. आई म्हणिे कार्? पजित्र 
करूणा. ििी ही करूणेची मूर्ति आहे. हें मत्र्यिीिि म्हणिे करूण िीिि आहे. रे्िले सिय रस 
करूणरसाच्र्ा सते्तखालीं राबि असिाि. अशा स्थििींि र्ा िीििाला आधारभिू अशी कारूण्र्मर् 
संथकृजि िर िसेल िर जकिी शोचजिर् अिथिा होईल? भारिीर् सथंकृिीची एक मर्ािा दृषििीची म्हणिे 
िगडा सारख्र्ा िडािंा जह आपल्र्ा करूणेची पाखर घालणारी आहे आजण ि सरी मर्ािा सरथििीची. 
मोठमोठ्या गजिमिंािंा जह गजि िेणारी अशी ही मर्ािा आहे. र्ाच भारिीर् संथकृिीिें भरलेलें  ििीचें िािं 
र्ा गािंाला जमळालें . र्ा ििीच्र्ा िािाचंें च कार् प्रत्र्क्ष भारिीर् संथकृिीची गंगा च रे्िें आणािर्ाची असा 
कृिजिश्चर् रे्िल्र्ा भगीरि प्रर्त्िाच्र्ा एका प रुषािें केला. आजण भारिीर् संथकृिीचे प्रजिजिधी महाप रुष जह 
र्ा गािंाशंिेारी त्र्ािें आणले. 
 

अशा र्ा गािाच्र्ा आिूबािूचा भाग अगिीं सामान्र्. बह िेक सपाट असाच आढळिो. कारण सबधं 
िऱ्हाड िागपूरचा म लूख च म ळीं सपाट आहे. त्र्ाम ळें  महाराष्ट्रािंलें  डोंगरािंलें  जिसगयसौंिर्य रे्िें िाहीं पण 
 

माणर्या जैसे मोहळ । जळिरा ंजैसे जळ 
पणक्षया ंअिंराळ । मोकळें  हें 

 
असा मोकळेपणा मिैािी म लखाम ळें  आजण जिथिीणय आकाशाम ळें  रे्िें अि भिािर्ास सापंडिो. रे्िील 
महाप रषाचं्र्ा चजरत्रािं आजण चाजरत्र्र्ािं सौंिर्ापेक्षा ं मोकळेपणाचे म्हणिे सत्र्-अवहसेचें अजधक िशयि 
असल्र्ाम ळें  ही समािशीलिेची िोडी मात्र सौंिर्यिधयक ठरािी र्ािं आश्चर्य कसलें? िरी िध्र्ाच्र्ा समोर 
रेल्ि ेलाईिीच्र्ा िजक्षणेस लहािशा टेकड्ाचंी रागं दृग्गोचर होिे. त्र्ाचप्रमाणें उत्तरेकडे िूर जक्षजििािर जह 
डोंगराचं्र्ा रागंा दृजष्टपिािं रे्िाि. गािंाििळची हि मािगडची प्रजसद्ध टेकडी जह ध्र्ाि खेंचिू घेिे. 
 

िसें पाजहलें  िर हें गािं मूळचे मोठें िव्हे, पालकिाडी िािंाचें हें खडे च. परंि  िें जिल्ह्याचें जठकाण 
बिलें . त्र्ाम ळें  त्र्ाचें िािं बिललें . आजण िधा म्हणिे िधयमाि स्थििींिले गािं अशी स्थिजि प्राप्ि झाली. 
खेड्ाचा िेखािा िाऊि 
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घरें संुदरें िंोक नानापरीिे । 
 
असें िळण रे्िें जिसूं लागलें . 
 

अभागी णकिी िंोक भा्यास आिें । 
णकिीयेक िे भा्य णनभा्य झािें । 
णकिीयेक िे सुकृणि िाढिािी । 
णकिीयेक िे पािकी मोडिािी ॥ 

 
अशा उलाढाली प्रत्र्हीं होऊं लागल्र्ा. वहि थिािच्र्ा मध्र् कें द्रािर असल्र्ाम ळें  म बंई, कलकत्ता, मद्रास, 
पेशािर कोठें जह मध्र्ें ि उिरिा ं िािा ं र्ािें असें हें सोईचें जठकाण झालें . िमािमािें म लाचं्र्ा शाळा, 
िसजिथिािें, मशीिी, मंजिरें, जिश्चि चचें, बािार, धमयशाळा, छापखािे, प थिकालर्ें असा व्र्ाप िाढि 
चालला आजण 
 

नािरी नगरािंरी िणसजे । िरी नागर णि होइजे 
 
हा अि भि पाढंरपेशािंा रे्ऊं लागला. खेड्ाची सहििा िाऊि कृजत्रमिेचें कें द्रीकरण होऊं लागलें . 
खेड्ािरूि गाड्ािं आपला माल घेऊि गरीब लोक रे्िें रे्ऊं लागले. 
 

मन िंििं हें कृष्ट्िा हट्टी छणळिसे बळें  । 
धािंे िाऱ्यािरी त्यािा णदसे णनिह दुष्ट्कर ॥ 

 
ही मिस्थिजि रे्िील िीििािं पहािर्ास सापंडंू लागली. जिकडे जिकडे धािाधाि चालली आहे, 
चाचंल्र्ाची प्रिीर्ति रे्िे आहे, िो िो कोलाहलािूि आपला मागय काढीि आहे, हेंच दृश्र् गािंािं जिसू ं
लागलें . परंि  “काहंीं गल्बला काहंी जििळ” र्ा समिोतिीप्रमाणें सरकारी अंमलिार रहाि त्र्ा जसस्व्हल 
लाईि मध्र्ें एकािं राखला गेला. िूर िूर बंगले, प्रशथि रथिे, रथत्र्ाच्र्ा ि िफा झाडी अशी रचिा केली 
गेली. र्ा जसस्व्हल लाईि मध्र्ें चचयििळ असलेली एक एकािं िागा, चारी बािूला मोठमोठीं झाडें 
असलेली फार स ंिर जिसे. हा जसस्व्हल लाईिचा भाग ििळ ििळ गािंा एव्हढाच मोठा बिला. रे्िें च 
िेल, कोटय-कचेऱ्र्ा, पोजलस लाईि, कलेतटर, िज्ज, डी. एस. पी. िगैरेंचे बंगले असा सिय सरकारी पसारा ं
पडला. र्ाच जसस्व्हल लाईिला लागूि मारिाडी जशक्षामंडळाची मारिाडी जिद्यालर्ाची प्रचंड इमारि ि 
बोजडंग बाधंलें  गेलें . र्ा जसस्व्हल लाईिच्र्ा एकािं भागाखेरीि गािंाच्र्ा पूिय बािूला वशिी गािंाकडे जह गािं 
सरि असल्र्ाम ळे बराच एकािं असे. त्र्ा भागािं बगीचे आजण कापसाच्र्ा जििाचंा िेखािा जिसे. 
 

परंि , िध्र्ाला गािंाचें वकिा गािंाबाहेरचें असें कोणिें जह आकषयण िव्हिें कीं िें 
महात्मािीसारख्र्ािंा िेिें आश्रम थिापािर्ास लािील. िधा गािंाप्रमाणें अिेक गािंें िाखजििा ंरे्िील. मग 
महात्मािी कोणत्र्ा आकषयणाम ळें  िध्र्ाला आश्रमाची संथिापिा करण्र्ास िर्ार झाले? 
 

नाहं िसाणम िैकंुठे योणगना ंहृदये रिौ । मद भतिा यत्र गायगन्द्ि ित्र णिष्ठाणम नारद ॥ 
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भगिान्  ज्र्ाप्रमाणें भतिाला भ लिो, त्र्ाचप्रमाणें महात्मािी जह रे्िल्र्ा एका श्रेष्ठ भतिाला िश होऊि 
त्र्ािंीं आश्रमाची शाखा िध्र्ास उघडण्र्ाची संमजि जिली. िो श्रेष्ठ भति म्हणिे श्री. सेठ िमिालाल 
बिाि. िो भति असूि भतिीचा पोषाख िेिें म ळीं च िव्हिा िपिाप्र्, थिािसंध्र्ा, भििपूिि, 
र्ात्राप्रिजक्षणा असले प्रकार िेिें जिसािर्ाचे िाहींि. परंि  भतिीची भजूमका मात्र िेिें आंिूि िर्ार होि 
गेलेली होिी. त्र्ािूंि आणखी आश्चर्ाची गोष्ट अशी कीं संपत्तीचा िढेा त्र्ाचं्र्ा भोंििी अखंड पडलेला असे. 
भति आजण श्रीमाि ही िोडी िमािर्ाची च िाही. ग्र्ािबा-ि कारामाची कार् िशा होिी? पण रे्िें ही 
िोडी िमल्र्ा सारखी जिसे. परंि  हें िरिरचें च पाहणें. हा संपत्तीचा पसारा त्र्ा भतिाला खरोखर िढूेिच 
होिा पण िो त्र्ाच्र्ा आंि कधीं च जशरंू शकला िाहीं. िािं पाण्र्ांि ख शाल राहो पण पाणी काहंीं िािेंि 
जशरंू शकि िव्हिें. हें सत्र् होिें. लक्षमीकडे हा मािृभािािें पाही. िी िेििेिाची िासी. आपली मािा. 
आपण जिचे मालक िाहीं. आपण जिचे सेिक. अशी च त्र्ाची भाििा असे. लक्षमीिारार्णाचें स ंिर मंजिर 
त्र्ाच्र्ा राििाडेििा घराला लागूि जिसे. िे केिळ त्र्ाच्र्ा अंिःकरणािंल्र्ा महान्  भाििेचें परंपरागि 
आलेलें  एक लहािसें जचन्ह होिें इिकें  च म्हणिा ंरे्ईल. हा भति लक्षमीचा सेिक असल्र्ाकारणािें त्र्ािें 
जिची हरप्रकारें सेिा करूि प ष्ट्कळ धि जमळििू िणूं कार् जिला पजरप ष्ट केलें . मूळच्र्ा ५/६ लाख धिाला 
त्र्ािंें पटीपटीिें िाढिलें .—आपल्र्ा किृयत्िाच्र्ा िोरािर त्र्ािें त्र्ाची िाढ केली. मराठी ४ इर्ते्त पलीकडे 
जशक्षण िाहीं. परंि  मोठमोठ्या पििीधराचंी ह्यािें िेव्हा ं च पारख करािी. लफंगा कोण, सज्जि कोण, 
जिखाऊ कोण, खरा कोण, पोषाखी कोण, मेहििी कोण, हे त्र्ाला िेव्हां च समिािर्ाचें. हा भति असूि 
श्रीमाि होिा, हा िसा जिरोधाभास िसा हा भति असूि भोळा िव्हिा हा जह एक जिरोधाभास च 
म्हणािर्ाचा. चाि र्य त्र्ाच्र्ा प ढें िेहमीं हाि िोडूि उभें असें. 
 

न्द्याय नीणि णििेक णििार । नाना प्रसगं प्रकार । परीणक्षिें परािंर । देिे ईश्वरािें ॥ 
 
हें ईश्वरी िेणें त्र्ाला िन्मिः च लाभलें  होिें. आजण हें ईश्वरी िेणें त्र्ािें िेण्र्ािं च खचय केलें . म्हणिे 
िािािं च खचय केलें . लहािपणीं श्री. िच्छराि र्ा श्रीमाि मारिाडी गृहथिाकडे हा ित्तक आला होिा. 
ि कािाचे काम िीट कसोशीिें पहािें म्हणूि त्र्ािंीं रोि एक रुपर्ा िेण्र्ाचें प्रलोभि उत्पन्न केलें  होिें. पण 
‘लाभाल्लोभः प्रिियिे’ हा जिर्म रे्िें अपिाि ठरला. असा रोिचा एकेक रुपर्ा िमििू र्ा बालभतिािे एका 
िियमािपत्राला १०० रुपरे् चे िाि केलें . आजण आपली भतिीची भजूमका जसद्ध केली. कारण भस्ति म्हणिे 
सेिा. र्ा सेिचेा हषय हृिर्ािं माििेा. प ढें लाखो रुपर्ाचंें िाि केलें  पण त्र्ा बालिर्ािंल्र्ा शभंर रुपर्ाचं्र्ा 
िािािरचीं िीं िािें केिळ शनू्र्ें च ठरलीं! त्र्ाचंी वकमि उरली च िाहीं. हें िर् केिळ १३-१४ िषाचें होिें. 
बच्छराि हे गृहथि िोधी असूि जशव्र्ागाळी करणारें होिे. काहंीं कारणािें िे र्ा म लािर िाराि झाले. 
त्र्ािळेीं र्ा िेिथिी १७ िषाच्र्ा म लािें सिय संपत्तीचा त्र्ाग करूि बच्छराििींिा मारिाडींि पत्र जलजहलें . 
त्र्ा पत्रािं र्ा भतिाची श्रेष्ठ मिोभजूमका प्रजिवबजबि झाली आहे. 
 

॥ श्रीगिेर्जी ॥ 
 

जसद्ध श्री. िधा श भथिाि पूज्र् श्री. बच्छराििी रामधििास स ँ जलखी जच. िमि का पािाधोक 
बाचंीिो । अठे उठे श्रीलक्षमीिारार्णिी महाराि सिा सहार् छे । उपरंच समाचार एक बाचंीिो । आपकी 
िबीर्ि आि जिि हमारे ऊपर जिहार्ि िाराि होर् गई सो क छ हरकि िहीं । श्री. ठाक रिीकी मरिी 
और गोि का जलर्ोडा िा आप इस िरह कहर्ो । सो आपको क छ भी कसूर िवह, जिको हमाँ िे गोि जिर्ो 
जििेको कसूर छे । बाकी आप कर्ो जक ि म िाजलस करो सो ठीक । बाकी हमारो आपके उपर क छ किो छे 
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िहीं । आपको कमार्डो पीसो छे । आपकी ख सी आि ेसो करो । हमारो क छ आप ऊपर अजधकार छे िहीं । 
हमाँ आप सो आि जमिी िाई िो हमारे बारेमें अििा िो हमारे िाई िो खचय ह र्ो सो ह र्ो बाकी आि जिि स ँ 
आप किेसू ंएक छिाम कोडी हमाँ लेिागंा िहीं, अििा माँगािाँगा िहीं । आप आपके मि माँ कोई रीि का 
जिचार करिो मि िा । आपकी िरफ हमारो कोई रीि का हक आि जििसो रहर्ो छे िहीं और 
श्रीलक्षमीिारार्णिी स ँ अिय रे् है जक आपको शरीर ठीक राखे और आपिो हाल बीस पचीस बरस िक 
कार्म राखे । और हमाँ िठे िािाँगा, बठे स ँ िाके िाई इस माजफक ठाक रिीसे जिििी करेंगा । और म्हारे 
सूं िो क छ क सूर आि िाई ह र्ो सो सब माफ करिो । और आपके मिमें हो की सब पीसा का सािी है, 
पीसा के िाँई सेिा करे छे सो हमारे मिमाँ िो आपकी पीसा की जबल्क ल छे िहीं. और भी ठाक रिी करेंगा 
िो आपके पीसे की हमारे मिमाँ आगे भी आिगेी िहीं । कारण हमारो िगिीर हमारे साि छे । और पीसो 
हमारे पास होकर हमाँ काई करेंगा । म्हािे िो पीसा ििीक रहिे की जबल्क ल परिा छे िहीं । आपकी िर्ासे 
श्री ठाक रिीका भिि स मरि िो क छ होिगेा सो करेंगा । सो इस ििम माँही भी स ख पािगेा और अगला 
ििम माँही भी स ख पािगेा । और आप आपके जचत्त माँ प्रसन्निा राजखर्ो । कोई रीि को जफकर करिो 
मििा । सब झठूा िािा छे । कोई कोई को पोिो िहीं । और कोई कोई को िािो िहीं । सब आप आपका 
स खका सािी छे । सब झठूो पसारो छे । आप हाल िाई मार्ािाल माँही फँस रहर्ा छो, हमा ंआि जिि 
आपके उपिेश स ँ मार्ािाल स ँ छूट गर्ा छा ं। आगे श्री भगिाि ससंार स ँ बचािगेा । और आपके मि माँ इस 
िरह जबल्क ल समझिो मििा जक हमारे ऊपर िाजलस फजरर्ाि करेगा । हमाँ हमारे रािीख शी सों जटकट 
लगाकर सही कर िीिी छे जक आपके ऊपर अििा आपकी थटेट पीसा रिर्ा गहिा गाँठा और कोई भी 
सामाि ऊपर आि से जबल्क ल हक रहर्ो िही सो िाणिो । और हमारे हाि को कोई को करिो छे िहीं । 
कोई िे भी एक भी पीसो िेिो छे िहीं सो िाणिो । और िो समाचार छे । और समाचार िो बह ि छे, परंि  
हमारे से जलखो िाि ेिहीं । संित् १९६४ जमिी िैसाख ििी २ मंगलिार । 
 

एक आिेका जटकट 
 
पूज्र् श्री. १०५ िाि िी श्री १०५ िच्छराि िी स ँ िमि का पािंा धोक बाँचीिो । घणो घणो माि सेिी 
आपकी िरफ हमारो कोई रीजि को लेििेि रही िहीं । श्रीठाक रिीके मस्न्िर को काम बराबर चलािो । 
और आप स ँ िाि धरम बिे सो खूब करिा िाइर्ो और ब्राम्हण साधू िे गाली जबल्क ल िीिो मि िा और 
कोई िे भी हाि का उत्तर िेइिो, म हँ का उत्तर िीिो मि िा । ज्र्ािा कॉई जलखाँ । इििा माँहे समझ लीिो 
। और हमाँ आपकी चीिाँ सागे लर्ाँगा िहीं । सो सिय अठेई आपका छोड गर्ा छाँ खाली आंग ऊपर कपडा 
पहरेर्ाँ छाँ । 
 

महात्मािी र्ा भतिाला का ंभ लले हें जिचारण्र्ाचें आिा ंप्रर्ोििच उरणार िाहीं. र्ा पत्रािं त्र्ाचा 
सिय उलगडा आलेला आहे. बच्छराििी जह र्ा पत्रािंें जिरघळले हें कार् सागंािर्ास पाजहिे? प ढें िमािें 
सिय कारभार हािीं रे्ऊि हा भति मोठी धजिक सेठ बिला. सरकार िरबारी जह त्र्ाचा मोठा सन्माि झाला. 
परंि  
 

नकह कोई अस जनमा जगमाहंी । 
प्रभुिा पाई जाणह मद नाहीं ॥ 
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हें िातर् त्र्ािें खोटें ठरजिलें . त्र्ाच्र्ा लीििेची कमाि उत्तरोत्तर िाढि गेली. सज्जिसंगिीची लालसा 
त्र्ाला थिथि बसूं िेईिा. सेिपे ढें त्र्ाला ि सरें काहंीं स चेिा. िािा प्रकारच्र्ा परोपकारी सेिाकार्ािय त्र्ािें 
सिि धि खचािें, अिेक र्ोििा घडाव्र्ा असें घडंू लागलें . परंि  
 

िेथें िारुण्य िोसरेना । रोगव्याधी णह असेना 
िृद्धाप्य आणि मरि येना । कदाकाळीं 
िेथें एकाहूणन एक संुदर । िेथें येकाहूनी येक ििुर 
धीर उदार आणि रू्र । मयादेिेगळे 
िेथें णदव्य देह ज्योणिरूपें । णिदु्यल्लिेसारखी स्िरूपें 
िेथे येर् कीविनि प्रिापें । सीमा साणंडिंी 

 
असा एक आिशय आपल्र्ापाशीं असािा ही िळमळ काहंी मािळेिा. हा आिशय कोठे जमळािा? टोलेिंग 
जिश्वजिद्यालर्ें, िािा प्रकारचीं संशोधि-मंजिरें, काँग्रस सारख्र्ा रािकीर् सथंिाचं्र्ा प्रचंड संघटिा, 
िियमाि पत्राचं्र्ा प्रचारर्ोििा, मोठमोठीं प थिकालर्ें र्ा सिांची कामें पाहूि आजण त्र्ािंा लाखों रुपरे् 
िेऊि जह हा आिशय जमळेिा. गाधंीिी ज्र्ा िऱ्हेिें राहिाि, गाधंीिी ज्र्ा िऱ्हेचे सेिक बििूं इस्च्छिाि िी 
िऱ्हा, िो आिशय इिरत्र कोठे जिसेिा. त्र्ा आिशासाठीं िि-मि-धि खचयण्र्ाची पूणय िर्ारी होिी. पण 
िि-मि-धिाच्र्ा िािािें िो आिशय जमळण्र्ािोगा िव्हिा. हा िाि िेणारा भति खरा पण रे्िें त्र्ाला 
थििःलाच हें िाि मागण्र्ाचा प्रसंग आला! िेिापाशीं िािर्ाचें आजण मग कार् कसें मागािें ही भीड 
ठेिािर्ाची? का ं िेिें मी धजिक ही िजणक्  िृजत्त आठिािर्ाची? खरा भति कार् आपलें  सिय शरीरबळ, 
धििौलि, जिित्ता, आजण माि-मान्र्िा ही जिसरूि िेिाप ढें जिःशकं हाि पसरणार िाहीं? रे्िें जह िी च 
िृजत्त बाणलेली होिी. र्ा भतिािे बापूिींप ढें  हाि पसरला. 
 

देखा धिळारी कििामिीिा । जरी पहुडिंा होय दैिािा 
िरी िीसििा ंणह बोिुं ियािा । परी सोपु न ििे 
कामधेनुिा पाडा । िरी कल्पिरूिा आहे मादंोडा 
म्हिोणन मनोरथ णसद्धीणिया िाडा । िो नििं नोहे 

 
वचिामणीच्र्ा महालािं जििलेला मि ष्ट्र् िें बरळेंल िें जसद्धीस िािें वकिा आधीं च कामधेिूचा ित्स आजण 
त्र्ािं कल्पिरूच्र्ा माडंिाखालीं उभा राजहला िर त्र्ाच्र्ा मिोरिािंा कोंब फ टिो ि फ टिो िों च िेिें 
फळाचंा बहार र्ािा र्ािं आश्चर्य कोण मािील? महात्मािींिीं र्ा भतिाचें कोड प रिलें . सत्र्ाग्रहाश्रमाची 
शाखा िध्र्ास काढण्र्ाची परिािगी िेऊि आपलीं माणसें जह पाठजिलीं. 
 

परंि  र्ा पाठीमागें अिेक प्रर्त्िाचंी परंपरा उभी होिी, हें लक्षािं ठेिलें  पाजहिे. महात्मािींिीं 
एकाएकी च ही कल्पिा मान्र् केली असें मािण्र्ाचें कारण िाहीं. आश्रमाची गंगा आणण्र्ाला र्ा भतिाला 
भगीरि प्रर्त्ि कराि ेलागले. केिळ आश्रमच कार् परंि  सिय वहि थिािच्र्ा सेिचेें हें कें द्र करण्र्ाचा हव्र्ास 
र्ा भतिािें धरला होिा. त्र्ाप्रमाणें िमािमािें त्र्ाची पूियिा होि गेली. आजण िध्र्ाला महात्मािींसारखा 
अलौकीक िािा, िमिालालिीसारखा भगीरि प्रर्त्ि करणारा भति, आजण सिय आश्रम ज्र्ािें आपल्र्ा 
एकाच व्र्तिींि कें जद्रि करूि घेिला, ज्र्ािें सिय ित्त्िज्ञाि आपल्र्ा जठकाणीं म रिलें  त्र्ा महाप रूषासारखा 
आश्रमसंचालक, हा जत्रिणेीसंगम ि ळूि आला. भगीरिाच्र्ा प्रर्त्िाची ही अपूिय गंगा रे्िें िाहंू लागली. 
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प्रत्र्क्ष आपल्र्ा प्रर्त्िाचंीं ही मध र फळें डोळ्र्ािंीं पाहूि जह र्ा भतिाच्र्ा जठकाणीं अहंकाराची छटा 
जह उमटि िाहीं. जिरतिीचा र्स्त्कंजचि जह भगं होि िाहीं. प्रर्त्िाच्र्ा ककय शिेचें आघाि होि असूि 
कट िेचा लेश जह रे्िें उत्पन्न होऊं शकि िाहीं. बालकित् जिरहंकारिा आजण साखरेसारखी गोडी, र्ाचंी 
िोडी रे्िें अखंड िीडा करिािंा जिसूि रे्िे. त्र्ाम ळें  िध्र्ाचा हा भगीरि खरोखर भगीरि आहे हें जह 
पाहणाराच्र्ा लक्षािं रे्ि िाहीं. इिकी सत्िाची थिाभाजिकिा त्र्ाच्र्ा जठकाणीं म रूि गेली. भगीरि 
प्रर्त्िाचंी पराकाष्ठा िी ही च. प्रर्त्िाचंा प्रर्त्िपणा च िाऊि आिा ंिेिें ज्ञािेश्वराचं्र्ा िचिाचंी सृजष्ट जिमाण 
झाली. 
 

जैसें अिणििपिें । िायणूस णििरिें 
कीं णनरणभमान उदैजिें । सूयांिें जैसें 
का ंश्रुणि स्िभाििा ंबोिें । गंगा काजेिीि िािें 
िैसें अििंभहीन भिंें  । ििशिें जयािें 
ऋिुकाळीं िरी फळिी । परी फ़ळिंों हें नेििी 
िया िृक्षाणंिये ऐणस िृणत्त । कमीं सदा 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ३० िें 
 

िधा आश्रमािी सुरुिाि 
 

िनं िु, साणत्त्िको िासो िामो राजसमुच्यिे । 
िामसं द्यिूसदनं मणन्नकेिं िु णनगुशिम् ॥ 

 
साणत्त्िक जठकाण हें गािंाि असणें शतर् िाहीं. कारण गािािंली रािस-िामस िियळ ही सास्त्िकिेला 
सियथिी जिरुद्ध ठरिे. म्हणिू आश्रमासारख्र्ा संथिा प्राचीि कालापासूि अरण्र्ािं, ििीच्र्ा िीरािर वकिा 
पियिासजन्नध एकािंािं असािर्ाच्र्ा अशी भारि िषांिली ऋषींची परंपरा चालि आलेली आहे. ज्ञािाच्र्ा 
लक्षणािं भगििंािंीं िी परंपरा गोििू टाकली आहे. 
 

आणि िीथें धौिें िटें । िपोिनें िोखटें । 
आिडिी कपाटे । िसिूं जया ॥ 
र्ैिंकक्षािंी कुहरें । जळार्यपणरसरें । 
अणधणष्ठ जो आदरें । नगरा न ये ॥ 
बहु एकािंािरी प्रीणि । जया जनपदािी खंिी । 
जाि मनुष्ट्याकारें मूविनि । ज्ञानािी िो ॥ 

 
ज्ञािेश्वरमहारािािंीं असें त्र्ाचें थपष्टीकरण केलें  आहे. मूळ साबरमिी आश्रम जह अशाच एकािंथिळीं 
ििीिटाकीं बसला होिा. त्र्ा च आश्रमाची िध्र्ाची शाखा िी जह िशाच थिळीं िसािी र्ािं ििल िाहीं. 
म ळाप्रमाणें च फळ असािर्ाचें. 
 

हें र्ब्देंिीि संिाणदजे । इंणद्रया ंनेििा ंभोणगजे । 
बोिंाआदी झोंणबजे । प्रमेयासी ॥ 

 
इिकी हळ िार साधिा चालािी अशी िेिें अपेक्षा, त्र्ा जठकाणचें िािािरण जह िसें च असािें, िेिली 
आिूबािूची स्थिजि जह त्र्ा साधिेला अि रूप असािी हें थिाभाजिक च म्हणािें लागेल. सेठ िमिालाल 
बिाि थििः िरी गािािं राििाडेििा महालािं रहाि असि िरी त्र्ािंा आश्रमथिािाची कल्पिा होिी. 
त्र्ािंा च कार् प्रत्रे्क भारिीर्ाला आश्रमथिािाची कल्पिा असिे. पाजित्र्र्, थिच्छिा, जिसगय, एकािं र्ा 
िेिल्र्ा अगिीं प्रािजमक गोष्टी आहेि. त्र्ाजशिार् आश्रमाचें थिाि होऊं च शकि िाहीं. थिराजशिार् गाणें, 
पाण्र्ाजशिार् सरोिर वकिा जलपीजशिार् लेख ह्या िशा केिळ कल्पिा च. िशी एकािंाजशिार् आश्रम ही जह 
कल्पिा च मािािी लागेल. त्र्ाम ळें  िधा आश्रमाला स रुिािीला िमिालालिींिीं िी िागा जिली िी 
गािंाच्र्ा पूिेकडे जिथिीणय आजण एकािं असलेल्र्ा बगीच्र्ािं जिली. 
 

हा बगीचा गािंाबाहेर असला िरी िसा गािंापासूि िूर होिा असें िाहीं. परंि  गािंाचा गल्बला रे्िें 
िसे. बगीच्र्ािं जिकडे जिकडे जहरिें दृश्र् जिसें. मोठीं झाडें जहरिीं, लहाि रोपटीं जह जहरिीं. मध्र्ें िाढलेलें  
गिि जह जहरिें. भािीपाला लािलेला िो जह जहरिा च. मधूि मधूि झाडािर पक्षी बसि िे जह बह िेक जहरि े
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च. मधला रथिा मात्र िगेळा जिसे. पक्षाचं्र्ा चोचीं आजण फ लाचें रंग िगेळे जिसि बाकी िेिें जहरव्र्ा रंगाचें 
अिैि पसरलेलें  असे. सियत्र जहरव्र्ाचार झाडाचंी िाटी लागलेली असें. त्र्ा झाडािंा रोि पाणी जिलें  िाई. 
त्र्ासाठीं मोटा चालि. मोटींच्र्ा चाकाचा मध र आिाि आजण मध्र्ें च ‘धो’ असा मोटेंिलें  पाणी पडल्र्ाचा 
ठेका कािीं पडूि सौंिर्य आजण िाि र्ाचंा लर् लागल्र्ासारखा िाटें. त्र्ािं फ लाचंा पजरमळ जह िाऱ्र्ाबरोबर 
जमजश्रि व्हािा एिढी भरपूर फ लझाडें बगीच्र्ािं लािलेली होिी. ग लाब, मोगरा, शिेिंी, िाई, ि ई इत्र्ाजि 
फ लें  आपलें  सत् िािाचें कार्य जबिििार अखंड करीि असि. त्र्ािं म ळीं च कसूर व्हािर्ाची िाहीं. त्र्ाम ळें 
िेिें िािाबरोबर स गंध जह िरिळूि गेलेला असे. फति रसाची च उणीि कधीं कधीं भासािी. कारण रस 
साठंिणारीं फळें िेहमी च जिसि िसि. फळाचंा बहर िेहमीं कोठूि असणार? पण िेव्हा ंिो असे त्र्ा िळेीं 
िो खरोखर अकल्पिीर् होऊि िाि असे. जिशषेिः संत्र्र्ाचंी झाडें िर फळािंीं ि सिी लिूि गेलेलीं असि. 
शाखा मोडूि पडण्र्ाच्र्ा िर्ारींि आहेि. पण माळ्र्ािंीं टेके जिल्र्ाम ळें  च त्र्ा मोडि िाहींि. मात्र 
िमीिीपरं्ि अगिीं िाकूंि गेल्र्ा आहेि. त्र्ाम ळें— 
 

फळणिये िरूिी र्ाखा । सहजे भूमीसी उिरे देखा । 
िैसे जीिमात्रा अरे्खा । खािंाििी जे ॥ 

 
असें दृष्ट्र् रे्िा िािािंा जिसािर्ाचें. त्र्ा फळापंैकीं काहंीं फळें िोडूि खािीं ही अजभलाषाब द्धी च त्र्ा 
फळािंा पाहूि मािळूि िाई. चैिन्र्ाचें अिंिभैि त्र्ा फळाचं्र्ा रूपािें फ टूि जिघालेंलें  पाहूि िेिें च मि 
जखळूि िाई. िेिें म खािं िीं फळें कोंबािीं हा अन्र्ार् च िाटे. िसें च फ लाचंें. िीं िािा रंगािंीं िटलेंलीं 
कोमल फ लें  आपल्र्ा हािािंीं ख डािीं आजण िाकािं घालािीं हा केिढा अपराध! िो अपराध 
आश्रमीर्ाकंडूि होणें हें शतर् िव्हिें. कारण आश्रमाच्र्ा आचार्ांिा िी गोष्ट क्षणभर जह सहि होणें शतर् 
िव्हिें. त्र्ािंा र्स्त्कंजचि जह खपि िसे. पियिाएिढी आसस्ति असली िरी आसति प रुषाला िी 
फ लासारखी िाटिे. आजण जिरतिाला फ लाच्र्ा आसतिीचा जह पियिाएिढा भार िाटिो. म्हणिू भतिीमध्र्ें 
ईश्वराला च फ लें  िहािीं असा जिजिर्ोग केलेला आहे. र्ा बगीच्र्ािंल्र्ा फळाचंी आजण भाज्र्ाचीं जह ही च 
गोष्ट. रे्िलीं फळें िोडणें वकिा रे्िलीं भािी ख डूि आश्रमािं आणणें हें आश्रमाच्र्ा जशथिीजिरुद्ध गणलें  
गेलें  होिें. हा आश्रम र्ा बगीच्र्ािं होिा. िरी र्ा बगीच्र्ापासूि िो सियिैि अजलप्ि होिा. बगीच्र्ािं 
माळ्र्ाचंीं झोंपडीििा घरें होिीं. िेिें च गाईबलैाचंा गोठा असे. जशिार् स्व्हतटोजरर्ाचा प िळा जह बगीच्र्ािं 
बसजिला होिा. त्र्ासमोर जहरिळ िर्ार करूि बसण्र्ाला बाक ठेिले होिे. सकाळ संध्र्ाकाळ सहल 
करीि गािंािंले लोक िेिें रे्ऊि गप्पा मारीि बसि. पण त्र्ाचं्र्ाशीं जह आश्रमीर्ाचंा जबलकूल संबधं रे्ि 
िसे. 
 

आश्रमाची इमारि बगीच्र्ािंील जिजहरीििळ च चागंली मिबूि बाधंलेली. िर सियत्र गच्ची. एक च 
मिला. अशी िी इमारि त्र्ा बगीच्र्ािं िणू कार् लपूि राजहल्र्ासारखी जिसे. इमारिीमध्र्ें खडे बसििू 
िकशी केलेली ग ळग ळीि फरसबंिी िमीि होिी. िी आश्रमाला शोभेशी िव्हिी र्ािं शकंा िाही. त्र्ा 
िजमिीचा एकंिर िाट जिलासी िीििाची साक्ष पटिीि असे. आश्रमिीििािंली दृजष्ट जिकासाकडे 
जखळलेली असािर्ाची िेिें जिलासाला र्स्त्कंजचत् जह थिाि िाहीं. चारी बािूला चौक, इमारि मध्र्ें चौक 
अशी ही बंजिथि िागा असल्र्ाम ळें  आंि राहणारे गच्चीिर चढिील वकिा जखडकींिूि बाहेर डोकाििील िर 
च बगीच्र्ाचें िशयि व्हािें िाहीं िर आपण िगापासूि िगेळें  आहोंि. रे्िें बजहदृय ष्टीला म ळीं च िाि िाहीं. 
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अिंरकी अणखयाँ खोिंो जी । 
बैठो साधुसंिनकी संगि मधुरी बानी बोिंो जी । 
णिदानंदका दरर्न करके पे्रम मगन हो डोिंो जी । 
मानपुरी कहे िार खान में आप णह आप अकेिंो जी ॥ 

 
—असें अंियदृजष्टमर् एकाजकत्िाचें भाि करजिणारी िी इमारि होिी. त्र्ािं प न्हा ंआश्रमािं काम करीि 
असिा ं म ळीं च ि बोलण्र्ाची जशथि रे्िल्र्ा आचार्ािें लाििू जिलेली होिी. िलिारीला म्र्ाि आजण 
जिभेला मौि हें रे्िलें  ित्त्ि असल्र्ाम ळें  एकाजकत्िाला आणखी च ख लािट जिल्र्ासारखें होई. आजण 
जिःशब्िपणें िािरिािंा ज्ञािेश्वराचं्र्ा ओव्र्ाचंी आठिण िें थिाि सहि करूि िेई. 
 

बहु करूणन णन र्ब्द । दाट न णरघे स्िापद । 
रु्क हन षट्पद । िेडिें नाहीं ॥ 
पाणििंगे हंसें । दोनी िारी सारसें । 
कििें एके िेळे बैसे । कोणकळ ही हो का ं॥ 

 
अशा त्र्ा थिािीं खरोखर च कधीं कधीं कोजकळा रे्ऊि पचंमालािाचें उपजिषत् ऐकिीि. 
 

िें उपजिषत् ऐकि ऐकि चरख्र्ाची अखंड उपासिा िेिें स रंू असािर्ाची. एका खोलींि 
वपिाऱ्र्ाची वपिण सारखी ‘ि ंही ि ंही’ बोलूि जिरहंकाजरत्िाचा उपिेश करीि असे. ‘िंू च आहेस ईश्वरा! मी 
िाहीं. िंू च. िंू च. ‘ि ही’ ‘ि ही’ हा िािू वपिाऱ्र्ाचा उपिेश त्र्ा वपिाऱ्र्ाला माहीि िसला िरी िें िड 
वपिण मात्र एकसारखा िोच मंत्र घोकी. एका खोलींि हािमागािर जिणकाम चालंू असे. िो फटतर्ाचा 
माग असल्र्ाकारणािंें फट फट आिाि होि च रहािर्ाचा. सूत्रजिद्या हें च राष्ट्रिीििाचें सूत्र असल्र्ाम ळें 
रे्िें रातं्रजििस त्र्ाची च उपासिा चाले. मोठे रहाट, भाल्र्ासारख्र्ा चािी, िाडिूड पेळू, िसें च िाडिूड 
सूि असा सूत्रजिद्येंिला त्र्ा िळेचा उगम होिा. ििीचा उगम सूक्षम असिो प ढें िी थिूल होि िािे. कलेचा 
उगम ओबडधोबड थिूल असूि प ढें िी उत्तरोत्तर सूक्षम होि िािे. र्ा िाडिूड स िाचें जिणलेंलें  धोिर 
ििीि असले म्हणिे पोसोडीसारखें िाटािर्ाचें. आजण कमरेला िें जटकूि राहण्र्ासाठीं बरी च सािधाििा 
ठेिािी लागे. 
 

इकडे राष्ट्रसेिचेी उपासिा चालंू असिा ंआश्रमाच्र्ा आचार्ाकडूि रे्िल्र्ा जिद्याथ्र्ाचे िगय घेिले 
िािर्ाचे. जिद्यािी सिय साबरमिीहूि आलेले ग िरािी च. साबरमिीच्र्ा राष्ट्रीर् शाळेंिल्र्ा जशथिींि 
लागलेले हे जिद्यािी थिथर्फूंिीिें आपल्र्ा आचार्ाबरोबर रे्िें आलें  होिें. त्र्ािं महात्मािींचे जिघे िािू 
होिे. एका ग िरािी संन्र्ाशािें सोंपिलेले िोि जिद्यािी होिे. िे जह त्र्ाचे िािू च होिे. र्ा जशिार् जह 
साबरमिीचे आणखी जिद्यािी होिे. िगांि गीिा, उपजिषिें च जशकिलीं िािर्ाचीं. ग िरािी जिद्याथ्र्ांिा 
उच्चार जह कसोशीिें जशकिाि ेलागि. त्र्ाम ळें  त्र्ा च त्र्ा च भागाची एकसारखी आिृजत्त होणें अपजरहार्य 
होिें. शकंराचार्ांच्र्ा गीिाभाष्ट्र्ाची म्हणिे बह धा प्रथिाििेची जकिी िरी िळे प िरािृजत्त होई. 
 

स भगिान्सृष्ट् ििंे िगिथर् च स्थिवि जचकीष यमयरीच्र्ािीिगे्र सृष्ट् िा प्रिापिीन्प्रिृजत्तलक्षणं धमय 
ग्राह्यामास ििेोतिम् । —र्ा प्रथिाििेचा घोष चाललेला असिािंा प्रत्र्क्ष आचार्य च र्ा आचार्ांच्र्ा रूपािें 
डोळ्र्ासंमोर जिसि. आजण खरोखर गीिेिरचें शकंराचार्ांचें भाष्ट्र् जशष्ट्र्ासमोर सागंीिलें  गेल्र्ासारखेंच 
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आहे. त्र्ाच्र्ा अगिीं उलट ज्ञािेश्वरी. िी ग रुसमोर साजंगिली आहे. त्र्ाम ळें  िोघाचं्र्ा भजूमकें ि फरक 
पडला आहे. भाष्ट्र्ाखेरीि ख द्द गीिापाठ जह घोषपूियक व्हािर्ाचा. 
 

ऐसे माझेणन नामघोषें । नाहीं णि कणरिी णिश्वािी दु खे । 
अिघें जग णि महासुखें । दुमदुणमि भरिंें  ॥ 

 
हा अि भि त्र्ा िळेीं रे्ि असे. अशी ज्ञािकमाची स ंिर िोडी िेिें िमली होिी. िोन्ही िळेच्र्ा प्राियिा 
उघड्ािं गच्चीिर च होि. त्र्ा िळेी भतिीची गंगा िेिें अििीणय होई. प्राियिेंि मधूि-मधूि बोधप्रि प्रिचिें 
व्हािर्ाचीं. िीं ऐकण्र्ाला गािािूंि िमिालालिींबरोबर कधीं कधीं मंडळी रे्ऊि बसि. 
 

सकाळीं पहाटे चारपासूि सधं्र्ाकाळीं साडेसहा परं्ि एकसारखा कार्यिम लागलेला असे. जशथि 
अगिीं कडक असे. खाणें, जपणें, बसणें, उठणें, िाचणें, जििणें, प्रत्रे्क गोष्टींि आत्मजिग्रहािर भर असे. 
इंजद्रर्ािंा लळा िको, आळसाला िाि िको अशी त्र्ािं दृजष्ट होिी. आईच्र्ा िोधािं जह थिेह असािा वकिा 
कडू औषधाचा पजरणाम िसा गोड असािा, िसा रे्िल्र्ा जशथिीचा प्रकार होिा. प्रत्रे्कािें आपल्र्ा कामाचा 
जहशबे द्यािर्ाचा. कमींि कमी िळेािं ज्र्ाथिींि िाथि काम स ंिर आजण र्िार्ोग्र् झालें  पाजहिे. हें 
धडाडीचें, जचकाटीचें, साित्र्ाचें त्र्ािं जशक्षण होिें. खरोखर जिरति प रुषाच्र्ा कठोरिेंि ज्र्ाला पे्रम 
जमळिें आजण आसति प रुषाच्र्ा पे्रमािं जह ज्र्ाला कठोरिा जिसिे त्र्ाला च खरी दृजष्ट आली म्हणािर्ाची. 
ही दृजष्ट रे्िल्र्ा जिद्याथ्र्ांि होिी वकिा िाहीं हें सागंणें कजठण आहे. पण र्ा असामान्र् कठोर भासणाऱ्र्ा 
आचार्ांजिषर्ीं असामान्र् आिर त्र्ाचं्र्ा जठकाणीं िसि होिा. अमृिाची प्रास्प्ि झाली म्हणिे सिय रस 
जमळाले वकिा सम द्रािं सिय िद्या समाििू च गेल्र्ा, िसे आपल्र्ा र्ा महान् आचार्ांि आपलें  सिय जहि 
कें जद्रि झालें  असें सिांस मिःपूियक िाटे. त्र्ाम ळें  च रे्िला कार्यिम स रळीि चाले. सूिकाम, ज्ञािोपासिा 
आजण गृहकार्य असा जत्रजिध कार्यिम असे. गृहकार्य र्च्चर्ाित् सिय जिद्यािी च करीि. िळणें, पाणी भरणें, 
जििडणें, थिर्ंपाक करणें, झाडणें, भाडंीं घासणें अशीं िीं कामें असि. प्रत्रे्क कामािं जसद्धािंी दृजष्ट असे. 
भाडंी घासली िर िीं आिूंि थिच्छ पाजहिेि. लोक बाहेरूि चकाकी आणण्र्ाचा प्रर्त्ि करिाि. धान्र् 
जििडिािंा लोक खडे िेिढे काढिील. पण िािं ळािं चार डाळीचे िाणे आले िर त्र्ािंा खपिील. रे्िें िसें 
िाहीं. िें धान्र् जह अलग केलें  पाजहिे. िें त्र्ा त्र्ा धान्र्ािं टाकूि द्यािें. सत्र्ाला असें जमश्रण खपािर्ाचें 
िाहीं. थिर्ंपाक उभ्र्ािें च व्हािर्ास पाजहिे. बसूि पाठ िाकंिे. छािी कमक िि होिे. ज्ञाििंिंूिा जिबयलिा 
रे्िे. अशी र्ािं दृजष्ट होिी. थिर्ंपाकािं म ख्र्िः भािीभाकर असािर्ाची. िूध जह असे. प्रसंगाि सार डाळ 
भाि असािर्ाचा. भाकरी गव्हाची, कडकडींि लाल भािलेली असे. भाथकराच्र्ा आकाराची िी भाकरी रंग 
जह भाथकरासारखा. भािी जबिमसाल्र्ाची. डाळ घट्ट. कोरडें अन्न अजधक पचिें र्ा ित्त्िाप्रमाणें हें अन्न 
बििलें  िाई. थिर्ंपाकाजि कामािं आचार्ाचा भाग असे च. थिर्ंपाक हें आईचें काम. 
 

अहं िैश्वानरो भूत्िा प्राणिना ंदेहमाणश्रि  । 
प्रािापानसमायुति  पिाम्यनं्न ििुविनिधम्  ॥ 

 
िैश्वािररूपी परमेश्वराला िें अन्न द्यािर्ाचें िें जकिी काळिीपूियक झालें  पाजहिें. िेिें ज्ञाि आजण पे्रम 
एकजत्रि झालें  पाजहिें. िाहीं िर िें अन्न रािस-िामस व्हािर्ाचें. रािस-िामस अन्न भगििंाला कसें 
चालेल? ‘पचाम्र्न्नं चि र्तिध’ —चार प्रकारचें साजत्त्िक अन्न च मी पचजििों असें त्र्ािें म्हटलें  आहे. ‘रथर्ाः 
स्थिग्धाः स्थिरा हृद्या’ हें च िें चार प्रकारचें अन्न. िर चि र्तिध साजत्त्िक अन्न झालें  िाहीं िर िारार्णथिरूपी 
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माणसें आिारी पडिील. मग त्र्ािंा उपिास करण्र्ाचा जह प्रसंग र्ािर्ाचा. आचार्ांचा िर उपिासािर भर 
िसे. घरीं िषांिूि रे्णाऱ्र्ा जशिरात्री सारख्र्ा मोठ्या उपिासाच्र्ा जििशीं इिरापं्रमाणें िो फराळ करी. पण 
एकािशी, ग रुिार इत्र्ाजि करण्र्ाची त्र्ाची पद्धि िसे. त्र्ाची एकािशी िगेळीच होिी. उपिासाच्र्ा 
आध्र्ास्त्मक सामथ्र्ाजिषर्ीं बरोबर कल्पिा असूि जह 
 

नको सोडंू अन्न । नको सेिूं िन 
 
असा त्र्ाचा साम्र्र्ोगािर भर होिा. त्र्ािूंि ब्रह्मचाऱ्र्ािें उपिास करािा लागेल असें िागिा ंच कामा िरे्. 
अन्नासंबंधींची ही सूक्षम दृजष्ट पाहूि कोणी म्हणेल आहे कार् त्र्ाि? मिबूि िंड बठकी काढल्र्ा, व्र्ार्ाम 
केला िर कसलें  जह अन्न पचूि िािें. पण हें म्हणणें बरोबर िाही. रािसिामस अन्न व्र्ार्ामािें पचिें ही 
कल्पिा खरी िाहीं. आिारी पडला िाहीं. म्हणिे अन्न पचलें  असें होि िाहीं. अन्न िेव्हा ं च पचलें  
समिािर्ाचें िेव्हा ंजचत्त जिर्तिकार आजण ब जद्ध िेिथिी होईल. शरीरािं रोग प्रिशे च करणार िाहीं. आजण 
िैराग्र्र् ति जिष्ट्काम बळ प्राप्ि होईल. व्र्ार्ामाचें जह रे्िें र्ोग्र् थिाि होिें. परंि  कृजत्रम व्र्ार्ामाला रे्िें 
फार म्हत्त्ि िव्हिें. कृजत्रम व्र्ार्ाम त्र्ाज्र् िव्हे परंि  त्र्ाचें अिाथिि थिोम माििणें जह र्ोग्र् िव्हे. रे्िील 
आचार्य व्र्ार्ामासाठीं सिय जिद्याथ्र्ांकडूि िमथकार घालिी. एक पंि िो काि असा हा अल्पसा व्र्ार्ाम 
होिा. त्र्ा िळेीं सूर्यिारार्णाचें िेि जह अंगािर पडे. त्र्ािें ब जद्ध िेिथिी होण्र्ाला मिि होिे अशी 
आचार्ांची कल्पिा होिी. त्र्ाप्रमाणें उन्हािं फेऱ्र्ा घालीि जिचाराच्र्ा गिीबरोबर जफरि रहािें असा 
िेखािा त्र्ाचं्र्ा बाबिींि जकिी िरी िळेा ं जिसूि रे्ई. अध्र्ात्म आजण शरीर र्ाचंा उत्कषय र्ा िमथकारािें 
साधला िाई. िम्रिेचा हा पाठ असे. सूर्यिारार्णाचें िेि संग्रहीि करण्र्ाची ही र् स्ति होिी. समिांिीं जह 
ही साधिा केली होिी. समिय सकाळपासूि ि पारपरं्ि गोिािरी ििींि उभे रहाि. त्र्ाचंें पाण्र्ािं उभें 
रहाणें िेिढें लोकािंा प्रिीि होिें. पण कंबरेपासूि डोतर्ापरं्िचा भाग उन्हािं चागंला िापूि जिघे. इकडे 
कोणाचे लक्ष िाि िाहीं. सूर्ाची उष्ट्णिा िर िको; पण िेि िर पाजहिे म्हणूि त्र्ािंी कंबरभर पाण्र्ािं उभें 
राहूि िी िरची उष्ट्णिा पाण्र्ाच्र्ा िारें घालििू टाकण्र्ाची र् स्ति र्ोिली होिी. पाण्र्ाची िंडी िर िको 
पण पाण्र्ाची श द्धिा हिी. म्हणूि िरच्र्ा उन्हािें पाण्र्ाची िंडी जिघिू िािी. आजण श द्धिा शरीरािं म रूि 
िािी अशी त्र्ाचंी र्ोििा होिी. र्ा र्ोििेप्रमाणें रे्िें जह िंड पाण्र्ािें च थिाि करण्र्ाचा जशरथिा होिा 
पहाटे, ि पारी, संध्र्ाकाळीं िीन्हीं िळेा ं थिाि करण्र्ास परिािगी असे. रे्िला बािार आठिड्ािं 
ठरलेल्र्ा िळेीं केला िाई. बािाराशीं कमींि कमी संबधं असेल िर च िी उत्तम गृहव्र्िथिा समिािर्ाची. 
अशी सिय कार्ािर आचार्ांची कडक आजण कृपाळू दृजष्ट असे त्र्ाम ळें  सिय कार्ांि थिािलंबिाबरोबर 
 

यत्करोणष यदश्नाणस यजु्जहोणष ददाणस यत्  । यत्तपस्यणस कौन्द्िेय ित्कुरुष्ट्ि मदपशिम्  ॥ 
 
ही जिशाल दृजष्ट लक्षर्ािं रे्ई. सेिापिीची सिय ििर िशी सैन्र्ाच्र्ा स स्थििीिर िशी आचार्ांची ििर 
आश्रमीर्ाचं्र्ा मिःस्थििीिर एकसारखी असािार्ची. बाहेर सभाजिकािंा आमंत्रणें र्ािर्ाची िी बह िेक 
िाकारली च िािर्ाची. परंि  क्वजचत्  आमंत्रण थिीकारलें  िरी िें गौण कार्य च गणलें  िाई. आश्रमाचें काम 
िपथरे्चें, आश्रमाचें काम सेिचेें, आश्रमाचें काम ज्ञािाचें, आश्रमाचें काम भतिीचें िें झाल्र्ािर मग इिर 
गोष्टी. म ख्र् जचत्राचें महत्त्ि. आिूबािूच्र्ा िक्षीचें महत्त्ि गौण. त्र्ाम ळें  बाहेर क्वजचत्  िाणें झालें  िरी सिय 
ििर आश्रमािंच जखळलेली असे. गार् चरिे डोंगरािर पण जिचे जचत्त िासरापाशी बाधंलें  गेलेलें  असिें, 
िसा च प्रकार रे्िें व्हािर्ाचा. 
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हृिर्ाच्र्ा हालचालीिर आजण मेंिूच्र्ा शतिीिर सिय शरीर अिलंबूि असिें त्र्ाप्रमाणें ज्ञाि आजण 
पे्रम, सत्र् आजण अवहसा, भस्ति आजण िपथर्ा ंर्ाचं्र्ा कें द्रीकरणािर सिय मािििीिि अिलंबूि असिें. हें 
कें द्रीकरण करण्र्ाचें कार्य म्हणिे च आश्रमाचें कार्य. त्र्ा कार्ाची अव्र्ति मूर्ति रे्िें घडिली िाि होिी. 
आचार्ांच्र्ा जठकाणी सिय महाव्रिाचंी शस्ति कें जद्रि होि होिी. गाडीचे डबे ि सिे िमििू कार्य चालणार 
िाहीं. त्र्ाला एंजििची िरुरी आहे. ि सिें सपयण िमििू उपर्ोग िाहीं. अग्िीचा थफ वल्लग पाजहिे. पण ही 
अंिि यजष्ट बह िेक कोणाला च िसे. केिळ बजहदृय ष्टीचे लोक आश्रम पहाण्र्ास आले म्हणिे र्ािंा रे्िें काहंीं च 
जिसािर्ाचें िाहीं. ‘अः! हा च का गाधंींचा आश्रम! रे्िे कार् आहे? घरकाम, सूि, रहाट, माग, वपिण, 
प्राियिा, िगय बथस एिढें च! रे्िले लोक पहाि े िर भव्र्, ग बग बीि गालाचे, जपळिार िंडाचे, जधप्पाड 
शरीराचे जह जिसि िाहींि. जचम कली म लें , म के िीि, चागंले खािें, प्र्ाि,े जखिळािें, मथि रहािें िर िसें 
काहंी िाहीं. आहार जह मापूि घेिाि. जिखट खाि िाहींि, मसाले िाहींि, कसें िरी खार्चें आजण 
स ितर्ासारखें रहािर्ाचें. असें िे एकूण जिसिें आहे रे्िें!” —असें र्ा जबचाऱ्र्ा भोळ्र्ा िीिािंा िाटे. 
जकत्रे्क ि च्छिािशयक ििरेिें पाहूि िेिूि जिघूि िाि. जशिार् त्र्ािंा कोणी रे्िें ‘र्ा बसा’ ‘हें पहा, िें पहा’ 
असें करीि िसे, िो िो जशथिीचा जशपाई. हीं कामें कोण करणार? आचार्ांची िऱ्हा िर अगिीं च िगेळीं. 
िमथकार केला कीं त्र्ािें ि सिे हाि िोडाि,े कोण? क ठले? कार्? काहंीं च प्रश्ि जिचारंू िरे्. बाहेरची 
मंडळी थिंजभि च होि. खोट्या हाथर्ाची लकेर चेहऱ्र्ािर आणार्ाची, झटपट उठािर्ाचें आसि द्यािर्ाचें, 
पाणी आणूं का म्हणािर्ाचें, जमठास भाषण करािर्ाचें हा गृहथिाश्रमीं जशरथिा रे्िें बाळपणापासूि च 
िव्हिा. ही लष्ट्करी छािणी होिी, हा सनं्र्ाशाचा मठ होिा. रे्िें गृहाचाराचे लौजकक प्रकार कोठले? 
आलेि िर र्ा. गेलेि िर िा. राजहलेि िर रहा. पण राजहलेि िर रे्िल्र्ा जशथिीिें रहा. लहाि िोर भेि 
जिसरूि रहा. मौिपूियक मि री करूि ज्ञािलालसेिें रहािर्ाचें िर रहा. अशी रे्िली पद्धजि. रे्िें र्ािर्ाचें 
िर जशष्ट्र्भािािें, जशपाईजगरीिें र्ा वकिा ग रू होऊि सेिापिी होऊि र्ा. रे्िें ि सरा प्रश्ि च िाहीं. पण रे्िें 
ग रू होऊि कोण रे्णार? ग रूचा ग रू कोण? कल्पिरूला फूल िहाणें वकिा पजरमळाला पजरमळ िेणें 
िशािंली च ही गोष्ट. त्र्ाम ळें  ख द्द िध्र्ाचा एक जह माणूस आश्रमािं िाखल झाला िाहीं. र्ािरूि कोणी 
म्हणेल हा आश्रम अवहसेची साधिा करणारा िव्हिा िर? िर िसें िाहीं. रे्िें अवहसेचें कें द्रीकरण चाललें  
होिें. बाह्योपचाराचें जिखाऊ माियि रे्िें िसे. लोणी िगेळें  काढणारी रिी ही कार् वहसक म्हणािर्ाची? रे्िें 
मि ष्ट्र् आला कीं त्र्ाचें मिंि च व्हािर्ाचें. त्र्ाचें रे्िें लहाि पोराप्रमाणें लालि व्हािर्ाचें िाहीं. र्ा 
मंििािूंि त्र्ाचें िीिि लोण्र्ाप्रमाणें मृि  होऊि िािें, श द्ध होऊि िािें, थिेहमर् होऊि िािें अशी दृजष्ट 
होिी. िी केिळ आश्रम पाहूि समिणें शतर् िसे. लोकाचंा जह र्ािं काहंीं िोष होिा असें िाहीं. त्र्ाचं्र्ािर 
एकिम र्ा आश्रमाची छाप पडि िसे. एकिम पाजहल्र्ाबरोबर ज्र्ाची छाप पडिे िें बह धा आंिूि पोकळ 
असिें. भरीि गोष्टीची एकिम छाप पडि िाहीं. हळंूहळंू अंिरंग िशयि होईल िसिशी जिची ख बी समिंू 
लागिे. 
 

िरी प्राियिेंिलें  एखािें प्रिचि ज्र्ािंीं ऐकलें  वकिा िगांिला पाचं जमजिटाचंा जह िेखािा ज्र्ािंीं 
पाजहला की मात्र त्र्ाचंी दृजष्ट एकिम पालटूि िाि असे. िगिाला जिमयळ करणारी ही जिचाराचंी अद भिू 
गंगा पाहूि त्र्ाचंी जचत्तिृजत्त भारूि िाई. मग ि सरे कोणिे जह जिचार स चि िसि. 
 

हंू बुराईने डरंू ना र्ी णफकर छे पापनी 
धोिा बुराईने बधे गंगा बहे छे आपनी 
ज्या ंज्या ंनजर मारी फरे यादी भरी छे आपनी 
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अशी भािमर् अिथिा होऊि िाई. अरेरे, आपण बाहेरच्र्ा रूक्ष िेखाव्र्ािरूि जकिी फसलों. आपण र्ा 
महाप रुषाकडूि आपल्र्ासारख्र्ा क्ष द्र िीिाचें थिागि कसें अपेजक्षलें . मग अशी त्र्ािंा आपल्र्ा व्र्ािहाजरक 
मिोिृत्तीची लाि िाटािी. 
 

अजानिा मणहमानं ििेदं । 
मया प्रमादात्प्रियेन िाणप ॥ 

 
हा भाि त्र्ाचं्र्ा हृिर्ािं मग सहि च उजिि होई. 
 

िरी हीं प्रिचिें ग िरािीमध्र्ें च होि. आश्रमािंले सिय जिद्यािी साबरमिी आश्रमािूंि आलेले 
ग िरािी च असल्र्ाकारणािें त्र्ा िळेीं सिय व्र्िहार ग िरािीमधूि च चाले. ज्र्ाप्रमाणें एखािें रोपटें उपटूि 
ि सरीकडे लािािर्ाचें असलें  म्हणिे िें रोपटें िेिलें  असलें  िेिली मािी त्र्ाच्र्ा बरोबर च असािी लागिे 
िसें हें होिें. ग िरािमधल्र्ा आश्रमाचें हें रोपटें रे्िें आल्र्ाम ळें  अिूि ग िरािी भाषेचें िािािरण रे्िें 
पसरलें  होिें. पण हें िािािरण जििसेंजििस ओसरि चाललें  र्ािं शकंा िाहीं. कारण महाराष्ट्राचा हा िरी 
म ख्र् भाग िसला िरी रे्िली भाषा मराठी च. फति काहंीं िऱ्हाडी शब्ि जिराळे आजण वहिीचे काहंीं शब्ि 
अजधक र्ािर्ाचे. िरी पण हें महाराष्ट्राचें च बृहन्महाराष्ट्र म्हणजिलें  िाणारें के्षत्र होिें. िेव्हा ं हळंू हळंू 
आश्रमािंले ग िरािी जिद्यािी मराठी भाषा जशकंू लागले. 
 

महाराष्ट्राचें कसलेलें  के्षत्र प णें-सािारा. िेिें शकेडों ऐजिहाजसक हालचाली झालेल्र्ा. संि आजण 
िीराचंी िी भजूम. इंग्रिी राज्र्ािंिरच्र्ा चळिळीचें कें द्र जिकडे च. गं्रिािंली भाषा जह जिकडचीच प्रम ख. 
जििािाचें आखाडे प ण्र्ाकडे च. असें असिा ंमहाराष्ट्राच्र्ा त्र्ा भागािं आश्रमरचिा ि होिा ंइकडे होण्र्ािं 
जह ईश्वराचा मोठा हेि  असला पाजहिे. िी िमीि फार लागिडींि आली जिचा कस कालािंरािें कमी होिो. 
िेिें ‘सागें िजडलाचंी कीर्ति! िो एक मखूय’ हा उपिेश रुचि िाहीं. पूियिाचं्र्ा परािमाचा िसिा अजभमाि 
िेिें उत्पन्न होिो. िेिें कोणत्र्ा जह कार्ाला वििाथि िीचे जिष्ट्कारण आघाि सहि कराि े लागिाि. 
गििैभिाच्र्ा ग ंगींि िे पडले त्र्ाचं्र्ा जठकाणीं िियमाि परािमाची िागजृि कोठूि असणार? म्हणिू 
ईश्वरािें 
 

अहंकारािा िारा न िंागो राजसा । 
माझ्या णिष्ट्िुदासा ंभाणिकासंी ॥ 

 
र्ा हेिूिें त्र्ा भमूींि आश्रम-थिाि िेलें  िाहीं, असें च म्हणणें भाग आहे. ग िरािच्र्ा भमूींि 
महात्मािींसारखा संि िन्मला र्ाचें जह हें च कारण आहे. ईश्वराला अम क िेश, अम क िाि वकिा अम क 
हिापाणी प्र्ारें असिें असें िाहीं. परंि  िेिें िम्रिा आहे, अजभमािाचा अभाि आहे िेिें ईश्वर आपल्र्ा 
कार्ाला स रुिाि करिो. 
 

ईश्वरप्याणभमान दे्वणषत्िादै्दन्द्यणप्रयत्िाच् । 
 
िारिािंीं जह हें साजंगिलें  च आहे. उघड च आहे. खडकािर पेरलेंलें  बीं फ कट िािें मऊ िमीिींि िें रुििें. 
त्र्ाम ळें  महात्मािींसारखे प रुष रािकारणाजि जिषर्ािं मागासलेल्र्ा लोकािं जिमाण झाले. रणशूरपणाचा 
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ज्र्ािंा अजभमाि िाहीं “रण छोड” हें च िे िैिि मािूि बसले अशामध्र्ें च त्र्ािंीं आपलें  कार्य स रंू केलें . 
त्र्ािंा िेिें श्रदे्धचें के्षत्र जमळालें . िसें च रे्िें जह हें के्षत्र जमळूि आश्रमािीचें कार्य स रंू झालें . 
 

आिापंरं्ि हे आचार्य त्र्ा आश्रमािं रहाि होिे. पण आिां त्र्ािंी आपल्र्ामध्र्ेंच िो आश्रम समाििू 
रे्िें हा आश्रम स रंू कें ला. त्र्ा आश्रमाची ही पजरणजि होिी. हा आश्रम केिळ आचार्ांचें प्रजिवबब च होिें. 
जिद्यािी हे केिळ छारे्सारखे होिे. साबरमिीची जिजिध-प्रिृजत्त रे्िें म ळीं च िव्हिी. िेिें िािा प्रश्ि 
उद्भिि. रे्िें कोणिा जह प्रशि िसे. हें असें झालें  पाजहिें असें ठरलें  कीं लगे च िसें व्हािर्ाचें च. रे्िें 
प्रामाजणक मिभेिाला अिसर िव्हिा. प्रत्रे्क माणसागजणक मि हें रे्िें िव्हिें. रे्िें हे आचार्य करिील िी 
पूियजिशा असा एकजििसी कारभार होिा. रे्िें प्रत्रे्क िणािें आपलें  आत्मथिािंत्र्र् थिचे्छेिें अपयण केलें  
होिें. भगििंािंीं अि यिाला १८ अध्र्ार् साजंगिले. परोपरीिें उपिेश केला आजण शेंिटीं ‘र्िेच्छाजस ििा 
क रू’ असें म्हटलें . पण अि यिािें िें थिीकारलें  िाहीं. 
 

िंू एक मात्र सीमा माझ्या स्ििंत्रिेिी । 
िुझ्या णि बंधनािी गोडी मनास सािी ॥ 

 
ही च त्र्ाची िृजत्त होिी. अि यिाप्रमाणें र्ा बाबिींि प्रत्रे्काची रे्िें ही च ऋि  भजूमका बिलेली होिी. 
 

कणरष्ट्ये ििनं िि । 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ३१ िें 
 

घास बंगिंा 
 
प्रत्येक िथिंूि पजरिियि होि असिें. िगाचा िगपणा च पजरिियिािर अिलंबूि आहे. त्र्ािं बह धा. 
 

पुनरणप जननं पुनरणप मरिं । 
पुनरणप जननी जठरे र्यनम् ॥ 

 
असाच प्रकार असािर्ाचा. िो च िो च कंटाळिाणा काथ्र्ाकूट र्ा पजरिियिािं आढळूि र्ािर्ाचा. असें 
पजरिियि म्हणिे ि सिी हालचाल च समिली पाजहिे. घड्ाळाचा लंबक सारखा हालिो. पण िी बद्धिेिें 
होणारीं ठराजिक हालचाल आहे. िेिें ििीि िशयि िाहीं. िी र्ंत्र-गजि आहे. िीििािंला मंत्र हरिला कीं 
िीिि र्ंत्रित् होिें. मग िगडाच्र्ा िेिाची पूिा करणारा मि ष्ट्र् जह िड िगड बििो. लोहाराच्र्ा 
भाल्र्ाप्रमाणें केिळ श्वास घेणारें िें र्ंत्र होिें. History repeats itself र्ा शून्र्-बोधाजशिार् िेिें आणखी 
कोणिी च कल्पिा उजिि होि िाहीं. िेिूि जिघािर्ाचें िेिें च परि िािर्ाचें हें च शून्र्ाचें थिरूप. अशा 
इजिहासाचा व्र्िहार म्हणिे शून्र्-व्र्िहार. म्हणूि व्र्िहारशून्र् बिल्र्ाजशिार् र्ािूंि स टका िाहीं. 
शून्र्ाला शनू्र् केल्र्ाजशिार् पूणयिा िाहीं. िीििािंल्र्ा पूणयिेसाठीं, िीििािल्र्ा मतं्रासाठीं, िें पजरिियि 
करािर्ाचें िें च खरें पजरिियि. बाकींची ि सिी र्ाजंत्रक हालचाल. 
 

र्ा दृष्टीिें आश्रमाच्र्ा िागेंि पजरिियि करण्र्ाचा प्रसंग आला. आश्रमाची स रूिाि िर 
िमिालालिींच्र्ा बगीच्र्ािं चागंल्र्ा िऱ्हेिें झाली. परंि  िेिें आश्रमजिकासाच्र्ा दृष्टीिें अपूणयिा भासू ं
लागली. र्ा बगीच्र्ािं सकाळसंध्र्ाकाळ लोकािंीं जफरािर्ास रे्ण्र्ाचा प्रघाि होिा. ही गोष्ट आश्रमीर् 
िािािरणाला प्रजिकूल होिी. लोक आजण आश्रम र्ाचंें ि ळण्र्ािोगें िव्हिें. कारण िोघाचंी जिशा— 
 

िंोकासं पाह्यािा आदर । िेथें यािा अनादर । 
िंोक सिशकािं ित्पर । िेथे यािंी अणनच्छा ॥ 

 
अशी अगिीं च जभन्न होिी. र्ा बगीच्र्ािंल्र्ा इमारिींि जिणकामासाठीं िीट व्र्िथिा होण्र्ािोगी िव्हिी. 
रे्िें शिेािं शौचाला िािें लागे. आश्रमािं पार्खािा असल्र्ाजशिार् चालण्र्ािोगें िव्हिें. िें थिच्छिेचें 
महत्त्िाचें परंि  हिारों िषें ि लय जक्षलेलें  काम. त्र्ाचा आिशय आश्रमािं पहािर्ास सापंडला च पाजहिे. हािािे 
पार्खािें साफ करण्र्ाची िीक्षा प्रत्रे्काला जमळाली च पाजहिे. जशिार् हा बगीचा होिा. बगीचा म्हणिे 
श्रीमंिाचंें जिलासथिाि. आश्रमाभोंििीं बाग असण्र्ासं हरकि िाहीं. पण िो मौिेसाठीं बिजिलेला िव्हे. 
िेिें फ लें  असिील िर िी िेिासाठीं, िाकािं कोंबण्र्ासाठीं िव्हेि. िेिें फळें असिील िर िीं सास्त्िक 
आहाराचा प्रकार म्हणूि. चिीसाठीं िीं फळें िव्हेंि. िेिें मोठमोठे िृक्ष असिील िर िार्ूच्र्ा 
श द्धीकरणासाठीं, उघड्ािं झाडाखालीं बसूि ध्र्ािवचिि, अभ्र्ास करण्र्ासंाठीं, गप्पा छाटण्र्ासाठीं 
िाहीं. िेिें ििथपिींचें संिधयि होईल. िर िें लोकोपर्ोगी औषधींचें. जिखाऊ जिलार्िी झाडाचंें िव्हें. िेिें 
मिोरंििासाठीं म द्दाम केलेलीं ि ईि ई उडणारीं कारंिीं असणार िाहींि. पण थिच्छिेंसाठीं, झाडािंा पाणी 
जमळािें म्हणूि जिमयळ पाण्र्ाचीं टाकीं असिींल. िैसर्तगक शोभेला िेिें िाि असेल. पण बगीच्र्ािंल्र्ा 
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कृजत्रम कापक पीच्र्ा िखऱ्र्ाला िेिें अिसर असणार िाहीं. िेिें िंगलािंली अव्र्िथिा िसेल. पण 
िंगलािंील सहििा असेल. िेिें बगीच्र्ािंींल व्र्िथिा असेल. पण बगीच्र्ािंील कृजत्रमिा िसेल. हा 
बगीचा हा काहंीं आश्रमासाठीं िर्ार केलेला िव्हिा. त्र्ाम ळें  आश्रमर्ोग्र् अशी सिय व्र्िथिा िेिें असण्र्ाची 
अपेक्षा जह व्र्िय होिी. त्र्ाम ळें  आश्रमथिाि बिलण्र्ाचंें जिजश्चि करण्र्ािं आलें . जसस्व्हल लाइिमध्र्ें 
चचयििळ एक स ंिर जिथिीणय िागा होिी. िी िमिालालिींच्र्ा मालकीची होिी. िेिें एक मोठा बंगला 
होिा. िो बऱ्र्ाच िषांचा ि िा जिसि असे. बंगल्र्ािर गििाचें छप्पर असल्र्ाम ळें  आजण आिूबािूला उंच च 
उंच झाडें असल्र्ाम ळें  त्र्ा थिािाला ऋषींच्र्ा आश्रमाचंें गाभंीर्य प्राप्ि झालेंलें  होिें. र्ा बंगल्र्ािं िपािी 
लोक काहंीं जििस रहाि होिे. म्हणिू कोणी र्ाला िपािी बंगला म्हणि. त्र्ािर गििाचें छप्पर होिें. 
म्हणूि कोणी घास बंगला िािं िेि. बरी च िष े िेिें कोणी च रहाि िसल्र्ाम ळें गािंािं िो भिू-बंगला 
िािंािे ओळखला िाई. त्र्ाम ळें  थटेशि िरूि रात्रीं िेिें टागं्र्ािें िािर्ाचें म्हटल्र्ास टागेंिाले िेिें रे्ण्र्ास 
िर्ार व्हािर्ाचे िाहींि अशा िऱ्हेचें िें गूढ जठकाण होिें. 
 

त्र्ा जठकाणीं आश्रम िेण्र्ािं आला. िथि िः आचार्ांची राहण्र्ासंबधंींची कल्पिा जिराळी च असे. 
मी कोठें राहंू इस्च्छिों? पजहलें  उत्तर कोठें जह, ि सरें उत्तर ‘सत्संगिींि,’ जिसरें उत्तर ‘आत्म्र्ािं,’ असें 
त्र्ाचंें र्ा प्रश्िाला जिहेरी उत्तर होिें. र्ा दृष्टीिें र्ा िागेंि राहण्र्ाचें ठरलें  कार् आजण त्र्ा िागेंि राहण्र्ाचें 
ठरलें  कार् िी मोठी महत्त्िाची बाब िव्हिी. हें िस्त्र िापरलें  कार् आजण िें िस्त्र िापरलें  कार् अशी स्थिजि 
असणाऱ्र्ा िैभिशाली प रुषासारखी ही अिथिा होिी. 
 

र्ा जठकाणीं आश्रमपजरिियि झाल्र्ािंिर आश्रमाची पजहली बाल्र्ािथिा ओसरंू लागली. साधिेची 
एकेक कळी रे्िें उमलंू लागली. आश्रमाच्र्ा म ख्र् उद्योगाचा हळंू हळंू जिकास होऊं लागला. त्र्ा म ख्र् 
उद्योगासाठीं म्हणिे जिणकामािीसाठीं एक लाबं च लाबं जटिाची ‘शडे’ उभारण्र्ािं आली. ही शडे 
बाधंण्र्ासाठी स िाराच्र्ा हािाखालीं मिूर म्हणूि म द्दाम आचार्ांिीं आपल्र्ा धाकट्या भािाची र्ोििा 
केली. मोठमोठे लोक आपल्र्ा जिद्याथ्र्ांिा उत्तमािंील उत्तम सोर् करूि िेिाि. त्र्ािंा कोणत्र्ा जह िऱ्हेची 
िसिी पडंू िरे्. आपल्र्ा जिद्याथ्र्ाला सिय स खचिै असािी अशी त्र्ाचंी कल्पिा असिे. पण िी च शेंिटीं 
िीििाचा िाश करिे. 
 

सुखाथी िा कुिो णिद्या । णिद्याथी िा कुि  सुखम् । 
 
हें व्र्ासाचंें जबिमोल सागंणें त्र्ाचं्र्ा माजर्क दृष्टीला जिसि िाहीं. जिद्या हें च स ख इिर स ख हा केिळ 
स खाचा आभास हें त्र्ािंा कळि िाहीं. अशा िऱ्हेिें स खसोर्ीमध्र्ें िाढलेल्र्ा जिद्याथ्र्ािर जिद्या म ळीं च 
प्रसन्न होि िाहीं. जिद्यािी घोकंपट्टी करूि िर िंबर जमळिो, त्र्ाला लोकामंध्र्ें मािमान्र्िा जमळो, परंि  
खरी जिद्या मात्र िेिें क्षणभर जह जटकि िाहीं. 
 

आधी कि मग फळ । कि णि नाहीं िें णनफश ळ । 
साके्षपेंिीि केिळ । िृथापृि ॥ 

 
अशी त्र्ाची स्थिजि होिे. िीघय-मिि, िीघयवचिि, िीघय कष्ट करूि जसद्धािं ग्रहण करािर्ाचे, हें 
त्र्ाच्र्ाच्र्ािें होऊं शकि िाहीं, िो शरीरभोग च शोधीि िािो. िो उत्तरोत्तर ि बयळ बििो. त्र्ािं िणािा िर 
काहंीं रहाि िाहीं. पण 
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णदसेंदीस अभ्यिंरी गिश सािें । 
 
अशी त्र्ाची आढ्यिाखोर िृजत्त बििे. म्हणिू च आर् ष्ट्र्ाच्र्ा प्रभािकालीं मिबूि कष्ट करूि जिद्या जमळिली 
पाजहिे हें ित्त्ि र्ा स िारापाशीं आपल्र्ा जिद्याथ्र्ािें जशकािें ही दृजष्ट आचार्ांिी आश्रमािं ठेिली होिी. 
 

करी मस्िक ठेंगिा । 
 
हें िळण त्र्ामध्र्ें जमळिािर्ाचें होिें. िो स िार जििसभर काबाडकष्ट करूि पोट भरणारा, परंि  त्र्ाच्र्ाशीं 
समरस होऊि त्र्ाच्र्ामधले जबिमोल ग ण ग्रहण करािर्ाचें हें काम कार् कॉलेिमधल्र्ा जछचोर 
िािािरणािं होऊं शकलें  असिें? िो जबचारा जििसभर चरखे करािर्ाचा, जटिची शडे बाधंण्र्ासाठीं 
लाकंडें कापािर्ाचा. सकाळीं र्ािें. ि पारी भाकर खािी. लोटाभर पाणी प्र्ािें. आजण म ळीं च जिश्राजंि ि 
घेिा ंिोंडािें 
 

टाळ िाजे मुरदंग बाजे, बीना बाजे दनाना । 
आयुष्ट्यािा नार् होिो णर्रीराम म्हनाना हो म्हनाना ॥ 

 
असें गाणें म्हणि िेट संध्र्ाकाळपरं्ि काम करािें, र्ा त्र्ाच्र्ा कार्यिमाला काहंीं च का वकमि िाहीं! िेिें 
जशकण्र्ािोगें म ळी च काहंीं िाहीं? सहृिर् मि ष्ट्र्ाला िरी रे्िें जशक्षण िाहीं असें म्हणिणार िाहीं. र्ा 
स िारािें प्रिम प्रिम म ियिीखािर अहो िािो म्हणण्र्ाची स रिाि केली. पण िोड्ा च जििसािं त्र्ाच्र्ा 
लक्षािं आलें  कीं, आपला जिद्यािी अगिी च मठ्ठ आहे. त्र्ाला लेखणी चालजििा ंरे्िे पण पटाशी चालजििा ं
रे्ि िाहीं. त्र्ाला साध्र्ा करििीिें लाकूंड सरळ कसें कापािें िें जह माहीि िाहीं. िो अगिी च अडाणी 
आहे. िेव्हा ं मग त्र्ािें अहोिाहोचा जशष्टाचार टाकूि जिला. ‘हा ं हे घे हत्र्ार. त्र्ाला धार लाि. हा िळूे 
फडकििू आण’ अशी मोकळ्र्ा मिािें कामें सागंिू िैसर्तगक िीििाचें जशक्षण िेण्र्ास स रिाि केली. त्र्ाला 
आिा ंआपला जिद्यािी प त्रित् िाटंू लागला. त्र्ाचा संकोच पार मािळला. िें दृश्र् पाहूि आचार्ांिा केिढें 
समाधाि झालें ! आिा ंखरा रंग िमला, आिा ंगाडी रथत्र्ाला लागली, अशी त्र्ाची खात्री झाली. िरी स द्धा ं
र्ा स िाराच्र्ा मिािं अिूि शकेंचा भाि उरला होिा च. का ं उरणार िाहीं? कोणिा जििान् मि ष्ट्र् 
स िाराजििगांि जमसळला आहे? कोणत्र्ा उच्चिणीर् मि ष्ट्र्ािें त्र्ाचं्र्ाशीं मतै्री िोडली आहे? उच्चिेच्र्ा 
बंधिाच्र्ा बाहेर पडूि र्ा लोकाचं्र्ा िीििािं कोण िाखल झाला आहे? एक जििस काम करिा ंकरिा ं
त्र्ािें हळंू च गोष्ट काढली. िो म्हणािो— 
 

“माझ्र्ा घरीं आचार्य िेिार्ला रे्िील का? माझ्र्ा मिािं फार जििसापंासूि आहे, पण त्र्ािंा 
जिचारािें कसें? त्र्ािंा िाईट िर िाटणार िाहीं? िे रे्िील कीं िाहीं असें िाटिें. आणखी िंू ि सोमाभाई 
(जिणकाम करणारा एक ग िरािी जिद्यािी) अशा जिघािंा िेिािर्ाला बोलिािर्ाचें माझ्र्ा मिािं आहे.” 
लगे च त्र्ाचं्र्ा जिद्याथ्र्ािे जिचारलें—‘का ंकाहंीं जिशषे आहे कार्?’ िो म्हणिो—“िाहीं. िसें काहंीं िाहीं. 
जिशषे कार् असणार? माझीं म लें  लहाि च आहेि. िा कोणाचें लग्ि िा कोणाचें कार्य. पण मिािं आहे कीं, 
एकिा ंत्र्ाचें पार् आपल्र्ा घराला लागाि.े िंू िेिढें आचार्ांिा ख बीिें जिचारशील का? पहा ि ळेल िर. 
ि ला िर र्ार्ला हरकि िाहीं िा आजण सोमाभाई?” त्र्ाचंा जिद्यािी जिरघळूि गेला. त्र्ािें उत्तर जिलें—
‘मला आजण सोमाभाईला कार् हरकि असणार?’ पण आमचें सिय त्र्ाचं्र्ाच हािािं, िे म्हणिील िसें आम्हीं 
करिों. त्र्ािर िो स िार म्हणिो—‘मग जिघाचंें जह िेिण्र्ाचें जिचारूि, घेशील िा? मला जिचारण्र्ाचा धीर 



 अनुक्रमणिका 

होि िाहीं.’ जिद्यािी उत्तर करिो—‘का ंबरें? ख शाल जिचारा. िे िाहीं म्हणणार िाहींि, ि म्ही च पहाि 
िाहीं का?ं त्र्ाचं्र्ा जठकाणीं काहंीं भेिभाि का आहे? कोणी जह िािें. आपल्र्ाला िाटेल िें ख शाल जिचारािें 
ि म्हालंा कसली च भीजि िाहीं.’ हें ऐकल्र्ािर त्र्ा स िाराच्र्ा चेहऱ्र्ािर आिंिाचें िेि पसरलें . त्र्ािें त्र्ाच 
जििशीं कामािरूि परि िािािंा आचार्ांिा जििंिी केली. आजण आचार्ांिीं िी िाबडिोब मान्र् केली, हें 
कार् सागंािर्ास पाजहिे? त्र्ाच्र्ा हषाला सीमा राजहली िाहीं. परंि — 
 

काय करंू पाहुिेर । खोप मोडकी जजशर । 
 
त्र्ाच्र्ा मिाची अिथिा कार् िणयि करणार? एक जििस त्र्ाचे जिद्यािी आजण एक जििस त्र्ाचें आचार्य 
असे िोि जििस त्र्ाच्र्ाकडे िेिले. िें िेिण कसलें? िें त्र्ाच्र्ा समाधािाचें परमोच्च जशखर होिें! 
 

दुयोधनका मेिा त्यागो । साग णबदुरघर पाई । 
 
हा महाभारिाचा िेखािा कार् फति महाभारिािं राहण्र्ासाठीं च जिमाण झाला? रे्िें िो थपष्ट प्रिीिीला 
आला. लहािपणापासूि हा आचार्य कोठें च िेिािर्ास िािर्ाचा िाही. 
 

प्रपंिअस्िीं जाऊं नये । बाष्ट्फळ अन्न खाऊं नये । 
पाहुण्यासारखें घेंऊ नये । आमंत्रि कदा ॥ 
श्राद्ध पक्ष सटी सामासें । र्ािंी फळर्ोभि बारसें । 
भोग राहाि बहु िसें । निस व्रिें उद्यापनें ॥ 
िेथें णन स्पृहें जाऊं नये । त्यािे अन्न खाऊं नये । 
येणळिंिािें करंू नये । आपिासी ॥ 

 
ही जिथपृहाची जशकिण अंगािं म रलेली होिी. र्ा च आश्रमािंला प्रसंग. गािािंले प्रजिजष्ठि िकील 
मिोहरपंि िेशपाडें कोरें पाढंरें श भ्र धोिर, अंगािर िसा च ििा कोट, प णेरी िरिारी जझरजमळ्र्ाची पगडी, 
हािािं चािंीची िाटी, अशा िाटािं संध्र्ाकाळच्र्ा स माराला आश्रमािं आले. त्र्ा िळेीं आश्रमािील प्राियिा 
चालू होिी. िे जह बैठकीिर बसले. प्राियिा समाप्ि झाली. त्र्ािंीं चािंीच्र्ा िाटीिल्र्ा अक्षिा आजण स पारी 
आचार्ांप ढे करूि सिय आश्रमाला आपल्र्ाकडचे आमंत्रण िेण्र्ासाठी बोलण्र्ाला स रुिाि केली. 
 

आचार्य—“ि म्ही महाराष्ट्र-धमय माजसक पाजहलें  आहे कार्?” 
उत्तर—“होर्.” 
आचार्य—“त्र्ािंला समिांचें थमरण हा लेख ि मच्र्ा िाचिािं आला आहे कार्?” 
उत्तर—“िाहीं.” 
आचार्य—“िो लेख ि म्ही िाचला असिा िर रे्िें हें आमंत्रण िेण्र्ाला ि म्ही आला िसिा.” 

 
हािािंल्र्ा क ं कूजमजश्रि लाल अक्षिा िशा च चािंीच्र्ा िाटींि टाकीि सिर िकील खिील होऊि 

म्हणाले—“काहंीं हरकि िाहीं. आपल्र्ा ित्त्िाला बाध रे्ईल िर आपण हें आमंत्रण थिीकारािें असा माझा 
आग्रह िाहीं.” इिकें  बोलूि िे चटकन् उठले. त्र्ाचंा चेहरा उिरला. िमथकार करूि लगे च िे चालंू 
लागले. िोड्ा च िळेािं िे आश्रमाची हद्द ओलाडूंि जिसेिासे झाले. िो प रुष थििःच्र्ा बजहणीच्र्ा लग्िािं 
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जह हिर राजहला िाहीं, ज्र्ािे कधीं लोकाकंडे िेिण्र्ाचें आमंत्रण थिीकारलें  िाहीं; िेिण्र्ाचा समारंभ 
असािा र्ाची च ज्र्ाला चीड. त्र्ािें हें आमतं्रण िाकारिािंा िी िृजत्त िाखजिली त्र्ािं आश्चर्य काहंीं च 
िाहीं. परंि  एका गरीब स िाराला िो िश होऊं शकला, हा जिशषे आहे. त्र्ा स िाराची च गोष्ट कार्, 
आश्रमामध्र्ें एका क त्र्र्ाच्र्ा मरणाच्र्ा जिजमत्तािें आश्रमाची सिय कामें आचार्ांिी बंि केली होिी. र्ा 
क त्र्र्ाला आश्रमामध्र्ें कोणी जह खाण्र्ास िेि िसे. क त्र्र्ािंा वकिा कोणत्र्ा जह प्राण्र्ािंा खाण्र्ाला िेण्र्ाची 
आश्रमामध्र्ें सति मिाई होिी. ज्र्ा प्राण्र्ापंासूि आपण काम घेि िाहीं, त्र्ािंा जििाकारण पोसािर्ाचें 
िाहीं, र्ा ित्त्िाप्रमाणें त्र्ा क त्र्र्ाला कोणी खाऊं घालीि िसे. िरी िो रात्रभर आश्रमाच्र्ा आिारािं राही. 
आजण पहारा करण्र्ाचें काम करी. प्राियिेच्र्ा िोि िळेच्र्ा घंटा ऐकूि िो आश्रमीर् माणसाप्रमाणें 
प्राियिेसाठीं घािलेल्र्ा बठैकीिर प्राियिा होईपरं्ि बसे. आजण मंडळी उठंू लागली म्हणिे उठूि िाई. घंटा 
िािली म्हणिे िो बाहेरूि धािंि धािंि र्ािर्ाचा च. िणूं कार् त्र्ाला प्राियिा समिि होिी, असें च त्र्ाचें 
िियि जिसे. ि पारची १०-११ िािण्र्ाची िळे होिी. एकाएकी िो क त्रा धापा टाकीि धािंि आला. आजण 
गडबडा लोळंू लागला. त्र्ाला बह धा कोणी िरी जिष घािलें  असािें. त्र्ाला िोडें िाक पािूि पाजहलें . पण 
िो उपार् करण्र्ाच्र्ा स्थििींि च िव्हिा. ५/७ जमजिटािं िडफडूि त्र्ािें प्राण सोडला. आचार्ांिा ही गोष्ट 
कळिा ं च त्र्ािंी सिय व्र्िहार बंि करिला. थिर्ंपाक िर्ार होिा िरी िेिण बंि केलें . त्र्ा क त्र्र्ाची 
आश्रमीर् जिद्यािांिीं समाधी िर्ार केली. संध्र्ाकाळीं प्राियिेंि त्र्ा क त्र्र्ाजिषर्ीं अत्र्िं हृिर्थपशी प्रिचि 
झालें . धमयराि आजण क त्रा, जशिािी महारािाचंा क त्रा, सारमेर्ाची किा जकिी िरी गोष्टी िेिें साजंगिल्र्ा 
गेल्र्ा. आपल्र्ा आिूबािूची सृजष्ट ही िेिािें जकिी ग णमर् करूि ठेिली आहे. आपण जिकडे म ळीं च पहाि 
िाहीं. हें त्र्ा िळेीं जचत्तािं चागंलें  ठसलें . आश्रमाच्र्ा मोठ्या जिथिीणय िागेंि मोठमोठीं झाडें आजण अिेक 
प्रकारचीं झ डपें असि. त्र्ा झ ड पाचं्र्ा आश्रर्ािें एक स ंिर हरीण िेहमीं आिूबािूला रहािर्ाचें. झ डपाआड 
िबि िबि जफरिािंा िें िेहमी जिसािर्ाचें. आश्रमीर्ाकंडूि कधीं त्र्ाला त्रास जिला गेला िाहीं. त्र्ाम ळें 
प ढें प ढें िें फार च जिभयर् झालें . मंडळी आिं िेिािर्ास बसली असिा ंथिर्पंाकघराच्र्ा ओट्यािर जह िें 
रे्ऊं लागलें . र्ा िळेीं आचार्य िाढि असािर्ाचे. खरकटीं भाडंीं िें चाटािर्ाचें. आचार्य कधीं कधीं त्र्ाला 
प्रर्ोग म्हणिू िूप लािलेली गव्हाची भाकरी टाकीि. पण िें िाकािें िास घेई आजण भाकरीला थपशय जह 
करािर्ाचें िाहीं. लगे च आचार्ांिीं जबिि पाची भाकरी टाकािी कीं ित्काळ िें खाऊं लागे. मग आचार्य 
सिांिा म्हणि. ‘पहा, हरीण जिमासाहारी आहे. त्र्ाचें हें लक्षण आहे. िूप हा मांसोद भि पिािय आहे. त्र्ाला 
िें थपशय जह करीि िाहीं. जकत्रे्क िळेा ंअशी टाकलेली भाकरी खाण्र्ासाठीं िो क त्रा जह प ढें र्ािर्ाचा, पण 
हरीण त्र्ाला धडक मारूि िी भाकरी थििः खाई. िी त्र्ाची जिभयर्िा पाहूि कौि क िाटे. क त्र्र्ाला जह 
‘अर्ं आश्रम हजरणः ि हन्िव्र्ः’ ही मिोभाििा असािी असें िाटूि मोठा आिंि होई. ऋजषकालीि आश्रमािं 
िाघ आजण गाई एक जठकाणीं पाणी पीि आजण खाि हें खोटें िाटण्र्ाचें कारण िाहीं, असा जिश्वास उत्पन्न 
होई. र्ा आश्रमामध्र्ें राहणाऱ्र्ा जिद्याथ्र्ांिर र्ा ऋजषकालीि िीििकल्पिेचा थिाभाजिकच ठसा उमटि 
असे. रे्िें घास बंगल्र्ािं प्रत्रे्क मोठ्या हॉलमध्र्ें ४/४ िण रहाि. प्रत्रे्काला एकेक मोठें कपाट असे. 
त्र्ािं प्रत्रे्काचें सामाि राही. सामाि िें कार् असािर्ाचें, काहंीं प थिकें , िाटिाटी आजण जबछािा. 
आपापल्र्ा िागेिर वकिा ओट्यािर िो िो जििे. उन्हाळ्र्ािं उघड्ािं जह मंडळी जििि. परंि  हें ि रुचिू 
आश्रमाच्र्ा आिारािं च परंि  आश्रमापासूि िूर उघड्ा िागेंि मोठ्या वपपळाच्र्ा झाडाखालीं गििाची 
हंिरी घालूि िीिर रात्रभर जििण्र्ाचा उपिम एकािें स रंू केला. 
 

द्वा सुपिा सयुजा सखाया समानं िृकं्ष पणरर्स्िजािे । 
ियोरन्द्य  णपप्पिंं स्िादुअणत्त अनश्नन् अन्द्यो अणभिाकर्ीिी ॥ 
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—र्ा उपजिषिातर्ाचें थमरण करजिणाऱ्र्ा त्र्ा िृक्षाखालीं जििण्र्ाचा मोह िरुण साधकािंा होणें ही 
खरोखर भाग्र्ाची गोष्ट आहे. परंि  अशा साधिेंि जििके पाजहिे िो िृद्धाकंडूि म्हणिे ज्ञाििदृ्धाकडूि 
घ्र्ािर्ास पाजहिे. िरुणािं िगे आजण िृद्धािं जििेक हे िोघाचें िोि अलंकार आहेि. िोघाचंा समन्िर् 
म्हणिे िृद्धिरुणर्ोग. िो आचार्ांच्र्ा जठकाणीं पूणय बाणला होिा. ििाजप आचार्ांिा र्ा बाबिींि ि 
जिसरिा ंसिर जिद्याथ्र्ािें हा उपिम स रंू केला होिा. पण र्ाच्र्ा प ढें िाऊि अगिीं गाढ अरण्र्ािं च 
केिळ एकाकी रहािें असा संकल्प करूि कोणाला ि कळि हा जिद्यािी एका रात्रीं जिघिू गेला. पण िी 
गोष्ट िाबडिोबच एकाच्र्ा लक्षर्ािं रे्ऊि रािोराि थटेशििरूि त्र्ाला प न्हा ंपरि आणण्र्ाि आलें , मग 
आचार्ांिी सकाळीं त्र्ािर मोठें प्रिचि करूि ‘हा आपला आश्रम अरण्र्थिािापेक्षा ं कमििाचा िाहीं. 
साधकाला रे्िें भरपूर पािेर् जमळेल’ एित्सबंंधीं प ष्ट्कळ बोधप्रि जििचेि केलें . आजण ि सागंिा ं जिघिू 
िाण्र्ािंला असत्र्ाजि िोष िाखजिला. िाथिजिक असें िैराग्र्शील आिगेािंलें  पण जटकाऊ कृत्र् 
आचार्ांिा फार आिडण्र्ािोगें होिें. त्र्ाच्र्ा जठकाणीं िें ि सिें ओसंडि होिें! परंि  
 

घरी कामधेनु पुढे िाक मागे । 
 
असें िियि त्र्ाला कसें आिडेल? िैराग्र्िधयिाला रे्िें कार् प्रजिबधं होिा? उलट िैराग्र्िधयिािय रे्िें अिेक 
गोष्टी जिचारपूियक आखंण्र्ािं आल्र्ा होत्र्ा. आचार्ांच्र्ा जठकाणीं िैराग्र्ाचें िळण मूळचें च. िें बीि 
थििःजसद्ध च. पण त्र्ाला खिपाणी ज्र्ा िासबोध गं्रिािें घािलें  त्र्ा िासबोधाची पारार्णें करण्र्ाला िल्लभ 
िािंाच्र्ा एका जिद्याथ्र्ाला आचार्ांिी स चजिलें  होिें. िरुणपणीच ित्त्िज्ञािाचा अभ्र्ास झाला पाजहिे अशी 
आचार्ांची दृजष्ट होिी. सिर जिद्यािी साबरमिीपासूि च िम्रभािािें ििळ राजहलेला. सनं्र्ाशाचा िािू. 
बाल्र्कालापासूि च “र्ोगी व्हािें” अशी त्र्ािें आकाकं्षा धरलेली. िम्र जििर्ी अभ्र्ासी! त्र्ाला ही सूचिा 
सहि च आिडली आजण सकाळीं मग आश्रमाच्र्ा ओटीिर एकीकडे बसूि िो पारार्ण करी. लिकर 
लिकर पारार्ण करण्र्ाच्र्ा कल्पिेिें िो भराभर िाचीि िाई. भ गंा ग णग णि असािा त्र्ाप्रमाणें िी ग णग ण 
िेिें ऐकंू रे्ई. िीजिशास्त्रप्रिशे, उपजिषिें, शाकंरभाष्ट्र् अशा अध्र्ात्मगं्रिाचें िगय मधूि मधूि आचार्य घेि. 
परंि  िी गोष्ट शाळेंिल्र्ा िगासारखी िसे. सहिथफूिीिे आचार्य बोलाििील िेिढ्या च जिद्यािांचा हा िगय 
असे. रिींद्रिाि टागोराचंी भाची स प्रजसद्ध सरलािेिी चौधराणी र्ाचंा म लगा िीपकित्त चौधरी हा जह 
साबरमिीहूि रे्िें आला होिा. सरलािेिींिा आचार्ांच्र्ा जििते्तजिषर्ीं फार आिर असे. त्र्ािंा जह आपला 
म लगा अशा आचार्ांकडे रहािा र्ािं आिंि िाटि होिा. पण िो म लगा रे्िें आिारी पडला. रे्िलें  जशक्षण 
हें 
 

धकाधकीिा मामिंा । कैिा घडे अर्तिािंा । 
याकारिें नाना बुद्धी र्तिािंा । णर्किाव्या ॥ 

 
अशा िाटाचे असे. त्र्ा म लाला त्र्ाच्र्ा शरीरप्रकृिीिोगें अगिीं च सौम्र् काम जिलें  गेलें . जििसभर 
आश्रमाच्र्ा ओट्यािर बसूि आश्रमाचे डाळ िािूंळ इत्र्ाजि धान्र् जििडािें. हें त्र्ाचें काम आजण र्ािंच त्र्ाचें 
जशक्षण होिें. प्राियिेंिील प्रिचिें ऐकािींि, सहि सभंाषणािूंि 
 

क्षिर्  किर्शै्चि 
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ज्ञाि सपंािि करािें. असा प्रत्रे्क जिद्याथ्र्ाचा कार्यिम जिरजिराळ्र्ा िऱ्हेचा परंि  एका च ब्रह्मजिदे्यच्र्ा 
जशक्षणसूत्रािं गोंिलेला असे. त्र्ाम ळें  असमाधािाला िागा च िव्हिी. 
 

हा ि िाट घास बंगला असल्र्ाम ळें  काहंीं भाग पजडि झाला होिा. िरचें गििाचें छप्पर प ष्ट्कळ 
जठकाणीं क िूि गेलें  होिें. आिूबािूला िंगलासारखी पजरस्थििी होिी. त्र्ाम ळें  रे्िें पािसाळ्र्ािं साप 
विचू भरपूर जिघि. जकत्रे्क िळेा ंसहि िरिािा उघडािा िर िरिािाच्र्ा पाठीमागें १०/१० विचिाचंी रागं 
लागलेली असे. भर झोंपेंि विचू चाििू जिद्यािी िागे होि. हे ग िरािी जिद्यािी. अद्याजप मराठी िीट रे्ि 
िसे. िेव्हा ंकार् झालें? असें कोणी जिचारलें  कीं—“जबछूिें चटकि बटका भरला” असें मोडकें  िोडकें  
उत्तर र्ािर्ाचें. प ढें प ढें विचिाला कोणत्र्ा जह साधिाजशिार् ि सत्र्ा हािािें धरण्र्ाची कला जिद्यािी 
जशकलें . विचिाची िागंी पकडूि त्र्ाला िे सहि लीलेिें िूर फें कूि िेऊं लागले. आचार्ांला हें जिभयर्िेचें 
जशक्षण अजभपे्रि होिें च. साप जह जकत्रे्क िण जिभयर्िेिें आजण जशिाफीिें हािािें धरूि फें कूि िेि. र्ा 
सपयविचिाचंा िोडा फार बंिोबथि असा होई. पण पािसाळ्र्ािं छपराचें गिि क िूि िाई आजण 
आिूबािूला डबकी साचंि, ऊंच ऊंच गिि िाढे, पािाचंा पाचोळा क िूि िाई आजण चोंहींकडे उबस 
जिषारी हिा िर्ार होई. त्र्ािं डासाचंी उत्पजत्त जह अपरंपार व्हािर्ाची. मग वहििापाची स रुिाि होऊि 
एकेक िण भराभर अंिरूण धरी. र्ा मलेजरर्ाला मात्र कोणाला फारसा प्रजिकार करिा ंआला िाहीं. 
 

एिदै्व परमं िपो यद्वयाणहिस्िप्यिे । 
 
र्ा मलेजरर्ाच्र्ा व्र्ाधीचें िप रे्िल्र्ा िपश्चरे्ि एक मोठे जिघ्ि होऊि गेलें . जकत्रे्क िळे ििळ ििळ सिय 
च जिद्यािी आिारी असािर्ाचे. अशा जह प्रसंगीं रोग हा का ं आला? आपलें  कोठें च कलें? इत्र्ाजि 
आत्मजिरीक्षणाची ही सधंी आहे असा आचार्ांचा उपिेश आश्रमीर्ािंा मागयिशयक असे च. आचार्य जह र्ा 
सािींिूि स टंू शकि िसि. आधीं च अशति, त्र्ािं आहाराचे अिेक प्रर्ोग करीि त्र्ाम ळें  जह शरीर कृश 
असे. जशिार् मािजसक वचििािें शरीराला िकिा रे्ई—त्र्ाम ळें  त्र्ािंा िाप लागल्र्ाबरोबर िे अजधक च 
अशति व्हाि े र्ािं ििल िाहीं. िेहभोग आपला आपण सहि करािर्ाचा. जिकडे साबरमिीला वकिा 
जमत्रमंडळींिा कोणी जह आपला आिार कळिािा अशी त्र्ाचंी म ळीं च इच्छा िसे. जकत्रे्क िळेा ं अशा 
आिारी अिथिेंि प्राियिेिंिरच्र्ा प्रिचिािं गंभीरपणें साजंगिलें  िाई.—“मी मेलों िर र्स्त्कंजचत् जह 
चलजबचल होिा ं कामा िरे्. कोणालाही कळजिण्र्ाचें कारण िाहीं. इकडे सिय जिर्ा झाल्र्ािंिर मग 
िाटल्र्ास एक साधी बािमी म्हणूि कळजिण्र्ास हरकि िाहीं. 
 

मरका गुरु आणि रडका िेिंा । 
दोघािंा परमाथश िाया गेिंा ॥ 

 
असें होिा ंकामा िरे्. 
 

प्राियिेमध्र्ें िळेोिळेीं घडणाऱ्र्ा साध्र्ा घटिािंर जह उत्तम िऱ्हेचा बोध जिला िाई. आश्रमाच्र्ा 
शिेािं कापूस पेरलेला होिा. कापसामध्र्ें मधूि मधूि एक िोि ओळी ि रीच्र्ा जह पेरण्र्ाची मध्र्प्रािंािं 
चाल आहे. त्र्ाम ळें  शिेािं सौंिर्य आजण उपर् तििा जह िाटिे. जशिार् िेंचणी करणाऱ्र्ा मिूरािंा मधूि 
मधि िोंड चालजिण्र्ाला िें एक साधि जमळिें. एकिा ंआश्रमीर् जिद्यािी शिेािं कापूस िेंचणी करिािंा 
मि राप्रमाणेंच शेंगा खािाहेि असें आचार्ांिा आढळलें . त्र्ािर प्राियिेंि प ष्ट्कळ बोध जिला गेला. आपण 
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िेििों त्र्ा व्र्जिजरति मध्र्ें र्स्त्कंजचि जह कोणिी जह िथि  िोंडािं टाकणें हें पाप आहे. असें समिलें  
पाजहिे. आहारदृष्ट्ट्या त्र्ािं अध्र्शि आहे.”—गोष्ट साधी आहे. पण िी िीििािर कार्मचा पजरणाम 
करणारी आहे. लहाि म लािंा आर्ा खाण्र्ाचें एक व्र्सि च लाििाि. पोरें आजण ढोरें िणूं कार् सारखीं 
च, त्र्ािंा िेहमी िणूं कार् चरािर्ास पाजहिे च. असे बारीक सारीक अिेक प्रसंग असि. घटिा मोठी कीं 
लहाि असो जिचें महत्त्ि जिच्र्ा आकारािर िसूि जिच्र्ा आंिजरक मािस भािािर असल्र्ाम ळें  
 

साध्या ही णिषयािं आर्य असे मोठा णकिी आढळे । 
णनत्याच्या पणर दर्शनें जन कसे होिाि िे आंधळे ॥ 

 
अशी सामान्र् लोकापं्रमाणें आश्रमािं आजण ही िीििसथंिा चालजिणाऱ्र्ा महान् आचार्ाि आधंळी स्थिजि 
कस्ल्पणें जह शतर् िाहीं. र्ा साध्र्ा जिषर्ाखेंरीि प्राियिेंि साधिेजिषर्ीं जह प ष्ट्कळ साजंगिलें  िाई. एकिां िर 
सकाळीं ४ िाििा ंप्राियिा स रू झाली. आजण त्र्ािंिर प्रिचि स रू झालें . िें १० िािेपरं्ि चाललें  होिें. 
िटथि जचत्राप्रमाणें सिय िण ऐकि बसले होिे. टॉमस आ कें जपसाचें ‘इजमटेशि ऑफ िाइथट’ जह साजंगिलें  
िाई. कधीं मिाच्र्ा श्लोकािंर जििरण होई. सकाळचा मंि मंि िारा स टलेला आहे. आिूबािूची झाडें 
डोलि आहेि. जिकडे जिकडे अथपष्ट अंधःकार पसरला आहे. िर आकाशािं िारका चमकि आहेि. 
बैठकीिर िोि ओळी करूि जिद्यािीगण आजण एका बािूला मध्र्ें आचार्य बसूि िऱ्हेिऱ्हेचे जििचेि चाललें  
आहे हा प्राियिेंिला भाग अजिशर् उ्ोधक असे. 
 

प्राियिा हा आश्रमिीििािरचा कधीं जह ि प सला िाईल असा ईश्वरी जशक्का होिा. र्ा जशततर्ाच्र्ा 
िोि बािू असि. सकाळची प्राियिा एक बािू आजण संध्र्ाकाळची प्राियिा ि सरी बािू. हें च आश्रमाचे िाणें. 
ईश्वरीसाम्राज्र्ािं चालेल म्हणूि सिय च कलें  िरी प्राियिा िर च किा ंच कामा िरे्. जित्र् ििा रस, जित्र् 
ििी गोडी, रोि मध र भििें! रोि संिाचंा उपिेश िन्मर्िेिें म्हणािा िकिा जकिी जह रे्िो, आिार कसा 
जह असो.— 
 

सािा णदिसािा उपिासी । िरी सोडंू नये भजनासी ॥ 
 
असें आचार्ांचें िागणें आजण सागंणें असे. सिय िपथर्ा र्ा भतिीच्र्ा गोडीिें च गोड व्हािर्ाची. िपथरे्चा 
र्ोग बिजिण्र्ाची, सिय पजरस्थििीचें भाग्र् बिजिण्र्ाची कला र्ािं च जशकािर्ाची. म्हणूि र्ा प्राियिा अजि 
महत्त्िाच्र्ा असि. िो िपथिी िाहीं, ज्र्ाच्र्ापाशीं कष्ट िाहीं, िो प्रर्ोग करीि िाहीं त्र्ाला प्राियिेचें महत्त्ि 
कसें कळणार? आपली शस्ति ि टूि पडली. आिा ं प ढें काहंीं जिसि िाहीं अशी स्थिजि आल्र्ाखेंरीि 
‘िेषामहं सम द्धिा’ हें आश्वासि कोठूि जमळणार? 
 

आश्रमीर्ाचंी शस्ति खरोखर जििसभराच्र्ा िपथरे्िें ि टूि पडे. जकत्रे्क िळेा ं िर धड िेिण 
जमळािर्ाचें िाहीं. कारण प्रर्ोग असा चाले कीं सूि कािंण्र्ािर आपला िेिणखचय चालिािर्ाचा. अम क 
इिकें  सूि सिांचें झालें  िर च जहशोबाप्रमाणें िेिण जमळािर्ाचें. सकाळीं ४ ला सिय िण उठि. प्राियिा 
झाल्र्ािर कोणी िळण करी, कोणी पाणी भरी, कोणी न्र्ाहरीची िर्ारी करीि. बाकीचे सिय वपिणखोलींि 
वपिािर्ाचें. पाळ्र्ा लागलेल्र्ा असि. त्र्ा-त्र्ा ठरलेल्र्ा िळेीं वपिूि लगेच रहाटािर सूि काढािर्ाला 
बसािर्ाचें—िे िेट ११-११॥ परं्ि जभर् जभर् वभगऱ्र्ा जफरिाहेि, फाळतर्ािर गर् गर् सूि ग ंडाळले िाि 
आहे, लडीिर लडी, ग ंड्ािर ग ंड्ा िमा होि आहेि. असा पजहल्र्ापजहल्र्ािें सगळा उत्साहाचा भर 
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असािर्ाचा. पण जिकडे ११-११॥ झाले कीं, हाि िोडा िोडा जढला पडंू लागे. अल्पिर्थक जिद्यािी च िे. 
लगेच िेिण झालें  कीं, भाडंी घासूि, धान्र् जििडूि क्षणभर जह ि िाबंिा ंप न्हा ंआपल्र्ा रहाटािर स िाची 
चढाओढ स रंू होई. कोणी िर हाि खेचिो आहे, कोणी बािूला, कोणी आखूंड धागा काढिो आहे िर कोणी 
लाबं, कोणी भराभर चािी बिलिो. िर कोणी एक च चाि फ गििू भरिो. कोणी जिरपा चरखा ठेििो िर 
कोणी सरळ. असे िािा प्रकार करूि कसें जह करूि ज्र्ाचंा त्र्ाचा भाग आधीं उकरण्र्ाच्र्ा झटापटीि िो 
िो असािर्ाचा. ि पारचे िीि िािले कीं, गोपाळराि काळे वकिा प्रौढ मंडळीपकैीं कोणी िरी पाटीपेन्सील 
घेऊि िरेकाच्र्ा ग ंड्ा मोिािर्ाचा. मग जहशबेाप्रमाणें ग ंड्ा जकिी कमी पडिाि. िें पहािर्ाचें. िर असें 
जिसलें  कीं संध्र्ाकाळीं ६ परं्ि िेिणाप रिें सूि कािूंि होणार िाहीं िर त्र्ा जििशीं सार्ंकाळचें िेिण बंि. 
थिर्ंपाक व्हािर्ाचा िाहीं. त्र्ािं िोडेंसें सूि कमी पडेल असें जिसलें  िर िेल िापरलें  िाहीं, म्हणिे 
िेिढ्यािं भागे. िरा िाथि कमी पडले िर िूप सोडािें लागे, आणखी िाथि कमी पडलें  कीं डाळ सोडािी 
असा प्रकार चाले. बह धा इिर लोक लगेच कािंण्र्ाला बसूि कसें जह करूि जििाि भािीभाकर जमळेल 
एिढें िरी सूि काढण्र्ाची पराकाष्ठा करीि. ही ख शीची गरीबी खरोखर अमीरीची जह अमीरी होिी. 
 

जो सुख पािे नाम भजनमें । 
सो सुख नाकह अमीरीमें ॥ 
मन िंागो मेरो यार फकीरीमें । 
भिंा बुरा सबका सुणन िंीजे । 
कर गुजरान गरीबी में ॥ 

 
हें भिि त्र्ा िळेीं आश्रमािं मूर्तिमंि प्रगट झालेलें  असे. जिणकामाच्र्ा प्रर्ोगािं जह अशी च िपथर्ा होिी. र्ा 
सिय प्रर्ोगािं आजण िपथर्ेंि आचार्य अगे्रसर असािर्ाचे. त्र्ा िळेी कोणालाच जिणकामाची िीट माजहिी 
िव्हिी. सूि जह ििीि असे. खािीच्र्ा जिणकामाची पद्धजि च जिराळी होिी. त्र्ाम ळें  सिय बाबिींि च का 
होि. सूिाला खळ िेण्र्ाची फिीिी िर इिकी व्हािर्ाची कीं ८-८, १०-१० जििस कािंी जिलेल्र्ा सूिाची 
१० िाराची िाणी ८-८ िास सारखी साधंि उभें रहािें लागे. इिके िार ि टि. ऋषींच्र्ा िटापं्रमाणें त्र्ा 
िाणींि ि टलेल्र्ा िाराचंी ि ंबाडेच्र्ा ि ंबाडे लोंबि असािर्ाची. उभे राहूि राहूि पार्ािं रति उिरें. 
जफरण्र्ा पेक्षा ं ि सिे उभे रहाणें कजठण. िार साधंि उभें राहूि एका पार्ािर उभे रहाण्र्ाच्र्ा िपथरे्ची 
आठिण व्हािर्ाची. िरूि उन्हाचा मारा जह सपाटूि व्हािर्ाचा. िाणी ८—१० जििसािं िर्ार झाल्र्ािर 
मागािर चढािर्ाची. िेिें जिचा कार् जटकाि लागणार? शिशः साधंलेले जिचे धागे िटािट ि टंू लागले 
कीं, जिणणारा अगिीं मेटाक टीस रे्ऊि िािर्ाचा. ‘जझिी जझिी जझिी जझिी चिजरर्ा’ प्राियिेंि म्हटलें  
िाणारें हें कबीराचें पि आठिािें िों त्र्ाचा आपल्र्ा जिणकामाशीं कोठें च मेळ जिसािर्ाचा िाहीं. िो कबीर 
िर गाणें म्हणि म्हणि आपलें  जिणकाम ख शीिें करी. त्र्ािें जिणिा ंजिणिा ंआलेल्र्ा जिज्ञासूंिा उपिेश जह 
द्यािा. पण रे्िें िर एक जह धागा आडिा बसि िाहीं. जिकडे जिकडे ि टािूट स रंू. आकाशाला जढगळें 
िेण्र्ाचा च िर हा प्रकार िाहीं? असें िाटे. रे्िें कसली आली आहे ‘जझिी चिजरर्ा’ असा िो जिणण्र्ाचा 
प्रकार असे. पािसाळ्र्ािं जिणण्र्ाच्र्ा खड्ांि पाणी रे्ई. िेिें डास िर्ार च असि. िे पार्ािंा सडकूि 
चािि. अशा िाटािं जिणकामाचें काम ८ िास चालािर्ाचें. असें एक ठाण ज्र्ािें जिणलें  त्र्ाला त्र्ा जििशीं 
मग कोलंबसाला अमेजरका सापंडली िेिढा आिंि व्हािर्ाचा. परंि  प न्हा िें च. ििी िाणी स रंू केली कीं 
प न्हा ंि टलेल्र्ा िाराचंा हा सम द्र कसा िरूि िािा हा र्क्षप्रश्ि प ढें उभा राही. खािीच्र्ा जिणकामािंली 
त्र्ा िळेची िपथर्ा ही अशी होिी. आचार्य िािा िऱ्हेिें र्ा सिय कामािं िािीिें भाग घेऊि सूचिा िेि. 
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र्ा िपथरे्ची कल्पिा मोठमोठ्या प ढाऱ्र्ािंा जह रे्णें शतर् िसे. िमिालालिी मोठ्या पे्रमािें कोणी 
प ढारी िध्र्ाला आला कीं त्र्ाला आश्रमािं आणािर्ाचे च पण त्र्ाचा काहंीं उपर्ोग होि िसे. एकिा ं
जिठ ठलभाई पटेल आजण सरोजििी िार्डू आश्रमािं आल्र्ा. संध्र्ाकाळची िळे होिी. जिणकाम सपंििू 
िेिण आटोपूि मंडळी भाडंी घासीि होिीं. िमिालालिींिीं एका जिद्याथ्र्ाला बोलािले ि जिणकामाची 
शडे उडििू िेण्र्ाला साजंगिले. िो भाथकर िािंाचा जिद्यािी प ढे झाला. त्र्ािें जिणकामाचें झडपें ि सिें 
जकलजकलें  केलें  ि केलें  िोंच जिठ ठलभाई आजण सरोजििी िार्डू म्हणाल्र्ा ‘हें कार् जिणकाम िा? हा ंबरे 
चला.’ िेिढ्या एका सेकंिािं त्र्ा जकलजकल्र्ा िारािूंि अथपष्ट प्रकाशािं त्र्ािंा कार् जिसलें  त्र्ाचंें त्र्ािंा 
माजहि! असे अिेक प ढारी रे्ि आजण िाि. गािंािं त्र्ाचंीं व्र्ाख्र्ािें जह होि. परंि  आश्रमािूंि कोणी िाि 
िसे. ि आश्रमािं जह त्र्ाचंा उपिेशाजि प्रकार कधीं घडला िाहीं. मात्र आश्रमापासूि फार िूर िसलेल्र्ा 
मारिाडी जिद्यालर्ािं प ढाऱ्र्ाचें व्र्ाख्र्ािाजि प्रकार व्हािर्ाचे. िेिला िेखािा जभन्न होिा. िी प्रचडं 
इमारिीची शाळा आजण िेिले जिद्यािी र्ाचंें िािािरण सियथिी िगेळें  होिें. िरी इिर शाळापेक्षां िेिें राष्ट्रीर् 
जिव्हाळा अजधक असे. आचार्ांिा जह मारिाडी जिद्यालर्ािंल्र्ा जशक्षकाकडूि ि चालकाकडूि आमंत्रण 
रे्ई. म लािंा काहंीं उपिेश जमळािा हा त्र्ाचंा त्र्ािं हेि  असे. िेिें आठिड्ािूंि एकाि िळेा ं िाणें 
व्हािर्ाचें. िेिल्र्ा व्र्ाख्र्ािािंीं म लें  आकर्तषली िाि. त्र्ािंली काहंीं म लें  कधीं कधीं आश्रमािं रे्ि. त्र्ा 
जिद्यालर्ाििळ च राहणारे, त्र्ा जिद्यालर्ाला पे्ररणा िेणारे, व्र्िहाराच्र्ा ि जशक्षणाच्र्ा िािा के्षत्रािंला 
अि भि घेिलेले, िमिालालिींच्र्ा जिकटििी मोठ्या थिेहीमंडळीपकैीं एक श्रीकृष्ट्णिास िािू जह 
प्राियिाविच्र्ा िळेी आजण इिर िळेीं रे्िािािा ंरे्िें रे्ऊि जिरीक्षण संभाषण करािर्ाचे. इकडे िाणी साधंणें 
चालंू आहे. िािूिी आले आहेि, आचार्य िाणीचे िार साधंिा ंसाधंिा ंिािूिींशीं अियशास्त्राजि चचा करीि 
आहेि, असें प ष्ट्कळ िळेा ं जिसूि रे्ई. गािंािंली काँगे्रसची आजण इिर चळिळींिलीं माणसें जह सल्ला-
मसलिीसाठीं रे्ि. त्र्ा सिांिर आचार्ाच्र्ा जिःथपृहिेचा, िैराग्र्ाचा, जििते्तचा, जिणार्क आजण खोल 
वचििाचा थिाभाजिक च पजरणाम होई. 
 

र्ा प रुषाचा आपण शतर् जििका उपर्ोग करूि घेिला पाजहिे, र्ाचे जिचार लोकािंा ऐकिले 
पाजहिेि अशी िमिालालिी, िािूिी िगैरे मंडळींची उत्कट इच्छा असे. पण करिाि कार्? रे्िलें  ज्ञाि 
सिय र्ा घास बंगल्र्ािं च अडकूि पडलें  होिें. िसें पाजहलें  िर हा बंगला जह िाही. घास बंगल्र्ािं काहंीं 
जििस राजहल्र्ािंिर, बंगल्र्ाच्र्ा ििळच्र्ा झाडाखालीं जिद्याथ्र्ांिीं आचार्ांसाठी िट्टट्याची एक लहािशी 
पणयक टी िर्ार केली. त्र्ा क टींि जििण्र्ाचा एक लाकडी पाट, ििळ काहंीं प थिकें , पाण्र्ाचा 
लखलखीि घासलेला लोटा असें सामाि असे. समोर घोंगडी आंिरलेली. िेिें त्र्ा लहािशा झोंपडींि हें 
ज्ञाि रहाि होिें. एके जििशीं मोठें िािळ झालें , िोराचा पाऊस आला आजण एक मोठें झाड कडाडूि 
झोंपडीििळ च पडलें . त्र्ािंिर मग जिद्याथ्र्ांिीं हें झोंपडीचें थिाि बिललें . ही रे्िली ज्ञािाची गंगा िाहूि 
केिळ कालसम द्रािं लीि होि आहे. जहचे पाट काढूि त्र्ा पाटािर बगीचें फ लिाििे. त्र्ा बगीच्र्ािंलीं फ लें  
िििारूप महािेिाच्र्ा डोतर्ािर िहािी र्ाची िमिालालिींिा उत्कंठा लागली होिी. िेव्हा ं
िमिालालिींच्र्ा आजण इिराचं्र्ा िारंिार होणाऱ्र्ा आग्रहाम ळें  आचार्ांकडूि शिेटी ‘महाराष्ट्र-धमय’ 
माजसक काढूि िें एकहािी जलजहण्र्ाचें कबलू केलें  गेलें . मिोहरपंि िेशपाडं्ाशीं बोलिािंा उल्लखे रे्ऊि 
गेला िें च हें माजसक. त्र्ा माजसकािं लेख जलहीि असिा ंएकसारख्र्ा फेऱ्र्ा घालूि वचिि चालािर्ाचें, 
त्र्ाम ळें  आधींच्र्ा अशतििेंि भर पडि चालली. माजसकाचीं प्र फें  िपासणें, छापखान्र्ाचें काम करणें, 
माजसकाचंी रिािगी करणें, प्रचार जहशबे िगैरे कामें गोपाळराि काळ्र्ासंारखी मोठी मंडळी करीि. र्ा 
माजसकाच्र्ा प्रचारासाठीं मोघेिी गािंोगािं जिघालें . जिचारी लोकाचंें जचत्त र्ा माजसकािें िेव्हा ंच िधेलें . 
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मग खाििेशकडची मंडळी एकेक रे्ऊं लागली. आश्रमाचा अि भि घेऊं लागली. त्र्ािंल्र्ा काहंीं 
माणसािंीं िर सेिाके्षत्रािं उत्तम कियबगारी करूि िाखिली. परंि  थपृश्र्ाथपशृ्र् भेि रे्िें िाही र्ा म द्यािर 
जकत्रे्क मंडळी आश्रम सोडूि गेली. गेलेल्र्ापंैकीं काहंीं प न्हा ंपरि आलीं. जिघिू िाणाऱ्र्ा मंडळींि काहंीं 
कष्टाला कंटाळूि िाणारीं जह होिी. एका गृहथिाची मोठी गंमि आहे. िो जििसभर इिरापं्रमाणें रहाट 
चालिािर्ाचा पण हा “मोिोटोिस” कार्यिम त्र्ाला िापसंि होिा. िो रहाट िर िीट चालिी, पण मधूि 
मधूि जिद्याथ्र्ांिा म्हणें, “कार् लचाडं लािलें  आहे गाधंींिीं हें! मला िर र्ाचा राष्ट्रसेिसेाठीं काहंीं उपर्ोग 
जिसि िाहीं. जििसभर बाधंल्र्ासारखें बसािर्ाचें आजण सूि काढार्चें र्ािें कार् होणार? त्र्ापेक्षा ंशिेी 
केलेली बरी. शिेकऱ्र्ािं त्र्ाम ळें  जमसळणें शतर् होईल. शिेीची स धारणा होईल. मला िाटिें मोठ्या 
माणसािंा एकेक “हॉबी” असिे. त्र्ािंलीच ही गाधंींची हॉबी जिसिे. िी त्र्ािंीं सिय राष्ट्राच्र्ा पाठीमागें 
लाििू जिली! त्र्ािंा िर किाजचत् मडतर्ाची हॉबी असिी िर त्र्ािंीं आम्हा ं सगळ्र्ाचं्र्ा पाठीमागें 
मडतर्ािंीं थिराज्र् जमळेल, क ं भार व्हा, असें च लचाडं लािलें  असिें!” अशा र्ाच्र्ा बोलण्र्ाचें जिद्याथ्र्ांिा 
हंसूं रे्ई. पण एक जििस त्र्ािें आपला शिेीसंबधंींचा जिचार आचार्ांिा कळजिला. आचार्ांिी लगेच त्र्ाला 
आश्रमसमोरचें मिैाि िाखजिलें . ि ८ िास सूि कािंण्र्ाऐििीं त्र्ािें ख शाल ८ िास खणािें, अशी त्र्ाला 
परिािगी जिली. २/३ जििस उन्हािं काम केल्र्ािर त्र्ाची ही हौस पार जििळली आजण एके जििशी िो 
ग पचूप जिघूि गेला. चोहीकडूि जिरजिराळीं मंडळी आल्र्ाम ळें  असे गंमिी चे प्रकार घडणें अपजरहार्य होिें. 
एक िाटकािंला मि ष्ट्र् होिा. िो िाखल झाला िेव्हा ंत्र्ािें काहंीं जिराळी च हकीकि साजंगिली होिी. पण 
त्र्ाचा िाटकीपणा छपला िाहीं. रहाटािर जििसभर काििािंा अथपष्ट आिािािं िो िाटकी गाणी ग णग णें. 
त्र्ाचा रे्िे जकिी जििस जटकाि लागणार. िो िोड्ाच जििसािं जिघूि गेला. पण िािािंा एक रहाट मात्र 
ग पचूप चोरूि िेण्र्ास िो जिसरला िाहीं! आश्रम हें िाहिें पाणी असे. त्र्ािं काहंीं अशा िऱ्हेचे लोक रे्ि. 
परंि  िे जटकंू शकि िसि आजण आश्रमािर त्र्ाचंा काहंीं च पजरणाम होि िसे. 
 

प्रािाघािाणन्निृणत्त  परधनहरिें संयम  सत्यिातय ं। 
कािें र्तत्या प्रदानं युिणिजनकथा मूकभाि  परेषा ं॥ 
िृष्ट्िास्त्रोिो णिभंगो गुरुषु ि णिनय  सिशभूिानुकंपा । 
सामान्द्य  सिशर्ासे्त्रष्ट्िनुपहिणिणध  श्रेयसामेष पंथा  ॥ 

 
हीं िीजिित्त्िें ज्र्ा आर्यसथंकृिीच्र्ा प्रिाहािं जभिलेली आहेि, िेिें माििी मिाच्र्ा ि बयलिेचा 
आश्रमासारख्र्ा संथिेिर कार् पजरणाम होणार? जशिार् ज्र्ा ज्ञािसूर्ाचा आश्रमािं सिि प्रकाश पडलेला 
असे, िेिें असल्र्ा श द्र घटिा जकिी िळे जटकणार? िेिें लगेच आत्मश जद्ध व्हािर्ाची च. असलीं माणसें 
भराभर गळूि पडािर्ाचीं. िेिें श द्ध आजण गाळीि िें च जटकािर्ाचें. रे्िल्र्ा उद्योगाच्र्ा प्रखर अग्िीप ढें 
जिरुद्योगी िीििािंला कमक ििपणा रे्िें रहािर्ाचा िाहीं. िो िळूि भथमसात् व्हािर्ाचा. 
 

रे्िला उद्योग जििका प्रखर असे जििका िो डोळस जह होिा. त्र्ाम ळें  जिरजिराळ्र्ा जठकाणीं 
चाललेल्र्ा खािीच्र्ा जिणकामासंबंधीं रे्िली मंडळी िागरूकिेिें पहाि असि. र्ा दृष्टीिें मध्र्प्रािंािंल्र्ा 
जकन्ही रे्िील उद्योगाची पाहणी करण्र्ासाठी आश्रमािफे िोि माणसें पाठजिलीं गेलीं. अशा जिरीक्षणािूंि 
ििीि ििीि कल्पिा स चि िाि. महाराष्ट्र-चखासंघाच्र्ा उत्पजत्तकें द्राला र्ा पाहणीचा प ढें प ष्ट्कळ उपर्ोग 
होऊि र्ा च भागािं प्रिम महाराष्ट्र-चखासंघाचीं उत्पजत्तकें द्रें स रंू झालीं. 
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अशा प्रकारें राष्ट्रीर् उद्योगाची िपथर्ा, र्मजिर्माचंा अभ्र्ास, भस्तिज्ञािाची उपासिा र्ा आश्रमािं 
िोरिार िऱ्हेंिें चालंू झाली. रे्िें आचार्ांच्र्ा भोंििीं असलेलें  बडोिें आजण साबरमिीचें मंडळ िर बह िेक 
िमा झालें  च. पण आिा ं रे्िें आणखी ििीि ििीि मडंळींचें िि ेिलर् िर्ार होऊं लागलें . आश्रमाच्र्ा 
बाहेर ही मंडळी क्वजचि च िाि. परंि  बाहेरच्र्ा कार्यकत्र्ांचें लक्ष मात्र रे्िें हळंू हळंू िधंूे लागलें . कारण 
सत्र् हें थिर्ंप्रचारी असिें. िमिालालिींिीं आपला प िण्र्ा जह रे्िें ठेिला. असे त्र्ािंा िे िे होिकरू 
जिसि त्र्ािंा िमिालालिी आश्रमािं आणीि च असि. ग णाचंी पारख करूि आश्रमािं पजरचर्ापजरचर्ािें 
च प्रिशे जमळे. िाटेि त्र्ाचा रे्िें प्रिशे होि िसे. क लीि, शालीि, धडाडीचे ब जद्धमान् राष्ट्रसेिक आश्रमाला 
पाजहिे होिे. 
 

परीके्षणििें बाणंधिें दृढ नािें । 
परी सत्य णमर्थ्या असे कोि जािे ॥ 

 
असें रे्िल्र्ा आचार्ांचें िसे. प ष्ट्कळशा राष्ट्रीर् शाळािं, सियत्र मार खाल्ललेीं उडाणटप्पू म लें  िाइलाि 
म्हणूि पालक िेऊि घालीि. िसें रे्िें िव्हिें. आत्मजहिाच्र्ा लालसेिें, िेशसेिचे्र्ा भाििेिें, आजण ि ियम्र् 
जिश्चर्ाच्र्ा पे्ररणेिें िडेीं झालेलीं माणसें रे्िें हिीं असि. अशासंाठीं आश्रमाचा िरिािा सिि मोकळा असे. 
र्ा मोकळ्र्ा िारािूंि र्ोग्र् माणसें आिं रे्ि. आजण “र्द गत्िा ि जििियन्िे” अशी त्र्ाचंी स्थिजि होऊि 
िाई. आचार्ांपलीकडे त्र्ािंा िग जिसेिासें होई. िग हें केिळ जमथ्र्ा च आहे, हा ििेािंाचा अि भि त्र्ािंा 
अक्षरशः खरा िाटे. िग हें ज्ञािाचें पेटिण आहे. अग्िीला कार् लाकंडें कधीं सत्र् िाटलीं आहेि? िीं 
त्र्ाच्र्ापाशीं आलीं कीं ित्थिरूप च होऊि िािर्ाचीं. म्हणूि आश्रमीर्ाचें लक्ष बाहेर म ळीं च िािर्ाचे 
िाहीं. िगािं िें िें म्हणूि चागंलें  आहे, िगािं िें िें म्हणूि परमाियपोषक आहे, िें िें सिय आपल्र्ा 
साधिाच्र्ा आकषयणािें आपोआप ि बोलाििा ंरे्िें च रे्ईल. मोठमोठे सिं सत्प रूष आजण महात्मे आपल्र्ा 
रे्िें आपणहूि रे्िील. आपली साधिा बळकट झाली कीं आपल्र्ाला कसली च वचिा िाहीं. अशी 
आचार्ांची जशकिण असे. रे्िली माणसें उगीच आप्िेष्टाशंीं वकिा जमत्राशंी पत्रव्र्िहार करिाहेि, भाराभर 
प थिकाचं्र्ा फंिािं पडलीं आहेि वकिा िियमािपत्रािं ग ंगि आहेि अििा गप्पागोष्टींि स ख माििाहेि हें 
दृश्र् आचार्ाला म ळीं च खपािर्ाचें िाहीं. रे्िें व्र्ासिाल्मीजक का रे्ईिा, बा िाल्मीके, ि झें काव्र् चरखा 
कािंण्र्ािं च प्रकट होऊं िे असें च मी म्हणेि, अशी आचार्ांची भाषा असे. आत्मशतिीचें कें द्रीकरण झालें  
कीं, सिय शस्ति आपोआप जमळािर्ाच्र्ा. आत्म्र्ाला विकलें  कीं िग विकलें  िािर्ाचें अशी ही अद भ ि 
साधिा होिी. आजण िी आचार्य आपल्र्ाबरोबर इिराकंडूि करििू घेि हें च रे्िलें  महद भाग्र् होिें! 
आर् ष्ट्र्च्र्ा आर् ष्ट्र् घालजिलें  िरी हें भाग्र् लाभेल असा भरंिसा िाहीं. आजण र्ा घडीचा िरी कार् भरंिसा 
आहे? अशा क्षणभगं र अिथिेंि रे्िले जिष्ठाििं साधक आपल्र्ा मिाला िारंिार हें च समिािीि र्ािं ििल 
कार्?— 
 

एक देि बोिंिाया । बोिं िाया सोड रे । 
मोड िंू एका मनें णि । कामनेिी खोड रे ॥ 
अन्न संिपाय सािें । पायसािें गोड रे । 
सौख्याय हें णि साधनािें । साधनािें जोड रे ॥ 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ३२ िें 
 

महाराष्ट्र - धमश 
 
या छापखान्द्याच्या काळािं अिेक लोक अिेक िऱ्हेचे जलखाण जलहीि असिाि. आजण प्रकाजशि करीि 
असिाि. खरोखर असल्र्ा बेिबाबिार जलखाणाच्र्ा जढगाऱ्र्ािं आपलें  जलखाण िाखल करणें म्हणिे िें 
प्रकाजशि करणें िसूि अप्रकाजशि करण्र्ासारखें च आहे. त्र्ाम ळें  होिा होईल िो जलहंू िरे्. प्रकाशिाच्र्ा 
भािगडींि पडंू िरे्. आपले जिचार आपल्र्ािंच जिरििू घ्र्ािें. िे आपल्र्ा जठकाणीं म रूि िाि,े 
आिूबािूच्र्ा चार साधकािंा अजधकाराि रूप त्र्ाचा लाभ व्हािा, जिचाराचंा पजरपाक आचाररूपािें जसद्ध 
होि रहािा. आचार हेंच प्रचाराचें सिोत्तम साधि. जिचार प्रकट केला िाहीं िरीं जिचाराचें प्रचंड िािािरण 
िर्ार होि राहािें. सम द्राची िाफ िशी प्रत्र्क्ष िर्ार होिािंा जिसि िाहीं, ििाजप िषा ऋिंूि िी सिय 
िगाला िीििाचा लाभ करूि िेिे. त्र्ाप्रमाणें सत्प रुषाचें जिचार हे जलजहले गेले िाहींि िरी िािािरणािं 
िे भरूि राहिाि. िे बोलले गेले िाहींि िरी अखंड मूक व्र्ाख्र्ाि िेि च असिाि. त्र्ाचं्र्ा िेिथिी 
जिचारािंीं च मािििीिि िकळि प्रगजिपिािर प ढें प ढें िाि असिें. र्ा जसद्धािंाप्रमाणें जलजहणें वकिा 
बोलणें र्ा िोन्ही गोष्टींिर असामान्र् काबू असूि, जिचाराचंें आजण भाषेचें, पूियजसद्धािंाचंें आजण ििीि शोधाचंें 
अखंड भाडंार रे्िें करिलामलकित् झालेलें  असूि आिपरं्ि जलजहण्र्ाकडे आजण बोलण्र्ाकडे 
जमत्रमंडळींचा आग्रह असूि जह जिशषे लक्ष प रिलें  गेलें  िाहीं. आजण र्ािं आश्चर्य िरी कसलें? िेिें जिचार हें 
च िीिि, सिय िग च जिचारमर् झालें  िेिें कागिािर िे जिचार जलहाि ेआजण िे लोकािंीं िाचािे, असल्र्ा 
कल्पिािंा िारा कोठूि जमळणार? जिकडे जिकडे सजृष्ट िलमर् जिसूं लागल्र्ािर एखािा लोटाभर पाणी 
ि सऱ्र्ाला भरूि िेण्र्ाचा उपिम कसा करिले? ि काराममहारािाचं्र्ा अभगंाचं्र्ा िह्या ििींि ब डाल्र्ा 
होत्र्ा. त्र्ा पाडं रंगािें िर काढल्र्ाची किा आहे. पण रे्िें अभगंाची च ििी िाहि होिी! रे्िें अशा िह्या 
जलजहणें जह शतर् िाहीं आजण ब डणें जह शतर् िाहीं. मग त्र्ा िर काढण्र्ाची किा कार्? 
 

अशा सियथिी ब्रह्ममर् भजूमकें ि असलेल्र्ा प रुषाला जिचाराच्र्ा लेखमर् साकार भजूमकेिर 
आणण्र्ाला जमत्रमंडळींिा जकिी कष्ट पडले असिील र्ाची कल्पिा च केलेली बरी. ज्र्ाचं्र्ा जिचाराचंी 
लोकािंा िरूर िाहीं, िे लोक आपण च आपले जिचार माडूंि, त्र्ाचंा उिो उिो करूि घ्र्ा हो, घ्र्ा हो, 
असे िोंड िेंगाडि जफरिाि आजण ज्र्ाचं्र्ा जिचाराचंी िग र् गर् गापासूि उत्स किेिें िाट पाहािे असे 
सत्प रूष जिचाराला लेखरूपािं उिरंू िेण्र्ाला सियथिी प्रजिकूल जिसिाि. अशा स्थििींि आमचें व्हािर्ाचें 
कसें? आम्हालंा िें जलखाण िको िें टळि िाहीं आजण हिें िें जमळि िाहीं. अशी आिूबािूच्र्ा मंडळींची 
अिथिा पाहूि महाराष्ट्र धमाचा अििार झाला. १९२३ िािेिारीला महाराष्ट्र-धमाचा पजहला अकं जिघाला. 
 

पण मळू समाजध अिथिेंि रमणाऱ्र्ा ब द्धीला ज्र्ाप्रमाणें मोठ्या कष्टािें खालच्र्ा िगािंल्र्ा भजूमकें ि 
उिरािें लागिें वकिा आपल्र्ा भव्र् रािप्रासािािं राहणारा रािप रुष ज्र्ाप्रमाणें िरी झोपडींि क्षणभर 
उिरला िरी िो िेिढ्या प रिा च, िो काहंीं िेिें जटकूि रहािर्ाचा िाहीं. त्र्ाप्रमाणें महाराष्ट्र-धमय 
माजसकाच्र्ा पजहल्र्ा अंकाच्र्ा पजहल्र्ा च लेखािं जलजहण्र्ाच्र्ा थिाजर्त्िापेक्षा ं ि जलजहण्र्ाच्र्ा अव्र्ति 
िशकेडेच झोंक ठेिला गेला. “संकल्पाचें उिक सोडूि च कलों. पण असें करण्र्ािं खरोखर च “च कलों” 
कीं कार् ही शकंा शकेडों िळेा ंमिािं रे्ऊि गेली आहे.” असें पजहल्र्ा च लेखाच्र्ा शेंिटच्र्ा पजरच्छेिािं 
म्हटलें  आहे. पजहला लेख आत्मजिििेिाचा आहे. ‘भस्तिसंप्रिार्ािं आत्मजिििेि शेंिटीं रे्ि असलें  िरी 
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पत्रकाराच्र्ा संप्रिार्ािं िें पजहल्र्ा प्रिम रे्िें. कारण भतिाचें काम आंिल्र्ा िेिाला िागण्र्ाचें आजण 
पत्रकाराचें बाहेरच्र्ा िेिाला िागजिण्र्ाचें असिें’, असें त्र्ाचें कारण िाखििू प न्हा ‘आंिला िेि 
िागल्र्ाजशिार् बाहेरचा िेि िागजिणें शतर् िाहीं’, हा मूल जसद्धािं जह प्रकट केला आहे. पजहल्र्ा च 
पािािर हा मिकूर आढळिो. 
 

र्ा उपिम-उपसंहारािरूि जलजहण्र्ाचें हें काम जकिी संर्मपूियक जकिी जििृजत्तमर् िऱ्हेिें केलें  
िाि आहे र्ाची कल्पिा रे्िे. सिय प्रिृत्तीिर जििृत्तीची एिढी िबरिथि पकड असल्र्ािर–संर्माचा संर्म 
म्हणिे जिचार जिरजिणे, जिकार जिरजिण्र्ािं खरा संर्म िाहीं, असा कल्पिािीि सरं्म थििःजसद्ध 
असल्र्ािर िे जिचार प्रकट होिील, िी भाषा उमटूि पडेल, िी काहंीं शब्िरचिा होईल त्र्ा रचिेला 
सहि च पृथ्िीचें मोल रे्ईल र्ािं शकंा कशाला? वकबह िा जिच्र्ा मोलाचा िोल पृथ्िीच्र्ा उपमेिें जह होऊं 
शकणार िाहीं. 
 

‘िजर म्हणजि कजि जक्षजिला अचला सिसंहा क्षमा उिी’, पृथ्िीला िरी किींिीं अचला म्हटलें  आहे 
िरी रे्िल्र्ा जसद्धािंाचंें अचलत्ि पृथ्िीच्र्ा अचलत्िाला मागें टाकिें. िी िरी सिय सहि करणारी असली 
िरी रे्िें सिय जिचार आपल्र्ा जिचारािं समाििू टाकल्र्ाम ळें  सहि करण्र्ाच्र्ा भाषेपलीकडची अि लिीर् 
सजहष्ट्ण िा रे्िें जिसिें! सम्राटाच्र्ा संपत्तीला लािजिणाऱ्र्ा जिचारिैभिािें भरलेलें  हें जलखाण र्ाच्र्ा 
मोलाचा िोल कसा होणार? ब्रह्मसूत्रभाष्ट्र्ािं आचार्ांची िशी एकमेिाजििीर् बािशाही भजूमका जिसिे 
वकिा रस्थकिच्र्ा लेखािं प्रजिभेची भरारी िशी प्रिीिीला रे्िे, ज्ञािेश्वर ज्र्ाप्रमाणें आपल्र्ा शािंरसाच्र्ा 
अमृिािं िीिाला समाजधमग्ि करूि सोडिाि आजण मग ि सरें काहंीं स चेिासें होिें िशी च र्ा जलखाणाची 
स्थिजि! 
 

परंि  जिचाराचंी अशी जिश्वव्र्ापक जिशाल भरारी असूि जह माजसकाचें िािं मात्र सकृद्दशयिी 
आटोपशीर असें “महाराष्ट्र-धमय” ठेिलें  गेलें . खािगी चचेंि िोि िािंें स चजिलीं गेलीं होिीं. एक 
जििर्पजत्रका आजण ि सरें महाराष्ट्र-धमय. परंि  जििर्पजत्रका हें िरी अजिशर् गोड िािं असलें  िरी िें 
ि ळसीिासिींच्र्ा एका गं्रिाला आधींच लाभलेलें  होिें. आजण महाराष्ट्र-धमय ही संज्ञा जमत्रमंडळींच्र्ा 
हृिर्ािं जिद्यार्ति-मंडळापासूि एकसारखी घ मि राजहलेली. िेव्हा ं र्ा िोि िािंािं जििर्पजत्रका हें िािं 
पसंि पडण्र्ािोगें िव्हिें च. िरी काहंीं िार्तकक मंडळींिीं र्ा िािंािंल्र्ा आक ं जचिपणािर आके्षप घेिला 
होिा. त्र्ा आके्षपाचें जिरसि पजहल्र्ाच लेखािं प्रिमारंभीं स ंिर िऱ्हेिें केलें  गेलें . महाराष्ट्र-धमय ही संज्ञा 
मूळची समिय-गं्रिािंली. मूळ र्ोिकाचं्र्ा मिािं जह र्ासंबधंी आक ं जचि कल्पिा िव्हत्र्ा. र्ा सबंंधीं जििचेि 
करूि — “महाराष्ट्र-धमय हा प्रिमिशयिीं िरी िामिासारखा जिसला िरी िथि िः िो िोन्ही पािलािं 
जिराट जिश्व व्र्ापूि टाकणाऱ्र्ा जत्रजििमासारखा आहे असें जिसूि रे्ईल. र्ा जत्रजििमाचें एक पाऊल 
महाराष्ट्रीर्, ि सरें राष्ट्रीर् आजण जिसरें अजिराष्ट्रीर् आहे. र्शोिेचा बालकृष्ट्ण एका अिािें जिश्वरूपाच्र्ा 
म खािं असला िरी ि सऱ्र्ा अिािें त्र्ाच्र्ा जह म खािं जिश्वरूप रे्िे हा अि भि िसा र्शोिेच्र्ा र्शथिी 
दृष्टीला आला त्र्ाचप्रमाणें ‘महाराष्ट्र-धमय’ हा आक ं जचि अिािें सबधं भारिीर् धमाला पोटािं घालूि ‘िहा 
अंग ळें  िर उरण्र्ासारखा आहे, असें च ऐजिहाजसक प्रजे्ञच्र्ा जिचारी दृष्टीस जिसूि रे्ईल.” असें समाधाि 
केलें  गेलें  आहे. त्र्ाचप्रमाणें महाराष्ट्र शब्िाची व्र्ास्प्ि थपष्ट केल्र्ािर धमय हा रािकारणाजि 
व्र्िहारजिषर्ाहूि सियिैि जिराळा समिणारे िे जकत्रे्क लोक आहेि त्र्ाचंी ही समिूि जकिी भ्रामक आहे 
हें िाखििू धमय आजण व्र्िहाराची सागंड असली पाजहिे, असें म्हणणाऱ्र्ाचंा र्ा सागंडीचा अिय कोणिा आहे 
आजण खरा अिय कार् आहे हें थपष्ट केलें  आहे. रािकारणाशीं धमाची सागंड म्हणिे धमाच्र्ा िािंािर ग प्ि 
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कट केले म्हणिे िे स रजक्षि राहिाि, व्र्िहाराशीं धमाची सागंड म्हणिे ‘संसार स खें करािा’ अशी बार्को 
करण्र्ाची परिािगी—असल्र्ा बाजलश अिािें धमाची सागंड िसूि धमािें सिय व्र्िहार पािि करण्र्ासाठीं 
सिय व्र्िहाराशीं धमाची सागंड घालािर्ाची. हा अिय थपष्ट केला आहे. धमाजशिार् कोणत्र्ा जह गोष्टींि िेि 
च उत्पन्न होऊं शकि िाहीं, हा जह महत्त्िाचा म द्दा उघड करूि महाराष्ट्र शब्िाप्रमाणें धमाची व्र्ास्प्ि आजण 
माजसकाचें धोरण माडंलें  आहे.— 
 

(१) ईश्वरजिष्ठा 
(२) रािकारण 
(३) सियसािधिृजत्त 

 
र्ा जत्रजिध धोरणाप्रमाणें ‘उपजिषिाचंा अभ्र्ास’ ही महत्त्िाची लेखमाला माजसकािं स रू करण्र्ािं 

आली. चार अध्र्ार्ाची ही लेखमाला अपूणयच राजहली. माजसकाच्र्ा १९२ पृष्ठापंैकीं ६० पृष्ठािं ही माला 
व्र्ापलेली आहे. उपजिषिाचं्र्ा अभ्र्ासाच्र्ा र्ा लेखमालेला मराठी िाङ्मर्ािं िोड िाहीं, असें म्हणािें 
लागेल. असामान्र् िथिंूची िणयिें करण्र्ािें त्र्ाचंी कल्पिा िर करिा ंरे्ि िाहीं च. पण उलट त्र्ा िथिंूिा 
कमीपणा आणण्र्ासारखें होिें. िशी च स्थिजि र्ा लेखमालेसंबधंीं होणार आहे. सम द्राच्र्ा काठंीं गेल्र्ािर 
कार् स्थिजि होिे? आपला च आपल्र्ाशीं रममाण झालेला त्र्ाचा िो जिलक्षण िेखािा! िी प्रचंड गियिा!! 
एकािर एक उसळणाऱ्र्ा लाटाचंी िी अखंड लीला!!! खरोखर मिाचंें मिपण च िेिें िष्ट होिें. िी च 
बरोबर िशी च स्थिजि र्ा लेखमालेम ळें  होऊि मिाची अिथिा, मिाची बठैक सियिैि बिलूि िािे. 
ज्ञािाम ळें  उन्मिी अिथिा होिे म्हणिाि. िी हीच अिथिा कार्? असें आपलें  च आपल्र्ाला िाटंू लागिें. 
जमठाची बाह ली सम द्राचा िळ पाहूि परि रे्णें शतर् िाहीं. िशी रे्िें मिाची केिळ जिलीि स्थिजि होऊि 
िािे. िें मि अलग राहंू च शकि िाहीं. ब्रह्मिशयिाचा अि भि सागंिा ंरे्ि िाहीं. िसें र्ा मालेचें िणयि करणें 
शतर् िाहीं. 
 

र्ा मालेखेरीि (१) जििृत्त-जशक्षण (२) चार प रुषािय (३) माझा र्ज्ञ (४) समिांचें थमरण (५) 
सेिाधमाचा मेिा (६) अभािाचे कौि क हे सहा लेख र्ा चार अंकािं आलेले आहेि. जििृत्त जशक्षण हा लेख 
म्हणिे जिद्यार्ति-मंडळािं १९२० सालापूिीं झालेंलें  एक व्र्ाख्र्ाि होर्. त्र्ा िळेीं श्री. िगारे—िे काशीला 
बरोबर होिे—िे म ख्र् ितिे होिे. पण िे १५-२० जमजिटेंच बोलले ि त्र्ािंिर गंभीरपणें अध्र्क्ष म्हणिू हे 
जििृत्त-जशक्षणाचे जिचार प्रकट करण्र्ािं आले. हा लेख त्र्ा व्र्ाख्र्ािाचा संके्षप आहे. व्र्ाख्र्ाि स मारें १॥ 
िास झालें  होिें. जिद्यार्ति-मंडळािंील १५-२० मंडळी च व्र्ाख्र्ाि ऐकण्र्ाला हिर होिी. कापडीपोळेंिल्र्ा 
(बडोिें) जिसऱ्र्ा मिल्र्ािरच्र्ा जिद्यार्ति-मंडळाच्र्ा िागेंि हें व्र्ाख्र्ाि झालें . श्री. िेशपाडें, गोपाळराि 
काळे, िगारे िगैरेंिीं हें व्र्ाख्र्ाि िंिर प्रत्रे्कािें थििंत्रपणें उिरूि आणलें  होिें. कोणी ‘ि जशक्षा’ म्हणूि 
त्र्ाला मिळा जिला होिा िर कोणी ि सरा च काहंीं मिळा जिला होिा. र्ा लेखाची ही हकीकि आहे िशी 
इिर लेखाचंी िाहीं. म्हणिू ित्संबधंीं जििचेि करण्र्ाचा प्रश्ि च िाहीं. अधंारािंला एखािा पिािय 
शोधािर्ाचा िर जिव्र्ाची आिश्र्किा आहे. पण सूर्ाला िाखजिण्र्ासाठीं जििा लागेल कार्? महाराष्ट्र-
धमय माजसकािंील हे सहा लेख म्हणिे माििीिीििाला मागय िाखजिणारे थिर्ंप्रकाशी िेिोगोल च होि. 
 

आणखी र्ा माजसकािंला महत्त्िाचा भाग म्हणिे ‘सत्र्ाग्रहाश्रम िधा रे्िील जिर्मािली’. 
महात्मािींच्र्ा सत्र्ाग्रहाश्रम, साबरमिीच्र्ा जिर्मािलीचा हा अि िाि च आहे. परंि  त्र्ािं िीि गोष्टी फार 
महत्त्िाच्र्ा आहेि. “हा आश्रम साबरमिीच्र्ा सत्र्ाग्रहाश्रमाची थििंत्र शाखा असूि ‘िो डोळा ंएक जिठी’ 
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त्र्ाप्रमाणें िोन्हींकडे माणसें जह िीं च काम करीि आहेि.” असें र्ा जिर्मािलींि ि सरें च िातर् जलजहलें  
गेलें  आहे. सत्र्ाग्रहाश्रमासारखी िीििसंथिा चालिािर्ाची आजण िी थििंत्र िऱ्हेिें ही काहंीं साधारण गोष्ट 
िव्हें. रे्िें असामान्र् आत्मजिश्वास िर आहे च पण त्र्ािं जिलक्षण सूत्रधाजरत्ि जह पजरपूणय भरलेंलें  आहे. 
आजण खरोखर साबरमिीची ही शाखा र्ा महाप रुषाच्र्ा िेिृत्िाखालीं जबिबोभाट थििंत्रपणें च सिि चालि 
आली. कोणिी च अडचण आली िाहीं. कोणिा जह घोटाळा रे्िें उपस्थिि झाला िाहीं. रे्िलें  कार्य 
रािमागािें िािें िसें अगिीं सहि िऱ्हेिें चाललें . साबरमिीच्र्ा लोकािंा वकिा महात्मािींिा अििा 
ि सऱ्र्ा कोणाला जह र्ािं लक्ष घालण्र्ाचें, रे्िल्र्ा अडचणी जििारण करण्र्ाचें कारण पडलें  िाहीं. ि सरी 
र्ा जिर्मािलींिील महत्त्िाची गोष्ट म्हणिे ही मूळची महात्मािींचीच जिर्मािजल खरी, पण जिला र्ा िव्र्ा 
जिर्मािलीिें पूिींच्र्ा िचिाचं्र्ा िारें ऋषींच्र्ा अि भिाचा आधार िाखजिला गेला. जिसरी महत्त्िाची गोष्ट 
खािीशास्त्राच्र्ा अभ्र्ासिमाची. हा अभ्र्ासिम म्हणिे त्र्ा शास्त्राचा अि भि घेऊि ठरजिलेला प्रर्ोग होिा. 
आश्रमाच्र्ा जचमिलाल ि भाथकर र्ा िोि जिद्याथ्र्ांिीं िहा रत्तल रुई घेऊि, सिय जिर्ा करूि, वपिूि, 
कािूंि त्र्ाचा एका मजहन्र्ािं केिळ एकेकट्यािें २५/२५ चौरस िार कपडा जिणिू काढला होिा. त्र्ा 
अि भिाप्रमाणें जिणकाम जिभागाची परीक्षा ठेिण्र्ािं आली होिी. प्रर्ोगाच्र्ा अि भिाच्र्ा—जित्र् िधयमाि 
अि भिाच्र्ा—पार्ािर उभारलेलें  जिणकामाजि उद्योगशास्त्राचें जशक्षण वहि थिािािं कोठें च जमळंू शकि 
िव्हिें. रे्िें जिधार्क कार्यिमाच्र्ा र्ा अंगाचे सिि प्रर्त्ि चालि. महाराष्ट्र-धमाच्र्ा माजसकाचें काम िेिें 
एका खोलींि चाले. बाकी आश्रमािं सियत्र उद्योगमर् िािािरण होिें. 
 

माजसकाच्र्ा जत्रजिध धोरणाप्रमाणें इिर लेखािं रािकारणािर प्रसंगाि सार दृष्टािंािाखल जििचेि 
होई च. पण त्र्ाजशिार् प्रासजंगक म्हणिू थििंत्र सिराखालीं (१) खािीची प्रगजि (२) जब्रजटश सबंंध (३) 
जििडण कीचीं भाडंणें (४) परराष्ट्रीर् सहाि भजूि (५) कौस्न्सल प्रिशे (६) जब्रजटश मालािर बजहष्ट्कार (७) 
थिराज्र्ाचे जशपाई (८) ििीं ििाियि (९) ख िाचा न्र्ार् आजण न्र्ार्ाचा खूि (१०) आंकडेशास्त्राचा 
िाकंडेपणा (११) डोतर्ािं जगरणी (१२) किाटकािंील सूि (१३) त्रर्ाणाजंभक्ष काणाम् (१४) धमयके्षत्रें 
िागप रे (१५) सथंकृिीचे ि कडे—हे पंधरा लेख आलेले आहेि. ३४ पािें र्ा लेखािंीं भरलेलीं आहेि. 
बह िेक रािकारणािर हे लेख असले िरी त्र्ािं— 
 

(१) प्रगजि ग णाकाराच्र्ा जिर्मािें होि असिे. बेरिेचा जिर्म िेिें लागू होि िाहीं. 
(२) ज्र्ाचा थििःच्र्ा आत्म्र्ािर जिश्वास असेल त्र्ाचा ि सऱ्र्ाच्र्ाही आत्म्र्ािर जिश्वास असिो. 
(३) िाणीिें जििकी वहसा होिे. त्र्ाच्र्ा शिाशं जह मारामारीिें होणें शतर् िाहीं. 
(४) िामसपणाचा अजिजिषेध करीि बसण्र्ािं जह िामसपणा होिा. 

 
(५) असहकाजरिा ही शत्रचू्र्ा ि बयलिेिर पोसली िाणारी अमंगल िथि  िाहीं. आपलें  प ण्र् 

िाढजिणें हा एक च रथिा जिला माहीि आहे. 
 

(६) सिांच्र्ा साम िाजर्क इच्छाशतिीचें वकिा संकल्पाचें थिराज्र् हें दृश्र् फळ आहे. 
 

(७) अंत्र्िाजंिषर्ीं अथपशृ्र्भाििा िूर करणें म्हणिे अंत्र्िाचंी उन्नजि करणें िसूि आमची 
थििःची उन्नजि करूि घेणें होर्. 
 

(८) िेिें कामजगरीिाचंूि बजक्षस जमळिें िेिें अपराधािाचंिू फाशंी ठेिलेली च. 
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(९) िेशाजभमाि आजण र्तं्राजभमाि र्ाचंी िोडी अभेद्य आहे, असा भ्रम इंग्रिी जशक्षणािें उत्पन्न 
केला. 
 

(१०) हल्लीं ‘धमय’ शब्ि बाटला असूि ‘रोटी’ आजण ‘बेटी’ र्ाहूि उच्च व्र्िहाराची ह्या धमाला 
कल्पिा िाहीं. 
 

अशीं अिेक मागयिशयक आजण उद बोधक जसद्धािंरत्िें आढळूि रे्िाि. िलािािंलें  पाणी लहािशा 
िळािं आलें  िरी पाणी िें च. रािकारणाच्र्ा सकंोची के्षत्रािं जह मूळचें ब्रह्मजिदे्यचें पाणी खेळिें आहे असें 
रे्िें आढळूि रे्ईल. अग्िीची लहािशी जठणगी असली िरी जिच्र्ािं अग्िीचे सिय ग ण असािर्ाचेच. 
 

अमृिािी सिश र्गति िि थेंबा 
 
हा जसद्धािं च आहे. 
 

अभ्र्ासी असें हें महाराष्ट्र-धमय माजसक ब्रह्मजिदे्यच्र्ा रसािें पजरपूणय भरलेंलें  मि ष्ट्र्ाला िणूं कार् 
एक आश्वासि च जमळालेंलें  आहे! चंििाचें झाड िरी सिय च स िासािें भरलेंलें  असलें  िरी त्र्ाच्र्ा गाभ्र्ािं 
अजधक स िास असिो. त्र्ाप्रमाणें महाराष्ट्र-धमाच्र्ा चार अंकािं सियत्र एक च जिव्र् ित्त्िज्ञाि भरलेंलें  
असलें , िरी उपजिषिाचंा अभ्र्ास र्ा माजसकाचा गाभा म्हणािा लागेल. महात्मािींिीं रे्रिडा िेलमध्र्ें हें 
माजसक िाचलें . आजण िे अजिशर् हर्तषि झाले. जििाि उपजिषिाचं्र्ा अभ्र्ासाची लेखमाला िरी प री 
करािी अशी त्र्ािंीं इच्छा प्रिर्तशि केली. उपजिषिाचंा अभ्र्ास हा र्ा माजसकाचा गाभा, आत्मजिििेि हें 
र्ाचें मूळ. र्ाला एका मागूि एक अशा जिजिध सहा लेखाचं्र्ा शाखा फ टल्र्ा असूि प्रासंजगक लेख हीं र्ाचीं 
पािें होि. सत्र्ाग्रहाश्रम-िधा-जिर्मािजल हा र्ाचा जिव्र् स िास असूि आत्मबजलिािाची संपूणय िर्ारी हीं 
र्ाचीं फळें होि! आत्मजिििेि हा लेख जलजहल्र्ािंिर चार च मजहन्र्ािंीं आत्मबजलिािाचा र्ा माजसकािर 
प्रसंग आला. ‘धमयके्षते्र िागप रे’ हें प्रासजंगक जलजहल्र्ािंिर महाराष्ट्र-धमाच्र्ा के्षत्रािूंि लेखकाला — र्ा 
माजसकाच्र्ा आचार्ांिा—िागपूरच्र्ा कारागृह-के्षत्रािं िािें लागलें . 
 

खरें पाजहलें  िर आचार्ांचें हे माजसक हें च पजहलें  िाहीर जलखाण. िसें फार पूिी बडोद्यास 
असिािंा म म क्षूमध्र्ें ि किाजचत् इिरत्र काहंीं जलजहलें  असेल. पण िें जकरकोळ च. असें हें एक हािीं 
जलजहलेंलें  पजहलें  िाहीर जलखाण म्हणिे जिचाराचंा प्रचडं थफोट च होिा. ही कोंडलेली िाफ होिी. हा 
ज्िालाम खीं होिा र्ािं शकंा िाहीं. परंि  रे्िें उन्मत्तिेचा लिलेश िव्हिा. उलट माजसकाच्र्ा रूपािें हा 
संिािंा भस्तिपूियक िमथकार घािला होिा. 
 

िरी न्द्यनू िें पुरिें । अणधक िें सरिें । 
करुणन घ्यािें हें िुमिें । णिनणिि असे ॥ 

 
अशी रे्िें प्रिमारंभींच जिििणी करण्र्ािं आली होिी. एक औपचाजरक प्रघाि म्हणिू ही जििंजि िव्हिी. 
खरोखर अंिःकरणापासूिचा हा उद गार होिा. सत्र्ाच्र्ा अंशामधूि संिाचंी उत्पजत्त असल्र्ाम ळें  संिाचंें 
बोलणें—त्र्ािूंि थििःसंबंधींचें बोलणें कधीं जह औपचाजरक िसिें. िें पूणय सत्र्च असिें. ज्ञािेश्वरािंीं जह 
जठकजठकाणीं ग रुमाउली आजण सिं र्ाचंी जिििणी केली आहे. त्र्ािं केिढी जिशाल दृजष्ट आहे! समोर सिय 
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साध संि बसले आहेि, र्ा पजित्र दृष्टींिे जलजहलेला हा गं्रि म्हणिे रािा घरीं आला असिा ं सम्राटािें 
त्र्ाच्र्ासाठीं केलेली थिागिाची प्रचंड िर्ारी होर्! संिािंा जह मेििािी िेण्र्ाइिकी ऐपि 
ज्ञािेश्वरासंारख्र्ा रािरािेश्वरािं असणार िाहीं िर कार् बकाल करंट्यािं असेल? रे्िें जह िी च स्थिजि 
होिी. संिापं ढें आपण हें जलखाण ठेिीि आहों ही िम्र िृजत्त िर िेिें होिी च, पण सिंापं ढें आपलें  जलखाण 
ठेिण्र्ाइिकी परमोच्र् भजूमका जह रे्िें होिी. केिढा हा जिरोधाभास! िम्रिा आजण उंची एके च जठकाणीं? 
होर्. िम्रिा आजण उंची एके च जठकाणीं असािर्ाची. सिंिचिािं घोळलेल्र्ा संिाच्र्ा सेिेंि जझिलेल्र्ा 
महाप रुषाचें िर हें िीििसूत्र च बिलें  आहे. आजण िें र्ा माजसकािं जह पूणयपणें प्रकट झालें  आहे र्ािं शकंा 
िाहीं. 
 

सूत्र. — िम्रिेच्र्ा उंचीला माप िाहीं. (जिचारपोिी जिचार ३२१). 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ३३ िें 
 

झेंडा–सत्यािह 
 
िो प्रभािकाळिा िळे होिा. मंि मंि िार्  िहाि होिा. सषृ्टीमध्र्ें हळंू हळंू चैिन्र्, प्रकाश आजण थपष्टिा रे्ि 
होिी. अधंाराचा पगडा कमी कमी होि चालला होिा. पक्षी जह आपल्र्ा घरट्यािं सूर्यिारार्ण आिा ं
जिसेल, आपण मग पूिेकडे भराभर उडूि िाऊं, अशी कल्पिा करीि होिे. िूर रथत्र्ािर खेड्ािूंि 
शहराकडे रे्णाऱ्र्ा गाड्ािंा िोडलेल्र्ा बलैाचं्र्ा घंटा िािि होत्र्ा. सत्र्ाग्रहाश्रमाची िेहमींची 
प्रभािकाळची प्राियिा संपली च होिी. मंडळी बठैकीिर उघड्ा मिैािािं बसलेली होिी. आिा ंक्षणभरािें 
िीं उठणार ि आपापल्र्ा उद्योगाला लागणार, इितर्ािं भर िगेािं एक मि ष्ट्र् आला. बह धा सार्कलिर च 
बसूि आला असािा—त्र्ाला श्वास लागला होिा. िो प्राियिेच्र्ा बैठकीििळ आला ि आचार्ांििळ च 
िाऊि बसला. 
 

लगेच आचार्ांिीं जिचारलें—“कोण?” 
उत्तर—‘मी अम क अम क’ 
आचार्य—‘कार् काम आहे?’ 

 
उत्तर—‘िी, िमिालालिींची िागपूरहूि िार आली आहे. आिच्र्ा सत्र्ाग्रहाला थिर्ंसैजिक 

िाहींि. िध्र्ाहूि आजण आश्रमािूंि िाबडिोब थिर्ंसेिक पाठजिण्र्ाची व्र्िथिा व्हािी.’ 
 

आचार्य—‘ठीक आहे. गािंािूंि कोणी मंडळी िर्ार केली का?’ 
उत्तर—‘िी, आळकोबािी पटले, केशिराि िंगमबार...........अशी काहंीं मंडळी िर्ार आहेि.’ 
आचार्य—‘मग आणखी जकिी िण पाजहिेि?’ 
उत्तर—‘िीि िण’ 

 
आचार्य—(प्राियिेला बसलेल्र्ा आश्रमीर् जिद्याथ्र्ांकडे िळूि)— ‘जशिािी, सत्र्ाग्रहाला िार्ची 

िर्ारी आहे िा?’ 
 

जशिािी—‘होर्.’ 
आचार्य—‘रामिास, भाथकर?’ 
रामिास ि भाथकर—‘होर्.’ 

 
आचार्य—(धोते्रिींिा)—‘रघ िािराि, र्ा जिघािंा रिािा करा. गािंािंली मंडळी आहेि च. र्ािंा 

गाडी कोणिी आहे? ही मंडळी केव्हा ंपोंचिील?’ 
 

धोते्रिी—‘आिा ं८ ला गाडी आहे. िागपूरला ि पारच्र्ा िेिणाच्र्ा िळेापरं्ि पोंचिील.’ 
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झालें . लगेच आलेला मि ष्ट्र् जिघूि गेला. आजण आश्रमीर् जिद्यािी आपली सिय िर्ारी करूि िागपूरला 
रिािा झाले. 
 

न जाने जानकीनाथ प्रभािे कक भणिष्ट्यणि 
 
ह्या सत्र्ाग्रहाच्र्ा मंगल प्रसंगाचा लाभ असा अिपेजक्षि रीिीिें आश्रमीर् मंडळींस जमळेल र्ाची एक 
क्षणापूिीं कोणाला जह कल्पिा िव्हिी. आजण र्ा च िळेीं र्ाची जह कोणाला कल्पिा होिी कीं र्ाप ढें बह िेक 
आश्रमीर् मंडळींिा र्ा सत्र्ाग्रहािं िािें लागिू मागे आश्रमािं एखाि ि सरा च मि ष्ट्र् राहील! 
 

अजखल भारिीर् थिरूपाचा हा पजहला च सत्र्ाग्रह. आजण िो जह झेंड्ाच्र्ा जिजमत्तािें स रू 
झालेला. राष्ट्रािें पजहलें  जिशाण र्ा सत्र्ाग्रहरूपािें रोिलें . िा. १८ माचय १९२३ हा जििस महात्मािींच्र्ा 
कारागृहिासाचा थमृजि-जिि होिा. सियत्र वहि थिािािं हरिाळ पडला होिा. िबलपूरला संध्र्ाकाळीं 
राष्ट्रीर् जिशाणाची जमरिणूक जिघाली. पण जिला छािणींिूि िार्ला सरकारिें मिाई केली. त्र्ा िळेीं 
सत्र्ाग्रह झाला. पण सरकारिें अटक करूि िंिर थिर्ंसेिकािंा सोडूि जिलें . िाजलर्ििाला बागेच्र्ा 
थमरणाजिजमत्त अशी च जमरिणूक िागपूरला जिघाली. राष्ट्रीर् जिशाणाच्र्ा र्ा जमरिण कीला जसस्व्हल 
लाईिमधूि म्हणिे “सभ्र् िथिीमधूि” िाण्र्ाला सरकारिें बंिी केली ि झेंडा घेऊि िाणाऱ्र्ािंा 
पोजलसािंीं बशे द्ध पडेपरं्ि बिेम मार जिला. आजण थिर्सेंिकािंा फरपटि िेऊि गटारािं टाकूि जिलें . र्ा 
च पकडलेल्र्ा लोकािंा प ढें िोि मजहन्र्ाची साधी सिा िेण्र्ािं आली. लगे च मराठी मध्र्प्रािं कजमटीची 
आश्रमािं बठैक झाली. थिर्सेंिक आजण जिजध िमजिण्र्ाचें ठरलें . ३० एजप्रल परं्िची ही म िि होिी. मे 
१९२३ ला सत्र्ाग्रह स रू झाला. िमिालालिी, बाबासाहेब जिरूळकर, िागपूरच्र्ा असहर्ोग आश्रमचे 
महात्मा भगिाििीििी र्ा मंडळींिी थिाभाजिक च चळिळीचा प ढाकार घेिला. त्र्ािं ि सऱ्र्ा च 
ि कडीसाठीं िमिालालिींिीं िार करूि िध्र्ाहूि थिर्ंसेिक मागजिले आजण सत्र्ाग्रहाच्र्ा आघाडीिर 
िाण्र्ाचा लाभ आश्रमीर्ािंा जमळाला. 
 

एकामागिू एक थिर्सेंिक िमूं लागले. मध्र्प्रािंािंल्र्ा िाल तर्ा-िाल तर्ािूंि थिर्सेंिकाचंी रीघ 
लागली. सिय वहि थिािभर र्ा झेंडा सत्र्ाग्रहाच्र्ा प्रकरणािें हलकल्लोळ उडाला. ग िराि, बंगाल, जबहार, 
महाराष्ट्र, किाटक, मद्रास सगळीकडचे थिर्ंसेिक िमू ंलागले. िागपूरला पोंचण्र्ाच्र्ा आंि च कोणाला 
िध्र्ाला, िर कोणाला िबलपूरला िर कोणाला आणखी ि सरीकडे असें अटकजिण्र्ािं आलें . िागपूरला 
थिर्ंसेिक-जशजबराची व्र्िथिा ठेिणें म स्ष्ट्कल होऊि बसलें , थिर्ंसेिक आले कीं त्र्ाचंें थिागि करािर्ाचें, 
त्र्ाचं्र्ा खाण्र्ा जपण्र्ाची व्र्िथिा करािर्ाची. िे िेलमध्रे् गेले कीं मागें त्र्ाचंें सामाि संभाळािर्ाचें. अिेक 
िऱ्हेचीं कामें असि. िीं उरकणार कशी? िध्र्ाच्र्ा सत्र्ाग्रहाश्रमाची सिय मंडळी, मागें गोपाळराि काळे ि 
एक िोि जिद्यार्ति खेरीि, र्ा व्र्िथिेच्र्ा कामासाठीं िागपूरला रिािा झालीं. थिर्सेंिकासंाठीं थिर्ंपाक 
करण्र्ाची जह व्र्िथिा ठेिणें मोठें कजठण काम झालें . आचारी िर होिे च. पण िे जबचारे हा रातं्रजििस 
चाललेला धबडगा जकिी सहि करणार? आश्रमीर् मंडळी त्र्ाचं्र्ा बरोबर कामाला लागि. सकाळीं प ऱ्र्ा 
लाटण्र्ाला स रुिाि व्हािी िी मध्र्ें िोडा िळे िेिणाचा सोडूि िेट रात्रीं िहा िहा िािेपरं्ि लाटणें 
चालािर्ाचें च. हाि ि खूि िाि. थिर्सेंिक िािा िऱ्हेचे रे्ि. मािापमािाचे प्रसगं र्ार्चे. कोणाला 
कोणत्र्ा गोष्टींिें अपमाि िाटेल िें काहंीं सागंिा ंर्ािर्ाचें िाहीं. भाडंणें ि ििारी जमटिणें कजठण झालें . 
चळिळीचे िे िे प ढारी होिे त्र्ािंा जह सरकारिें पकडण्र्ाचा सपाटा चालजिला. प ढारी गेले कीं चळिळ 
जढली पडेल, गोंधळ उडेल असें सरकारला िाटलें . पण 
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कीं िोणडिंा िरु फुटे आिखी भरानें । 
 
झाडाची शाखा िोडली कीं आडव्र्ा अंगािें फ टंू लागिें. िसें झालें . प ढारी गेले. त्र्ाचंी िागा ि सऱ्र्ा 
लोकािंीं घेिली. प ढारी कार् होिा रे्ि िाहीं? खरें म्हटलें  िर अशा चळिळीचा िगे च प ढारी असिो. ऐि 
िळेेला िो प ढें होिो िो प ढारी. प ढाऱ्र्ाची एक अलग िाि िोडी च आहे? 
 

पुढें गेिें त्यािंा र्ोधीि मारग 
ििंा जाऊ माग घेि आम्ही 
िंदंू िरिरज सेिूं उिािळी 
पूिशकमा होळी करुणन साडूं 
अमूप हे गाठंीं बाधंूं भाडंििं 

 
प ढारी व्हािर्ाचें म्हणिे प ढें गेलेल्र्ा लोकापं्रमाणें िागािर्ाचें. त्र्ांचीं पािलें  कोणत्र्ा मागािें गेलीं िें 
जिरखूि िसें च िािर्ाचें. र्ा अि िाजर्त्िाच्र्ा सरळ जसद्धािंाप्रमाणें प ढारी जह व्र्िथिा करण्र्ाला जमळि 
गेले. थिर्सेंिकाचं्र्ा अिंव्र्यिथिेचें काम िधा आश्रमच्र्ा मंडळींिीं चालजिलें  च होिें. 
 

र्ा िागपूरच्र्ा सिय हकीकिी िेळोंिळेीं आश्रमािं आचार्ांिा कळजिल्र्ा िाि होत्र्ा. िेव्हा ंएकिा ं
जिरीक्षण करण्र्ासाठीं धोते्र िगैरेसह आचार्य िागपूरला गेले. किाटकच्र्ा डॉ. हडीकराचें थिर्ंसेिक, 
ग िरािचे डॉ. चंिूलाल, मोहिलाल पंड्ा इत्र्ािींच्र्ा बरोबर आलेले ग िरािी थिर्ंसेिक, बंगालचा 
िथ्िा—अशीं शें-िीडशें थिर्ंसेिक मंडळी िागपूरच्र्ा झेंडा-सत्र्ाग्रहाच्र्ा छािणींि होिी. िागपूरला त्र्ा 
िळेीं थिाभाजिकपणें च मोठमोठ्या सभा जह भरि. आचार्ांचें च त्र्ा जििशीं म ख्र् भाषण झालें . लोकािंर 
जिलक्षण प्रभाि पडला. “िागपूर हें आिा ंसाधें शहर राजहलें  िाहीं. धमयके्षत्र झालें  आहे. क रुके्षत्रािंला लढा 
आिा ं रे्िें लढला िाि आहे. ‘र्िो धमयथििो िर्ः’ हा जसद्धान्ि आहे. जब्रजटश सरकार केिढें जह बजलष्ठ 
असो, सत्र्ाग्रहाप ढें िें िमलें  च पाजहिे.” अशी जसद्धािंाची वसहगियिा िेिें झाली. अशा िऱ्हेचें िळिळीि 
आजण र् स्तििािािें पजरपूणय असें िें भाषण ऐकूि हा च आमचा खरा प ढारी आहे अशी थिर्सेंिकाचंी खात्री 
पटली. रात्रीं हें भाषण झालें . िंिर िेिणें होऊि जिकडे जिकडे जििािीि झाली. प्रत्रे्किण िकलेला 
होिा. चळिळीच्र्ा िगेाचे प्रचंड धके्क प्रत्रे्काच्र्ा मेंिूिर बसलेले होिे. मलूल होऊि िो िो आपल्र्ा 
अंिरुणािर जििला होिा. रात्रीचा मधला प्रहर उलटला. ब्राह्म म हूिाचा समर् झाला. १८ िूि १९२३ ची 
ही गोष्ट. कोणाला काहंींच कल्पिा िव्हिी. एकिम सिय छािणीला सोल्िराचंा आजण वहिी जशपार्ाचंा िढेा 
पडला. आजण एकेकाला पकडूि लॉरींि कोंबूि िेलमध्रे् िेण्र्ाचा िडाका स रंू झाला. आचार्ांची जह 
िोरािं चौकशी स रू झाली. आचार्य िागे झाले. कार् आहे असें जिचारिाि ि जिचारिाि िोंच “पकडो, रे् 
ही है भडकािेिाला, र्ही सबको र्हाँ लार्ा”, म्हणूि जशपार्ािंीं क्षणाधाि र्ा अजिशर् अशति मूिीला 
िोरािें ढकललें . लोक िागे होऊि िेिें िमाि िमण्र्ाच्र्ा आिं सगळ्र्ािंा िागपूरच्र्ा अििी िेलमध्र्ें 
टाकूि िेण्र्ािं आलें . 
 

िेलचें हें प्रिम िशयि होिें. िो अधंाराचा उत्तररात्रींचा समर्. र्ा िळेीं िेलचें फाटक उघडण्र्ाचें 
काहंीं कारण िसािर्ाचें. परंि  एकामागूि एक श-ेिीडशें मंडळी र्ा फाटकािूंि आंि कोंबली गेली. बह िेक 
िण अंिरुणािूंि उठििू च आणले होिे. त्र्ाम ळें  बह िेक ि सिे उघडेबोडके धोिर िेिढे कमरेला असे िेिें 
आले होिे. िव्हिे कोणाििळ कपडे िर िव्हिे प थिकाजि सामाि. जबछािा जह छािणींि च पडलेला. 
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त्र्ाम ळें  त्र्ा अििी िेलच्र्ा राक्षसी फाटका ंआिं जशरल्र्ाबरोबर िरेकाला घोंगड्ा िगैरे िेण्र्ासाठीं िॉडयर 
लोकाचंी मोठी धािंल उडाली. र्ा िळेीं िेलमध्र्ें जिकडे जिकडे कैद्याचं्र्ा चेहऱ्र्ािर ििा ििेला आला 
होिा. चचेचा एक च जिषर् होिा. एिढे मोठे जििाि, किृयत्ििान् श्रेष्ठ प ढारी प रुष ज्र्ा अिीं रे्िें आले त्र्ा 
अिीं आिा ंकाहंीं िरी अघजटि घटिा होणार. आपला हा कंटाळिाणा िेल समाप्ि होईल. आपण स खरूप 
आपल्र्ा म लामाणसािं िाऊि पोचू.ं आपलें  िें शिे आपल्र्ाला िागंरािर्ास जमळेल. मग आपण आपल्र्ा 
मोटेच्र्ा िोरािर बसूि मोट हाकंूं. ि पारची भाकरी त्र्ा वचचेच्र्ा झाडाखालीं च खाऊं. लोटाभर पाणी जपऊं 
आजण िेिेंच अंग आडिें टाकूि स खाची झोप घेऊं. अशीं स खथिप्िें त्र्ा जबचाऱ्र्ा २०/२० िषें कैि झालेल्र्ा 
कैद्याचं्र्ा मिािं डोकाऊं लागलीं. कंटाळिाण्र्ा, पे्रमशून्र्, जिियर् िािािरणािं राहूि त्र्ाचंीं मिें हलकीं 
झालीं होिीं. ि सिें घरचें थिप्ि पडूि कैिी िागा झाला कीं िास िास ढळढळा रडि बसे. त्र्ाला िाटे 
अरेरे! हें थिप्ि च िा? केव्हा ंआपण आपल्र्ा म लामाणसािं िाऊं? केव्हा ंआपल्र्ाला आपले थिेही सोबिी 
भेटिील? िे आपल्र्ाला पूिीसारखे च िागििील कार्, पूिींचा िो काळ िसाच अि भिािर्ास सापंडेल 
कार्? कल्पिेच्र्ा कल्लोळािंी त्र्ाचंें मि भाराऊि िाई. आजण असलीं थिप्िें पडूि िागें होण्र्ापेक्षा ंत्र्ािंच 
आपल्र्ाला िेि सिैि ग ंगिील िर जकिी बरें! असें त्र्ासं होऊि िाई. 
 

त्र्ा थिप्िािं, सिैि िीिि म रो जचत्ता ि रो िागृजि, इिकी हळिीं मिें बिलेले िे कैिी! त्र्ा कैद्यािंा 
आि आशचेे जकरण जिसूं लागले. िेिें चोर, डाकू, ख िी असािर्ाचे िेिें सज्जि, परोपकारी महात्मे रे्ऊं 
लागल्र्ािर कारागृहािूंि आपली स टका होण्र्ाची आशा त्र्ािंा का ंि िाटािी? 
 

सकाळ झाली. िेलच्र्ा ि जिर्ेंिले सिय कारभार जित्र्ाप्रमाणें चालू झाले. रात्रीचे पहारे बिलले. 
लखलखीि सजंगिी घेिलेले िि े जशपाई आंि आले. िेलरसाहेब जह आिं आले. कैद्याकंडूि त्र्ासं खडी 
िालीम िेण्र्ािं आली. िेलच्र्ा मध्र्भागीं असलेल्र्ा गोल िागेंमध्र्ें िेलरसाहेब रे्ऊि उभे राजहले. 
इितर्ािं एक िाडयर एका अजिशर् अशति झालेल्र्ा, उपरणें पाधंरलेल्र्ा व्र्तिीला घेऊि 
िेलरसाहेबाकंडे आला. ठरलेला र्ाजंत्रक पद्धिीचा सलाम करूि त्र्ािें त्र्ा व्र्तिीला िेलरसाहेबासंमोर 
उभें केलें . ही व्र्स्ति म्हणिे आचार्य च होिे. िेिें िेलरशीं उभ्र्ा उभ्र्ा िोि िास सारखें भाषण चाललें  
होिें. —असा िेखािा िेलमधल्र्ा कैद्यािंीं िॉडयरािंीं केव्हाचं पाजहलेला िव्हिा. एक पकडूि आणलेला 
माणूस आजण िेलरशीं िेलरला िोि िोि िास उभा करूि बोललेला त्र्ाचं्र्ा कधीं जह पाहण्र्ािं आला 
िाहीं. िो िो टकमक टकमक त्र्ा मूिीकडे ि रूि पाही आजण आपापल्र्ा कामाला जिघिू िाई. 
िेलमधल्र्ा िजरष्ठ अजधकाऱ्र्ाशंीं समोरासमोर िािा िऱ्हेचीं अगिीं जिःसकंोचपणें चचा करणारा हा प रुष 
िेििूि िर िाहीं िा? असे जिचार मिािं रे्ऊि त्र्ाप्रमाणें िॉडयरािंीं बोलूि जह िाखजिलें . ही सगळी िेलरशीं 
चचा झाली िी िेलच्र्ा िंत्राजिषर्ीं, िेिल्र्ा जिर्माजंिषर्ीं होिी. र्ा िव्र्ा िगािंले कार्िे कार् आहेि, 
िेिलें  धोरण कोणिें आहे, र्ासंबधंीं पूणय माजहिी करूि घेणारी ही एकच व्र्स्ति होिी. आधंळेपणािें िागणें 
प्रकृिींि च िव्हिे. प्रत्रे्क जिर्ा ज्ञािपूियक व्हािी, र्ा एका च कल्पिेिरूि ही चचा करण्र्ािं आली होिी. 
 

प ढें रीिीप्रमाणें कोटांि न्र्ार्िािाचा फासय होऊि िषयभराची सतिमि रीची जशक्षा िेण्र्ािं आली. 
कोटय िेलमध्र्ें च आलें  होिें. हा लोकमिाचा जििर् च होिा. कोटाला जह थिथिाि सोडूि अन्र्ार्ी िियि 
करण्र्ासाठीं चारी वभिीच्र्ा आंि ग पचपूपणें लोकािंा िकळि जशक्षा िेण्र्ािाचंूि गत्र्ंिर िव्हिें. 
अन्र्ार्कृत्र् उघडपणें कसें होणार? 
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जशक्षा झाल्र्ाबरोबर पोषाख बिलला. ग डघ्र्ाच्र्ा िर असलेली जबिबंिाची चड्डी, जबिबाह्याचंी 
बंडी, कमरेला पटे्टििा टॉिले आजण िर टोपी हा िेलचा पोषाख. र्ािं म ळींच फरक िसािर्ाचा. फति 
डोतर्ािरच्र्ा टोप्र्ामंध्र्ें मात्र फरक, कोणाची टोपी काळी, कोणाची पाढंरी, कोणाची जपिळी, कोणाची 
काळी-जपिळी, कोणाची लाल. हे इिके फरक काहंीं िैजचत्र्र्ासाठीं िसि. वकिा आिड म्हणूि काहंीं ही 
प्रत्रे्कािें िापरलेली जभन्न जभन्न रंगाची टोपी िसे. ही शारीजरक स्थििीची िगयिारी होिी. सशति पाढंरी 
टोपी, मध्र्म काळी टोपी, अशति जपिळी टोपी, आिारी काळी-जपिळी टोपी असा हा प्रकार असे. लाल 
टोपी म्हणिे, धोतर्ाचें जचन्ह (डेंिर जसग्िल). पळूि िाण्र्ाचा ज्र्ािें प्रर्त्ि केला िो कैिी लाल टोपीचा. 
र्ा पोषाखाखेरीि केिकीच्र्ा िंिूची एक िाड चटई, पाघंरण्र्ास घोंगडी, िेिण्र्ासाठीं िाली-िसला 
म्हणिे, लोखंडाचें लहािसें िाट ि एक मोठा लोखंडी कटोरा. िेलच्र्ा जचत्रग प्िाला जलजहण्र्ासाठीं एक 
लंबी िही जिला जहथटरी जटकेट म्हणिाि. असा सामािाचा िाट असे. छािीिर लाकडी फळीचा जबल्ला 
लटकिलेला असािर्ाचा. त्र्ािर कैिीिंबर, स टण्र्ाची िारीख, जशके्षचें कलम जलजहलेलें  असे. हें सगळें 
िषेािंर झाल्र्ािंिर िािं जलजहण्र्ासाठीं िेलच्र्ा ऑजफसमध्र्ें सिय मंडळींबरोबर िेण्र्ािं आलें . िरेकािें 
आपलें  िािं साजंगिलें  ि िें िेिें ि्िरामध्र्ें जटपण्र्ािं आलें . आचार्ांची असामान्र्िा रे्िें जह जिसूि आली. 
िेलमध्र्ें िाणिूब िूि अपमाि करण्र्ाचा च सियत्र जशरथिा. िेिें आपला माि आपण च राखला पाजहिे. 
िेिें खोटा जििर् उपर्ोगी िाहीं. लगेच िािं जिचारल्र्ाबरोबर “जििोबािी” असें चागंलें  ऐकंू िाईल—
जलजहण्र्ािं चूक होणार िाहीं—अशा थिरािं आचार्ांिी िािं साजंगिलें . ि सिें जििोबा िाहीं साजंगिलें . िर 
‘जििोबािी’ असे बह मािसूचक ‘िी’ हें अक्षर लाििू िािं साजंगिलें . सगळ्र्ािंा आश्चर्य िाटलें . िेव्हा ंमग 
मंडळींिा िंिर साजंगिलें  कीं, ‘अरे, रे्िें ‘जििोबािी’ िािं जलजहलें  म्हणिे प ढें बोलण्र्ाचा प्रसंग आला 
असिा ंअजधकारी आपल्र्ाला र्ाच संमािर् ति िािंािें हाकं मारिील. िाहीं िर आपण होऊि हे अजधकारी 
िोडे च कैद्याला माि द्यार्ला बसले आहेि! िेव्हा ं र्ा जठकाणीं असें च सागंािर्ास पाजहिे’. आचार्य 
अजिशर् अशति असल्र्ाकारणािें त्र्ािंा जपिळी टोपी िेण्र्ािं आली होिी. हा पोषाखाचा आजण 
िामलेखिािींचा पजहला प्रकार झाल्र्ािंिर लगेच िेलिीििाला स रिाि झाली. कोणाला चक्की, कोणाला 
कागि क टणें, कोणाला केिकी क टणें, कोणाला खडी फोडणें—अशीं कामें जमळालीं आजण क्षणाधांि िो 
प रािि िेखािा िेिें प न्हा ंअििीणय झाला. 
 

समीर िंोणटिो खडे िरुि घाणिंिो सडे 
मयकं साउिंी धरी मळीि पािकु हरी 
णिधी णिधीस धाकिो सुरेंद्र बाग राखिो 
कराियास णनिहो! भूमंडळाणस णििहो 
अखंड िाकरी करी । सदा िरुिी भाकरी । 
सटी अरंुधिी दळी । गिेर् गाढिे िळी ॥ 

 
—रािणाच्र्ा कारागृहािं गणपिीसारख्र्ा ं िेिािंा गाढिें हाकण्र्ाचें काम जमळालें . िसें च िेिें होिें. सब 
घोडे बारा टके्क असें हें िेलिीिि, िेिें कोणिा जह भेि िव्हिा. रे्िलें  हें अभेिाचें ित्त्ि म्हणिे िणू ं
अिैिित्त्ि जशकण्र्ाची शाळा च असें जह साधक म्हणूं शकेल. पण खरोखर हें अिैि आजण अिैिािं िमीि-
अथमािाइिका फरक! खरें अिैि हें चैिन्र्मर् आजण रे्िलें  अिैि हें िड. िडाच्र्ा जठकाणीं अिैि आलें  
म्हणिे िेल बििो. िगािं िडाच्र्ा जठकाणीं िैि ठेिण्र्ािं आजण अिैि ि ठेिण्र्ािं परमेश्वराची खरोखर 
िर्ा च प्रिीिीला रे्िे. अंडर रार्ल म्हणिे िेलिीििाच्र्ा जत्रशकं  अिथिेंि असिािंा एक जमत्र आचार्ांिा 
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भेटण्र्ासाठीं आले. िेव्हा ंआचार्ांकडूि िेलचें िोडतर्ािं आजण सूत्रमर् िणयि करण्र्ािं आलें . जमत्रािें 
सहि जिचारलें—“कसें कार् आहे रे्िें िेलमध्र्ें?” 
 

आचार्य उत्तर करिाि—“बरोबर सकय शीच्र्ा उलट.” 
जमत्र—“म्हणिे? र्ाचा अिय िाहीं समिला!” 
आचार्य—“सकय शींि माणसाच्र्ा िाब्र्ािं पश  असिाि. रे्िें पशूचं्र्ा िाब्र्ािं माणसें आहेि.” 

 
र्ा म लाखिींि िेलजिर्माप्रमाणें िेलर जह हिर होिा च. त्र्ािें लगे च ही म लाखि समाप्ि केली, हें कार् 
सागंािर्ास पाजहिे? आजण म लाखि समाप्ि केली हें जह एका परीिें र्ोग्र् च झालें  िाहीं कार्? कारण 
िेलचें संपूणय िणयि र्ा एका मार्तमक सूत्रािं आल्र्ािंिर अजधक म लाखिीचें काम च कार् राजहलें? 
 

आचार्ांिा िेलमध्र्ें केिकी क टण्र्ाचें काम जिलें . आजण हा पकडलेल्र्ा लोकाचंा म्होरतर्ा म्हणूि 
आजण स पवरटेंडेंटला प्रश्ि जिचारूि “म िोरी” करिो म्हणूि इिरापंासूि अलग करूि ग न्हाखान्र्ािं 
म्हणिे एकािंिासाच्र्ा कोठडीि कोंडूि ठेिलें . र्ा एकािंिासाच्र्ा कोठड्ा एकामागूि एक लागलेल्र्ा 
असि. रे्िें च रामिास ि भाथकर हे आचार्ांचे िेिथिी जिद्यािी कोंडलेले असि. आचार्य आल्र्ाबरोबर 
त्र्ाचंी सेिा थिाभाजिकपणें च हे जिद्यािी करंू लागले. 
 

जेथे जािो िेथे िू माझा सागंािी । 
 
ईश्वर ज्र्ाच्र्ा सागंािी झाला त्र्ाला एकािंािं ठेिला म्हणूि कार् िो अलग पडंू शकिो? जिकडे जिकडे 
त्र्ाचे सागंािी िर्ार च असािर्ाचे. 
 

अिघे जन मज झािें िंोकपाळ । 
सोईरे सकळ प्रािसखे ॥ 
िुका म्हिे आिा ंखेळिो कौिुकें  । 
झािें िुझे सुख अिंबाही ॥ 

 
र्ा ब्रह्मजिहाराच्र्ा भजूमकें ि सिय िग लीलामर् होऊि िािें र्ािं ििल कार्? आजण र्ा कोठड्ािं िर त्र्ा 
महाप रुषाचे प्रत्र्क्ष जिद्यािी च होिे. िेिें त्र्ाला कार् उणीि असणार? आजण हे जिद्यािी कसे? ज्र्ािंीं 
अन्र्ाय्र् िाटणाऱ्र्ा िेलच्र्ा कार्द्याचें िारंिार उल्लंघि करूि िेलच्र्ा सिय जशक्षा हंसिम खािें भोगल्र्ा, 
आडाबेडी, िंडाबेडी, हािकडी, चक्की, एकािंिास, केिकी क टणें, कोणिें जह कजठण काम आजण कजठण 
जशक्षा अगिीं ि च्छ करूि टाकल्र्ा. आपल्र्ा थिमािाप ढें राक्षसी िेल, िूर अजधकारी आजण भर्ंकर जशक्षा 
र्ा त्र्ािंीं कथपटाप्रमाणें करूि िाखजिल्र्ा. ही प्रिीजि रे्िल्र्ा िेलरला आलेली च होिी. िेव्हा ंिो एकिा ं
आचार्ांिा म्हणाला जह “ि मच्र्ा जशष्ट्र्ािंीं िर आमचें काहंीं चालंू जिलें  िाहीं िर आिा ंि म्ही िर त्र्ाचें ग रू 
च! ि मच्र्ाप ढें आमचें कार् चालािर्ाचें आहे?” 
 

ही गोष्ट िेलरच्र्ा आधींच लक्षािं आली. िी स पवरटेंडेंटच्र्ा मागूि लक्षािं आली च. आचार्ांिा 
केिळ एकािंिासािं कोंडूि जह भागेल असें त्र्ाला िाटेिा.ं िेव्हा ंआचार्य आजण आचार्ांबरोबरची प ष्ट्कळशी 
मंडळी त्र्ािें अकोला िेलमध्र्ें पाठििू ही रे्िली ‘पीडा’ टाळली! अकोला िेल हा सेंरल िेल िव्हे. 
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लहािसा िेल. िेिें र्ा लोकािंा ठेिल्र्ािें सेंरल िेलमधल्र्ा हिारों कैद्यािंरचा त्र्ाचंा पजरणाम टळािा ही 
त्र्ािंली दृजष्ट होिी अकोला िेलमध्र्ें जह िेलचा अमाि षपणा सेंरल िेलच्र्ा मािािें कमी िव्हिा. उलट 
लहाि िेलमध्र्ें कोणिा जह अत्र्ाचार झाला िरी त्र्ाची िाि जह लागि िाहीं. प्रिम प्रिम अकोला 
िेलमध्र्ें प ष्ट्कळ कडकपणा होिा. अमाि षपणाचा एक च िाखला प रेसा आहे. कोणत्र्ा जह िऱ्हेचा आडोसा 
ि ठेििा ंएका लाइिींि पार्ाला पार् लागिू पन्नास पन्नास िणािंा शौचाला बसिीि. जकत्रे्कािंा िर िो 
प्रसंग म्हणिे मरण िाटे. िेिें बसणें च त्र्ािंा शतर् िसे. परंि  हा अपमािाथपि प्रकार बिलूि घेण्र्ासाठीं, 
शौचासाठीं र्ोग्र् व्र्िथिा करण्र्ासाठीं सरकारशीं झगडणें ही गोष्ट जिराळी होिी. आजण र्ा बाबिींि अगिीं 
हिब द्ध होऊि िाणें ही गोष्ट िगेळी. हिब द्ध होऊि िाणें हें िीराचें काम िव्हे. िीर िो च कीं ज्र्ाचा सिय 
प्रसंगीं धीर जटकूि राहािो. र्ा जह प्रसंगीं िो धीर रे्िें िाखजिला गेला. आजण मिािरचें सिय संकोचाचें 
िडपण पार झ गारूि जिलें . क ं भार िसा मािीच्र्ा गोळ्र्ाला िाटेल िो आकार िेिो त्र्ाप्रमाणें मिाला 
िाटेल िो आकार क्षणाधांि िेऊि टाकणारें केिढें हें सामिय! रे्िें म ळींच संकोच ि ठेििा ंसरळ शौचजिधी 
उरकला. प ढें र्ा बाबिींि हळंू हळंू स धारणा घडििू आणली. रे्िें काम जमळालें  होिें िें जगट्टी फोडण्र्ाचें. 
र्ा कामािं जह जिलेला ‘टाथक’ प रा करण्र्ासाठीं अटोकाट प्रर्त्ि करूि िी गोष्ट सरािािं आणली गेली. 
आठ फूट जगट्टी फोडण्र्ाचें हें काम जह आिंिािं आजण क शलिेिें केलें  गेलें . र्ा च िळेीं कथि रबा िेलमध्र्ें 
आचार्ांिा भेटण्र्ासाठीं आल्र्ा होत्र्ा. महािेिभाई िेसाई ि रािगोपालाचारीिीं जह र्ंग इजंडर्ािं 
आचार्ांजिषर्ीं अजिशर् आिर पूियक लेख जलजहले होिे. हािाला जगट्टी फोडूि फोड आले. आधीं च 
कमलाप्रमाणें कोमल असलेले हाि रतिबबंाळ झाले िरी कमलाप्रमाणें अजलप्ििा काहंीं त्र्ाचंी गेली िाहीं. 
ि ःखाचें िािं जह चेहऱ्र्ािर जिसािर्ाचें िाहीं. प ढें प ढें हािाला घटे्ट जह पडंू लागले. आजण हें िेलचें काम हा 
खेळ करूि टाकंू अशी स्थिजि झाली. िसेंच िेलच्र्ा अन्नाचें. आचार्ांिा िो केिळ ब्रह्ममारे्चा खेळ िाटे! 
ब्रह्म एक िशी िी ज्िारीची भाकरी एक आजण मार्ा पंचभिूाचंी िशी िी पंचरसी डाळ, असे दृष्टािं आचार्ांिा 
र्ािरूि स चि. 
 

कोणी जकिी जह न्र्ार्-जिष्ठ रिेचा आि आणो सत्प रुषाप ढें िाकंािें च लागिें. श्रीकृष्ट्ण परमात्म्र्ाप ढें 
कारागृहाचीं िारें कार् बंि राहिील? िी खळाखळ उघडूि िार्ची च. हा िेल आिा ं िेल जह राजहला 
िाहीं. एका मजहन्र्ािं आचार्ांभोििीं आकोला िेलमधले सिय कैिी रािापेक्षा ंजह आिरपूियक िमूं लागले. 
अजधकारी जह िरम पडले. मग ििेाचंी प थिकें  िेिें मागिलीं. िेल लार्ब्ररींिलीं प थिकें  जह िेिें िमा झालीं. 
आकोल्र्ामधलीं प थिकें स द्धा ं िेिें चालि आलीं. असें सिय ज्ञािसाजहत्र् िमा झालें . िेलमधल्र्ा मंडळींि 
िािा िऱ्हेचा जिचारजिजिमर् होई. सिरा जठकाणची कार्यकिी मंडळीं एके जठकाणीं अशी िमा होणें शतर् 
िव्हिें. र्ा िेलच्र्ा र्ोगािें त्र्ािंा परथपराििळ रे्ऊि भरपूर जिचारजिजिमर् करण्र्ाला िळे जमळाला. 
आजण आचार्ांसारखा मागयिशयक जमळूि त्र्ा जिचारजिजिमर्ािं आणखी जबिचकूपणाची भर पडली. 
आपापली भजूमका, आपले जिचार आपापलें  कार्यके्षत्र, आपापली कार्यपद्धजि र्ाचंी िेिें िणूं कार् िपासणी 
च झाली. काळाच्र्ा ओघािं िाहिि िाि असिा ं िेिें मागें िळूि वसहािलोकि करण्र्ाला हा चागंला 
अिसर जमळाला. आत्मपरीक्षणाची अंिम यख िृजत्त रे्िें सिांिा प्राप्ि झाली. मोठमोठे लोक रे्िें अगिीं लहाि 
ठरले. आजण लहाि होिे िे मोठे ठरले. संर्माची, इंजद्रर्जिग्रहाची, शरीरपजरश्रमाची कसोटी रे्िें लागली. 
मोठा लक्षाधीश जह रे्िें सत्र्ाग्रह करूि आला िरी प्रसंगीं साध्र्ा जिडीच्र्ा व्र्सिासाठीं चोरी करिो अशी 
स्थिजि उघड झाली. 
 

काक  काक  णपक  णपक  । 
काि  कािो मणि  मणि  ॥ 
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ही कसोटी रे्िें चागंली प्रत्र्र्ास आली. िसंि ऋि  आला म्हणिे कािळा कोण आजण कोजकळा कोण, 
र्ाचा जिणयर् होिो. घणाखालीं सापंडल्र्ािर च काच कोणिा आजण जहरा कोणिा िें कळिें. िेशभति कोण, 
िेिभति कोण आजण िेहभति कोण हें िेलबाहेर िीट समिि िाहीं. िें बाहेरच्र्ा पोषाखािरूि, 
संभाषणािरूि वकिा माणसाच्र्ा लेखभाषणािंरूि कळािर्ाचें िाहीं. िेलसारखीं जठकाणें च र्ा गोष्टी उघड 
करिाि. रे्िें मि ष्ट्र्ाचें अंिःथिरूप अगिीं थपष्ट होऊि िािें. जिश्वरूपाच्र्ा अफाट पसाऱ्र्ािं िें फाकूि 
गेलेलें  असिें िें थिरूप रे्िें उघडकीस रे्िें. आजण आत्मश जद्ध केल्र्ाजशर्ार् सिय गोष्टी िार्फळ आहेि असा 
अि भि रे्िो. आत्मश द्धीच्र्ा साधिेला मागयिशयक आचार्य िेलमध्र्ें प्रत्र्क्ष समोर रातं्रजििस अगिीं ििळ च 
होिा िेव्हा ंिो िेल हा सियदृष्ट्ट्या िेल च. परंि  त्र्ाचें एकिम रूपािंर का ंहोऊं िरे्? िो साधकाचंा आश्रम, 
िें आत्मश द्धीचें थिाि, िें भािी कार्ाचें बीिारोपण का ंठरंू िरे्? इिर सामान्र्ाचंी ही गोष्ट मग आचार्ांची 
कार् स्थिजि असेल? ज्ञािेश्वरािंीं थपष्टच साजंगिलें  आहे. 
 

म्हिोणन आत्मयािें केिळ । जो रूप णि जाहिंा णनखळ 
िया नाहीं बंणदर्ाळ । कमािी हे 

 
आत्मज्ञािी प रुषाला बंधि कोठलें? हा िेल केिळ जशिरूप जशिालर् होऊि गेला! िेल हा भास च. िो 
खरा िव्हे अशी स्थिजि झाली. 
 

आजण खरोखर च हा भास जह िोड्ा च जििसािं पार जििळूि गेला. चळिळीचा िाढिा िोम 
पाहूि, चळिळीचें िैजिक िेि पाहूि सरकारला िमिें घेणें भाग पडलें . आजण ३ सप्टेंबर १९२३ रोिीं 
आकोल्र्ािंली सिय मंडळी स टूि गेली. मग आश्रमामध्र्ें आचार्ांसह सिांिीं प्रिशे केला. ज्र्ा आश्रमािं 
केिळ गोपाळराि ि एक िोि जिद्यािी राजहले होिे, िो आश्रम एकाएकीं माणसािंीं गिबिूि गेला. 
आचार्ांचा आश्रम पाहाण्र्ासाठीं आिा ं िागपूर िेलमधूि स टलेली मंडळी जह एकामागूि एक धािं घेऊं 
लागली. आिंिाच्र्ा िंििििािं िणूं कार् मूर्तिमंि हषािें प्रिशे करािा िशी िी मंडळी भासि. प्रत्रे्काच्र्ा 
चेहऱ्र्ािर जििर्ोत्साहाचें िेि, प्रत्रे्काच्र्ा िोंडीं िेलमधल्र्ा कौि काथपि गोष्टी, प्रत्रे्काच्र्ा हृिर्ािं 
आचार्ांजिषर्ीं आिर. अशीं िी मंडळी एकेक आचार्ांप ढें प्रजणपाि करीि आजण क्षणभर िेिें प ढील िेखािा 
जिमाण होई. 
 

रोमािं जंि फरके । िंि िंि आंग सुरके 
स्िंभ स्िेदािे कजके । एकिंा कंप ॥ 
अद्वयानंदस्परे् । णदठी रसमय जािंी असे 
िे अश्रु नव्हिी जैसे । द्रि णि ये ॥ 
नेिों काय नमाय पोटीं । काय नेिों गंुफे कंठी 
िागथा पडि णमठी । उससाणिया ॥ 
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प्रकरि ३४ िें 
 

महाराष्ट्र - धमश साप्िाणहक 
 
एखाद्या गोष्टींि र्श जमळालें  कीं कोणाला जह आिंि व्हािा, ही गोष्ट अगिीं थिाभाजिक म्हणािी लागेल. 
त्र्ािं प न्हा ंिें र्श जििके िीव्र कष्ट सोसूि जमळजिलें  असेल जििकीच त्र्ा आिंिाची िीव्रिा िाढािी र्ािं 
आश्चर्य कसलें? अिागं डोहािं ब डिा ंब डिा ंकाठािर रे्ऊि पोंचल्र्ािर िो आिंि होिो िो ब डण्र्ाच्र्ा पूिी 
काठंािर असिािंा म ळीं च प्रत्र्र्ाला रे्ि िाहीं. िीघयकालीि आिारािंिर लाभलेल्र्ा आरोग्र्ाचा अि भि 
आजण त्र्ाचा आिंि काहंीं िगेळा च आहे. आिारी िसलेल्र्ा माणसाला त्र्ाचा प्रत्र्र् र्ािर्ाचा िाहीं. 
प्रखर उन्हािूंि आलेल्र्ा माणसाला कोणी आपल्र्ा घरािं िेऊि थिच्छ िाज्र्ा आजण िंडगार पाण्र्ाचा 
घासलेला लखलखीि पेला द्यािा—त्र्ाला त्र्ा िळेीं त्र्ा िंड पाण्र्ाची िी मध रिा प्रिीिीला रे्ईल िी 
इिर िळेीं रे्णार िाहीं. िें पाणी िव्हे िर जिव्िळ अमृि! अशी त्र्ाची िें जपिािंा अिथिा होऊि िािे! झेंडा 
सत्र्ाग्रहािूंि स टलेल्र्ा लोकाचं्र्ा आिंिाची ही च अिथिा होिी. आधींचे िीव्र कष्ट, त्र्ािं िे कष्ट िेशासाठीं 
झालेले, िशािं प न्हा ं िे कष्ट साम िाजर्क रीत्र्ा अि भिलेले आजण त्र्ािंिर मग त्र्ािं र्शस्थििा 
जमळालेली. त्र्ाम ळें  र्ा आिंिाला जिशषे असें िीव्र थिरूप प्राप्ि झालें  होिें. पाश्वयभजूम जििकी काळी जििकें  
जचत्र एकिम उठाििार जिसिें. म्हणूि च कजि म्हणिो— 
 

देअर इज नो काम िंाईफ दैट व्हेन स्टामश इज डन 
देअर इज नो प्िेंझंट कीन ॲज पेन्द्स णरिंीज 
देअर इज नो जॉय दैट िंाईट ॲज सो डीप 
ॲज पीस नो पीस सो डीप ॲज दैट स्रगिं िन 

 
परंि  असामान्र् प रुषाची स्थिजि मात्र फार िगेळी असिे. अपार कष्ट करूि जमळजिलेलें  र्श जह 

त्र्ाला हषािें िडेें करंू शकि िाहीं. कारण सामान्र् मि ष्ट्र्ाप्रमाणें त्र्ाला र्श भोगािर्ाचें िसिें. िर त्र्ा 
र्शाची पार्री करूि िो आणखी प ढच्र्ा र्शथिी भजूमकेिर िाि असिो. िो र्श हा म क्काम समिि िाहीं. 
िर िी पार्री समििो. त्र्ाम ळें  िेिें च िो िबकूि रहाि िाहीं. कोणिें जह र्श हें त्र्ाचें ध्रे्र् िसूि 
ित्िजसद्धीच्र्ा अिंि ध्रे्र्ासाठीं र्शःजसद्धीची सोपाि-परंपरा िो एकसारखा चढि असिो. िो र्श भोगीि 
िाहीं, पण त्र्ाचा उपर्ोग करूि प ढें िािो. झेंडासत्र्ाग्रहािंिर इिरापं्रमाणें सत्र्ाग्रहाच्र्ा र्शािं ग ंग ि 
होिा अिेक प्रकारािंीं अिेक आकारािें आश्रम-िीििाचें पाऊल प ढें पडलें  पाजहिे अशी च आचार्ांची 
र्ोििा होिी. िेलमध्र्ें अिेक ओळखी झाल्र्ा होत्र्ा. त्र्ािंले जकत्रे्क आचार्ांच्र्ा कल्पिेप्रमाणें 
साियिजिक कार्य करण्र्ासाठीं आश्रमािं आले होिे. आश्रमाची प्रिृजत्त िाढिी होिी. आश्रमाच्र्ा व्र्ापाला हा 
घास-बंगला प रा पडि िाहीं म्हणूि ५०/६० माणसाचंी सोर् होईल अशी थििंत्र इमारि बाधंण्र्ाचें काम 
चालंू होिें. त्र्ा कामािर िारकािाििी हरकारे ि गोपाळराि काळे हे िेखरेख ठेिीि होिे. साियिजिक 
जिचारपे्ररणेच्र्ा दृष्टीिें िमिालालिींच्र्ा ि जमत्रमंडळींच्र्ा आग्रहािें चालंू झालेंलें  ि झेंडासत्र्ाग्रहाम ळें  बिं 
पडलेंलें  महाराष्ट्र-धमय माजसक प न्हा ं स रू करािें असा जिचार जह आिा ं चालू झाला. पण आचार्ांिा 
आश्रमाच्र्ा म ख्र् उद्योगाच्र्ा, प्रर्ोगाच्र्ा आजण माणसें िर्ार करण्र्ाचं्र्ा कामाि जििकीशी सिड जमळणे 
कजठण म्हणिू, मजहन्र्ाच्र्ा मजहन्र्ाला अठ ठेचाळीस पािाचंें मोठ्या आकाराचें बारीक टाइपाचें माजसक 
एकहािीं चालजिण्र्ािं िाण जह पडिो अशी िथि स्थिजि आढळूि आल्र्ाम ळें  मंडळींकडूि माजसकाचंें 
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अजिर्जमिकाजलकािं रूपािंर करण्र्ाचें ठरजिण्र्ािं आलें  ि िसें िगयणीिारासं कळजिलें . त्र्ािं जह 
जिचाराचंी साखळी ि टिे. िाचकाला ही साखळी िमििू घेण्र्ासाठीं अजधक त्रास पडिो म्हणिू गं्रिरूपािें 
हा मिकूर िेणें बरें एिपरं्ि मिल आली. आजण शिेटीं महाराष्ट्र-धमय माजसकाचें साप्िाजहक िृत्तपत्राच्र्ा 
थिरूपािं १८-६-१९२४ रोिीं ििीि अििरण झालें . बरोबर एक िषापूिीं र्ा च जििशीं िागपूरच्र्ा 
सत्र्ाग्रही छािणीिर छापा घालूि आचार्ांसह अिेक मंडळींिा सरकारिें पकडूि िेलमध्र्ें टाकलें  होिें. 
 

एका िषापूिींच्र्ा म. ध. माजसकािं आजण र्ा साप्िाजहकािं प ष्ट्कळच अिंर होिें. त्र्ा माजसकाचे 
आजण र्ा साप्िाजहकाचे जिचार एक च. धोरण िें च. परंि  िे सिंाचं्र्ा प ढें माडंलेले परमोच्च भजूमकेिरचे 
जिचार, हे साध्र्ाभोळ्र्ा खेडिळाप ढचे जिितर्ा च उच्च भजूमकेिरूि परंि  
 

अभशकािे साठी । पंिे हािी धणरिंी पाटी । 
बाळकािे िािंी । मािा नेिुणन पाउिं घािंी ॥ 
िुका म्हिे नाि । जनासाठी उदकीं ठाि ॥ 

 
अशा रीिीिें समरसूि जिघालेले उद गार. िो ब्रह्मजिदे्यचा पजरपाक हा भस्ति आजण सेिचेा साधा सियलभ्र् 
मेिा. आचारश जद्ध आजण बह श्र ििा, सत्समागम आजण जिचारसूक्षमिा, अशा अिेक साधिािंीं िे जिचार ग्रहण 
व्हािर्ाचे. रे्िे 
 

‘या रे या रे िंहान थोर । भिंिे यािी नारी नर’ 
 
अशी सियििािंा हाकं. पाणपोईिर कोणी जह पाणी प्र्ािें. रािारंक हा भेि िेिें म ळीं च िाहीं. ही ज्ञािप्रभा 
होिी. िर पूिींचे म. ध. माजसक ही ज्ञाििापी मािािी लागेल. ज्ञाििापींिूि पाणी काढण्र्ाचें श्रम घ्र्ाि े
िेव्हा ंच त्र्ाचा लाभ. परंि  ज्ञािप्रपेचें िसें िाहीं. रे्िें आर्त्र्ा काढलेल्र्ा पाण्र्ाचा लाभ. कडबा पचििू 
गाईिें िूध द्यािें िसा हा प्रकार आहे. काब ली द्राक्षें सियसामान्र् फळ िव्हे. भारििषांिलें  सियसामान्र् फळ 
आंबा. हे साप्िाजहक आंब्र्ासारखें होिें. ज्ञािेश्वराचंी ज्ञािेश्वरी हें “िेशीकार लेणें” खरें पण िेिें जित्र् 
राहाण्र्ाची सोर् िाहीं. लेण्र्ाचें िशयि घ्र्ािें. कृिािय व्हािें. 
 

णित्रा पाहुणन िूज िूजसम मी झािंो णि णित्राकृणि । 
पाहें काय उभा कुठें क्षिभरी ही राणहिंी न स्मृणि ॥ 

 
त्र्ािंल्र्ा एकेक कलाकृिीकडे पाहूि िेहभाि जिसरािें ही गोष्ट खरी पण िेिूि शिेटीं आपल्र्ा साध्र्ा 
झोपडीकडे च परिणें भाग आहे. म्हणूि ज्ञािेश्वराचं्र्ा “िेशीकार लेण्र्ाचें” िशयि घेऊि जह महाराष्ट्र 
ि कोबाचं्र्ा अभगंिाणींिच रंगूि िािो. महाराष्ट्र-धमय माजसक िेशीकार-लेणें म्हटलें  िर महाराष्ट्र-धमय 
साप्िाजहक ही अभगंिाणी म्हणािी लागेल. 
 

एका च व्र्तिीिें हें िेशीकार लेणें करूि प न्हा ं सिोपर्ोगी अभगंिाणी जह जिमाण करािी. र्ािं 
आश्चर्य िाटण्र्ािोगें काही िाहीं. ज्ञािेश्वरमहारािाचं्र्ा उिाहरणािजह आपल्र्ाला हे च आढळूि रे्िे. 
त्र्ािंीं ज्ञािेश्वरीसारखी अद भ ि रचिा करूि जह प न्हा अगिीं प्राकृि ििासंाठीं त्र्ाचं्र्ा भाषेंि 
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इििंेंसें रोप िंाणियेिंें  द्वारीं । 
ियािा िेिुं गेिंा गगनािेरी ॥ 
मोगरा फुिंिंा मोगरा फुिंिंा । 
फुिंें  िेंणििा ंभार कणळयाणंस आिंा ॥ 
मनाणिये गंुिी गंुणफयेिंा रे्िंा । 
बापरखुमादेिीिरी णिठ्ठिंीं अविनपिंा ॥ 

 
असे साधे साध अभगं जह जलजहले. ि कारामहारािािंीं त्र्ाचा फार जिथिार केला इिकें  च. शकंराचार्ांिीं जह 
मोठमोठीं भाष्ट्र्ें जलहूि प न्हा ंसामान्र् ििासाठीं 
 

भज गोकिदं भज गोकिदं भज गोकिदं मूढमिे । 
 
अशीं मध र स्त्रोिें जलजहलीं आहेि. जसद्धािं माडंािा आजण त्र्ाचे साधे साधे बाळबोध धडे जह द्याि,े ही गोष्ट 
आर्यसंथकृिींि परंपरेिें एकसारखी अव्र्ाहि चालि आलेली आहे. प्रिम िैजिक ऋषींिीं अजिशर् गूढ अशा 
सूतिािलीच्र्ा िारें िीििजसद्धािं साजंगिलें . त्र्ािंिर उपजिषिाचंी सरळ, उघड, अकृजत्रम अशी गद्यपद्य 
माडंणी झाली. त्र्ाच्र्ा जह प ढें िाऊि प राणकारािंीं अिेक गोष्टींचा पाल्हाळािें प रथकार केला. मग त्र्ाच्र्ा 
उलट शास्त्रकाराचंी सूत्रपद्धजि स रू झाली. त्र्ा सूत्रपद्धिीिंिर जिथिार करूि अिय उकलणारी भाष्ट्र्पद्धजि 
जिमाण झाली. र्ा सिय परंपरेंि जसद्धािं माडंािा आजण त्र्ाचे धडे द्याि ेही गोष्ट प्रजिवबजबि झालेली जिसूि 
रे्ईल. 
 

िैजिक पद्धिींिली खोली, औषजिषजिक पद्धिींिली अकृजत्रमिा, सौजत्रक पद्धिींिली सूक्षमिा 
आजण भाष्ट्र्पद्धिींिली िार्तककिा र्ा सिय लेखि पद्धिींिलें  सार म ध. माजसकािं कार् आजण र्ा 
साप्िाजहकािं कार् सहि रीिीिें समाििू गेलेलें  जिसूि रे्िें. फति पौराजणक पद्धिींिला पाल्हाळ मात्र रे्िें 
र्स्त्कंजचि जह जिसािर्ाचा िाहीं. पौराजणक पद्धिींिल्र्ा मार्तमक गोष्टी आजण िाखले र्ाचंा भरपूर उपर्ोग 
केलेला रे्िें आढळूि रे्ईल. संिाचं्र्ा पद्धिींिली भस्तिमर्िा रे्िें साठंिलेली आहे. जिचाराचंी अिेक 
थमारकें  िाखििू जिचाराला चालिा िेणारी िैरुस्तिक पद्धजि जिरजिराळ्र्ा कोट्याचं्र्ा थिरूपािं रे्िें 
दृग्गोचर होिे. रे्िें बह धा प्रत्रे्क लेखािं संशोधकाची िाजिन्र्प्रजिभा चमकि असूि व्र्ाकरणाची काटेकोर 
श द्धिा असूि किीची रसमर्िा भरलेली आहे. िियमािकाळाची कार्यजिजश्चजि, भिूकालािंील कारणाचंा 
उकल, भजिष्ट्र्कालाचें मागयिशयि असें जिहेरी कार्य आचार्ांच्र्ा म. ध. साप्िाजहकािंील लेखाचं्र्ा िारें जसद्ध 
झालें . 
 

महाराष्ट्र-धमय माजसक केिळ एकट्या आचार्ांच्र्ा च हािचें होिे. पण साप्िाजहकािं गोपाळराि 
काळ्र्ाचंा जह मोठा भाग होिा. १८–६–१९२४ िे ११–४–१९२७ परं्ि चार िषें हें साप्िाजहक चाललें .— 
 

१८–६–१९२४ िे ३१–१२–१९२४ .. २८ अंक 
७–१–१९२५ िे २८–१२–१९२५ .. ४९ अंक 
४–१–१९२६ िे २७–१२–१९२६ .. ५० अंक 
३–१–१९२७ िे ११–४–१९२७ .. १३ अंक 
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असे एकूण चार िषें जमळूि र्ा साप्िाजहकाचे १४० अंक जिघाले. 
 

१८–६–१९२४ िे ८–१०–१९२४ परं्ि धरमिास पालीिाल हे म द्रक होिे. १५–१०–२४ िे ११–
४–१९२७ परं्ि िेिीिास गोपाळ पिकी हे म द्रक राजहले. पजहल्र्ापासूि शिेटपरं्ि रािथिाि केसरी पे्रस, 
िधा, हें िमिालालिींच्र्ा पेढीििळचें म द्रणथिाि कार्म होिें. र्ा पत्राचा आकार र्ंग इंजडर्ा, 
िििीििचा असूि पृष्ठे प्रिम सहा होिीं, प ढें आठ करण्र्ािं आलीं. र्ा पत्राची िगयणी टपालहंशीलासह ३ 
रु. १३ आणे होिी. थिाजिक ३ रु. ८ आणे िगयणी ठेिण्र्ािं आली होिी. क्वजचत् र्ा साप्िाजहकाला िेणगी जह 
जमळे. २३–७–२४ च्र्ा अंकाि ९०, ४० ि २३ रु. िेणगी ि िी जह िािंें िाहीर ि करिा ं जमळालेली िमूि 
आहे. त्र्ाचप्रमाणे ‘महाराष्ट्र-धमाचा प्रचार’ र्ा २–११–२५ च्र्ा जटप्पणींि ५० रु. ची िेणगी एकािें 
जिल्र्ाचें आलेंलें  आहे. गोपाळराि काळे हे १८–६–२४ िे १९–७–२६ परं्ि संपािक होिे. १९–७–२६ िे 
११–४–२७ परं्ि आचार्ांचें संपािक म्हणिू िािं घालण्र्ािं आलें . परंि  संपािकाचें काम बह िेक चारीं िषें 
गोपाळराि काळ्र्ािंी च केलें . मध्र्ंिरी गोपाळराि काळे ॲपेंजडसाईठ च्र्ा रोगािें ऑपरेशिसाठीं िागपूरला 
गेले होिे िेिढ्या अिधींि हें काम गोपाळराि िाळ ंिकरािंीं केलें , जशिार् महात्मािींच्र्ा जिल्लीच्र्ा २१ 
जििसाचं्र्ा उपिासाच्र्ा िळेीं आचार्य जिल्लीस असिा ं िाळ ंिकरािंीं साप्िाजहकािं लेख जलहूि सिय 
संपािकीर् काम केलें  होिें. लहािमोठें बारीकसारीक जकरकोळ जलखाण धरूि एकूण चार िषांिल्र्ा १४० 
अंकािं १२१६ लेख जलजहले गेले. र्ािं र्ंग इजंडर्ा िििीििमधल्र्ा महात्मािींच्र्ा लेखाचं्र्ा भाषािंराचा 
प ष्ट्कळ भाग रे्ऊि गेला. त्र्ा िळेचे र्ंग इजंडर्ा–िििीििमधले महात्मािींचे म ख्र् महत्त्िाचे लेख र्ािं 
समाजिष्ट झाले. र्ा सिय लेखाचंी भाषािंरें बह िेक गोपाळराि काळ्र्ािंी च केलीं आहेि. साप्िाजहकािं ख द्द 
महात्मािींचे ४८३ भाषािंजरि लेख र्ा साप्िाजहकािं आलेले आहेि. थििः गोपाळराि काळ्र्ािंी २९६ लेख 
जलजहले. िाळ ंिकराचें ३२, धोत्र्र्ाचें २१, िािा क ळकणी ७, आचार्ांचे िडील ४ असे ि इिर भाषािंजरि 
लेख र्ा पत्रकािं आलेले होिे. गोपाळराि काळे, धोते्र र्ाचं्र्ा लेखािं जचरपजरचर्ाम ळें  आचार्ांच्र्ा 
जिचाराचंी छार्ा पडणें थिाभाजिक मािािें लागेल. िाळ ंिकरािंी िर आचार्ांचे ऐकलेले जिचार च जकत्रे्क 
जठकाणीं आपल्र्ा भाषेंि जलजहले आहेि. गोपाळराि काळ्र्ाचं्र्ा लेखािं रािकारणाचा भाग जिशषे असूि 
िकय प्रिणिा जिसूि रे्िे. धोत्र्र्ाचं्र्ा लेखािं काहंी भाििा, काहंीं आचार्ांच्र्ा कोट्याचंें अि करण असा 
प्रकार आहे. आचार्ांच्र्ा िजडलाचं्र्ा लेखािं रंगजिषर्क िाङ् मर्परीक्षण आहे. आचार्ांचे एकजिष्ठ जिद्यािी 
िल्लभ भगिाि पटेल र्ाचंा जह एक लेख आहे. र्ा साप्िाजहकािं बािम्र्ा आजण िाजहरािी म ळींच िसि. 
फति ज्र्ा घटिािंर जिचार माडंािर्ाचा िेिढ्याचंा च प्रासजंगक र्ा सिरािं जलजहिािंा उल्लेख रे्ई. 
आचार्ांचे लेख सोडूि बाकीच्र्ा भागाकडे पाजहले िरी जह हें अत्र्ंि पजित्र िािािरणािंें भरलेंलें  जिसूि रे्ई. 
 

र्ा साप्िाजहकािं आचार्ांचे लेख एकूण २२२. त्र्ािं व्र्ाख्र्ाि प्रिचिे ६, म लाखि १, संिाचंा 
प्रसाि ३५, लेख ७७ ि प्रासजंगक थिरूपािे जलजहलेले लेख १०३ अशी एक िगयिारी पडिे. पण िगयिारी पाडंू 
लागल्र्ास जिरजिराळ्र्ा िऱ्हेिें िी पाडिा रे्ईल. जिषर्दृष्ट्ट्या, धमय, उद्योग, जशक्षण, रािकारण, 
अथपृश्र्िा-जििारण, थमारक, जहन्ि -म सलमाि-एकी, मृत्र्लेूख, समािजिषर्क लेख, आरोग्र्, साजहत्र्, 
इिकी कमींि कमी िगयिारी पाडिा रे्ईल. परंि  ही जकिी जह िगयिारी केली िरी िी अपूणयच ठरेल, र्ािं 
शकंा िाही. कारण आचार्ांसारख्र्ा समिय लेखकाच्र्ा लेखािं अिेक जिषर् ओळखू रे्णार िाहींि असें 
जमसळलेले असािर्ाचे. इंद्रधि ष्ट्र्ाच्र्ा रंगाि अम क रंग कोठें संपला आजण अम क कोठें स रू झाला असे 
थपष्ट िाखजििा ंरे्ि िाहीं. र्ा जठकाणीं जह अम क जिषर् हा रे्िें आहे आजण अम क िाहीं असे जिषर्ाचें ि कडे 
पाडणे ही गोष्ट अशतर् च समिली पाजहिे. िसिसे त्र्ा लेखाकंडे पहाि ेिसिसा त्र्ािं ििीि ििीि अिय 
सापंडिो. जिििं कृिींचें हेंच लक्षण आहे. एखाद्या मि ष्ट्र्ाचा प िळा जकिी जह मोहक आजण ह बेहूब असो त्र्ा 



 अनुक्रमणिका 

जिषर्ीं क्षणभर कौि क िाटलें  िरी इसापिीिींिल्र्ा कोल्ह्यालाजह िेिे अशा म खिट्याकंडे पाहूि समाधाि 
िाटेिा िेिे जिििं माणसाचें िो कार् समाधाि करणार? जिििं कृजि ही ि सिी ह बेहूब वकिा स ंिर िसिे. 
परंि  िी प्रत्रे्क िळेी ििीि आजण र्िार्ोग्र् िशयि करििू िेि असिे. कारण जिच्र्ािं सत्र् असिें. सत् 
असेल िेंच चेिि असेल आजण िेिें च आिंि उत्पन्न होईल. 
 

म्हणूि प्रिमच िाचकािंा उदे्दशूि जलजहिािंा आचार्ांिी हा उलघडा केला आहे. मी िाचकाशंीं 
“मराठें बोलणे” बोलणार असे म्हणूि मराठें बोलणे म्हणिे कार् र्ाची आचार्ांिी व्र्ाख्र्ा जिली आहे— 
“मराठें बोलणें म्हणिे साधें, सरळ, उघड उघड बोलणें. मिािं िसे असेल िसे अगिीं ख ल्ले एक घाि कीं 
िोि ि कडे असें बोलणें. ह्याचें िािं मराठें बोलणें. िोडतर्ािं मराठें बोलणें म्हणिे “खरें” बोलणे”. 
 

म्हिोणन आइके देिा । हा भािाथश आिा ंन बोिंिा । 
मज णििेक सागंािा । मऱ्हाटा जी ॥ 

 
ज्ञािेश्वरािंी ‘मऱ्हाटा जििके’ म्हणूि अि यिाच्र्ा िोंडी िे शब्ि घािले त्र्ाचा थपष्टीकरणासह अि िाि करूि 
आचार्ांिी िाचकापं ढे पजहल्र्ा प्रिम सत्र्ाचें अजधष्ठाि माडंले आहे. र्ाच अंकािं ‘म्हािारा िकय ’ र्ा लेखािं 
‘ििीि गोष्ट जशकण्र्ाची ज्र्ाची उमेि गेली िो म्हािारा’ अशी िीणयिेची—चैिन्र्शून्र्िेििळ गेलेल्र्ाची 
व्र्ाख्र्ा िेऊि चिैन्र्मर्िेचा सत्र्ाबरोबर च उपिेश केला आहे. पजहल्र्ा लेखािं सत् ि सऱ्र्ािं जचत् अशा 
िोि िथि  माडंल्र्ा गेल्र्ा. त्र्ािं च आिंिाचा आजिष्ट्कार होऊि गेला आहे. सत्र्ाचा अिलंब करूि, 
िीणयिा सोडूि ििीि िथि  जशकाव्र्ा, अखंड बोधाचा शोध करूि िीि-ि बळ्र्ाचंी सेिा करीि िािी हें 
सूजचि झालें  आहे. परमेश्वरािें जह हें च उिाहरण घालूि जिले आहे. म्हणूि आचार्ांिी िेिाचा िाखला 
जिला आहे.—“िेि अिािाचंा िाि आहे. िीिाचंा िर्ाळ आहे. पजििाचंा सांभाळ करणारा आहे, गरीबाचंा 
िाली आहे, संकटािं सापंडलेल्र्ाचंा कैिारी, टाकोटाकी धाऊि रे्णारा, पाठीराखा आहे”, आिंिाचे 
लक्षण हें च कीं िो ि ःखाचंा िाश करील. परमेश्वर आिंिमर् आहे म्हणूि च िो िीििर्ाळ आहे. आिंि 
ज्र्ाला लाभला िो िीिाचंी सेिा करील च. ज्र्ाला प्रकाश जमळाला िो अंधाराचा िाश केल्र्ािाचंूि कसा 
राहील? स गधं हा ि गधंी घालिील, स रुजच ही अरुचीचा िाश करील, उष्ट्णिा शीिजििारक होईल, ही 
सहि गोष्ट आहे. इिके च कार् पण ज्र्ाला आिंि लाभला िाही त्र्ाला जह लाभािर्ाचा असेल िर 
ि ःखाचा िाश करूि च लाभेल. आचार्ांिी जलजहलेल्र्ा पजहल्र्ा अकंािंील िोन्ही लेखािं सजच्चिािंिाचा 
प्रकाश िाखजिला गेला आहे. कारण 
 

देहाच्या साधनें । सणच्दानंद पदिी घेिें । 
 
हें च मािििीििाचें ध्रे्र् आहे. र्ा ध्रे्र्ाि सार सेिसेाठी, गरीब लोकाचं्र्ा उद्योगासाठीं, ििीि समिूि 
पटििू िेण्र्ासाठीं, सत्र्ाच्र्ा र्िािय िशयिासाठी साप्िाजहकािं िें िें आचार्ांिी जलजहलें  िें िें बह िेक 
थिार्ी थिरुपाचें जलखाण झालें . र्ा जलखाणािं मोठमोठे ित्त्िितेे्त, ऋजषम जि, साध सिं आजण शास्त्रज्ञाचं्र्ा 
िचिाचंा, ित्त्िाचंा आजण समिाििू सागंण्र्ाच्र्ा पद्धिीचा 
 

साधुबोध झािंा िो नुरोणनया ंठेिंा । 
ठायीं ि मुरािंा अनूभि ॥ 
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असा पजरपाक अि भिरूपािें थििःजसद्धपणें च िरी उिरलेला असला िरी जह आचार्ांिी थििंत्रपणे 
संिाच्र्ा प्रसािाच्र्ा ३५ लेखािं केिळ संिाचंी च िचिें, त्र्ाचें च जिचार, त्र्ाचं्र्ा च जिरजिराळ्र्ा 
उिाहरणािंीं िाखििू, ििेोपजिषिाचंें अि भि िमूि करूि हा िोडतर्ािं सत्संगाचा एक अभ्र्ास च 
करजिला आहे. 
 

असे हें साप्िाजहक पत्र—ज्र्ािं बापूिींचे महत्त्िाचे लेख रे्ि, ज्र्ािं िियमािपत्रािं कोठें जह आढळूि 
रे्णार िाहीं असें पजित्र िािािरण असे, िेिे ऋषींची खोली, उपजिषिाचंी सहििा, सूत्रकाची सूक्षमिा, 
भाष्ट्र्काराचंी िकय क शलिा, िैरुतिाचंी जिचारथमारकिा, संिाचंी भस्तिमर्िा, किींची रसमर्िा, 
प राणकाराचंी िािाकिििृजत्त, िैय्र्ाकरणाचंी परमिक्षिा, भिूकालाचा उकल, िियमािकालाची 
कार्यजिजश्चिी, भजिष्ट्र्ाचें मागयिशयि; सिय स लभ भाषेंि समरसूि प्रकट होई असें आचार्ांचे लेख रे्ि. िेिें 
आजिमध्र्ािसािीं सियत्र सजच्चिािंिाचा प्रकाश फाकूंि गेलेला असे, ज्र्ािं काळाच्र्ा अजित्र्िेशीं झगडूि 
जित्र्ोपर्ोगी असे जसद्धािंलेख जलजहले िाि, ज्र्ामध्रे् कोणाला जह पृिक्करणाची शस्ति ि चालिा ंकेिळ 
अिैिाची जित्र्िूिि थफूर्ति भरलेली असे, िेिे पूिय कालािंला संिाि भि थिाि भिासकट ओसंडूि बाहेर 
रे्ई—िें हें आचार्ांचें जलखाण प्रकट करणारें साप्िाजहक शिेटीं बंि करण्र्ाची िळे आली. म ख्र्िः 
प ण्र्ाच्र्ा शकंरराि िेि प्रभजूि लोकाचं्र्ा कल्पिेिरूि महाराष्ट्रािंील खािी कार्यकत्र्ांचा, बापूिींचा सल्ला 
घेऊि, प ण्र्ाचे जशिराम महािेि परािंपे र्ाचं्र्ा िेिािंीं घािलेल्र्ा थिराज्र् पत्रािं प ण्र्ाची गाधंीजशक्षण 
माला आजण हें महाराष्ट-धमय साप्िाजहक समाजिष्ट करण्र्ाचें ठरजिण्र्ािं आले. असें हें साप्िाजहक बंि 
झाल्र्ािें िििेशीं संबधं ि टला गेला आजण उत्तम जिचाराचंा प्रचार िाबंला असें िरिर पाहाणाऱ्र्ाला 
िाटण्र्ाचा संभि होिा. पण आचार्ािीं शिेटीं ‘िाचकासं जिज्ञापिा’ करिािंा र्ा संबंधी उलगडा करूि 
खऱ्र्ा िििेच्र्ा संबधंाचें आजण जिचारजिजिमर्ाचें साधि प ढीलप्रमाणें िाखििू जिलें—“संिाचं्र्ा बरोबर 
साि पािलें  चालण्र्ािें जह मतै्री िडिे असें िृद्धाचें िचि आहे. मग महाराष्ट्र-धमाच्र्ा जिजमत्तािें ज्र्ा 
सज्जिाशंीं आि इिकीं िषें पजरचर् घडला त्र्ाचं्र्ा मतै्रीची अपेक्षा करण्र्ास कोणिी हरकि? िर हरकि 
िाहीं िर त्र्ाचं्र्ापाशीं इिकें च मागािर्ाचें कीं त्र्ािंी ह्याप ढें व्र्स्तिगि थिेहसंबधं राखूि र्ोग्र् िी सेिा 
घ्र्ािी. 
 

नमािे पाय हे माझें उणिि । 
आर्ीिादें णहि िुमणिया ॥ 

 
र्ा आचार्ांच्र्ा जिज्ञापिेम ळें  िव्हे परंि  आचार्ांच्र्ा थििःजसद्ध आध्र्ास्त्मक र्ोग्र्िेम ळें  अिेक लहािापासूि 
िोर लोकािंी आचार्ांशीं पत्रव्र्िहारिारें, आश्रमािं रे्ऊि सहिासिारें आपल्र्ा िीििाचे जिरजिराळे प्रश्ि 
उलगडूि घेिले. मोठमोठे प ढारी आजण कार्यकत्रे् साियिजिक रीत्र्ा भाषणें िेिाि, गं्रि जलजहिाि, 
िियमािपत्रें चालििाि, परंि  एकाच्र्ा जह व्र्स्तिगि िीििािं क्वजचि च कोणी फेरफार करंू शकिो. असे 
प ढारी आजण कार्यकिे म्हणिे राििाड्ाचं्र्ा भाषेंि जिव्िळ “उच्चार” होि. रामकृष्ट्ण परमहंस सागंि 
“पंचागंािं जलजहलें  कीं पाऊस अम क अम क िारखेला पडेल. पण पंचागं जपळलें  िर िेंबभर िरी पाणी 
जमळेल का?” ज्र्ा उच्चारािें, ज्र्ा कृिींिें िीििाचा लाभ होि िाहीं िे उच्चार, त्र्ा कृजि, िे जिचार म्हणिे 
केिळ ‘अव्र्ापारेष  व्र्ापार’ आहे. त्र्ाम ळें  च मोठमोठ्या जिचारकाचें जिचार आजण उच्चार, लेख आजण भाषणें 
केिळ फ कट िन्माला रे्िाि. कारण त्र्ाचं्र्ा पाठीमागें खरी शस्ति िसिे. पण रे्िें आचार्ांचा फारसा 
संबंध ि रे्िा ंजह केिळ ि रूि 
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जाित्यािे जािािे प्रसंग । जाित्यािे घ्यािे रंग ॥ 
जाित्यािे स्फूिीिे िरंग । अभ्यासािे ॥ 
जाित्यािा साके्षप घ्यािा । जाित्यािा िकश  जािािा ॥ 
जाित्यािा उल्लेख समजािा । न बोिंिा ंणि ॥ 

 
अशी र्ोग्र्िा बाणली असल्र्ाम ळें  “व्र्स्तिगि सबंंध राखूि सेिा घ्र्ािी” हें िातर् साप्िाजहकाच्र्ा 
समाप्िीच्र्ा िळेीं जलजहलें  गेलें . हें िातर् िरूि अजि जििीि आजण साधें आहे पण त्र्ािं असामान्र् अजधकार 
िडलेला आहे. हें िातर् िर कोणी जह जलहंू शकेल असें िाटण्र्ाचा संभि आहे. पण हा जिव्िळ भ्रम आहे. 
जलजहण्र्ािं काहंीं जिशषे िाहीं. ि सिें जलहूि टाकलें . पण त्र्ा िातर्ाप्रमाणें व्र्स्तिगि संबंध राखूि लोकाचें 
िीिि पालटण्र्ाची शस्ति पाजहिे िा? ही शस्ति 
 

जाित्यािा काळ साथशक । जाित्यािा अध्यात्मणििेक । 
जाित्यािे गुि अनेक । अिघे णि घ्यािे ॥ 
जाित्यािा भगतिमागश । जाित्यािा िैरा्ययोग । 
जाित्यािा अिघा प्रसगं । समजोन घ्यािा ॥ 
जाित्यािे पहािें ज्ञान । जाित्यािे णर्कािें ध्यान । 
जाित्यािे सूक्ष्म णिन्द्ह । समजोन घ्यािें ॥ 
जाित्यािे अणिंप्िपि । जाित्यािे णिदेहिंक्षि । 
जाित्यािे ब्रह्मणििरि । समजोन घ्यािे ॥ 

 
अशी र्ोग्र्िा असल्र्ाजशिार् कोठूि रे्णार? 
 

आचार्ांिी प्रिम महाराष्ट्र-धमय माजसक संिापं ढे माडंले, िंिर महाराष्ट्र-धमय साप्िाजहकाच्र्ा िारें 
िििेशीं जिचारसबंंध िोडला आजण शिेटी प्रत्र्क्ष अिेकाचं्र्ा िीििािं प्रिेश करूि, अिेकाचं्र्ा िीििाचे 
लहािमोठे प्रश्ि सोडजिण्र्ाची प ढची पार्री गाठंली. म्हणूि च महाराष्ट्र-धमय माजसक आजण साप्िाजहक बिं 
पडलें  िरी “मरोजि उरणें िगीं आम्हा”ं र्ा ि कोबाचं्र्ा उतिीप्रमाणें हें सिय जलखाण पूणय अिािें सिैि अमर 
ठरलें . आजण प िः प न्हा ंत्र्ाचा अिेक जठकाणी अिेक प्रकारे अि िाि जह होि राजहला. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ३५ िें 
 

निीन आश्रम 
 
झेंडा सत्र्ाग्रहाच्र्ा िळेेपासूि च आश्रमीर् व्र्ापाला िागा प रि िाहीं. म्हणूि घास-बंगला सोडूि 
आश्रमासाठीं थििंत्र िागा घेिली होिी. िमिालाल बिाि र्ाचं्र्ा बगीच्र्ािं आश्रम-संथिापिा होऊि, 
त्र्ाचं्र्ा चचयििळील घास-बंगल्र्ािं िो काहंीं जििस राजहला. आिा ं त्र्ाच्र्ा जिथिाराम ळें  मारिाडी 
जिद्यालर्ाच्र्ा बोजडंगच्र्ा पलीकडे अगिीं मोकळ्र्ा शिेािं चारी बािूला जिथिीणय जक्षजिि जिसेल अशी ही 
िागा घेण्र्ािं आली होिी. झेंडा-सत्र्ाग्रहािूंि मंडळी स टूि आली िेव्हा ंइमारिी बाधंण्र्ाचें काम प रें होि 
आलें  होिें. त्र्ािंिर िोड्ा च जििसािंीं ििीि जठकाणीं आश्रम गेला. राहण्र्ासाठीं मोठी इमारि, 
जिणकामासाठीं बराकीििा लाबं च लाबं िागा, थिर्पंाकािीसाठीं इमारि, अशा म ख्र् िीि इमारिी 
बाधंल्र्ा गेल्र्ा. जशिार् पार्खािे, जिहीर ि थिािाच्र्ा खोल्र्ा, बाकी िाराचें क ं पण असलेलें  मोठे जिथिृि 
शिे. आश्रमाचा हा च िेखािा होिा. पन्नास माणसाचंा समािशे होईल अशी ही जिथिृि िागा होिी. ही 
बाधंण्र्ासाठीं पाऊण लाख रुपरे् खचय आला. म ख्र् राहण्र्ाची इमारि सिांि मोठी असूि त्र्ा इमारिीच्र्ा 
िशयिी भागाला मेहेरपी कमािी आजण बाकी िोन्ही बािूला गॉजिक कमािी आजण मोठमोठे गोल खाबं 
असल्र्ाम ळे र्ा इमारिीला राििैभिाचें थिरूप प्राप्ि झालें  होिे. र्ा इमारिीिर सियत्र गच्ची असूि मध्रे् च 
एक खोली ठेिलेली होिी. ि सरा कोणिा जह रंग ि लाििा ंकेिळ पाढंरा सफेि च िा जिलेली िी इमारि 
िाल तर्ािूंि १०-१० मलैािंरूि ि रूि जिसे. ििळ च िोि फलांगािर िागपूरकडे िाणाऱ्र्ा गाडीचे रूळ 
होिे. त्र्ाम ळे गाडींिूि प्रिास करणाऱ्र्ािंा जह र्ा इमारिीचें िशयि होई. 
 

कृिाभ्यगंस्नाना कनकमणिभूषाणिरणहिा । 
णिराजे कसदूरें धििंिसनें भूपिणनिा ॥ 

 
असें र्ा इमारिीचें गंभीर थिरूप होिें. राििैभि आजण िैराग्र् र्ाचंें हें संमेलि जिसे. साधेपणा आजण भव्र्िा 
र्ा िोहोंचा र्ा इमारिींि लर् लागलेला होिा. रात्रींच्र्ा िळेीं जिकडे जिकडे गाढ अधंकार पडला, 
आश्रमािंील प्राियिा संपली, जिकडे जिकडे जििािीि झाली म्हणिे िर र्ा इमारिीचें जिशालपण पण 
अथपष्ट थिरूप केिळ ध्र्ाि करणाऱ्र्ा एखाद्या ऋजषसम िार्ासारखे भासे. चदं्रप्रकाशािं ही इमारि पाढंऱ्र्ा 
रंगाम ळें  रात्रभर झळकि राही. जिच्र्ा िेिीप्र्माि रुप्र्ासंारख्र्ा चकाकीिे 
 

हो का ंजे र्ारदीणियेणन िोिंें  । िंद्रकबब पाल्हेिंें  । 
का ंमूिश िेज णि बैसिंें  । आसनािरी ॥ 

 
र्ा ज्ञािेश्वराचं्र्ा उतिीची आठिण व्हािी. िगडजिटाचं्र्ा इमारिींि जह िािा प्रकारचे चैिन्र्भाि जिमाण 
होि असिाि. साध्र्ा मािीिर जशल्पकार आपल्र्ा बोटािंीं रागिेषाजि िािा भािाचं्र्ा रेखा उमटिीि 
असिो. मिािर िड िथिंूच्र्ा जभन्न आकाराचे जभन्न जभन्न चेिि पजरणाम होिाि. प्रत्रे्क थिूल िथिूचा बाह्य 
आकार जह सूक्षम आंिर-मािस भाि िाखजििो. ििीकाठं, एकािं, थिच्छ पजित्र िागा, प्रभािकालचा समर् 
अशा प्रकारच्र्ा गोष्टी बाह्य िर खऱ्र्ा च, पण त्र्ाचंी मिािर अजिशर् साजत्त्िक छाप पडिे. भरिीच्र्ा िळेेला 
लाटा जकिाऱ्र्ािर लोटिाि आजण ओहोटीच्र्ा िळेीं सम द्रािं खेचिाि, त्र्ाप्रमाणें बाह्य िथिंूच्र्ा 



 अनुक्रमणिका 

जिरजिराळ्र्ा भािािंीं मिाच्र्ा लाटाचं्र्ा जिशा जभन्न जभन्न बिि िािाि. म्हणिू च साधक असल्र्ा बाह्य 
गोष्टींि जह पजित्रिेचे भाि पहाि असिो. िो प्रत्रे्क गोष्टीला असा िपि असिो. मिािरची अश द्ध 
संथकारमाजलका क्षीण होऊि श द्ध संथकाराची भरिी उत्तरोत्तर िृवद्धगि व्हािी हा त्र्ाचा प्रर्त्ि असिो. 
म्हणूि िो आपल्र्ा मिाला बाह्य स द्धा ंअिेक बधंिें घालीि असिो. त्र्ा बधंिािूंि च त्र्ाला म तिीचा रथिा 
जिसिो.— 
 

देर्बंधणश्चत्तस्य धारिा । 
णित्तािी धारिा देर्बंधाखेरीज 
व्हाियािी नाही. म्हिून 
अनृिदर्ी । सभासमाजाशं्वागंिा । स्त्रींषु यािदथशसंभाषी 

 
अशा त्र्ाला अिेक मर्ािा घालाव्र्ा लागिाि. अशा मर्ािा िेिें सहि पाळल्र्ा िािील त्र्ा दृष्टींिें हें 
थिाि आजण र्ा इमारिी आश्रमाच्र्ा िीििाला र्ोग्र् जिशा िाखजिणाऱ्र्ा होत्र्ा, असें म्हणािें लागेल. 
ििाजप आचार्ांिी थििः र्ािं काहंीं लक्ष घािलें  होिें असें िाहीं. आचार्ांची भजूमका ही थिूल व्र्ािहाजरक 
कामें करण्र्ाची मूळपासूि कधीं जह िव्हिी. त्र्ाम ळें  इमारिी अशा च असाव्र्ा अशी जिजश्चि कल्पिा िेणें ही 
गोष्ट त्र्ाचं्र्ाकडूि अपेजक्षि िव्हिी. एकिा ंसहि इमारि बाधंण्र्ापूिी गोष्टी चालल्र्ा असिािा ंथिस्थिक 
आकाराची इमारि असािी अशीं कल्पिा त्र्ािें स चजिली होिी. थिस्थिकाकृिींि सियत्र साम्र्ाची कल्पिा 
आहे. पण िें सहि होईल िें घ्र्ार्चें. बाह्यिथिंूि आग्रह ठेिािर्ाचा िाहीं आग्रहशतिी महत्त्िाची आहे. िी 
जिजशष्ट प्रसंगासाठीं राखूि ठेिािर्ाची. िी अशी बाह्य िथिंूि खचयली िर िी जिजशष्ट प्रसंगीं ह कमी मिि िेऊं 
शकणार िाहीं. र्ा ित्त्िाप्रमाणें र्ा इमारिी बिल्र्ा गेल्र्ा. त्र्ािं कोणाची एकाची कल्पिा जिजश्चि होिी असें 
िव्हे. पण िें सहि होिें िें च स ंिर होिें, िें च र्ोग्र् होिें. म द्दाम केलेली कृजि कृजत्रम ठरिे. कलाकार 
िेव्हा ंसहिािथिेला पोंचिो िेव्हा ंच त्र्ाच्र्ा हािूि उत्तम कलाकृजि जिमाण होिे. िोपरं्ि त्र्ाच्र्ा कृिींि 
अभ्र्ास असिो. त्र्ा अभ्र्ासाचा अभ्र्ासपणा मोडूि िेव्हा ं सहििा म रेल िेव्हा ंिें िें गािें, िें िें जचत्र 
काढाि,े िें िें बोलािें, िें िें जलहािें, िें कमय करािें, िें साधें जह कमय, ि सिे साधें चालणें स द्धा ंअजिशर् 
प्रमाणश द्ध, अजिशर् स ंिर, अजिशर् उपर् ति, र्िार्ोग्र् ठरिें. िडेेंिाकंडें िेिें काहंीं व्हािर्ाचें च िाहीं. 
िडेेिाकडें करंू म्हटलें  िरी िें आपलें  स ंिर च व्हािर्ाचें. 
 

सिेंणद्रयाचं्या आंगिी । णििके करी राबिी । 
साि णि करिरिीं । होिी डोळे ॥ 

 
अशी स्थिजि बाणल्र्ािर मग— 
 

नायकािें िें कान णि टाळी । न पाहािें िें णदटी णि गाळी । 
अिाच्य िें टाळी । जीभ णि गा ॥ 

 
हें सागंािर्ास पाजहिे कार्? 
 

असो, अशी ही सहिस ंिर राििैभि इमारि होिी िरी आंि मात्र राििैभि िािंि िसूि िपथर्ा च 
रातं्रजििस िािरि असे. रे्िें कोणी आला िर त्र्ाला साधें जपण्र्ाचें पाणी जह एकिम जमळािर्ाचे िाहीं. 
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कारण रे्िें आश्रमािं पाणी भरले िाि िसें. िहाि लागली कीं जिजहरींिलें  पाणी काढार्चें असा रे्िला 
जशरथिा होिा. बापूिी रे्िें आलें  असिा महािेिभाईंिीं र्ाजिषर्ीं एकिा ं जििोिािें जलजहलें  जह होिें. बरें 
जिजहरीिले पाणी ििळ असािें, िर िें जह िाहीं. जिजहरीला खणिािंा एकिा िो काळा िगड लागला िो 
शिेटपरं्ि फ टला िव्हिा. ऐंशी फूट खोल जिहीर झाली, पण पाण्र्ाचें िािं िाहीं. आंिला झरा म ळींच 
लागला िाहीं. जिजहरीच्र्ा िगडाचा मात्र मोठा ढीग बाहेर पडला. त्र्ाच्र्ा दृष्टािंाचा आचार्ांिी महाराष्ट्र-
धमांि उपर्ोग करूि घेिला. जिजहरींि झऱ्र्ाचें पाणी आलें  िाहीं िरी पािसाचें पाणी जझरपूि त्र्ाचा संग्रह 
होई. ि िें पाणी िषयभर प रें. असें िें पाणी ५०/६० हािािरचें ओढूि मग प्र्ािर्ाचें वकिा कोणाला हिें 
असल्र्ास द्यािर्ाचे अशी स्थिजि होिी. त्र्ाम ळें  एिढ्या रािेशाही इमारिी पण आि बािूला िृक्ष-ििथपिीचें 
िािं िव्हिें. कारण झाडािंा पाणी िेण्र्ाला जिजहरींि प रेसें पाणी क ठें असे? कोणी आश्रमािं िेिािर्ास 
आला िर त्र्ाला जकत्रे्क जििस सिय थिर्पंाकाची भाडंीं मडतर्ाची जिसािर्ाची. त्र्ा िळेीं मडतर्ाचंा 
प्रर्ोग चालला होिा. जकत्रे्क आश्रमीर् जिद्यािी जकत्रे्क जििस केिळ लंगोटी िेसूि राहाि. त्र्ाम ळें  ही 
एक बाबा लोकाचंी धमयशाळा िर िाहीं? असें कोणास िाटणें शतर् होिें. शतर् होिें कशाला? एकाला असे 
िाटलें  च. िो मि ष्ट्र् कोठला म शाजफर असेल. स मारें संध्र्ाकाळीं ६/७ च्र्ा स माराला िो आश्रमािं आला. 
म ख्र् इमारिींिल्र्ा सिय हॉलमध्र्ें िो जशरला. आजण एका हॉलमध्र्ें िोघे आश्रमिासी बोलि बसले होिे. 
िेिें रे्ऊि त्र्ािें जिचारलें , “रे् धरमशाला है तर्ा?” र्ा बोलणाऱ्र्ा मंडळींिीं जििोिािें उत्तर जिलें  — ‘हा, 
धरमशाला ही समझो एक िरहसे’, त्र्ा जबचाऱ्र्ाला िो जििोि समिला िाहीं. समिािा कसा? कारण 
त्र्ाला त्र्ा इमारिींि कोठें च कोणिें जह सामाि जिसलें  िाहीं. सिय हॉल अगिीं मोकळे होिे. सिांचें सामाि 
कपाटािं बंि असािें. खोल्र्ा केिळ मोकळ्र्ा असाव्र्ा अशी आचार्ांची त्र्ा िळेची जशथि असे. त्र्ाला 
अडगळ र्स्त्कंजचि खपि िसे. त्र्ाप्रमाणें सिय हॉल मोकळे जिसल्र्ाम ळें  त्र्ाला ही धमयशाळा च आहे असें 
िाटलें . रात्रीं िो केव्हा ंआला कोणास माहीि. परंि  आचार्य एकटे च म ख्र् इमारिीच्र्ा गच्चीिरच्र्ा खोलींि 
जििले होिे. िेिें िो िाऊि कोपऱ्र्ािं खालीं काहंीं ि आंिरिा ं जििला. आचार्ांिा एकटें जििणें 
लहािपणापासूि प्रशथि िाटे. त्र्ाम ळे त्र्ाला ि सऱ्र्ाची हालचाल िेव्हा ंच समिे. त्र्ा गृहथिाचा झोपेंिला 
मोठा श्वास चालू झाला. खोलींि अंधार होिा. आचार्य िोिच्र्ा स मारास िागे झाले. आजण 
श्वासोच्छिासाचा आिाि ऐकूि त्र्ािंीं कोण आहे? असें जिचारलें . जिचारिा ंच िो गृहथि िागा झाला ि 
त्र्ािें ि उठिा ंच “आिमी है” असें उत्तर जिलें . िें ऐकूि आचार्ांिा अचंबा िाटला. आचार्ांिी कंजिल 
लािला. आजण ि जिचारिा ंअसें जििणें र्ोग्र् िव्हे असें त्र्ाला साजंगिलें . त्र्ािें ‘एिढी रात्र जििंू द्या ही 
धमयशाळा आहे अशी माझी समिूि झाली’ अशी जििंजि केली. पण आचार्ांिी िी गोष्ट कबूल केली िाहीं. 
‘बरें’, िर मी िािों. मला काहंीं प्रसाि िरी द्या, असें त्र्ािें म्हटल्र्ािरूि आचार्ांिी त्र्ाला गीिा जिली. 
आजण िो सकाळच्र्ा चारच्र्ा प्राियिेच्र्ा अगोिर च िेिूि रिािा झाला. 
 

हा प्रसंग घडण्र्ाचें ि सरें कारण म्हणिे आश्रमचे िरिािे सिासियिा सिाड उघडे असि हें होर्. 
चोराच्र्ा भर्ािें आश्रमाचीं िारें लािलीं िाि िसि. िरी र्ा आश्रमािं चोरी अशी झाली च िाहीं. 
साबरमिीच्र्ा आश्रमािं चोऱ्र्ा होि. बापूिी म्हणि चोरी होिे र्ाचा अिय आपणाकडे पजरग्रह आहे. 
अपरीग्रही माणसाकडे चोरी होणार िाहीं. आश्रमचा पजरग्रह हा पजरग्रह िसूि केिळ व्र्िथिेसाठीं, 
लोकसेिसेाठीं, ठेिलेला साधिसमूह आहे असें चोरािंा जह िाटलें  पाजहिे. िेिें ममत्िब जद्ध असिे िेिें च 
पजरग्रह असिो, आजण िेिें च चोऱ्र्ा व्हािर्ाच्र्ा. कारण ममत्िािें समत्िाचा काटंा ढळिो. समत्ि गेलें  कीं 
चोऱ्र्ासंारखीं जिषम कृत्र्ें घडािर्ाचीं. परंि  र्ा आश्रमािं सिा सियिा सिाड िारें उघडीं असूि जह चोरी 
झाली िाहीं. आश्रमािं िूध घालण्र्ासाठीं म्हणूि रोि एक ि काराम िेली िािंाचा गृहथि रे्ि होिा. कधीं 
कधीं त्र्ाची बार्को जह रे्ई. एक जििस िो सकाळीं िूध घेऊि आला. त्र्ािें िूध घािलें  आजण एक 
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साबणाची लहािशी िडी जखशािूंि काढूि प ढें ठेिली. िूध घेणाऱ्र्ा आश्रमीर्ािें हें कार् म्हणूि जिचारलें . िो 
म्हणाला, ‘ही ि मच्र्ा आश्रमाची साबणाची िडी आहे. माझ्र्ा बार्कोिें िी चोरली. पण िी कबलू होईिा. मी 
ओळखली कीं िी आश्रमाची च जिजहरीिर पडलेली साबणाची िडी आहे. पण बार्को कबूल होि िाहीं. 
म्हणूि आि उपिास घािला आहे.’ िो प ढें म्हणाला, ‘मीं जिला प ष्ट्कळ समिािलें  कीं चोरी जििाि 
आश्रमाची करंू िरे्.’ पण िी कबूल च होि िाहीं. कार् करािें? त्र्ाला त्र्ा आश्रमीर्ािें समिािलें  कीं असें 
करंू िको. िी िडी आश्रमाची िसणें जह शतर् आहे. उगीच बार्कोला उपिास घालंू िको. खरा प्रकार कार् 
होिा कोणास ठाऊक. पण त्र्ा िेल्र्ाची आश्रमाजिषर्ीं अशी पजित्र भाििा होिी! एकिा ंसमोरच्र्ा आलोडी 
गािंािंला एक गरीब मि ष्ट्र् आला. आजण त्र्ािें आश्रमाच्र्ा हद्दींिला एक मोठा गोटा उचलला. िो असे मोठे 
मोठे िगड शोधूि त्र्ाचे पाटेिरिटें करूि जिकी. त्र्ािर च त्र्ाची उपिीजिका चाले. त्र्ाच्र्ा घरीं िो एकटा 
च असे. त्र्ाच्र्ा िाजरद्र्याम ळें, एकाजकत्िाम ळें, त्र्ाचा चेहरा अगिीं करुणाथपि जिसि होिा. त्र्ािें िो गोटा 
घेिला िेव्हा ं आश्रमीर्ािंीं पाजहलें  आजण िो गोटा टाकािर्ास साजंगिलें . िो र्ाची िाि घेण्र्ासाठीं 
आचार्ांकडे आला. िो स मारे १०॥-११ चा स मार होिा. आचार्य जिजहरीिर उभे होिे. जिद्याथ्र्ािें त्र्ाचं्र्ा 
थिािासाठीं पाणी काढूि ठेिलें  होिें. त्र्ा गरीब मि ष्ट्र्ािें करुण शब्िािं आपली कहाणी साजंगिली. िाटि 
होिें कीं, त्र्ाला िो गोटा घेऊि िाण्र्ाला परिािगी जमळेल. पण िशी परिािगी आचार्ांकडूि जमळाली 
िाहीं. त्र्ाच्र्ाकडे आचार्य पाहाि होिे, हंसि होिे. मिािं त्र्ाच्र्ाजिषर्ीं पूणय सहाि भजूि होिी. त्र्ाच्र्ा 
जठकाणीं प्रत्र्क्ष ईश्वरिशयि करण्र्ाची आचार्ांची भजूमका होिी. पण सत्र्ाला बाध रे्िा कामा िरे् म्हणूि 
जबिजिचारिा घेिलेला गोटा त्र्ािंी टाकािर्ास लािला. मोठें करूण दृश्र् होिें िें! पण आचार्ांच्र्ा 
जिणार्क ब द्धीिें त्र्ाला सत्र्ाचा पाठ जशकिला. 
 

र्ािं कठोरिा जिसेल, पण िी ि सऱ्र्ाच्र्ा बाबिींि भासे र्ाच्र्ा जकिी िरी पट थििःच्र्ा बाबिींि 
असे. आचार्ांचा थिभाि कठोर समिला िाई पण िें िैराग्र्ाचें िीव्र थिरूप होिें. आपल्र्ा संगिींिला, 
आपल्र्ा आश्रमािंला कोणी जह असो, त्र्ाच्र्ा हािूि घडलेला प्रमाि हा आपला च प्रमाि समिूि 
त्र्ाच्र्ाबद्दल थििः प्रार्जश्चि घेण्र्ाच्र्ा बापूंच्र्ा मिोिृत्तीसारखी च आचार्ांची िृजत्त होिी. अशा पजरस्थििींि 
त्र्ाला खाणें जपणें स चािर्ाचें िाहीं. एकसारख्र्ा फेऱ्र्ा घालीि जिचार करीि रहािें असें सारखें 
चालािर्ाचें. आपली उग्रिा आपणािं च जिरिािर्ाचा हा प्रकार असे. र्ोगाग्िीिें शरीर िग्ध होऊं शकिें र्ा 
गोष्टीचा प्रत्र्र् रे्िें रे्ई. पूिींचे संि उच्च भजूमकेिर जिहार करणारे, सिाचाराचा उपिेश करणारे 
भस्तिज्ञाि-िैराग्र्ािं रमूि िाणारे होिे. पण त्र्ाचं्र्ा सगंिींिला कोणी माणूस अिाचारी जिघाला िर िे िी 
गोष्ट त्र्ाच्र्ा िजशबािर सोपििू िेि. त्र्ािंा त्र्ा त्र्ा माणसाच्र्ा अिाचाराम ळें  ि ःख होई. पण र्ािं आपलें  
थििःचें च काहंीं िैग ण्र् आहे असें त्र्ािंा िाटि िसे. 
 

यत्ने कृिे यणद न णसध्यणि कोऽत्र दोष  । 
 
अशी त्र्ाचंी मिोिृजत्त असे. पण बापूिी आजण आचार्ांची पार्री र्ाप ढची असे. जिव्र्ाचा प्रकाश कार् 
आपल्र्ा प रिा च राहील? फ लाचा िास कार् फ लािं च िडूि राहील? असें होणें शतर् िाहीं. र्ा च 
जिचारसरणीिें रे्िें ि सऱ्र्ाच्र्ा िोषाबद्दल थििःला र्ोगाग्िींि िग्ध करण्र्ाची जिर्ा चाले. पूियसंिािंा 
िैराग्र्, ज्ञाि, सत्र् इत्र्ाजि ग ण थििःची भजूमका जटकिण्र्ाप रिे लागि. पण रे्िें थििः म्हणिे थििःसकट 
थििःच्र्ा संबधंािंले लोक अशी व्र्ापक कल्पिा असल्र्ािें सिंापेंक्षा जकिी िरी पट सत्र्ाजिग णाचंी अपेक्षा 
असे. सत्र् थििःपाशीं पाजहिे च, पण त्र्ाचा िेिें िाऊं िेिें प्रकाश पडला पाजहिे. आपल्र्ा आसपास 
असत्र् जफरकिा ंकामा िरे्. ही च गोष्ट अवहसेची. अवहसेची कसोटी कार्? ि मच्र्ा ििळ अवहसा आहे 
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कशािरूि? िर ि मच्र्ाििळ ि मच्र्ा आसपास वहसा होऊं शकि िाहीं त्र्ािरूि. िारिािंर चाल करूि 
आलेला कठोर िाल्र्ा कोळी एकिम वहसा सोडूि 
 

मा णनषाद प्रणिष्ठा ंत्िमगम  र्ाश्विी  समा  । 
 
इितर्ा कोमल मिोिृत्तीचा बिला. माणसाचंी जशकार करणाऱ्र्ा िाल्र्ा कोळ्र्ाला िौच पक्षाला मारलेला 
बाण सहि झाला िाहीं. ही अवहसेची कसोटी आहे. ब्रह्मचर्ाची कसोटी कार्? ब्रह्मचाऱ्र्ाच्र्ा संगिींि 
जिर्तिकारिा जिमाण होईल. ब्रह्मचर्ाची कसोटी आचार्ांिा पूणय लागू होिी. लहािपणापासूि िो िो 
त्र्ाच्र्ा संगिींि आला. त्र्ा बह धा प्रत्रे्काला ब्रह्मचारी राहण्र्ाची पे्ररणा जमळाली. त्र्ाच्र्ा जमत्रमंडळींि 
जििाजहि माणसें असूि जह त्र्ािंीं ब्रह्मचर्ाचा प्रर्ोग आरंभला. आचार्ांची अशी थििःची सत्र्-अवहसा 
िाढजिण्र्ासाठीं र्ोगास्ग्ि पेटििू उग्र िपथर्ा चालली होिी. त्र्ाम ळें  त्र्ाला बाहेरचीं माणसें भीि र्ाि म ळीं 
च शकंा िाहीं. आश्रमािं सहि उिरण्र्ास कोणी रे्ईल असें घडि िसे. एकिा ं बापूिी आले असिािंा 
त्र्ाचं्र्ा बरोबरची काहंीं मंडळी िमिालालिींकडे च राजहली. मग बापूिींिीं िेव्हा ं त्र्ाचंी हिेरी घेिली 
िेव्हा ंिीं आश्रमािं रे्ऊि िेऊं खाऊं लागलीं. 
 

िमिालालिी मात्र िेहमीं च र्ािर्ाचे. मधूि मधूि त्र्ािंीं थििः रे्िें िेिािर्ास जह रहािें असें 
घडे. घास बंगल्र्ािं वकिा बगीच्र्ािं िे कधीं िेिािर्ास आले िाहींि. िे आले म्हणिे त्र्ाचं्र्ाबरोबर 
त्र्ाचं्र्ा घराच्र्ा मंडळींचा आजण म लाम लींचा मेळा असेच. त्र्ाचं्र्ा भाषणािं िेहमीं कामाचें बोलणें आजण 
हाथर्जििोि र्ाचंी िोडी असािर्ाची च. आचार्य थििः िेिण िाढीि. बह धा एकिम च सिय िेिण िाढूि 
घेण्र्ाची त्र्ा िळेीं पद्धि होिी. त्र्ाम ळें  र्ा िमिालालिींच्र्ा बरोबरच्र्ा पाह ण्र्ािंा आचार्य सागंि—‘िमक 
जमल सकिा है, बाकी िो सब आपको परोस जिर्ा है’. िमिालालिी र्ािर जििोिािें म्हणि—‘िमक जमल 
सकिा है रे् मेहरबािी है’. िमिालालिी आश्रमािं िेिण्र्ास रे्ि त्र्ािं त्र्ाचंी अत्र्िं पजित्र भाििा असे. 
आचार्ांकडे िारंिार रे्िा ंर्ािें, आश्रमाजि संथिाचंी जिचारपूस करिा र्ािी म्हणूि िमिालालिींिी ि न्र्ा 
आश्रमािं म्हणिे घास बंगल्र्ािं थििःचें राहण्र्ाचें जठकाण बिजिलें . आजण गािंािं ि रहािा ंिे बह िेक काल 
रे्िें च घालिू ं लागले. आश्रमाचें िीिि, आश्रमाचें िेिण, म्हणिे श द्ध माणसाचं्र्ा हािचा प्रसाि अशी 
त्र्ाचंी भाििा होिी. एकिा ंपंजडि मालिीर् आले असिा ंत्र्ािंा िमिालालिी म्हणाले,— ‘पंजडििी, र्हा ं
का रे् पजित्र भोिि है आश्रम का. आप िोडा प्रसाि लीिीए. पजंडििी अिात् च कोठें च काहंीं च ि खाणारे 
सिाििी. त्र्ािंीं िी सूचिा थिीकारली िाहीं. िमिालालिी थििः आश्रमाच्र्ा उच्च आिशाला पोंचण्र्ाची 
िर्ारी करीि होिे. त्र्ािंी थििःचीं म लें  जिःशकंपणें र्ा कडक जशथिीच्र्ा आश्रमािं ठेिण्र्ास मागेंप ढें 
पाजहलें  िाहीं. 
 

अिंस्त्यागी बणह संगी िंोके णििर राघि । 
 
र्ा िजसष्ठािंीं रामचंद्राला उपिेजशलेल्र्ा ित्त्िाप्रमाणें िे खरोखर त्र्ागथिरूप झाले होिे र्ािं शकंा िाहीं. 
त्र्ाचंी आचार्ांच्र्ा सत्संगाची लालसा केिळ अपूिय असे. आचार्ांचे बधं  संगीिािं प्रिीण असल्र्ाम ळें  िे िेिें 
असिािंा प्राियिा चालिीि असि. त्र्ािंा एकिा ंिमिालालिी म्हणाले, ि मचा सगंीिशास्त्राचा अभ्र्ास 
प ष्ट्कळ आहे. आम्हालंा िर त्र्ािं काहंीं समिि िाहीं. पण आचार्य प्राियिेिंिर प्रिचि िेिा ं िेिा ंमध्र्ें च 
एखािा अभगं म्हणिाि वकिा एखािें िचि म्हणिाि िसें गोड संगीि आम्हालंा कोणाचें च िाटि िाहीं. 
बापूिी आले असिा ंत्र्ाचंा म क्काम गच्चीिरच्र्ा एकािं अशा त्र्ा हिशेीर खोलींि असािर्ाचा. िो रात्रींचा 
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प्रसंग होिा. िमिालालिी एकटे च बापूचं्र्ा ििळ बसले होिे. एकाएकीं िे बापूिंा म्हणाले, ‘मला िेहमीं 
ही भीजि िाटिे कीं आचार्य र्ा आश्रमािं राहणार िाहींि. जिरति प रुष आहेि. त्र्ािंा ििीकाठं, अरण्र् 
अशा थिािीं िाण्र्ाची केव्हा ंइच्छा होईल सागंिा ंरे्ि िाहीं.’ त्र्ािर बापूिंीं उत्तर जिले— 
 

“मने पुछिा ंिगर एिुं कंई थिानु नथी ।” 
 
िमिालालिींची आचार्ांजिषर्ीं अशी जिष्ठाब जद्ध होिी! िमिालालिी आपल्र्ा िाढजििशीं आचार्ांकडे 
रे्ऊि आत्मपरीक्षणात्मक जिििेि जह करीि. एकिा ं संध्र्ाकाळच्र्ा प्राियिेंि िमिालालिी आले. 
आचार्ांिी त्र्ा जििशीं प्रिचिािं ससंाराच्र्ा जमथ्र्ा थिरूपाजिषर्ीं आजण त्र्ाच्र्ा मोहासंबंधी जििचेि केले. 
प्राियिा संपली. िमिालालिी परि िािर्ाचे. पण िे परि ि िािा ंम्हणाले, ‘अब हम र्हीं रहेंगे’. त्र्ािंा 
आश्रमािंली एक एकािं खोली िेण्र्ािं आली. ि सऱ्र्ा जििशीं त्र्ाचें कागिपत्र घेऊि, कपडे घेऊि, 
गािंािंल्र्ा ि कािािरूि िोकर आला. िमिालालिी खोलींि िव्हिे. कपडे ठेििा ं ठेििां िो एका 
आश्रमीर्ाला म्हणाला, अब शठेिी साध  बि गरे्. अब ि काि छोड जिर्ा, मालूम होिा है.’ िोकर परि 
गेला. िमिालालिी १/२ जििसािं च म ंबईस काहंीं कामासाठीं जिघूि गेले. िमिालालिींप्रमाणें 
बाबासाहेब िेशम ख जिरूळकर जह आचार्ांकडे रे्ि असि. प ढें िर िे २/३ मजहिे प्रत्र्क्ष आश्रमािं राजहले 
जह. ब्राह्मणेिराचें प ढारी, काँगे्रसजिष्ठ, अजिशर् साजत्त्िक िृत्तीचे असे हे िागपूर भागािंले स प्रजसद्ध गृहथि 
होिे. िध्र्ाििळ ७/८ मलैािर असलेल्र्ा ‘स रंिािं’ िािंाच्र्ा खेड्ािं राहणारे िािािीमहाराि िािंाचे 
साध  गृहथि आजण त्र्ाचंी चाहिी मंडळी मधूि मधूि आश्रमािं आचार्ांकडे रे्ि. आचार्य आपल्र्ा 
जिद्याथ्र्ाला ब्रह्मसूत्रभाष्ट्र् जशकिी िें ऐकण्र्ास बसि. ब्रह्मसूत्र एकिा ं स रू झालें  की आचार्य िेहभाि 
जिसरूि िाई. त्र्ाचं्र्ा म खािूंि अिािर िगेािें ज्ञािगगेंचा प्रिाह बाहेर पडे. िें दृश्र् अलौजकक असे. 
आिाि जह पहाडी असािर्ाचा. र्ा ब्रह्मसूत्रभाष्ट्र्ाम ळें  िािािीमहारािाचंा ओढा आचार्ांकडे िळला िो 
कार्मचा च. िािािीमहाराि िागपूरकडचे. घरचीं माणसें मरण पािलीं. जचत्त उिास झालें . पूियप ण्र्ाईम ळें 
जचत्तािं िैराग्र् बाणलें . प ष्ट्कळ प्रिास केला. शेंिटीं सहि जफरि स रगािंला आले. िेिें च आिा ंरहाि ेअसें 
ठरिलें . त्र्ाप्रमाणें गािंािं ििळ ििळ िीड िप राजहले. िैद्यकीच्र्ा िारें शेंकडों लोकाचंी सेिा केली. 
गोपालकृष्ट्णाचें मंजिर ि मठ गािंकऱ्र्ािंीं बाधूंि जिला. गािंािं महारापंासूि ब्राह्मणापंरं्ि सिांिा भतिींची 
िीक्षा जिली. गािंािं जस्त्रर्ािंा जह साक्षरिेचें जशक्षण जिलें . अजिशर् शाजंिपूियक ही साधिा त्र्ािंी केली. त्र्ाचंी 
आचार्ांिर श्रद्धा बसूि गेली. ब्रह्मसूत्रभाष्ट्र्ाच्र्ा र्ा अपूिय प्रसंगाजिजमत्त ि सरे जह प ष्ट्कळ लोक रे्ऊि गेले. 
एकिा ंआश्रमािंील शकंरराि चौधरी िािंाच्र्ा जिद्याथ्र्ाचे िडील ि त्र्ाचंा कबीरपंिी ग रू आश्रमािं आला. 
िो िरुण िर्ाचा होिा. कबीरपंि च श्रेष्ठ. असें प्रजिपािि करण्र्ाच्र्ा हेिूिें िो रात्रीं आचार्ांकडे गेला. 
आचार्य प्राियिेिंिर काहंीं च बोलि िसे. िो मग थििः िािा िऱ्हेिें बोलंू लागला. ‘मी ॐ िाणि िाही सोम 
िाणि िाहीं जि बोम िाणि िाहीं’ असे एक िातर् िो बोलला. िो प्रसंग प ढें आचार्ांच्र्ा जिचारपोिींि 
प्रजिष्ट झाला. असे चमत्काजरक लोक जह क्वजचत् रे्ि. एकिा ं श्र्ाम कजि िािंाचे जिलक्षण गृहथि आले. 
संध्र्ाकाळचा स मार होिा. िे गच्चीिर आचार्ांशीं बोलि बसले. बोलिा ं बोलिा ं िेिें च गच्चीिर पचकन् 
ि ंकले. आचार्ांिी लगेच ‘हें कार्?’ असे खडकाििू जिचारिा ं च ‘च कलों च कलों’ म्हणूि प न्हा ंआपलें  
त्र्ािंीं बोलणें िसें च स रू केले. आचार्ांिीं िाबडिोब पाण्र्ाची बािली आणििू िेिें सफाई करिली. 
‘प्रचारक र्ा भजूमकें ि जफरणारा मि ष्ट्र् त्र्ाला एिढी साधी गोष्ट कळंू िरे्’ र्ाबद्दल आचार्ांिी प्राियिेंि 
खेिोद्गार काढले. िाटेल त्र्ािें उठािें, िाटेल िो प्रचार करािा, िाटेल िीं भाषणें करािीं, सभासभ्र्िा 
काहंीं च पाहू िरे्, िाटेल त्र्ाची वििाथि जि करािी, हा व्र्ासपीठाचा अपमाि, साियिजिक िीििािंली ही 
अििजि आचार्ांिा खपि िसे. असा काहंी प्रकार झाला कीं आचार्य ित्क्षणीं 
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नसे राम िे धाम सोडूणन द्यािें । सुखािंाणग आरण्य सेिीि जािें ॥ 
 
र्ा ित्त्िाप्रमाणें िेिूि जिघूि िाई. िसें च खासगी सभा ज्र्ा ज्र्ा िळेीं भरि त्र्ा त्र्ा िळेीं िो िो आपले 
म्हणणें माडंण्र्ाच्र्ा भरािं ि सऱ्र्ाचें बोलणें जह ऐकूि घ्र्ािर्ाचें जिसरि असिों. मग सगळ्र्ाचं्र्ा 
बोलण्र्ाचा एक च जगल्ला िेिें चालिो. ही जह गोष्ट आचार्ांिा पूणय िापसिं असे. ही आचार्ांची मिोभजूमका 
गािंािं, प्रािंाि सियत्र माहीि झाली होिी. सभेचा िळे ठरिला िऊ िाििा आजण सभा स रू करािर्ाची ९॥ 
ला असा अजिर्जमिपणा जह आचार्ांिा सहि होि िसे. लोकाचंा असा व्र्िय िळे घेणें बरोबर िाहीं. सबधं 
साियिजिक िीिि त्र्ािें अव्र्िस्थिि होिें. ही जिचारसरजण आजण ििि सार िियिपद्धजि माहीि 
असल्र्ाम ळें  आचार्ांिा भीि भीि च साियिजिक सभाजिकािं आमतं्रण जिलें  िाई. परंि  जचत्तािं अशाजंि 
झाली, प ढें कार् करािें हें स चेिासे झालें  म्हणिे आचार्ांकडे च आपल्र्ाला काहंीं समाधाि जमळेल, 
आध्र्ास्त्मक आश्वासिाची ही च एक िागा आहे. र्ाची िाणीि जह आसपास असे. कोणिी जह अडचण 
उपस्थिि झाली िाहीं. व्र्िहाराच्र्ा जित्र्भ्रमाला कोणिा च धक्का बसला िाहीं िोपरं्ि ि रूि र्ा िेिाला 
िमथकार करािर्ाचा. भीि भीि र्ािर्ाचे असा प्रकार असे. पण जचत्ताला शाजंि िाहीं, िळमळ िळमळ 
चालली आहे, झोप रे्ि िाहीं, खाणेंजपणें गोड लागि िाहीं अशा स्थििींि आचार्ांििळ अंिःकरण उघडें 
केलें  िाई. िो रात्रीचा समर् होिा. चदं्राचा रुपेरी प्रकाश चोंहींकडे पसरला होिा. जििसाचा सिय कमयभाग 
आजण हालचाली लोपूि गेल्र्ा होत्र्ा. आचार्य गच्चीिर होिा. जििण्र्ाची िर्ारी च होिी. इितर्ािं 
गािंािंलें  एक लक्षाधीश शठे रे्ऊि त्र्ािंीं आचार्ांिा िमथकार केला. आजण िे लीििेिें बािूला बसूि 
राजहले. कार् आहे म्हणूि जिचारिा—ंजििाळें  जिघालें . सियथि गेलें . सट्टा केल्र्ाम ळें  अशी स्थिजि झाली. 
अशी त्र्ािंीं थिस्थिजि सागंण्र्ास स रुिाि केली. बोलिा ं बोलिा ं त्र्ाचंा आिाि फ टेिासा झाला. 
डोळ्र्ािूंि अश्र धारा चालल्र्ा. आचार्ांिी मग चार गोष्टी साजंगिल्र्ा. त्र्ािंिर त्र्ािंा िोडी शाजंि िाटली. 
िे प्रणाम करूि जिघूि गेले. असा शाजंिलाभ अिेकािंा होई. मारिाडी जिद्यालर्ाचें बोजडंग आजण हा ििीि 
बाधंलेला आश्रम र्ामध्र्ें मारिाडी जिद्यालर्ाच्र्ा जशक्षकासंाठीं थििंत्र घरे बाधंलीं होिीं. त्र्ा घरापंैकीं एका 
घरामध्र्ें िध्र्ाच्र्ा िकील िगांिील प्रख्र्ाि िािूसाहेब िकील राहाि होिे. त्र्ािंी १९२० सालीं िजकली 
सोडूि जिली होिी. आजण िमिालाल िींच्र्ा सहकार्ािें अिेक साियिजिक कामािं िे सूत्रधाराप्रमाणें मागें 
राहूि भाग घेि. मारिाडी समािाच्र्ा सामाजिक स धारणेबाबि त्र्ाचंा प ढाकार असे. मारिाडी 
जिद्यालर्ाला िर त्र्ाचंा मोठा आधार होिा. थिभािािें जमिभाषी आजण संकोची, व्र्िहारािं अजिशर् कडक 
आजण आध्र्ास्त्मक िृत्तीचे, गािािािा ि करिा ं सेिा करणारे, सल्लामसलिीिें अिेक कामें करणारे अशी 
त्र्ाचंी भजूमका असे. महाराष्ट्र चखा संघाचे िे कणयधार झाले आजण त्र्ािंी त्र्ा संघाला व्र्ापारी दृष्ट्ट्या 
अजिशर् स व्र्िस्थिि जशथि लाििू जिली. िमिालालिींपेक्षा ं िर्ािें मोठे असल्र्ाम ळें  आजण 
िमिालालिींशीं त्र्ाचंा गाढ संबधं असल्र्ाम ळें  िमिालालिी त्र्ाचं्र्ाकडे अजिशर् आिरब द्धीिे पहाि. 
िेहमीं प्रत्रे्क बाबिींि त्र्ाचंा सल्ला घेि. असे हे िािूची आश्रमामध्र्ें आचार्ांकडे आश्रमथिापिेपासूि मधूि 
मधूि रे्ि. पण आंिा आश्रम अगिीं शिेारीच आल्र्ाम ळें  िे थिभाििः संकोची िरी प्राियिेंि बह िेक जिर्जमि 
रे्ि असि. त्र्ाचप्रमाणें मधूि मधूि आचार्ांकडे रे्ऊि िािा िऱ्हेचें बोलणें करीि. िमिालालिींचा 
थिभाि अगिीं मोकळा बालित्. िर र्ाचंा अगिीं उलट. हे लहािपणापासूि च िृद्ध आजण संकोची होिे. 
त्र्ािंीं आपलीं म लें  आश्रमामध्र्ें ठेिलीं होिीं. त्र्ाचंा मोठा म लगा िन्मिः क बडा होिा. िो िरी अपंग होिा 
िरी त्र्ाला जह त्र्ािंी आश्रमािं ठेिला होिा. िो अपंग असल्र्ाम ळें  त्राजसक परंि  अजिशर् जिर्जमि असे. 
आश्रमािं घंटा िािजिण्र्ाचे काम त्र्ाच्र्ाकडे असे. त्र्ाच्र्ा जठकाणच्र्ा िेमथिपणाच्र्ा ग णाची आचार्य फार 
प्रशसंा करी. िमिालालिींच्र्ा म लापं्रमाणें च िािूिींचीं म लें  जह आश्रमािं जमसळूि गेलीं. िािूिींिीं 
काहंीं जििस आचार्ांकडे ज्ञािेश्वरी िाचली. र्ाखेरीि मारिाडी जिद्यालर्ाचे काहंीं जशक्षक आजण जिद्यािी 
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जह आचार्ांकडे र्ािर्ाचे. मारिाडी जिद्यालर्ाचे एक जशक्षक र्ा आश्रमाजिरुद्ध असि. िे िेिल्र्ा बोजडंगचे 
व्र्िथिापक होिे. त्र्ािंा िाटे हा अवहसाित्त्िाचा आश्रम म्हणिे भाग बाई बिजिण्र्ाला कारण होणार. र्ािे 
कार् राष्ट्राचा उद्धार व्हािर्ार्ा आहे! अवहसा परमोधमयः हे ब द्धाचें ित्त्ि. वहिंूचें ित्त्ि अवहसा परमो अधमय 
:– असा अिेक प्रकारें त्र्ाचा जिरोध होिा. िाथिजिक अिेक माणसाचंीं मिें हीं खरीं मिें च िसिाि. िशी 
िृजत्त असिे िसें मि ष्ट्र् बोलिो. मिें ज्र्ािंा आहेि असें माििा र्ईल असे प्रज्ञाििं जिचारी प रुष िोडे. 
जिद्यािी आचार्ांकडे िािाि म्हणूि हे जशक्षक रागिि असि. िेिें िाऊं िरे् असें सरळ िर म्हणिा ंरे्ि िसे 
त्र्ाम ळें  अशा जिद्याथ्र्ांिा बोजडंगमध्र्ें कडक िऱ्हेंिें िागजिण्र्ािं रे्ई. आपल्र्ा मिाचा प्रसार असा 
िबरिथिीिें रे्िकेिप्रकारेण करण्र्ाकडे च अज्ञ लोकाचंा कल असिो. त्र्ाचंीं िीं मिें जह िसिाि. त्र्ािंा 
कोणिीं च मिें िसिाि. जिकारिशिा ज्र्ाचंी गेलीं िाहीं त्र्ािंा मिें कोठली? आजण त्र्ाचंा प्रचार हा जह 
प्रचार िसिो. िो जिकारिशिेचा प्रचार होिो. त्र्ाप्रमाणें जबचारा िो जशक्षक आपल्र्ा िाब्र्ािंल्र्ा म लािंा 
िबरिथिीिें आपली मिें ग्रहण करजिण्र्ाच्र्ा खटपटींि असे. परंि  
 

कीं िोणडिंा िरु फुटे आिखी भरानें । 
 
र्ा न्र्ार्ािें म लें  सिय त्रास सहि करूि जह आचार्ांकडे अजधक जिज्ञासेिें रे्ि असि. आईबापाशंीं झगडूि, 
बंड करूि जकत्रे्क िण आश्रमािं िाखल झाले होिे. ‘मार्बापे केिळ काशी’ हा जसद्धान्ि मािूि जह 
 

जेिें घडे नारायिीं अिंराय । हो का बापमाय त्यजािी िे ॥ 
 
असल्र्ा िळणाचे बाळकडू च िेिें जमळालें  होिें. त्र्ाच्र्ापाशीं रे्णाऱ्र्ा म लािं त्र्ाचा अंश उिरूि िीं सिय 
त्रास सहि करूि जह आचार्ांकडें ित्परिेिें रे्ि र्ािं ििल कार्? रामकृष्ट्ण परमहंसाचं्र्ाकडे रे्णाऱ्र्ा 
म लािंा जकत्रे्क आईबाप असाच धाकटपटशा िाखिीि. ि काराममहारािाचं्र्ाकडे स द्धा ंम लाचंा मेळािा 
िमे. त्र्ा म लािंा जह आईबाप असें च िटािीि. कारण त्र्ािंा आपली वचिा पडे. िो िो थििःचे च पाहिो. 
मिप्रचार िरी का ंकरािर्ाचा िें मि ‘माझे’ म्हणूि. िे सत्र् म्हणिू िव्हे. पोरें महारािाचं्र्ा िािीं लागली 
िर आईबापािंा कार् वचिा पडे िें ि काराममहारािािंी थििःच साजंगिले आहे. 
 

मायबाप कणरिी कििा । पोर नाईके सागंिा ं। 
नको जाऊं देऊळासी । नेिो बागुिं िंोकासंी ॥ 
ऐर्ाचं्या संगिी । हािीं पडिंीं नेिों णकिी । 
किशद्वारे पुराणिक । भुिंिी र्ब्दें िंािी भीक ॥ 
आम्हा ंकैिा मग । कणरणस उघणडयािंा संग । 
िुका म्हिे जािे नरका । त्यािंा उपदेर् आईका ॥ 

 
र्ा अभगंािंर महाराष्ट्र धमांि आचार्ांिी जििचेि केले आहे. (संिाचंा प्रसाि १३) संभि आहे अशा 
प्रसंगािरूिच किाजचत् आचार्ांच्र्ा त्र्ा लेखाची उत्पजत्त असेल! पण प्रसंगाचें महत्त्ि िाहीं. ित्त्िाचें महत्त्ि 
आहे. 
 

सामान्र् लोकाचंी—थिािी आईबापाचंी आश्रमासंबधंीं आजण आचार्ांच्र्ा संगिीसंबधंीं असलीं मिें 
असि र्ािं जिशषे काहंीं िाहीं. पण आश्रमािंल्र्ा शिेारी राहणारे, आश्रमािं िेहमीं आचार्ांकडे रे्णारे, 



 अनुक्रमणिका 

आपलीं म ले जह आश्रमािं ठेिणाऱ्र्ा िािूसाहेबाचं्र्ासारख्र्ा जिचारी लोकािंा जह आश्रमािं राहणारी म लें  
एक िर कबीर-चैिन्र्ाप्रमाणें उच्च ििाचे संि बििील, िाहीं िर अगिीं च कमक िि, टाकाऊ, 
व्र्िहारज्ञाि िाहीं, धड ससंार जह चालििा रे्ि िाहीं अशीं जिपििील असें िाटें. जकत्रे्कािंा िाटे लहाि 
म लािंा परमाियज्ञाि कार् उपर्ोगी? त्र्ािंा गीिा, शाकंरभाष्ट्र् हें कार् पचणार? पण आचार्ांचें मि त्र्ाच्र्ा 
अगिी उलट असें. र्ा बाबिींि लहाि िो च मोठा आजण मोठा िो च लहाि अशी र्ाचंी अि भिजसद्ध खात्री 
होिी. त्र्ा सबंंधी महाराष्ट्र धमामध्र्ें आचार्ाचें एक प्रिचि जह आलें  आहे. िािूसाहेबाचं्र्ा कल्पिेंि काहंीं 
च िथ्र् िसें असें िाहीं. कारण आश्रम ही प्रर्ोगशाळा असे. रे्िें एक िर अपूिय शोध लागािर्ाचा वकिा 
काहंींच जिष्ट्पजत्त व्हािर्ाची िाहीं. पण धड ससंार जह चालजििा र्ार्चा िाहीं, िेभळट, कमक िि, टाकाऊ, 
अशी म लाचंी स्थिजि किाजचत् व्हािर्ाची र्ा कल्पिा बरोबर िव्हत्र्ा. कारण आश्रमािल्र्ा जशक्षणपद्धिीचा 
पार्ा च शरीर-पजरश्रम हा होिा. ज्र्ाच्र्ाििळ श्रमशस्ति आली िो िेभळट कसा बिेल? त्र्ाला 
आजिजिकेची वचिा कशी राहील? कारण ज्र्ाला ही मि रीची शतिी आली िो कोठें ही चार कामें करूि 
आपले िीिि चालिील. त्र्ाला जफकीर कशाची? उलट ज्र्ाच्र्ाििळ शरीरपजरश्रम-शतिी िाहीं आजण 
भाराभर सर्तटजफकीटें मात्र आहेि, िो िाटेल िेिें िाऊि आपलें  िीिि चालिू ंशकणार िाही. खेड्ािं 
गेला िर िो कार् करील? िेिें शिेािं िो खणोल का ंबागेला पाणी िेईल? िो िेिें हिब द्ध झाल्र्ाखेरीि 
राहणार िाहीं. त्र्ाचा जिमाख फति ख चीिर बसूि टेबलािरचे कागि खरड्ाप रिा. त्र्ाला िाटेल िेिें 
िीिि चालजिणें ही गोष्ट अशतर्. म्हणूि च आपल्र्ा म लािंा सिय ि जिर्ा ही आपली िाटािी, परकी िाटंू 
िरे्, प्रत्रे्क जठकाणीं त्र्ाला अन्न जमळािें म्हणिू शरीरपजरश्रमाला ऋषींच्र्ा आश्रमािं जह पजहलें  थिाि असे 
 

स गुरुमेिाणभगच्छेत्सणमत्पाणि  श्रोणत्रय ंब्रह्मणनष्ठम्  । 
 
ग रुकडे प्रिम िार्चें िें सजमधा घेऊि च िार्चे. सजमधा म्हणिे लाकडाचंा प्रजिजिजध. ि रूि िगलािूंि 
लाकंडे आणण्र्ाची, मिूरी करण्र्ाची, शरीरपजरश्रम करण्र्ाची, सेिा करण्र्ाची िर्ारी सजमधािंीं िर्तशि 
होिे. ऋषींच्र्ा आश्रमािं प्रिम पाणी भरणें, िळणें, लाकंडें फोडणें असा साधा श्रम झाल्र्ािंिर जिणकाम, 
स िारी, लोहारी, असा कलात्मक शरीरपजरश्रम जशकािर्ाचा, त्र्ािंिर न्र्ार्, व्र्ाकरणाजि बौजद्धक 
पजरश्रम. त्र्ाच्र्ा जह प ढें वचिि, मिि, ध्र्ाि, र्ोग, भस्ति, ज्ञाि, इत्र्ािींमध्र्ें जिद्यािी प ढें िािर्ाचा. 
आश्रमािंील र्ा जशक्षणपद्धिीसंबंधीं आचार्ािें थििःच एका पत्रािं ख लासा केला आहे. 
 
 िधा : 
 जििाकं २५ ऑगथट १९३६. 
 

श्री. ..............................परंि  जशक्षणामध्र्ें आिच्र्ा घटकेला साियकिेपेक्षा ं साक्षरिेंकडे 
िें लक्ष जिलें  आहे िें आत्मिाशक आहे. ि म्ही आपल्र्ा भािाला एखािा समर् (िास) जशकजििा ंिें र्ोग्र् 
आहे. आजण िेिढें बस आहे. वकबह िा थिािलंबी उद्योगशस्ति पूणय जिकजसि होईपरं्ि अक्षर कोणाचें जह 
असो एखािा िासा पलीकडे िाऊं िरे्, असा माझा अजभप्रार् आहे. माझ्र्ा बह िेक म लांिा आजण िीं मला 
महाब जद्धिान् भासली त्र्ािंा जह एखािा उद्योग पूणय हािािं असल्र्ाजशिार् एखाि िासापेक्षा ं अजधक मीं 
कधींच जशकजिलें  िाहीं. ज्र्ािंीं थिािलंबिोपर्ोगी एखािा उद्योग–कला हथिगि केली आहे, ज्र्ािंा 
िीिीचें िळण लागलें  आहे, ज्र्ाचं्र्ा हािूि २/४ िषें सेिा घडली आहे, अशािंा च जिशषे जशक्षणासाठीं मीं 
हािािं घेिलें  आहे. केिळ जिब यद्धाला धंिेजशक्षण द्यािें अशी माझी दृजष्ट िाहीं. अल्प अििा जिशाल ब द्धीच्र्ा 
सिय च जिद्याथ्र्ांिा (१) संपूणय थिािलंबिशस्ति, (२) िैजिक िळण, (३) सेिािृजत्त जिमाण होईपरं्ि एखाि 
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िासा पलीकडे अक्षरजशक्षण िेऊं च िरे्. त्र्ािंिर हि ेअसेल त्र्ाला केिळ अक्षरजशक्षण िव्हे पण अक्षर िारा 
बौजद्धक जशक्षण भरपूर द्यािें अशी माझी पद्धजि आहे. र्ा पद्धिीम ळें  भाराभर जिद्याथ्र्ांिर केला िाणारा 
जिरूपर्ोगी पजरश्रम टळिो. काहंीं जिद्याथ्र्ांचा आिीिि संबंध िडिो, राष्ट्राला थिािलंबी सेिक लाभिो. 
आजण जिव्हाळ्र्ाचा—ज्र्ाला उपमा िेिा ंरे्ि िाहीं असा ग रु-जशष्ट्र् सबंंध जिमाण होिो. काहंीं म लें  अििा 
त्र्ाचें आईबाप ह्या प्रारंजभक चारिोि िषांच्र्ा िपथरे्ला कंटाळिाि आजण संगजि सोडिाि. पण िी मी 
इष्टापजत्त समििों. ह्या माझ्र्ा पद्धिीम ळें  चार िोि म लें  जिराश जह झालीं आहेि. पण एकंिरींि माझ्र्ा 
श्रमाचा अपव्र्र् ि होिा ंसमिय साहार्क आजण सेिक मला आजण राष्ट्राला पाचंपंचिीस जमळाले आहेि. ह्या 
प्रत्र्क्ष फजलिामं ळें  माझे हे जशक्षण जिषर्क जिचार िे म ळािं च िीघयवचििािर उभे राजहले आहेि िे प्रत्र्क्षािें 
जह दृढ होिाि. 
 

—जििोबा. 
 

जशक्षणाच्र्ा र्ा धोरणाप्रमाणें आचार्ांिी जिणकामाजि उद्योग आजण त्र्ाचें सशंोधि एकसारखें 
चालजिलें  होिें. स िारी जह स रंू करण्र्ािं आली. गोसेिचेा प्रर्ोग जह चालू झाला. हें सिय जशक्षणाचें अपूिय 
िंत्र पाहूि एकिा ंशिेारच्र्ा मारिाडी जिद्यालर्ाच्र्ा एका जशक्षकािंीं आचार्ांिा जिचारलें  कीं, ‘आश्रमािं 
कशा िऱ्हेचे जिद्यािी िर्ार व्हािें अशी आपली अपेक्षा आहे?’ आचार्ांिी गंभीरपणें उत्तर केलें—‘ज्ञािेश्वर, 
रामिास, ि काराम, कबीर, चैिन्र् र्ापेक्षा ं खालच्र्ा ििाचे जिद्यािी िर्ार झाले िर मी माझा प्रर्ोग 
अर्शथिी समिेि.’ आचार्ांची आश्रमाच्र्ा प्रर्ोगाजिषर्ीं इिकी उच्च दृजष्ट होिी. म्हणिू च हिारों 
जिद्याथ्र्ांिा जशकिू ंशकणारा, त्र्ािंा आपल्र्ा असामान्र् जििते्तिें िश करणारा हा प रुष रे्िें केिळ १०/२० 
जिद्याथ्र्ांिर प्रर्ोग करीि होिा. त्र्ा प्रर्ोगामध्र्ें संपूणय शास्त्रीर् मलूग्राही दृजष्ट होिी. उिा. जिणकामाचा 
प्रर्ोग कापसाच्र्ा शिेाजशिार् पूणय होि िाहीं म्हणूि आचार्ांिी जिद्याथ्र्ांसह शिेीचे प्रर्ोग आरंभले. 
म ळापासूिचें ज्ञाि िसेल िर प ढचीं कार्ें जबघडिील. पार्ा मिबूि िाहीं मग इमारि िर कशी चढेल? 
म ळािं श जद्ध िसेल िर प ढें श जद्ध राहणार िाहीं. ििीं म ळािं श द्ध असिे म्हणूि प ढें जिला जमळणारे अश द्ध 
िाले िगैरे जह श द्ध होऊि िािाि. म्हणूि कापसाच्र्ा शिेीचे प्रर्ोग स रू झाले. त्र्ािं शरीरपजरश्रमाचा जह 
प्रर्ोग होिा च. थििः आचार्य र्ा कामािं अगे्रसर असे. सकाळीं सूर्ोिर्ापासूि १२ िािे परं्ि काम चालें . 
लगे च िेिण झाल्र्ािर धान्र् जििडण्र्ाचें काम व्हािर्ाचें ि प न्हा ंशिेािं वििण्र्ाख रपण्र्ाचें काम आचार्य 
आपल्र्ा जिद्याथ्र्ांसह करी. िेिें गप्पागोष्टी म ळीं च चालािर्ाच्र्ा िाहींि. िन्मर्िेिें हें काम भराभर होि 
राहािर्ाचें िें िेट संध्र्ाकाळीं सूर्य मािळेपरं्ि. कापूस-पेरणी, वििणे, कापूस-िचेणी असलीं सिय कामें 
आचार्ांिी आिडीिें केलीं. जशिार् जिळाची शिेी, गव्हाची शिेी जह आश्रमिफें  करण्र्ािं आली. िेिें 
आळीपाळीिें आश्रमचे जिद्यािी िाि आजण पाखंरें उडििू शिेराखणीचें काम करीि. माळ्र्ािर बसूि पाखंरें 
उडििािंा 
 

भतिासाठीं िो जगजेठी बसुनी माळयािर । 
पाखंरें उडिी सारंगधर ॥ 

 
र्ा ि कारामबोिाचं्र्ा अि भिाचें थमरण होई. ि कारामबोिा केिळ भिि गाि आजण पाखंरें म ळीच उडिीि 
िसि. भगिान् त्र्ाचं्र्ासाठीं िीं पाखंरें उडिी असा र्ाचा अिय लोक करिाि. िो बरोबर िाहीं. 
ि कारामबोिा इितर्ा िन्मर्ििें िें काम करीि कीं िो िणूं भगिाि च करिो असें िाटािें. ि कारामबोिा िें 
शिेीचें काम भिि समिूि च करीि 
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स्िकमशिा िमभ्यिश णसकद्ध किदणि मानि  । 
 
र्ा गीिेच्र्ा कल्पिेप्रमाणें त्र्ाचंें िागणें असे. त्र्ाम ळें  त्र्ा शिेािं अजिशर् पीक आलें . इिराचं्र्ा पेक्षा ंिाथि 
पीक रे्ण्र्ाचें कारण ि कारामबोिाचंी िक्षिा. भति अिागळ िसिो िो प्रत्रे्क काम इिराचं्र्ापेक्षा ंजह चोख 
आजण अजिशर् व्र्िस्थिि िऱ्हेिें करिो. त्र्ाला पाि आण्र्ाची चूक जह खपि िाहीं. िेिढ्यासाठीं िो रात्र 
रात्र जह िागेल. जििाचें रािपाणी करील. पण चकू होऊं िेणार िाहीं. 
 

अनपेक्ष  रु्णिदशक्ष  उदासीनो गिव्यथ  । 
 
असें भतिाचें िणयि आहे. काम करण्र्ािं त्र्ाला फलापेक्षा ं िसिे. िो अत्र्ंि थिच्छििें िक्षििें उच्च 
भजूमकेिर राहूि कोणत्र्ा जह िऱ्हेच्र्ा कष्टाची पिा ि करिा ंकाम करील आजण िें इिकें  स ंिर करील कीं 
त्र्ाचें त्र्ाला जह िें काम आपण केलें  असें िाटणार िाहीं. मग िो भगििंाचे पाड मािील. त्र्ाचा अहंकार 
र्स्त्कंजचि उरणार िाहीं. अशा केिळ समाजध स्थििींिलें  िें त्र्ाचें कमं इिरािंा जह भगििंाचें िाटािें र्ािं 
ििल िाहीं. ि सत्र्ा कबीराच्र्ा, ि कारामाच्र्ा गोष्टी सागंूि आजण त्र्ाचें अभगं म्हणििू कार् 
ि कारामबोिाचं्र्ा शिेीचा आजण कबीराच्र्ा शले्र्ाचा अि भि रे्ऊं शकेल? त्र्ाचें आचार्ांकडूि आश्रमीर् 
जिद्याथ्र्ांिा प्रात्र्जक्षक जमळि असे. 
 

त्र्ा प्रात्र्जक्षकाच्र्ा फळाचा एका आकस्थमक प्रसंगािें आश्रमिासीर्ािंा जिलक्षण िऱ्हेिें प्रत्र्र् 
आला एकिा ं आश्रमीर् जिद्याथ्र्ांिीं कोठला िरी प्रिास करािा अशी एक कल्पिा जिघाली. त्र्ाप्रमाणें 
मध्र्प्रािंािंील जसरोंच्र्ाच्र्ा प्रिासाला मंडळी जिघाली. आचार्य त्र्ािं िव्हिा च. र्ा मंडळींि खामगािंहूि 
आलेले आश्रमािंले मध कर िािंाचे जिद्यार्ति होिे. सिय जमळूि ८/९ मंडळी असिील. िध्र्ाहूि ही मंडळी 
बलारशाला गेली. िेिे िधा ििींि थिाि करण्र्ास मंडळी उिरली. ११-११॥ चा ि पारचा समर्. मध कर 
पोहणारे होिे. िे आजण ि सरे एक आश्रमीर् पोहण्र्ास पडले. िोडे पोहले. मध कर पलीकडच्र्ा काठापासूि 
५-१० हाि च िूर होिे. एकाएकीं ब डंू लागले. ब डण्र्ाचें काहंीं कारण िव्हिें. ५/६ हािािं च िे काठंािर 
िाऊं शकि होिे. ििळ च पोहणारे सािीिार आश्रमिासी हाकं मारिा ं च मििीला आले. त्र्ािंीं हाि 
जिला. िरी काहंीं िमेिा. मध कर सारखे खालीं िाऊं लागले. मोठा कजठण प्रसंग होिा! ज्र्ािंीं हाि जिला 
िे आश्रमीर् जह त्र्ाचं्र्ाबरोबर खालीं खालीं िाऊं लागले. शेंिटीं िाइलाि झालेला पाहूि त्र्ािंीं मध करांस 
साजंगिलें  ‘मी ि म्हासं िाचंिू ंशकि िाहीं.’ हें शब्ि ऐकिा ंच एका क्षणािं त्र्ािंीं त्र्ा आश्रमीर्ाचा हाि सोडूि 
जिला आजण सरळ खालीं ििींि िे ओढले गेले. अि माि आहे कीं त्र्ांिा मगरािें ओढूि िेलें  असािें. प ष्ट्कळ 
शोध केला. ििींि कोळी िपास करूि आले. पण पे्रि जमळालें  िाहीं. २/३ जििसािंीं मलै िीड मलैािर 
बह िेक भाग हाडाचा सागंाडा आजण बाकी िेसलेलें  खािीचें धोिर असें पे्रि जिसलें . मगरािे खाऊि टाकलें  
असािें. र्ा घटिेिें आचार्ांिा ि ःख जह झालें  आजण आिंि जह झाला. ि ःख अशासाठीं कीं असा िोर 
सेिाभािी जिद्यािी जििाकारण मृत्र्ूम खीं पडला. आिंिाचें कारण उघड आहे. आचार्ांिी प्राियिेंि प्रिचि 
केलें  त्र्ा िळेीं साजंगिलें  कीं ‘मी िाचंिू ं शकि िाहीं’ असें म्हटल्र्ाबरोबर ब डत्र्ा माणसािे लगे च हाि 
सोडूि िेणें हें केिढे जििकेाचें काम आहे! माझा हा जिद्यार्ति अशा िऱ्हेिें जििके ि सोडिा ं जिमोह होऊि 
मेला र्ाबद्दल मीं आिंिािें िाचािें अशी ही गोष्ट आहे. जशिार् आश्रमािं आला असिा ंमहाराष्ट्रधमाचे जहशोब 
जलजहणें, पते्त जलजहणें िगैरे काम त्र्ािें जिष्ठिेें केलें . िसें च गाईंच्र्ा सेि ेचें काम जह त्र्ािें केलें . ज्ञािाची—
अजधक जिदे्यची स द्धा ं िाछंा धरली िाहीं. सेििे च सिय समाधाि मािलें . मरिािंा परमािजधचा जििके 
िाखजिला आजण मेल्र्ािर जह त्र्ाचा िेह िलचराच्र्ा सेिेंि त्र्ाचें भक्षर् म्हणूि िष्ट झाला. केिळ खािीच्र्ा 
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पंचािें च िो िेह ओळखला गेला. िी खािी शेंिटपरं्ि जचटकूि राजहली. “केिढें हें िोर उिाहरण!” 
आश्रमािं आल्र्ाला जह फार काळ झाला िव्हिा. िों च इितर्ा उच्च कोटीला हा िरुण जिद्यार्ति पोंच ू
शकला. ‘म हूिं िजलिं श्रेर्ः ि च धूमाजर्िं जचरं’–ध मसि राहण्र्ापेक्षा ंक्षणािं चमकूि िाणें िाथि श्रेर्थकर 
होर्. अशीं अल्पार् षी चजरत्रें िगाला ज्ञाि िसोि पण त्र्ाचंें कौडकौि क करणारे आचार्य िीं जिसरणें शतर् 
िाहीं. र्ा मृत्र्ूचा आचार्ांच्र्ा जचत्तािर खोल ठसा उमटला. कोणिें जह काम िसिािंा केिळ प्रिास 
करण्र्ािं जह आश्रमिासीं र्ा िात्र्ािें थिच्छंि आहे आजण म्हणूि ईश्वरािें र्ा मृत्र्ूच्र्ा िारें हा पाठ जिला 
असें आचार्ांिी मािलें . िेव्हापंासूि काम िसिािंा केिळ प्रिासाला िाण्र्ाची कल्पिा च आश्रमािं उद भिू ं
शकली िाहीं. असा जिद्यार्ति आचार्ांच्र्ा जशक्षणाच्र्ा अपेजक्षिाप्रमाणे संि कोटीला पोंचला असिा असें 
म्हणण्र्ािं काहंीं प्रमाि वकिा अजिशर्ोस्ति होईल असें कोणी जह म्हणणार िाहीं. अशा िोड्ाश्र्ा 
जिद्याथ्र्ांिर आचार्ांची आध्र्ास्त्मक शस्ति खचय होि असे. 
 

आचार्ांची शस्ति अशा जिद्याथ्र्ांिर रे्िें खचय होई त्र्ाप्रमाणें थििः आचार्य जह िेहमीं वचिि मििािं 
आजण अभ्र्ासािं मग्ि असे. आचार्ांच्र्ा जठकाणीं मूळपासूि जिद्यार्तििृजत्त आजण अभ्र्ासीिृजत्त िन्मिाि 
म रलेली असल्र्ाम ळें  ि करिा ं जह आपणहूि अभ्र्ास च व्हािा अशी आचार्ांची स्थिजि असे. 
रामिासाजिकाचंा अभ्र्ास बडोद्यास झाला होिा. उपजिषिें, ब्रह्मसूत्रें, ििे इत्र्ािींचा अभ्र्ास त्र्ािंिर 
झाला. र्ा ििीि आश्रमािं ि काराम, ज्ञािेश्वर आजण ि ळशीिासाजि संिाचं्र्ा अभ्र्ासािं आचार्य अगिीं लीि 
होऊि गेले. आपल्र्ा गंधिाला जह लािजिणाऱ्र्ा मध रगंभीर आिािािें आचार्य ि कोबाचें अभगं म्हणि 
एकसारखे आपल्र्ा खोलींि जफरि राहाि 
 

िुज ऐसा कोिी न णदसे उदार । 
अभयदानरू्र पाडुंरंगा ॥ 
णिषयीं णिसर पणडिंा णन रे्ष । 
आंगीं ब्रह्मरस साठििंा ॥ 
उद्योगािी धािं बैसिंी आसनीं । 
पडिंें  नारायिीं मोटळें  हें ॥ 

 
असे अभगंाचे चरण िे च िे च म्हटलें  िाि. त्र्ा खोलींि त्र्ाचंा ध्िजि जििािि राही. त्र्ा पजित्र आिािािें 
सिय िािािरण भरूि राही. इितर्ािं डोळ्र्ािं अिािर अश्र धारा िहाि आहेि, सबंि चेहरा आरति झाला 
आहे, अभगं म्हणिा ं म्हणिा ंआिाि गद गि होऊि गेला आहे, असें जह होऊि िािर्ाचें. अभगं म्हणािा, 
फेऱ्र्ा घालाव्र्ा, जचत्त िन्मर् व्हािें, आिाि गद गि व्हािा, हृिर् जिरघळूि िािें, जचत्ताची जिथपंि अिथिा 
व्हािी, असा िो चमत्काजरक अभ्र्ास चाले. ि कारामबोिाचं्र्ा सिय अिथिा िणूं कार् िेिें प्रत्र्क्ष 
मिःपटािर प्रजिवबजबि होऊि िाि. रोमरोमािं िो अभ्र्ास थफ रि राही. िगाचें भाि िाहीं. हा प रुष 
एकटाच्र्ा एकटा त्र्ा जिव्र् अिथिाचं्र्ा जभन्नजभन्न िालिािं जिहार करिो आहे. भािसम द्राच्र्ा िरंगामंधूि 
माशाप्रमाणें िरंगि िािो आहे असा िेखािा जित्र् जिसािर्ाचा. राििरबारािं िसा एकेक िण रे्िो आजण 
रािाला म िरा करूि िािो त्र्ाप्रमाणें िे अभगं एकेक आचार्ांकडे र्ािर्ाचे आजण संिाचं्र्ा अिंरंगाच्र्ा 
अिेक ख णा जिििेि करूि िािर्ाचे. िे अभगं अिेक अज्ञाि प्रसंग, अिेक अज्ञाि जसद्धािंाचंा ििराणा प ढे 
ठेिािर्ाचे! संिाचं्र्ा हृिर्सम द्रािंलीं िीं सिय रत्िें आपण होऊि आचार्ांप ढें प्रकट होऊि थििःला कृिािय 
मािीि. त्र्ा संििचिािंले सगळे भाि, सगळीं रहथर्ें, सगळ्र्ा ख ब्र्ा रे्िें आत्मसाि होऊि िाि आजण त्र्ा 



 अनुक्रमणिका 

त्र्ा सिय उच्च अिथिा रे्िे थििः जसद्धपणें अि भिल्र्ा िाि. के्षपक भाग कोणिा, खोटे अभगं कोणिे िें सिय 
आचार्ांप ढें िेव्हाचं उघड होई. 
 

भति ऐसे जािा जे देहीं उदास । 
गेिें आर्ापार् णनिारुनी ॥ 

 
हा अभगं छळकािंा उदे्दशिू आहे, हा अमका अभगं अमतर्ा स्थििीचा आहे, िमतर्ाचा िम क अिय आहे. 
अशीं कोणाला ि कळलेलीं रहथर्ें आचार्ांिा सहि लीलेिे कळि. आचार्ांच्र्ा अभगंाच्र्ा चाली जह 
जिरजिराळ्र्ा सहिथफूिीच्र्ा आजण अगिीं अपूिय असि. जशिार् लहािपणीं ऐकलेल्र्ा आईच्र्ा अद भ ि 
चाली आचार्य आळििू आळििू ठसििू घेि. आईच्र्ा त्र्ा चालींि आईची मूर्ति अगिीं पजरपूणय उिरलेली 
भासे. िािािं थिरूप कोंिूि गेलेंलें  असिें. सिय सजृष्ट शब्िप्रभि च आहे. 
 

जेिें हा जीि णदिंा दान 
ियािें कणरि कििन 
जगज्जीिन नारायि 
गाईन गुि ियािे 
जो हा भीिरेच्या िीरीं 
कट धरुणनया ंकरीं 
जो हा गोपाळाचं्या मेळीं 
खेळु खेळे िनमाळी 
जो हा िंािण्यपुिळा 
जयािें नाम पाप नार्ी 
िंकु्षमी ऐर्ी ज्यािी दासी 
सिश-भािें त्यासी िुका र्रि 

 
र्ा अभगंाला आईची च चाल आचार्य लािीि. 
 

रंगा येई िो णिठाई सािंळीये डोळसे । 
 
र्ा अभगंाला आईच्र्ा कािडी पद्धिीची चाल लािल्र्ािे केिढें भािािंर होऊि िाई! 
 

पैिं आिें हरी । रं्खिक्र र्ोभे करी 
गरुड येिो फडत्कारें । ना भी ना भी म्हिे त्िरे 
मुकुट कंुडिंाच्या दीगप्ि । िेजें िंोपिंा गभगस्ि 
मेघश्याम ििश हरी । मूविनि डोळस साणजरी 
ििुभुशज िैजयिंी । गळा माळ हे रुळिी 
पीिाबंर झळके कैसा । उजळल्या दाही णदर्ा 
िुका झािंासे संिुि । घरा आिंें  िैकंुठ पीठ 
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ि कारामब िाचं्र्ा ह्या शेंिटच्र्ा प्रसंगाच्र्ा अभगंाला आईची चाल लािल्र्ािें एकिम िो प्रसंग प्रत्र्क्ष 
डोळ्र्ासमोर रे्ई आजण आचार्य त्र्ािं रंगूि िाई 
 

म्हिसी होऊणन णनकश्चिा । हरूणनया ंअिघी कििा 
मग जाऊं एकािंा । भजन करंू 

 
र्ा जह अभगंाची िी आईची चाल आजण िो अभगं म्हणि आचार्य कोठल्र्ा िरी िूरच्र्ा िगािं पार जिघिू 
िाि. केिढा हा आईच्र्ा चालींचा प्रभाि! आईच्र्ा चालीं, संिाचंीं िचिें आजण र्ा महाप रुषाचीं िन्मर्िेिें 
म्हणण्र्ाची भािमर् अिथिा म्हणिे ऐकणाऱ्र्ाला केिळ आर्िी आिंिाची लूट च असे. 
 

मनुिा रामनाम-रस पीजे । 
िाज कुसंग सिसंग बैठ णनि हणरिरिा सुणन िंीजे ॥ 
काम-क्रोध-मद-मोह-िंोभको णििसे बहाय कीजे । 
मीरा के प्रभु णगणरधर नागर िाणह के रंग में भीजे ॥ 

 
र्ा मीराबाईच्र्ा पिाचा खरा अि भि आर्िा र्ािर्ाचा. भतिीच्र्ा रंगािं रंगूि कसें िािें हें सागंण्र्ाची 
िरूर च उरािर्ाची िाहीं. आश्रमिासीर्ापं्रमाणें च महाराष्ट्र-धमािील ‘संिाचं्र्ा प्रसािा’च्र्ा आचार्ांच्र्ा 
लेखमालेिें र्ा आचार्ांच्र्ा अभ्र्ासाची िोडीशी गोडी बाहेरच्र्ा लोकािंा जह जमळंू शकली. आचार्ांची 
ज्ञािेश्वरीच्र्ा अभ्र्ासािं जह अशी च िल्लीि स्थिजि होऊि गेली. ज्ञािेश्वरीसारखा गं्रि िाचािर्ास जमळणें 
आचार्य महाराष्ट्राचें भाग्र् समिि. थििःला ज्ञािेश्वरी जकिी आिडिे िर च का िाखिािर्ाच्र्ा त्र्ा जह 
ज्ञािेश्वरींिल्र्ा च िाखििो असे त्र्ाचे उद गार आहेि. ज्ञािेश्वर ग रु, एकिाि बापासारखे, िामिेि पे्रमळ 
िोथि आजण ि काराममहाराि हे आईसारखे अशी महाराष्ट्र-संिाजंिषर्ींची र्िािय भाििा आचार्ांिी जलहूि 
ठेिली आहे. महाराष्ट्र-संिापं्रमाणें ि ळसीिासिींच्र्ा रामार्णाचा आचार्ाचा उत्कृष्ट अभ्र्ास झाला. 
ि ळसीरामार्णािर आचार्ांिी महाराष्ट्रधमांि एक अप्रजिम लेख जलजहला. ि ळसीरामार्णाचे आचार्ािें 
उत्तम िऱ्हेिें र्ोग्र् भाग जह पाडलेले होिे. अिेकािंीं त्र्ाप्रमाणें आपल्र्ा ि ळसीरामार्णाच्र्ा प थिकािं िे 
भाग उिरूि घेिले. ज्ञािेश्वरीच्र्ा जह अिेक मोठ्या ि रूथत्र्ा केलेली आचार्ांची ज्ञािेश्वरी पाहूि प ष्ट्कळािंीं 
आपल्र्ा ज्ञािेश्वरींि त्र्ाप्रमाणें फरक करूि घेिला. आचार्ांच्र्ा अशा प्रत्रे्क सिंाच्र्ा प थिकािरच्र्ा ख णा 
जह प ष्ट्कळािंा अभ्र्ास कसा करािा हें जशकिीि. र्ा ख णा म्हणिे ज्र्ा अभ्र्ासमागािें आचार्य गेलेि त्र्ा 
मागािरचीं हीं जचन्हे च होि. 
 

गुरुपदरजमृदुमंजुिं अजंन । 
नयनअणमयदृगदोष णिभंजन ॥ 
िेणह कणर णिमिंणििेक णििंोिन । 
बरनउं रामिणरि भिमोिन ॥ 

 
ज्र्ा अभ्र्ासाच्र्ा मागािें श्रषे्ठ प रुषाचीं पाउलें  पडलीं त्र्ा मागांिले रिःकण जह अभ्र्ासाला मागयिशयक 
ख णा का ंि व्हाव्र्ाि? त्र्ा ख णाचं्र्ा िशयिािें दृजष्टिरचें अज्ञािपटल िूर होऊि िािें र्ािं आश्चर्य कसलें? 
‘थिाध्र्ार् प्रिचिाभ्र्ा ं ि प्रमजििव्र्ं’ ही श्र िीचा आज्ञा ंआचार्ांच्र्ा जठकाणीं मरू्तिमंि अििरलेली जिसे. 
आश्रमािं सकाळच्र्ा प्रहरीं प्राियिेिंिर बह धा कसला िरी िगय असािर्ाचा. कधीं ि सिा उपजिषिाचा पाठ 
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घेिला िाई, कधीं गीिा जशकजिली िाई, कधीं भाष्ट्र् चालू आहे िर कधीं रामार्ण चाललें  आहे, असा 
िेखािा जिसे. आचार्ांच्र्ा खोलींि गिी िमलेली च असािर्ाची. िंडीचा भर्ंकर कडाका असो कीं बाहेर 
पािसाची झड लागलेली असो, आचार्ांच्र्ा िगािर त्र्ाचा पजरणाम होि िसे. िगय असे आश्रमीर् 
जिद्याथ्र्ांचा. पण र्ािं र्ािर्ाचे सिय च. िो िो िेिें िाण्र्ाला ित्पर असे, िमिालालिी, त्र्ाचें क ट ंब, 
िािूिी, राष्ट्रीर्शाळेचे जशक्षक सियिण िेिें रे्ि. साध्र्ा कंजिलाचा उिेड पडलेला आहे. आचार्य 
घोंगडीिर बसलेले आहेि, िािा प्रकारचें जििचेि चाललें  आहे. मंडळी अिाक्  होऊि िें ऐकि आहेि असें 
जिसािर्ाचें. प्राियिेंि जह िळेोिळेीं मागयिशयक प्रिचिें होि. त्र्ािंील काहंीं प्रिचिें महाराष्ट्र-धमांि 
आश्रमािंील प्रिचिें र्ा सिराखालीं आलीं आहेि. आचार्ांचीं प्रिचिें िीटपणें कोणी उिरूि घेिलीं 
िाहींि. जकत्रे्कािंीं िीं प्रिचिें उिरूि घेिलीं पण त्र्ा िह्या हरिल्र्ा आहेि. 
 

उद्योग आजण सेिा, थिाध्र्ार् आजण प्रिचि, भस्ति आजण िपथर्ा र्ा कक्षेंि आचार्ांचे िीिि 
सहिगिीिें चाललें  होिें. त्र्ाच्र्ा भोििीं आश्रमीर् िीिि उपग्रहाप्रमाणें जफरि होिें. केिळ 
ईश्वरलाभाखेरीि कोणिी जह अन्र् िथि  आचार्ांच्र्ा डोळ्र्ासमोर िव्हिी. ‘अिािो ब्रह्मजिज्ञासा’ म्हणूि 
घर सोडलें  त्र्ा गोष्टीला आिा ं१२ िषें झाली. १९२८ साल. त्र्ा िळेीं आचार्ांची काहंीं जमत्रमंडळी िमली 
होिी. त्र्ा िळेीं संध्र्ाकाळच्र्ा प्राियिेंि आचार्ांिी साजंगिलें  कीं, “र्ा प्रसंगी 
 

प्रासादणर्खरस्थोऽणप काको न गरुडायिे । 
 
र्ा िचिाची मला आठिण होिे. मी िरी रे्िें आश्रम चालिीि असलों िरी िो मजहमा माझा िाहीं.” आधीं 
ित्त्िज्ञािाची, िैराग्र्ाची िीव्रिा आचार्ांच्र्ा जठकाणीं प्राम ख्र्ािें जिसे. िें उग्रिशयि होिें. हळंू हळंू साधिेंि 
प ढें िािा ंिािा ं जचत्र जिरघळूि गेलें . आचार्य र्ा ििीि आश्रमािं सिंाचं्र्ा भस्तिपे्रमाच्र्ा रसािं पूणय रंगूि 
गेले. त्र्ाम ळें  
 

णपकणिंया सेंद कडूपिा गेिंें  । 
 
अशी त्र्ाची मध र अिथिा प्रिीि होऊं लागली. त्र्ाम ळें  च थििःची व्र्ास्प्ि जह िाढि िाऊि, थििःची 
र्ोग्र्िा जकिी जह असली िरी िगाशीं समरसूि िो उद गार काढिो. 
 

प्रासादणर्खरस्थोऽणप काको न गरुडायिे । 
 
समोरच्र्ा पेंगणाऱ्र्ा श्रोत्र्ाकंडे पाहूि िे आत्मरूप समिूि िरसी मेहिा म्हणिो 
 

बापजी पाप में किि कीधा ंहरे् 
नाम िेंिा ंिाऊं णनद्रा आि े

 
िो च हा प्रकार. जििकी भजूमका उच्च होि िािे जििकी ििर व्र्ापक होिे. त्र्ाम ळें  थििःच्र्ा उंचीचें भाि 
च जशल्लक उरि िाहीं. मि ष्ट्र्ािें आर् ष्ट्र्ािं कमें जकिी केलीं र्ािर त्र्ाच्र्ा श्रेष्ठिेचें माप अिलंबूि िाहीं. 
त्र्ाची अिथिा जकिी बिलली, त्र्ाची भजूमका कार् झाली, िो जकिी उच्चिशलेा गेला र्ािर त्र्ाची श्रेष्ठिा 
अिलंबूि आहे. भजूमका उच्च झाली कीं िगाची सेिा केली च. अशी खरी सेिा जििेश करूि िाखजििा ंरे्ि 
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िाहीं कारण िी कमात्मक िसूि िी भािात्मक असिे. र्ा जशल्पकारािें अम क इिके इिके प िळे िर्ार 
केले, त्र्ा जचिाऱ्र्ािें इिकीं जचत्रें काढलीं असा जहशबे िेऊि त्र्ा श्रेष्ठ प रुषाची सेिा िाखजििा ंरे्ि िाहीं. 
अशी सािंसेिा त्र्ाची िसिे. त्र्ाची सेिा कशी होिे, केव्हा ंहोिे, जकिी होिे हें सागंिा च रे्ि िाहीं. िी 
बह धा िगाला कळि जह िाहीं. बापूंच्र्ा वहि -म सलमािाचं्र्ा िेढीबद्दलच्र्ा स प्रजसद्ध जिल्लीच्र्ा २१ 
जििसाचं्र्ा उपिासाच्र्ा िळेीं आचार्य िेिें बोलािल्र्ािरूि गेले होिे. त्र्ा िळेीं प्राियिेंि बापूिी उपजिषिें 
म्हणण्र्ास सागंि. िेिें ि सरें कोणिें जह कमय केलें  िव्हिें. पण उपजिषिें म्हणिािंा होणारी िन्मर्िा, 
अत्र् च्च भजूमकेम ळें  त्र्ा शब्िाचं्र्ा िारें प्रकट होणारा भाि र्ािंीं िेिल्र्ा मोठमोठ्या प ढाऱ्र्ाचंें जह लक्ष िधेलें . 
पंजडि मालजिर्ािंीं थििः आचार्ांचा पजरचर् करूि घेिला. आचारं्चें शरीर कृश होिें. त्र्ाम ळें  अम क 
इिकें  िूध, लोणी असा आहार त्र्ांिीं स चजिला. पजंडििींिा आचार्ांची उपजिषिें ऐकूि अपार आिंि 
झाला. ही िी िोर सेिा िी िगाला कशी कळणार? संिािंा सिंोषजिण्र्ापलीकडे सेिा िी कार् राजहली? 
िाथिजिक उपजिषिें म्हणणें ही काहंीं सेिा िव्हें. उपजिषिें कोणी जह म्हणिो. पण त्र्ािं आजण र्ा म्हणण्र्ािं 
केिढें अंिर! आजण िें अंिर शब्िािंी सागंणार िरी कसें? एकच िातर् अम क मि ष्ट्र्ािें उच्चारलें  कीं काहंीं च 
िाटंू िरे्. आजण अम क मि ष्ट्र्ािें उच्चारलें  कीं िें िेट हृिर्ाशंीं जभडािें र्ाचें कारण त्र्ा शब्िाच्र्ा उच्चारकाची 
भजूमका. र्ा भजूमकेच्र्ा असामान्र्त्िाम ळें  च आचार्य थििः िो अभ्र्ास करीि, जिद्याथ्र्ांिा जशकिीि वकिा 
िमिालालिीसारख्र्ाशंीं सभंाषण करीि िो िो उद्योग करीि अििा जििोिात्मक सहि बोलणें बोलीि 
अििा सहि रे्िा ंिािा ं िे अभगं म्हणि त्र्ा सिांि िगाची िकळि असामान्र् सेिा होि होिी. कारण 
आचार्ांची भजूमका एकसारखी िर िर चालली होिी. 
 

िी िर िर िािा ंिािा ंइिकी परमोच्च झाली होिी, त्र्ाची ब जद्ध इिकी सूक्षमिशी होऊि गेली होिी 
आजण त्र्ाचें हृिर् इिकें  भािमर् आजण पजरश द्ध होिें कीं त्र्ाच्र्ा दृजष्टपिािं आला िाहीं असा खऱ्र्ा सेिचेा 
जिचार च राजहला िाहीं. राष्ट्रसेिसेाठीं, राष्ट्रीर् उपासिेसाठीं त्र्ािें िकलीचे प्रर्ोग केले. त्र्ािं असामान्र् 
र्श जमळालें . त्र्ाप्रमाणें प्रिम िी उपासिा आश्रमािं बद्धमलू होण्र्ासाठीं १२ िाििा ं ि पारीं सिांिीं 
मौिपूियक आश्रमािं िकली उपासिेला बसािें असा उपिम स रू करण्र्ािं आला. अशी आश्रमीर्ाचंी रोि 
ही मौिपूियक अधा िास कमयमर् उपासिा चाले. आचार्ाची र्ा उपासिेंि ि कारामाची जिठोबा िर िेिढी 
श्रद्धा असे त्र्ापेक्षा ंरिीभर जह कमी श्रद्धा िव्हिी. र्ा श्रदे्धचा, र्ा भतिीचा, आिं केिढा पजरपोष होि आहे 
र्ाचें एकिा ं सिांिा प्रत्र्िंर आलें . रामििमीचा प्रसंग होिा. आश्रमीर्ािीं आिूबािूच्र्ा मंडळींिीं 
रामििमीजिजमत्त मौिपूियक िकली उपासिा करािी ि आचार्ांच्र्ा िोंडचे चार शब्ि ऐकाि ेअसा कार्यिम 
आश्रमीर्ािंीं र्ोिला होिा. आचार्ांकडूि अशा जिजशष्ट जििसासंाठीं कार्यिम कधीं च स चजिला िाि िसे. 
पण कोणी िसा कार्यिम रचल्र्ास आचार्य त्र्ाला प्रजिकूल िसि—त्र्ा िळेीं जिणकामाच्र्ा त्र्ा 
बराकीसारख्र्ा लाबं च लाबं इमारिींि सिय िण िमले. मौि राखूि एका मागिू एक िकल्र्ा चालजिल्र्ा 
िाऊं लागल्र्ा. िो उपासिेचा मोठा भव्र् िेखािा पाहूि, त्र्ा उपासिेच्र्ा िारें आचार्ांिा साक्षात्  ईश्वराचें 
िशयि झाल्र्ासारखें झालें . चेहरा लालब ंि होऊि गेला. भािाचा उदे्रक आिरेिासा झाला. डोळ्र्ािूंि 
अश्र धारा िाहंू लागल्र्ा. भािसमाधीची च अिथिा िी! पण िी अिािर स्थिजि आिरूि आचार्ांिी त्र्ा 
जििशीं रामिाम हा जशक्का आहे आजण कृष्ट्णोपिेश हा रोखा आहे अशा िऱ्हेिें िोडतर्ािं जििचेि केलें  होिें. 
राष्ट्रीर् उपासिेप्रमाणें च राष्ट्रीर् जशक्षणाकडे जह आचार्ांचें लक्ष असे. आश्रमाििळच्र्ा मारिाडी 
जिद्यालर्ािं आश्रमीर् मंडळींपैकीं एकाला त्र्ािें जशक्षक म्हणूि पाठििू जिलें . िेंिें िे प ढें म ख्र्जशक्षक झाले. 
त्र्ािंिर िे सबधं जिद्यालर् आचार्ांच्र्ा धोरणाप्रमाणें चालजिण्र्ाचें ठरूि आश्रमीर्ापंैकीं मोठी मंडळी िेिें 
जशक्षक झाली. जशिार् िेिें िेिें राष्ट्रीर् शाळा होत्र्ा—ि मसर, िागपूर, खामगािं, अकोला—प्रत्रे्क 
जठकाणीं आचार्ांचें लक्ष असे. ि मसरला त्र्ािें मािेकर िािंाचे जशक्षक पाठजिले होिे. खामगािंच्र्ा राष्ट्रीर् 
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जिद्यालर्ािं भाडंणिंटे झाले िेव्हा ंिमिालालिींसह आचार्य िेिें गेले होिे. खामगािंचे एक जशक्षक िर 
रे्िें रे्ऊि कार्मचे आश्रमिासी झाले होिे. राष्ट्रीर् जशक्षण पजरषिेसाठीं आचार्य िागपूरला गेले होिे. िेिें 
त्र्ाचा अजििीर् प्रभाि पडला. राष्ट्रीर् जशक्षणाप्रमाणें, राष्ट्राची िी खेड्ांिली खरी िििा आहे जिच्र्ा 
सेिचेा प्रर्ोग जह हा आश्रम स रू झाल्र्ापासूि च आचार्ांिी स रू केला. अकोला िेलमध्र्ें असिािंा च श्री. 
िमयिाप्रसाि अिथिी िािंाच्र्ा बालाघाटकडच्र्ा वहिी गृहथिाचंी ओळख झाली होिी. त्र्ािंीं आचार्ांच्र्ा 
धोरणाप्रमाणें िधा िाल तर्ािंील खेडे गािंािं सेिा करण्र्ाचें ठरजिलें  होिें. त्र्ाप्रमाणें िें गृहथि आजण 
िारकािाििी हरकरे र्ा िोघािंा अि िमें रोजहणी आजण िागझरी र्ा खेड्ािं काम करण्र्ासाठीं 
आचार्ांिी पाठजिलें . ित्पूिीं आचार्ांिी कार्यके्षत्राचें अिलोकि करण्र्ासाठीं राधाजकसि आजण जशिािी र्ा 
िोघासं खेड्ािं जफरण्र्ासाठीं पाठजिलें  होिें. आचार्य मधूि मधूि रोजहणी आजण िागझरीला िाऊि 
अिलोकि करीि आजण िें अिलोकि ि ििि सार सूचिा महाराष्ट्र-धमांि माडंीि. प ढें िर आचार्ांिी 
बह िेक आश्रमिाजसर्ािंा िधा िाल तर्ािंल्र्ा एकूण एक गािंािं जफरण्र्ाचें काम जिलें . अशा प्रकारें सिय च 
खेड्ािं आश्रमाच्र्ा सेिचेें लोण पोंचलें . र्ािंिर आश्रमािफे खेड्ािं मोठमोठ्या चळिळी स रू झाल्र्ा. 
सत्र्ाग्रहाची १९३० सालची लाट िर सियत्र च होिी. परंि  ित्पूिी हजरििासंाठीं मजंिरें ि जिजहरी 
उघडण्र्ाची चळिळ, वशिीच्र्ा झाडािूंि िारू काढूि लोक जपिाि म्हणूि खेड्ािंली वशिीचीं झाडें 
िोडण्र्ाची चळिळ, सत्र्ाग्रहाची चळिळ, जिकडे जिकडे खेड्ािं आश्रमकें दे्र काढण्र्ाची चळिळ, अशा 
चळिळीला पूर आला. कॉलऱ्र्ाची साि आली काहंीं उपार् करा, अशा उपार् र्ोििा आचार्ांच्र्ा 
सल्ल्र्ािें एकामागिू एक अिेक प्रकारें होऊं लागल्र्ा. खेड्ािं पूणय प्रिशे झाला. रािकारणािं जह 
आचार्ांिी भाग घ्र्ािा अशी िमिालालिींची इच्छा असे. परंि  आपला म ख्र् प्रर्ोग सोडूि आचार्य केिळ 
बोलतर्ा रािकारणािं कधीं च पडले िाहींि. परंि  िागपूर, वहगणघाट, काटोल अशा जठकाणी 
प्रसंगाि सार व्र्ाख्र्ािाला हजरििपजरषिेसारख्र्ा कामाला िे िाि. एकिां िमिालालिी िासबाबूंच्र्ा 
भेटीसाठीं उमराििीला घेऊि गेले होिे. जििडण कीच्र्ा भाडंणासाठीं बॅ. सेिग प्ि आले िेिें जह आचार्य गेले 
होिे. मगिलालभाई गाधंी एकिा ंआचार्ांिा शिेकीप्रिशयिािय प ण्र्ास घेऊि गेले होिे. ‘साहेबाची कोंबडी’ 
हा ित्संबधंी आचार्ांचा महाराष्ट्र धमांि लेख आलेला आहे. आचार्ांिी आपला धाकटा भाऊ 
रािगोपालाचारींच्र्ा सेिेंि १॥ िषय ठेिला होिा. पजंडि मालिीर् िार्कम सत्र्ाग्रहाचें जिरीक्षण करण्र्ास 
िाणार होिे पण िे िाऊं शकले िाहींि म्हणिू बापूिींिीं आचार्ांिा जिकडे पाठजिलें  होिें. िेिें आचार्ांिी 
प्रिम च इंग्रिी भाषण केलें . त्र्ाचा गोषिारा ॲिी बझेंटबाईच्र्ा न्र्ू इजंडर्ा िगैरे पत्रांिूि आलेला होिा. 
खरोखर िो जिषर्जििृत्त होऊि ब्रह्मचारी राजहला त्र्ािें स्त्रीिािीची सिोत्तम सेिा केली. 
मािृभािपजरपोषाखेरीि स्त्रीिािीची उत्तम सेिा िाखजििाचं रे्णार िाहीं. ििाजप आचार्ांच्र्ा उच्च 
भजूमकेप्रमाणें त्र्ाला अि रूप अशा ं सेिाके्षत्रें, त्र्ाला अि रूप अशीं साधिें आजण माणसें आचार्ांकडे रे्ि 
गेलीं. त्र्ाप्रमाणें आधीं कन्र्ाशाळा रे्िें जिघूि प ढें त्र्ािं साबरमिीच्र्ा म ली िाखल झाल्र्ा आजण 
कन्र्ाश्रमाचें जिशाल थिरूप त्र्ा मूळच्र्ा लहािशा शाळेला आलें . ि आचार्ांच्र्ा सेिाकार्ांि र्ा जह 
स्त्रीसेिचे्र्ा अंगाचा अंिभाि झाला. 
 

र्ा ििीि आश्रमािं १९२४ िे ििळ ििळ १९३४ परं्ि १० िषांचा काल गेला. र्ा िहा िषांि 
िगािं—िगाचें कशाला–वहि थिािािं केिढालीं स्थित्र्ंिरें झालीं! आजण िगाच्र्ा स्थित्र्ंिराच्र्ा मािािें 
आचार्य जकिी िरी प ढें गेले! त्र्ािें त्र्ा अिधींि कार् कार् केलें , आश्रमामध्र्ें कोणकोणत्र्ा घटिा झाल्र्ा, 
त्र्ाच्र्ा मिोजिकासाची कसकशी पजरणजि होि गेली, त्र्ािें ििीि कोणकोणिीं माणसें िोडलीं, त्र्ाच्र्ा 
सेिाकार्ाचा व्र्ाप कसकसा िाढि गेला, 
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ज्ञानी आणि उदास । समुदायािा हव्यास 
 
हें दृश्र् कसें रंगि गेलें  हें सागंण्र्ाची शस्ति आजण पात्रिा कोठूि आणािी? त्र्ाचें सगंििार जििचेि कोण 
करील? िथि िः आचार्ांच्र्ा थिार्ी आश्रम चालजिण्र्ाचा हा च सिांि मोठा काल होिा. साबरमिीच्र्ा 
आश्रमाचें मूळ बीि. िमिालालिींच्र्ा बगीच्र्ािं त्र्ाला ििीि एक पाि फ टलें  त्र्ाचें ि सरें पाि म्हणिे 
घासबंगल्र्ािंलें  िाथिव्र्. र्ा ििीि आश्रमािंलें  िाथिव्र् हें र्ा आश्रमरूप सेिािृक्षाचें मोठें मिबूि खोड 
बिले. रे्िूि प ढें िािा कार्ांच्र्ा जभन्न जभन्न शाखा फ टि राहूि हा सेिािृक्ष एकसारखा फोंफािि गेला. 
आचार्ांचें िीिि हा त्र्ाचा प्राण होिा. र्ा ििीि आश्रमािंल्र्ा सामान्र् गोष्टी र्ाच कारणाम ळें  महत्त्िाच्र्ा 
आजण वचििीर् ठराव्र्ा र्ािं आश्चर्य िाहीं. रे्िें ििीि इमारिींचा अि भि आला, रे्िें घासबंगल्र्ाप्रमाणें 
आिार जिशषे िसे, िरी आचार्ांच्र्ा बंधंूच्र्ा िीघयकालीि आिाराम ळें  सेिाश श्रषेूचा लाभ जमळाला. 
आचार्ांिी रे्िें अन्नशास्त्राचा अभ्र्ास केला. िोलूि खाण्र्ाला स रुिाि केली. घास बंगल्र्ािं जकत्रे्क िळेा ं
रात्रीं १२-१२-िािेपरं्ि आचार्य बोलि राहाि. रे्िें आचार्ांिी रात्रीच्र्ा मौिाचा अपार लाभ आपल्र्ा 
जठकाणीं म रििू टाकला. रात्री मौिाचा त्र्ािें जिर्मच घेिला. रे्िें िकली उपासिा स रू झाली. रे्िें शिेीचे 
प्रर्ोग केले. रे्िें गोरक्षणाचें सूिोिाच झालें . रे्िें िमिालालिी प्रभजृि संिसज्जिाचंा पजरचर् िाढला. 
रे्िपासूि च खेड्ाचें काम स रू झालें , राष्ट्रीर् शाळेचा अि भि रे्िें जमळाला. कन्र्ा शाळा आजण कन्र्ा श्रम 
रे्िेंच जिघाला. खेड्ाशीं पजरचर् िाढूि खेड्ािं प्रिशे झाला. महात्मािी मधूि मधूि रे्ऊं लागूि त्र्ाचें 
शेंिटीं िधा हें च जििासथिाि झालें . रे्िें चखासंघािंली मंडळी जशक्षणािय रे्ि, रे्िें असिािंा च आचार्ांच्र्ा 
िजडलािंीं चखासंघाला रंगकाम चादं्याला सहा मजहिे राहूि जशकजिलें , र्ा आश्रमािं असिािंाच 
िमिालालिींचें पजहलें  मंजिर हजरििासंाठीं उघडें झालें . हजरििाचंी चळिळ, वशिीचीं झाडें िोडण्र्ाची 
चळिळ, मंडळींचा उत्तरोत्तर अजधकाजधक िमाि र्ा च आश्रमािं झाला. र्ा च आश्रमािं जिरजिराळ्र्ा 
प्रसंगामं ळें  उपिासाजिकाचंा अि भि आला. महात्मािींचे साि जििसाचें उपिास रे्िें च झाले. र्ा च 
आश्रमािं असिा ंआश्रमीर्ापंकैीं काहंींच्र्ा गाहयथथ्र्-िीििाला स रुिाि झाली. र्ा आश्रमािं आचार्य सिंाशंीं 
केिळ एकरूप झालेि. त्र्ाचंी कठोर िैराग्र्िृजत्त फळीभिू होऊि जिचें भतिीच्र्ा परममध र रसािं रे्िें च 
रूपािंर झालें . महाराष्ट्र-धमय साप्िाजहकाचा प ष्ट्कळसा भाग रे्िेंच जलजहला गेला. आचार्ांिी रात्रीं 
जििण्र्ापूिीं वकजचि जिचार रे्िें च टाचण्र्ाला स रुिाि केली, त्र्ा जिचाराचंी जिचारपोिी र्ा च आश्रमािं 
िर्ार झाली. शेंिटीं गीिाई जलहूि आचार्ांिी सिय िगाची मोठ्यािंली मोठी सेिा केली िी र्ा च आश्रमािं 
बसूि. गीिाई ही आचार्ांची सिोत्कृष्ट कृजि. भगििंाचंी भगिद गीिा आबालस बोध खरी. परंि  िी आिा ं
संथकृिम ळें  ि बोध झाली. िी आचार्ांिी मराठींि जलहूि केिढा उपकार केला! त्र्ाची कल्पिा फारच 
िोड्ािंा रे्ईल. परंि  आचार्ांिा िर कशािं थफूर्ति असेल िर र्ा च धमयप्रचार-कार्ांि. त्र्ाचें उत्कृष्ट 
साधि र्ा गीिाईच्र्ा रूपािें रे्िें त्र्ािें सहि एका जिजमत्तािें िर्ार केलें . र्ा ििीि आश्रमािं ि सरें ििीि 
काहंीं ि घडिें िरी केिळ र्ा एका च कृिीिें र्ा आश्रमाला िशयिीर्त्ि रे्िें. मग िेिें महात्मािींसारख्र्ािंा 
र्ािसेें िाटलें , िेिें र्ा महाप रुषाची मूर्ति रातं्रजििस िािरली, िेिें त्र्ाचे जिद्यार्ति त्र्ाच्र्ा भोििी 
एकजिष्ठपणें राजहले, िेिें जित्र् ििीि पजित्र प्रर्ोगाचा उद्योग चालि गेला, िेिें अिेक िोर प रुषाचें पार् 
लागले त्र्ा थिािाच्र्ा िशयिीर्त्िाचें जकिी म्हणिू िणयि करािें? िरी आिा ंकालौघामध्र्ें िें थिाि, िो 
महाप रुष, त्र्ाचें कार्यके्षत्र र्ाचंा फारस संबधं राजहला िाहीं िरी त्र्ा थिािाला आलेलें  महत्त्ि मात्र कार्मचें 
च उरलें  आहे. पजरसाच्र्ा संगिींि आलेलें  स िणयत्ि िष्ट होईल कार्? महाप रुष एकेका थिािाला थपशय 
करिो, त्र्ाचें पजरिियि करिो, लगे च प न्हा ंि सऱ्र्ा थिािाला पािि करण्र्ासाठीं प ढें िािो. रे्िें असें च 
झालें . प्रिम िमिालालिींच्र्ा खासगी बगीच्र्ािं आश्रम होिा. प ढें िें जठकाण खासगी राजहलें  िाहीं. 
िमिालालिींिीं िी साियिजिक सथंिा केली. त्र्ािंिर घास बंगल्र्ािं आश्रम गेला. िेिें िमिालालिींिीं 
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आपलें  जििासथिाि केलें . पण त्र्ाचें जह शेंिटीं अजिजिशाळेंि रूपािंर झालें . र्ािंिर र्ा ििीि आश्रमािं हा 
महाप रुष १० िषें राजहला. र्ािंिर हा आश्रम जह मजहला मंडळाच्र्ा साियिजिक संथिेच्र्ा हािािं जिला 
गेला. धन्र् िो काळ आजण धन्र् िें थिळ! कालथिलािीि अशा महाप रुषाचं्र्ा लीलाप्रसंगाचीं हीं थमारकें  
िड खरीच पण त्र्ाचं्र्ा ि सत्र्ा थमरणािें जह भाजिकािंा िीं हें च सागंिाि त्र्ाला कार् करणार? िर कोठें 
थिगय असेल िर रे्िें च आहे! रे्िें च आहे!! रे्िें च आहे!!! भतिाचं्र्ा संगिींिें त्र्ािंा जह भति-सामथ्र्य र्ािें 
र्ािं ििल कार्? 
 

िीथीकुिंणि िीथाणि 
सुकमीकुिंणि कमाणि 
सत् र्ास्त्री कुिंणि र्ास्त्राणि 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ३६ िें 
 

राष्ट्रीय-र्ाळा 
 
‘जन्द्मना िार्िे शूद्रः संथकारात्  जिि उच्र्िे’—मि ष्ट्र् िन्मिः शूद्र आहे. संथकारािें िो जिि होिो. सथंकार 
म्हणिे जिजशष्ट जिजध िव्हि. िर संथकार म्हणिे कार्ािाचामिािर होणारे िैिी संपत्तीचे पजरणाम. मि ष्ट्र् 
िाथिजिक िन्मिः च िैिी संपत्तीचे ग ण घेऊि आलेला असिो. परंि  त्र्ािर िडिेचें आिरण असिें. िें 
काढूि टाकणें हें संथकाराचें काम आहे. िगडामध्र्ें मूर्ति लपलेलीच असिे. मूर्तिकार आपल्र्ा कलेच्र्ा 
संथकारािें िी फति प्रकट करीि असिो. म्हणिू शूद्र म्हणिे क्ष द्र िव्हे. शूद्र म्हणिे मूळ िथि . जिचा जिजशष्ट 
जिकास म्हणिे जिित्ि होर्. िन्म झाल्र्ाबरोबर मि ष्ट्र् शूद्र असला िरी त्र्ाच्र्ा जिित्त्िाच्र्ा 
संथकरणाला—त्र्ाच्र्ा ि सऱ्र्ा िन्माच्र्ा िर्ारीला—िाबडिोब स रिाि होिे. गृहजशक्षणािं आई, बाप, 
भाऊ इत्र्ािींच्र्ा क ट ंबजशक्षणािं जिित्िाची पूिय िर्ारी करूि जिली िािे. ग रुगृहीं म लगा गेला कीं िेिें 
त्र्ाचा िणू ंििीि िन्म झाला. िेिें कौट ंजबक िािािरण असिें परंि  क ट ंबािंलें  सासंाजरक म्हणिे च थिािी 
िािािरण िाहींसें होिें. िेिें एकिम ििीि सृष्टीला आजण ििीि दृष्टीला स रिाि होिे. ही ििीि सजृष्ट 
ज्ञािात्मक असिे आजण ही ििीि दृजष्ट सेिचेी असिे. ज्र्ा सेिेंसाठीं हें सिय करािर्ाचें िी सेिा िरी कोणाची 
करािर्ाची? सेिा आिूबािूच्र्ा िगाची. र्ा आिूबािूच्र्ा िगाची मर्ािा ही ज्र्ाच्र्ा त्र्ाच्र्ा किृयत्िाच्र्ा 
जिकासािर अिलंबिू आहे. परंि  काहंी िरी जिजशष्ट मर्ािा हिी म्हणूि राष्ट्रापरं्ि ही मर्ािा जभडिली 
िािे. राष्ट्र म्हणिे सेिचेी मर्ािा. िशी प्रत्रे्काला िेहाची मर्ािा असिे, िेहाच्र्ा मर्ािेंि राहूि िो 
िेशाची सेिा करिो त्र्ाप्रमाणें िेशाची जिजशष्ट मर्ािा म्हणिे राष्ट्र. र्ा मर्ािेंि राहूि िो िगाची सेिा 
करील. राष्ट्राची सेिा जह िो अशा च गािंाच्र्ा सेिचे्र्ा मर्ािेंि करंु शकिो. गािंाची सेिा स द्धा सेिचे्र्ा 
काहंीं जिजशष्ट प्रकाराच्र्ा मर्ािेंि राहूि िो करंू शकिो. मर्ािा कशी जह असो. िी व्र्ापक होिो कीं कमी 
व्र्ापक होिो, सेिमेध्र्ें मर्ािा असली िरी भेिभाि हा म ळीं च िाहीं. िोि माणसें ब डिाहेि. मला फति 
एकाला च िाचंजिणें शतर् आहे. अशा स्थििींि मी माझ्र्ाििळ प्रिम िो असेल त्र्ाला िाचिीि ही मर्ािा 
झाली. पण मी िर िोहोंपकैीं एक वहि थिािंला आहे म्हणिू त्र्ाला िाचिू ंपाहीि िर िो भेि झाला. म्हणिे 
मर्ािाभगं झाला. म्हणूि ग रुकडे गेलेला प्रत्रे्क म लगा हा िगाचा उत्तम सेिक होण्र्ासाठीं िािो. िो 
जिि होिो, िो सेिा उत्तम करण्र्ासाठीं जिि होिो. िाथिजिक िो िगाची सेिा करण्र्ासाठीं च जिि होिो. 
परंि  िगाच्र्ा अफाट कल्पिेला मर्ािा घालण्र्ासाठीं म्हणिे राष्ट्रसेिसेाठीं िो जिि होिो असें 
म्हणािर्ाचें. र्ा दृष्टीिें ग रुचें जशक्षण हें राष्ट्रीर् जशक्षण आजण ग रुचें जशक्षणथिाि ही राष्ट्रीर् शाळा आपोआप 
च ठरिे. 
 

राष्ट्रीर् शाळा आजण आश्रम र्ािं फरक इिका च कीं राष्ट्रीर् शाळेंि सेिचेी लार्की जिमाण 
करण्र्ाकडे म ख्र् लक्ष जिलें  िािर्ाचें, मग िींिूि जिघणारा जिद्यार्ति कोणी सेिलेा सियथिी िाहूि घेिो कीं 
अल्पथिल्प सेिा करो िो त्र्ाचा प्रश्ि राहील. पण सेिलेा लागणारी दृजष्ट आजण र्ोग्र्िा त्र्ाला राष्ट्रीर् 
शाळेंि जमळालेली असेल. परंि  आश्रमािं सियथिी सेिलेा िाजहलेलीं च माणसें असािर्ाचीं. आश्रमािं िी 
काहंीं र्ोग्र्िा आहे िी सेिेंि अपयण करण्र्ाकडे म ख्र् कल. राष्ट्रीर् शाळेंि र्ोग्र्िा उत्पन्न करण्र्ाकडे 
म ख्र् कल. आश्रमािं जशक्षण जमळेल िें सहि पद्धिींिें जमळेल. राष्ट्रीर् शाळेंि म द्दाम जशक्षण-र्ोििा 
ठरजिलेली असेल. आश्रम ही व्र्ापक संथिा. राष्ट्रीर् शाळा ही मर्ाजिि संथिा. आश्रमामध्र्ें म ख्र्िः 
थिपे्ररणेिें आलेलीं माणसें असािर्ाचीं. राष्ट्रीर् संथिेंि पालकपे्ररणेम ळें  आलेलीं म लें  असािर्ाची. 
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आश्रमािं अिेक प्रर्ोग व्हािर्ाचे. राष्ट्रीर् शाळेंि अिेक प्रर्ोगािंा जििकासा िाि िाहीं. आश्रमािं श्रमाला 
म ख्र् महत्त्ि. राष्ट्रीर् शाळेंि जशक्षणाला म ख्र् महत्त्ि. असा राष्ट्रीर् शाळा आजण आश्रम र्ािं फरक 
असािर्ाचा. 
 

परंि  फरक म्हणिे भेि िव्हे. वकिा जिरुद्धपणा जह िव्हे. पाणी, बफय  आजण िाफ र्ािं फरक असला 
िरी जभन्निा िाहीं. राष्ट्रीर् शाळा र्ा बफासारख्र्ा. आश्रमासारख्र्ा संथिा ह्या िद्यापं्रमाणें आजण 
काँगे्रससारख्र्ा संथिा ह्या िाफेप्रमाणें समिल्र्ा पाजहिेि. िेशािं िषाकालीि समदृ्धीचें िार् मंडल िर्ार 
करणें, हें काँगे्रससारख्र्ा संथिाचंें काम. िंडपणािें िीििािंील सेिचेें घिीभिू कें द्रीकरण करणें, हें राष्ट्रीर् 
शाळाचें काम आजण ििीप्रमाणें सिि सेिामर् िीिि िाहिें राखणें हें आश्रमाचें काम. एका बािूल िंड बफय  
आजण ि सऱ्र्ा बािूला गरम िाफ र्ाचं्र्ामध्र्ें पाणी िसें रहािर्ाचें त्र्ाप्रमाणें काँगे्रससारख्र्ा संथिाचं्र्ा 
व्र्ापक चळिळींशीं िसा आश्रमाचा संबधं रे्ई—झेंडा सत्र्ाग्रहासारख्र्ा जिजशष्ट प्रसंगीं िसा आश्रम सेिलेा 
धाऊि िाई त्र्ाप्रमाणें ि सऱ्र्ा बािूला राष्ट्रीर् शाळांशीं जह आश्रमाचा संबधं रे्णें ही अपजरहार्य गोष्ट होिी. 
म्हणूि च बापूिींिी जह साबरमिीला आश्रमाशिेारी राष्ट्रीर् शाळा जह काढली होिी. 
 

त्र्ाचप्रमाणें रे्िे जह िध्र्ाला थिाभाजिकरीत्र्ा च आश्रमाबरोबर राष्ट्रीर् शाळा जिघणें अपजरहार्य 
होिें. िथिूबरोबर छार्ा िशी रहािर्ाची च िशी आश्रमाबरोबर राष्ट्रीर् शाळा ही थिाभाजिकपणे उत्पन्न 
व्हािर्ाची च आजण छार्ा िशी िथिूच्र्ा आकाराची असािर्ाची त्र्ाप्रमाणें राष्ट्रीर् शाळेचा प ष्ट्कळसा 
आकार आश्रमिीििाला जमळिा असा च असािर्ाचा. आजण िसा माध्र्ान्हीं सूर्य आला म्हणिे िथिूची 
छार्ा त्र्ा िथिूमध्रे् च एकप्रकारें समाििू िािर्ाची त्र्ाप्रमाणें सत्र्ाग्रहाश्रमाचें म ख्र् ित्त्ि, म ख्र् प्रकाश 
िो सत्र्ाग्रह त्र्ाचा प्रकाश ज्र्ा िळेीं िीव्र होऊि गेला—सत्र्ाग्रहाची चळिळ प्रचंड प्रकाश टाकंू लागली 
त्र्ा िळेीं राष्ट्रीर् शाळा जह एक प्रकारें आश्रमािं समाििू गेली. 
 

सिय च राष्ट्रीर् शाळािंा आश्रमाच्र्ा साजन्नध्र्ािं राहण्र्ाचें भाग्र् जमळणें कजठण. ििाजप ज्र्ाप्रमाणें 
चागंल्र्ा जठकाणाच्र्ा सजन्नधींि राष्ट्रीर् शाळा असािी वकिा ज्र्ाप्रमाणें चागंल्र्ा ग रूच्र्ा साजन्नध्र्ािं राष्ट्रीर् 
शाळेंिील म लें  असािींि त्र्ाप्रमाणें आश्रमासारख्र्ा आिशय संथिेच्र्ा साजंन्नध्र्ािं राष्ट्रीर् शाळा असािी, असा 
जित्र्-जसद्धािं करण्र्ास हरकि िाहीं. मोठ्या झाडाखालीं लहाि झाड िाढि िाहीं, हा जसद्धान्ि रे्िें लाग ू
होि िाहीं. हा थिाियशास्त्रािंला जसद्धान्ि आहे. परमाियशास्त्रांिला जसद्धािं र्ाच्र्ा उलट आहे. िोराचं्र्ा 
छत्रछार्ेंि च लहािाची िाढ व्हािर्ाची. मोठ्या झाडाखालीं लहाि झाड िाढि िाहीं हा जसद्धािं िर लाग ू
करािर्ाचा िर मोठ्या ग रूच्र्ा हािाखालीं लहाि जिद्याथ्र्ांचें जशक्षण च व्हािर्ाचें िाहीं. असा 
अििथिाप्रसंग रे्ईल. आई मोठी मूल लहाि, ग रू मोठा जिद्यार्ति लहाि, प ढारी मोठा अि र्ार्ी लहाि, 
जसद्ध मोठा साधक लहाि, िेि मोठा भति लहाि, अशी िोडी च मग बसािर्ाची िाहीं. म्हणूि— 
 

करी मस्िक ठेंगिा । िंागे संिाचं्या िरिा 
 
ह्यािं जिळमात्र शकंा िाहीं. ‘िम्रत्ििेोन्नमंिः’ िम्रत्िािें च रे्िें िाढ होईल. 
 

र्ा सिय गोष्टींची कल्पिा आचार्ांच्र्ा सहिासाम ळें, गाधंीिींच्र्ा सहिासाम ळें  िमिालालिींिा 
होिी. त्र्ािंा जशक्षण-कार्ाची आिड होिी. थििः जिशषे जशक्षण घेिलें  िसलें  िरी िगिाच्र्ा अि भिाचें 
सहि-जशक्षण जमळालेंलें  असल्र्ाम ळें  िमिालालिींिी िािूिींच्र्ा सहकार्ािें जशक्षणाचें कार्य १९१० 
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पासूिच चालजिलें  होिें. त्र्ा िळेीं त्र्ाचंा आचार्ांशीं वकिा महात्मािींशीं सबंंध आलेला िव्हिा. त्र्ाम ळें  त्र्ा 
जशक्षणाच्र्ा आिडीला र्ोग्र् अशी दृजष्ट प्राप्ि झाली होिी, असें म्हणिा ं रे्णार िाहीं. त्र्ािंीं त्र्ा िळेीं 
मारिाडी समािािंील जशक्षणजिषर्क औिाजसन्र् िूर करण्र्ासाठीं मारिाडी जिद्यार्तिगृह काढलें  ि थििः 
त्र्ाला २१ हिार रुपरे् जिले. प ढें त्र्ांिीं १९१२ मध्र्ें मारिाडी जिद्यालर् काढलें . १९२० ला मारिाडी 
जिद्यालर्ाची प्रचंड इमारि, बोजडंग ि जशक्षकासंाठीं घरें िर्ार झाली. त्र्ािंिर िमिालालिींचा 
महात्मािींशीं संबधं आला. िध्र्ाला आश्रमाची संथिापिा होऊि आचार्ांशीं िमिालालिींचा पजरचर् 
झाला. र्ाप ढें मारिाडी जिद्यालर्ािं शतर् जििकें  राष्ट्रीर् िािािरण ठेिण्र्ािं आलें . म ख्र् अध्र्ापक 
ित्तोपंि मोहिी हे आश्रमािं आचार्ांकडें मधूि मधूि रे्ऊं लागले. प ष्ट्कळ िळेा िळण्र्ाची िीक्षा घेण्र्ास जह 
िे रे्ि. आचार्ांिा जह आठिड्ािूंि एक जििस मारिाडी जिद्यालर्ािंील जिद्याथ्र्ांिा बोध िेण्र्ासाठीं िे 
घेऊि िाि. असा परथपरपजरचर् िाढि च होिा. मारिाडी जिद्यालर्ािंील जिद्याथ्र्ांचा आश्रमीर्ाशंीं 
पजरचर् करूि िेण्र्ासाठीं एकिा ंत्र्ािंीं सिय आश्रमीर्ासं मारिाडी जिद्यालर्ािं बोलाििू िेलें  होिें. होिा ं
होिा ंआश्रमािंले एक गृहथि भाथकरराि परािंपे मारिाडी जिद्यालर्ािंले म ख्र् जशक्षक झाले. अशा रीिीिें 
िे १ ि लै १९२४ िे ३० िूि १९२५ परं्ि स मारें एक िषय जशक्षक होिे. िे जििले जशक्षक होिे िरी आश्रमीर् 
होिे. आश्रमािं च राहाि होिे. त्र्ाम ळें  आचार्ांिा जिद्यालर्ाची कल्पिा पूणयपणें बसल्र्ा िागीं च रे्ि असे. 
परंि  िमिालालिींचें एिढ्यािर च समाधाि िव्हिें. त्र्ािंा र्ा संथिेंि आिा ंआमूलाग्र फरक करण्र्ाची 
इच्छा होिी. िसिशी राष्ट्राची िाढ होि होिी, राष्ट्रािं अथपृश्र्िा िूर करण्र्ाची चळिळ बद्धमूल झाली 
िर रे्िें जह अथपृश्र्िेचा गधं िको, राष्ट्राला बापूिींिीं खािीचें आद्य महत्त्ि साजंगिलें  िर रे्िें जह त्र्ा 
उद्योगाला प्राधान्र् र्ािें, राष्ट्रािं वहि म सलमािाचंी एकी पाजहिे िर रे्िें जह त्र्ाचें बाळकडू जमळािें, अशा 
प्रकारच्र्ा त्र्ाचं्र्ा अिेक र्ोग्र् कल्पिा मारिाडी जिद्यालर्ािं िाखल होऊि त्र्ा पजरणि झालेल्र्ा पहाव्र्ा 
अशी त्र्ाचंी मिीषा होिी. जशिार् रे्िें कॉलेिचें उच्च जशक्षण जमळण्र्ाची सोर् व्हािी अशी िे कल्पिा करीि 
होिे. िेिढ्यासाठीं प्रो. प णिाबंेकरािंा त्र्ािंीं बोलािलें . आप्पासाहेब पटिधयि ि साबरमिीच्र्ा आश्रमािंील 
राष्ट्रीर् शाळेंि अध्र्ापिाचें काम करणारें कृष्ट्णराि उफय  िािा क ळकणी र्ांस जह िमिालालिींिीं आमंत्रण 
जिलें . एकिोि जििस आचार्ांसमोर चचा झाली. कॉलेिचें िमि िाहीं, असें जिसूि आलें . अप्पासाहेब 
पटिधयि ि प णिाबंकेर परि गेलें . परंि  िािा क ळकणी र्ािंा िमिालालिींिी शाळेसाठीं ठेऊि घेिलें . ि 
िे १ ि लै १९२५ िे ३० िोव्हेंबर १९२५ परं्ि म ख्र्ाध्र्ापक राजहले. िमिालालिींिी आिा ंहळंू हळंू शाळेंि 
पजरिियि करण्र्ाचें िक्की ठरिलें  होिें. िे आचार्ांचा र्ा बाबिींि सल्ला घेि आजण त्र्ाचें च म ख्र् बळ 
समिि. ११ मे १९२५ च्र्ा महाराष्ट्र धमाच्र्ा अकंािं “मारिाडी जिद्यालर्, िधा—मध्र्प्रािं” र्ा 
मिळ्र्ाखालीं परािंप्र्ािंीं जलजहलेला लेख हा राष्ट्रीर् शाळेच्र्ा पूियिर्ारीचा सूचक च होिा. त्र्ािंिर ख द्द 
आचार्ांिी ‘राष्ट्रीर् छात्रालर्’ (२० ि लै १९२५) ि (२७ ि लै १९२५) रे्िील मारिाडी जिद्यालर् असे िोि 
लेख महाराष्ट्र-धमांि जलजहले. िे राष्ट्रीर् शाळेच्र्ा उिर्ापूिींच्र्ा उषःकालासारखें च होिें. शेंिटीं ३ 
िोव्हेंबर १९२५ ला मारिाडी-जशक्षा मंडळाचंें एक अजधिशेि होऊि त्र्ािं मारिाडी जिद्यालर् आजण 
जिद्यािीगृह र्ाचं्र्ा इमारिी ि जिद्यालर्ाच्र्ा सचंालिाचा अजधकार ६ िषांसाठीं पूणयपणें िमिालालिींच्र्ा 
हािीं िेण्र्ािं आला. िमिालालिींिीं आिां आश्रमािंील आचार्ांच्र्ा सहकाऱ्र्ाचंी जशक्षक म्हणिू मागणी 
केली. राष्ट्रीर्-जिद्या-मंजिर असें र्ा ििीि शाळेचें िािं ठेिण्र्ािं आलें . र्ा शाळेचे म ख्र्अध्र्ापक िािा 
क ळकणी हे च झाले. त्र्ािंीं महाराष्ट्र-धमांि त्र्ाप्रमाणें २२ िूि १९२६ ला राष्ट्रीर्-जिद्या-मंजिर-िधा हा 
लेख जलहूि र्ा ििीि जशक्षणाची रूपरेखा िाहीर केली. श्री. धोते्र, मोघे, िारकािाििी हरकारे, परािंपे, 
िाळ ंिकर जह आश्रमीर् मडंळी र्ा शाळेंि जशक्षक झालीं. त्र्ाजशिार् पूिींच्र्ा मारिाडी जिद्यालर्ािंील 
जिद्यार्तिगृहाचे व्र्िथिापक श्री. िोशी, खाििेशािूि ििीि च आलेले श्री. िते्त ि एक वहिी गृहथि अशी 
मंडळी र्ा ििीि शाळेंि काम करंू लागलीं. त्र्ाबरोबर जशक्षणजिषर्क जिचारप्रिशयिाचें जह काम महाराष्ट्र-
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धमांि लेख जलहूि करण्र्ाला स रुिाि केली गेली. िािा क ळकणी र्ािंीं पाचं, धोते्र र्ािंीं िीि आजण 
िारकािाििी हरकारे र्ांिीं एक लेख त्र्ा िळेीं जलजहला होिा. आचार्ांचे लेख िर रे्ि च होिे. 
 

िमिालालिींच्र्ा र्ा ििीि राष्ट्रीर्-जिद्या-मंजिरासंबधंीं मारिाडी समािािं म ळीं च पे्रम िव्हिें. 
उलट िमिालालिी थपशृ्र्ाथपृश्र्भेि मािीि िाहींि म्हणूि त्र्ाचं्र्ािर बजहष्ट्कार असे. त्र्ाम ळें  मारिाडी 
जिद्यालर्ाचें िजरष्ठ चालकमंडळ िें मारिाडी-जिद्या-मंडळ त्र्ािें गािंािं अलग शाळा चालजिण्र्ाची व्र्िथिा 
केली. प ढें एिढें मोठें जिद्यालर् आजण त्र्ाचे जिद्यार्ति-िसजि-गृह र्ाचंी राष्ट्रीर्-जिद्या-मंजिराला 
आिश्र्किा िाहीं असें आढळूि आल्र्ािर मारिाडी जशक्षण मंडळाला हीं थिािें परि िेण्र्ािं आलीं. आजण 
ििळ ििळ जशक्षकाचं्र्ा घरीं च हें राष्ट्रीर्-जिद्या-मंजिर चालू लागलें . 
 

आजण ही गोष्ट आचार्ांच्र्ा राष्ट्रीर्-शाळेसंबधंींच्र्ा जसद्धािंाला सियथिी अि रूप अशी च 
थिाभाजिकपणें घडूि आली. आचार्ांचा जसद्धािं त्र्ािें “कौट ंजबक शाळा” र्ा त्र्ा िळेच्र्ा महाराष्ट्र-
धमांिील लेखािं माडंलेला आहे. “जिचाराची प्रत्र्क्ष िीििापासूि फारकि झाल्र्ािें जिचार जििीि बििो. 
आजण िीिि जिचारशून्र् बििें. मि ष्ट्र् घरािं िगिो आजण शाळेंि जिचार जशकिो त्र्ाम ळें  िीिि आजण 
जिचार ह्याचंा मेळ बसि िाहीं. ह्याला उपार् म्हणिे एका बािूिें घरािं शाळा जशरली पाजहिे आजण ि सऱ्र्ा 
बािूिें शाळेंि घर घ सलें  पाजहिे. समािशास्त्रािें शालीि क ट ंबें जिमाण केली पाजहिेि आजण जशक्षणशास्त्रािें 
कौट ंजबक शाळा थिापि केल्र्ा पाजहिि. छात्रालर् वकिा जशक्षकाचें घर हा जशक्षणाचा पार्ा समिूि त्र्ािर 
जशक्षणाची इमारि रचणारी शाळा म्हणिे कौट ंजबक शाळा.”—र्ा आचार्ांच्र्ा जसद्धािंाप्रमाणें राष्ट्रीर् 
शाळेंिल्र्ा सिय जशक्षकाचंीं घरें शालीि क ट ंबें होिीं अशािंला भाग िाहीं. शालीि क ट ंबें कोठूि असणार? 
पारिंत्र्र्ािंली क ट ंबें एकिम शालीि क ट ंबें कशीं व्हािीं? 
 

िाथिजिक हा जशक्षक आजण जिद्याथ्र्ांचा जमळूि एकत्र प्रर्ोग होिा. रे्िें जशक्षकािंा जह जशक्षण 
घ्र्ािर्ाचें होिें आजण जिद्याथ्र्ांिा जह जशक्षण घ्र्ािर्ाचें होिें. जिद्यािी हा एका अिािें जशक्षक आजण जशक्षक 
हा एका अिािें जिद्यािी अशी रे्िें स्थिजि असे. जिद्यािी, लहाि जिद्यािी, जशक्षक मोठा जिद्यािी, जशक्षक 
मोठा जशक्षक, जिद्यािी लहाि जशक्षक, असें फार िर िर्ोमािािरूि रे्िें म्हणिा ंआलें  असिें. पण ि सऱ्र्ा 
दृष्टीिें जशक्षक हा लहाि जशक्षक आजण जिद्यािी हा च मोठा जशक्षक ठरािर्ाचा. कारण जिद्याथ्र्ाची चपळिा, 
जिद्याथ्र्ाची जििोषिा, जिद्याथ्र्ाची िधयमािस्थिजि जशक्षकापाशीं िसािर्ाची. “एकमेका ंकरंू साह्य अिघे 
धरंू स पंि”—अशी ही राष्ट्रीर् शाळेची कल्पिा होिी. 
 

र्ा राष्ट्रीर् शाळेंिले म ख्र्ाध्र्ापक िािा क ळकणी हे अजिशर् जिरलस आजण सिि उद्योग 
करण्र्ािं जिद्याथ्र्ांिा ििळ ििळ आिशय होिे. इिर जशक्षकािं जह जिरजिराळे िोडे फार ग ण होिे च. परंि  
र्ा सिांपेक्षा ं खरा आिशय ग रू, खरा आिशय जिद्यािी-आचार्यसमोर च आश्रमािं प्रत्र्क्ष िािरिािंा र्ा 
जिद्याथ्र्ांिा जिसे. हें आचार्ांचें उिाहरण म्हणिे र्ा राष्ट्रीर् शाळेंिल्र्ा जिद्याथ्र्ांचे एक महद भाग्र् होिें. 
िसा इमारिींि पार्ा म ळीं च जिसि िाहीं, खाबं च इमारिीला िोलूि धरिािंा जिसिाि, िसा र्ा 
राष्ट्रीर्शाळेंि आचार्य जिसि िसि. पण त्र्ाच्र्ािर च सिय शाळा उभारलेली असे. जशक्षक मात्र खाबंासारखे 
शाळेंि जिसािर्ाचे. र्ा शाळेंिल्र्ा काहंीं जिद्याथ्र्ांिा आचार्य अल्पसा िळे िेि. र्ा शाळेंि जिणकामाजि 
उद्योगाचंें जशक्षण थििंत्रपणें िेण्र्ाऐििीं जिद्यािी उद्योगजशक्षणासाठीं आश्रमािं च रे्ि. जशक्षकजह त्र्ाचं्र्ा 
बरोबर असि. आश्रमाच्र्ा िोि िळेच्र्ा सकाळ-संध्र्ाकाळच्र्ा प्राियिामंध्र्ें बह िेक जिद्यािी आजण जशक्षक 
हिर राहाण्र्ाचा प्रर्त्ि करीि. बाकी मग जिरजिराळे जिषर् जिद्याथ्र्ांिा जिरजिराळे जशक्षक जशकिीि. 
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आश्रमाचा आिशय जिद्याथ्र्ांसमोर सिि प ढे च असािर्ाचा, िसा जशक्षकासंमोर जह िो होिा च. 
आश्रमािंली म ख्र् िथि  म्हणिे एकािश-व्रिें. र्ा व्रिाचंा आिशय ठेििू जशक्षक चालेल िर च िो जशक्षण िेऊं 
शकेल अशी रे्िल्र्ा र्ा शाळेची स्थिजि होिी. केिळ जििते्तिर जिद्याथ्र्ांिा भारूि टाकणे हें रे्िें शतर् 
िव्हिें. कारण रे्िें रातं्रजििस जिद्यािी, ग रूसमििे च असािर्ाचे. केिळ जिित्ता ही िथि  काहंीं रातं्रजििस 
प्रकाश पाडंू शकि िाहीं. रातं्रजििस सिि ििळ राहूि ज्र्ा िथिूची छाप पडिे िी िथि  म्हणिे चाजरत्र्र्, 
व्रिजिष्ठा, सत्त्िशीलिृजत्त आजण खरी भस्ति. जिद्याथ्र्ांजिषर्ीं जशक्षकाला आजण जशक्षकाजिषर्ीं जिद्याथ्र्ाला 
एकसारखा अजधकाजधक आिर िाटि िाईल िर च िेिे उभर्िाचंा जिकास होईल. र्ा दृष्टीिे सिय जशक्षक 
प्रर्त्िशील होिें असे फार िर म्हणिा ंरे्ईल. परंि  िे आचार्ांच्र्ा कसोटीला जटकणारे िव्हिे, र्ािं म ळीच 
शकंा िाहीं. ज्र्ािे खऱ्र्ा जशक्षकाचें काम पत्करलें  िो आश्रमाचा संन्र्ासाचा आिशय िरी थिीकारंू शकला 
िाहीं, िरी िो गृहथिाश्रमािूंि प ढें गेला च पाजहिे, त्र्ािे ब्रह्मचर्यव्रि थिीकारूि िािप्रथिाश्रमाची पजहली 
िीक्षा घेिली च पाजहिे, त्र्ा जशिार् िो खरा जशक्षक होऊं च शकि िाहीं. िािप्रथिाश्रमाची पजहली िीक्षा 
म्हणिे ब्रह्मचर्य-व्रि. ग रुगृहािंली जिद्याथ्र्ाची िशा ही ब्रह्मचर्ाश्रमाची स्थिजि आहे. र्ा स्थििींि त्र्ा 
आश्रमाचा चालक जशक्षक च ब्रह्मचारी ि राजहला िर िो ब्रह्मचर्ाश्रम होईल च कसा? राष्ट्रीर्-शाळा 
म्हणिे ब्रह्मचर्ाश्रम आजण सत्र्ाग्रहाश्रम म्हणिे संन्र्ासाश्रम. हे िोि आश्रम आिशय िऱ्हेंिे एकमेकािंर 
चालले आहेि. अशी स्थिजि आचार्ांिा अपेजक्षि होिी. िािप्रथिाश्रमी च जशक्षक होऊं शकिो असा 
आचार्ांचा जसद्धािं होिा. कारण खरी सिंजिजिष्ठा िािप्रथिाला च माििा ं रे्ईल. संिजि िगेळी आजण 
संिजिजिष्ठा िगेळी. संिजि पशूला जह असिे. पण सिंजिजिष्ठा हें च मि ष्ट्र्त्त्िाचें िैजशष्ट्ठ्य आहे. केिळ 
आपल्र्ा म लािंा िाढिणे ि जशक्षण िेणें, त्र्ाप्रमाणे त्र्ाचं्र्ािर पे्रम करणे र्ांि संिजिजिष्ठा पूणय होि िाहीं. 
आपल्र्ा म लाबंरोबर इिर जिद्याथ्र्ांिा जह आपल्र्ा म लापं्रमाणें िागजिण्र्ािं संिजिजिष्ठा व्र्ापक बििे. आजण 
िी पक्की िेव्हा ं च होिे कीं िेव्हा ं अजधक संिजि जिमाण करणे हें मि ष्ट्र् पूणयिर्ा सोडूि िेिो. कारण 
असलेल्र्ा संििीला आजण जिद्याथ्र्ाला पूणय करण्र्ाकडे त्र्ाची शस्ति खचय होिे. र्ा सिय गोष्टी 
िािप्रथिाश्रमािं साधिाि आजण त्र्ा जह समोर संन्र्ासाचा आिशय ठेििू केलेल्र्ा असिील िर च. र्ा 
कल्पिेिे च ही राष्ट्रीर्शाळा आश्रमासंजन्नध आचार्ासंजन्नध असािी असा र्ोगार्ोग ि ळूि आला. खरोखर 
जिद्याथ्र्ांप्रमाणे जशक्षकाचंें जह हें महद भाग्र् होिें—त्र्ाचं्र्ा समोर आचार्य आजण त्र्ाचंा आश्रम रातं्रजििस 
उभा असे, हें एक पूियप ण्र्ाईचें अपूिय फळ च मािािें लागेल. 
 

सत्र्ाग्रहाश्रम हा सनं्र्ासाचा आिशय व्हािा, राष्ट्रीर्-शाळेचे जशक्षक िािप्रथिाश्रमाचे आिशय व्हाििे, 
जिद्यािी ब्रह्मचर्ाश्रमाचें आिशय व्हाििे आजण मधूि मधूि रे्णारे जिद्याथ्र्ांचे पालक हे आश्रमसंगिीिे 
गृहथिाश्रमाचा आिशय बिूि वहि धमाचें हें चि िाश्रमाचें िैजशष्ट्ट्य िे िष्टप्रार् होऊि गेलें  आहे िें बीिरूपािे 
रे्िें प न्हा ंप्राि भूयि व्हािें अशी र्ा राष्ट्रीर् शाळेच्र्ा उभारणीिे एक सहि-र्ोििा घडूि आली. त्र्ाप्रमाणे 
त्र्ािरह कूम सियची सिय आिशयस्थिजि प्राप्ि झाली कीं िाहीं हा महत्त्िाचा म द्दा िाहीं. पण आिशय स्थिजि 
आणण्र्ाची जबिचूक र्ोििा रे्िे जसद्ध झाली ही महत्त्िाची गोष्ट आहे. आचार्ांच्र्ा जठकाणी सनं्र्ासाचा 
आिशय पूणांशािे पजरणि झालेला होिा र्ािं िर जिळमात्र शकंा िाहीं. आजण र्ा च िोरािर राष्ट्रीर्-शाळेची 
सहि र्ोििा घडूि आली. 
 

आचार्ांसारखा आिशय प रुष असेल िर आश्रम आजण राष्ट्रीर्-शाळा र्ाचं्र्ा सहिर्ोििेिूि 
चि राश्रमाच्र्ा आिशय व्र्िथिेचें बीि जिमाण होऊं शकिें. म्हणूि च र्ा शाळेि फारशीं म लें  िव्हिीं. २०/२५ 
म लाखेंरीि म लाचंी संख्र्ा िाढली िाहीं िरी ह्या शाळेला िमिालालिी ज्र्ाथि महत्त्ि िेि. ग ण हे 
संख्रे्िर अिलंबूि िाहींि. उलट प ष्ट्कळ िळेा ंसखं्र्ा िाढली कीं ग ण कमी होिाि असा अि भि आहे. ह्या 
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अि भिाि रूप र्ा राष्ट्रीर् शाळेला म ख्र् महत्त्ि िेऊि िमिालालिींिीं आपलीं ि आपल्र्ा बजहणींचीं म लें  
रे्िे जशक्षणासाठीं ठेिलीं. िमिालालिीं, िािूिी, भ सािळचे अण्णासाहेब िाथिािे, ग िरािमधले 
रजिशकंर व्र्ास, ध ळ्र्ाचे रामेश्वरिी अशा िोर क ळािंल्र्ा म लािंर रे्िे जशक्षणाचा प्रर्ोग करिा ंआला. 
रत्िाजगरीचे अप्पा पटिधयि, खामगािंचे मिोहर जििाण, गंगाजबसि बिाि, चरखासघंाचे िारकािाि लेले 
र्ाचें बधूं जह रे्िें जशकण्र्ासाठीं होिे. ओळखी ओळखीिे आलेली कारं्कत्र्ांची ि िोर क ळािंली अशीं च 
बह िेक म लें  होिीं. हीं म लें  पार्खािे साफ करण्र्ापासूि र्च्चर्ािि थिच्छिेचीं सिय कामे करीि. पाणी 
भरण्र्ापासूि थिर्पंाकापरं्िची सिय गृहकमें त्र्ाचं्र्ा अगंिळणीं पडलीं. गरीब, श्रीमिं, ब्राम्हण, ब्राम्हणेत्तर, 
थपृश्र्, अथपृश्र् असा कोणिा च भेि रे्िे िव्हिा. सिांिा एक च एक जशक्षण जमळि असे. ििाजप शाळेि 
मारिाडी म लें  अजधक होिीं. त्र्ाच्र्ा खालोखाल महाराष्ट्रीर् म लें  होिीं. 
 

आळस, उद्धटपणा, चोरी, खोटे बोलणे, अभ्र्ासाची टंगळमंगळ, आपापसािं कलह, िेष, मत्सर, 
अिीजि अशा अिेक ि ग यणाचं्र्ा लहरींमधूि जिद्याथ्र्ाला जशिाफीिे िाचंििू स जशक्षणाच्र्ा पलैिीराला 
िेण्र्ाचें जशक्षणाचें काम िेहमीं च मोठे जबकट असिें. िेिें एकाएकीं कोणिा प्रश्ि उद भिले र्ाचा िेम िसिो. 
र्ा जबकट कामाचा अि भि रे्िे जह आला. परंि  र्ािं म ख्र् िोष जशक्षकाचंी भजूमका र्िार्ोग्र् आजण स्थिर 
िव्हिी हा होिा. त्र्ाम ळें  जशक्षक बिलि गेले. काहंींिा अर्ोग्र्िेम ळे थिलािंर करणे भाग पडलें . काहंी 
ि सऱ्र्ा कामािं लागले. ििीि जशक्षकािं प्रभाकर जििाण, जशिािी भाि,े अशी अिि भिी मंडळी होिी. 
िसिसा आश्रमाच्र्ा कामाचा जिकास होऊं लागला िसिशी माणसाचंी चाळिाचाळि होऊं लागणें 
थिाभाजिक होिें. मूळ आश्रमाच्र्ा मागे ही शाळा छारे्प्रमाणे मागे मागे रे्णे ही गोष्ट अपजरहार्य होिी. रे्िें 
गजणि, इंग्रिी, मराठी, संथकृि असे सिय जिषर् जशकजिले िाि पण र्ािंा फारच कमी महत्त्ि होिें. परीके्षिर 
म ळीं च भर िसे. जिद्यार्ति उद्योगी, सेिक, ज्ञािजपपास  आजण चाजरत्र्र्िाि बिािा अशीं रे्िें अपेक्षा असे. 
त्र्ाप्रमाणे रे्िले जिद्यार्ति काहंीं िा काहंीं राष्ट्रकार्ाला हािभार लािणारे जिघाले र्ािं शकंा िाहीं. 
जकत्रे्कािंीं चखा संघािं कामें केलीं, जकत्रे्कािंीं आश्रमािं िाखल होऊि ग्रामसेिचेीं कामें केलीं, जकत्रे्क 
सत्र्ाग्रहािं िेलमध्रे् गेले. असा िोडा फार राष्ट्रसेिेंि र्ा जिद्याथ्र्ांचा उपर्ोग झाला. कारण सेिचेी िीक्षा 
त्र्ािंा आचार्ांच्र्ा सहिासािे आश्रमाच्र्ा उिाहरणािे आजण जशक्षकाचं्र्ा सागंण्र्ािे जमळालेली होिी च. 
जशिार् वशिीचीं झाड िोडण्र्ाची चळिळ, हजरििािंा मजंिरें ि जिजहरी उघडीं करूि िेण्र्ाची चळिळ अशा 
आश्रमाच्र्ा चळिळींि जह र्ा शाळेच्र्ा जिद्याथ्र्ांिीं भाग घेिलेला होिा. 
 

अशी ही शाळा ५/६ िषें चालली. परंि  एक िर ििीि म लाचंा ओघ बंि झाला, ि सरे खेडेगािंाचं्र्ा 
सेिकेडे आश्रमाचे म ख्र् लक्ष कें जद्रि झालें  त्र्ाम ळें  आश्रमािूंि राष्ट्रीर् शाळेि िाणारे जशक्षक काढूि घेण्र्ािं 
आले. जशिार् राष्ट्रीर् शाळेिलीं म लें  काहंीं आश्रमािं िाखल झालीं. आजण सिांि म ख्र् गोष्ट म्हणिे 
िािप्रथिाश्रमाचा आिशय जशक्षकािंा झेपेलसा जिसेिा. त्र्ाम ळें  र्ा शाळेची िबाबिारी िको अशी 
जिचारसरणी आचार्ांिी माडंलीं. िी िमिालालिींिा मान्र् च होिी. प ढें म ख्र्ाध्र्ापक िािा क ळकणी हें 
काहंीं जििस सेलू रे्िें काहंीं म लासंह जशक्षणाचे कार्य करीि होिे. परंि  िे सत्र्ाग्रहाच्र्ा र् द्धािं पडले गेले 
आजण त्र्ािंिर िे कोल्हापूरला कार्मचे च जिघूि गेले आजण ही शाळा पूणयपणें बंि पडली. 
 

राष्ट्रीर् शाळेचा हा प्रर्ोग म्हणिे आचार्ांच्र्ा मध्र्वबिूभोििालचें आश्रमिलर्ाबाहेरचें हें एक 
िि यळ होिें. र्ा जिजमत्तािें काहंीं बाहेरचे जशक्षक ि जिद्यार्ति आश्रमििळ आले आजण आश्रमाचे काहंीं 
आचार्ांबरोबरचे लोक आश्रमििळूि िूर िोड्ा बाहेरच्र्ा के्षत्रािं गेले. ही एक प्रकारची खळबळ होिी. 
पाण्र्ािर लाटा खळबळि राहिाि. ििळच्र्ा िूर िािाि आजण िूरच्र्ा ििळ रे्िाि. त्र्ािें सिय पाणी 
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चैिन्र्मर् होिें. ििा ओघ आला, ि िा बिलला असें झालें  च पाजहिे. कारण साचलेले सद ग ण जह 
ि ग यणाच्र्ा कोटीला िािाि. साचंलेली स्थिजि िसािी. म्हणूि राष्ट्रीर् शाळेच्र्ा जिजमत्तािें आचार्ाच्र्ा 
आश्रमािंल्र्ा आध्र्ास्त्मक प्रर्ोगिीििाला एक चैिन्र्मर् खळबळीचें थिरूप आलें . त्र्ा शाळेचे िे लहाि 
जिद्यार्ति, त्र्ाहूि िरा प्रौढ असलेले जिद्यार्ति आजण त्र्ाचं्र्ापेक्षा ंमोठे असलेले जशक्षक हे ह्या आध्र्ास्त्मक 
प रुषाच्र्ा पे्ररणेभोििीं काहंीं िष ेिरी िािरले र्ािं जह केिढा लाभ झाला. 
 

कोि समयो येईिं कैसा कोि जािे 
 
अशी च संथकाराची स्थिजि आहे. िे संथकार आचार्य-संगिींि र्ा राष्ट्रीर् शाळेला िोडे फार जमळाले त्र्ाचंी 
कोणामध्र्ें केव्हा ंकशी पजरणजि होईल हें कोण सागंू शकेल? िाथिजिक आचार्य र्ा शाळेपासूि कार् सिय च 
िगिापासूि पद मपत्राप्रमाणें अजलप्ि च राहाि. कोठें जह ग ंिािर्ाचें हें आचार्ांच्र्ा प्रकृिींि च िसे. त्र्ाम ळें 
ही शाळा आली कार् आजण गेली कार् त्र्ाच्र्ा दृष्टीिें फरक काहंीं पडि िव्हिा.ं परंि  अशा प रुषाभोििीं 
अशा अिेक र्ोििा घडाव्र्ाि आजण ििारा हें सियथिी जििृत्तीच्र्ा गूढ गव्हरांि पडलेलें  ज्ञाि सहि रीिीिें 
बाहेर र्ािें असा ईश्वरी संकेि असल्र्ाम ळें  च त्र्ाच्र्ा भोििीं र्ोििा उभारल्र्ा िाि आजण त्र्ाचंें कार्य झालें  
कीं र्ोग्र्िळेीं आचार्ांच्र्ा इिर सहिप्रिृत्तीमध्र्ें प्रिम िणयि केल्र्ाप्रमाणें 
 

नािरी मध्याहनकाळीं । छाया न णदसे िेगळी 
असे पायािळीं । णरगोणनया 

 
अशा िऱ्हेिें लीि होऊि िाि. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ३७ िें 
 

कन्द्या-र्ाळा 
 
एक साधें बीं म्हटलें  िरी त्र्ामध्र्ें—त्र्ा लहािशा िाण्र्ामध्र्ें पािें, फ लें , फळें आजण शाखा कें द्रीभिू 
झालेल्र्ा असिाि. िें बीि म्हणू शकिे कीं माझ्र्ािं च पािें, फ लें , फळें आजण शाखाचंा जिथिार साठंजिलेला 
आहे. महाप रुषाच्र्ा जठकाणीं एखाद्या र्ःकजश्चत्  झाडाचें च कार् पण संपूणय िगिाचें ब्रह्मबीि साठंजिलेलें  
असिें. त्र्ाम ळें  िो म्हणूं शकिो 
 

ििंिी है रेिंें  फरफर मुझमें! मुझमें!! मुझमें!!! 
बहिी हैं नणदयाँ झरझर मुझमें! मुझमें!! मुझमें!!! 
णफरिे हैं योगी दरदर मुझमें! मुझमें!! मुझमें!!! 

 
हा मी जहमालर्ािं बसलों आहे. िाथिजिक मी जहमालर्ािं बसलों कशाचा? मी च स्थिर-ब द्धीचा जहमालर् 
आहे. त्र्ाम ळें  माझ्र्ा र्ा स्थिरिेिर अिेक चल अशा जिर्ा चालूि राजहल्र्ा आहेि. स्थिर आकाशािं 
िाऱ्र्ाच्र्ा अिेक जिर्ा चालिाि. स्थिर पाण्र्ािर लाटाचंी लीला चालू च असिे. स्थिर सोन्र्ािर 
अलंकाराचं्र्ा घडामोडी होि च राहिाि. त्र्ाप्रमाणें ही िी रे्िें समोर डोंगरािूंि िळणें घेि घेि फरफर 
करीि रेल चाललेली आहे, िी माझ्र्ामध्रे्च चालली आहे! िसेंच िळणें घेि घेि र्ा ज्र्ा रे्िल्र्ा िद्या 
िाहाि आहेि त्र्ा जह माझ्र्ामध्र्ें च िहाि आहेि!! हे िे र्ोगी ग हेग हेंिूि जफरि आहेि िे जह पण 
माझ्र्ामध्र्ेंच जफरि आहेंि!!! हा आत्माि भि, ही व्र्ापक भजूमका, ही स्थिर िृजत्त ज्र्ाला प्राप्ि झाली, 
त्र्ाच्र्ा भोििालची सिय सृष्टी केिळ त्र्ाची च व्हािी र्ािं आश्चर्य कसलें? िो जभकारी का असेिा क बेराची 
संपजत्त ही केिळ त्र्ाची च संपजत्त ठरिे. िो काहंी जह करीिा का.ं त्र्ाच्र्ा भोििालच्र्ा सिय जिर्ा त्र्ाला 
कें द्र केल्र्ाजशिार् रहाि िाहींि. रािा काहंीं च करीि िाहीं. पण त्र्ाचें स्थिर अस्थित्ि सिय काहंीं करजििें. 
त्र्ाप्रमाणें आचार्य केिळ जििजृत्तथिरूप असूि जह एकेक ििीि ििीि सेिचे्र्ा र्ोििाचंी सृष्टी त्र्ाचं्र्ा भोििी 
उत्पन्न होि गेली. कारण आचार्ांची जििजृत्त ही खरी जििजृत्त होिी. िी सत्प्रिृत्तीिे जबघडणारी जििृजत्त िव्हिी 
िर 
 

भूजिंिेजसमीरख रणिर्र्ीं काष्ठािंरी असे भरिंा । 
गस्थरिर व्यापुणन अिघा िो जगदात्मा दर्ागुंळें  उरिंा ॥ 

 
अशी प्रिृत्तीला व्र्ापूि प न्हा िर जशल्लक राहील अशी जििृजत्त होिी. िरी कमींि कमी कमय करूि िाथिींि 
िाथि पजरणाम काढणारा जिचा मूळचा थिभाि होिा. अिेक कमांचे खटाटोप करूि, अिेक अव्र्ापारेष  
व्र्ापार करूि, शेंिटीं पजरणाम शून्र् र्ािर्ाचा हा रिोग णी प्रकार रे्िें िव्हिा. व्र्िहारी अपूणांकािं 
मोठमोठ्या रकमा जिसिाि पण िो केिळ डोलारा च असिो. त्र्ा रकमािंा सकें्षप रूप िेऊं लागल्र्ािर 
त्र्ाचंा पोकळपणा उघड होऊि जकत्रे्क िळेा ं शेंिटीं पोकळ गरगरीि शून्र्थिरूप त्र्ािंा रे्िें. रे्िील 
जििृजत्त हा व्र्िहारी अपूणांक िसूि आध्र्ास्त्मक पूणांक होिा. रे्िल्र्ा अंकाला छेि िसल्र्ाम ळें  पजरणाम 
शून्र् रे्ण्र्ाचा संभि िसे. रे्िली प्रत्रे्क जिर्ा ही आत्मश द्धीच्र्ा आंिर मापािें मोिली िाई. म्हणिू केिळ 
व्र्ािहाजरक र्ोििा सोडूि िी िी सेिचेी म्हणिे च आध्र्ास्त्मक र्ोििा मिािं रे्ई िी िमिालालिी 
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आचार्ांच्र्ा सल्ल्र्ाखेरीि आजण त्र्ाच्र्ा आधाराखेरीि उभारीि िसि. कारण केिळ पैसा इत्र्ाजि 
व्र्िहाजरक शतिीिें अशी र्ोििा र्शथिी होणें अशतर् आहे, र्ाची त्र्ािंा िीट कल्पिा असे. अशा 
आध्र्ास्त्मक र्ोििा जकिी जह असल्र्ा िरी आचार्ांिा त्र्ाचंा भार कधींच िाटि िसे. आजण िाणीं जकिी का 
जिघेिाि सिांिर रािाचा जशक्का पडािर्ाचा च. आजण जशक्का िसेल िर िाणीं जकिी का ं जिघेिाि त्र्ािंा 
िाणेपणा हा काहंीं केल्र्ा र्ािर्ाचा िाहीं. इिकें  च कार् पण जशक्का असेल िर त्र्ा िाण्र्ाचंी जह खास िरुरी 
आहे असे िाहीं. 
 

नृप-मुद्राणंकि पत्र प्रजेणस होिें जसें णर्रोधायश । 
 

मोरोपंिािंी म्हटल्र्ाप्रमाणे रािम द्राजंकि कागिाला जह मोठी वकमि रे्िे. िसे च रे्िें होिें. 
आध्र्ास्त्मकिेची ख बी ह्यािं च आहे. बाह्य आकारािर वकिा संख्रे्िर वकिा प्रमाणािर िीं अिलंबूि ि 
राहिा ंजिच्र्ा अंिःित्त्िािर िी अिलंबूि राहिे. िूध िेंबभर चाखल्र्ािे ि धाची प जष्ट लाभणार िाहीं. त्र्ाला 
प्रमाण िाढिाि ेलागेल. परंि  अमृिाचा एक वबि  कार् आजण वसध  कार् िोहोंि फरक िाहीं. अमृिाचा वबि  
लाभल्र्ािे िो लाभ त्र्ापेक्षा अमृिाचा सम द्र लाभल्र्ािे अजधक लाभ होईल असें िाहीं. सेिचे्र्ा र्ोििा 
जकिी झाल्र्ा अििा बाह्य सेिा जकिी झाली र्ािर आध्र्ास्त्मक पजरणाम अिलंबूि िाहीं. िर सेिेंि 
आध्र्ास्त्मकिा म्हणिे जिरहंकारिा जकिी आली र्ािर िी अिलंबिू आहे. सेिा/अहंकार=भस्ति असे 
आचार्ांचें एक सूत्र च आहे. 
 

र्ा आध्र्ास्त्मक सूत्राप्रमाणेच आचार्ांची स्थिजि असल्र्ाकारणािे सम द्राकडे िशा सगळ्र्ा िद्या िो 
जिरपेक्ष असूिजह आपोआप च र्ाव्र्ा िशा एकेक र्ोििा आपोआप च रे्ऊं लागल्र्ा. िमिालालिींच्र्ा 
डोळ्र्ापं ढे िेहमी सेिचे्र्ा अिेक र्ोििा असि. त्र्ािंा सेिचेा हव्र्ासच होिा. त्र्ाप्रमाणे त्र्ािंीं आिा ंएक 
ििीि परंि  िैसर्तगक प्रिाहािं सहि स चणारी कल्पिा आचार्ांप ढे मांडली. िी म्हणिे कन्र्ाशाळेची. 
राष्ट्रीर्-शाळा स रू होऊि २॥–३ िष ेझाली होिीं. अशा स्थििींि ही कल्पिा स चणे अगिीं थिाभाजिक 
होिें. कार्यजिकासाच्र्ा सहििमािं रे्णारी ही गोष्ट होिी. कार्यकत्र्ांच्र्ा म लाचंी आपल्र्ा पद्धिीप्रमाणे 
जशक्षण िेण्र्ाची सोर् आपण केली पण कार्यकत्र्ांच्र्ा म लींची िाट कार्? हा प्रश्ि मिासमोर उभा रहाणे 
िमप्राप्ि च होिें. साियिजिक बाबींच्र्ा बह िेक र्ोििा प रुषाचं्र्ा बाबिींि च होिाि. जस्त्रर्ाचं्र्ा ि म लींच्र्ा 
र्ोििा फार च कमी होिाि. िरी स द्धा ंजस्त्रर्ासंाठी सथंकारिा प रुषाचं्र्ापेक्षा जकिी िरी श्रेष्ठ ििाची जिसिे. 
 

‘स्त्रीष  ि ष्टास  िाष्ट्णेर् िार्िे िणयसंकरः’ भगििंािंीं स द्धा ं असे म्हटलें  आहे. प रुष ि ष्ट झाल्र्ािे 
िणयसंकर म्हणिे सियत्र अव्र्िथिा मािि िाहीं असे िाहीं. परंि  स्त्री हा समािाचा बालेजकल्ला आहे. िो 
िोपरं्ि शाबिू आहे िोपरं्ि जििर्ाची आशा आहे. पण िो जह गेला म्हणिे सियत्र अंधारच पडला. मग 
कसली च आशा िाहीं. म्हणूि भगििंािंीं पजहल्र्ा च अध्र्ार्ािं सहि ओघािं जस्त्रर्ाचंी अत्र् च्च र्ोग्र्िा 
िणयि केली आहे. अशा जस्त्रर्ाचं्र्ा ज्ञािासाठी काहंीं र्ोििा िर होि िाहींच पण उलट समािािं त्र्ाचंी 
िािा िऱ्हेची क चंबणा आजण गािंणूक चालू असिे. आपल्र्ा शतिीप्रमाणे आपण लहाि म लींची च कार् 
मोठ्या जस्त्रर्ाचंी जह काहंी सेिा करािी अशा जह कल्पिा िमिालालिींच्र्ा डोतर्ािं घोळि असि. जस्त्रर्ाचंी 
सेिा करािर्ाची म्हणिे त्र्ाचं्र्ासाठी केिळ अिािालरे् काढूि भागािर्ाचें िाहीं. िर त्र्ािंा सेिचेी खरी 
दृजष्ट लाभिू त्र्ाचं्र्ा जठकाणचा ि बळेपणा िाऊि श्रेष्ठ प रुषािाची प्रिृजत्त त्र्ाचं्र्ािं होईल. त्र्ा जह सेिचेी 
परंपरा प ढे चालििील अशा च आचार्य आजण िमिालालिींच्र्ा कल्पिा होत्र्ा. सेिेंिूि सेिा जिघाली िर 
च िी मूळची खरी सेिा. िाहीं िर मूळची सेिा जह सेिा िव्हे. िो केिळ सेिचेा जििीि पोषाख झाला. 
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अग्िीपासूि अस्ग्ि उत्पन्न होईल िरच िो अस्ग्ि. अशा जस्त्रर्ा ंिर सेजिका झाल्र्ा िर सिय बालजशक्षण त्र्ािंा 
हािािं घेिा ं रे्ईल. िेणे करूि जस्त्रर्ाचं्र्ा जठकाणंी असणारी ममिा जिकास पािले—जिचें भतिींमध्रे् 
रूपािंर होईल. जस्त्रर्ािंा साियिजिक िािािरण जमळाल्र्ािे त्र्ाचंीं मिे प्रफ जल्लि होिील. त्र्ािंा थििःला 
आरोग्र्लाभ होऊि त्र्ा आरोग्र्शास्त्राच्र्ा आधारथिंभ बििील. त्र्ािंा िीििािंील जिशाल दृजष्ट प्राप्ि 
होऊि राष्ट्राच्र्ा रिाचें एक चाक अशी त्र्ाचंी समिय स्थिजि होईल. मध्र्र् गीि पडिीच्र्ा काळािं जस्त्रर्ा 
‘भीरू’ बिल्र्ा. भीरुिा हें त्र्ाचंें भषूण च मािलें  गेलें  पण भगिाि 
 

स्मृणिमेधा धृणि  क्षमा । 
 
धैर्य हा जस्त्रर्ाचंा जिशषे ग ण िाखजििाि. जस्त्रर्ािंा र्ोग्र् अिसर जमळाला िर त्र्ाचं्र्ा जिव्र् ग णाचंा जिकास 
होऊि त्र्ा प्रत्रे्क घरािं उच्च संथकृजि जिमाण करिील. आजण मािण्र्ाची खूण िी अवहसा जिचा 
त्र्ाचं्र्ामधला अत्र् च्च जिकास हा िगाचे सिय प्रश्ि सोडिील. अशा अगिीं र्ोग्र् कल्पिाचं्र्ा आधारािर—
आध्र्ास्त्मक आधारािर कन्र्ाशाळेची र्ोििा आचार्य आजण िमिालालिींच्र्ा जिचारािं अंिभूयि झालेली 
होिी. जस्त्रर्ाचें म ख्र् काम घरािं असलें  िरी त्र्ाचंा साियिजिक कामािं िाटा असला पाजहिे आजण प रुषाचें 
म ख्र् काम िरी बाहेर असलें  िरी त्र्ाचंा गृहकार्ांि िाटा पाजहिे. र्ा कल्पिेिे राष्ट्रीर्-शाळेिील 
गृहकार्ाजि काम म लािंी करण्र्ाची पद्धि िर प्रिमपासूि च पडलेली होिी. आिां कार्यकत्र्ांच्र्ा 
म लींसाठीं सोर् व्हािी म्हणिू कन्र्ाशाळा काढण्र्ाचा जिचार प ढे आला होिा. िेिें जस्त्रर्ािंी साियिजिक 
कामािं भाग घ्र्ािा र्ा ित्त्िाप्रमाणे रे्िलें  काम कोणा िरी स्त्रीिे साभंाळण्र्ाची आिश्र्किा जिमाण झाली. 
िसेच रे्िें म लींिा र्ोग्र् प्रकारें जशक्षण िेणाऱ्र्ा जशक्षकाची जह व्र्िथिा होिी. 
 

परंि  अिेक कामाचें डोंगर पडले असूि कामासाठीं र्ोग्र् माणसें मात्र जमळि िाहींि अशी स्थिजि 
असल्र्ाम ळें  हा एक मोठा प्रश्ि च होिा. जकत्रे्कािंा िाटिें पसैा, जिित्ता आजण इिर बाह्य साधिाचं्र्ा 
अभािीं राष्ट्राचे काम अडलें  आहे. परंि  ही गोष्ट सियिैि च कीची आहे. साधिाजंशिार् कार्य अडलेलें  िाहीं. 
िळमळीच्र्ा र्ोग्र् माणसाजंशिार् कामें अडलेलीं आहेि. साधिें िसिील आजण मि ष्ट्र् असेल िर िो साधिें 
जह जिमाण करू शकेल. पण साधिें आहेि आजण मि ष्ट्र् िाहीं, अशा स्थििींि िीं िड साधिें िळमळीचा 
मि ष्ट्र् जिमाण करंू शकणार िाहींि. उलट जकत्रे्क िळेा अशा साधिाचं्र्ा लोभािें थिािी माणसें 
कार्यकत्र्ाचें सोंग घेऊि त्र्ा साधिाचंा जह जििाश करण्र्ासाठीं प ढें रे्िाि. म्हणूि साधिें गौण असूि मि ष्ट्र् 
हा च म ख्र् होर्. पण साियिजिक कार्ासाठीं माणसें का ंजमळंू िरे्ि? कार् वहि थिािािं माणसाचंा ि टिडा 
पडला आहे. ३५ कोटी माणसाचंी ४० कोटी माणसें झालीं. माणसाचंी, लोकसंख्रे्ची एकसारखी िाढ च 
होि आहे. मग कार्ासाठीं माणसें का ं प ढें रे्ऊं शकि िाहींि? र्ाचें कारण सद ब द्धीचा अभाि, धमाचा 
अभाि म्हणिे च ससंाराची बेस मार िाढ. ससंार अम क मर्ािेबाहेर िाढला कीं, िो सियिाशाला कारण 
होिो. वहि थिािािं आि सरासरी आर् माि २५ िषें जह िाहीं. ििाजप ‘शिार् ि ै प रुषः’ र्ा िातर्ाप्रमाणें 
आर् ष्ट्र्ाची १०० िषें धरलीं िर पजहलीं २० हा बाल्र्काल. हा प्राम ख्र्ािें जशक्षणाचा काल. प ढचीं २० िष े
म्हणिे ४० िर्ापरं्ि िारुण्र्काल. हा म ख्र्िः कौट ंजबक िबाबिारीचा वकिा संसाराचा काल. प ढचीं २० 
िष ेम्हणिे ४० िे ६० हा मध्र्काल म्हणिे म ख्र्िः िािप्रथिाश्रमाचा काल. त्र्ाप ढचीं िीस िषें म्हणिे ६० 
िे ८० हा िाधयतर्ाचा काल म्हणिे संन्र्ासप्रिणिेचा काल. आजण ८० िे १०० हा िीणयकाल म्हणिे पूणयपणें 
संन्र्ासकाल, केिळ आत्मवचििाव्र्जिजरति फारसें काहंीं ि करण्र्ाचा काल. असे आचार्ांच्र्ा 
कल्पिेप्रमाणें आर् ष्ट्र्ाचें िीस िीस िषांचे पाचं भाग पडिाि. र्ा पाचं भागािं २० िषें संसाराचा भाग आहे. 
त्र्ाऐििीं सिय च आर् ष्ट्र्भर संसार िाढल्र्ािें समािकार्ाला, अध्र्ात्मकार्ाला माणसें जमळि िाहींि. 
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इिकें च कार् पण संसारकार्य जह अत्र्ंि िीििाणें होऊि िािें. भाराभर सिंिी िाढल्र्ाम ळें  जिचें पोषण 
आजण जशक्षण होऊं शकि िाहीं. त्र्ाम ळें  संििी िेभळट बििे. आजण सखं्र्ा िाढली कीं कस कमी होिो र्ा 
ित्त्िाप्रमाणें िन्मिः च प्रिेंि शारीजरक बौजद्धक कस कमी जिपििो. आजण र्ा अिागळ परंपरेला काहंीं 
स मारच रहाि िाहीं. सिय िीिि उत्तरोत्तर प रुषाियशनू्र् बिि िािें आजण 
 

नसे आंथराया नसे पाघंराया । 
 
अशी जिििाणी स्थिजि रे्िे. र्ािर आध जिकािंीं एक संििीजिर्मिाचा िोडगा काढला आहे. र्ा िोडग्र्ािें 
उदे्दश म ळींच जसद्ध होि िाहीं. सिंजि कमी होऊि जिचें पोषण करण्र्ाचें सामथ्र्य र्ािं रे्ईल. पण 
अजिजिषर्ािें संिजि जिमाण करण्र्ाची र्ंत्रें च पार जबघडूि म ळािं संिजि संख्र्ा ि िाढूि ही कस राहणार 
िाहीं िो िाहीं च. ग ण िाहीं िर संख्र्ा िरी असािी. िर रे्िें ग ण जह िाहीं ि संख्र्ा जह िाहीं अशी अिथिा 
प्राप्ि होणार. फति कमी सखं्र्ा असल्र्ािें अन्निस्त्रािींचा िो कार् अजधक लाभ होईल िो होईल. पण त्र्ािें 
प्रिेंि िोम म ळींच उत्पन्न होणार िाहीं. बीििः कमक िि असलेल्र्ा प्रिेला िाटेल िें अन्न जिलें  िरी 
बीिािंली उणीि ि रुथि होणें अशतर् आहे. ही पद्धजि म्हणिे सबधं मािििीििािर ‘म ले क ठारः’ अशी 
जिथिेि बिजिणारी पद्धजि आहे. र्ा पद्धिींि सिय काळाचा जिचार िाहीं. मलूिः च ही जििीशून्र् पद्धजि 
आपल्र्ा उजद्दष्टाला हटकूि िष्ट करणारी आहे. गाठं बाहेरूि सोडििू स टि िाही. उलट िी पक्की बसिे. 
जिला आंिूि सोडिािी लागिे. िात्प रत्र्ा अन्निस्त्राचा गभयप्रसिाजि कष्टाचंा र्ािं किाजचत् बचाि होि 
असेल. पण संिजि जिकस होणें, िीजिहीििेला साधि जिमाण करणें, संिजिजिमाण र्ंत्र उत्तरोत्तर अपात्र 
बिणें असें र्ािं सिय मूलभिू िोष असल्र्ाम ळें  िीघयदृष्टीच्र्ा ऋषींिीं संसार हा मर्ाजिि करूि टाकला. 
त्र्ाम ळे च िो िोरिार होईल अशी त्र्ाचंी र्ोग्र् दृजष्ट होिी. सबधं आर् ष्ट्र्भर संसार केला िर संसार च 
राहणार िाहीं. िो ि बळा होऊि िष्ट होईल. त्र्ाम ळे िैराग्र् हें परमािोपर्ोगी आहे च पण िें संसारोपर्ोगी 
जह आहे. ससंार र्ोग्र् िऱ्हेंिें जटकण्र्ाला जह अम क प्रमाणािं िैराग्र् पाजहिे. उलट जिषर्ासस्ति ही 
किाजचत्  संसारािंली िथिू म्हटली िरी िी परमािोपर्ोगी िर र्स्त्कंजचि जह म्हणिा ंरे्णार िाहीं. िात्पर्य, 
परमािय आजण थिािय मािि समािाचे आजण व्र्तिीचें िीिि र्ा सिांिा उपर्ोगी ित्त्ि म्हणूि पशपू्रमाणे 
िाईलाि होईपरं्ि ससंार करीि राहण्र्ाची कल्पिा ऋषींिीं अधम्र्य ठरििू िारुण्र्कालापरं्ि संसाराची 
परिािगी जिली. त्र्ाम ळें  समािाला उत्तम कार्यकिे जमळण्र्ाची सोर् झाली. संििीच्र्ा बेस मार िाढीला 
मर्ािा घािली गेली. संिजि सकस होण्र्ाला साधि जिमाण झालें . आजण व्र्तिीची िीििर्ात्रा अत्र्िं 
समाधािकारक रीिींिें चालू लागली. ही ऋषीकालीि आर् ष्ट्र्िमणाची पद्धजि बंि पडल्र्ाम ळे 
सत्कार्ाला, सेिाकार्ाला, समािकार्ाला माणसें जमळि िाहींि. 
 

परंि  स िैिािें अशा िऱ्हेचा मि ष्ट्र् रे्िे उपलब्ध झाला. राष्ट्रीर्-शाळा चालू असिा सिर गृहथि 
एकिा ंआचार्ांकडे आले होिे. ि त्र्ािंीं स्त्रीजशक्षणाजिषर्ींची आपली र्ोििा आचार्ांिा िाखजिली होिी. 
जशिार् प ण्र्ाच्र्ा थिराज्र् पत्रािं त्र्ािंीं स्त्रीजशक्षणाच्र्ा र्ा र्ोििेसंबधंीं लेख जह जलजहले होिे. इिकें  च कार् 
पण म ंबईििळ शीि रे्िें एक शाळा जह चालजिली होिी. ही गोष्ट भसूािळच्र्ा आण्णासाहेब िाथिान्र्ािंा 
माहीि होिी. कारण हे गृहथि त्र्ाचें ि िे थिेही च होिे. त्र्ािंा हें जह माहीि होिें कीं, कन्र्ाशाळेच्र्ा 
र्ोििेसाठीं िमिालालिी अशा मि ष्ट्र्ाच्र्ा शोधािं आहेि. म्हणूि ह्या आपल्र्ा थिेह्याचंें िािं त्र्ािंीं 
कन्र्ाशाळेसाठीं िमिालालिींिा स चजिलें . ि त्र्ािंा िध्र्ास रे्ण्र्ासाठीं िार केली. हे गृहथि त्र्ा िळेीं 
आण्णासाहेब िाथिान्र्ाचं्र्ा पूियखाििेशािंील वपप्राळे आश्रमािंील िळे बसजिण्र्ाच्र्ा िगैरे कामासाठीं आले 
होिे. िे इलेतरीक इजंिजिर्वरगची कला जशकलेले असल्र्ाम ळे अशीं कामें करंू शकि. घड्ाळि रुथिी जह 
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अिेक लोक त्र्ाचं्र्ाकडूि करििू घेि. िे िार केल्र्ाप्रमाणें िध्र्ाला आले. १९२८ चा फेब्र िारी मजहिा 
होिा. लगेच सभा होऊि कन्र्ाशाळेचें मंडळ िेमलें  गेलें . आचार्य, गोपाळराि काळे, िािा क ळकणी ि 
सिर गृहथि हे त्र्ा मंडळािं होिे. र्ा गृहथिाचंें िािं शकंरअण्णा भािेकर असूि ५० च्र्ा स माराचंें त्र्ाचंें 
िर् होिें. त्र्ािंा संसाराचा कोणिा जह पाश िव्हिा. िे खरोखर िािप्रथिाश्रमी च होिे. शाळेंसाठीं आिा ं
स्त्रीकार्यकत्र्ाची आिश्र्तिा होिी. िेिढ्यासाठीं िे प ण्र्ास गेले. िेिें त्र्ािंीं स्त्रीकार्यकत्र्ासाठीं काहंींशीं 
चौकशी केली. इितर्ािं अण्णासाहेब िाथिान्र्ाचंें क ट ंब श्री. िारुबाई ह्या र्ा कामासाठीं िर्ार असल्र्ाचें 
कळलें . त्र्ाप्रमाणे त्र्ा रे्ऊि १६ िूि १९२८ ला कन्र्ाशाळा स रंू झाली. हा कन्र्ाशाळेचा प्रर्ोग प्रिम िीि 
िषाप रिा ंच ठरला होिा. राष्ट्रीर् शाळा ज्र्ा शिेारच्र्ा लहाि लहाि जशक्षकगृहािं चालि असे, त्र्ािंील 
एक भाग र्ा कन्र्ाशाळेला िेण्र्ािं आला. शाळेंि िमिालालिी, िािूिी, गंगाजबसििी, िािा 
धमाजधकारी, िािोजिर्ा, सोलापूरचे राठी, अण्णासाहेब िाथिािे, िधा िाल तर्ािंील सोिोरा गािंचे िािा 
पाटील अशाचं्र्ा म ली िाखल झाल्र्ा होत्र्ा. र्ा कन्र्ाशाळेसमोर च िािूिी रहाि असि. त्र्ाम ळें  र्ा 
शाळेिर त्र्ाचंी आपोआप ििर राही. शाळेंि म ली जििडक आजण िोड्ाच होत्र्ा. त्र्ाचंें जशक्षण राष्ट्रीर् 
शाळेंिील म लापं्रमाणेंच असे. आश्रमािं संध्र्ाकाळच्र्ा प्राियिेंि म ली हिर असि. आचार्ा राष्ट्रीर् 
शाळेपासूि िसेच र्ा शाळेपासूि जह अजलप्ि होिे. पण अजलप्ि म्हणिे ि लयक्ष करणारे िव्हे. त्र्ाम ळें  म ली 
आचार्ांकडे मधूि मधूि काहंीं िा काहंीं जशकि च असि. जिशषेिः आचार्ांिी काहंीं म लींकडूि गीिाई 
म्हणििू घेिली. आश्रमािं िकलीउपासिेला म ली हिर राहाि. म लाचं्र्ा मािािें म लींची िबाबिारी जिशषे 
होिी. ििाजप शकंरअण्णा भािेकराचंें जशक्षण म्हणण्र्ापेक्षा ंिळण म लींिा र्िार्ोग्र् होिें र्ािं शकंा िाहीं. 
जस्त्रर्ाचं्र्ा अंिःकरणािं भतिीचा भाग अजधक असिो. त्र्ाचा जिकास करूि प रुषामंधली कमयर्ोगाची त्र्ािंा 
िीक्षा जमळाली पाजहिे. त्र्ाप्रमाणें शकंरअण्णा कमयर्ोगी िसले िरी त्र्ाचंा र्ोगशास्त्राकडे ओढा असे. 
अरवििबाबूंच्र्ा जलखाणाची त्र्ाचं्र्ािर छाप होिी. त्र्ाचंा आसि-प्राणार्ाम कधीं च कािर्ाचा िाहीं. 
 

युतिाहारणिहारस्य युतििेिस्य कमशसु । 
युतिस्िप्नािबोधस्य योगो भिणि दु खहा ॥ 

 
हा गीिेचा उपिेश त्र्ांच्र्ा जठकाणीं म रलेला होिा. िे अजिशर् जमिभाषी आजण जिर्मीि असि. 
अण्णासाहेब िाथिान्र्ाचं्र्ा सहिासाम ळें  िारुबाईिंा जह िेशकार्ाचा काहंी अि भि होिा. ि न्र्ा िळणाच्र्ा 
जस्त्रर्ापं्रमाणें साधेपणािें सिि गृहकार्य करीि राहण्र्ािं त्र्ा म रलेल्र्ा होत्र्ा. त्र्ाचं्र्ाकडूि जह म लींिा 
काहंी िळण जमळे. िमिालालिी जह िारंिार रे्ऊि चौकशी करीि. समोर एका बािूला राष्ट्रीर् शाळेचें 
िािािरण, ि सऱ्र्ा बािूला आश्रमाचें िािािरण, आचार्य आजण िमिालालिींची कृपादृष्टी, िािूिींचा 
शिेार, मोितर्ा म ली, एकहािीं गािािािा ि करिा ं जमळणारें जशक्षण, सिय िऱ्हेच्र्ा साधिाचंी समृजद्ध, 
अशी ही शाळा म लींिा सहिासहिी ि सरीकडे कोठें लाभणें ही गोष्ट अशतर् च होिी. म लींिा संगीि 
जशकजिण्र्ाचें काम आचार्ांचे संगीिज्ञ बंधू करीि असि. त्र्ाचं्र्ाकडे राष्ट्रीर् शाळेचे जिद्यािी जह संगीि 
जशकि. त्र्ाचं्र्ा जठकाणीं असणाऱ्र्ा भस्तिभािाचा, जशथिीचा आजण िैराग्र्जिष्ठचेा म लींिा बराच लाभ घेणें 
शतर् होिें. कारण आश्रम िप्ि झाल्र्ािंिर त्र्ािंीं कन्र्ाश्रमािं च आपलें  िाथिव्र् केलें  होिें. 
 

र्ा शाळेचें िैजशष्ट्ट्य ब्रह्मचर्ाच्र्ा आिशांि होिें. म लाचं्र्ा प ढें हा आिशय सिि ठेिला गेला आहे. 
पण म ली आिन्म ब्रह्मचारी राहंू शकल्र्ा िर त्र्ािंा िसें उते्तिि जमळािें, त्र्ाचं्र्ाप ढें िो च आिशय ठेिािा 
असें कोठें ही कोणत्र्ा जह शाळेंि अिूि घडलेलें  िाहीं. कोणी जह हा आिशय म लींच्र्ा प ढें ठेिीि िाहीं. 
जस्त्रर्ािंर अत्र्ाचार होण्र्ाची भीिी असिे, त्र्ािंा थििंत्र राहणें ही गोष्ट कठीण आहे, अशीं र्ाचंी अिेक 
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कारणें आहेि. परंि  िीं सिय बाह्य कारणें आहेि. िीं सिय िूर करण्र्ाचें सामथ्र्य ब्रह्मचर्ांि आहे. ब्रह्मचर्य 
म्हणिे च समियिा. असमियिा ही कल्पिा ब्रह्मचर्ाप ढें जटकंू शकि िाहीं. म्हणिू िैधव्र्ािंली जस्त्रर्ाचंी िीि 
स्थिजि ही ब्रह्मचर्ाची स्थिजि िव्हे. र्ा शाळेचें हें च िैजशष्ट्ट्य होिें. रे्िें समोरच्र्ा राष्ट्रीर् शाळेंि, शिेारच्र्ा 
आश्रमािं, सियत्र ब्रह्मचर्ाचा आिशय माडंलेला जिसि होिा. र्ा आिशांप्रमाणें काहंी म लींची जचत्तिृजत्त इिर 
सामान्र् म लींपेक्षा प ष्ट्कळ बिललेली होिी. रे्िें हा ब्रह्मचर्ाचा आिशय ठेिला होिा र्ाचा अिय असा िाहीं 
कीं, जििाह अधम्र्य आहे, असे कोणी समिािीि होिें. परंि  िािािरण च अशा िऱ्हेचें होिें कीं िेणें करूि 
ब्रह्मचर्य च आिशय आहे ही गोष्ट लक्षािं रे्ईल. ही गोष्ट जस्त्रर्ा आजण म ली र्ाचं्र्ासमोर म ळीं च कोठें जह 
िसिें. ज्र्ाच्र्ा जठकाणीं हा आिशय पजरपूणय बाणला होिा त्र्ा आचार्ांच्र्ा भोििीं हें िािािरण कसें उभें राही 
र्ाचें एक च साधें उिाहरण जिलें  िरी प रेसें आहे. र्ा शाळेंिील एका म लींचें प ढें कालािंरािें लग्ि झालें . िी 
हकीकि ि सऱ्र्ा एका म लीला पत्रािं कळिीि असिा ंआचार्ांिी ज्ञािेश्वराचंी प ढील ओिी जलजहली. 
 

आिा ंअणििेक कुमारत्िा मुकिें । जया णिरतिीिें पाणििहि जािें 
 
ज्ञािेश्वरािंीं 
 

कीं हे गुिकुसुमािंी माळा । घेिोणन मुगतिबाळा 
िैरा्यणनरपेक्षािा गळा । कगिणसि असें 

 
असें ब्रह्मचर्ाचें ब्रह्ममर्, िैराग्र्मर् िािािरण जठकजठकाणीं उभें केलें  आहे. हें महद भाग्र् आहे. हें च 
महद भाग्र् र्ा शाळेंि होिें. हें िसें महद भाग्र् होिें त्र्ाप्रमाणें िेशािंील मोठमोठ्या घडामोडी जह त्र्ािंा 
पाहािर्ास जमळि. आश्रमािें केलेल्र्ा अथपृश्र्िाजििारण, वशिीचीं झाडें िोडणें, इत्र्ािी चळिळींि मधूि 
मधूि शकंरअण्णा ि म ली पे्रक्षकाप्रमाणें रे्ि असि. आश्रमाची सत्र्ाग्रहाची चळिळ, ग्रामसेिचेी चळिळ 
र्ाचं्र्ा जह िािा त्र्ािंा प्रत्र्क्षही कळि. प्रत्र्क्ष आश्रम िप्ि होऊि आश्रमािर पहारा बसल्र्ाचें जह त्र्ािंीं 
पाजहलें . एकामागूि एक आश्रमाची मंडळी पकडली िाि िो िेखािा त्र्ाचं्र्ा डोळ्र्ाप ढें च असे. 
महात्मािींच्र्ा आगमिाम ळें  अिेक िेशभतिाचंें िशयि त्र्ािंा घडे. अशाप्रकारें िेशासबंधंीची चळिळ त्र्ािंा 
प ष्ट्कळशी प्रत्र्क्ष िीििामधूि च कळे. ही जह लहाि गोष्ट िव्हिी. 
 

अशी ही शाळा आरंभीं ठरल्र्ाप्रमाणें िीि िषें चाललीं. त्र्ािंिर शकंरअण्णा भािेकर र्ािंी १९३१ 
िूिला रािीिामा जिला. त्र्ािंा राहण्र्ाजिषर्ी आग्रह केल्र्ाम ळें  िे १९३१ सप्टेंबरपरं्ि राजहले. त्र्ािंिर िे 
गेले. शाळा िशी चालू च होिी. म लींिा िािा क ळकणी िगैरे राष्ट्रीर्-शाळेंिील जशक्षक जशकिीि होिे. प ढें 
महात्मािींिीं साबरमिी आश्रमाचा त्र्ाग केल्र्ािंिर िेिील सिय म ली रे्िें आल्र्ा. आजण कन्र्ाशाळेचें 
रुपािंर ‘कन्र्ाश्रमािं’ झालें . िारुबाई िाथिािे जह परि भसूािळला गेल्र्ा आजण र्ा शाळेचें कार्य समाप्ि 
झालें . 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ३८ िें 
 

मूळ णििारपोथी 
 
िार इंच रंुिी. िऊ इंच लाबंी. िाडपत्री पोिीप्रमाणें उभट आकार. िाडपत्री पोिीचीं सिय पािें थििंत्र आजण 
स ट्टी असािर्ाची. पण ही पोिी जशििू घेिलेली, िरच्र्ा पािाला पाढंरी खािी प ठ्यािाखल लािलेली. 
त्र्ाम ळें  हा कापडी प ठ ठा िाटेल िसा िळािा आजण आिंील पािाचंें संरक्षण जह व्हािें अशी र्ोििा. पोिी 
आडिी जलजहिाि. ही उभी च जलजहलेली. काळ्र्ाभोर शाईंचें ठसठशीि धािंिें अक्षर. प्रत्रे्क जिचारािर 
आंकडा—आजण जलजहणें सपंलें  कीं, त्र्ा जििसाची बािूला िारीख.—अशा र्ा जिचारपोिीच्र्ा सहा िह्या 
जिसािर्ाला जकिी साध्र्ा! जकिी स टस टीि!! जकिी मोहक!!! पूज्र् बापूिींिीं अिासतिीर्ोग जलहीला. िो 
जलहीि असिा ंह बेहूब अशा च िह्या िापरल्र्ा होत्र्ा. जिचारपोिीच्र्ा ह्या िह्या करजिल्र्ा त्र्ा बापूिींच्र्ा 
अिासस्तिर्ोगाच्र्ा िह्याचंा आकार पाहूि च. बापूिींच्र्ा िह्यासारख्र्ा म्हणूि का ह्या िह्या मोहक 
म्हणािर्ाच्र्ा? का ि न्र्ा िाडपत्री ऋषीम िींच्र्ा पोथ्र्ासारख्र्ा म्हणिू ह्या िह्या मोहक समिािर्ाच्र्ा? हीं 
िोि कारणें केिळ भाििेच्र्ा बािूचीं झालीं. खरें कारण िगेळें  च. िें कारण अगिीं जभन्न आहें. ह्या िह्यािं 
जलजपबद्ध झालेले जिव्र् जिचार हें च त्र्ा िह्याचं्र्ा मोहकिेचें खरें कारण. बाकी आकार ही केिळ बाह्य िथि . 
र्ा पोिीचें िाटेल िें पाि उघडािें आजण कोठें जह ििर जफरिािी. पाजहल्र्ाबरोबर कोणाच्र्ा जह मिािं— 
 

साणजरें अमृि पाझरे िुझ्या हृणद साि िुझ्या हृणद साि 
आनंद कणरिसे नाि एकिंा । 
भािना सकिं पािना सुखािह िाहे सुखािह िाहे 
त्िद हृदीं मधुरिा मोहे रंगिंी । 
अव्यति करुणन सुव्यति मूक िि भाषा मूक िि भाषा 
जीिींच्या मधुरा आर्ा हंसिी । 
आपुिंें  सकिं णह भिंें  उधणळसी सार उधणळसी सार 
संसार सकिं णन सार मानुनी । 
पाहुनी िुजकडे क्षिीं बंधनें गळिी बंधनें गळिी 
कीं णदव्यस्िप्नें फळिी सकिं णह । 

 
हा च उद गार उजिि व्हािा र्ािं शकंा िाहीं. 
 

अशा र्ा मूळ जिचारपोिींि एकंिर ८०५ जिचार जलजहले गेले. िारीख ७ जडसेंबर १९२८ ला 
लेखिाला प्रिम स रिाि झाली. समाप्िीची िारीख िाहीं. ििाजप ििळ ििळ समाप्िीची अलीकडची 
िारीख मात्र आहे. १७ माचय १९३१ ला ७८३ जिचार समाप्ि झाले. र्ा िंिर प ढे फति २२ जिचार जलजहले 
गेले, असें म्हणण्र्ास हरकि िाहीं. िाथिजिक शिेटच्र्ा जिचारािर च िारीख िाहीं असें िाहीं. मध्र्िंरीच्र्ा 
जकत्रे्क जिचारािंर िारखा िाहींि. जिचारपोिींि िरी बह िेक िररोि जिचार जलजहलेले आढळिाि िरी 
जकत्रे्क जििस मधूि मधूि खंड जह पडलेला जिसिो. िरी रोि सरासरी िोि िरी जिचार जलजहले गेले असें 
म्हणिा ं रे्िें. स रुिािीला जकत्रे्क जििस रोि पाचं पाचं साि साि जिचार जह जलजहलेले जिसिाि. परंि  
मध्र्ंिरी मात्र रोि जिर्मािें एक च जिचार जलजहलेला आढळिो. िो च िो च जिचार क्वजचत् िोििा ं जह 
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आढळेल. ििीि बाधंलेल्र्ा आश्रमाच्र्ा इमारिीच्र्ा शिेटच्र्ा हॉलमध्रे् वकिा गच्चीिरील खोलींि 
संध्र्ाकाळची प्राियिा समाप्ि झाल्र्ािंिर आचार्ािें ५/१० जमजिटािं हे जिचार जलहाि ेआजण एका क्षणािं 
आंिरुणािर पडल्र्ाबरोबर झोपीं िािें असा िेखािा त्र्ा िळेीं रोि जिसूि रे्ई. 
 

इिकें  भव्र् आजण इिके अपूिय जिचार जलजहल्र्ािंिर त्र्ा जिचाराचें काहंीं िोडे िरी िरंग जचत्तािं 
िरंगि राहिील आजण झोपेंि जबघाड होईल असें म ळीं च व्हािर्ाचें िाहीं. आचार्ांचे हे जिचार आचार्ांच्र्ा 
आधीि होिे. िे त्र्ाचे मालक िसूि हा मात्र त्र्ाचंा चालक होिा. त्र्ाम ळें  त्र्ाचंा त्र्ाच्र्ा जचत्तािर बोिा 
पडणें अशतर् होिें. जिचार जकिी जह चागंले असोि, ज्र्ा जिचारामं ळें  जचत्त क्ष ब्ध होिें, जचत्तािं खळबळ 
माििे, िे जिचार आध्र्ास्त्मक भजूमका िाढिू ंशकि िाहींि. अशा जिचारामं ळें  फार िर बौजद्धक कसरि होऊं 
शकेल. ज्र्ा जिचारािंीं जचत्त परम श द्ध आजण म्हणूि परम शािं होिें िे जिचार च आध्र्ास्त्मक प ष्टी िेऊं 
शकिाि. अशा आध्र्ास्त्मक जिचाराचंा च अखंड जिकास होि राहिो. बाकीचे जिचार केिळ खळबळ उत्पन्न 
करूि अव्र्तिािं जिलीि होिाि. बीं पेरल्र्ािर िें िसें काहंीं काळ िजमिींि थिथि, शािं आजण समाजधथि 
होऊि िािें. मग र्ोग्र् िळेीं कोंब फ टूि िें िर रे्िें. िर आल्र्ाबरोबर त्र्ाचा जिकास एकसारखा होऊं 
लागिो, त्र्ाप्रमाणें रात्रींच्र्ा िळेीं मिोभजूमकें ि हे ४/२ जिचार टाकूि जिलें  कीं रात्रभर अव्र्तिपणें िे पडूि 
रहाि े आजण सकाळीं प न्हा ं ििीि जिचाराचें कोंब त्र्ा जिचाराला फ टू लागािे, अशी ही आध्र्ास्त्मक 
जिचाराचंी शिेी आचार्ांच्र्ा िीििािं अखंड चालि आलेली होिी. त्र्ा च शिेीच्र्ा समृद्धीचा परमोत्कषय 
जिचारपोिीं जलजहण्र्ाच्र्ा िळेीं झालेला होिा. जिचारपोिी जलजहल्र्ािंिर १४ िषांिीं १९४२ सालीं िेव्हा ंही 
जिचारपोिी छापािी अशी कल्पिा जिघाली, िेव्हा ंआचार्ािें प्रथिाििेिाखल िे िोि शब्ि जलजहले त्र्ािं ही 
गोष्ट िमूि आहे. “िर्ाच्र्ा िेिीसाव्र्ा िषीं मला एक ििखा अि भि आला. त्र्ाचें थिरूप मी श्ािं कधीं च 
माडंूं शकलों िाहीं. पण त्र्ािंिर मि काहंींसें उन्मिल्र्ासारखें झालें . एकाग्रिा सहि व्हािी, जिजिधाग्रिेला 
प्रर्त्ि लागािा, ह्या अिथिेच्र्ा पजहल्र्ा िगेािं जिचार जलहूि ठेिण्र्ाची िृजत्त उगिली. सारे च जिचार 
जलहीि िव्हिों. िोडें जलहीि होिों. त्र्ाचंी ही जिचारपोिी बिली आहे. स िैिािें ही पे्ररणा फार जििस 
जटकली िाहीं. िीि चार िषांि मािळली.” —उन्मिी अिथिेंिल्र्ा सहि एकाग्रिेंिूि थफ रलेल्र्ा 
जिचाराचं्र्ा िगेाला केिळ िोडी जिश्राजंि जमळािी म्हणिू िे कागिािर उिरिले गेले. िे जह सिय च जिचार 
उिरिले गेले िाहींि. अशी र्ा जिचारापंाठीमागची मूळ भजूमका आहे. आध्र्ास्त्मक जिकासाला िेव्हा ं
साकारिा प्राप्ि होिे िेव्हा ं आध्र्ास्त्मक जिकासाच्र्ा िगेाचा िो केिळ उपशम असिो. आध्र्ास्त्मक 
जिकासाचा िगे हा श्ािं माडंिा रे्ि िाहीं. वकिा कोणत्र्ा च साकार सािं जिरे्िें व्र्ति करिा ंरे्ि िाही. 
आध्र्ास्त्मक जिकासाचा िगे मूिीकार मूिींि कें जद्रि करंू शकणार िाहीं. जचत्रकाराला िो जचत्रार्तपि करिा ं
रे्णार िाहीं. गाणाऱ्र्ाला िो गाण्र्ािं व्र्ति करिणार िाहीं. किीला िो काव्र्बद्ध करणे शतर् िाहीं. र्ा 
िगेाचा त्र्ा त्र्ा जिर्ािंी उपशम होऊि आत्म्र्ाचें “उपशािंो ऽ र्मात्मा” हें च सत्र्थिरूप त्र्ाम ळे प्रकट 
होईल आजण त्र्ा शािंीची अजभिििा िेिें चमकि राहील. आत्म्र्ाचें भव्र्, प्रशािं आजण अजभिि थिरूप 
प्रकट करणारे हे जिचार कागिािर जलजहले गेल्र्ािर जचत्ताची अत्र्ंि प्रशािं अिथिा व्हािी आजण गाढ 
झोपेचा अि भि र्ािा र्ामधें म ळीं च ििल िाहीं. पण ही उन्मि झालेल्र्ा मिाची झोप फार िगेळ्र्ा च 
थिरूपाची. रे्िे झोपेच्र्ा गाढिेबरोबर ब्रह्माि भािाच्र्ा थिरूपाजिष्ट्करणाची अंिभूयि िर्ारी चाललेली 
असिे. उन्मि झालेलें  जचत्त झोपीं गेलें  िरी िेिें िी केिळ शून्र्ािथिा िसिे. वकजचत् उमललेल्र्ा मोत्र्ाच्र्ा 
वशपल्र्ामधूि िसे रमणीर् मोिी जिसािें त्र्ाप्रमाणें प्रभािकालीं िागृिीिंिर अशा प रुषाच्र्ा डोळ्र्ािूंि 
रात्रीच्र्ा गाढ झोपेंि जिकास पािलेल्र्ा ब्रह्मजिचाराच्र्ा रत्िाचंें िशयि होिें. त्र्ाच्र्ा शब्िािं िािू उत्पन्न 
होिें. िेिें सिय शकंा सहि जफटल्र्ा िािाि. 
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ज्र्ा जिचाराचं्र्ा लेखिापाठीमागें उन्मि अिथिेच्र्ा सहि एकाग्रिेच्र्ा िगेािंलें  प्रथफ रण िडलेंलें  
आहे, ज्र्ा जिचाराचं्र्ा लेखिािंिरच्र्ा उपशािंींि ब्रह्माि भािाची रत्िप्रभा झळकि आहे. त्र्ा जिचारांचें 
थिरूपाजिष्ट्करण करणें हें अत्र्ंि ि घयट काम आहे. ििाजप थिरूपाजिष्ट्करण िरी िाहीं िरी र्ा जिचाराचंें मूळ 
कळण्र्ाला मात्र म ळीं च आधार जमळणार िाहीं असें िाहीं. असामान्र् संथिापक आजण प्रिियक प रुषाचंी ही 
िेहमीं च पद्धजि आहे. त्र्ाचें जिचार, त्र्ाचें जसद्धािं, त्र्ाचें वचिि, त्र्ाचें प्रर्ोग, त्र्ाचें कार्य हें िरी सियथिी 
अपूिय, सियथिी िाजिन्र्पूणय, सियथिी असामान्र् असलें  िरी िे आपल्र्ा ििीि जिचारािंा, ििीि प्रर्ोगािंा, 
ििीि जसद्धािंािंा, पूियजिचाराचंा आधार घेि असिाि. ि न्र्ा झाडािर िव्र्ा झाडाचें कलम करूि त्र्ाचीं 
मध र फळें िे समािाला चाखिीि असिाि. त्र्ाम ळें िव्र्ाला ि न्र्ाचा िोर जमळिो, आजण ि न्र्ाला िव्र्ाचा 
ििेला प्राप्ि होिो. िोफ ि िी गोळा ििा, धि ष्ट्र् ि िें बाण ििा अशा क शल रीिीिें िे कार्य करीि 
असिाि. पूियजिचाराचंा आिरपूियक जिचार करूि त्र्ािूंि च ििजिचाराचंी दृजष्ट िे िगाला िेि असिाि. I 
came to fulfil, not to destroy र्ा जिथििचिाप्रमाणें त्र्ाचंी जिचारपद्धजि असिे. पूियश्र िींचा जिध्िसं 
करण्र्ासाठीं असे प्रिियक प्रिृत्त होि िाहींि. िर पूियश्र िींचा आिरपूियक अभ्र्ास करूि शतर् िों त्र्ाचंें 
आलंबि िे िरूर प्राप्ि करूि घेिाि. म्हणूि च “र्ा जिचारािंा” पूियश्र िींचें आलंबि िर आहे च असें 
आचार्ांिी म्हटलें  आहे. ‘ििाजप िे (जिचार) आपल्र्ापरी जिरालंब जह म्हणिा ंरे्िील’ असें जह आचार्ांिी 
म्हटलें  आहे. आजण िें बरोबर आहे. र्ािं िी ििीि दृजष्ट आहे िी आपल्र्ापरी जिरालंब आहे आजण िें र्ा 
जिचारािंा जिजमत्तकारण आहे त्र्ाला पूियश्र िीचा आधार आहे. असा र्ाचा उलगडा आहे. र्ा पूियश्र िीच्र्ा 
आधारािरूि र्ाजिचाराचंें वकजचत् अिलोकि करणें शतर् होईल. 
 

ज्र्ाप्रमाणें र्ा जिचारािंा एका बािूिें पूियश्र िीचें आलंबि आहे त्र्ाप्रमाणें ख द्द आचार्ांच्र्ा पूियलेखाचें 
आलंबि जह र्ािंील जकत्रे्क जिचारािंा प्राप्ि झालेंलें  आहे. आचार्ािें जिचारपोिी जलजहली जिच्र्ा पजहल्र्ा 
च पािािर जिचारपोिीसंबधंी िे चार शब्ि जलजहले आहेि त्र्ािं ही गोष्ट रे्ऊि गेलेली आहे. “र्ापूिीचा 
माझ्र्ा जलखाणािंील जिष्ट्कषय जह र्ािं रे्ऊि िािो” अशा शब्िािं आचार्ांिी ही गोष्ट माडंली आहे. आजण 
त्र्ाप्रमाणें महाराष्ट्र-धमांिील जकत्रे्क लेखाचंा जिष्ट्कषय आजण जकत्रे्क लेखािंील हूबेहूब िीं च िचिें 
जिचारपोिींि आलेलीं आहेि. 
 

ज्र्ा प्रमाणािं र्ा जिचारािंा आचार्ांच्र्ा पूियलेखाचंा आधार जमळाला त्र्ाच्र्ा मािािें जकिी िरी 
अजधक प्रमाणािं र्ा जिचारािंा पूियश्र िींचें आलंबि प्राप्ि झालें  आहे. ज्ञािेश्वरािंी “िाहीं श्र जिपरौजि माउली 
िगा” असें म्हटलें  आहे िें र्िािय िाहीं असें कोण म्हणेल? 
 

परंि  खरोखर बह धा प्रत्रे्क व्र्तिीची आई ही च त्र्ाची पजहली श्र जि असिे. जिच्र्ा मागूि मग इिर 
श्र िींची ओळख व्र्स्तिमात्राला होि असिे. र्ा दृष्टीिें र्ा जिचारािं प्रत्र्क्ष आईचीं िचिें िर आहेि च. परंि  
अथपष्टपणें अिेक जिचार आईच्र्ा अिेक उद गारािंरूि थफ रलेले आहेि असें म्हणण्र्ाला प ष्ट्कळ जठकाणीं 
आधार सापंडिो. फति िोि च िाखले घेऊं. 
 

रामाििारीं देिानें उदंड सेिा घेििंी । 
कृष्ट्िाििारीं उदंड सेिा केिंी ॥ 

 
र्ा जिचाराचें मूळ आईच्र्ा गोष्टी सागंण्र्ािं च आहे, र्ािं संशर् िाहीं. आर् ष्ट्र्भर रामाची रातं्रजििस सेिा 
केल्र्ाम ळें  लक्षमणािें एकिा ंरामाला साजंगिलें . आिा ंप ढें अििार घेण्र्ाची पाळी रे्ईल िेव्हा ंमी ‘लहाि’ 
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भाऊ होणार िाहीं. त्र्ाप्रमाणें मग कृष्ट्णाििारीं लक्षमण मोठा भाऊ झाला.” ही गोष्ट आई गंमिीिें अिेक 
िळेा ंसागंि असे. त्र्ािरूि हा जिचार स चलेला जिसिो. 
 

प रुष जिव्र्ासारखा आहे. िीर्य िेलाच्र्ा िागीं आहे. 
रोि संध्र्ाकाळीं जििा लािल्र्ािर जिव्र्ाला िमथकार करण्र्ाला आई जशकिी. त्र्ा आलंबिािर च हा 
जिचार उभारला आहे. 
 

‘माझी त्रयी आई, गीिा आणि िकिंी’ 
 
हा जिचार जह मािृभतिींिूि च उद भिू झाला आहे हें उघड आहे. 
 

ज्र्ा प्रमाणािं र्ा जिचारपोिींि मािृभतिींिूि अिेक जिचार उद भिू झाले. त्र्ापेक्षा ंजकिी िरी पट 
अजधक जिचार गीिामाउलीच्र्ा भतिीमधूि उत्पन्न झालेले आढळूि रे्िील. जिचारपोिीचा ििळ ििळ 
अष्टमाशं भाग गीिाजिषर्क जिचारािंीं व्र्ापूि टाकला आहे. आईच्र्ा मरणािंिर केिळ गीिेच्र्ा च ि धािर 
मी पोसलों आहे. ही भाििा ज्र्ाच्र्ा रोमरोमािं जभिूि गेली, त्र्ा आचार्ांच्र्ा जिचारािं गीिेला आद्य थिाि 
जमळािें हें अगिीं थिाभाजिक म्हटलें  पाजहिे. परंि  आचार्ांच्र्ा जठकाणीं गीिेजिषर्ीं भस्ति असली वकिा पे्रम 
असलें  िरी उगीच च िे च िे च जशळे जिचार घोळूि घोळूि जलहाि े अशी त्र्ाची स्थिजि िसे. पे्रमाला 
किाजचत् पाल्हाळ खपेल, पण सत्र्ाला पाल्हाळ म ळीं च चालि िाहीं. म्हणूि अत्र्ंि र्ोग्र् आजण मोितर्ा 
शब्िािं ििीि जिचार आजण ििीि जसद्धािं असेल िर च िो जलजहला िािा ही आचार्ांची पद्धजि 
गीिाजिषर्क जिचारािं जह आढळूि रे्िे. 
 

“ब्राह्मी स्थिजि—िेिूि खालीं पडणें िाहीं. 
ब्रह्मजििाण—िेिूि खालीं पडणें िाहीं आजण िर चढणें जह िाहीं” 

हा जिचारपोिींिला गीिाजिषर्क पजहला च जिचार. र्ा जिचारािं िोन्ही अिथिाचंें परथपरि लिेिें 
िोडतर्ािं उत्तम िशयि करूि जिलेंलें  आहे. 
 

“यस्मान्नोणद्वजिे िंोको िंोकान्नोऽणद्वजिे ि य  ।” 
 
कारण लोकािंा सेिक हिा असिो िो भति जमळिो. भतिाला से र् हिें असिाि िे लोक जमळिाि”—र्ा 
जिचारािं भति आजण लोक र्ाचंी सागंड ि ळण्र्ाचें कारण िमूि केलें  आहे. 
 

“िोधी प रुषाच्र्ा मौिािें त्र्ाचें मौि जसद्ध होि िाहीं. िोध जसद्ध होिो. िोधी प रुषाच्र्ा ितिृत्िािें 
त्र्ाचें ितिृत्ि जसद्ध होि िाहीं. िोध जसद्ध होिो. ज्ञािी प रुषाच्र्ा कमािे त्र्ाचें कमय जसद्ध होि िाहीं. ज्ञाि 
जसद्ध होि. ज्ञािी प रुषाच्र्ा अकमािें त्र्ाचें अकमय जसद्ध होि िाहीं ज्ञाि जसद्ध होिें.”—र्ा जिचारािं 
ज्ञािोत्तर कमय कीं, संन्र्ास हा िो िृिा िाि ज्ञािी प रुषाच्र्ा बाबिींि कल्पीि असिाि त्र्ाचें िोडतर्ािं 
जिराकरण केलें  आहे—असे गीिेंिील अिेक गढू आजण सूक्षम अिय सहि लीलेिें उलगडलेले र्ा 
जिचारपोिींि मधूि मधूि आढळूि रे्िाि. प्रिाित्सल रािािें ज्र्ाप्रमाणें जिकडे जिकडे रथिे, जिजहरी, 
बागा, पाणपोई, धमयशाळा, मठमंजिरें, जिद्यालर्ें, रुग्णशाळा इत्र्ाजि लोकोपर्ोगी कामें करूि आपल्र्ा 
िैभिाचा आजिष्ट्कार करािा त्र्ाप्रमाणें गीिाजिषर्क जिचाराचंें र्ा जिचारपोिींि जठकजठकाणीं अत्र्िं 



 अनुक्रमणिका 

जहिकारक असें िशयि होऊि गीिेच्र्ा िैभिाचें उत्कृष्ट आजिष्ट्करण झालें  आहे. िरी सहि जलजहले गेले 
िेिढे च गीिाजिषर्क जिचार र्ा जिचारपोिींि समाजिष्ट झाले. र्ामधूि च प ढें थििंत्र “गीिाईवचिजिकेचा” 
उद भि झाला. 
 

गीिामाउलीप्रमाणें च प्रत्र्क्ष ििेोपजिषिाशंी जह आचार्ांचा गाढ संबधं असल्र्ाम ळें 
ििेोपजिषिािंरूि स चलेले अिेक जिचार जिचारपोिींि आलेले आहेि. ििेासंबधंींचे िोि च जिचार पाहंू— 
 

“ििे प्रामाण्र् म्हणिे पूियपरंपरेजिषर्ीं कृिज्ञिाब जद्ध आजण ििीि परािमाला थफूर्तिर् ति 
मोकळीक.” 
 

“ििे एकं सत् म्हणिो पण त्र्ाबरोबर च ‘जिप्रा बह धा ििंजि’ असें जह म्हणिो. ‘मूढा बह धा ििंजि’ 
म्हणण्र्ाची त्र्ाची िर्ारी िाहीं. ह्यािं ििेाची अजिरोधिृजत्त जिसूि रे्िे.” 
 
ििेासंबधंींच्र्ा ह्या िोि जिचारािंरूि श्र िीची अिंबाह्य व्र्ापक आजण उिात्त दृजष्ट कशी थपष्ट केली गेली आहे 
हें लक्षािं रे्ईल. र्ािंिर उपजिषिें. 
 

सद ग रूच्र्ा पजित्र साजन्नध्र्ािं िें गूढ ज्ञाि प्रकट झालें , ज्र्ाच्र्ा िातर्समन्िर्ािय ििेािं सूत्राचंी 
प्रिृजत्त झाली. त्र्ा रमणीर् उपजिषजिचारािंरील जिचारािंा जिचारपोिींि 
 

मग काश्मीरीिे स्ियभं । 
का रत्नबीजा णनघािें कोंभ ॥ 

 
अशा िऱ्हेचें थिरूप प्राप्ि झालेंलें  आहे. ईशािाथर्ोपजिषिािंील अत्र्ंि िािग्रथि शब्ि म्हटले म्हणिे संभजूि 
आजण असंभजूि हे होि. 
 

“असंभजूि—क िासिाचंी अि त्पजत्त आजण जििाश 
संभजूि—सद भाििाचंी उत्पजत्त आजण जिकास” 

 
जकिी हे रमणीर् जिचार! रत्िबीिाला जिघालेले हे कोंब च िव्हेि कार्? िशींच उपजिषिािंील चार 
महािातर्ें 
 

“प्रज्ञािं ब्रह्म—अिैिज्ञाि 
अर्मात्मा ब्रह्म—ईश्वरसाक्षात्कार 
अहं ब्रह्मास्थम—आत्माि भि 
ित्त्िमजस—जिश्वोद्धार 

 
र्ा जिचारािं ब्रह्मजसद्धािंाची चढिी जिकासश्रेणी जिग्िर्तशि केली आहे. अशा चढत्र्ा पार्ऱ्र्ाचंें िशयि 
जिचारपोिींि अिेक िळेा ं आजण अिेक प्रकारािें घडिें. ब्रह्मजिचाराचं्र्ा ह्या सोपािपरंपरेिरूि प्रत्र्क्ष 
ब्रह्मजिचाराची आिंिमर्िा कल्पिाग्राह्य होण्र्ाला म ळीं च अडचण िाहीं. 
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आईची अि भिजसद्ध िचिें, गीिा माउलीचें अद भिू िैभि, ििेाचंी व्र्ापक आजण जिशाल दृजष्ट, 
उपजिषिािंील रमणीर् ब्रह्मजसद्धािं इत्र्ाजि सिय जिचारािंा ज्र्ा व्रिाचं्र्ा िारें आचाराच्र्ा कक्षेंि आणलें  
िािर्ाचें त्र्ा थििःच्र्ा प्राणजप्रर् व्रिासंबंधीचे िीघय मििािर आजण अि भिािर उभारलेले र्ा 
जिचारपोिींिले जिचार ही र्ा जिचारपोिींिली एक जिशषे िथि  आहे असें मािण्र्ास म ळींच हरकि िाहीं. 
“स िाराला िसें भजूमिीच्र्ा जसद्धािंाचंी जिष्ठा िाटिें, िसें सेिकाला वकिा साधकाला अवहसाजिव्रिाचंें जिष्ठा 
िाटािी” असा सिय व्रिाजंिषर्ीं जिचार प्रकट करूि आचार्ांिी िीििािंील अभर्प्राप्िीचा रथिा िाखजिला 
आहे. अशा “अवहसक प रुषाला वसहािलोकिाची जह िरूर िाहीं. कारण त्र्ाच्र्ा हािूि वहसा च झालेली 
िसिे. त्र्ाला वसहाप्रमाणें भीिीिें मागें िळूि पाहण्र्ाचें कारण च कार्?” असा जह जिचार जिचारपोिींि 
आला आहे. असा जिभयर् प रुष िगाला सहि िश करिो कारण अवहसेबरोबर अथिेर्ाजि व्रिें जह िो आपल्र्ा 
जठकाणीं जसद्ध करिो. आचार्य म्हणिाि, “अथिेर्ािें मी िग विकिों. अपजरग्रहािें िें सोडिों.” र्ा 
आचार्ांच्र्ा जिचारािं समिय रामिास थिामींच्र्ा झोळींि जशिािी महारािािंी सपूंणय राज्र्ाची सिि टाकली 
आजण समिांिी िी सिि िशी च परि केल्र्ाचें जचत्र जिसूि रे्ि िाहीं कार्?—अपजरग्रही मि ष्ट्र् च असें सिय 
राज्र् परि करंू शकिो. कारण त्र्ाच्र्ा मिािंलीं सिय मिोराज्र्ें लर्ाला गेलेलीं असिाि. “मिािं 
साचंलेली अडगळ साफ करूि मि मोकळें करणें हें अपजरग्रहाचें कार्य आहे.” असा बाबिींिला जिचार 
आचार्ांिी जलहूि ठेिला च आहे. “अथिेर् पद्धिींचें जिर्मि करिें अपजरग्रह प्रमाणाचें फलिः िोन्ही एक च 
आहेि.” र्ा जिचारािं आचार्ांिी िोन्ही व्रिाचं्र्ा परथपर ि लिेंिें, परथपरसंबधं आजण परथपराचंें अंजिम 
ऐतर् िाखजिलें  आहे. अशा अवहसाजि सिय व्रिाचंा रािा ‘सत्र्’ आहे. सत्र्ाची कल्पिा आचार्य प ढीलप्रमाणें 
िेिो—“सत्र्ाची व्र्ाख्र्ा िाहीं. कारण, व्र्ाख्रे्चा च आधार सत्र्ािर आहे.” साधकाला आचार्ांचे 
जिचारपोिींिील जिचार मोक्षमागांि जकिी मिि करिील र्ाला खरोखर उपमा च िेिा ं रे्ि िाहीं. जिियि 
ििािं रात्रीं च कलेल्र्ा आंधळ्र्ा मि ष्ट्र्ाला िसा त्र्ाचा प्रत्र्क्ष डोळस िािलग च एकाएकीं भेटािा अशी र्ा 
जिचारिशयिाची स्थिजि आहे. अथिािव्रिाची प्रगजि कशी ओळखािी? हा एक च प्रश्ि घ्र्ा. र्ाचें उत्तर कार् 
िेणार? आचार्ांिी र्ाचें उत्तर प ढीलप्रमाणें जिलें  आहें :— 
 

(१) प्रत्र्क्ष-थिािसंशोधि 
(२) शारीजरक-थिाथथ्र् संशोधि 
(३) काम-िोधाजिजिकार-सशंोधि 
(४) अज्ञाि-संशोधि 

 
र्ा चि र्तिध कसोटीच्र्ा अि रोधािें साधकािें रोि अथिािव्रिाची प्रगजि ख शाल जबिधोक करीि िािी. 
गजणि सोडजिल्र्ािंिर िें बरोबर आहे वकिा िाहीं, र्ाचा िाळा म लें  पहाि असिाि. असे अिेक 
आध्र्ास्त्मक िाळे कसे पाहाि ेहें जिचारपोिीिरूि साधकाला जशकिा ंरे्िें. 
 

गजणिाच्र्ा जबिचूक पद्धिीिे माडंलेले अि भिजसद्ध अध्र्ात्म कसें असिें हें पाहाण्र्ाचे 
जिचारपोिीसारखें ि सरें साधि क्वजचि च जमळंू शकेल. 
 

“िोि वबि  जिजश्चि झाले कीं स रेखा जिजश्चि होिे. िीि आजण जशि हे िोि वबि  कार्म केलें  कीं 
परमािय-मागय िर्ार झाला.” 
 

“िीिि हें जिचार, अि भि आजण श्रद्धा र्ाचें घिफळ आहे.” 
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“कमय अकमय 
पण ज्ञाि + कमय = ज्ञाि + अकमय 
म्हणूि ज्ञाि = अिंि” 

 
“आत्मजिषर्क अज्ञाि हें प्रािजमक अज्ञाि. आपल्र्ा जठकाणीं हें अज्ञाि आहे र्ाची िाणीि िसणें 

म्हणिे िें ‘अज्ञािाचें अज्ञाि’ वकिा गजणिाच्र्ा भाषेि ‘अज्ञाि-िगय’. आपण ह्या अज्ञाििगाि सामील आहोंि 
र्ा गोष्टीचा इिकार करणें म्हणिे ‘अज्ञाि-घि.’ ह्याला च जिित्ता म्हणिाि.” 
 

“संथकृिािं ‘हन् ’ म्हणिे मारणें आजण ‘हन् ’ म्हणिे ग णणें. वहसेिें पापाचा ग णाकार होिो.” 
 

जिचारपोिींि प्रत्र्क्ष असे गजणिाच्र्ा भाषेंि माडंलेले जसद्धान्ि िर आहेि च. परंि  गजणिाची भाषा 
िगळूि, परंि  गजणिाच्र्ा जबिचूक पद्धिीचे अिेक जसद्धान्ि अिेक शास्त्राचं्र्ा भाषेि जिचारपोिींिल्र्ा प्रत्रे्क 
पािािर जिरािमाि झालेले आहेि, असे म्हणण्र्ाि म ळीं च अजिशर्ोस्ति िाहीं. गजणिाच्र्ा भाषेप्रमाणें च 
व्र्ाकरणाच्र्ा भाषेंि जिचार— 
 

“संसाराचीं िीि वलगे— 
१ अहंकार—प वल्लग, २ आसस्ति—स्त्रीवलग, ३ असत्र्—िपूंसकवलग. 
गजणिाच्र्ा भाषेप्रमाणें च ज्र्ोजिषाच्र्ा भाषेिील जिचार— 

 
“असत्र्ािूंि सत्र्ािं अंधारािूंि उिेडािं मृत्र्ूंिूि अमृिाि—हे साधकाचें उत्तरार्ण” गजणिाच्र्ा 

भाषेंप्रमाणे च िाथि  शास्त्राच्र्ा भाषेिील जिचार— 
 

“मि ष्ट्र्—घर 
ग ण—िरिािा 
िोष—वभिी.” 
गजणिाच्र्ा भाषेप्रमाणें च न्र्ार्शास्त्राच्र्ा भाषेंिील जिचार— 
“जिश्व—प्रत्र्क्ष-ब्रह्म 
ईश्वर—अि माि-ब्रह्म 
ििे—शब्ि-ब्रह्म 
आत्मा—ब्रह्म.” 
गजणिाच्र्ा भाषेंप्रमाणें च बालकिाशास्त्राच्र्ा भाषेंिील जिचार— 

 
“कोणी कमयर्ोगाला जपपीजलका आजण ध्र्ािर्ोगाला जिहंगम म्हणिाि. मी कमयर्ोगाला 

इसापिीिींिल्र्ा कासिाची आजण ध्र्ािर्ोगाला सशाची उपमा िेिों. ध्र्ाि करिा ंकरिा ंकेव्हा ंझोंप लागिे, 
हें ध्र्ािािं रे्ि िाहीं. 
 

गजणिाच्र्ा भाषेप्रमाणें च कृजष शास्त्राच्र्ा भाषेंिील जिचार— 
“रोप िजमिींि लािलें  म्हणिे त्र्ाला िजमिींिूि पोषण जमळिे. िसे जचत्त आत्म्र्ािं रोिलें  म्हणिें 

त्र्ाला आत्म्र्ािूंि पोषण जमळिें.” 
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गजणिाच्र्ा भाषेप्रमाणेंच र्ंत्रशास्त्राच्र्ा भाषेंिील जिचार— 
 

“कमयर्ोगाचें र्ंत्र सख्ि राखािें. घषयणाच्र्ा भीिीिें ढील करंू िरे्. घषयण टाळण्र्ासाठीं भतिीचे 
िेल द्यािें.” 
 

“एखािा िाटककार िसा थििः िाटक रचिू िाटकाच्र्ा प्रर्ोगािं जह थििः सामील होिो, िसें 
ईश्वराचें आहे. ईश्वर जिश्वरूप िाटक रचूि त्र्ािंला आत्म्र्ाचा पाटय थििः करीि असिो. ित् सृष्ट् िा 
ििेिाि प्राजिशत्” । 
 

गजणिाच्र्ा भाषेंप्रमाणे च अियशास्त्राच्र्ा भाषेंिील जिचार— 
“संन्र्ास ही िोट आहे. 
कमयर्ोग िाणें आहे. 
वकमि एक च.” 

 
गजणिाच्र्ा भाषेप्रमाणें च पूिाशास्त्राच्र्ा भाषेंिील जिचार— 
“आत्मा एक. मार्ा शून्र्. एक आजण शून्र् र्ाचं्र्ा संर्ोगािें असंख्र् िग. ही च वलगोपासिा.” 
गजणिाप्रमाणें च जिजश्चि जशक्षणशास्त्रािंला जसद्धािं— 
“िो ग रु असेल िो जशष्ट्र् असेल च. 
िो जशष्ट्र् िसेल िो ग रु िसेल च.” 

 
“का र्ाचा ‘िार्क’ म्हणूि कोणी व्र्ति िसिो. काव्र्ािंील सिय व्र्तिींची साम िाजर्क अव्र्ति 

र्ोग्र्िा हा च काव्र्ाचा िार्क.” 
 

गजणिाप्रमाणें च जिजश्चि साखं्र्शास्त्रािंील जसद्धािं— 
“ब द्धीचा सि पर्ोग—सत्त्िग ण 
ब द्धीचा ि रुपर्ोग—रिोग ण 
ब द्धीचा अि पर्ोग—िमोग ण.” 
गजणिाप्रमाणें च जिजश्चि अन्नशास्त्रािंील जसद्धािं— 
 
“आहार्य अन्नाची िृजत्तभेिािें जत्रजिध पजरणजि होिे. लैं जगक, प्राजणक आजण आस्त्मक.” गजणिाप्रमाणें 

च जिजश्चि र्ोगशास्त्रािंील जसद्धािं— 
 

“जिद्रा आजण िागजृि ह्या िोहोंचे ग ण जमळूि समाजध बििे. िोहोंचे िोष जमळूि थिप्ि बििें.” 
 
गजणिाप्रमाणें च जिजश्चि असा धमयशास्त्रािंील जसद्धािं— 
 

“उपर्ोजगिा हें धमाचें शरीर आहे, जचत्तश जद्ध आत्मा.” 
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अशीं उिारहरणें िेिा ं िेिा ं मूळ जिचारपोिी च रे्िें उिरिािी लागेल. गजणिाच्र्ा पद्धिीप्रमाणें 
अिेक शास्त्राचें अध्र्ात्माला पोषक असे जसद्धािं माडंणे ही जिचारपोिीची एक अपूिय लेखिपद्धजि आहे. 
जिधाि करणे हा िातर्ाचा उदे्दश असिो. िातर्ािंील जिधािाला जिजशष्ट साच्र्ािं ओिलें  म्हणिे िेिें 
अलंकारजिर्तमि होिे. काव्र्ािंील बह िेक अलंकार म्हणिे सादृश्र्ाच्र्ा जिजशष्ट म शींि ओिलेलीं िातर्ें 
होि. काव्र्ाच्र्ा जह प ढें सबधं लेखिाचा िो साचा िी च काव्र्शास्त्रािंली रीजि वकिा शलैी होर्. लेखिािं 
िेिे िेिें जिजशष्ट भाििेचा गाढपणा उत्पन्न होईल िेिें जिजशष्ट रस जिमाण झाला असे म्हणिाि. 
जिचारपोिींिील िातर्लेखिपद्धजि ही काव्र्लेखिपद्धिीप्रमाणे जिजशष्ट ठशाची िाहीं. रे्िें केिळ 
सादृश्र्ािर िातर्ें रचलीं िाहींि. रे्िली िातर्रचिा जसद्धािंािर उभारलेली आहे. प्रसंगजिशषेी रे्िे सिय 
शास्त्रािंल्र्ा भाषेचा सहि उपर्ोग करण्र्ािं आलेला आहे. म्हणूि अम क एक जिजशष्ट ठसा रे्िें पाहण्र्ाला 
सापंडि िाहीं. त्र्ाचप्रमाणें अम क एक भाििा घोळिलेली कोठें जह जिसूि रे्ि िाहीं. रस म्हणिे भाििेचा 
जिलास. रे्िें जिलासाला थिाि च िाहीं. रे्िें आिंिलस्ब्ध आहे, जिकास आहे. पण रसािंली आसस्ति रे्िें 
िाहीं. संथकृि काव्र्शास्त्रािंला शािं रस जह जिषर्ाची उजिग्ििा गाढपणें व्र्ति करिो. पण रे्िें िी अिथिा 
िाहीं. जििाकारण िी च िी च लौजकक गोष्ट चघळि राहणें आजण त्र्ाला रस कस्ल्पणें ही गोष्ट रे्िें िाहीं. 
जिकासाची चढिी पार्री, ििीि िशयिाचा आिंि, ज्ञािाच्र्ा अिंि आकाशािंली भरारी— अशा िऱ्हेचा रस 
रे्िें भरलेला आहे, रस हा गौण आहे. िेिें ििीि ज्ञािाची उपलस्ब्ध आहे िेिें सिय रसाचंा गिय उिरजिणारा 
अपूिय रस आपोआप उत्पन्न होि असिो. म्हणिू कोणत्र्ा जह रसाला रे्िें थिाि िाहीं. त्र्ाचप्रमाणें कोणिी 
जह जिजशष्ट लेखिपद्धजि रे्िें अिलंबलेली िाहीं. म्हणूि थििः आचार्ांिी ‘हे जिचार ििळ ििळ जिराकार 
आहेि असें र्ा जिचारासंंबंधीं म्हटलें  आहे. उत्तम उत्तम प ष्ट्पाचंी जिजशष्ट रचिा करूि त्र्ाचा एखािा स ंिर 
हार िर्ार करािा, ही स भाजषिाचंी पद्धजि आहे. स भाजषिािं आिंील जिचारापेंक्षा ं रचिेच्र्ा आकाराला 
महत्त्ि अजधक असिें. सामान्र् जिचार जह मिोहर आकारािें जचत्तािर ठसिो. िाचेिें त्र्ाचा उच्चार करण्र्ािं 
आिंि िाटिो. म्हणूि स भाजषिाची रचिा जिजशष्ट आकारािें केली िािे. िी जह दृजष्ट रे्िें िाहीं. हें आचार्ांिी 
थििःच थपष्ट केलें  आहे. रे्िें आध्र्ास्त्मक जसद्धािं िरी अिेक शास्त्राचं्र्ा भाषेंि माडंले गेले असले िरी 
शास्त्राच्र्ा माडंणीची ककय शिा वकिा सौजत्रक पद्धजि रे्िें अिलंजबलेली िाहीं. एक जिचार ि सऱ्र्ा जिचाराशीं 
जिजशष्ट िकािें िोडूि एक सबंध िकय प्रणाजलका जिमाण करणें हें सौजत्रक शास्त्ररचिेचें कार्य असिें. 
िीििािंील सत्र् ठसजिण्र्ापेक्षा ंिें जिजशष्ट रसमर् पद्धिीिें माडंणें हें काव्र्ाजि कलाचंें कार्य आहे. म्हणिू 
काव्र्ाजि कला वकिा िकाजि शास्त्रें हीं िंत्रजिष्ठ असिाि. िीं सत्र्जिष्ठ िसिाि. त्र्ाचंा सत्र्ाशीं जिरोध 
असिो असा अिय िाहीं. त्र्ािंा सत्र्ाचा आधार असिोच. परंि  त्र्ा आधाराचा आश्रर् घेऊि िीं आपापल्र्ा 
पद्धिीचा डौल उभारीि असिाि. आजण त्र्ाम ळें  त्र्ाचं्र्ा जठकाणीं फसिपेणा जिमाण होिो. आध्र्ात्मािं मात्र 
िंत्रजिष्ठा िसूि सत्र्जिष्ठा असिे वकिा मंत्रजिष्ठा असिे. ही च गोष्ट जिचारपोिीला प्रथिाििेिाखल 
जलजहलेल्र्ा जिििेिािं आचार्ांिी थपष्ट केली आहे. “सूत्राला िकय बद्धिा पाजहिे असिे. हे (जिचार) मोकळे 
आहेि. मग त्र्ािंा िािं कार् द्यािर्ाचें? मी त्र्ािंा अधयिट प टप टणें म्हणिो. अल्प िथिूला मोठें िािं जिलें  
िर हें माजंत्रक साजहत्र्ािं मोडिील”—िीििािंील मंत्र रे्िें प्राप्ि होईल. रे्िें मंत्रजिष्ठ म्हणिे सत्र्जिष्ठ 
जिचारपद्धजि ही च खरी पद्धजि आहे हें लक्षािं ठेिलें  पाजहिे. शास्त्र आजण कला िोन्ही िटािंा थपशय करूि 
ही िीििािंील मंत्राचंी ििी अजलप्िपणें िाहि आहे. त्र्ाम ळें  एखाद्या जिचाराला एखाद्या शास्त्राचा पोषाख 
जिसेल, िर एखाद्या जिचाराला एखाद्या कलेचा थपशय झालासा िाटेल. पण खरें म्हटलें  म्हणिे िोन्ही भास 
च. सत्र् हें सत्र् च. त्र्ाला आकार िाहीं. पाणी ज्र्ा भाडं्ािं ठेिािें त्र्ाचा त्र्ाला आकार प्राप्ि होि 
असिो. म्हणूि कार् कोणी पाण्र्ाला अम क एक आकार आहे असें िोडेंच माििो? 
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जिचारपोिींिील जिचारािंा एका बािूिें शास्त्रीर् पद्धिीचा थपशय झाल्र्ाचा भास जिमाण होिो ही एक 
बािू मागील उिाहरणािंरूि पाजहली. त्र्ाप्रमाणें च ि सऱ्र्ा बािूिें जिचारपोिींिील जिचारािंा काव्र्ाजि 
कलाचं्र्ा िंत्राचा वकजचत् थपशय झालेला जिसेल असे जह जिचार र्ा जिचारपोिींि आढळूि रे्िील. 
उिाहरणािय— 
 

मालालंकाराप्रमाणें च भासमाि होणाऱ्र्ा व्र्ाख्र्ामाला— 
 

“ईश्वराची सत्ता म्हणिे आत्म्र्ाची अमरिा, म्हणिे धमाची जित्र्िा, म्हणिे िीििाची 
आिंिमर्िा.” 
 

“अखंड िामथमरण म्हणिे अिपा म्हणिे थिरूपािथिाि म्हणिे जिरंिर सेिा.” 
“िेिािर जिश्वास म्हणिे िगािर जिश्वास, म्हणिे आत्म्र्ािर जिश्वास, म्हणिे सत्र्ािर जिश्वास.” 

 
कारणमाला :– 

“िगाम ळें  ‘िगाच्र्ा’ डोळ्र्ाम ळें  ‘रूपाचें’ ब द्धीम ळें  ‘ज्ञाि’ आत्म्र्ाम ळें  ‘होिें” 
“िेिाच्र्ा पे्रमळ थिभािाम ळें  िेि िगत्पजि. 
संिाचं्र्ा प रुषािाम ळें  िेि सत्पजि. 
माझ्र्ा प्राियिेंम ळें  िेि मत्पजि.” 

 
अन्र्ोन्र्ािलंबि :— 
 

“िी िाणी सत्र्ाला संभाळिे त्र्ा िाणीला सत्र् संभाळिें.” 
 
जिरोधाभास :— 
 

“िबाबिारीचें काम मला जमळालें  िेव्हापंासूि मी िबाबिारींिूि स टलों.” 
 

“ि म्हालंा भोग स टि िाहींि, िर जििाि िेिाच्र्ा िािंािें भोगा. ि म्हालंा भोग स टि िाहींि, िर 
जििाि िेिाच्र्ा िािंािें भोगू िका.” 
 
श्रृंखला :— 
 

“जििें पाजित्र्र् जििें सौंिर्य । जििें सौंिर्य जििें काव्र्” 
 
रूपक :— 
 

“ििे िंगल आहे. उपजिषिें गाई आहेि. गीिा िूध आहे. संि िूध पीि आहेि. मी उस्च्छष्टाची आशा 
राखूि आहे.” 
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“थिूल जिकार म्हणिे पक्का खडक. िो भतिीच्र्ा झऱ्र्ाला िोंड च फ टंू िेि िाहीं. थिूल जिकार 
विकले म्हणिे भतिीचा उगम होिो. पण भतिीचा उगम झाला िरी सूक्षम जिकार उरिाि च. कच्च्र्ा 
खडकािूंि झरा िाहि राहिो. त्र्ाम ळें आिाि होिो. िीच ‘िळमळ’. सूक्षम जिकार जह िाहींसे झाले म्हणिे 
िळमळ गेली. ही परा भस्ति.” 
 

“कमयर्ोगी—िळलेली आकृजि-मात्र गोिरी 
संन्र्ासी—िळूि राख झालेली जिराकार गोिरी.” 
“कमयर्ोगी—पाढंऱ्र्ा ि धाची काळी गार् 
संन्र्ासी—पाढंऱ्र्ा ि धाची पाढंरी गार्.” 

 
उपमा :— “कमयर्ोगी—सूर्ाप्रमाणें अखंड कमय करिो. 

संन्र्ासी—सूर्ाप्रमाणें अखंड अकिा असिो.” 
 
दृष्टािं :— “िारा आपणहूि माझ्र्ा खोलींि रे्िो. 

सूर्य आपणहूि माझ्र्ा खोलींि जशरिो. 
िेि जह िसाच आपणहूि भेटणार आहे. 
माझी खोली मोकळी असूं िे म्हणिे झालें .” 

 
प्रश्ि :— “कोणी म्हणिाि, ‘ईश्वर अजे्ञर् आहे’. िर अजे्ञर्, िर आहे कशािरूि? 

िर आहे, िर अजे्ञर् कसा?” 
 

“िैजिक ऋषींिा आत्म-थि िीचा संकोच िाटि िाहीं. आत्मरूप झालेले ऋजष आत्मथि जि ि 
करिील िर कार् अिात्मथि जि करिील?” 
 
प्रश्िोत्तर :— “साधिा कोठपरं्ि करािी?—आपोआप ‘होऊं’ लागेपरं्ि.” 
 

“थिप्ि कार् िाखजििें?— (१) सृष्टीचें जमथ्र्ात्ि, (२) कल्पिेचें किृयत्ि, (३) साधिेचें अपूणयत्ि.” 
 

“ि म्ही रज्ज सपाप्रमाणें ‘जिििय’ माििा कीं स िणयकंकणाप्रमाणें ‘पजरणाम’ माििा? 
 
उत्तर :— मी स िणयकंकणाप्रमाणें ‘जिििय’ माििो”. 
 

—उिाहरणे प ष्ट्कळ झालीं. असली उिाहरणें िेणें ही च आधीं चूक आहे. कारण आभाजसक 
उिाहरणें िेण्र्ािं थिारथर् कार्? अम क जिचार अम क पद्धिींि बसिो का िम क पद्धिींि बसिो हें पाहणें 
ही एकप्रकारें श द्ध अरजसकिा आहे. साधकािें एकेक जिचार शािंपणें पहाि िािा. त्र्ाचें मिि करािें. 
त्र्ाला आचरणािं आणूि िो कार्ािाचामिािं म रिािा ही च खरी अभ्र्ासाची रीि आहे. िेिढ्यासाठीं सिय 
जिचाराचंी सूजच करिा ं रे्ईल. मग केव्हा ं जह कोणिा जह जिचार ह डकूि काढिा ं रे्ईल. आजण त्र्ाचें मिि 
करीि असिा ंर्ा जिचाराचंें मूळ, त्र्ाचंी पद्धजि, त्र्ाचंें िैजशष्ट्ट्य, त्र्ापंासूि जिघणारे अन्र् जिचार हें सिय हळंू 
हळंू आकलिािं रे्ि िाईल. अशा अभ्र्ासािें इिकें  सहि आकलि होईल कीं, िेिें आध्र्ास्त्मक प जष्ट 



 अनुक्रमणिका 

भासमाि जह होणार िाहीं. शास्ब्िक रीिीिें क्षणभर िी समिूि होिे असें िाटिें िी खरी समिूि िव्हे. 
मि ष्ट्र्ाची िाढ ज्र्ाप्रमाणें होिें हें जह समिि िाहीं त्र्ाप्रमाणें खरी आध्र्ास्त्मक ब जद्ध िकळि प्राप्ि होि 
असिे. एकीकरणाच्र्ा अभािीं पशूििळ प्रत्र्क्ष प्रमाण असूि जह िें जिरुपर्ोगी होिें. १० ठोके पडलेले 
ऐकले िरी १० िािले हा भास त्र्ाला कळि िाहीं. िडाला आकलिाच्र्ा अभािीं कोणत्र्ा च प्रमाणाची 
प्रिीजि रे्ि िाहीं. परंि  साधक प रुषाला अि मिि करिा ंकरिा ंिें प्रत्र्क्षाइिकें  थपष्ट होऊं लागिें. ईश्वर 
प्रत्र्क्षाि मािाजि प्रमाणािील आहे असें म्हटलें  म्हणिे मग िो कळािा िरी कसा हा एक पेंच उभा राहिो. 
परंि  र्ा िीन्हीं प्रमाणाचंा ईश्वरवचििाकडे उपर्ोग करिा ंकरिा ंअशी अिथिा रे्िें कीं, र्ा प्रमाणाचंी िरुर 
च ि राहिा ं ब द्धीला िो एकिम प्रिीि होिो. ईश्वराप्रमाणे च ईश्वरीर् जिचारासंंबंधींची स्थिजि आहे. 
प्रत्र्क्षाि मािाजि प्रमाणािंीं झालेंलें  वचिि आचारािं उिरलें  कीं ब द्धीला िें वचिि करािें लागि च िाहीं. 
एकिम आपोआप अिाचा उलगडा होऊ लागिो. आचार्ािें थििः सिंिचिाचंा असा च िीघयकाल 
साधकभािािें अभ्र्ास केल्र्ाम ळे त्र्ािूंि आध्र्ास्त्मक जिचाराचंी थफूर्ति िो आपोआप प्राप्ि करंू लागला. 
“माझ्र्ा जित्र्िैजमजत्तक वचििाचें हें सारें सार आहे. संिाचं्र्ा मागािरूि पण थििःच्र्ा पार्ािंीं चालण्र्ाचा 
हा प्रर्त्ि आहे.”—असें त्र्ािें जिचारपोिीसंबधंीं जिचारपोिी जलजहण्र्ाच्र्ा अगोिर च पजहल्र्ा पािािर 
जलहूि ठेिलें  आाहे. समिय रामिास, ि काराम, ज्ञािेश्वर र्ा सिांच्र्ा िचिसंगिींि आचार्ांचे 
जििसाि जििस गेले आहेि. र्ाची प्रिीजि जिचारपोिी चाळिा ंचाळिा ंसहि रे्ण्र्ािोगी आहे. रे्िे फति 
समिाच्र्ा संबधंीचा एक च िाखला घेऊं. 
 

“सामर्थ्यश आहे सत्यणनष्ठेिें । असेिं जयापार्ीं ियािें 
ह्यािें णि नािं भगिंिािें । अणधष्ठान” ॥ 

 
हा आचार्ांचा ओिीबद्ध जिचार 
 

“सामर्थ्यश आहे िळिळेिे । जो जो करीिं ियािें । 
परंिु िेथें भगिंिािें । अणधष्ठान पाणहजे” ॥ 

 
र्ा समिांच्र्ा ओिीिरूि च थपष्टीकरणािय जिमाण झालेला आहे. 
 

जिचारपोिींि सिय जिचार गद्य थिरूपाि च जलजहले आहेि. फति छंिबद्ध जिचार 
 

रे्िाळी पािुणन जन्द्म ओंगळीं । 
त्रासिंा णिळसिंा जीि अंिरीं ॥ 
राणहिंों णनराळा म्हिुनी िेथुनी । 
सणित्यािें मंगिं णकरि सेिुनी ॥ 
मी अणिंप्ििेिें गािें गािसें । 
गा गा रे सखया िंूणह गा िसें ॥ १ ॥ 
घेऊणन िामनरूप भंृग िो । 
येिसे िुंटाया मजिंा धािुंनी ॥ 
पणर हृदयािें बणिंदान देउनी । 
कजणकिंा कोंणडिंा केिंा गंुग िो ॥ 
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मी समपशिािें गािें गािसें । 
गा गा रे सखया िंूणह गा िसें ॥ २ ॥ 

 
हे िोि जिचार पद्यथिरूपािं आढळूि रे्िाि. जिचारपोिींिील बह िेक सिय जिचारािंा पद्यथिरूप जिल्र्ास 
थमरणािं राहण्र्ाला िें एक उपर् ति साधि होईल. पद्यरचिेचें एक प्रम ख कारण थमरणसौलभ्र् हें आहे. 
पद्याच्र्ा जिजश्चि आजण गेर्थिरूपाम ळे पद्य गद्यापेक्षा ं लक्षािं राहूि िीघयकाळपरं्ि िें जटकाऊ होिें. 
कासंिाप्रमाणें कमयर्ोगािं शािं पण जिजश्चि पािलें  टाकािीं. कासंिाप्रमाणें मिबिू पाठ करूि िगाचे 
आघाि सोसाि.े कासंिाप्रमाणें जिषर्ापंासूि इजंद्रर्ें आिरािीं. कासंिाप्रमाणें दृजष्ट पे्रमािें भरलेली असािी हा 
जिचार 
 

कासिाच्याप्रमािें णि कमशयोगामधें सदा । 
टाकािीं मनुजें र्ािं पि णनणश्चि पाउिंें  ॥ १ ॥ 
कासिाच्याप्रमािें णि करूणन दृढ पाठ णह 
जगािे णनत्य सोसािे आघाि मनुजे िसे ॥ २ ॥ 
कासिाच्याप्रमािें णि णिषयापंासुनी सदा 
मनुजें आिरािीं िीं आपुिंीं सिश इणंद्रयें ॥ ३ ॥ 
कासिाच्याप्रमािें णि या साऱ्या जगिाकडे 
पे्रमानें भरिेंिंी कीं असािी दृणि आपुिंी ॥ ४ ॥ 

 
असा पद्यािं माडंल्र्ास हें कूमोपजिषत् थमृिींि उत्तम प्रकारें राहंू शकिें. परंि  मळूच्र्ा भाषेची र्ािं हाजि 
होण्र्ाचा संभि आहे. आजण काहंीं जिचार केिळ गद्यािं च ख लिील िसें पद्यािं चागंले जिसणार िाहींि. 
जशिार् िे जिचार केिळ लेखी िशयिािें जचत्रासारखे स िंर आजण उद बोधक िाटिील िें पद्यािं ि बोध आजण 
क रूप होऊि िािील. 
 

 
 
हा जिचार 
 

‘अकित्य–कित्य’ फुटिें ब्रह्माच्या मधुनी स्ियें 
‘अव्यति–व्यति’ फुटिें कित्याच्या मधुनी मग 
‘अमूिश–मूिश’ फुटिें व्यतिाच्या मधुनी पुढें  
खािंीं र्ाखा िरी मूळ ब्रह्मिृक्ष असा असे— 
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अशा रीिीिें पद्यािं जलहूि ख लणार िाहीं. िरी हा जिचार जचत्रात्मक आहे हें  िशयजिण्र्ासाठीं शिेटचा चरण 
अजधक र्ोिला आहे. जशिार् ‘थमर्यिे’ ‘अजप च’ र्ा ििेािंसूत्राप्रमाणें वकिा ‘श’े ‘छे च’ र्ा 
पाजणिीर्सूत्राप्रमाणें “िको” िको. असले जिचार पद्यािं कसे माडंणार? 
 

आजण पद्यािं असले जिचार माडंले िरी त्र्ाचंा अिय थपष्ट कसा होणार?—म्हणूि जिचारपोिी 
समिण्र्ासाठीं प्रत्रे्क जिचारािर एक प्रकारें भाष्ट्र् च जलहािें लागेल. हें भाष्ट्र् प्रत्रे्काला िीघय मिि करूि 
सहि च मिःपटािर आलेजखि करिा ंरे्ईल. 
 

“िेदािंासारखा अनुभि नाहीं. 
गणििासारखें र्ास्त्र नाहीं. 
स्ियपंाकासारखी किंा नाहीं”. 

 
र्ा जिचाराच्र्ा अि रोधािें सबंध जिचारपोिी पाहूि हें भाष्ट्र् िर्ार होऊं शकेल. ििेािं म्हणिे अध्र्ात्म. 
गजणि म्हणिे सिय शास्त्राचंें शास्त्र. आजण थिर्पंाकाची कला म्हणिे आई. थिर्ंपाकासारखी कला िाहीं. 
कारण त्र्ा कलेमागें आईची महिीर्िा िडलेली आहे. आईच्र्ा महिीर् कलेच्र्ा अि रोधािें, गजणिाच्र्ा 
जबिचूक पद्धिीिें आजण ििेािंाच्र्ा सिोच्च अि भिािें हे जिचार उत्थफूिय झाले. रे्िें गीिा, ििेोपजिषिें, 
शास्त्रें, प राणें, काव्र्ें आजण थििीििािंील प्रसंग र्ा सिांच्र्ा जिजमत्तकारणािें जिचारािंा चालिा जमळाली. 
“मला संिाचंीं िचिें पूज्र् आहेि, माझ्र्ा कल्पिा जप्रर् आहेि, सत्र् प्रमाण आहे. माझ्र्ा कल्पिापं्रमाणें 
िागणें मला भाग आहे. कारण थिधमय अबाध्र् आहे. पण संिाचंा आधार जह मी सोडंू शकि िाहीं. म्हणिू 
माझ्र्ा कल्पिाचंा संिाचं्र्ा िचिाशीं मेळ घालण्र्ाचें कियव्र् मला प्राप्ि होिें. सत्र्धमािर दृजष्ट स्थिर 
असल्र्ाम ळें  असा मेळ घालणें मला िड िाि िाहीं. सत्र्सूर्ाच्र्ा प्रकाशािं संिाचं्र्ा मागािरूि माझ्र्ा 
कल्पिाचं्र्ा पार्ािंीं चालण्र्ाचा मी प्रर्त्ि करिों.” —आचार्ांिी जिचारपोिींिील एका जिचारािं अशी 
थििःची आचारपद्धजि थपष्ट केली आजण म्हणूि च उन्मि अिथिेच्र्ा सहि एकाग्रिेंिूि र्ा पोिीची उत्पजत्त 
झाली. 
“वहि धमाचें थिरूप— 
 

आचार सजहष्ट्ण िा, जिचारथिािंत्र्र्, िीजिधमाजिषर्ीं दृढिा” 
“थिधमाजिषर्ीं पे्रम, परधमाजिषर्ीं आिर, अधमाजिषर्ीं उपेक्षा जमळूि धमय” 
“िारळाप्रमाणें बाहेर जिरस्ति आजण आंि भस्ति असेल िेिें च प्रास्प्ि” 
“सिोच्च ित्त्िें सियव्र्ापक आजण सिोपर् ति असल्र्ाम ळें  सियस लभ असिाि.” 
“िेहाधंिेमधें िोि िोष आहेि— (१) बजहम यखिा (२) संक जचििा. 
बजहम यखिेम ळें  आिंला िेि अिंरिो. सकं जचििेम ळें  ि जिर्ा िूर होिे.” 

 
“णित्त धुण्यास उपयोगी” 
मृणत्तका–िपस्या 
जिं–हणरपे्रम” 

 
“िड-सृष्टी मार्ाििीचा जिथिार आहे. 
िीि-सृष्टी मार्ाििीची खोली आहे.” 
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“थिाि करिािंा सहस्त्रशीषय म्हणण्र्ाचा संप्रिार् आहे. त्र्ा िळेीं हिारों िलवबिंूच्र्ा रूपािं 
सहस्त्रशीषय परमात्म्र्ाचा मला थपशय होि आहे अशी भाििा करािी. म्हणिे िीिि ध ऊि जिघेल. 
 

“१ ब डीची स्थिरिा २ इंजद्रर्-जिग्रह 
३ जिष्ट्काम-सेिा ४ भतिीचा जिव्हाळा 
५ िैिी संपत्तीचा जिकास ६ आत्मज्ञाि 
७ संन्र्ास”   

 
र्ा साि अंगािंीं धमय पूणय होिो. 
 

“मोकळ्र्ा हिेंि सजच्चिािंिाची भेट होिे । 
आकाश सत्, िार् , जचत्, िेि, आिंि” 

 
—अशासारखीं जिव्र् जसद्धािंरत्िें एकामागूि एक जलजहलीं गेलीं. ज्र्ाच्र्ा त्र्ाच्र्ा आिडीप्रमाणें िो िो 
त्र्ािूंि प न्हा ंिाटेल िशी जििड करंू शकेल. पण बह धा जििड करण्र्ासाठीं गेलों आजण जििड करणें िर 
सोडूि द्या च पण थििःला जह पूणयपणें जिसरूि गेलों असा च रे्िें अि भि रे्ईल. र्ा िथि स्थििीम ळें 
आिपरं्ि र्ािूंि जििड करण्र्ाचा कोणी च प्रर्त्ि केला िाहीं. उलट स मारें शेंिीडशें मंडळींिीं हीं 
जिचाररत्िें पूणंपणें उिरििू सियच्र्ा सिय संग्रही ठेिण्र्ाचा मात्र प्रर्त्ि केला. खरोखर आचार्ांचें महाराष्ट्र-
धमय माजसक हा गंभीर सम द्र त्र्ािंिरचें महाराष्ट्र-धमय साप्िाजहक ही जित्र्ोपर्ोगी भजूम आजण प ढील ही 
जिचारपोिी म्हणिे रात्रींचें रत्िखजचि आिंिमर् आकाश होर्! ऋजष म्हणिाि आकाशाजशिार् आिंि 
कोठला? जिचारपोिी पाहूि जह हा च अि भि रे्िो. 
 

को ऽ हे्यिान्द्यात् क प्राण्यात् यदेष आकार् आनंदो न स्यात् 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ३९ िें 
 

स्ियंभू महादेिािी प्रदणक्षिा 
 
दर्शनाणर्िाय सेिा िाहीं. सेिलेा दृजष्ट पाजहिे. आधंळेपणािें सेिा िर व्हार्ची िाहीं च पण अपार् मात्र 
हटकूि व्हािर्ाचा. म्हणूि आधीं िशयिासाठीं सिय िळमळ! िशयिासाठीं सिय आटाजपट!! िशयिासाठीं सिय 
साधिा!!! हे िेििेिा! िंू एकिा ंिरी मला िशयि िे, िििंिर मी ि झ्र्ा सेिेंि च ि झें जित्र् िशयि घेि िाईि. 
मला ि झें पूणय िशयि जह िको. मला केिळ ि झ्र्ा पार्ाचें िशयि झालें  िरी प रें. भतिाची, सेिकाची अशी िम्र 
भजूमका असिे. िेिाचें केिळ एक पाऊल आजण त्र्ाचें िशयि ही जह काहंीं सामान्र् गोष्ट िाहीं. िेिाच्र्ा केिळ 
एका पािलािं च जिश्वाचें पूणय आजण व्र्ापक िशयि रे्ऊि िािें. 
 

पादोऽस्य णिश्वा भूिाणन 
णत्रपादस्यामृिं णदणि 

 
हें िेिाच्र्ा पार्ाचें िशयि अल्प म्हणा कीं महाि म्हणा िें व्हािर्ाचें कसें हा च प्रश्ि आहे.—र्ा िशयिासाठीं च 
िर िीिाची सिय धािाधाि. त्र्ासाठीं च सत्र्ाग्रहाश्रमासारख्र्ा संथिािं राहूि िपथर्ा करािर्ाची. 
 

१९२१ पासूि १९३० परं्ि आश्रमाची स्थिजि एके जठकाणीं राहूि अशी िशयिसाधिा करण्र्ाची 
होिी. आचार्ांिा िें िशयि लाभलें  होिें. िन्मिः च िें िशयि लाभलें  होिें—आजण बापूिींच्र्ा सहिासािें 
ज्र्ाला व्र्ापक थिरूप प्राप्ि झालें  होिें, त्र्ाचा अल्पसा अंश जह लाभािा म्हणिे सेिचे्र्ा मागाचें पािेर् र्ा 
आश्रमािंल्र्ा प्रत्रे्क भतिाला प्राप्ि होईल अशी ही ९ िषांची साधिा होिी. िाथिजिक रे्िले साधक काहंीं 
च िाणि िव्हिे. आचार्ांिी त्र्ािंा आकार द्यािा आजण आपण ििि कूल रहािें र्ा पलीकडे अजधक जिचार 
करण्र्ाची कोणाला च आिश्र्किा िव्हिी. कारण आचार्ांपाशीं संपूणय िशयि जह होिें आजण सेिचेी संपूणय 
र्ोििा जह होिी. आचार्ांिी सिि िऊ िषें रे्िल्र्ा साधकािंा दृजष्ट प्राप्ि होईल अशासाठीं हा एक च प्रर्ोग 
आरंजभला होिा. 
 

त्र्ाम ळें अिेकाचंा अिेक प्रकारें गैरसमि जह झालेला होिा. एिढी असामान्र् र्ोग्र्िा, इिकी 
मंडळी हािाशीं, िमिालालिींसारखे सिय साधिें जसद्धहथिािें प रजिणारे भति, अशी स्थिजि असूि आचार्य 
लोकसेिचे्र्ा कोणत्र्ा च प्रकारािं का ं सामील होि िाहींि? केिळ र्ा आश्रमािं २४ िास बारा मजहिे 
थििःला कैद्याप्रमाणें का ंकोंडूि घेि आहेि? काँगे्रससारख्र्ा सथंिािं, व्र्ाख्र्ािाजि प्रचारािं िे का ंसामील 
होि िाहींि? िर िे सामील झाले िर िे अिेकािंा मागयिशयक होिील, प्रािंाला प ढें िेिील, इिकें  च कार् 
पण अजखल वहि थिािला जह ििीि ििीि िशयि करििू िेिील. अशासारखे जिचार बाहेरच्र्ा मंडळींच्र्ा 
मिािं रे्ि असि. िमिालालिींिा जह प ष्ट्कळ िळेा ं असें िाटे. जकत्रे्कािंा असें जह िाटे कीं केिळ 
ित्त्िज्ञािी लोकाचंा हा अड्डा आहे. र्ाचंा िेशाला कार् उपर्ोग व्हािर्ाचा आहे? परंि  र्ा सिय मूढ कल्पिा 
होत्र्ा. लोकसेिचेी खरी कल्पिा र्ापैकीं कोणाला च िसे. ह कमी माणसें हािाशीं असल्र्ाजशिार्, त्र्ा 
माणसािं ह कमी सेिादृजष्ट आजण जिग्रह असल्र्ाजशिार्, आजण िी सेिा जिजश्चि थिरूपािें सिि 
चालजिण्र्ाची—िगाचे सिय आघाि सोसूि—िसें च आपलें  काम जबिधोकपणें चालजिण्र्ाची जिष्ठा 
असल्र्ाजशिार् केिळ सेिचेी कल्पिा कार् कामाची?—आचार्ांििळ अशी जिजश्चि कल्पिा, ििि सार 
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अिेक माणसािंा र् स्तिब द्धीिें भारण्र्ाची शस्ति आजण र्ोििा असल्र्ाम ळें  आचार्ांिर र्ा आके्षपाचंा काहंीं 
च पजरणाम होि िसे. त्र्ाचंें र्ा आश्रमािं जिरिण िर्ार करण्र्ाचें काम चाललें  होिें. जिरिण िर्ार असेल 
िर जकिी जह िूध असो, सगळ्र्ाचें िही करणे सहि शतर् आहे, उत्तम बी िर्ार असेल िर िमािमािें 
सबंध िगाला जह महारण्र्ाचें थिरूप िेिा ंरे्ईल. म्हणिू आचार्य एकसारखे ९ िषें आश्रमािं हें िशयििािाचें 
काम करीि होिे. गभाची पूणय िाढ झाल्र्ाखेरीि—९ मजहिे िाट पाजहल्र्ाजशिार्—त्र्ाचें िगािं अििरण 
होणें ही गोष्ट जिष्ट्फळिेला कारणीभिू होिे. जिष्ट्फळ कमय आचार्ांिा कधीं च मान्र् िसे. जिष्ट्काम कमय म्हणिे 
जिष्ट्फळ कमय िव्हे. सिय फळाचें महाफळ पिरािं पाडूि घेणारें िे जिष्ट्काम कमय. ९ िषांिलें  आश्रमाचें कार्य हें 
९ मजहिे गभांि होणाऱ्र्ा समाजधिथिेंिल्र्ा बीिभिू िाढीसारखें कार्य होिें. त्र्ाजशिार् लोकसेिचे्र्ा कल्पिा 
जिष्ट्फळ ठरल्र्ा असत्र्ा. कारण समिांची जशकिण आचार्ांच्र्ा रोमरोमािं म रलेली होिी. 
 

िस्मात् िंोणककीं ििशिा ंनये । त्यास महंिी कामा नये 
परत्र साधनाच्या उपाये । श्रिि करुणन असािें 

आपिास बरें पोहिा ंनये । िंोक बुडिाियािें कोि कायश 
गोडी आिडी िाया जाये । णिकल्प णि आिघा 

अभ्यासें प्रगट व्हािें । नाहीं िरी झाकंोणन असािें 
प्रगट होऊणन नासािें । हें बरें नव्हे 

 
समथ्र्ांच्र्ा कल्पिेप्रमाणें आचार्ांििळ लोकसेिचेी र्ोििा िर्ार होिी. त्र्ािें लोकसेिा आजण िी 
करण्र्ासंबधंींचा अि भि थििः महाराष्ट्रािं पार्ीं जफरूि घेिलेला होिा. जशिार् १९२४ सालीं िधा 
िाल तर्ािंील िागझरी आजण रोजहणी र्ा िोि गािंािं खािीप्रचार िारा ग्रामसेिचेें काम करण्र्ासाठीं त्र्ािी 
िोघा आश्रमीर्ािंा पाठजिलें  होिें. त्र्ा प्रर्ोग िारा प्रत्र्क्ष िधा िाल तर्ािंील थिाजिक लोकसेिचे्र्ा 
अंगोपागंाचंा जह पूणय जिचार केला होिा. 
 

रे्िें कोणी असा प्रश्ि जिचारील कीं, हें सिय ठीक आहे. पण िर ९ मजहन्र्ािं गभाची पूणय िाढ होऊ 
शकिें िर आश्रमीर् व्र्तिींिा सेिादृजष्ट लाभण्र्ाला ९ िषांचा िीघय अिजध का ंलागािा? त्र्ाचें उत्तर असें 
कीं, गभाची एक िर शारीजरक िाढ होि असिे. ि िेिें िें काम बाह्य अडगळींजशिार् चाललेलें  असिें. िसें 
रे्िें िाहीं. रे्िें ज्र्ा जिरजिराळ्र्ा व्र्स्ति आलेल्र्ा असि त्र्ाचं्र्ािर अगोिर च जिरजिराळे संथकार झालेले 
असािर्ाचे. त्र्ाचें िे मूळ सथंकार पूणय जिघिू िाऊि, जििाि प ष्ट्कळसे िीणय होऊि मग ििीि संथकार 
आजण ििीि िशयिाचें बळ त्र्ािंा प्राप्ि व्हािर्ाचें. असा हा ि हेरी प्रकार असल्र्ािें इिका कालािजध रे्िें 
लागणें ही अपजरहार्य गोष्ट होिी. रोग िाऊि आरोग्र्ािथिा प्राप्ि झाल्र्ािर शस्ति सहि िाढंू लागिे. पण 
म ख्र् रोग िाण्र्ाला च खरे आर्ास पडिाि. म्हणिू हा कालािजध जह अजधक म्हणिा ंरे्ि िाहीं. िाथिजिक 
पाहिा ंअम क एका कालािधींि ििीि दृजष्ट प्राप्ि होऊं शकिे अशािंला भाग िाहीं. ९ िष ेकार् ९० िषें 
प्रर्ोग करूि जह कोणिी च फलजिष्ट्पजत्त व्हािर्ाची िाहीं. अििा केिळ एका जििसािं जह संपूणय िशयि होऊं 
शकेल अशी र्ा बाबिींि अजिजश्चि स्थिजि आहे. ििाजप आचार्ांिी सिय आश्रमीर्ािंा अगिीं ‘म लाचं्र्ा 
चालीिें चालािें’ र्ा धोरणाि सार ९ िषें धीर धरूि शािंपणें एके जठकाणीं, एका प्रर्ोगािं िागजिलें  हें केिढें 
महद्भाग्र्! 
 

९ िषांि आचार्ांपासूि आश्रमीर्ािंा जिजशष्ट दृजष्ट िोडी फार प्राप्ि झाली. त्र्ा जिजशष्ट दृष्टीचें सिय 
सृष्टीभर िशयि करािर्ाची िळे आली. अिेक शास्त्रीर् जिषर्ापं्रमाणें आचार्ांचा भगूोल हा अजिशर् आिडिा 
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जिषर्. कारण भगूोलाच्र्ा अभ्र्ासािं िीियर्ात्राचंी पजित्रिा िे अि भिीि. गृहत्र्ाग करण्र्ापूिीं सिय 
वहि थिािच्र्ा भगूोलाचा त्र्ािंी कसोशीिें अभ्र्ास केला होिा. आिा ंिसा च अभ्र्ास त्र्ािंी स रू केला. 
मध्र्प्रािंाचा आजण जिजशष्ट िधा िाल तर्ाचा सिय भगूोल त्र्ाचं्र्ा मिश्चक्षूसमोर उभा राजहला. प्रत्रे्क गाि ं
िमूि असलेले मराठी मध्र्प्रािंािंले सिय इंग्रिी िकाश े मागजिले होिे. गझेॅजटर्सयची त्र्ािंी बारकाईिें 
िपासणी केली. िधा िाल तर्ािंील प्रत्रे्क गािंाची अकाराि िमीं र्ािी त्र्ािंी िर्ार केली. िकाशािंील 
जिरजिराळ्र्ा गािंािंर पेस्न्सलीिें त्र्ािंी जिरजिराळी जचन्हें करूि ठेिलीं. त्र्ा जचन्हाचें जिरजिराळे अिय होिे. 
अम क गािं महत्त्िाचें, अम क गािंीं मोठा बािार भरिो, अम क गािं कें द्रथिािीं पडिें, रे्िूि अिेक रथिे 
फ टिाि. अम क गािं महाि भािाचंें, रे्िें मासंाहार कमी होिो. अम क गािंीं र्ात्रा भरिे, अम क गािंीं चळिळे 
लोक अजधक आहेि—एक िा िोि अिेक दृष्टीच्र्ा त्र्ा ख णा असि. आचार्ांच्र्ा र्ा अभ्र्ासाची इिर 
कोणाला च फारशी कल्पिा िव्हिी. आश्रमीर्ाचं्र्ा के्षत्रसंन्र्ासी थिरूपाच्र्ा कार्यिमािं एकिम पालट 
व्हािर्ाचा आहे र्ाचा कोणाला आगापीछा िव्हिा. आचार्ांच्र्ा वचििािं कार् कार् गोष्टी रे्िाि र्ाची 
कोणाला च कल्पिा िसे. 
 

त्या गुप्ि कल्पना कोिास कळाव्या । कोिे येऊणन आटोपाव्या 
ज्याच्या त्यानें कराव्या । बळकट बुगध्द 

 
अशी त्र्ाचं्र्ा वचििाची गढू स्थिजि होिी. 
 

आश्रमाचा िऊ िषांचा प्रर्ोग, जिजशष्ट आश्रमीर् दृजष्ट मडंळींिा र्ािी आजण त्र्ाप्रमाणें त्र्ािंा िी 
ग्रहण करण्र्ाला, आंगीं म रजिण्र्ाला भरपूर अिसर जमळािा, कार्यकिे िर्ार करण्र्ाची कल्पिा प्रत्रे्काला 
र्ािी एिढ्यासाठीं होिा. र्ाप ढें जह रे्िेंच रेंगाळि त्र्ाच त्र्ा च िमािं पजरिर्तिि होणें ही गोष्ट र्ोग्र् िव्हिी. 
िो संसार च झाला असिा. त्र्ा च त्र्ा च गिीिें एकासारखें िरुर िसिा भ्रमण करीि राहािर्ाचें म्हणिे च 
संसार. ससंाराची जिःसारिा बाणलेल्र्ा प रुषाला ही गोष्ट रुचणें शतर् िव्हिें. ब्रह्मजिदे्यचा प्रचार आजण 
िििारूपी िारार्णाची सेिा र्ाजशिार् ि सरी भस्ति िे िाणि िव्हिे. 
 

आपि करािें करिािें । आपि णििरािें णििरिािें 
आपि धरािें धरिािें । भजनमागासी 

 
ही दृजष्ट त्र्ाचंी अढळ होिी. त्र्ाप्रमाणें आश्रमीर्ािंा एकामागिू एक ििसेिसेाठीं पाठजिण्र्ाचा त्र्ािंी 
जिचार केला. राष्ट्रीर् शाळेंि जशक्षक म्हणूि काम करण्र्ासाठीं पाठजिलेल्र्ा आश्रमीर्ािंा त्र्ािी िें काम 
आिा ंसोडािर्ास साजंगिलें . 
 

िजक्षण आजिकें ि बापूिींच्र्ा आश्रमाची थिापिा झाली. जफजितस, टॉल्थटॉर् फामय, साबरमिी अशीं 
त्र्ाचीं स्थित्र्ंिरें झालीं. बापूिींच्र्ा अिेकजिध चळिळींि आश्रमीर्ािंीं अिेक प्रकारें भाग घेिला. ििाजप 
लोकसेिचेी रे्िें िी र्ोििा झाली िशासारखी र्ोििा कोठें च झालेली िव्हिी. िेिें आश्रमािं िी काहंीं 
१५/२० मंडळी होिी त्र्ा सिांकडूि सबंध िधा िाल का जफरण्र्ाची आचार्ांिी कल्पिा केली होिी. िर 
िेशािं खरी सेिा व्हािर्ाची असेल िर केिळ िरिर िौरे काढूि भागािर्ाचें िाहीं. फ टबॉलला एकीकडूि 
लाि मारली कीं फ टबॉल चालला ि सरीकडे, जििूि लाि जमळाली कीं जिघाला आणखी जिसरीकडे 
असल्र्ा िऱ्हेिें िेशाची सेिा होणार िाहीं. आि जिघाला िागपूरच्र्ा सभेला, जििूि चालला जिल्लीला, 
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जिल्लीहूि जिघाला मद्राससाठीं. असल्र्ा शहरीं िौऱ्र्ािंीं िेशाचें काम होणार िाहीं. खरी सेिा खेड्ािं आहे. 
आजण िी प्रत्रे्क खेड्ािं आहे. िेशािंल्र्ा प्रत्रे्क खेड्ािं सेिकाचंा प्रिशे झाला पाजहिे. आजण शतर् 
जिितर्ा खेड्ािं अजधकारी सेिक स्थिर होऊि त्र्ािंीं िेिें ििसेिचेीं कें द्रें स रंू केलीं पाजहिेि. त्र्ा कें द्रािं 
पडूि राजहलेलीं परंि  किृयत्ििाि अशीं खेड्ािंलीं अिेक माणसें सेिाब द्धीिें एकत्र होि गेलीं पाजहिेि. 
 

दुणरिािंें णिणमर जािो । णिश्व स्िधमशसूयें पाहो । 
 
र्ा एका जिव्र् कल्पिेिें अिेकािंा भारलें  पाजहिें हें आचार्ांचें धोरण होिें. त्र्ा दृष्टीिें ज्र्ाप्रमाणें ९ िषांि 
आश्रमािं काहंीं माणसें िर्ार झालीं, त्र्ाप्रमाणें िीं माणसें िधा िाल तर्ािंील खेड्ािं िाऊि त्र्ािंीं िेिें 
सेिा करिा ंकरिा ंअशीं च आणखी माणसें िर्ार करािींि आजण िीं जह प ढें प ढल्र्ा िाल तर्ािं िािीं अशी 
िेशसेिचेी भरीि, अखंड आजण सियव्र्ापी कल्पिा आचार्ांपाशीं हिर होिीं. 
 

आपल्र्ा मंडळींच्र्ा शतिीबाहेरचें काम िेऊि जिष्ट्फळिेचा उद्योग करािर्ाचा िाहीं. र्ा 
ित्त्िाप्रमाणें आचार्ांिी जििडलेला केिळ िधा िाल का र्ा आश्रमीर् लोकाचं्र्ा सेिलेा प रेसें के्षत्र होिें. र्ा 
िाल तर्ािं ३०० गािंें होिीं. पजहलें  काम प्रिम र्ा िीिशें गािंाचंें अिलोकि करािर्ाचें होिे. आचार्ांिी िधा 
शहर मध्र् ठेऊि पंचिोंशींिलीं गािंें जफरण्र्ासाठीं जििडलीं. त्र्ाप्रमाणें मंडळी जफरंू लागली. आश्रमीर्ाचंा 
पजरभ्रमणाचा हा पजहला च अि भि होिा. 
 

सृिीमध्यें बहु िंोक । पणरभ्रमिे कळे कौिुक 
नाना प्रकारीिे णििेक । आडळो िंागिी 

 
ििीि ििीि प्रसंग, ििीि ििीि िेखाि,े ििीि ििीि िीिि आिा ंआश्रमीर्ाचं्र्ा डोळ्र्ासमोर उभे राहंू 
लागलें . 
 

णनत्यनूिन कहडािें । धंुडािें िंोक त्यापरी 
 
असा आश्रमीर्ाचंा आिा ं सियत्र संचार स रू झाला होिा. िोड्ा च जििसाचं्र्ा अि भिािंिर एकंिर 
भौगोजलकदृष्ट्ट्या आजण प्रचारदृष्ट्ट्या जिचार करूि आचार्ांिी सबधं िाल तर्ाचे ६ भाग पाडले. आजण एका 
मजहन्र्ािं प्रत्रे्क सोपलेल्र्ा मंडळींिीं ५० खेडीं जफरािीं असा िंडक घालूि जिला. प्रत्रे्कािें आचार्ांच्र्ा 
िकाशािरूि आपापल्र्ा भागाचा िकाशा िर्ार करूि घेिला. त्र्ा िकाशािं रथिे, गािंें, िद्या, ओहोळ, 
गािंाचंी शीि, गािंािंील अंिर िाखजिणारें मलैाचंें प्रमाण असे अिेक प्रकार होिे. िकाशािं गािंाचंीं िािंें ि 
जलजहिा ंजह केिळ वटबािरूि जह गािंें ओळखण्र्ाचा अभ्र्ास झाला. िरेकािें आपली जपशिी सज्ज करािी, 
जिच्र्ािं आश्रमभििािजल, मिाचे श्लोक, गीिा, ि ळसीरामार्ण वकिा ज्ञािेश्वरी, ि कारामाची गािा असले 
उपासिािाङ् मर् भरािें, िही, पेन्सील, लोटा असलें  जकरकोळ पण उपर् तििेिें महत्त्िाचें सामाि जह घ्र्ािें. 
लोकािंा जशकजिण्र्ासाठीं िकल्र्ा, पेळू, लहािसें वपिण जह बरोबर घ्र्ािें, एका खादं्यािर काबंळें, धोत्रें, 
उपरणें, टाकूि ि सऱ्र्ा खादं्यािर जपशिी लटकििू घ्र्ािी. पार्ािं िाहाणा, कमरेला पंचा—कोणी अंगािं 
सिरा घालािा, कोणी ि सिें च उपरणें. अशा िाटािं एक िोि एक िोि गािंें जफरािीं असा िम स रू झाला. 
जफरणाऱ्र्ाला िरुर िें सामाि ठेऊि प न्हा ंहाि मोकळे राहिील अशा िऱ्हेिें आपल्र्ा सामािाची शरीरािर 
रचिा करािी लागिे. आश्रमिासी प्रचारकापंैकीं कोणी जह ििळ खाण्र्ासाठीं कोणिा जह पिािय ठेिीि िसे. 
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अगिीं च िरुर पडली िर असािें म्हणूि उगीच चार पसेै कोणाकोणाकडे असि. बह िेक सिय आश्रमीर् हे 
मध्र्म स्थििीिले स जशजक्षि म्हणजिणारे होिे. त्र्ािंा खेड्ाचा काहंी च अि भि िव्हिा. इंग्रि सरकारच्र्ा 
जशक्षणाम ळें  खेडीं आजण शहरें र्ािं केिढें अंिर पडलें ! खेड्ािं केिळ काम करणारीं धडे राहिाि आजण 
शहरािं केिळ डोकीं राहिाि. त्र्ाचं्र्ाच्र्ािें काम म ळीं च होि िाहीं. काम करणें हें लाजिरिाणें िाटिें. 
उलट खेडिळािंा िेशाची माजहिी जह िाहीं. िो िो जशकला िो खेड्ाला जिरुपर्ोगी ठरििू शहरािं गेला 
च. असा १५० िषें एकसारखा िम चालल्र्ाम ळें  र्ा स जशजक्षि आजण अजशजक्षिाचंा मेळ िमािा कसा हा च 
खेड्ािं गेल्र्ाबरोबर पजहला सिाल प ढें रे्ई. स जशजक्षिाचंी भाषा आजण खेड्ाचंी भाषा र्ािं जह केिढें 
अंिर! समाि भाषा ही माणसाला एकिीि करीि असिे. ि काराममहाराि ज्र्ा भाषेंि बोलले िी 
बह ििसमािाची—शिेकऱ्र्ाचंी भाषा अश द्ध समिली िाऊि केिळ मूठभर ब्राह्मणाचंी भाषा श द्ध समिली 
गेली. त्र्ाम ळें  खेड्ािंल्र्ा लोकाचंा आजण आश्रमीर्ाचंा जह एकिम मेळ िमला अशािंला प्रकार िव्हिा. 
खेड्ािंले लोक र्ा आश्रमीर्ािंा पाहूि एकिम ब िि. खेडिळाचंी स्थिजि काहंींशी बालकासारखी असे. 
कोणी ििीि जिसलें  कीं हें कार् प्रकरण? असे त्र्ाचें प्रश्ि जचन्हाजंकि चेहरे झाले च. िे एकिम 
जमसळािर्ाचे िाहींि. आश्रमीर्ाचंें जह िोडेफार असें च होई. त्र्ािंा जह खेड्ािंली पद्धजि म ळीं च माहीि 
िव्हिी. परंि  िमािमािें ओळखी होि गेल्र्ा. एकािें खेड्ािंील भाषेचें चालचलाऊं व्र्ाकरण जह िर्ार 
केलें . खेड्ािंील ओळख ही केिळ घराच्र्ा ओटीिर बसूि चार गप्पा मारूि व्हािर्ाची िाहीं. जिरजिराळ्र्ा 
लोकाचं्र्ा घरािं प्रिशे हिा असेल िर िेिें िेिणािाचंूि गत्र्ंिर िाहीं. अलग िेिण केलें  कीं खेडिळाचंी 
गृहस्थिजि कळािर्ाची िाहीं. म्हणूि खेड्ािं जफरणाऱ्र्ा आश्रमिासीर्ािंीं िेिण जह त्र्ा त्र्ा खेड्ािं कोठें 
जह ग्रहण करािें असा आचार्ांिी मागय िाखजिला होिा. सेिकाला सेिा करािर्ाची िर सेव्र्ाचें पूणय ज्ञाि 
हिें. सेव्र्ाचा र्ोग्र् पजरचर् हिा. अजिपजरचर् आजण सकंोच र्ा िोहोंिा टाळूि त्र्ािें र्ोग्र् पजरचर् करूि 
घेिला पाजहिे. िििा ही िशी सेव्र् आहे िशी िी आपली आराध्र् िेििा आहे. जिच्र्ाििळ िािािंा भर् 
अगर संकोच उपर्ोगी िाहीं. समािाची सेिा करािर्ाची िर समािापासूि जिःशकं जभक्षा माजगिली 
पाजहिे. ि सऱ्र्ाकडे िेिणें हें आचार्ांिा बाळपणापासूि म ळीं च पसिं िसे. परंि  ििसेििेर च ज्र्ािें 
आपलें  िीिि सोंपजिलें  त्र्ािें कोठें जह जिथपृहपणें िेिण्र्ास हरकि िाहीं. िेिण्र्ाऐििीं जभक्षा मागण्र्ाची 
ब्रह्मचारी, संन्र्ासी िगैरेंची ि िी पद्धजि होिी. ि न्र्ा काळािं जभक्षा ही एक िोर संथिा होिी. 
 

गोरक्ष्य िाणिज्य कृषी । त्याहूणन प्रणिष्ठा णभके्षसी 
णिसंबू नये झोळीसी । कदाकाळीं 
णभके्ष ऐसे नाहीं िैरा्य । िैरा्या परिें नाहीं भा्य 
िैरा्य नसिा ंअभा्य । येकदेसी 

 
कोणत्र्ा जह धंद्यापेक्षा ंजभक्षा श्रेष्ठ समिली िाई. कारण जभक्षा ही त्र्ा काळीं अपंग लोकाचंी संथिा िसूि िें 
समिय संन्र्ाशाचंें जिश्वक ट ंबक िृत्तीचें जचन्ह होिें. परंि  ही संथिा आि पार जबघडूि गेलेली आहे. 
समािाच्र्ा बिललेल्र्ा स्थििींि िी आिा ं स धारणें शतर् िाहीं. जशिार् जभके्षिें घराच्र्ा आंिरस्थििीचा 
पजरचर् होि िाहीं िो िाहीं च. म्हणूि खेड्ािं कोठें जह िेिण्र्ाची कल्पिा आचार्ांिी आश्रमीर्ािंा जिली 
होिी. ही ि न्र्ा काळच्र्ा जभके्षची पजरणजि च होिी. आचार्ांिी जभके्षजिषर्ीं महाराष्ट्र-धमय साप्िाजहकािं र्ा 
संबंधी मागयिशयक लेख पूिीं च जलहूि ठेिला होिा. िे म्हणिाि, “जभक्षा म्हणिे ज्र्ाथिींि ज्र्ाथि पजरश्रम 
आजण कमींि कमी मोबिला. हा जह मोबिला म ळींच घेिला िसिा पण शरीराचें चालि िाहीं म्हणूि िेिढ्या 
प रिा घ्र्ािर्ाचा. पण िो हक्कािें िाहीं. ईश्वरािलंबि आहे. समािाच्र्ा सद भाििेिर श्रद्धा आहे—अशा 
जभक्षािृत्तीिें संचार करणारे आश्रमीर् िरी कोणाकडे जह िेिि िरी आश्रमीर्ािंा अि सरूि च त्र्ाचंें िेिण 
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असे. खरोखर र्ा बाबिींि आश्रमािं आजण बाहेर असा काहंीं च फरक िव्हिा. आश्रमािंील आश्रमीर्ाचंें 
िेिण ही जह िाथिजिक जभक्षा च होिी. प्रिमपासूि र्ा आश्रमाचा सिय खचय िमिालालिी चालिीि. िे 
आश्रमाला माजसक ३०० रुपरे् िेि असि. आचार्ांच्र्ा आश्रमासारख्र्ा िोर प्रर्ोगाला हे िीिशें रुपरे् सहि 
प रि. कारण िेिें कोणाला जह पैशाची अपेक्षा च िसे. ज्र्ाथिींि िाथि सेिा करूि केिळ िेहधारणेप रिें 
अन्न-िस्त्र आश्रमीर् घेि. त्र्ाम ळें  हे सिय आचार्ांच्र्ा व्र्ाख्रे्प्रमाणें जभक्षाथिरूपच होिें. ििाजप आश्रमीर्ाचंें 
सोडलें  िरी ख द्द आचार्ांच्र्ा र्ोग्र्िेप्रमाणें, त्र्ाचं्र्ा आध्र्ास्त्मक पजरश्रमािे आजण त्र्ाचं्र्ा असामान्र् 
प्रर्ोगाप्रमाणें पाजहलें  िर हे िीिशें रुपरे् त्र्ाचं्र्ाप ढें केिळ कःपिािय होि र्ािं जिळमात्र शकंा िाहीं. परंि  
ज्र्ा श्रदे्धिें िमिालालिी आश्रमाची काळिी घेि, िी पाहिा ं िे कोणी आश्रमिगेळे होिे, िे एक धजिक 
गृहथि होिे आजण िे र्ा आश्रमाला काहंीं मिि करीि असि ही कल्पिा जह जटकण्र्ािोगी िव्हिी. त्र्ाम ळें 
त्र्ाचं्र्ा पैशाला जबिमोल मििीचें थिरूप आलें  होिें. िे आश्रमाशीं केिळ िदू्रप झाले होिे. त्र्ाचं्र्ा थििःच्र्ा 
क ट ंबापेक्षा ंआश्रम हें च त्र्ाचंें खरें क ट ंब होिें. आश्रमासारखा अपूिय आजण केिळ ऋषींच्र्ा काळािंला प्रर्ोग 
अशा च िोर श्रदे्धिें व्हािर्ाचा. िेिें साियिजिक फंड करूि वकिा कृजत्रम पसारा उभारूि कार्य व्हािर्ाचें 
िाहीं. 
 

आश्रमीर्ाचंें िेिण अशा रीिीिें खेड्ािंील कोणत्र्ा जह िािींिल्र्ा कोणत्र्ा जह माणसाकडे होऊं 
लागल्र्ािें खेड्ािंील सबंध गृहिीििाची कल्पिा आश्रमीर्ािंा आली. त्र्ाजशिार् िेिण हें िीििाचे एक 
अंग असल्र्ाम ळें  ग्रामीण िीििािं त्र्ाम ळें  कार् कार् ग णिोष उत्पन्न झाले आहेि हें आचार्ांप ढें माडूंि 
त्र्ाप्रमाणें त्र्ाची शहाजिशा करूि घेिा ंआली. खेडिळाचं्र्ा िेिणािं जिखटािर भार कां? भािी खेड्ािं 
का ंिाहीं? सिांिा िूध का ं जमळि िाहीं? फळें जकत्रे्क खेड्ािं होि असूि शहरािं जिकािर्ाला िािाि 
पण त्र्ािंा चैिीपलीकडची आिश्र्क िथि  खेड्ािं का ंमािीि िाहींि? शिेकऱ्र्ाला स्थिग्ध पिािय कार् 
कार् जमळिाि? मासंाशि जकिपि आहे? सणास िीला कोणकोणिे पिािय का ंकेले िािाि? त्र्ाचें पजरणाम 
कार् होिाि? असे अिेक आहारजिषर्क प्रश्ि असि. आहाराम ळें  होणारे रोग कोणिें? खरूि खेड्ािं 
अजधक का?ं सािीचे रोग खेड्ािं कोणकोणिे फैलाििाि ि िे कां? असा त्र्ािरूि रोगशास्त्राचा जह िपास 
काढािा लागे. आरोग्र्शास्त्राचा अभाि झाला कीं रोगशास्त्राची िपासणी आलीच. ही सिय चचा एकेक फेरी 
मारूि आचार्ांकडे रे्ऊि करािर्ाची. आजण िेिूि मागिशयि घेऊि प न्हा ं ि सऱ्र्ा फेरीला स रिाि 
करािर्ाची. असा सिय आश्रमीर्ाचंा जशरथिा होिा. त्र्ार्ोगें आचार्य बसल्र्ा िागीं च सिय खेडीं जफरि 
आहेि अशी अिथिा जिमाण होई. 
 

खेडेगािंािंील लोकाचं्र्ा अिारोग्र्ाचीं कारणें िपासणें, त्र्ािर इलाि शोधणें, एिढें च िव्हे िर 
खेडेगािंािं कार् कार् आिश्र्क आहे आजण कार् कार् िाहीं र्ाचें सिय जिरीक्षण आश्रमीर् सेिकािंीं 
करािर्ाचें. असे च पण त्र्ापेक्षा ं जह आपल्र्ामध्र्ें कोणकोणिी उणीि आहे आजण आपल्र्ाला र्ा 
खेडेगािंच्र्ा लोकापंासूि कार् कार् घेिा ं रे्ईल हें प्रिम प्रत्रे्कािें पाजहलें  पाजहिे. आत्मपरीक्षणािर च 
जिश्वजिरीक्षण उभारलें  िािें अशी आचार्ांची दृजष्ट होिी. हिारों िषांची सथंकृजि खेड्ािं िडलेली आहे, 
खेड्ािंील िििा म्हणिे हिारों िषांची अि भिी िििा आहे. अशा िििेप ढें आपण जशकलेलों, हे अडाणी 
अशा भजूमकेिे कोणी गेल्र्ास हटकूि फसगि व्हािर्ाची असें आचार्ांचें मागयिशयि होिें. जशक्षण आजण 
अि भि र्ािं फार फरक आहे. जशिार् खेड्ािंील िििा अजशजक्षि आहे ही समिूि जह बरोबर िाहीं. 
खेड्ािंील प ष्ट्कळसे लोक जिरक्षर असिील, पण जिरक्षर म्हणिे अजशजक्षि हें समीकरण बरोबर िाहीं. िर 
जलजहिा ं िाचिा ं रे्ि िाहीं म्हणूि खेड्ािंले लोक अजशजक्षि िर िागंर चालजििा ं रे्ि िाहीं म्हणिू 
शहरािंले लोक अजशजक्षि असें र्ा म्हणूं िरे्? आपण खेड्ािंील लोकाचंी सेिा करिो. आपण त्र्ागी 
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आहोि, हा अहंकार जह खेड्ािं चालािर्ाचा िाहीं. िाथिजिक खेड्ािंल्र्ा लोकांच्र्ा कष्टाप ढें, त्र्ाचं्का 
िाजरद्र्याप ढें मध्र्म स्थििींिल्र्ा लोकाचंा त्र्ाग हा काहंी च त्र्ाग िव्हे. अशी खेड्ािंील लोकाचंी स्थिजि 
आहे. खेड्ािं कोणिी जह गोष्ट उिािीळपणें होि िाहंी. म्हणूि “धीर िो कारण । साह्य होिो िारार्ण” 
असली धीर गंभीर िृजत्त कार्यकत्र्ांपाशीं असली पाजहिे. एिढ्या मोठ्या अि भिी िििेप ढें िोि जििसािं 
िहा स धारणेच्र्ा गोष्टी सागंूि िी िििा लगे च त्र्ाप्रमाणें पालटेल अशी आशा करणें व्र्िय आहे. 
खेड्ािंील िििा ही प राणजप्रर् असिे. ि न्र्ाला जचकटूि बसािर्ाचें हा जिचा थिभाि असिो. हा थिभाि 
हा ि ग ंण िसूि सद ग ण आहे. एकाएकीं एकसारखी िर िििा पालट करंू लागली िर समािािं थिैर्य च 
राहणार िाहीं. म्हणिू कोणत्र्ा जह गोष्टींि फरक करािर्ाचा झाल्र्ास खेड्ािंील लोक फार जिचारपूियक 
हळंू हळंू फरक करिाि. असा हळंू हळंू केलेला फरक च बह धा जिजश्चि फरक असिो. खेडेगािंांि जिित्ता, 
ितिृत्ि, असल्र्ा उपार्तिि ग णापेंक्षा ंिीिीच्र्ा मूलभिू ग णाचंी अजधक िरूरी आहे. रे्िें जिष्ट्कलंक चाजरत्र्र्, 
उद्योगशीलिा, भगिद भस्ति, शाजंिक्षमा अशा िीिीच्र्ा मूलभिू, सद ग णाचंा पजरणाम होईल. जशिार् 
खेड्ािंील म ख्र् धंिा िो शिेी त्र्ा धंद्यापाठीमागें सिय िळे खचय करणारे शिेकरी हे िगाचे मार्बाप च 
िव्हेि कार्? ि सरे इिर व्र्िसार् हे प्रत्र्क्ष उत्पजत्त काहंीं च करीि िाहींि. त्र्ािूंि शहरािंले ब जद्धव्र्िसार् 
म्हणिे द्रव्र्ाचें ि सिें थिलािंर होर्. िगाच्र्ा समृद्धींि त्र्ाम ळे म ळीं च भर पडि िाहीं. एके जठकाणचे पैसे 
ि सऱ्र्ा जठकाणीं िाण्र्ापलीकडे शहरीं ब जद्धव्र्िसार्ािं कोणिी जह ििजिमाणशस्ति िाहीं. म्हणिू 
शिेकऱ्र्ाच्र्ा ििळ च खरी लक्षमी िािंिे. पसैा जिराळा, लक्षमी जिराळी. पैसा लूट करूि जह जमळेल. परंि  
लक्षमी शिेािंील पजरश्रमािें अंगािूंि घामाच्र्ा धारा जिघिील आजण जिष्ट्ण कृपेचा पाऊस पडेल िेव्हा ं च 
लाभि असिे. म्हणिू शिेकऱ्र्ाचें िीिि हें अजिपजित्र िीिि. श्रमाचा प रुषािय करूि जह ईश्वरी कृपेच्र्ा 
पािसाची करुणा भाकल्र्ाजशिार् शिेकऱ्र्ाचें भागि िाहीं. शिेकऱ्र्ाचें िीिि म्हणिे िम्र प्रर्त्ििाि. 
खेड्ािंला कृषक म्हणिे कृष्ट्णाच्र्ा रंगाचा. कृष्ट्णािें गाई चारल्र्ा. गोपाळाचा धंिा केला. त्र्ाच्र्ा िडील 
बंधूिें िागंर चालजिला. बलरामाचें हत्र्ार िागंर, शिेी आजण गोरक्षा हे खेड्ािंले धंिे, िे धंिे करणारे 
लोक जकिी पजित्र! अशा प्रकारची सिय ग णमर् सृष्टी आचार्ांकडूि आश्रमीर् प्रचारकािंा एकेका फेरीिंिर 
प्राप्ि होि असे. मि ष्ट्र्रूपी घरािं प्रिशे करािर्ाचा—िििारुपी घरािं प्रिशे करािर्ाचा िर िो र्ोग्र् 
मागािें च प्रिशे होईल. 
 

मनुष्ट्य – घर 
गुि – दार 
दोष –कभिी 

 
असें आचार्ांचें सूत्र च आहे. 
 

िरी आश्रमिासीर्ािंा ९ िषेंपरं्ि एक जिजशष्ट िशिं जमळालें  असलें  िरी िे र्ा ििीि सेिलेा—
ग्रामप्रचाराला—अिभ्र्थि च होिे. खेड्ािंली अथिच्छिा, िेिली अत्र्िं अमंगल शौचव्र्िथिा, िेिल्र्ा 
जशव्र्ागाळी, भाडंणिंटे, िेिलें  अजिर्जमि िीिि—र्ा सगळ्र्ाम ळें  जकत्रे्क आश्रमिासी ५० खेड्ाचंी 
प्रिजक्षणा करूि आले म्हणिे िकलेले जिसि. क्वजचत् जिराशचेी छटा त्र्ाचं्र्ा बोलण्र्ािं उमटूि पडे. अशा 
िळेीं आचार्ांचे िर जिलेले खेड्ासंबधंींचे उद गार—खेड्ासंबधंींचे जसद्धािं—ििीि ह रूप आणण्र्ाला 
आजण ििि सार काम करण्र्ाला कारणीभिू होि. खेड्ामंध्र्ें आश्रमीर्ािंा िूध म ळींच जमळािर्ाचे िाहीं. 
कारण गाईचें च िूध िापरण्र्ाचा आश्रमीर्ाचंा आग्रह असे. जशिार् िाटेल त्र्ा िळेीं जफरणें आजण िळेीं 
अिळेीं िेिणें, झोपेच्र्ा िळेेचा जह जिर्म िाहीं. रात्रीं जचलटें ि डासं चाऊि झोपमोड व्हािर्ाची—अशा 
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स्थििींि खेड्ािं जफरिािंा शरीरारोग्र् राखणें िड िाणें थिाभाजिक होिें. त्र्ाम ळें  जह आश्रमिासी िकलेले 
जिसि. 
 

धकाधकीिा मामिंा । कैिा घडे अर्तिािंा 
जयाकारिें र्तिािंा । नाना बुद्धी णर्किाव्या 

 
समिांिीं एिढ्यासाठीं च प्रचारक िज्रिेही पाजहिे असें म्हटलें  आहे. प्रचारक िज्रिेही हिा, प्रचारकाचें 
जचत्त अर्शािें जिराश होईल असें िसािें. अर्शािें उत्साह आजण र्शािें िम्रिा हा कमयर्ोगािंला 
आचार्यप्रणीि जिजिर्ोग त्र्ाचं्र्ा जचत्तािं ठसलेला पाजहिे. िो िगाच्र्ा मोहिालािं ि अडकिा ं अिेक 
लोकािंा त्र्ािें आपल्र्ाकडे ओढलें  पाजहिे. सगळीकडचे ग ण घेऊि त्र्ािें िोषिाशािय सेिचे्र्ा अिेक 
र्ोििा करीि गेल्र्ा पाजहिेि. अत्र् त्साह आजण जिरुत्साह र्ा िोि आडिाटा टाळूि त्र्ािें धृत्र् त्साहर् ति 
चाललें  पाजहिे अशी आचार्ांची आश्रमीर्ािंा जशकिण असे. 
 

िरी खेड्ािं जफरण्र्ाला आजण सेिा करण्र्ाला जिघालेले सिय आश्रमिासी िीघयकालपरं्ि 
आश्रमािं राजहलेले होिे, िरी सिांचीं िर्ें, र्ोग्र्िा, प्रकृजि आजण प्रिृजत्त सारखी िसे. त्र्ाचं्र्ािं प ष्ट्कळ च 
भेि होिा. असा भेि असला िरी िो ग्रामसेिलेा मारक ि ठरिा ंिारक च ठरेल असा आचार्ांचा जिश्वास 
होिा. कारण ग्रामसेिा म्हणिे काहंीं र्ाजंत्रक काम िाहीं. ग्रामसेिचे्र्ा हिारों अंगािंा जिकजसि करणारे असे 
अिेक िऱ्हेचे सेिक पाजहिेि. त्र्ाम ळें  आश्रमीर् प्रचारकािें खेड्ािं िाऊि अम क च जिजशष्ट काम केलें  
पाजहिे असा कोणिा च जिबधं कोणािर जह िसे. िोि िळेच्र्ा प्राियिा, िकलीिर सूि काढण्र्ाची अधा िास 
उपासिा, आहाराचे जिर्म इ. गोष्टी सिांच्र्ा सामान्र् असि. ििाजप िरेकाची कार्यदृष्टी िगेिगेळी होिी. 
कोणी संगीिाचे ज्ञािे होिे. त्र्ािंीं ििारा लोकािंा एकत्र करािें, कोणी लाठीकाठी इत्र्ाजि व्र्ार्ाम च 
लोकािंा िाखििू िेि. कोणाला व्र्ाख्र्ाि साधे, कोणाला घरग िी पद्धिीिें व्र्ािहाजरक गोष्टींि लक्ष घालूि 
संिाििारा लोकाचंी सेिा करिा ं रे्ईल िर कोणाचा सूि कािंणें, वपिणें इ. जशकजिण्र्ािर भर असे. 
कोणाचा जिद्याथ्र्ांि प्रिशे होई, िर कोणी िृद्धामंध्र्ें अजधक बसे. कोणी िियमािपत्रें िाचूि िाखिी िर कोणी 
बापूिींच्र्ा जिचारािर भर ठेिी. कोणी शिेकऱ्र्ािं जमसळूि िाई, त्र्ाचं्र्ाबरोबर शिेीचें जह काम करंू लागे. 
कोणाचा जस्त्रर्ािं अजधक प्रिशे व्हािर्ाचा. कोणी अभ्र्ासी िृत्तीचा असे िो पजरस्थििीची, अिलोकिाची जभन्न 
जभन्न जटपणें च िर्ार करी. कोणी चळिळीच्र्ा िृत्तीचा असे िो खेड्ािंल्र्ा सरकारचा अन्र्ार् ध ंडूि 
त्र्ाजिरुद्ध लोक एकजत्रि करण्र्ाचा प्रर्त्ि करी, कोणी सेिािृत्तीचा असे िो आिाऱ्र्ाची श श्र षा जह करी 
अशा प्रकारें िो िो आपापल्र्ा िृत्तीप्रमाणें, प्रकृिीप्रमाणें खेड्ािं सिि भ्रमण करी. कधीं एखाद्या जभकार 
झोपडींि म क्काम असािा िर कधीं गभयश्रीमंि मालग िाराच्र्ा टोलेिंग िाड्ािं रहािें, कधीं केिळ कोरडी 
भाकरी खािी िर कधीं श्रीमंिी भोििाचा प्रकार अिलोकािा, कधीं भर उन्हािूंि जफरािें, िर कधीं 
आल्हाििार्क अशा चािंण्र्ािूंि प्रिास व्हािा, कधीं िाट िंगलािूंि िािें िर कधीं गाजलच्र्ासारख्र्ा 
जहरव्र्ा गार गव्हाच्र्ा शिेािूंि िागमोडी िाटेिें जफरािें. कधीं संध्र्ाकाळीं जफरािें िर कधीं पहाटे प्राियिा 
करूि श िाच्र्ा चािंणीकडे बघि बघि िाट चालािी. कधीं कोणाशीं बोलि बोलि चालािें, िर कधीं एकटे 
च जिचारमग्ि असािें. अशा त्र्ा आश्रमीर्ाचं्र्ा जभन्न जभन्न भ्रमणप्रिृत्तीमागें आचार्ांची सिांगी अि भिजसद्ध 
ब जद्ध िडलेली होिी. स गंध िाऱ्र्ािें िाहूि आणला िरी िो मूळ आला फ लापासूि च. पाळींिूि पाणी आलें  
िरी जिजहरींिूिच िे जमळालें . झाडाच्र्ा शेंड्ाला फळें आलीं िर त्र्ाचा रस खरोखर म ळाचाच 
समिािर्ाचा. त्र्ाप्रमाणें हे सिय िगेिगेळे आश्रमिासी िरी िगेिगेळ्र्ा थिरूपािं आजण िृत्तींि जफरि असले 
िरी त्र्ा सिांच्र्ा पाठीमागें केिळ आचार्य च िडलेले असि. आश्रमिासी हे आचार्ांचे हािपार् होिे. र्ा 
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दृष्टीिें हा प्रचार खरोखर आचार्ांचा एकट्याचा च होिा आजण आश्रमिाजसर्ािंा र्ा प्रचारािं िरी क्वजचत् 
िािािऱ्हेच्र्ा शकंा, जिरुत्साह आजण भ्रमप्रसंगाचंा अि भि आला िरी आचार्ांिा हा प्रचार म्हणिे केिळ 
आिंिाचा जिषर् िाटे. त्र्ाम ळें  कोणी आश्रमिाजसर्ािें 
 

पुरे पौरान् पश्यन् नर-युिणि-नामाकृणि-मयान् 
सुिेषान् स्िरछ िािंंकरि-कणिंिान् णित्र-सदृर्ान् 

 
असा अि भि माडंला वकिा ि सऱ्र्ा एखाद्यािें 
 

िने िृक्षान् पश्यन् दिंभरभरान् नम्र-सुणर्खान् 
घनच्छाया-व्छन्नान् बहुिं-किंकूजद-णद्वज-गिान् 

 
असा आरण्र्क अि भि साजंगिला िरी आचार्ांच्र्ा प्रचारािंि िृत्तींि म ळीं च फरक होि िसे. कारण त्र्ािंी 
िीिन्म तिािंिलहरीथिोत्राचा र्ा च प्रचारकार्ांि थििः महाराष्ट्रािं जफरि असिा ंअि भि घेिलेला होिा. 
 

कदाणिित्प्रासादे क्वणिदणप ि सौधे ि धििें 
कदाकािें र्ैिें क्वणिदणप ि कूिेंषु सणरिाम् 
कुटीरे दािंाना ंमुणनजनिरािामणप िसन् 
मुणननशव्यामोहं भजणि गुरुदीक्षा क्षििमा  
क्वणिद्वािैं : साधं करििंज िािैंश्च हणसिै  
क्वणिदै्व िारुण्याणंकि ििुर नाया सह रमन् 
क्वणित्िृदै्धकश्चिा ंक्वणिदणप िदन्द्यशै्च णििंपन् 
मुणननशव्यामोहं भजणि गुरुदीक्षाक्षििमा  ॥ 
कदाणिणद्वद्वद णभविनिणिध सुपुरानंद रणसकै  
कदाणित्काव्यािंंकृि रसरसािैं  कणििरै  
िदन्द्िादासं्िकैरनुणमणि परैस्िाविनककिरै  
मुणननशव्यामोहं भजणि गुरुदीक्षाक्षििमा  ॥ 

 
अशी आचार्ांची अि भिजसद्ध पजरपूणय भजूमका होिी. 
 

ही भजूमका प्रत्रे्क आश्रमिाजसर्ाििळ िसली िरी प्रत्रे्क िण िरेक फेरींि आचार्ांकडूि 
अजधकाजधक थफूर्ति जमळििू आपापल्र्ापरी ग्रामसेिचेा आटोकाट प्रर्त्ि करीि होिा र्ािं शकंा िाहीं. 
एकिा ं एका गािंािं रात्रीच्र्ा िळेीं भर बारा िाििा ं िािि गािि बकऱ्र्ाला बळी िेण्र्ासाठीं म्हणू ि 
चाललेले लोक एका आश्रमप्रचारकाला आढळले. िो झोपेंि च होिा. परंि  र्ा गोंधळािें त्र्ाची झोप 
मोडली. आजण हें कार् प्रकरण म्हणूि िो िपास करिों िों त्र्ाला कळलें  कीं गािंािं कॉलऱ्र्ाची साि आहे. 
बकऱ्र्ाचा बळी जिल्र्ािें िी शािं होईल, र्ा अडाणी समि िीिें हा प्रकार चालला आहे. ही हकीकि कळिा ं
च िो आश्रमिासी िाडकन् उठला आजण ज्र्ा जठकाणीं बकऱ्र्ाला बळी द्यािर्ाचा त्र्ा खड्डड्ाििळ उभा 
राजहला आजण त्र्ािें रात्रींच्र्ा िळेीं मशाली हािािं घेऊि, ढोलकी जपटीि बळी िेण्र्ाच्र्ा िर्ारींि 
असलेल्र्ा त्र्ा मोठ्या ििसमूहाला बळी िेण्र्ाच्र्ा र्ा भ्रामक समि िीसंबधंीं खड्ा आिािािं समिाििू 
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साजंगिलें . त्र्ाचा लोकािंर पजरणाम झाला. िो प ढें म्हणाला, “िर बकऱ्र्ाला बळी िेऊि ही साि िाईल 
असे ि म्ही मािि असाल िर मला—मि ष्ट्र्ाला बळी द्या. मग िर ही साि प न्हा ंकधीं रे्णार च िाहीं ि मच्र्ा 
र्ा समि िीप्रमाणें. कसें जह असो, मी माझ्र्ा िेखि हा बळी िाऊं िेणार िाहीं.” हा जिधार पाहूि ििसमाि 
परिला आजण िो बळी िाचला. ििसम िार्ाची समिूि पटली. एकिा ंि सरा एक आश्रमिासी रथत्र्ािें 
चालला असिा ं िूर एका जिजहरीििळ प ष्ट्कळ माणसाचंा िमाि जिसला. म्हणिू कार् भािगड आहे हे 
पाहाण्र्ासाठीं िो ििळ गेला. िेिें एक लहाि मूल जिजहरींि पडलें  असूि गािंचे लोक क णी जह त्र्ा म लाला 
काढण्र्ाच्र्ा ििजििींि ि पडिा ंजििाकारण आरडाओरड आजण गोंधळ करीि होिे. हें पाहिा ंच ित्क्षणीं 
त्र्ा आश्रमिाजसर्ािें िशीच्र्ा िशी च जिजहरींि उडी टाकली. आजण त्र्ा म लाचा प्राण िाचंजिला. असा च 
एक आश्रमिासी एके जठकाणीं रात्रीं झोपला असिा ंशिेारच्र्ा घरीं त्र्ाला काहंीं गडबड असल्र्ाचें ऐकंू 
आलें . िोडा कािोसा घेिो िो त्र्ाच्र्ा सिय प्रकार लक्षािं आला. एका जिधिलेा अिैजिक सबंंधािें एक मलू 
झालें . त्र्ा म लाला मारूि टाकण्र्ासंबधंीं त्र्ा जठकाणीं बिे चालले होिे. िे ऐकल्र्ाबरोबर सिर 
आश्रमिासी प ढें झाला. आजण त्र्ािें सिांिा खडसाििू बिािलें  कीं खबरिार म लाचा प्राण घ्र्ाल िर. त्र्ा 
म लाचें रीिसर पालि झालें  च पाजहिे. एकिा ंएक आश्रमिासी एका गािंीं उिरला होिा. रात्रींचा ११ चा 
स मार होिा. जििण्र्ाची िळे झाली च होिी. इितर्ािं त्र्ाला घरमालकािें बोलािलें . घरािं एक िरुण 
म लगी क्षर्ािें आिारी होिी. िी घाबरली. जिला रतिाच्र्ा ग ळण्र्ा रे्ऊि िी बेश द्ध झाली काहंीं उपार्? 
घरमालक जिचारिो. उपार् कार् सागंणार? ‘िोडें िूप िोंडािं टाका’ आश्रमिासी म्हणाला. कसलें  िूप जि 
कसले कार्! त्र्ा म लीचा ित्क्षणीं प्राण गेला. झालें . एकाएकीं एकिम मोठा आकािं स रू होणार िों च त्र्ा 
आश्रमिासीर्ािें समिाििू साजंगिलें , ‘र्ा िळेीं सगळा गािं जििला आहे. र्ा िळेीं रडंू िका. मिृाििळ 
रडणें चागंलें  िाहीं. मृिाििळ बसूि गीिापाठ करािा.’ घरिाल्र्ािंर र्ा िचिाचा पजरणाम झाला. सिय 
ग पचूप राजहले. बार्कामंडळी केिळ म सम सि होिी. डोळ्र्ािूंि अश्रू िाहि होिे. पण कोणी गळा काढूि 
रडलें  िाहीं. सकाळीं रीिसर िहिजिजध झाला. त्र्ा िळेीं मात्र मोठमोठ्यािें रडणें िाबंलें  िाहीं. असे 
अकथमात् घडणारे जकिी िरी प्रसंग खेड्ािं जफरि असिा ंआश्रमीर्ासंमोर एकाएकीं उभे राहाि. त्र्ा िळेीं 
एकिम उपार्र्ोििा करािी लागे. त्र्ा िळेीं जिचाराला िळे च िसे. परंि  संि जिचारपूियक करण्र्ाचीं कामें 
जह आश्रमिासी आटोकाट मेहिि घेऊि करीि. एका आश्रमप्रचारकािें गािंिाल्र्ाचं्र्ा मििीिें एक रथिा 
िर्ार केला होिा. एकािें प ष्ट्कळशीं खािी थििः अंगािर लािूि खेड्ापाड्ािं खािीचा प्रचार केला. 
एकािें एका लग्िािं खािीचे च कपडे िधूिरािंा घ्र्ािर्ाला लाििू कमी खचांि लग्ि करण्र्ाची पद्धजि 
िाखििू जिली. िाटेल त्र्ा जभकाऱ्र्ाला जभक्षा ि घालिा ंरोि प्रत्रे्कािें ठरलेल्र्ा रािंणािं जभक्षा घालािी ि 
त्र्ा जभके्षचा उपर्ोग अपंग लोकासंाठीं करािा अशी पद्धि एकािें िाखििू जिली. 
 

आकस्थमक कार्य होईल िें करािें, वचििपूियक होऊं शकेल िें जह ग्रामकार्य करीि असािें आजण 
ग्रामसेिचेें सिि वचिि करािें. एक जह जिषर् वचििािूंि स टंू िरे् असा आश्रमप्रचारकाचंा प्रर्त्ि असे. 
वहि थिािची ४० करोड िथिी. ७ लाख गािंें. र्ा जहशबेािें वहि थिािािंलें  थिर्ंपूणय खेडें म्हणिे सरासरीं 
५०० िथिीचें धरािें. ५ माणसाचंें क ट ंब धरलें  िर १०० क ट ंबाचंा हा गट झाला. वहि थिािािं शिेीं माणशीं 
एक एकर पडिें. थिर्पूंणय गािंािं जििाि ५/६ शें एकर शिेी पाजहिे. + गािंाला िागा + ग रचरण + शाळा 
+ थमशाि इिकी िमीि हिी. शिेीच्र्ा िजमिींि कमींि कमी ५० जिजहरी हव्र्ाि. क ं किाखेरीि 
सौभाग्र्ििी स्त्री िशी जिजहरीजशिार् शिेी. गािंािं जििाि १० जिजहरी पाजहिेि. प्रत्रे्क जिजहरीला 
आि बािूला फरसबंिी पाजहिे. िाहीं िर कचरा, घाणपाणी जिजहरींि च म रिें. ग रािंा पाणी पािण्र्ासाठीं 
क ं डीं पाजहिेि. गािंाप रिा रोि जििाि प्रत्रे्क क ट ंबाला कमींि कमी शरेभर भािीपाला जमळेल इिकी िरी 
बागार्ि पाजहिे. त्र्ा त्र्ा मोसमािंली फळे जह प्रत्रे्काला िीट जमळिील अशीं फळझाडें गािंाच्र्ा आसपास 
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हिींि. िेिणािं रोि वलबू जमळण्र्ाची व्र्िथिा हिी. माणशीं रोि एक पौंड धान्र् लागिें र्ा जहशबेािें 
िषाला १,८०,००० पौंड धान्र् शिेींि जपकलें  पाजहिे. + बीं जबर्ाणासाठीं + िरखचासाठीं + 
पाह णेपािंथिासंाठीं + प ढील सालासाठीं काहंीं जशल्लक + शिेसाऱ्र्ासाठीं इिकें  िरी धान्र् गािंच्र्ा शिेींि 
उत्पन्न झालें  पाजहिे. त्र्ािं जििल धान्र्, म ख्र् खाण्र्ाचें धान्र् आजण गजळिाचें धान्र् र्ाचें प्रमाण जह िीट 
साधलें  पाजहिे. जशिार् गािंाला ५०० माणसािंा प रेल इिकें  िस्त्र गािंािंच झालें  पाजहिे. त्र्ासाठीं शिेींि 
िेिढा भरपूर कापूस जपकिला पाजहिे. माणशीं िषाला २० िार र्ा जहशबेािें गािंाला १० हिार िार कपडा 
लागेल. इिका कापूस + प ढील िषासाठीं जशल्लक कापूस + वहि थिािािं सियत्र कापूस होि िाहीं म्हणिू 
जिकण्र्ासाठीं, इितर्ा कापसाची िरूरी आहे. ५०० माणसाचं्र्ा गािंािं कमींि कमीं ४०० शरे िरी िूध हिें. 
प्रत्रे्क घरीं जििाि पौंड िीड पौंड िूध पाजहिे च. प्रत्रे्काला जििाि िाक िरी जमळालें  च पाजहिे. ‘ििं 
िारकं’ हें आचार्ांचें सूत्र च असे. र्ासाठीं गािंाला १०० ि भत्र्ा गाई हव्र्ाि. िी गार् रोि ४ शरे िूध िेि 
िाहीं िी गार् िव्हे. १०० ि भत्र्ा गाई म्हटल्र्ा कीं जििाि आणखी ५० भाकड गाई धरल्र्ा च पाजहिेि. १५० 
गाइसाठीं गािंािं उत्तम िािीचे ५/७ िळू पाजहिेि. इिर सिय बैल खच्ची केले पाजहिेि. गाईची सिंजि 
मिबूि आजण िूध जह सकस ि भरपूर जमळेल अशा जिहेरी दृष्टीिें गाईची िोपासिा झाली पाजहिे. बलैािंा 
आर टोचिा ंकामा िरे्. ग रें घरापासूि िूर बाधंण्र्ाची व्र्िथिा पाजहिे िाहीं िर जचलटे होऊि आरोग्र् 
जबघडािर्ाचें. शिेींि ग रासंाठीं भरपूर चारा झाला पाजहिे. जशिार् िाहिासाठीं बैल हििे. िलि 
चालण्र्ासाठीं गािंािं काहंीं घोडे असाििे. गािंािं शिेीराखणीसाठीं क ते्र जह असाििे. मेंढ्या, बकऱ्र्ा, 
कोंबड्ा जह गािंाला लागिील. त्र्ाचंा घोंगड्ा करण्र्ाकडे िगैरे उपर्ोग होईल. ग राचं्र्ा शणेाचें िीट 
खि झालें  पाजहिे. ग रें मेल्र्ािर त्र्ाचं्र्ा हाडाचंें, मासंाचें खि उत्तम होऊं शकिें. चामडें कमािलें  िािें, 
वशगाचं्र्ा िथिू बििाव्र्ा, ख राचंा जह उपर्ोग होईल. र्ा सिय गोष्टीसाठीं चमालर् लागेल. गािंाििळ 
शौचासाठीं चराचें जफरिे पार्खािे पाजहिेि. स्त्रीर्ासंाठीं, पािसाळ्र्ासंाठी अलग व्र्िथिा पाजहिे. सिय 
सोिखि शिेींि उपर्ोगािं आणलें  पाजहिे. गािंािं साियिजिक आरोग्र्ासाठीं, बाळंजिणीसाठीं ४ रोगी राहंू 
शकिील असा ििाखािा पाजहिे. िेिें बाहेरच्र्ा खेड्ािंल्र्ा लोकािंा जह औषधोपचार करिा ंरे्ईल. ििळ 
च ग राचंा ििाखािा असािंा. गािंािं मध्र्भागीं बािाराची िागा असािी. ५०० माणसािंा जििाि ५/७ उत्तम 
ि कािें लागिील च. िो माल खेड्ािं होि िाहीं िो ि कािािं ठेिला िािा. ग्रामपचंार्िीिें भािजिर्ंत्रण 
करािें. ि कािें साियिजिक असािींि, धान्र् िेऊि, कापूस िेऊि, कापड िेऊि, सूि िेऊि माल 
जमळण्र्ाची सोर् असािी. पशैाचा व्र्िहार शतर् िो िसािा. गािंािं चािडीं असािी. िेिे पंचार्िीचें काम 
चालािें, सिांिा र्ोग्र् न्र्ार् जमळािा, सज्जिािंा, जिथिािी िािप्रथिी लोकािंा पंच जििडािें, गािंचा न्र्ार् 
बाहेर िाऊं िेऊं िरे्. गािंाििळ एकािंािं शाळा असािी. ८० म लें  िरी र्ा शाळेंि हिर राहिील. िीि 
जशक्षक इितर्ा म लािंा प रेसे होिील. जशक्षणािं मािृभाषा उत्तम जलजहिा ंिाचिा ंर्ािी. राष्ट्रभाषा बोलिा ं
र्ािी. आरोग्र्, गजणि, शिेी, गोरक्षा, भिि, संगीि, जचत्रकला, िस्त्रजिद्या असे उपर् ति जिषर् असाििे. 
जशक्षक िािप्रथिी असािा. त्र्ाच्र्ािर थििःच्र्ा चजरिािाखेरीि कोणाची जह िबाबिारी िसािी. त्र्ािें इिर 
िळेीं प्रौढ स्त्रीप रुषािंा साक्षर करािें. त्र्ािें गािंािं जशथिजशक्षणासाठीं अखाडा िगैरे जह थिापाि.े गािंािं 
उत्तम आजण उपर् ति ५०० प थिकाचंें िाचिालर् हिें. िेिें एक छापील िियमािपत्र र्ािें. जशिार् 
आिूबािूच्र्ा १० गािंाचंें ि आपल्र्ा गािंाचें ग्रामीण िृत्त िेणारे एखािें सार्तलोथटाइलचें साप्िाजहक 
असािें. गािंािंल्र्ा साळी, माळी, िेली, क ं भार, लोहार, स िार, सोिार, गिडंी, पािरिट, ब रूड, पािाडे, 
गौळी, वशपी, परीट, रंगारी, न्हािी—र्ा सगळ्र्ाचं्र्ा धंद्याचंी ऊर्तििािथिा झाली पाजहिे. जशिार् कागि, 
साब,ू मधमाशा र्ाचें जह धंिे काढाि.े गािंािं किय िेण्र्ाला साियिजिक संथिा असािी. भलिें च व्र्ाि घेऊं 
िरे्. गािंाििळ एकािंांि एक च पण सिोत्तम िेिालर् असािें, िेिें गािंची सिय कला, सिय गाभंीर्य, सिय 
शाजंि, सिय पाजित्र्र्, सिय ज्ञाि हीं एकत्र व्हािींि. िेिें साध िृत्तीचा एखािा मि ष्ट्र् असािा. हजरििािंा रे्िें 
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प्रिशे असािा, िेिें ित्त्िसकंीियि आजण श्रिणमििाची सोर् असािी. जिरजिराळें  उत्सि, राष्ट्रीर् जिि िेिें 
व्हाििे. गािंािंील जस्त्रर्ािंा जशक्षण द्यािें, त्र्ाचंा साियिजिक गोष्टींि भाग असािा, जिधिािंा लग्िाची 
परिािगी असािी, जिधिा अमंगल मािल्र्ा िाऊं िरे्ि, िरठाबंरोबर म लींची लग्िें होऊं िरे्ि, जस्त्रर्ािंा 
पडिा िसािा. त्र्ाचंी िाजगन्र्ाचंी हािं काढूि टाकािी. एका प रुषाला अिेक बार्का िसाव्र्ाि, प रुषापेक्षा ं
स्त्रीमि राला मि री म ळीं च कमी िेऊं िरे्. गािंािूंि अमंगळ भाषा, जशव्र्ागाळी काढूि टाकण्र्ाची प्रचडं 
मोहीम स रू केली पाजहिे. प्रत्रे्क घराला ऐसपसै िागा असािी. घरें साधीं क डाचीं असलीं िरी चालिील 
पण प्रकाश, आकाश आजण िागा भरपूर पाजहिे. शतर् िर प्रत्रे्क घराला अंगण असािें आिूबािूला िागा 
सोडलेली असािी. साडंपाण्र्ासाठीं (सोकपीट) असािी. घरािं बंि थिािगहृ असािें, थिच्छ थिाि ि 
केल्र्ािें खेड्ािं चमयरोग फार होिाि. हजरिििथिी गािंाबाहेर िसािी. हजरििािंा सिय जिजहरी, 
साियिजिक िागा, शाळा, मंजिर,चािडी, ििाखािा, प्रत्रे्काची ओसरी वकिा बठैक इितर्ा जठकाणीं पूणय 
हक्कािें रे्ण्र्ाचा अजधकार आहे. त्र्ािंा कोठें च ‘हजरिि म्हणिे अथपृश्र्’ र्ा म द्यािर बंिी िसािी. त्र्ािंा 
ि च्छ लेखंू िरे्. त्र्ािंा जशक्षण द्यािें, थिच्छिा जशकिािी, त्र्ाचंें मृिमासं खाणें सोडिािें. गािंािं म सलमाि 
वकिा इिर धमाच्र्ा लोकािंा सन्मािािें िागिािें. त्र्ाचं्र्ा उत्सिािं वहिंूिीं भाग घ्र्ािा. त्र्ािंा आपल्र्ा 
उत्सिाजिकािं बोलिािें. त्र्ाचं्र्ा धमांिील गोष्टीशीं पजरचर् करूि घ्र्ािा. त्र्ाचं्र्ा मशीि, िगा िगैरेसाठीं 
मिि करािी. गािंािं करमण कीसाठीं कीियि, िकला, लजलिें, मजॅिक लँटिय असले प्रकार चालिील. पण 
िमाश े बीभत्स लािण्र्ा असले प्रकार िसाििे. लहािमोठी सिय मंडळीं मधूि मधूि मिैािी खेळ ह िूिू, 
आट्यापाट्या, खो खो िगरेै खेळ खेळिील िर गािंािं परथपर थिेह िाढण्र्ाला मिि होईल, मिाचे 
कािेकोपरे जझिूि मि जिशाल होईल. बैठ्या खेळािं ि गारी प्रकार िसािा. ब जद्धबळासारख्र्ा खेळाला 
हरकि िाहीं. पण पते्त, सोंगट्या असे खेळ िकोि. गािंािं िारू, गािंा, अफूचें ि काि िको. वशिी, िाडी, 
कोणिें जह मािक पेर् िको. जिड्ा, जचलमी, चहा हीं जह व्र्सिें सोडजिण्र्ाचा आटोकाट प्रर्त्ि व्हािा. 
गािंािं भ िेंखेिें, चेटकें , अंगािं रे्णें असल्र्ा प्रकाराचंें प्रथि मािंू िेऊं िरे्. र्ा गोष्टींि धार्तमकिा िाहीं हें 
समिािें, गािंािं रात्रीं रथत्र्ािर पंचार्िीिफें  जिि ेलािण्र्ाची सोर् व्हािी, गािंािं रात्रीं पाचं सहा िणाचंी 
गथि असािी. िळे समिण्र्ासाठीं िासािासािें ठोके पडाििे. पंचाइिींि मोठें घड्ाळ असािें. गािंच्र्ा 
लोकापंकैीं िर िषीं काहंीं जिद्यािी, काहंीं जस्त्रर्ा, काहंीं मोठीं माणसें, काहंीं हजरिि, काहंीं म सलमाि, 
काहंीं साळीमाळी इत्र्ाजि कारागीर िगैरेंिा काँगे्रस, खािी-प्रिशयिें, आश्रमासारख्र्ा संथिा, अविठा 
िरेूळसारखीं थिळें अशा जठकाण िमािमािें खचाचा अिंाि पाहूि गािंािफें  पाठजिण्र्ाची व्र्िथिा व्हािी. 
त्र्ाम ळें  गािंािं िगाच्र्ा थफूिीचा सचंार होईल. गािंाच्र्ा आिूबािूला िर िषीं िृक्षारोपणजिजध व्हािा. िड, 
वपपळ, आंबा, िाभंळू, आिळे, जरठे, वलब, र् केजलप्टस् असलीं झाडें लािािीं. आधंळे-पागंळे अपंग र्ाचंी 
गािंािं िीट व्र्िथिा व्हािी. गािंािं कोणाला जह भीक मागूं िेऊं िरे्. महारोग्र्ाला अलग करािें. त्र्ाला 
चालमोग्रा िेलाचें इिेंतशि िेण्र्ाची व्र्िथिा करािी, वकिा त्र्ाला गािंािफें  महारोगी िसाहिींि पाठिािें. 
साम िाजर्क शिेी, साम िाजर्क गोशाळा, असले ििीि ििीि प्रर्ोग गािंािं होि रहाििे. र्ा दृष्टीिें गािंािं 
शिेकी मंडळ, चमयकार मंडळ, जिणकाम मंडळ असलीं अिेक जहिैषी मंडळें असािींि. गािंािं मि रािंा ८/९ 
िासापेंक्षा ंअजधक काम िसािें. त्र्ािंा ग लाम समिंू िरे्. लग्िाजिप्रसंगीं बेस मार खचय होऊं िरे्. त्र्ािर 
जिर्तं्रण असािें. गािंािं िेिळासंजन्नध साियिजिक बाग असािा. प्रत्रे्क घरीं िमाखचय ठेिण्र्ाची, रोिजिशीं 
जलजहण्र्ाची पद्धजि असािी. गािंािं मधूि मधूि िोर प रुषािंा आणण्र्ाची व्र्िथिा करािी. त्र्ाचं्र्ा 
उपिेशाचा लाभ गािंाला जमळािा. प्रत्रे्कािें आपल्र्ा प्राप्िीचा काहंीं िरी, अल्पसा िरी भाग िरिषीं 
साियिजिक सेिलेा धमय म्हणिू द्यािा. खेड्ािं राहणें हें शहरापेक्षा ं थिथि, स खमर्, आरोग्र्मर्, शािंीचें 
असें ठरािें. रे्िें जििािािंीं रे्ऊि आपले गं्रि जलहाििे. रे्िें किींिा काव्र् करण्र्ाला अि कूलिा िाटािी. 
रे्िें शास्त्रज्ञािंा अभ्र्ासाला उत्साह िाटािा. रे्िें सशंोधकाला संशोधि करिा ं र्ािें. रे्िें भतिाला 
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आत्मश द्धीची साधिा करिा ं र्ािी—अशा प्रकारचें हें वचिि जफरि जफरि आश्रमिासी आपल्र्ा मिाशीं 
करीि असि. िाथिजिक पाहिा ंसजृष्ट िाशििं आहे. ििाजप— 
 

संसार मुळीं ि नासका । णििेकें  करािा नेटका 
नेटका ंकणरिा ंणफका । होि जािो 

 
ग्रामसेिचे्र्ा वचििािं जह ही च दृजष्ट असािी असें आचार्ांचें सागंणें आहे. 
 

आि खेड्ाचंी स्थिजि कार् आहे? कमींि कमी स स्थिजि कशी असािी? ही स स्थिजि जिमाण 
करण्र्ाला कार् करािें? र्ा संबंधींचा जिचार आश्रमिासी आश्रमािं िमले म्हणिे आचार्ांसह सहि 
बोलिा ंबोलिा ंहोऊि िाि असे. सिय आश्रमिासी एके जठकाणीं एका िळेीं र्ाििे, म्हणूि प्रचारक मंडळाची 
जह र्ोििा झाली. प्रचारक मंडळाच्र्ा बठैकी मधूि मधूि होि त्र्ा िळेीं आचार्य सिांचें म्हणणें ऐकूि घेि. 
खेड्ािं— (१) शालोपर्ोगी िाङ्मर्, (२) िैद्यकीचीं प थिकें , (३) संिगं्रि ि पौराजणक गं्रि, (४) िाटक, 
कािंबरी, (५) िियमाि पत्र—असें पाचं िऱ्हेचें िाङ्मर् आढळिें असा एकािें िपास केला, िो आचार्ांप ढें 
माडंला. खेड्ािंील लोकािंा शहरािं होिाि िसलीं प्रिचिें, व्र्ाख्र्ािें, जिचारात्मक, िकात्मक माडंणी 
आिडि िाहीं. अशीं व्र्ाख्र्ािें ऐकिा ं ऐकिा ं िे िेव्हा ं च पेंगू लागिाि. त्र्ािंा गोष्टी, गाणीं, साधे 
व्र्िहारािंले दृष्टािं, च टके, जििोि, भिि, कीियि र्ा गोष्टींच्र्ा िारें सागंणें सोपें िािें हा जह अि भि 
आचार्ांप ढें माडंण्र्ािं आला. खेड्ािंील लोकािंा साध िषे पाहूि जिशषे आिर िाटिो. पूियसंिाचं्र्ा 
िपथरे्चा हा पजरणाम आहे. एखाद्या जठकाणीं सप्िाह करािा. त्र्ाच्र्ा समाप्िीचें भोिि करािें असल्र्ा 
गोष्टींि खेडेगािंच्र्ा लोकािंा उत्साह िाटिो. गािंोगािं धान्र् िमजिण्र्ाला मग अिेक लोक िर्ार होिाि. 
अम क जठकाणीं र्ज्ञ आहे, असें म्हटलें  कीं लोक िेिें िािर्ाचे च. पै पसैा िेिें ठेििील. प्रसािग्रहणाला 
आि र असिील. हें जह अिलोकि आचार्ांप ढें ठेिलें  गेलें . खरोखर ज्र्ा प्रमाणािं भारििषांि भोििाला 
प्रसािथिरूप जिलें  गेलें  आहे िसें इिरत्र जिसि िाहीं! 
 

अशा िऱ्हेच्र्ा र्ा थिूल अिलोकिाखेरीि अगिीं सामान्र् जिसणाऱ्र्ा गोष्टींि, सामान्र् िाटणाऱ्र्ा 
घटिेंि जह आचार्ांिा अिेक गूढ मािसभाि आढळूि रे्ि. आश्रमीर् प्रचारकािंा त्र्ा संबधंीं कल्पिा िसे. 
परंि , आचार्ांिी अशा सामान्र् िाटणाऱ्र्ा घटिाचंा अिय उकलूि िाखजिला म्हणिे मात्र खात्री पटि असे. 
म्हणूि आश्रमीर् प्रचारकािंा आचार्ांची जित्र्ाची सूचिा असे कीं िळेािं िळे काढूि अिेक अिलोकिाचें 
टाचण करीि िािें. अशा अिेक टाचंणािूंि मग प ढें पृिक्करण होऊि खेडेगािंच्र्ा सेिचेें शास्त्र बिेल. 
एिढ्यासाठीं प्रत्रे्क प्रचारकािें १५ जििसािंीं िरी आपल्र्ा जफरण्र्ाचा, अिलोकिाचा जरपोटय पाठिािा. 
असें जह जिजश्चि करण्र्ािं आलें . त्र्ाप्रमाणें अहिाल जह पाठजिण्र्ािं रे्ि. परंि  त्र्ािं जिशषे काहंीं च 
आढळूि रे्ि िसे. प्रचारकाशीं बोलिा ं बोलिा ं अिेक महत्त्िाच्र्ा गोष्टी आचार्ांच्र्ा लक्षािं रे्ि. पण 
प्रचारकाच्र्ा जरपोटांि काहंीं च िसािर्ाचें. लेखिजिरूपण समिांिीं एिढ्यासाठीं च केलें  आहे. रोिजिशीं 
एिढ्यासाठीं च ठेिािर्ाची. ‘जिसामाजि काहंीं िरी िें जलहािें’ हा जिर्म जह र्ा च कारणासाठीं. अशा साध्र्ा 
जिसणाऱ्र्ा जलखाणािूंि अिेक महत्त्िाचे जसद्धािं राष्ट्राला जमळंू शकिाि. जशिार् प्रचारकाला केिळ 
अिलोकि, टाचंण एिढें करूि भागणार िाहीं. त्र्ािें गािंािंील लोकाचं्र्ा अडचणींचा थििः िािीिें 
अि भि घेिला पाजहिे. म्हणूि खेड्ािंील लोकासंारखी राहणी असािी पण खेड्ािंील लोकासंारखें 
रहािर्ाचें म्हणिे लोक राहिाि त्र्ा पद्धिीिें राहािर्ाचें. िाहीं िर लोकािंीं िसें रहािें असें आपण 
समििों िसें रहािर्ाचें, अशी आचार्ांची जशकिण होिी. जशिार्— 
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उत्कट भगति उत्कट ज्ञान । उत्कट िािुयश उत्कट भजन 
उत्कट योग अनुष्ठान । ठाई ंठाईं 

 
अशी उत्कटिा प्रचारकाच्र्ा जठकाणीं पाजहिे. त्र्ासाठीं उत्कट ग णाचंा प्रचंड अभ्र्ास पाजहिे ही आचार्ांची 
आणखी एक जशकिण होिी. प्रचारकापाशीं प्रबोधशस्ति हिी. ििमिाला हालििू सोडण्र्ाचें सामथ्रं् 
त्र्ाच्र्ापाशीं असलें  पाजहिे. आणखी एक सूचिा प्रचारकाला आचार्य करीि. िाथिजिक प्रत्र्क्षपणें अशी 
कोणिी च सूचिा आचार्ांकडूि केली िाि िसे. परंि  त्र्ाचं्र्ा बोलण्र्ािं अिेक सूचिा रे्ऊि िाि. 
थिाध्र्ार्ाच्र्ा िारें, ध्र्ािाच्र्ा िारें, एकािंाच्र्ा र्ोगािें, पूणय जििृत्तीच्र्ा र्ोगािें प्रचारकािें र्ा सिय 
िगिाच्र्ा पसाऱ्र्ापासूि रोि काहंीं काळ िरी थििःला अगिीं अजलप्ि राखाि.े त्र्ाम ळें  प्रचारकाची ब जद्ध 
िािी राहील आजण ििीि ििीि थफूिीचे कोंब जिला फ टि राहिील. समिांिीं जह ही माडंली आहें— 
 

काहंी गल्बिंा काहंीं णनिळ । ऐसा कंठीि जािा काळ 
जेिें कणरिा ंिेळ । आपिाणस फािे 

 
र्ा सिय प्रचारािं आचार्ांची एक च भाििा होिी. आपल्र्ा र्ा आिूबािूच्र्ा खेड्ािं सियत्र उपासिेचा प्रचार 
व्हािा, सकाळसंध्र्ाकाळच्र्ा प्राियिेंि लोकािंीं आिडीआिडीिें भाग घ्र्ािा. ि पारीं सिय िणािंीं िकली 
उपासिेंि सामील व्हािें. र्ा उपासिेचा प्रचार करण्र्ािं जह आत्मश द्धीखेरीि ि सरी कोणिी च िासिा 
कोणत्र्ा च आश्रमीर्ाचं्र्ा जठकाणीं िसािी. र्ा खेड्ािंल्र्ा लोकाचं्र्ा रूपािें हा माझा िारार्ण च सियत्र 
िािंिो आहे, ही सिय िििा हा प्रत्र्क्ष महािेि, त्र्ा िेििेिाचें मीं िशयि घ्र्ािें, िेिें िें अिलोकि प ढें ठेििू 
प न्हा ि सऱ्र्ा अंगाचें अिलोकि करण्र्ासाठीं जिघािें, अशा महािेिाच्र्ा प्रिजक्षणा एकसारख्र्ा होि िाव्र्ा, 
ही च आचार्ांची अपेक्षा असे. र्ा अपेके्षप्रमाणें आश्रमीर् प्रचारकािंीं िीं िधा िाल तर्ािंील िीिशें गािंें अिेक 
िळेा ंअिेक जिजमत्तािें अिलोजकलीं. २५-२५ मलैाचं्र्ा मिला मारूि, रात्रीचा जििस करूि, त्र्ािंी अिेक 
प्रकारे आश्रमाचें लोण सियत्र पोंचजिलें . िो आश्रम काहंीं जििसापूंिीं खेडिळािंा क्वजचिच माहीि होिा, 
त्र्ाची आिा ंसियत्र माजहिी होऊि गेली. िे आश्रमीर् िधा गािंािं जह कोणाला ओळखीि िसि त्र्ाचं्र्ा 
आिा ं शकेडों ओळखी झाल्र्ा. िें खेड्ाचें िीिि आश्रमीर्ािंा माहीि िव्हिें िें त्र्ाचं्र्ा आिा ं
जित्र्पजरचर्ाचें झालें . आचार्ांची ज्र्ा िकलीउपासिेिर साक्षात् परमेश्वराप्रमाणें श्रद्धा होिी िी िकलीं 
खेड्ािं सियत्र पसरूि िेण्र्ाचा र्ोग जह र्ा च स माराला रे्ऊि ठेपला. आजण र्ा िीिशें खेड्ािं 
जिद्य त्िगेािें जिकडेजिकडे उपासिा स रू झाल्र्ाचें दृश्र् जिसूं लागलें . िें दृश्र् इितर्ा लिकर पहािर्ास 
जमळेल अशी कोणाला कल्पिा जह िव्हिी. परंि  आश्रमीर् प्रचारकाचंी खेड्ािं प्रिजक्षणा स रू झाली आजण 
जिकडे वहि थिािभर एका अपूिय उत्साहाची लाट आली. आश्रमीर् प्रचारकािंीं ही ईश्वरी कृपा च मािली. 
आजण िििारूपी महािेिाच्र्ा प्रिजक्षणाचंी कमाल केली. त्र्ाम ळें  त्र्ा िळेीं िरी जिकडे जिकडे हें च दृश्र् 
जिसूं लागलें . 
 

उपासिा—उपासिा—उपासिा 
प्रिजक्षणा—प्रिजक्षणा–प्रिजक्षणा 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ४० िें 
 

आिायांिे अद भुि णत्रणिध दर्शन 
 
सन १९३०. वहि थिािभर जिकडे जिकडे िागिृीचा महापूर आलेला होिा. महात्मािींच्र्ा “िाडंी-कूचचा” 
सिय राष्ट्रभर जिलक्षण पजरणाम झाला होिा. आबाल-िृद्ध सिांिा उत्साहािें भारूि टाकलें  होिें. 
िसंिऋिूच्र्ा आगमिािें अरण्र्ािं पािें, फ लें , फळें, र्ाचंी िशी ि सिी गिी उडूि िािे त्र्ाप्रमाणें 
महात्मािींच्र्ा िाडंी-कूचच्र्ा प्रसंगािें राष्ट्रािं ििचैिन्र्ाची ि सिी गिी उसळूि गेली. थिराज्र् जमळििू 
वहिी िििेची हीििीि स्थिजि पालटल्र्ाखेरीि साबरमिी आश्रमािं परिािर्ाचें िाहीं अशी भीष्ट्मप्रजिज्ञा 
महात्मािींिीं घेिली होिी. साबरमिी-आश्रमामध्र्ें िाडंीं-कूचच्र्ा पूिी महात्मािींिीं जकत्रे्क मजहिे प ढील 
जिव्र्ाची िर्ारी चालजिलेली होिी. एका जशथिीचे, संर्मधमाच्र्ा पराकाष्ठेचे, ध्रे्र्ासाठीं मरणाला 
कःपिािय समिणारे िीर रे्िें हििे. कोणत्र्ा जह कारणािें जशथिपालिािं िीि िळेा ं चूक झाली िर िो 
मि ष्ट्र् साबरमिी-आश्रमािं राहण्र्ाला लार्क िाहीं. अशा िऱ्हेची सत्र्ाग्रहाच्र्ा लढाईची लष्ट्करी िर्ारी 
आश्रमिासीर्ाकंडूि त्र्ािंी चालजिलेली होिी. गरीबांिा धड िीट पोटभर भाकर स द्धा ं जमळि िाही. मग 
आम्ही िगािें िरी कसें? र्ा िारूण व्र्िेिें महात्मािींचें हृिर् शिशः जििीणय झालें  होिें. त्र्ासाठीं त्र्ािंीं 
आश्रमािं जिव्र् िपथर्ा चालजिली होिी. थििःची म ख्र् िपथर्ा, त्र्ाबरोबर च आश्रमिासीर्ाकंडूि 
करजिण्र्ािं रे्णारी िपथर्ा, सिय वहिी राष्ट्राची प्रजिजिधीभिू िी काँगे्रससथंिा जिच्र्ामध्र्ें अिेक िऱ्हेचे 
जिचारमंिि अशा जत्रजिध थिरूपािं िाडंींकूचच्र्ा आधींचा सहा मजहन्र्ाचा काळ गेला होिा. िििीिि ि 
र्ंग इंजडर्ा र्ा िोि िियमािपत्रािूंि प ढील आत्मबजलिािाची कल्पिा सिय वहि थिािभर हळंू हळंू पसरि 
होिी. बापूिींचे लेख िििा आजण सरकार िोघािंा जह िागृि करीि होिे. अखेर बजलिािाचा म्हणिे 
सत्र्ाग्रह संग्रामाचा समर् ििळ ििळ रे्ि चालला. काँगे्रसिें महात्मािींिा सिाजधकार जिला. कौंस्न्सलािं 
िाऊि सरकारजिरोधी कार्य करणाऱ्र्ा थिराज्र् पक्षाची र्ा िळेीं खात्री झाली कीं आिंा कार्िेभगंाखेरीि 
इलाि िाहीं. म्हणूि भराभर एकामागूि एक बह िेक सभासिािंीं कार्िे कौस्न्सलचे रािीिामे सािर केले. 
काँगे्रस िजकंग कजमटीच्र्ा बैठकी साबरमिी-आश्रमािं िारंिार होऊं लागल्र्ा. त्र्ा बठैकीमधूि कार् 
बोलणीं होि हें कोणाला जह कळि िसे. सिय बैठकी कडक पहाऱ्र्ाखालीं खासगी थिरूपािं होि. कोणिी 
जह बािमी म ळीं च बाहेर िाि िसें. त्र्ाम ळें  िर िेशभर उलट उत्स किा अजधक च िाढे. महात्मािी कार् 
करणार, िेशाला कोणिा मागय िाखजिणार र्ा बद्दलचे सियत्र आपापल्र्ा िऱ्हेंिें िकय  स रू झाले. भाििेचा 
प्रचंड िगे कार्यकत्र्ांच्र्ा मथिकािं िैमाि घालंू लागला. ज्र्ा त्र्ा प्रािंािं आपापल्र्ा िऱ्हेिें थिराज्र्ासाठीं 
बजलिाि करण्र्ाची िर्ारी स रू झाली. पंिाबमध्र्ें ३० हिार सत्र्ाग्रही फौि िर्ार झाली. जबहारमध्र्ें ६० 
हिारािंर आंकडा गेला. महाराष्ट्रािं असें च प्रचंड सैन्र् उभारलें  िाि आहे. बंगालमध्र्ें लाखों लोक एका 
पार्ािर िर्ार आहेि. ग िरािमधील सत्र्ाग्रहाचं्र्ा संख्रे्चा असाच प्रचंड आंकडा. अशा िऱ्हेच्र्ा 
िियमािपत्रािं बािम्र्ा रे्ऊं लागल्र्ा. 
 

परंि  महात्मािींिीं र्ा सिय गोष्टींिा आपल्र्ापासूि अगिीं िूर ठेिलें  होिें. र्ा अत्र् त्साहािं िे म ळीं 
च िाहिले िाहीं. िे थििःच त्र्ाचं्र्ा बरोबरीचे प्रजिज्ञाबद्ध आश्रमीर् र्ाखेंरीि इिरािंी सत्र्ाग्रह संग्रामािं 
महात्मािींच्र्ा आजे्ञखेरीि म ळीं च भाग घ्र्ािर्ाचा िाहीं अशी त्र्ाचंी र्ोििा होिी. प्रिम स रुिाि अत्र्िं 
शास्त्रश द्ध झाली पाजहिे. स रुिािीला च की होणें वकिा कचे्चपणा असणें म्हणिे प ढील चळिळीचा डोलारा 
डळमळीि ठेिणें होर्. म्हणिू महात्मािींिी ि त्र्ाचं्र्ा जििडक मंडळींिी च प्रिम सत्र्ाग्रह करािर्ाचा ही 
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र्ोििा जबिचूक होिी. सबंध सत्र्ाग्रहाश्रम—साबरमिीचा होम र्ा थिराज्र्र्ज्ञािं करािर्ाचा अशी त्र्ाचंी 
दृजष्ट होिी. त्र्ाप्रमाणें ज्र्ाला र्ा लढ्यािं भाग घ्र्ािर्ाचा िसेल त्र्ािें आश्रम सोडूि िाणें हें र्ा िळेीं 
िमप्राप्ि ठरलें . सपूंणय आश्रम होमूि टाकण्र्ािं आणखी जह एक हेिू होिा. कोणत्र्ा जह िथिूिर कोणिी जह 
खासगी मालकी ठेिािर्ाची िाहीं. अशा िऱ्हेचें संपूणय अपजरग्रहाचंें व्रि आश्रमाचें एक महत्त्िाचें ित्त्ि होिें. 
हा र्ा व्रिाचा अगिीं थिूल अिय होिा. पण साबरमिी आश्रममधील अपिािभिू व्र्स्ति सोडूि प ष्ट्कळािंा 
र्ाप्रमाणें िागणें शतर् िाहीं. असें आढूळि आल्र्ािर र्ा लढ्यापूिी साबरमिीआश्रमाचें “उद्योग-मंजिरािं” 
बापूिींिीं रूपािंर करूि टाकलें . त्र्ांिा पजरग्रह ही िथिू सहि होण्र्ािोगी िव्हिी. परंि  अवहसा 
ित्त्िाप्रमाणें त्र्ािंी उद्योग-मंजिराची र्ोििा करूि आश्रमीर् मंडळींिा मागयिशयि करूि जिले. ििाजप 
आश्रमीर्ाचंा होम करूि टाकािा ि राष्ट्र-सेिजेिजमत्त आपण र्ा सिय लोकासंाठीं घेिलेला साियिजिक 
पजरग्रह सािय होिा ही िथि  जसद्ध व्हािी हा जह ह्या लढ्यािं आश्रमीर्ािंा अग्रभागीं उभें करण्र्ािं बापूिींचा 
एक हेि  होिा. िशी िधा-आश्रमची स्थिजि िव्हिी. रे्िला साियिजिक पसारा बापूिींचा केलेला िव्हिा. 
रे्िें अपजरग्रहाच्र्ा थिूल अिाच्र्ा पालिाला जह िर्ार िसणारी मंडळी िव्हिी. त्र्ाम ळें  िधा-आश्रमचें 
उद्योग-मंजिरािं रूपािंर झालें  िव्हिें. ििाजप हा आश्रम सियच्र्ा सिय सोडूि िेण्र्ाला ि सत्र्ाग्रह र् द्धािं 
बजलिाि करण्र्ाला रे्िली मंडळी पूणयपणें िर्ार होिी. िरी बापूिींच्र्ा प्रत्र्क्ष. आजे्ञखेरीि केिळ िक्कल 
म्हणूि रे्िें काहंीं च केलें  गेलें  िाहीं. रे्िें िाडंीं-कूचसारखी कूच कोणिी च झाली िाहीं. रे्िें खेड्ामध्र्ें 
आश्रमािफे आचार्ांिी आधींपासूि र्ोिलेलें  पजरभ्रमण मात्र अजधक िोरािें चाललें . 
 

ठरल्र्ाप्रमाणें जमठाचा अन्र्ार् िूर करण्र्ासाठीं बापूिी आजण त्र्ाचंी आश्रमीर् मंडळी साबरमिीहूि 
पार्ीं िाडंींकडे िाण्र्ास जिघाली. वहि थिािभर र्ा प्रर्ाणािंल्र्ा बािम्र्ा पसरू लागल्र्ा. मीठ ही अगिीं 
साधी बाब घेऊि थिराज्र्ाच्र्ा लढ्याला स रुिाि झाली. ब जद्धमाि लोक आश्चर्ाि गकय  झाले. काहंीं िरी 
िडे आहे झालें . असें म्हणण्र्ाच्र्ा मिोिृत्तींि काहंीं लोक होिे. परंि  र्ा जमठासाठीं केलेल्र्ा लढ्याचा कधीं 
जह झाला िव्हिा एिढा पजरणाम िििेिर झाला. त्र्ािं िरुण-िृद्ध, स्त्रीप रुष, िैश्र्शदू्र, शहरािंले 
खेड्ािंले असा कोणिा च भेि राजहला िाहीं. जिकडे जिकडे राष्ट्र चैिन्र्ािें प्रथफ जरि झालें , हें दृश्र् 
सिांिीं पाजहलें . कन्र्ाक मारीपासूि िो काश्मीरपरं्ि आजण िारकेपासूि िो िगन्नािपरं्ि 
खेड्ापाड्ासंकट सिय िेश हलूि गेला. सरकार जह महात्मािींकडे— “कार् होणार आहे र्ा जमठाच्र्ा 
सत्र्ाग्रहािें, कोण ऐकिों र्ा म्हािाऱ्र्ाचें” अशा दृष्टींिें पाहाि होिें. म्हणूि बापूिींिा सरकारिें प ष्ट्कळ 
जििस पकडलें  िाहीं. परंि  िेशभरची िागृजि पाजहल्र्ािर शिेटीं महात्मािींिा पकडलें . िमािमािें सियत्र 
जमठाचे ि अन्र् सत्र्ाग्रह स रू झाले. ५०/५० हिार लोकाचंा िमाि िमूं लागला. जिराट सभा होऊं 
लागल्र्ा. म खथिंभािंा िाचा फ टली. अिेक ितिे िर्ार झाले. प्रचाराच्र्ा अिेक िऱ्हा अिलंजबल्र्ा िाऊं 
लागल्र्ा. आजण— 
 

पे्रमे प्रािे गाने गंधे आिंोके पुिंके 
प्िंाणिि कणरया णनणखिं दु्यिंोके भूिंोके 
िोमार अमिं अमृि पणड छे सणरया 
णदके णदके आणज टुणटया सकिं बंद 
मूरणि धणरया जाणगया उठे आनंद 
जीिन उणठिंो णनणबड सुधाय भणरया 

 
असा रजिबाबूिंीं गीिािंलींि जलजहलेला अि भि सियत्र अि भिण्र्ास जमळंू लागला. 
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लोकाचं्र्ा आिपरं्िच्र्ा केिळ िडिृत्तीचें चैिन्र्ािं रूपािंर झाल्र्ािें हा अि भि प्रत्रे्काला काहंीं 
िरी पे्ररणा िेि होिा. ज्र्ाला िें िें शतर् िें िें त्र्ािे राष्ट्रासाठीं करािें ही पे्ररणा सियत्र पसरली होिी. 
त्र्ाम ळें  आचार्ांिी िधा आश्रमिफें  पाठजिलेल्र्ा प्रचारकािंा जह खेड्ािंील लोकाशंी जमसळूि त्र्ािंा 
कार्यप्रिण करण्र्ाची ही एक मोठी च पियणी अिार्ासें चालूि आल्र्ासारखें झालें . जिकडे जिकडे 
िाल तर्ािं आचार्ांिा जप्रर् असणारी िकलीउपासिा स रू करण्र्ािं आली. स रू करण्र्ािं आली 
म्हणण्र्ापेक्षा ं बापूिींच्र्ा प ण्र्ाईिें लोक िणू ंकार् र्ा गोष्टीची िाट च पाहाि होिे असें म्हणािें लागेल. 
आश्रम प्रचारक केिळ र्ा गोष्टीचे िज्ञ म्हणिू जिजमत्तरूप झाले एिढें च. खरोखर र्ािं बापूिींची जह प ण्र्ाई 
कशाची, र्ोग्र् काळ आला म्हणिे ईश्वर कोणाला िरी जिजमत्त करूि त्र्ा त्र्ा गोष्टी घडिीि असिो. 
ईश्वरी कार्ाला जिजमत्त होण्र्ाची पात्रिा असणें ही च िाथिजिक प ण्र्ाई. बापूिींिा स द्धा ं जमठाच्र्ा 
सत्र्ाग्रहाचा एिढा जिलक्षण पजरणाम होईल अशी म ळींच कल्पिा िव्हिी. त्र्ािंीं केिळ थिकियव्र् म्हणूि 
सत्र्ाग्रह स रू केला होिा. फळ जमळो िा ि जमळो अशा जिष्ट्काम भाििेिें च त्र्ािंी सत्र्ाग्रह-र्ज्ञ स रू 
केलेला होिा. भगििंािंी ११ व्र्ा अध्र्ार्ािं अि यिाला साजंगिले, अरे अि यिा, िंू सिय अहंकार सोड आजण 
केिळ जिजमत्त हो. बाकी सिय गोष्टी मी करूि च ठेिलेल्र्ा आहेि. 
 

मया हिासं्त्िं जणह मा व्यणथष्ठा । युद्धस्ि जेिाणस रिे सपत्नान् 
णनणमत्तमातं्र भि सव्यसाणिन् । 

 
ईश्वराच्र्ा राज्र्ािं त्र्ाच्र्ा आजे्ञजशिार् एक पाि जह हालि िाहीं. इिकें  च कार् त्र्ा ईश्वराच्र्ा राज्र्ािं 
उिात्त आजण िाजंिकारी घटिाचं्र्ा ज्र्ा परंपरा जिमाण होिाि त्र्ा ज्र्ा व्र्तिींिा जिजमत्त करूि होि 
असिाि, त्र्ा व्र्तिी त्र्ा त्र्ा घटिाचं्र्ा जिजमत्तत्िाला पात्रीं होिाि हा जह त्र्ा व्र्तिींचा थििंत्र ग ण असिो 
असें िाहीं. ईश्वरी इच्छेिें च अशा व्र्तिींिा, पात्रिा प्राप्ि होि असिे. िगडगोटे शेंिूर फासूि िेि होिाि 
त्र्ाप्रमाणें च ही गोष्ट आहे. घटिा घडूि गेल्र्ा म्हणिे मग ऐजिहाजसक ि भौजिकिािी त्र्ाचंी कारणपरंपरा 
शोधूि काढीि असिाि. ि िी परंपरा ि घटिा इजिहासािं िमप्राप्ि मािीि असिाि. परंि  र्ा सिय अपूिय 
घटिाचं्र्ा पाजठमागची महत्कारणशस्ति त्र्ािंा कधीं जह समिंू शकि िाहीं. र्ा अपूिय घटिात्मक 
पजरिियिाला र् गपजरिियि म्हणिाि. हा च ईश्वरी अििार होर्. िगाला ज्र्ा ईश्वरी पे्ररणेची आजण 
ििि सार आिश्र्क असणाऱ्र्ा थिूल बिलाची िरूर असिे, िो बिल आजण िी पे्ररणा त्र्ा त्र्ा िळेीं 
एखाद्या अकस्ल्पि िऱ्हेिें एकिम रे्णाऱ्र्ा िािटळीप्रमाणें उद भिू होिें. आजण मग त्र्ाची कारणपरंपरा 
आजण उपपजत्त लोक शोधीि राहिाि त्र्ा च प्रमाणें र्ा िािटळींि ज्र्ा ज्र्ा व्र्तिी अगे्रसर जिसिाि 
त्र्ाचं्र्ासंबधंीं स द्धा ं मागूि अिेक िऱ्हेची िकय परंपरा माडंली िािे. असल्र्ा प्रचडं िािटळीिर थिार 
झालेल्र्ा ज्र्ा व्र्तिी असिाि त्र्ािंा हें माहीि िसिें असें िाहीं कीं आपल्र्ा प ढचें कार्य पजरणामदृष्ट्ट्या 
जकिी जिलक्षण आहे. 
 

साणहबका घर दूर है जैसी िंंबी खजूर । 
जो िढेगा सो पािेगा णगरेगा िो िकनािूर ॥ 

 
अशी र्ा कार्ाची स्थिजि असिे. परंि  ईश्वरी पे्ररणेम ळें  कोणत्र्ा जह भर्ंकर ि फािािं असले प रुष कच खाि 
िाहींि. ही १९३० सालची चळिळ स रू करण्र्ापूिी ख द्द काँगे्रसमधल्र्ा च िाणािलेल्र्ा ब जद्धमाि प रुषािंा 
जह असें िाटें कीं, र्ा चळिळीिें िेशािं अरािक मािेल आजण भलिेंच काहंीं िरी घडूि इष्ट हेि  बािूला च 
राहील. अशा िऱ्हेच्र्ा प ष्ट्कळ शकंा प्रिर्तशि केल्र्ा गेल्र्ा होत्र्ा. परंि  ईश्वरी कार्ाला जिजमत्त झालेल्र्ा 
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बापूिींसारख्र्ा प रुषािर त्र्ाचा पजरणाम होणें शतर् िव्हिे. त्र्ाप्रमाणें ही महाि चळिळ स रू झाली. र्ा 
चळिळीचा जिरजिराळ्र्ा जठकाणीं अिेक िऱ्हेचा इष्ट पजरणाम घडूि आला. परंि  िधा-िाल तर्ािं ही 
चळिळ म्हणिे केिळ इष्ट पजरणामीं च ठरली िाहीं, िर र्ा चळिळीच्र्ा रूपािें िधा-आश्रमच्र्ा 
कार्यकत्र्ांिा खेड्ापाड्ािं काम करण्र्ाच्र्ा र्शस्थििेचें िरिाि च प्राप्ि झालें . िेििशयिाला िाण्र्ाच्र्ा 
िाटेि च िेिपूिेसाठीं जिजिध िऱ्हेचीं फ लें  जमळािीं वकिा ग रुगृहीं िाण्र्ासाठीं िर्ारी करािी िों च थििः च 
सद ग रंुचे अकस्ल्पि आगमि व्हाि ेअशासारखी ही गोष्ट झाली. र्ा गोष्टीम ळे कार्यकत्र्ांिा कार्यस लभिा 
प्राप्ि झाली. िसें त्र्ािंा केिळ जिजमत्तत्ि रे्ऊि किृयत्ि करूि जह अजभमािाला िागा राजहली िाहीं. 
अहंकार िसा िसा कमी होिो िसेिसे किृयत्ि िाढिें. कारण ईश्वर अशा जिरंहकार कत्र्ाला आपल्र्ा 
कार्ाचें जिजमत्तत्ि िेि असिो. ही च ईश्वराची भति ित्सलिा आश्रमच्र्ा खेड्ािंील प्रचारकािंा किृयत्िाचा 
अहंकार असल्र्ाचे काहंीं च कारण िव्हिें. एक िर त्र्ािंा खेड्ािं जफरंू लागूि फार जििस झालें  
िसल्र्ाम ळें  मी र्िँ केलें , मी त्र्िँ केलें  असें म्हणण्र्ाला फारसा अिसर िव्हिा. ि सरें आश्रमप्रचारक 
जिव्िळ िािंाचे होिें. त्र्ाचं्र्ा पाजठमागें आचार्ांची मरू्ति िडलेली होिी. िे च हा प्रकार करिीि होिें. आिा ं
र्ा चळिळीच्र्ा जिजमत्तािें लोकािं अपूिय िागजृि जिमाण झाल्र्ािें िी जह आपण जिमाण केली असे िाटण्र्ाचे 
काहंीं च कारण िव्हिें. त्र्ाम ळे आश्रमप्रचारक उत्तरोत्तर अजधकाजधक जिजमत्तमाते्रला पात्र होि होिे. म्हणूि 
च त्र्ािंा अपूिय उपासिा कार्ाचा िेखािा जिसूं लागला. ि िो जिमाण होण्र्ाला साधिभिू होिा ंआलें . 
घरींिारीं, बािारािं, शहरािं, खेड्ािं, पंढरप रािं ज्र्ाप्रमाणें— 
 

जिकडे जिकडे हजरहरिामाचा सििंा असे गिर 
 
िसा िेिें िकली उपासिेचा िेखािा जिसूं लागला. र्ा िळेीं िधा िाल तर्ािं आश्रमीर् प्रचारकािंी ३०० 
गािािं स मारें १६/१७ हिार िकल्र्ा घरोंघरीं पोंचजिल्र्ा. िकलीची वकमि एक आणा वकिा सहा पैशापेक्षा ं
अजधक िसल्र्ाम ळें  िी घेण्र्ाला कोणाला जह िड िाि िसे. इितर्ा सिय िकल्र्ा उपर्ोगािं आणल्र्ा 
गेल्र्ा वकिा हा सिय च प्रचार र्ोग्र् मर्ािेंि केला गेला असें िाहीं. एका प्रचारकािे एक िेिणािळ चालली 
होिी. िेिें च जशरूि व्र्ाख्र्ाि जिलें  ि िरेकाच्र्ा समोरची िजक्षणा घेऊि त्र्ा बिल्र्ािं त्र्ाचं्र्ाप ढें िकल्र्ा 
ठेिल्र्ा. एकिा ं एका प्रचारकाला एक िण म्हणाला, “बरें आणा िकली, हा घ्र्ा एक आणा. मला सूि 
कािंािर्ाचें िसलें  िरी िकलीचा उपर्ोग होईल.” सिर प्रचारकािें पृच्छा केली;— “कोणिा उपर्ोग?” 
घेणारा गृहथि म्हणाला, — “अहो, जििाि आलेलीं पत्रें िरी िकलीला खोचिू ठेििा ं रे्िील.” हा 
िकलीचा उपर्ोग अपूिय खराच! —इत्र्िय इिका च कीं ज्र्ा मािािें िकल्र्ा लोकािंीं घेिल्र्ा त्र्ा मािािें 
िकली-उपासिा झालीं असें म्हणिा ंरे्णार िाहीं. िरी हिारों घरािं ही उपासिामूर्ति प्रजिष्ट झाली. हिारों 
लोकािंीं िडेेिाकंडे का ंहोईिा राष्ट्र-सेिचे्र्ा भाििेिें िकलीिर सूि कािंलें , ही कार् साधी गोष्ट झाली? 
राष्ट्र-सेिसेाठीं उपासिेची सिांिा िीक्षा जमळाली. व्र्तिीला िी कोणिी िीक्षा जमळि असिे िी एकािंािं, 
शािं जिचारािंें, प्राप्ि होि असिे. समािाला—सबधं राष्ट्राला भाििेच्र्ा आिगेािं च कोणिा जह िीक्षालाभ 
होि असिो. आपल्र्ा घरीं एकािंािं ईश्वरथििि करिािंा िो िगे जमळि िाहीं िो िारकऱ्र्ाचं्र्ा भििािं 
सहि प्राप्ि होिो. अिाि 
 

िेव्हा ंिया महासुखािेणन भरें । धािंोणन देहाणिये गािंाबाहेरें 
णमया ंधािें िेिें उद गारें । िंागिी गाजों 
पैं गुरुणर्ष्ट्याणंिया एकािंीं । जे अक्षरा एकािी िदंिी 
िे मेघाणियापरी णत्रजगिीं । गजशिी सैंघ 
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जैसी कमिंकणळका जािेंपिें । हृदयींणिया मकरंदािें राखों नेिे 
दे रायारंका पारिें । आमोदािें 
िैसेंणन मािें णिश्वीं कणथि । कणथिेणन िोषें कथंू णिसरि 
मग िया णिसरामाजी णिरि । आगंें जीिें 

 
अशी श द्ध साजत्त्िक भजूमका क्वजचि च आढळािर्ाची. अशा िगेािं उन्मािकिा ही असिे च. िो उन्माि 
ओसरला िािो. अशी िगेाची समािािं आिश्र्किा असिे. प्रचंड र्ात्राचंी र्ोििा एिढ्यासाठीं च झालेली 
आहे. िेिला िो सम िार् िरेकाच्र्ा िोंडािं जिठ्ठल िामाचा एक च गिर, विड्ा पिाकाचंी गिी—त्र्ा 
िािािरणािं मि ष्ट्र् सहि च ग ंग होऊि िािो. र्ा चळिळींमध्र्ें जह असें च झालें . िकल्र्ा, पेळू वपिणें, 
गािंोगािं पोचजिणें, पेळू करण्र्ास जशकजिणें, िकली कािंण्र्ास जशकजिणें, हा च सिय प्रचाराचा भर होिा. 
एकाचें पाहूि ि सरा, ि सऱ्र्ाचें पाहूि जिसरा अशी ही ग रुपरंपरा अपरंपार होि गेली. जकत्रे्काचंा अजि 
बारीक सूि कािण्र्ाकडे कल असे. जकत्रे्क पीळ च अजधक िेि. जकत्रे्काचंी भराभर सूि कािंण्र्ाकंडे 
िृजत्त िळलेलीं असे. िर जकत्रे्कािंा जिर्जमि सूि कािंण्र्ाचे महत्त्ि िाटे. कोणी भर रथत्र्ािं सूि कािंी, 
कोणी घरी गप्पा मारिािंा, िर कोठे भािीिालींिे भािीची पाटी समोर ठेिली आहे आजण एकीकडे िी सूि 
कािंिे आहे असा िेखािा जिसे. जकत्रे्क िकलीला ‘टकळी’ म्हणि, िर जकत्रे्क जफरकी म्हणि. 
जकत्रे्कािंी र्ा मूिीला वभगरी िािं ठेिलें  होिें िर कोणी ‘किली’ म्हणण्र्ापरं्ि मिल मारलेलीं असे. 
 

आचार्ांच्र्ा िेिृत्िाखालीं खेड्ािंील िििेला उपासिाकार्ांि मिि करण्र्ाचे कार्य चाललें  
होिे. त्र्ाप्रमाणें आश्रमािं जह र्ा कार्ाला उपर् ति अशी िर्ारी करण्र्ािं जकत्रे्क मंडळी ग ंिली होिी. 
िकल्र्ाचंी प्रचंड मागणी प री पाडण्र्ासंाठी जकत्रे्क िण िकल्र्ा िर्ार करण्र्ाच्र्ा उद्योगािं ग ंिले होिे. 
जकत्रे्क बारडोली आश्रमािफे िकल्र्ा मागजिण्र्ाच्र्ा ि प्रत्र्क्ष िेिील िकली-कार्य अिलोकिाच्र्ा 
उद्योगािं होिे. जशिार् आश्रमािं पेळू करणें जिणकाम करणें, इ. कामे जह चालूच होिीं. परंि  चळिळींच्र्ा 
जिजिध बािम्र्ािंीं जकत्रे्क उिािीळ अिि भिी आश्रमीर्ािंा अथिथििा िाटे. त्र्ाचंी समिूि अशी कीं र्ा 
िळेीं आचार्य आश्रमािच स्थिर कसे? चळिळीच्र्ा आघाडीिर मोठमोठ्या प ढाऱ्र्ािं आचार्ांिी सामील 
झालें  पाजहिे. केिळ र्ा िाल तर्ािं चाललेलें  काम र्ा मंडळींिा असमाधािकारक िाटे. िेिल्र्ा कामाचा 
खोलपणा त्र्ाचं्र्ा ध्र्ािािं रे्ि िसे. त्र्ाम ळें  त्र्ाचें जचत्त अथिथि राहंू लागलें . आश्रमाच्र्ा आसपासच्र्ा 
िािािरणािं असणाऱ्र्ा जकत्रे्कािंी िर म्हणाि,े अरविि घोषापं्रमाणें च आचार्ांचे आहे. आचार्ांचे िेशापेक्षा ं
ब्रह्मवचिि, ध्र्ाि, समाजध इकडे च अजधक लक्ष आहे. गोपाळराि काळे एकिा ं जििोिािें म्हणाले जह— 
‘अरविि घोष िरी साधिा पूणय झाल्र्ािर बाहेर रे्ऊ म्हणिाि पण ि मची िी जह आशा िाहीं, र्ा चळिळींि 
आचार्ांिी एक जह व्र्ाख्र्ाि जिले िाहीं वकिा िे आश्रमाच्र्ा बाहेर जह पडले िाहींि. र्ा चळिळींिें त्र्ाचं्र्ा 
जचत्तािर कोणिा जह जिचजलििारूप पजरणाम केला िाहीं. ही चळिळ स रू होण्र्ापूिीं आचार्ांिी 
िियमािपत्रें िाचण्र्ाचें अजिबाि सोडूि जिलें  होिें कारण िियमािपत्रािंील चािट, चऱ्हाट, आजण 
वििाथि िीच्र्ा जलखाणाकडे आचार्ांिा पहाििेा. परंि  चळिळ स रू झाल्र्ापासूि मात्र आचार्य िियमािपत्र 
िाचूं लागले. चळिळींच्र्ा बािम्र्ा ंच म ख्र्िः िे पाहीं. र्ा चळिळींि आपापली थिािें सोडूि जकत्रे्क िण 
सम द्राकाठी गेले, जकत्रे्कािंी अन्र् प्रािंाि प्रर्ाण केलें , जकत्रे्कािंी जिरजिराळ्र्ा जठकाणी जशजबरें काढलीं. 
पण आचार्ांिी िसें काहंीं च केलें  िाहीं. आचार्ांची असामान्र् भजूमका हें च र्ाचें कारण होिें. ह कमी आजण 
जिजश्चि पध्ििींिे त्र्ाचें िेिल्र्ा िाल तर्ािं काम चाललें  असिा ंि कोणत्र्ा जह प्रकारें थिाभाजिक ओघािं 
रे्ि िसिा,ं चळिळींसाठीं अन्र्त्र िाणें हे कथिूरीमृगाप्रमाणें थििः ििळ कथिूरी असिा ं अरण्र्ािं 
कथिूरीसाठीं भटकण्र्ासारखें होिें. इिर लोक चळिळींसाठीं इिथििः भटकलें  र्ाचें कारण त्र्ाचं्र्ाििळ 
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थििंत्र र्ोििा आजण जित्र् चळिळ िव्हिीं. त्र्ाम ळें  ही चळिळ संपल्र्ािर इिराचं्र्ा जह चळिळीं संपल्र्ा. 
पण आचार्ांचे खेड्ािंले काम िाबंलें  िाहीं. िषांकाळी िद्यािंा पूर रे्िो आजण शरत्काळीं त्र्ा ओसरंू 
लागिाि, पण सम द्राला िषाकाळीं िाढ िसिें. आजण शरत्काळीं िो ओसरि िाहीं, िशी आचार्ांची स्थिजि 
होिीं. 
 

आकारं् हें िोसरों । पृर्थ्िी िरी णिरो 
परी नेिों मोहरों । णित्तिृणत्त 

 
आचार्ांची मिःस्थिजि आजण कार्यस्थिजि सियिैि जित्र् आजण अचल थिरूपाची असे. िींि िैजमजत्तक 
उत्साहािें जिचजलििा रे्ि असे. िैजमजत्तक उत्साह जिरुपर्ोगी िव्हे. िैजमजत्तक उत्साहाचा उपर्ोग ३०० 
खेड्ािं आचार्य आश्रमिासीर्ाकंडूि करिीि होिे च. परंि  त्र्ािंी थिथिाि सोडूि चळिळींसाठीं अन्र्त्र 
िाणें वकिा रे्िली मंडळीं अन्र्त्र पाठजिणें र्ोग्र् िव्हिे. ही गोष्ट रे्िें च थिाभाजिकपणें उद भिू झालेल्र्ा 
चळिळींच्र्ा िगेािें जह प ढें जसद्ध झालीं. र्ा च िाल तर्ािं िंगल सत्र्ाग्रहाचंी चळिळ स रंू झालीं. िंगल 
सत्र्ाग्रहािं प ष्ट्कळसें आश्रमिासी पकडले गेले. िर आचार्य रे्िे स्थिर राजहले िसिे िर र्ा िाल तर्ािंली 
महत्त्िाचीं कारे् आजण चळिळ र्ोग्र् िऱ्हेिें झालीं िस िी. ग रुत्िमध्र्ढळला कीं कार्य ढासंळलें . स्थिरिा, 
परमश जद्ध, सियगामी ब जद्ध आजण ह कमी कार्यर्ोििा ही ज्र्ाच्र्ाििळ असेल िो च कार्ाचे कें द्र होऊं 
शकिों. अवहसक पद्धिींि शतिींच्र्ा िोरािर केलेले ह कूम आजण त्र्ा ह कूमािं िागणारें सिय िंत्र 
जिरुपर्ोंगी असिें. अवहसक िंत्रािं जशथिपालि सहि ि थिेच्छेिें व्हािर्ास हिें. अवहसक पद्धिींि श्रेष्ठ-
कजिष्ठ ठरिािें लागि िाहीं. ज्र्ाची श जद्ध श्रेष्ठ, म्हणूि ज्र्ाची ब जद्ध श्रेष्ठ, म्हणूि ज्र्ाची स्थिरिा श्रेष्ठ, म्हणूि 
ज्र्ाचें कार्य जह श्रेष्ठ िो च रे्िें श्रेष्ठ, ि इिर कजिष्ठ. श्रेष्ठ सहिासािें इिर कजिष्ठांिा जह िमािमािें श जद्ध 
लाभिू श्रेष्ठिा लाभािर्ाची ि श्रेष्ठ-कजिष्ठाचं्र्ा सहकार्ािें कार्य होि रहािर्ाचे. र्ा िंत्रािं श्रेष्ठापाशीं 
अरेराि िृजत्त िसिें. कजिष्ठापाशीं हीिपणा वकिा लागंलूचालि िसिें. अशा थिाभाजिक बिणाऱ्र्ा अिेक 
अिेक श्रेष्ठकजिष्ठ परंपरािंीं सत्र्ाग्रह-िंत्र िर्ार होि असिें. सत्र्ाग्रहिंत्रािंल्र्ा ंजशपार्ापंाशीं कमींि कमी 
थिूल सत्र् आजण अवहसा असािर्ास पाजहिे च. असा रे्िल्र्ा लष्ट्करभरिीचा प्रिम जिर्म. र्ा 
जिर्माप्रमाणें वहि थिािची बह िेक िििा सत्र्ाग्रहाच्र्ा प्रारंजभक जशपाईजगरीला अि कूल अशा िृत्तीची 
आहे. र्ा िििेंिूि जिजशष्ट र्ोग्र्िेचे लोक प्राप्ि करािर्ाचे. त्र्ाचंी खास पिके िर्ार होिींल. त्र्ा 
पिकािूंि जह खास अमलिार कार्यकिे िर्ार होिील. त्र्ा मधूि अत्र् त्तम ििाचे सेिापजि, त्र्ा 
सेिापवििूि जह सिोत्तम सेिािी िर्ार होि राहिील. रे्िे िजशला, िाि, िर् जिित्ता, इ. चा काहंीं संबधं 
िाहीं. आि महात्मािी सेिािी आहेि, उद्या ंएखािा खेड्ािंला जिरक्षर शिेकरी जह परम श द्धीच्र्ा िोरािर 
जिििा आजि बाह्य उपार्तिि ग ण िसिािंा जह सत्र्ाग्रहर् द्धाचा सरसेिापजि होऊ शकेल. ही 
सत्र्ाग्रहलष्ट्कर पद्धजि आचार्ांिा पूणयपणें माहीि होिी. महात्मािींच्र्ा चळिळीचा िसिसा आजिष्ट्कार 
होि गेला िसिसे त्र्ाचें जसद्धािं अजधक समिंू लागले अशी इिराचंी स्थिजि होिी. आचार्ांिी महात्मािींिा 
कधीं च आत्मसात् केलें  होिें. त्र्ाम ळें  िे रे्िें पूणयपणें स्थिर राजहले. आजण रे्िल्र्ा खेड्ािंल्र्ा सेिचेें ि 
चळिळींचे कार्य र्ोग्र् िऱ्हेिें होऊं शकलें . र्ा दृष्टीिें पाहिा ंही गोष्ट जिजश्चि आहे कीं, महात्मािींिा िजक्षण 
आजिकेपासूि आिापंरं्ि आचार्ांच्र्ा िोडीचा सत्र्ाग्रही जमळालाच िव्हिा. िे वहि थिािािींल सत्र्ा 
ग्रहाच्र्ा आघाडीिर सेिािी म्हणूि प ढें आले िाहीं. परंि  िे िेिें होिे िेिें त्र्ाचं्र्ा भोििालच्र्ा खोल 
कामाचा िे एकमेि अग्रणी होिे. १९३० च्र्ा सत्र्ाग्रह-संग्रामािं इिर अिेक लोक जठकजठकाणीं मोठे सेिािी 
म्हणूि िािंािले. परंि  त्र्ािंल्र्ा काहंी अपिािभिू व्र्तिींखेरींि खरोखर अग्रणी असा कोणीच िव्हिा. 
कोणाभोििीं जह एकजिष्ठ अि र्ार्ाचंें पजहल्र्ा ििाचे पिक िर्ार िव्हिे. गजणिीपद्धिींिे काम करणारा, 
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जसद्धािं ब जद्धचा, अल्पके्षत्र घेऊि खोली िाढजिणारा प ढारी वहि थिािािं झाला च िाहीं असे म्हणण्र्ािं म ळीं 
च अजिशर्ोस्ति िाहीं. 
 

कसें जह असो, र्ा १९३० सालीं वहि थिािािं िागृिींचे अपूिय िशयि घडलें  र्ािं शकंा िाहीं. 
त्र्ाचप्रमाणें आचार्ांच्र्ा स्थििप्रज्ञिेचें जह र्ा िळेी आश्रमीर्ािंा अद भिू िशयि घडलें . र्ा स्थििप्रज्ञिेंिूि च 
सिय महाराष्ट्रािंर उपकार करणारी “गीिाई” बाहेर पडली. िा. ७–१०–३० िे ६–२–३१ इितर्ा िरम्र्ाि 
गीिाईचे जलखाण िर्ार झालें . १९३० साल हें असें अद भिू िशयिािंी भरलेलें  होिें. आचार्ांिी गीिाई जलहूि 
खेड्ािंल्र्ा िििेला धमाच्र्ा परमोच्च आजण सियस लभ िशयिाचे महािार िाखजिलें . केिळ जििासि 
बिलेल्र्ा आचार्ांिा िी उपासिा जिश्वािं पसरािी ही एक च िासिा म्हणिे िळमळ होिी जिची िीक्षा ३०० 
गािंी जिली गेली. त्र्ा उपासिेचा सिय वहि थिािभर फैलाि होण्र्ाचा र्ोग जह प ढें र्ािर्ाचा होिा. कोणत्र्ा 
जह काळीं राष्ट्रीर् उपासिेखेरींि राष्ट्र खडे होऊं शकणार िाहीं अशी आचार्ांची जिष्ठा होिी. र्ा राष्ट्रीर् 
उपासिेला िी मरू्ति द्यािर्ाची िी कल्र्ाणकारक, शस्तिशाली आजण सियलभ्र् पाजहिे. अशी उपासिेची 
शास्त्रीर् व्र्ाख्र्ा च आचार्ांिी बसििू टाकली. र्ा व्र्ाख्रे्ची िोि चरणीं कजििा च त्र्ािंी िर्ार केली. 
 

कल्यािकारी र्गतिर्ािंी सिशिंभ्य उपासना 
णित्तीं मुरो, णिश्वािं पसरो ही ि माझी िासना 

 
आि िकलीजशिार् अन्र् उपासिा-मूर्ति िाखजिणें शतर् िाहीं अशी आचार्ांची पूणय खात्री झालेली होिीं. 
त्र्ाम ळें  िकलीची मूर्ति बाळकृष्ट्णाच्र्ा मूिीप्रमाणें घरोघर पोचजिण्र्ाची आश्रमीर्ािंी इिकी अहमहजमका 
केली. असें १९३० साल हें जकिी पजित्र थमरणािंी भरलेलें  आहे! 
 

(१) वहि थिािभर अपूिय िागृिीची लाट 
(२) आचार्ांची अद भिू स्थिरिृजत्त 
(३) घरोघर उपासिा-मूिीची संथिापिा 

 
(४) गीिेच्र्ा १५ व्र्ा अध्र्ार्ािंील ससंाररूपी िृक्षच्छेििाशीं असलेल्र्ा वशिीच्र्ा 

व्र्सििृक्षच्छेििाचंें कार्य 
 
(५) हिारों लोकािंा काबूि ठेििू आश्रमीर्ािंी घडििू आणलेला िंगलसत्र्ाग्रह. 

 
(६) शिेटचा कळस म्हणिे आचार्ांिी जलजहलेली ‘गीिाई’. १९३० सालािं घडलेल्र्ा र्ा सहा 

गोष्टी आचार्ांच्र्ा आश्रमािं राजहलेला कोणी जह मि ष्ट्र् जिसरणें शतर् िाहीं. र्ा सहा गोष्टीं आश्रमीर्ािंा 
संथमरणीर् िर खऱ्र्ाच, परंि  र्ाजहपेक्षा ंर्ा पाठीमागच्र्ा सिि वचििीर् अशा जत्रप टींचे जह अपूिय िशयि र्ा 
च सालीं जिशषेत्िािे घडूि आलें . आजण िें आचार्ांच्र्ा िीििािं कधींचे च म रूि गेलेलें  होिे— 
 

(१) बाहेरची िागजृि 
(२) आंिली स्थिरिा 
(३) जिरहंकारिा, म्हणिे च ईश्वरकार्ािय जिजमत्तत्ता हें च आचार्ांचे १९३० सालािंलें  जत्रजिध 

िशयि होर्. 
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⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ४१ िें 
 

िृक्षच्छेद 
 

(वशिीचीं झाडे िोडण्र्ाची चळिळ) 
 
दृश्य सृजष्ट िड आजण चेिि िोि िऱ्हेची आहे. र्ा िोन्ही िऱ्हेच्र्ा सृष्टींि चर आजण अचर असा आणखी एक 
भेि आहे. िडसृष्टींि आजण चेििसृष्टींि िोहोंि जह हा जिजिध भेि आहे. जिणकरािें िाणािाणा जिणलेला 
असािा त्र्ाप्रमाणें ईश्वरािे िड-चेिि, चर-अचर र्ाचंा एकमेकाशीं जिलक्षण र्ोग िमििू जिलेला आहे. र्ा 
र्ोगाम ळें  च िीिि जटकूि आहे. िीििाचा जिकास जह र्ा र्ोगािर अिलंबिू आहे. आंिूि ईश्वराशीं र्ोग 
बाहेरूि ईश्वराच्र्ा सिय सृष्टीशीं र्ोग अशी िीििाची जिकास-दृजष्ट संपूणय िीििािं अजभपे्रि आहे. कोणिी जह 
िथि  माझ्र्ापासूि अलग िोडलेली िाहीं. िी माझ्र्ाशीं आजण ईश्वराशीं. मी जिच्र्ाशीं आजण ईश्वराशीं, ईश्वर 
जिच्र्ाशीं आजण माझ्र्ाशीं जित्र्सबंंधािें िोडलेला आहे. अशी ही सियत्र िोडलेली र्ोगदृजष्ट आहे. इिकें  च 
कार् पण र्ा र्ोगािं केिळ ि सिी िोड िसूि र्ािं ईश्वर माझ्र्ांि आजण मी ईश्वरािं, ईश्वर सृष्टींि आजण 
सृजष्ट ईश्वरािं, ईश्वरािं मी ि सृजष्ट, सृजष्टि मी ि ईश्वर, ि माझ्र्ािं ईश्वर ि सृजष्ट अशी बेमालूम जमसळ 
झालेली आहे. असा हा जिलक्षण र्ोग आहे. र्ा जिलक्षण अध्र्ात्मर्ोगाम ळें  च परथपर व्र्िहार चालू शकिो 
आजण िीििाचा जिकास होि िािो. र्ा अपूिय सहकार्ािर च िीिि उभारलेंलें  आहे. हें च अिैि होर्. 
र्ाच्र्ा उलट 
 

अपरस्परसंभूिं णकमन्द्यत्कामहैिुकम् । 
 
ही सृजष्ट परथपर सहकार्ािर चाललेली िसूि केिळ कामहेिूिें चाललेली आहे. 
 

म्हििी िंणटकें  णिश्व णनराधार णनरीश्वर । 
काममूिंक हें सारें कोठिंें  सहकायश िें ॥ 

 
हें अस राचें ित्त्िज्ञाि होर्. सृजष्ट परथपर-सहकार्ािें चाललेली आहे. हें िरिर पाहूि जह समिण्र्ासारखे 
आहे. जपिळ्र्ा रंगािं जिळा रंग टाकला कीं जहरिा रंग का ं व्हािा? जपिळ्र्ाच्र्ा जिळ्र्ािर ि जिळ्र्ाचा 
जपिळ्र्ािर परथपर पजरणाम का ंघडिो? अिैिाम ळें. िथिंूचा परथपराशंीं कोठें िरी बाहेरूि पाजहलें  िरी मेळ 
हा व्हािर्ाचा च. केिळ िड अशी मािी पचििू चेिि ििथपजि िाढिे. केिळ अचर अशा ििथपिीचा रस 
पचििू प्राणी िाढि असिाि. प न्हा ं प्राण्र्ािंीं कचरा म्हणूि टाकलेला जिरुपर्ोगी भाग ििथपिींिा 
अन्नासारखा उपर्ोगी पडिो. ििथपिींिीं टाकूि जिलेला िार्  प्राण्र्ािंा महत्त्िाचा ठरिो. ििथपिींचा िाळूि 
कचरा झाली कीं िो िजमिीशीं जमळूि िािो. िजमिींि कचरा झाला कीं ििथपिींचें िें खि ठरिें. असें 
परथपरसहकार्ािर सिय िीिि चाललें  आहे. 
 

मािििीिि िर परथपरसहकार्ाजशिार् चालािर्ाचे च िाहीं. मि ष्ट्र्ािें परथपरािं म्हणिे 
माणसामाणसािं सहकार्य करूि िीिि चालजिलें  आहे. िसे प्राणी आजण ििथपजिसषृ्टीशीं सहकार्य करूि 
जह िीिि जटकजिलें  आहे. केिळ आहाराकडे पाजहलें  िरी मि ष्ट्र्ािें गार् आजण िृक्षापासूि जकिी जिकजसि 
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आहार प्राप्ि केला आहे िें लक्षािं रे्िें. मािी पचििू ििथपिीचा रस िर्ार होिो. िो रस पचििू गाईचें िूध 
होिें. गाईचें िूध उत्कृष्ट अन्न का?ं कारण िें जिकजसि अन्न आहे. मािीच्र्ा ििथपिीच्र्ा रसािं जिकास, 
ििथपिीच्र्ा रसाचें गाईच्र्ा रतिािं रूपािंर, त्र्ा रतिाचा ि धािं जिकास—अशी ही उत्तरोत्तर जिकासाची 
पजरणजि आहे. िूध म्हणिे साधी िथि  िव्हे. ि धाची सर मासंाला रे्णार च िाहीं. कारण मासं म्हणिे 
पचजिलेल्र्ा ििथपिीचा रस िव्हे िर ििथपिीच्र्ा रसाचें गार्रूपी पचजिण्र्ाच्र्ा र्तं्रािं केलेंलें  रूपािंर 
आहे. कोणत्र्ा जह प्राण्र्ाचें मासं वकिा रस हा जिकजसि रस िव्हे. िर जिकजसि रस जिमाण करण्र्ाचें 
र्ंत्रद्रव्र् आहे. म्हणूि मासं खाणें म्हणिे जिकासरस खाणें िसूि जिकासरसर्ंत्र खाणें आहे. मासंािं जह रस 
असिो ि मि ष्ट्र् िो खाऊि बाकी कचरा फेकूि िेिो, ि त्र्ािर िगूं शकिो. परंि  मासंािंला रस हा र्तं्र 
चालू राहण्र्ासाठीं असलेला रस आहे. िसे ि धाचें िाहीं. ि धाचा गाईचे शरीरर्तं्र चालण्र्ाला उपर्ोग 
िाहीं. गार् िूध ित्सासाठीं वकिा ित्सित् माणसासंाठीं िेिे. म्हणूि गाईचें िूध हा जिकजसि आहार आहे. 
िसें च िृक्षाचंें आहे. ििथपिींचें रसजिमाण र्ंत्र ि खािा ं जिचा केिळ रस ग्रहण करािर्ाचा िर केिळ 
फलाहार च करािा लागेल. खरोखर गाईचें िसें िूध िसें झाडाचें फळ. फळ खाल्ल्र्ािें झाडाला र्स्त्कंजचि 
जह इिा होि िाहीं. झाडाचा उत्तमोत्तम रस अगिीं शिेटीं फळरूपािे पजरणि होिो. म्हणूि फळाहाराच्र्ा 
िोडीचा आहार च िाहीं. गार् ििथपिीला पूणयपणें खािें. म्हणिे जिच्र्ा खाण्र्ािं चेिििथि जििाश आहे िसें 
जह िृक्षाच्र्ा बाबिींि म्हणिा ं रे्णार िाहीं. र्ाम ळे ि धापेक्षा ं जह झाडािर जपकलेल्र्ा फळाचंा आहार हा 
सिोत्तम आहार होर्. 
 

िरी सत्त्िगुिाकडे । जै दैिें भोतिा पडे 
िैं मधुरीं रसीं िाढे । मेिु िया १७  
आंगेंणि द्रव्य सुरसें । जे आंगेंणि पदाथश गोडसे 
आंगेंणि स्नेहें बहुिसें । सुपके्व णजयें १७  
आकारें नव्हिी डगळें  । स्पर्ें अणि मिाळें  
णजभेिंागीं स्नेहाळें  । स्िादे णजयें १७  
रसें गाढीं िरी णढिंीं । द्रिभािें आणथिंीं 
ठायेंठािो साणंडिंीं । अग्निापें १७  
आंगें सानें पणरिामें थोर । जैसें गुरुमुखींिें अक्षर 
िैसें अल्पीं णजहीं अपार । िृगप्ि राहे १७  

 
गीिेच्र्ा १७ व्र्ा अध्र्ार्ािं ज्ञािेश्वरािंीं साजत्त्िक आहारािं फळाहार च साजत्त्िक आहार होर् असें स चजिलें  
आहे. ग रुम खािंलें  अक्षर म्हणिे िसें ग रुस्च्छष्ट होर्, त्र्ाप्रमाणें फळ हें िृक्षोस्च्छष्ट च म्हणािें लागेल. 
(उत्-जशष्ट—झाडािर जशल्लक राजहलेंलें ) र्ा दृष्टींिें झाडाचें महत्त्ि केिढें आहे! सजृष्ट परथपरसहकार्ािर—
अिैिािर—उभी आहे म्हणूि कोणाचें जह सहकार्य िोडंू िरे्. र्ािूंि िृक्षाचे सहकार्य िोडणें हें केिढें पाप! 
 

जो खाडंािया घाि घािंी । का ंिंाििी जयानें केिंी 
दोघा ंएक णि दे साउिंी । िृक्ष जैसा 

 
सबंध िृक्षच्र्ा िृक्ष च िोडंू लागला िरी िो मात्र आपलें  सहकार्य—कार्य कधीं च िोडणार िाहीं. िो आपल्र्ा 
छारे्िें िोडणाराचे जह श्रमहरण करील. मािििीििािर िृक्षािंीं केिढा पजरणाम केलेला आहे! सबधं 
िशंपरंपरेला च िशंिृक्ष म्हणिाि. मूळ मि ष्ट्र् िेिािर्ाचा जह झाडाचं्र्ा पािािंर. ज्ञािाचें भोिि जह पूिी 
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िाडपत्री पोिीिर प्राप्ि होि असे. ब जद्ध मापािर्ाची िर िृक्षािरूि च. ही शाखाग्राही ब जद्ध आहे. ही 
मूलग्राही ब जद्ध आहे असें म्हणािर्ाचें. वलबासारखी अंगकाजंि, चंपकासारखा गोरा, िमालश्र्ाम असें 
काजंििणयि जह िृक्षािरूि च व्हािर्ाचें. कोणिें जह महत्कृत्र् झालें  कीं 
 

अद्य मे सफिंं जन्द्म अद्य मे सफिं  णक्रया  
 
असा फळाचा उल्लखे करािर्ाचा. भाषेमध्र्ें जकिी िरी िातप्रचार र्ा िृक्षसजन्नधािािें आलेले आहेि. िो 
जपकलें  पाि झाला 
 

या णममा ंपुगष्ट्पिा ंिािं प्रिदंन्द्त्यणिपणश्चि  
 
वकिा मूळ िसें फळ. अशा िातप्रचाराचंा मि ष्ट्र् सिि उद्योग करीि आलेला आहे. िृक्षाचा आजण माणसाचा 
संबंध अगिीं अभेद्य आहे. िृक्षाचं्र्ा साजन्नध्र्ािं आध्र्ास्त्मकिा लाभिे म्हणूि िपािपाजि साधिा 
िृक्षसहिासािं करण्र्ाची पद्धजि भारििषांि सियत्र पडलेली आहे. अश्वत्ि पूिेला, जबल्ि उत्तरेला, िड 
पजश्चमेला, अशोक आग्िेर् कोणािर ि आिळा िजक्षण जिशसे लाििू मध्रे् ििेी िर्ार करूि त्र्ा पंचिटीमध्र्ें 
मग ईश्वराचें ध्र्ाि करािर्ाचें अशी रीि आहे. प्रत्रे्क िृक्षाशीं भारिीर्ाचंीं अिेक संथमरणें जिगजडि झालेलीं 
आहेि. औि ंबर िृक्ष म्हटला कीं ित्ताते्रर्ाचें थमरण ठेिलेंलें . काषार्िस्त्र धारण केलेली, सहा हाि असलेलीं 
आजण िीि िोंडें असलेली, ििळ च श्वाि आजण धेि  असलेली िी म्हणिे ििळ ििळ 
 

णिद्या णिनयसंपने्न ब्राह्मिे गणि हगस्िनी 
रु्णन िैि श्वपाके ि पंणडिा  समदविनर्न  

 
हा गीिेचा श्लोक च. हा श्लोक त्र्ा औि ंबर िृक्षािरूि थमरिो. िड म्हटला कीं िें भारिाचें थमरण. 
भारिाचा जह िटिृक्षासारखा जिथिार. सत्र्िान्-साजित्रीची किा िटिृक्षािें लगे च सूजचि होिे. अशोक-
सीिा, अश्वत्ि-गीिा, किंब-कृष्ट्ण, बेल-शकंर अशीं थमरणें अिेक प्रकारें िृक्षाचं्र्ा ठार्ीं िडूि गेलीं आहेि. 
मािििीिि िृक्षाशीं अगिीं जिगजडि झालेंलें  आहे. त्र्ाम ळें  कोणिीं जह उत्तम प्रकारचीं झाडें िोडणें हें 
 

मत्सरें भगति मोडािी । देिािंयें णबघडािी 
फळिीं झाडें िोडािी । िो िमोगुि दा. २  

 
असें िमोग णाचें कृत्र् समिलें  िािें र्ािं आश्चर्य कसलें? परंि  १९३० सालीं हीं अशीं उत्तमोत्तम झाडें 
िोडण्र्ाचा प्रसंग प्राप्ि झाला. भगििंािंीं गीिेच्र्ा १५ व्र्ा अध्र्ार्ािं अश्वत्िरूपकािें संसारिृक्षच्छेिि 
करण्र्ाला साजंगिलें  आहे. त्र्ाप्रमाणें हीं झाडें िोडािीं च लागलीं. हीं झाडें म्हणिे िधा जिल्ह्यािं सियत्र 
अपरंपार पसरलेलीं वशिीचीं झाडें होि. महाभारिकालीं अि यिाला खाडंििििाह करािा लागला. 
त्र्ाप्रमाणें १९३० सालीं हीं झाडें िोडािीं च लागलीं. 
 

हीं झाडें िधा-िागपूरकडे िद्या, िाले ि ओहोळाच्र्ा काठािें एकसारखीं आपोआप िाढि च गेलेलीं 
आढळूि रे्िाि. र्ा झाडाच्र्ा पािीच्र्ा चट्या, केरस ण्र्ा िगैरे जित्र्ोपर्ोगी िथि  िर्ार होिाि. र्ाचीं खोडें 
कोरूि त्र्ािं कोठें कोठें ग रािंा पाणी पािण्र्ाची व्र्िथिा केलेली आढळिे. लहाि िाल्र्ािं पाणी असिें 
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िेव्हा ं िे िाले ओलाडूंि िाण्र्ासाठीं र्ाच्र्ा खोडाचंा पूलििा जह कोठें कोठें उपर्ोग केला िािो. र्ा 
झाडाला लहाि लहाि जपिळीं फळें रे्िाि. त्र्ांिा वशिोळ्र्ा म्हणिाि. फळें जिशषे उपर्ोगीं िसिाि. िरी 
पोरें िीं चाखिाि च. र्ा झाडािंा “बोंिे” म्हणण्र्ाचा जह िध्र्ाकडे प्रघाि आहे. प ष्ट्कळ झाडाचं्र्ा समूहाला 
‘बोंिाड’ म्हणिाि. िाड, माड, खिूर, वशिी र्ा झाडाचंा एक गट कस्ल्पण्र्ास हरकि िाहीं. िरी वशिीच्र्ा 
झाडाचें खिूरीच्र्ा झाडाशीं बरें च साम्र् आहे. र्ा झाडािरूि ‘वशिी’ अशीं गािंाचंीं जह िािंें झालेलीं आहेि. 
बोंिाड वकिा वशििि हें जिसण्र्ाला अजिशर् रमणीर् जिसिें. फार उंच िाहींि फार ठेंगणीं िाहींि. अशीं हीं 
हिारों झाडें पाहूि आिंि झाल्र्ा खेरीि रहाि िाहीं. वशिीच्र्ा झाडाला िाडामाडाप्रमाणें च खापे पाडूि 
त्र्ािंला रस मडतर्ािं काढिाि ि त्र्ाची िारू केली िािे. र्ा िारूला वशिी म्हणिाि. र्ा झाडाचंें िधा-
िागपूरकडे ‘मालग िारािंा’ प ष्ट्कळ उत्पन्न रे्िें. मालग िार कोणिा जह असो िो िरी ब्राह्मण असला िरी 
िर झाडामागें ४/५ रुपरे् घेऊि िें झाड िो वशिी काढण्र्ाला िेण्र्ाला च कणार िाहीं. अशी सियत्र स्थिजि 
असल्र्ाम ळें  च हीं झाडें िोडूि टाकण्र्ाचा प्रसंग आश्रमीर् प्रचारकािंर आलेला होिा. िधा िाल तर्ािं 
ग्रामसेिसेाठीं जफरणाऱ्र्ा आश्रमीर् प्रचारकाचं्र्ा लक्षािं ही बाब िेव्हा ं च आली. र्ा बाबीचा प ढाकार 
आश्रमीर् प्रचारकापंकैीं एक प्रचारक श्री. गोपाळराि िाळ ंिकर र्ािंी घेिला. १ माचय १९३० रोिीं 
िाळ ंिकरिी प्रचारकार्ािय प्रिम च १५ जििस खेड्ािं जफरलें . ित्पूिीं िे कधीं जह खेड्ािं जफरलेले 
िव्हिे. िििंिर िे प न्हा ं १५ जििस खेड्ािं भ्रमण करूि आले. त्र्ाचं्र्ा मिािं वशिीचीं झाडें िोडूि 
टाकण्र्ाची कल्पिा पूणयपणें ठसूि गेली. वशिीचीं झाडें हीं व्र्सिािं टाकणारीं असल्र्ाम ळें  िीं 
िोडण्र्ासबंंधीं ‘र्ंग इंजडर्ा’ं ि लेख आलेले च होिे. गोपाळराि िाळ ंिकर र्ािंीं आपली सिय कल्पिा 
आचार्ांप ढें ठेिली. त्र्ाप्रमाणें र्ा जिल्ह्यांि कार्यिम कसकसा करािर्ाचा ही जह कल्पिा आचार्ांिा 
िेण्र्ािं आली. त्र्ा संबधंींची एक बैठक च झाली. आचार्ांिी हा कार्यिम मान्र् केला. त्र्ामध्र्ें काहंीं 
उपर्ोगी सूचिा जिल्र्ा. आजण र्ा िृक्षच्छेिाच्र्ा कार्ाची मोहीम अजिशर् िगेािं स रंू झाली. 
 

हें िृक्षच्छेििाचें कार्य हा सत्र्ाग्रह िव्हिा. र्ािं कोणत्र्ा जह िऱ्हेचा कार्िेभगं िव्हिा. 
मालग िाराचं्र्ा संमिीिें त्र्ाचं्र्ा च मालकीची त्र्ाचं्र्ा हद्दींिलीं च झाडें िोडूि त्र्ािंा र्ा व्र्सिाच्र्ा 
उत्पन्नाच्र्ा मोहािूंि सोडजिण्र्ाची ही चळिळ होिी. हीं झाडें िोडूि िमीि साफ झाली कीं िी शिेीच्र्ा 
कामाला मोकळी होिे. अशी जह एक र्ािं दृजष्ट होिी. आश्रमच्र्ा प्रचारकािंीं िाळ ंिकराचं्र्ा साह्याि सार 
जिरजिराळ्र्ा मालग िाराचं्र्ा संमिीिें त्र्ाचं्र्ा मालकीचीं झाडें िोडण्र्ाची मोहीम स रू केली ि िी एकिम 
फोफाििू गेली. र्ा चळिळीिें खेड्ािंील लोकाचं्र्ा िीििाचा ि त्र्ाचं्र्ा मिोिृत्तीचा प ष्ट्कळ च पजरचर् 
झाला. साम िाजर्क रीत्र्ा आत्मश द्धीचा हा लोकािंा मोठा च पाठ जमळाला. आत्मश द्धीची चळिळ ही च 
खरी चळिळ. बाकीच्र्ा चळिळी केिढ्या जह मोठ्या असोि जिकडे आचार्ांची दृजष्ट र्स्त्कंजचि जह 
िळािर्ाची िाहीं. 
 

योणगना ंकमश कुिंणि संगं त्यतत्िात्मरु्द्धये । 
 
आत्मश द्धीची चळिळ म्हणिे प्रत्र्क्ष र्ोग-मागय होर्. ज्र्ा ज्र्ा इष्ट गोष्टींचा जिर्ोग झाला असेल त्र्ा त्र्ा 
िथिू आत्मश द्धीच्र्ा र्ोगािें प्राप्ि होिाि. हा जसद्धािं असल्र्ाम ळें  च आचार्य थििः मधूि मधूि जठकजठकाणीं 
र्ा चळिळींि िािीिें हिर राजहले. आचार्ांच्र्ा दृष्टींिें आत्मश द्धीव्र्जिजरति कमय हें व्र्िय कमय आहे. 
कमाकडे आत्मश द्धीव्र्जिजरति अन्र् दृष्टीिें पाहणें आचार्ांिा रुचि च िसे. र्ा झाडें िोडण्र्ाच्र्ा कमांि 
प्रत्र्क्ष आत्मश जद्ध असल्र्ाम ळें  च आचार्य िळेोंिळेीं र्ा चळिळींि भाग घेऊं शकले. झाडें िोडिािंा 
आचार्ांची ही आत्मश जद्ध अजिशर् थफूर्तििार्क ठरली. खेड्ािंल्र्ा मोठ्या चळिळीचा हा पजहला च प्रसगं 
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होिा. गोपाळराि िाळ ंिकरासंारखे क शल चळिळे, आचार्ांसारखा कणयधार, आश्रमािंली—राष्ट्रीर् 
शाळेंिली िरुण उत्साही मंडळी आजण िध्र्ाच्र्ा आिूबािूच्र्ा ग्रामथिासंारखी भािर् ति िििा. असा हा 
र्ा िळेीं उत्तम संच िमला होिा. लोकािं जमसळूि आत्मश द्धीची चळिळ आिपरं्ि र्ा भागािं कोणी केली 
च िव्हिी. जबि लागिडीची िमीि िशी एकिम प ष्ट्कळ पीक िेिे, त्र्ाप्रमाणें रे्िली स्थिजि होिी. रे्िें कधीं 
च अशी चळिळ ि झाल्र्ािें ह्या चळिळीला एकिम िोर जमळाला. 
 

र्ा चळिळीसाठीं साजहत्र् काहंीं च लागि िव्हिें. फति एक चागंली क ऱ्हाड िरेकाििळ हिी. 
आश्रमच्र्ा ििळ च राहणाऱ्र्ा श्रीकृष्ट्ण िािूिींिीं ४०/५० रुपर्ाचंी मिि केली. िेिढ्या पैशािं बऱ्र्ा च 
क ऱ्हाडी िर्ार करण्र्ािं आल्र्ा. राष्ट्रीर्-शाळा आजण आश्रमािंल्र्ा ८/१० मंडळीची झाडें िोडणारी थिार्ी 
ि कडी िर्ार करण्र्ािं आली. ही ‘परश राम ि कडी’ च िर्ार झाली. परश रामािें आपल्र्ा परशूिें २१ िळेा ं
पृथ्िी जिःक्षजत्रर् केली असेल. परंि  परश रामािें म ख्र्िः आपल्र्ा परशूिें सह्याजद्रच्र्ा ििळ कोकणािंलें  
िाट िंगल िोडूि कोंकणची िसाहि जिमाण केली. त्र्ा िळेच्र्ा त्र्ा असह्याद्रीला झाडें िोडूि सह्याजद्र 
केला. त्र्ाप्रमाणेंच िधा िाल तर्ािंील हा असह्य व्र्सििृक्ष उच्छेिूि रे्िें जिव्र्यसििेची िसाहि करण्र्ाचा 
च र्ा ि कडीिें उपिम स रंू केला. र्ा बालगोपालाचं्र्ा ि कडींिे र्ा िळेीं पजहल्र्ा ििाचें काम केलें . 
सकाळच्र्ा प्रहरीं ४ िाििा उठािें. िेहमींप्रमाणें साम िाजर्क प्राियिा करािी. िंिर प्रािःकमय करूि िोडा 
अल्पाहार घ्र्ािा आजण झ ंिूम ंिू होऊि पहाटं फ टूि जिकडे जिकडे लख्ख जिसूं लागलें  की आपापल्र्ा 
क ऱ्हाडी घेऊि, बरोबर रागंा करूि गािंाििळील मालग िाराच्र्ा वशिििािं िाऊि झाडें िोडण्र्ासं 
लागािें. झाडें िोडूि हािाला फोड र्ाि ेपरंि  िरेकािें आपापल्र्ा झाडिोडीची सखं्र्ा िाढािी र्ा जिशिेें 
सारखा प्रर्त्ि करािा. थपधा थिािासाठीं असेल िर िी अजिशर् िाईट िथि  आहे. परंि  परािामध्र्ें, 
जिष्ट्काम कमामध्र्ें, सद ग णाचं्र्ा आचरणामध्र्ें थपधा जििकी िाढेल जििकी चागंली च. त्र्ाप्रमाणें थपधेिें हें 
बालगोपाळाचें काम रे्िें चालि असे. कोणी झाडािर घाि घालिािंा ह ंकार करी, कोणी थिब्ध च राही. 
कोणी झाड लिकर िोडण्र्ासंाठीं ब ंध्र्ािर चारी बािंूिी घाि घालूि पाही. कोणी एका बािूला अधे झाड 
िोडूि मोठा िोर झाडािर टाकूि िें ओढूि लिकर पाडण्र्ाची र् स्ति र्ोिी. कोणी बसलेल्र्ा घािािं 
जबिचूक ि सरे घाि घालूि ही फाचर िाढजिण्र्ाचा ि त्र्ार्ोगें झाड कोसळूि पाडण्र्ाच्र्ा प्रर्त्िािं असे. 
कोणी जधमेपणािें पण शेंिटी साित्र्ािें आपल्र्ा झाडिोडीचा आंकडा िाढजिण्र्ाच्र्ा िृत्तींि जिसे. झाड 
िोडलें  कीं कोणी समाधािाची आरोळी मारी िर कोणी झाड िोडलें  िरी िसें कोणिें च बाह्य समाधाि ि 
िाखजििा ंग पचपू िूसरें झाड िोडूि पाडण्र्ाच्र्ा मागें लागे. आपलें  समाधाि इितर्ािं िाहीं. शिेटीं आपला 
आंकडा िाढला िर समाधािाचा शब्ि करंू—िाचू—ंबागडंू—उडंू. र्ा कल्पिेंि असे. 
 

याजसाठीं केिंा होिा अट्टाहास । 
रे्िटिा दीस गोड व्हािा ॥ 

 
अहो, आधीं समाधाि कसलें? शिेटची सफलिा ही च खरी सफलिा! 
—त्र्ा झाड िोडण्र्ािं जकिी िृत्तींिीं जकिी िऱ्हेिें काम होि होिें हें सगळें िमूि करणें शतर् िाहीं—िेिें 
असंख्र् िृत्तींचीं असंख्र् आंिोलिें त्र्ा कामािं दृग्गोचर होि. शिेटीं ११–११॥ झालें  कीं घामाघूम झालेले िे 
जिद्यािी परि रे्ऊि थिािाजि करूि िेिािर्ास बसि. िेिण त्र्ा त्र्ा गािंच्र्ा लोकािंफे च असािर्ाचें. 
िेिण करूि कोणी अंमल जिश्राजंि घेई, िकली उपासिा करी आजण लगे च भर उन्हांि जिघे, कोणी िरा 
आगेमागें जिघे. भर उन्हािं उन्हाळ्र्ाच्र्ा जििसािं संध्र्ाकाळपरं्ि िे जिद्यािी कामास जभडलेले असि. 
जचकाटीिें कामाला लागणें म्हणिे कामाला जभडणें. ि सिें काम करणें िगेळें  आजण कामाला जभडणें िगेळें. 
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र्ा कामािं िेट अधंार पडेपरं्ि मंडळी गढलेलीं असि. अंधार झाला कीं परि रे्ऊि कोणी थिाि करी, 
कोणी घाम प शी, आजण िसा च िेिािर्ास बसे. डाळ भाकरीचें िेिण असे. संध्र्ाकाळची प्राियिा उघड्ािं 
िारकाचं्र्ा सजन्नधींि व्हािर्ाची. ही सार्ंप्राियिा जित्र्ाप्रमाणें च खरी पण त्र्ा प्राियिेंि एक आणखी जिजशष्ट 
गोष्ट आिा ं िाखल झाली होिी. ही गोष्ट म्हणिे प्राियिेिंिर आश्रमािं जित्र् र्ज्ञाची सूििोंि होि असे. 
जिच्र्ा िोडीला आिा ंझाडें िोडल्र्ाची िोंि होऊं लागली. प्रत्रे्कािें आपापल्र्ा झाडाचंा आंकडा प्राियिेंि 
सागंािर्ाचा ि िो िहींि जटपला िािर्ाचा अशी ही आत्मजिििेिाची िम्र पद्धजि होिी. आपल्र्ा 
जििसभराच्र्ा कामाचें हें िेिाप ढें—आपल्र्ा सोबत्र्ापं ढें—आपल्र्ा ग रुििापं ढें आजण खेड्ािंील 
समािाप ढें जिििेि होिें. कमांि गजि हा महत्त्िाचा म द्दा आहे. कमय अगजिक होिा ंच कामा िरे्. र्ा दृष्टींिें 
जह र्ा िोंिणीला मोठें च महत्त्ि होिें. जकत्रे्क जिद्याथ्र्ांिीं रोिीं ७०/७० झाडें िोडािीं. सामान्र्िः कमींि 
कमी १८/२० झाडाचंा आंकडा हा जिजश्चिपणें प्रत्रे्काचा असािर्ाचा च. सबधं काम झाल्र्ािंिरचा त्र्ा 
कामाचा िशयक केिळ िो जिग यण आंकडा कमी अजधक ऐकूि त्र्ािरूि मग कमी अजधक प्रगजि मापली िाई. 
हें सिय सग ण काम रात्रींच्र्ा िळेीं पूणय जिग यण होऊि िाई आजण प्राियिेिंिर मंडळी भराभर उघड्ािं गाढ 
झोपेंि ग ंग होऊि िाि. असा त्र्ा जिद्याथ्र्ांचा जित्र्ाचा कार्यिम होिा. 
 

एका बािूला एका मालग िाराची ि िेिील गािंकऱ्र्ाचंी पूणय सम्मजि, सहाि भजूि आजण सहकार्य 
जमळििू झाडिोडीचें काम जिद्याथ्र्ांिीं स रंू केलें  कीं लगे च ि सऱ्र्ा गािंीं गोपाळराि िाळ ंिकर ि काहंीं 
जििडक मंडळी र्ा उत्साहाच्र्ा बािम्र्ा चोहीकडे फैलाििू िेिील गािंकरी ि मालग िारािंीं र्ा कार्ांि 
पडािें म्हणूि प्रचार करण्र्ास जिघि ि िेिली वशिीचीं झाडें िोडण्र्ाचें जिजश्चि करूि लगेच प न्हा ं
जिसरीकडे िाि. त्र्ाम ळे र्ा कामाला प्रचंड िगे जमळूि हें काम झपाट्यािें िाल तर्ािं पसरलें . र्ा िळेीं 
गोपाळराि िाळ ंिकरािंीं रात्रीचा जििस करूि, जििाचें रािपाणी करूि ही सिय खटपट केली होिी. र्ा 
चळिळीचें मंगलाचरण अजिशर् िोरािं झालें . पजहला च कार्यिम िध्र्ाच्र्ा ििळच्र्ा सेलू काटे र्ा गािंीं 
झाला. रे्िें एका जििसािं िोि हिार झाडें िोडलीं गेलीं. गािंची मंडळी जह अहमहजमकेिें रे्िें झाडें 
िोडण्र्ासाठीं आलीं होिीं. आचार्य जह रे्िें गेले होिे. त्र्ािंिर र्ा गािंच्र्ा ििळच असलेल्र्ा क झयडी गािंीं 
झाडें िोडण्र्ाचा कार्यिम झाला. िेिें २०० झाडें िोडलीं गेलीं. र्ािंिर र्ा झाडें िोडण्र्ाच्र्ा कार्यिमाचा 
एकिम जिकडे-जिकडे फैलाि करूि िेण्र्ाच्र्ा उदे्दशािें गोपाळराि िाळ ंिकरािंीं आचार्ांप ढें एक र्ोििा 
माडंली. आचार्ांिी त्र्ा र्ोििेला अि मजि जिली. थििः आचार्य, कन्र्ाश्रमचे संचालक भािेकर, 
गोपाळराि िाळ ंिकर, धोते्र ि इिर मंडळी मोटारीिें एकिम अिेक गािंीं हा कार्यिम फैलाििू िेण्र्ाच्र्ा 
उदे्दशािें जिघाली. म ख्र् कार्यिम िधा जिल्ह्यािंील वहगणघाट िाल तर्ािंील अलीपूर गािंीं होिा. िेिें 
आचार्ांिा िेण्र्ािं आलें . ििळच्र्ा गािंीं इिर मंडळी व्र्ाख्र्ािाजि कार्यिम करूि झाडें िोडण्र्ासाठीं 
अि कूल िािािरण करािें ि आि बािूला कार्यिमाला भजूमका िर्ार व्हािी म्हणूि उिरि गेली. एखािी 
मिबूि पाचर ठोकूि, त्र्ा पाचरीच्र्ा आि बािूला लहाि लहाि घाि घालूि िेिें जह लाकूड जचरीि 
न्र्ािर्ाचें िसा च हा प्रकार होिा. अलीपूरला आचारं् संध्र्ाकाळीं आले. ि सऱ्र्ा जििशीं कार्यिम ठरला 
होिा. प्रम ख मंडळींची आचार्ांशीं गाठं घालूि िेण्र्ािं आली. प्रिम प्रिम सगळीकडे िंडपणा जिसला. 
जििस उिाडला. रे्िल्र्ा एका खटपटी गृहथिाला हािीं धरूि एका मोटारीिर झेंडे लाििू गािंभर ही 
मोटार िर्घोष करीि जफरिली गेली. लगे च जिद्य त्संचार व्हािा त्र्ाप्रमाणें पजरणाम झाला. ‘आम्ही रे्िो च 
ि म्ही प ढें व्हा’ म्हणूि मागें पार् काढणारी मंडळी आिा ंहळंूहळंू िमूं लागली. माघार घेणाऱ्र्ािं जह उत्साह 
संचरला. क्षणाधात् एक लहािशी क ऱ्हाडी सेिा च िेिें िर्ार झाली. त्र्ा सेिेला थिर्थंफूिीिें एका 
मारिाडी गृहथिािें क ऱ्हाडी परशूप्रमाणें डोतर्ाििळ घाि घालण्र्ाच्र्ा िाटािं धरण्र्ाला साजंगिलें . 
सिांिीं लगे च त्र्ाचप्रमाणें केलें . ही सेिा चालू लागली. िर्घोष, राष्ट्रगीिें अशा िाटािं गािंभर जफरूि 
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वशिििािं रे्ऊि िडकली. आजण भराभर क ऱ्हाडी चालूि झाडें एकामागिू एक उडंू लागली. जठकजठकाणीं 
र्ा कार्यिमाचे फोटो घेऊि कार्यिमाचे कोडकौि क ि प्रचार करण्र्ाची कला िाळ ंिकराचं्र्ापाशीं होिी 
च. त्र्ािंीं अिेक िऱ्हेचे फोटो काढजिले. रात्रीं व्र्ाख्र्ािाजि कार्यिम जह झाले. अशी स रुिाि करूि 
आचार्य आश्रमािं परि गेले. कोठें स रुिािीसाठीं, कोठें जिरीक्षणासाठीं असा मधूि मधूि आचार्य र्ा झाडें 
िोडणाऱ्र्ा मंडळींि राहाि. रोि १८/२० झाडें िोडण्र्ापरं्ि त्र्ाची प्रगजि झाली होिी. आचार्ांचे जह झाड 
िोडण्र्ाच्र्ा िळेचे फोटो िकळि प ष्ट्कळ घेिले गेले. पण िे सिय हरिले गेले. िधा गािंािूंि 
िमिालालिींच्र्ा पेढीिरचे म ख्र् गंगाजबसििी, गािंािंली काँगे्रसची प्रम ख मंडळी जह झाडें िोडण्र्ास 
रे्ऊि गेली. आश्रमाििळच्र्ा कन्र्ाश्रमािंील म ली जह मधूि मधूि कार्यिमास कौि कािें हिर रहाि ि 
एखाि ि सरें झाड िोडीि. असा हा कार्यिम एकसारखा फैलािि चालला. इझंाळें  र्ा वहगणघाट 
िाल तर्ािंील गािंीं िर सेलू काटे र्ा गािंाप्रमाणें च एकिम िोि हिार झाडें िोडलीं गेलीं. इंझाळ्र्ािंिर 
धोते्र, िंिर एक ली, िंिर भ ईगािं, िंिर ििळगािं हें झाडिोडीचें के्षत्र पसरि चाललें . प्रत्रे्क गािंीं 
१००/१५० िरी झाडें िोडलीं िाि च होिीं. ििळ ििळ िीि मजहन्र्ाच्र्ा अिधींि १४/१५ हिार झाडें 
िोडलीं गेलीं. त्र्ापैकीं अध्र्ापेक्षा िाथि आश्रमीर् प्रचारक ि राष्ट्रीर् शाळेंिील जिद्याथ्र्ांिीं िोडलीं, ि 
बाकीचीं त्र्ा त्र्ा गािंच्र्ा लोकािंी िोडलीं. र्ा चळिळींि मोटार, फराळ, फोटो िगैरेंचा जमळूि स मारें 
िीिशें रुपरे्परं्ि खचय आला. 
 

सरकारचें र्ा चळिळीकडे लक्ष होिें च. कोणत्र्ा जह सरकारचें िेशजहिाच्र्ा चळिळीकडे लक्ष 
असणें ही गोष्ट उत्तम च समिली िाईल. परंि  रे्िल्र्ा इंग्रि सरकारचें असें लक्ष आिपरं्ि कधीं जह 
राजहल्र्ाचें आढळण्र्ािं आलें  िाहीं. लोकाचं्र्ा जहिाची, परमजहिाची चळिळ का असेिा पण त्र्ाम ळें  लोक 
िागिृ होिाि, लोकािं बळ िाढिें, लोक संघजटि होिाि, लोकािं आत्मश जद्ध आजण थिािलंबि िाढिें—
असें जिसलें  िर िें िेिल्र्ा सरकारला कधीं जह सहि झालेंलें  िाहीं. लोक आजण सरकार र्ाचंा रे्िें एकिीि 
िाहीं. जिि आजण िेिे असा रे्िें लोक आजण सरकार र्ािं अत्र्ंि अधम संबधं आहे. त्र्ाम ळें  ही चळिळ हा 
िरी कार्िेभगं िव्हिा, र्ािं सरकारजिरोधी असा कोणिा जह प्रकार िव्हिा िरी िेखील सरकारला ही 
चळिळ पाहिली िाहीं. आरंभीं अजधकाऱ्र्ािंीं मालग िार लोकािंा आंिूि र्ा चळिळींि ि पडण्र्ाजिषर्ीं 
ग प्िपणें ‘समि’ म्हणिे एक प्रकारें धमकी च जिली. परंि  िेव्हा ंर्ा केिळ आंिल्र्ा िटािणीचा काहंींच 
उपर्ोग होि िाहीं असें जिसलें  िेव्हा ं उपर् ति झाडें िोडण्र्ाजिरुद्ध एक कार्िा होिा त्र्ा कार्द्याच्र्ा 
आधारें सरकारिें मालग िारािंर खटले भरले. त्र्ा खटल्र्ािं मालग िारािंीं आपला स ंिर बचाि केला. 
आपल्र्ा मालकीचीं झाडें िोडण्र्ाचा आम्हालंा हक्क आहे. र्ािं कोणिा च ग न्हा िाहीं. आम्हालंा र्ा 
झाडामं ळें  व्र्ापलेली िमीि लागिडींि आणण्र्ाला झाडें िोडण्र्ािें मिि होि होिी. आम्हालंा झाडें फ कट 
िोडूि जमळि होिीं. आमच्र्ा व्र्िहारािं आम्ही ि सऱ्र्ा कोणाचें जह ि कसाि ि करिा ं थििःचा फार्िा 
पाजहला िर त्र्ािं आड रे्ण्र्ाचा सरकारला म ळीं च हक्क िाहीं. अशा िऱ्हेचा िो स ंिर बचाि होिा. परंि  
सरकारचें म्हणणें असें कीं ि म्ही सत्र्ाग्रहाश्रमाच्र्ा मंडळींकडूि च झाडें का ं िोडिलींि? 
असत्र्ाग्रहाश्रमाची कोणी मंडळी आणली असिी िर सरकारला हरकि िव्हिी! सरकार सत्र्ाला जभिें. 
कारण िें थििः असत्र्ािर उभारलें  आहे. प्रकाशाला अंधार का ं ि जभईल? सरकारिें केिळ 
सत्र्ाग्रहाश्रमाच्र्ा मंडळींच्र्ा संगिीिर च आपेक्ष घेिला असें िाहीं. उलट काहंीं टाइप केलेलीं पत्रकें  
काढूि हीं झाडें िोडण्र्ाची चळिळ ही लोकाचं्र्ा दृष्टीिें अगिीं घािक आहे असें समिूि सागंण्र्ाचा प्रर्त्ि 
केला. “गरीब लोकािंा िूध िूप िगैरे स्थिग्ध पिािय जमळि िाहींि. अशा स्थििींि वशिी जपऊि त्र्ािंा 
िूधि पाची भर, करिा ं रे्िें” हीं झाडें िोडणें म्हणिे लोकाचंें िूधिूप च िोडणें होर् असा सरकारिें भास 
जिमाण केला. परंि  मालग िार कार्िेशीर रीिीिें शतर् जििकें  झगडले च. िाळ ंिकरिींिीं त्र्ािंा अिेक 
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िऱ्हेिें मिि केली. शेंिटीं न्र्ार् जिला गेला—न्र्ार् कसला हा उघड अन्र्ार् च होिा.—र्ा चळिळींि 
सामील झालेल्र्ा मालग िारािंा १००/१०० िोििोिशें रुपरे् िंड करण्र्ािं आला. िंड सरकारिें िसूल 
केला हें कार् सागंािर्ास पाजहिे? ही चळिळ अशा िऱ्हेिें थिजगि झाली. जशिार् ि सरीकडे 
सत्र्ाग्रहाश्रमािंील कार्यकत्र्ांिा प्रत्र्क्ष िंगलसत्र्ाग्रहाच्र्ा कार्ािर िेखरेख ठेिण्र्ाचा च प्रसगं 
आल्र्ाम ळें  ही चळिळ बंि ठेिणें िमप्राप्ि आजण अपजरहार्य ठरलें . 
 

ही चळिळ बंि झाली पण र्ा चळिळीिें िो लक्षर्िधे केला त्र्ाचा पजरणाम िाहींसा होण्र्ाची 
शतर्िा च िव्हिी. खेड्ािंील लोकािंा आश्रमीर्ाचं्र्ा िारें आचार्ांचा पजरचर् झाला. आचार्ांची अशी 
चळिळ उभी करण्र्ाची आपल्र्ा मंडळािफेची शस्ति त्र्ाचं्र्ा प्रत्र्र्ाला आली. अन्र्ार्ाजिरुद्ध झगडणारी 
आपल्र्ा बािूला एका महान् शस्ति आहे असा आधार त्र्ािंा प्राप्ि झाला. हा आधार ज्र्ा मािािें लोकाचं्र्ा 
अप्रत्र्क्षपणें प्रत्र्र्ाला आला त्र्ा मािािें िो जकिी िरी मोठा होिा. असािर्ाचें लहाि आजण जिसािर्ाचें 
मोठें असा जिखाऊपणा आचार्ांच्र्ा बाबिींि कधींच जिमाण झाला िाहीं. उलट रे्िें अपरंपार सामथ्र्य असूि 
त्र्ाचा एक अंश मात्र िििेच्र्ा प्रत्र्र्ाला आला. िेिे अपार िोरिी आहे िेिें सियिा असें च व्हािर्ाचें. िेिें 
िूरच्र्ा िििेची च कार् किा, ििळच्र्ाचं्र्ा जह फार िर एिढेंच प्रत्र्र्ाला र्ािर्ाचें— 
 

नान्द्िं न मध्य ंन पुनस्ििाकद 
पश्याणम णिश्वेश्वर! णिश्वरूप!! 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ४२ िें 
 

कमशयोगी भतिांिी णिश्रांणि ि समाणधबोध 
 

असे जे रंगिें णनत्य भजिी प्रीणिपूिशक 
त्यासं मी भेटिीं मािें देउनी बुणद्धयोग िो ॥ 
करूणन करुिा त्यािंी हृदयीं राहुनी स्ियें 
िेजस्िी ज्ञानदीपानें अज्ञान-िम घािंिीं ॥ 

 
कमशयोगी मि ष्ट्र्ाला जिश्राजंि िाहीं. कमय ही च त्र्ाचंी जिश्राजंि. कामािं काम आजण आरामािं आराम अशी 
कमाच्र्ा जठकाणीं त्र्ाचंी जिश्राजंि आजण कमय र्ािंीं िोडलेलीं सलंग्ि अिथिा जिमाण होिे. फार झालें  िर 
एक काम सोडूि ि सरें काम िो करिो. आजण र्ािूंि त्र्ाला जिश्राजंि जमळूि िािे. पण एक काम सोडूि 
ि सरें काम िो करिो. आजण र्ािूंि त्र्ाला जिश्राजंि जमळूि िािे. पण एक काम सोडूि ि सरें काम कमयर्ोगी 
करील, िें जह ओघािें प्राप्ि म्हणूि रे्ईल िर च करील. िो आपल्र्ा रुचीप्रमाणें केव्हा ं जह कोणत्र्ा जह 
कमाची जििड करणार िाहीं. रुचीप्रमाणें कमाची जििड करण्र्ािं—िरीं िें कमय उपर् ति असलें , जििोष 
असलें—िरी—अथिाि व्रिाचा भगं आहे. कमयर्ोगी कमय हें प्राप्िकियव्र् म्हणिू च करील. अशा 
कमयर्ोग्र्ाला किाजचत् जिश्राजंि च जमळािर्ाची िाहीं, असें कोणास िाटण्र्ाचा संभि आहे. पण िसें िाहीं. 
प्राप्ि कियव्र्ाच्र्ा ओघािं च त्र्ाला जिश्राजंििार्क अन्र् कमय वकिा अन्र् पजरस्थिजि प्राप्ि होि असिे. 
कमयर्ोगी भतिािंर ईश्वराचा सिैि अि ग्रह असािर्ाचा च. त्र्ाम ळें  भतिाला कोणत्र्ा जह रीिीिें जिश्राजंि 
जमळूि च िािे. आजण ही जिश्राजंि केिळ जिश्राजंि िसिे. र्ा जिश्रांिींि ब जद्धर्ोगाची प्रभा फाकूि भतिाला 
समाजध अिथिेंि साठजिलेला अपूिय बोध प्राप्ि करूि घेण्र्ाची पात्रिा लाभि असिे. 
 

१९३० सालीं ग्रामसेिसेाठीं सिि जफरणाऱ्र्ा आश्रमप्रचारकाचें असें च झालें . खेडेगािंािं जफरूि 
जफरूि वशिीचीं झाडें िोडण्र्ाच्र्ा चळिळींि रात्रीचा जििस करूि आश्रमप्रचारक िकलेले िर होिे च. 
पण िकलेले म्हणूि जिश्रािंीसाठीं िाट पहाि होिे असें िव्हे. उलट अजधकाजधक कार्ाची रचिा ि त्र्ाचं्र्ा 
मिािं घोळि होिी. इितर्ािं १९३० सालच्र्ा चळिळीच्र्ा ओघािंलें  एक काम रे्ऊि प ढें उभें राजहलें . त्र्ा 
कामासाठीं बऱ्र्ाच आश्रमप्रचारकाचंी िरुरी होिी. त्र्ाप्रमाणें आचार्ांच्र्ा आजे्ञि सार ग्रामप्रचारक सिर 
कामासाठीं रिािा झाले. िेिें आकस्थमक रीत्र्ा िे सरकारचे पाह णे ठरले. आजण र्ा रीिीिें ईश्वरािें त्र्ािंा 
जिश्राजंि जिली. बाहेर आश्रमािं आचार्ांच्र्ा समाधींिूि िर्ार होणाऱ्र्ा अपूिय बोधधिाच्र्ा लाभासाठीं र्ोग्र् 
भजूमका जिमाण करण्र्ाला िेिें प्रत्रे्काला अिसर जमळाला. 
 

बापूिींिीं जमठाचा सत्र्ाग्रह स रू केल्र्ाम ळे वहि थिािािंल्र्ा कान्र्ाकोपऱ्र्ािं जह चळिळीचे प्रचंड 
िारे स रू झाले. त्र्ाम ळे “काहंीं िरी केलें  पाजहिे” ही पे्ररणा प्रत्रे्काला होऊं लागली. सम द्रकाठंच्र्ा 
लोकािंा िर जमठाचा सत्र्ाग्रह सिि करिा ं रे्ि होिा च. त्र्ािंा ि सरा कार्यिम िको च होिा. पण 
सम द्रजकिारा ििळ िाहीं अशा लोकािंीं कार् कार्यिम करािर्ाचा हा एक मोठा च प्रश्ि उपस्थिि झाला. 
त्र्ािूंि िधा हें थिळ मध्र्प्रािंािं. मध्र्प्रािंािं सम द्र कोठला? िरी जकत्रे्कािंीं खाऱ्र्ा पाण्र्ाच्र्ा जिजहरीचें 
पाणी काढूि त्र्ाचें जह मीठ बिजिण्र्ास कमी केलें  िाहीं. जकत्रे्कािंीं सत्र्ाग्रहािें बिजिलेल्र्ा जमठाच्र्ा 
प ड्ा च परथपरािंा िाहीर रीिीिें िेण्र्ाचा उपिम करूि पाजहला. र्ा सिय गोष्टींि अप्रत्र्क्षरूपािें 
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सत्र्ाग्रह होि होिा. प्रत्र्क्ष रे्िला च एखािा प्रश्ि घेऊि ििारा सत्र्ाग्रह र्ािं होि िव्हिा. अशा िऱ्हेची 
लोकािंा िरूर होिी. िरूर भासली कीं मागणी प रिािर्ाची च, र्ा ईश्वराच्र्ा व्रिाप्रमाणें रे्िे जह असें च 
झालें . मध्र्प्रािंािं जठकजठकाणीं िीं अिेक िंगलें  आहेि त्र्ा िंगलािूंि गाईिंा चरण्र्ासाठीं मोकळीक का ं
असूं िरे्? लोकाचंा ग रचरणें जमळजिण्र्ाचा हक्क िाहीं कार्? अशा जिचारसरणीिें गिि कापूि आणूि 
िंगल सत्र्ाग्रह करािर्ाचा. िंगलािंल्र्ा लाकडािंा म ळींच हाि लािािर्ाचा िाहीं; अशा िऱ्हेचा कार्यिम 
प्रिम माधिराि अणे र्ाचं्र्ा िेिृत्िाखालीं प सि रे्िें (र्ििमाळ िाल का) झाला. त्र्ािं अणे पकडले गेले. 
िध्र्ाला त्र्ाचं्र्ासाठीं प्रचंड जमरिणूक जिघाली होिी. र्ािंिर मध्र्प्रािंािं सियत्र िंगलसत्र्ाग्रह स रू झालें . 
आश्रमीर् ग्रामप्रचारक एका जह िंगलसत्र्ाग्रहािं पडलेले िव्हिे. िकली प्रचार, वशिीचीं झाडें िोडणें र्ा 
िोि कामािं त्र्ाचंी प ष्ट्कळशी शस्ति खचय झाली. र्ा अिधींि िधा िाल का काँगे्रस कजमटीिफे िधा 
िाल तर्ािं िोि लहाि प्रमाणािंले सत्र्ाग्रह होऊि जह गेले होिे. र्ा िोन्ही सत्र्ाग्रहािं १०/१२ 
थिर्ंसेिकाखेंरीि िििेचा फारसा संबधं ि आल्र्ाम ळें  हे सत्र्ाग्रह सहि च जिर्तिघ्िपणे पार पडले. हे 
सत्र्ाग्रह ज्र्ा थिळीं झाले होिे िें थिळ म्हणिे िधा िाल तर्ािंील केळझर गािंाििळील िंगल होर्. 
केळझर हें जठकाण िध्र्ापासूि १६ मलैािंर असूि, हें िरी एक खेडें च असलें  िरी िेिें एक गणपिीचें 
प्रजसद्ध मंजिर आहे. माघ श द्ध पंचमीला रे्िें िरिषी र्ात्रा भरिे. त्र्ाम ळें  र्ा गािंाला महत्त्ि आहे. 
महाभारिािंली एकचिा िगरी रे्िें च होिी, असा जह र्ा गािंाबद्दल एक प्रिाि आहे. र्ा गािंाििळ च 
िंगलाची हद्द स रू होिे. रे्िें िोि सत्र्ाग्रह र्शथिी झाल्र्ािंिर काँगे्रस कजमटीिें फार मोठ्या प्रमाणािर 
जिसरा सत्र्ाग्रह करण्र्ाचें र्ोजिलें . र्ा बाबिीचा िाल तर्ािंील खेड्ािूंि बराच प्रचार केला गेला. 
िाल तर्ािंील खेड्ािं आश्रमीर्ाचं्र्ा इिका कोणाचा च प्रिशे िव्हिा. त्र्ाम ळें  आजण हिारों लोक िेिें 
िमणार िेिें सत्र्ाग्रहित्त्िाला बाध रे्ईल असें कोणिें जह अजिष्ट िियि लोकाकंडूि होऊं िरे् म्हणिू 
आश्रमप्रचारकाचंी मिि काँगे्रस कजमटीला हिी होिी. त्र्ाप्रमाणें आचार्ांच्र्ा अि मिींिें आश्रमप्रचारक 
केळझरकडे रिािा झाले. आश्रमप्रचारकािंीं आपापल्र्ा जिभागािूंि िेिें जििडक सत्र्ाग्रही आणले होिे. 
लोकाचंा प्रचंड िमाि िमला होिा. कमींि कमी िीस हिार माणसें िरी िेिें होिी च. पोलीस आजण 
अजधकारी िक्क होऊि गेले. आश्रमप्रचारकािंीं लोकािंा साजंगिलें  कीं िे सत्र्ाग्रही िसिील अशा पे्रक्षकािंीं 
बािूला व्हािें. सत्र्ाग्रहींिीं च फति िंगलािंील गिि कापािें. प्रिम जस्त्रर्ाचं्र्ा एका ि कडीिें सत्र्ाग्रह 
केला. िंिर प रुषाचंी एक ि कडी गेली. र्ािंिर पोजलसािंीं रथिा अडिला. िेव्हा ंिोडा िळे सिय िबकले. 
आश्रमीर् प्रचारकािंीं साजंगिलें  कीं िाबंण्र्ाचें काहंीं कारण िाहीं. त्र्ाम ळें  प्रत्र्क्ष सत्र्ाग्रह ि करिा ं जह 
अजधकाऱ्र्ािंीं सिय आश्रमीर् प्रचारकािंा पकडलें . लोकाचंा मोठा जगल्ला होऊं लागला. िेव्हा ंअजधकाऱ्र्ािंी 
आश्रमीर्ािंा लोकािंा शािं करा म्हणिू जििंजि केली. लोकािंा आश्रमीर्ािंी सहि शािं केलें . लोकािंीं 
पकडलेल्र्ा आश्रमप्रचारकाचंा फोटो घेिला. र्ा िळेीं स मारें २०० माणसें अजधकाऱ्र्ािंीं पकडलीं. परंि  
िध्र्ाला आणीि असिा ंरथत्र्ािं प ष्ट्कळशीं माणसें सोडूि िेण्र्ािं आली. िधा िेलमध्र्ें आश्रमप्रचारकासंह 
फति ९६ माणसािंा आणूि त्र्ापकैीं स मारें ५० िणािंा सरकारिें जशक्षा केली. त्र्ािं काँ. कजमटीचे अध्र्क्ष 
जचरंिीलाल बडिािे हे जह होिे. आश्रमप्रचारकापंकैीं कोणी च स टला िाहीं, हें सागंण्र्ाची आिश्र्किा च 
िाहीं. १९३० च्र्ा सप्टेंबर मजहन्र्ािं हा सत्र्ाग्रह झाला. आश्रमप्रचारकािंा ६ िे ९ मजहिेपरं्ि जशक्षा झाली. 
एका जिद्याथ्र्ाला च िेिढी चार मजहिे जशक्षा झाली. िेलमध्र्ें सिय आश्रमप्रचारकािंा एका िऱ्हेिें जिश्राजंि 
जमळाली. रे्िें आत्मपरीक्षणाला, थिाध्र्ार्ाला, प ढील कार्ाच्र्ा वचििाला काहंींसा अिसर जमळाला. 
 

प ढील कार्ाची म्हणिे िधा िाल तर्ािंील प ढील चळिळीची सूचिा एक िऱ्हेिें र्ा 
िंगलसत्र्ाग्रहाच्र्ा अगोिर च ईश्वराकडूि जमळाली होिी. िो प्रसंग असा—१९३० च्र्ा चळिळींि 
वहि थिािभर जिकडे जिकडे जमरिण की, हरिाळ इत्र्ाजि गोष्टींचा धूमधडाका चालू होिा. परंि  र्ा मधूि 
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मधूि होणाऱ्र्ा बाबी असि. जित्र्ाची बाब म्हटली म्हणिे झेंडाििंि ि प्रभािफेरी ही होर्. खेडोपाडीं स द्धा ं
रोि प्रभािफेऱ्र्ा जिघि. त्र्ाप्रमाणें िधा गािंािं जह प्रभािफेरी जिघे. र्ा फेरीला िाथिजिक कोणिें जह जिघ्ि 
रे्ण्र्ाचें कारण िव्हिें. परंि  वहिी लोकािंीं हिारों िषांपासूि अथपशृ्र्िेचें पाप करूि ठेिलेंलें  िें िेमकें  र्ा 
िळेीं आडिें आलें . सत्कमांि जह मागील पापें जिघ्ि आणिाि. र्ा िळेीं काँगे्रसच्र्ा प्रभािफेऱ्र्ापं्रमाणें च 
महारािंीं जह प्रभािफेऱ्र्ा स रंू केल्र्ा. महाराचं्र्ा प्रभािफेऱ्र्ािूंि पंचमिॉियचीं गाणीं ि त्र्ाच्र्ा िािंाचा 
िर्िर्कार असािर्ाचा. र्ा िोि प्रभािफेऱ्र्ािं र्ाम ळें  िसिा ं झगडा जिमाण व्हािर्ाचा. त्र्ाम ळें 
िगडजिटाचंा जह अज्ञाि जठकाणाहूि िषाि होऊं लागला. िेढ िाढि चालली. िेव्हा ंमहारािंा र्ा बाबिींि 
समिाििू सागंण्र्ासाठीं काँगे्रसचे त्र्ा िळेचे अध्र्क्ष जचरंिीलाल बडिािे र्ािंीं केळझर सत्र्ाग्रहाच्र्ा 
आिल्र्ा च जििशीं िधा गािंाबाहेरील महारिथिींि (प ल फैल) सभा घेिली. रात्रीं ऐि िळेीं सभेंि 
आचार्ांिा बोलािणें पाठजिलें . आचार्ांचें रात्रीं मौि असे. त्र्ाम ळें  त्र्ािंी आश्रमािंील एका प्रचारकाला िेिें 
पाठििू जिलें . िो प्रचारक िेिें गेल्र्ाम ळें  त्र्ाच्र्ा भाषणाम ळें  सभेंि िो जगल्ला होि होिा ि िे असमंिस 
प्रकार होि होिे िे िाबंले. सभा जिर्तिघ्िपणें पार पडूि महाराचंें काहंींसें समाधाि झालें . हा लहािसा प्रसगं 
म्हणिे िाल तर्ािं प ढें झालेल्र्ा मोठ्या चळिळीचें सूिोिाच च होिें. 
 

इकडे बरेच प्रम ख आश्रमप्रचारक िेलमध्र्ें गेल्र्ाम ळें  खेड्ािंल्र्ा प्रचाराची िबाबिारी आचार्ांिी 
उरलेल्र्ा आश्रमीर्ािंा िाटूि जिली. ि र्ाच स माराला एका आश्रमप्रचारकाच्र्ा सूचिेच्र्ा जिजमत्तािें थििः 
केिळ समाजधथि होऊि भगिद गीिेचा बोध मराठींि आणण्र्ाला स रुिाि केली. आश्रमप्रचारकासंाठीं ि 
खेड्ािंील आम िििेसाठीं हा बोध म्हणिे एक महाप्रसाि होिा. हा प्रसाि केिळ िोंड गोड करण्र्ाप रिा 
िव्हिा. हा सेिि करूि— 
 

प्रसादे सिशदु खाना ंहाणनरस्योपजायिे । 
प्रसन्निेिसो ह्यारु् बुणद्ध  पयशिणिष्ठिे ॥ 

 
असा अि भि घेणें र्ा च िीििािं शतर् व्हािें हा र्ािंला हेि  होिा. आचार्ांिी र्ाचा थििः अि भि घेऊि च 
ििि सार सिांसाठीं ही रचिा केली. ज्ञािेश्वरमहारािािंीं गीिािाचा भािािािें उलगडा करूि त्र्ाचें एक 
भव्र् िेशीकार लेणें िर्ार केलें . रे्िें ज्ञािेश्वर महारािापं्रमाणें च त्र्ा भव्र् लेण्र्ािं ठेिण्र्ािोगी मराठी 
गीिामूर्ति िर्ार केली गेली. र्ा गीिामूर्तिपासूि—र्ा अपूिय समाजधबोधापासूि सिांिा ज्ञािेश्वरमहारािािंीं 
माजगिलेंलें  हें एक च आश्वासि जमळािें र्ाजशिार् र्ािं आचार्ांचा ि सरा कोणिा जह हेि  िव्हिा. 
 

ककबहुना सिशसुखी । पूिश होऊणन णिहीं िंोकीं । 
भणजजो आणदपुरुखी । अखंणडि ॥ 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ४३ िें 
 

गीिाई 
 
कािंक्रमामध्ये िसंिाचें ि सिें जिजमत्त होिें, आजण एकाएकीं झाडाचें थिरूप पालटूि िािें. िैभिाची 
परमसीमा िीं झाडें प्रकट करंू लागिाि. एखािा जहमालर्ािरचा खडक ि भगंिू िािो—केिळ एक जिजमत्त 
च िें—आजण आिं असलेंलें  थिच्छ पाणी एकिम झ ळझ ळ िाहंू लागिे. िी अमृिाची गंगा मग असंख्र् 
िीिाचें पापिाप सहि लीलेिें िष्ट करिे. कोणत्र्ा िरी कारणािें च कूि बालक जििजृत्तिाि त्र्र्ंबकेश्वराच्र्ा 
डोंगरािं सहि एका साधूििळ िािाि आजण एकिम त्र्ाचं्र्ािर त्र्ाचा अि ग्रह होऊि िे कृिािय होऊि 
परि रे्िाि. आजण त्र्ा कृिाियिेचा उद गार ज्ञािेश्वरीरूपािें प्रकट होऊि सगळ्र्ा महाराष्ट्राची सथंकृजि 
िर्ार होिे. र् द्धाच्र्ा ऐि गिींि अि यि कियव्र्मूढ होिो आजण त्र्ा जिजमत्तािें जिश्वाला पािि करणारी 
गीिामाउली प्रकट होिे!!! —रे्िें गीिाईचा िन्म असा च केिळ एका आश्रमिासीर्ाच्र्ा जििंिीच्र्ा ि सत्र्ा 
जिजमत्तािें झाला. “संथकृि आम्हालंा समिि िाही. आम्हालंा मराठी गीिा असल्र्ास जकिी बरें िाटेल!” 
हा जिचार कार् केिळ एकाच मि ष्ट्र्ाचा होिा? िव्हे. हिारों लाखों—करोडों लोकाचंा हा मूक उद गार 
होिा. िो आचार्ांच्र्ा अंिःकरणािं घ मि च होिा. आई व्र्ंकटेशथिोत्र, शजिमाहात्म्र्, भस्तिमागयप्रिीप 
िाची पण मराठी गीिा िाचण्र्ाची इच्छा असूि जह जिला िी जमळाली िाहीं. ही गोष्ट आचार्ांच्र्ा 
अंिःकरणािं खोल रुिूि बसलेली होिी. आपल्र्ा हिारों मािांिा उत्तमािंला उत्तम गं्रि िाचािर्ास ि 
जमळेल िर मािेची सेंिा िी कार् केली? अशा जिव्र् भािाचीं आंिोलिें आचार्ांच्र्ा अिंःकरणािं घ मि 
राजहलेली होिी. वकबह िा आचार्य मािा आजण गीिा एक च समिि असि. र्ा गीिारूपी मािेशीं आपल्र्ा च 
भाषेंि जहिग ि करिा ंआलें  पाजहिे. हा गीिाईच्र्ा अििाराचा हेि  होिा. आचार्ांचे थििःचे च एित्सबंंधीं 
उद गार पाजहले म्हणिे र्ाचा िीट उलगडा होईल.— “गीिापजरचर् मला मराठीमधूि म्हणिे मराठीच्र्ा 
थिरूपािं झाला. ज्ञािेश्वराचंी ज्ञािेश्वरी माझ्र्ा अिलोकिािं आली. ज्ञािेश्वंरी म्हणिे गीिा च. िी जिथिृि 
मराठी गीिा, इिका च मूळ गीिेंि आजण जिच्र्ािं फरक. र्ािंिर मूळ संथकृिािूंि जह मीं गीिा पाजहली. 
िेव्हापंासूि मी फार गं्रि िाचले असें म्हणिा ंर्ािर्ाचें िाहीं. िरी बह िेक धमयगं्रिाचंा अभ्र्ास केला असें 
म्हणण्र्ास हरकि िाहीं. त्र्ा सिय गं्रिापेंक्षा ंमला गीिेंि काहंीं जिलक्षण थफूर्ति आजण पूणयत्ि आढळूि आलें . 
िथि िः हा गं्रि अजिशर् लहाि आहे. परंि  त्र्ाची शस्ति अपार आहे. मी पाहिो आहे कीं असे म्हणण्र्ािं 
काहंीं अत्र् स्ति होईल कीं कार्—पण माझ्र्ाच्र्ािें म्हटल्र्ाजशिार् राहिि िाहीं कीं, र्ा गीिा माउलीच्र्ा 
ि धािर च मी पोसलों आहे. िीििामध्र्ें िळेोंिळेीं िे जिरजिराळे प्रश्ि उपस्थिि होिाि, जचत्तामध्र्ें िािा 
िऱ्हेचे जिकारजिचाराचें िरंग र्ािर्ाचे त्र्ा िळेीं मला गीिेची जििकी मिि जमळाली जििकी ि सऱ्र्ा 
कोणत्र्ा जह िथिूपासूि जमळाली िाहीं. माझ्र्ािर अिेकाचें अिेक उपकार झाले. लहािपणीं मला अिेक 
सज्जिाचंा सहिास लाभला. मोठेंपणीं जह सत्संगािाचंिू काळ गेला िाहीं. िरी र्ा सिय सज्जिाचं्र्ा 
उपकाराहूि गीिेचा माझ्र्ािर िो उपकार झाला िो काहंीं िगेळा च. त्र्ाची ि लिा होऊं शकि िाहीं. गीिा 
ही आईप्रमाणें मला िारक झाली असें म्हणिा ं रे्ईल. आईशीं बोलिािंा मला आजण माझ्र्ाशीं बोलिािंा 
आईला—िी आत्मीर्िा जमळे िी गीिेपाशीं मला लाभली. आईप्रमाणेंच गीिेशीं मी बोलिों ि गीिा माझ्र्ाशीं 
बोलिें.—र्ा गीिेला मी आई म्हणिो. “आई” र्ा िािंािंला सिय भाि मी गीिेच्र्ा जठकाणीं पाहिों. गीिेचें 
भाषािंर करिािंा सिय आर्ाबजहणींिा हा गं्रि उपर्ोगी पडािा ि त्र्ाचं्र्ा िारें सिय समािाचें कल्र्ाण व्हािें 
ही जह एक दृजष्ट आहे. िर जस्त्रर्ाचं्र्ा हािािं गीिा आली िर समािाचें केिढें कल्र्ाण होईल र्ाची कल्पिा 
उपमेिें िेिा ंरे्णार िाहीं. प्रत्रे्क घरािं हें भाषािंर िाचलें  िाईल िर महान् गृहजशक्षण जमळालें  असें होईल. 
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आम्ही गृहजशक्षणाकडे लक्ष जिलें  िाहीं. जस्त्रर्ािंा महत्त्िाच्र्ा गं्रिाचंा पजरचर् करूि जिला िाहीं. िरी 
आपापल्र्ा परींिे जस्त्रर्ा शिीमाहात्म्र्, व्र्ंकटेशथिोत्र इ. इ. काहंीं िा काहंीं त्र्ा िाचीि च असिाि. पण 
एिढ्यािें कार्यभाग व्हािर्ाचा िाही.—“खेडेगािंािंल्र्ा लोकािंा संथकृि कोठूि समिणार? म्हणूि त्र्ाचं्र्ा 
उपर्ोगासंाठी अगिी स लभ, सहि समिेल असें भाषािंर जलजहण्र्ाची मला िीव्र इच्छा झाली.” 
 

गीिाईच्र्ा अििारापाठीमागचें केिळ एक िात्काजलक जिजमत्त आजण गीिाईच्र्ा 
अििारापाठीमागची मूळ भजूमका, आचार्ांच्र्ा एका च व्र्ाख्र्ािािूंि जिघालेल्र्ा र्ा िीि उद गारािंरूि 
पजरपूणय समिूि रे्ईल. परंि  केिळ एिढ्या सजिच्छेिर च गीिाईचा अििार झाला असें मािणें ही फार 
मोठी चूक होणार आहे. गीिाईच्र्ा अििाराच्र्ा र्ा इच्छेमागें जह गीिाईचें अििरण घडििू आणण्र्ाला 
लागणारी जकिी जिलक्षण िर्ारी लागिे हें लक्षािं ि घेिलें  िर गीिाईचें ममं म ळीं च उलगडणार िाहीं. 
आचार्ांच्र्ा च िोंडूि हें ममय आपण समिूि घेऊं. ज्र्ा एका व्र्ाख्र्ािािं िरील िीि उद गार आपणाला 
प्राप्ि झाले, त्र्ा च व्र्ाख्र्ािािूंि आपल्र्ाला गीिाईच्र्ा अििरणाची िर्ारी समिूि रे्ईल.— “आि 
बाळूभाईंिीं माझा पजरचर् करूि िेिािंा सांजगिलें  की, महात्मा गाधंी हे माझ्र्ाशीं अध्र्ास्त्मक बाबिींि 
सल्लामसलि करिाि. र्ा बाबिींि िे मला ग रुित् माििाि. पण माझी र्ोग्र्िा मी िाणिू आहे. महात्मा 
गाधंींची सत्संगजि मला लाभली िसिी िर गीिेच्र्ा अिाची आि िी प्रिीजि मी अि भििू राजहलों आहे िी 
मला आली िसिी. गीिेिर अिेकािंीं भाष्ट्र्ें केलीं आहेि—अिेक िोर महात्म्र्ािंीं टीका केल्र्ा आहेि. 
शकंराचार्ांचें भाष्ट्र् आहे, जटळक महारािािंीं जह जलजहलें  आहे. परंि  त्र्ा सिांि ज्ञािेश्वरीचा माझ्र्ािर फार 
उपकार झाला असें मला िाटिें र्ाचें कारण हेंच आहे. ज्ञाििेिाचें माझ्र्ािर अपार उपकार झाले आहेि. 
ज्ञािेश्वरी िाचिािंा असा थपष्ट अि भि रे्िो कीं, अत्र्िं जिरजभमािी—अिहंकार अशा संिाच्र्ा अि भिाचे हे 
बोल आहेि. िीििाच्र्ा मलूभिू ित्त्िाचंा त्र्ािंा अि भि आला. म्हणूि त्र्ाचंें िणयि करण्र्ािं िे अगिीं 
िल्लीि होिाि. ज्ञाि, कमय भस्ति र्ा सिांचा त्र्ािंा अि भि आला. त्र्ािंा िी सिय आत्मरूप—एकरूप 
झाली. म्हणिू त्र्ाचंें एकरूप अभेिमर् िणयि िे करिाि. इिकें  सिय असूि जह म. गाधंींच्र्ा संगिीचा लाभ 
मला जमळाला िसिा िर गीिा मी आि िी समिंू शकलों आहे िशी समिंू शकलों िसिों. बापूंच्र्ा संगिींि 
िें काहंीं मला जमळालें  िी च माझी गीिा. बाळूभाईिंीं माझें िणयि केलेलें  िें मीं आिा ंच साजंगिलें  िी म्हणिे 
खरोखर कजिकल्पिा. बापूंच्र्ा समोर मी जहमालर्ाप ढें रिकणासारखा आहे! बापूंच्र्ा पार्ाशीं बसण्र्ाचें 
भाग्र् मला लाभलें , त्र्ा भाग्र्ाला पात्र होण्र्ाएिढी र्ोग्र्िा िहा िन्मािं िरी मला जमळाली िरी प ष्ट्कळ 
असें मी समििों! आि बापूंच्र्ा सबंंधीं मी िें बोललों िशासारखें बह धा मी बोलि िाहीं. परंि  गीिेसंबंधीचा 
अि भि जिःसकंोचपणें माडंण्र्ासाठीं मीं हें साजंगिले. हें सागंण्र्ाचा हेि  हा च कीं गीिेचा अिय समिूि 
घेण्र्ाची चािी आपल्र्ाला जमळािी. प्रत्र्क्ष िीििाजशिार् गीिा कळािर्ाची िाहीं. कोष व्र्ाकरणाच्र्ा 
िोरािर गीिा समिूि घेऊं असें कोणी म्हणेल िर िो त्र्ाचा प्रर्त्ि जमथ्र्ा आहे. सिंाजंशिार् गीिा 
समिािर्ाची िाहीं. असें सिं—अशीं प्रत्र्क्ष उिाहरणें—ज्ञािेश्वरासंारखीं उिाहरणें मागें झालीं. पण प्रत्र्क्ष 
पाहण्र्ािें िी प्रिीजि रे्िे िशी मागील उिाहरणें ऐकूि रे्ि िाहीं. आि बापूंचें िीिि हें असें प्रत्र्क्ष 
उिाहरण आहे. गीिेंि जिष्ट्काम कमयर्ोग साजंगिला आहे. टीकाकार असें म्हणणारे आहेि. आजण अशी शकंा 
रे्ण्र्ािोगी आहे कीं, का ं हो! जिष्ट्काम आजण कमय शतर् आहे का? का ही कल्पिेंिली गोष्ट आहे? का 
जिष्ट्काम कमयर्ोग हा अियिाि आहे? ही शकंा राथि आहे. िथि िः जकत्रे्कािंा जिष्ट्काम कमयर्ोग सोपा 
िाटिो—अिासति कमय सोपें िाटिें—पण मला िसें िाटि िाहीं. अिासति कमय ही सोपी िथि  िाहीं. असें 
असूि आि मला अशी शकंा रे्ि िाहीं. कारण असें प्रत्र्क्ष उिाहरण आहे. बापूचंी मरू्ति थपष्ट प ढें उभी आहे. 
त्र्ाचं्र्ा जठकाणीं अिासस्ति आजण कमय एकजत्रि जिसिाि. ि सिें कमय करणें जिराळें—िसे प ष्ट्कळ लोक 
आहेि. पण मी म्हणिों असें र्ोग्र्ाचें उिाहरण जमळणें फार कजठण आहे. िेव्हा ं प्रत्र्क्ष िीििापासूि—
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सत्प रुषाच्र्ा िीििापासूि—गीिा समिूि घ्र्ािर्ाची ही गीिा समिण्र्ाची चािी आहे. आपल्र्ा 
महद भाग्र्ािें आपल्र्ाला प्रत्र्क्ष उिाहरण लाभलें  आहे. प्रत्र्क्ष उिाहरण म्हणिे साक्षात् आचरण. हें 
आचरण बापूंपाशीं आहे. िसें च पाजहलें  िर त्र्ािंा सबंध गीिा जह पाठ रे्ि िाहीं. त्र्ािंी िेरा अध्र्ार् पाठ 
केले होिे. “िेलमध्र्ें अजधक पाठ करण्र्ाचा माझा जिचार होिा. पण मला काहंीं सािीिार िेिें जह जमळालें . 
त्र्ाचं्र्ा बरोबर ि सरें काम करण्र्ािं िळे गेला म्हणूि मी पाठ करंू शकलों िाहीं. पण ज्र्ािंा ज्र्ािंा 
शतर्िा आहे त्र्ािंीं गीिा पूणयपणें पाठ करािी. िरी मला मी गीिा पूणय पाठ केली िसल्र्ाम ळें  हें सागंण्र्ाचा 
अजधकार िाहीं, िरी हें मी गीिापे्रमाम ळें  सागंिों”—असें जह िे म्हणिाि. खरोखर त्र्ािंा गीिा पूणयपाठ रे्ि 
िाहीं म्हणिू त्र्ाचं्र्ामध्र्ें काहंीं उणीि आहे असें िाहीं. पण त्र्ाचंा असा थिभाि च आहे. लोकािंा िी गोष्ट 
सागंािर्ाची िी थििःच्र्ा जठकाणीं असली च पाजहिे. सागंार्चा म द्दा असा कीं, प्रत्र्क्ष आचरण ही िथि  
गीिा समिूि घेण्र्ासाठीं म ख्र्िः उपर्ोगी आहे. महात्मािींिीं आत्मकिा जलजहली आहे. मला जह जलजहिा ं
रे्ईल. संभि असा आहे कीं त्र्ाचं्र्ा त्र्ा गािंठी भाषेपेक्षा ंमी अजधक सरस जलहंू शकेि. पण सरसिीरस 
जलजहण्र्ािर कार् आहे? रे्िें प्रत्र्क्ष आचरण, जिष्ट्काम आचरण, सत्र्िशयि पाजहिे. िें ि कोबािंीं िाहीं का 
म्हटलें , “आधारािाचंूिी कार् सागंसी कहाणी”—सत्र्ाचा आधार पाजहिे. त्र्ािंीं आपल्र्ा आत्मकिेला 
िािं जिलें  ‘सत्र्ाचे प्रर्ोग.’ त्र्ाचं्र्ा आत्मकिेिर सत्र्ाचा जशक्का आहे. ज्ञािेश्वरािंीं, महात्मा गाधंींिीं प्रत्र्क्ष 
आचरणािें गीिेकडे समािाचें लक्ष खेचलें  िसें इिर कोणी खेचलें  असेल असें िाटि िाहीं. 
ि काराममहारािािंीं म लीचें लग्ि केलें . एक आणला शोधूि म लगा आजण केलें  म लीचें लग्ि. एक लग्िाचा 
खेळ च केला त्र्ािंीं, त्र्ािंा सगळें खेळासारखें झालें  होिें. िरी िधूिरासंाठीं काहंीं द्यािर्ाला पाजहिे. मग 
त्र्ािंीं कार् जिलें? त्र्ािंीं गीिा जिली. आि महात्मािी जह िें च करीि आहेि. आश्रमािं िे िे असे प्रसंग 
झाले त्र्ा त्र्ा प्रसंगी आश्रम भििािजल, गीिा आजण थििः कािंलेंलें  सूि महात्मािींिीं जिलें . र्ािरूि 
गीिेजिषर्ीं ि काराममहाराि महात्मा गाधंी र्ाचंी केिढी जिष्ठा असली पाजहिे, हें उघड होिें. शकंराचार्य 
एिढें ज्ञािी—ज्ञान्र्ाचें जशरोमजण—त्र्ािंीं जह गीिेजिषर्ीं कार् उद गार काढले आहेि? “गेर्ं गीिा 
िामसहस्त्र”ं “भगिद गीिा वकजचिधीिा” भगिद गीिेचें वकजचत् अध्र्र्ि—िोडेंसें पठण असलें  िरी बस 
आहे. त्र्ाला मग र्माची भीजि िाहीं. अहो! ज्ञािी प रुषािंले बािशहा असे हे भाष्ट्र्कार, सिय िग ज्र्ािंीं रद्दी 
ठरजिलें , िेहमीं थििःजिषर्ीं बह िचि िापरणारें, “एि ंप्राप्िे ब्रमूः” असा िेहमीं बह िचिािें थििःचा उल्लखे 
करणारे—पण गीिेजिषर्ीं त्र्ािंीं जकिी आिर व्र्ति केला आहे! ज्ञािी प रुषािंलें  सम्राट, परंि  म्हणिाि, 
“अिथिेजििरणे र्त्िः जिर्िे मर्ा” सबधं भाष्ट्र्ािं थििःजिषर्ीं एकिचिी उल्लेख कोठें जह िाहीं. फति रे्िें 
च ‘मर्ा’ असें भाष्ट्र्कार म्हणिाि. त्र्ाजशिार् गीिीचें जििरण मी करिों असें जह त्र्ािंीं म्हटलें  िाहीं. जकिी 
सािधजगरीची भाषा! जििरण करण्र्ाचा माझ्र्ाकडूि प्रर्त्ि केला िािो”—ही शकंराचार्ांसारख्र्ाचंीं 
गीिेजिषर्ीं बोलिािंा स्थिजि होिे. र्ाचें कारण गीिेजिषर्ीं त्र्ािंा िसा अि भि आलेला आहे. ज्ञाििेि जह 
गीिेजिषर्ीं जकिी आिरािें उद गार काढिाि. 
 

सािणि बोिंािें नव्हे हें र्ास्त्र 
 
हें केिळ बोलण्र्ाचें शास्त्र िव्हे—आचरणाचें शास्त्र आहे. 
 

आत्मा अििरणििे मंत्र । अक्षरें इयें 
 
हीं गीिेचीं अक्षरें म्हणिे मंत्र आहेि. आपल्र्ाला आपल्र्ा िीििािं ह्या मंत्रापासूि कार् बोध प्राप्ि होिो हा 
सिि ध्र्ास घेिला पाजहिे.”—र्ा आचार्ांच्र्ा व्र्ाख्र्ािािंील महत्त्िाच्र्ा उिाऱ्र्ािरूि आपल्र्ाला 
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गीिाईच्र्ा अििरणाची िर्ारी कोणिी िी लक्षािं रे्ण्र्ाला आिा ंअडचण पडणार िाहीं. आधीं आचार्ांिी 
आईपासूि परमािाचा लाभ करूि घेिला. िंिर ज्ञािाि भिािें जसद्ध अशा ज्ञािेश्वरीपासूि गीिा समिूि 
घेिली. ि काराममहारािाजि अिेक संिाचंी गं्रिािंारें सत्संग साधला. त्र्ािंिर जिष्ट्काम कमाचा मूर्तिमिं 
प िळा अशा महासिं महात्मा गाधंींचा प्रत्र्क्ष आजण गाढ सहिास आचार्ांिी प्राप्ि करूि घेिला. 
त्र्ाचप्रमाणें शकंराचार्य-जटळकासंारख्र्ा अिेक महाब जद्धमान् भाष्ट्र्काराचंीं भाष्ट्र्ें मििपूियक अभ्र्ाजसलीं. 
शिेटीं थििः अत्र्ंि कसोशीिें सिि गीिेबरह कूम आचरण राखण्र्ाचा प्रर्त्ि केला आजण िििंिर च हें 
गीिाईचें अििरण झालें . गीिाईचे अििरण व्हािें एिढा केिळ सजिच्छेिरूि च िें झालेलें  िाहीं— 
 

(१) मािृभतिीची परमसीमा 
(२) ज्ञाििेिाचं्र्ा अपूिय ज्ञािाि भिाचें िशयि 
(३) शकंराचार्य, जटळकािींचा ब जद्धबोध 
(४) ि काराम ि ळसीिाससमिाजि अिेक संििचिाचंा सत्संग 
(५) गीिेपूिींच्र्ा धमयिाङ् मर्ाचें मंिि 
(६) प्रत्र्क्ष अिासति कमयर्ोगाचें-िशयि महात्मा गाधंींच्र्ा सत्संगाचा लाभ 
(७) गीिेचें आचरण करण्र्ाचा आटोकाट प्रर्त्ि 
(८) जस्त्रर्ा-बाळें-ग्रामीण िि र्ाचं्र्ाजिषर्ीं अि कंपा—िारार्ण भाििेिें त्र्ाचं्र्ा सेिजेिषर्ींचीं िीव्र 

िळमळ. 
 
—र्ा सिांिूि गीिाईचा अििार झालेला आहे. ही च गीिाईच्र्ा अििरणाची अपूिय िर्ारी होर्. ही िर्ारी 
कार् एका िन्मािंली आहे? खरोखर रे्िें ज्ञािेश्वरमहारािािंीं काढलेल्र्ा उद गाराजंिषर्ीं ि सरे कोणिे च 
उद गार सत्र् मािण्र्ाला मि िर्ार होि िाहीं. 
 

माणझया सत्यिादािें िप । िािा केिंें  बहुि कल्प 
िया फळािें हें महाद्वीप । पाििंी प्रभु 
पुण्यें पोणसिंीं असाधारिें । णिये िुझे गुिें 
देऊणन मज उत्तीिें । जािंी आजी 

 
ज्ञािेश्वरमहाराि सद्ग रंुिा उदे्दशूि थििःच्र्ा गीिाजििरणाजिषर्ीचे िे हे उद गार काढिाि िे पूणयपणें रे्िें 
गीिाईला लागू पडिाि र्ािं लेशमात्र शकंा िाहीं. 
 

असो िर गीिाईच्र्ा अििाराचें जिजमत्त ि गीिाईच्र्ा अििाराच्र्ा अपूिय आजण अद भ ि पूियिर्ारीचें 
वकजचत् अिलोकि केल्र्ािंिर गीिाई जलहीि असिािंा आचार्ांची कार् स्थिजि होिी िें त्र्ाचं्र्ा च शब्िािं 
त्र्ाच व्र्ाख्र्ािािं आपण अिलोकंू— 
 
—“ज्र्ा िळेीं मी हें भाषािंर जलहीि होिों त्र्ा िळेीं मी थििःमध्रे् जशल्लक राजहलों िव्हिों. पहाटें एकाग्र 
होऊि ठरलेल्र्ा िळेािं मी जलहीि असें. परंि  जलजहिािंा गीिेजशिार् िगत् काहंीं आहे र्ाचें लेशमात्र भाि 
उरि िसे. सहा ऑतटोबर (१९३०) पासूि सहा फेब्र िारी (१९३१) चार मजहन्र्ािं ि सरा जिचार जह मिाला 
जशिला िाहीं. गीिािाजशिार् अन्र् वचिि िाहीं. मला थििःला अलग करूि मीं हें भाषािंर केलें  आहे.” 
पहाटेचा अजिशर् पजित्र काळ, सत्र्ाग्रहाश्रमासारखे प ण्र्थिळ, आधीं च एकािंाि असलेल्र्ा आश्रमाच्र्ा 
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इमारिींिील अगिीं शिेटचा एकािंािें पूणय असा हॉल, त्र्ा िागीं अजिशर् थिच्छिा आजण मोकळेपणा, 
समोर च उषःकाल आजण सूर्ाचें संपूणय िशयि उभें, काळ्र्ा भोर घोंगडीिर गीिेचीं च प थिकें  जिरािमाि 
झालेलीं, आजण त्र्ा च गीिेच्र्ा मेळािं िेहभाि जिसरूि आचार्य हें भाषािंर जलहीि आहेि हा आचार्ांच्र्ा 
व्र्ाख्र्ािािंील उद गाराचंा प्रत्र्क्ष िेखािा त्र्ा िळेीं रोि आश्रमीर्ािंा जिसूि रे्ि असे. गीिालेखिाचें हें 
काम जिणकामाच्र्ा लाबंलचक इमारिींिील पजहल्र्ा लहाि खोलींि जह काहंीं जििस चालि असे. जलजहिा ं
जलजहिा ं मध्रे् च आचार्य हॉलमध्र्ें फेऱ्र्ा जह घालीि. र्ा प्रिजक्षणािंीं गीिाईच्र्ा मिूीचें आचार्ांिा 
अजधकाजधक थपष्ट िशयि होई. आजण िें िशयि िहीमध्र्ें उिरलें  िाई. 
 

एकूण िोि िह्यािं गीिाई समाप्ि झाली. फ लथकेप कागिाच्र्ा अष्टमाशं कागिाचं्र्ा उभट िह्या 
करूि गीिाई आडिी पोिीसारखी धािंत्र्ा अक्षरािं जलजहली आहे. ह्या िोन्ही िह्यािंा मागूि प ठ्ठा लाििू 
आश्रमािंील जिद्याथ्र्ांिें काळ्र्ा भोर कागिाचें बाइंवडग केलेंलें  होिे. गीिाई प्रिमाध्र्ार्ापासूि िमिार 
जलजहलेली िाहीं. जलजहण्र्ाचा िम, अध्र्ार्िार प ढीलप्रमाणें आहे. (अध्र्ार् ५, ६, ३, ४, ७, ८, ९, १, २, 
१०, १२, १३, १४, १६, १७, १५, १८, ११). गीिाई लेखिकालािं चार मजहन्र्ािं जलजहण्र्ािं म ळीं च खंड 
पडलेला िाहीं. िररोिचें जलजहणें झालें  कीं खालीं आचार्य िारीख जलहूि ठेिी. ७०० श्लोक चार मजहन्र्ािं 
जलजहले गेले. म्हणिे सरासरी रोिीं ६ श्लोक पडले. परंि  रोि ६ च श्लोक जलजहले िाि असा त्र्ाचा अिय 
िाहीं. ही केिळ सरासरी आहे. आचार्य जििसभर गीिाई जलहीि िसि. रोि स मारें िास सव्िािास हें 
लेखि होई. र्ा जहशोबािें १२० िे १२५ िासािं गीिाईलेखि पूणय झालेंलें  आहे. 
 

प्रत्र्क्ष गीिाईलेखि हें िरी जििसभर होि िव्हिें िरी गीिा-वचिि हें िेहमींप्रमाणें अखंड च चालि 
असे, असें म्हणण्र्ास हरकि िाहीं. गीिेची ि सिी समश्लोकी करािी असा र्ा भाषािंरािंला आचार्ांचा हेि  
िव्हिा. समश्लोकी अिेकािंी केली आहे. केिळ मराठी समिृि स लभ भाषािंर करूि गीिाई जलजहलेली 
िाहीं. गीिेचा प्रत्रे्क श्लोक, प्रत्रे्क पि, प्रत्रे्क शब्ि िोलूि िपासूि त्र्ाचें पारमार्तिक मूळ आजण मूल्र् 
पाहूि मराठींि त्र्ाची बरोबर प्रजिकृजि उमटली पाजहिे. प्रम ख अि भिी भाष्ट्र्काराचंें अिय िीििाच्र्ा 
कसोटीिर कसूि त्र्ाचंा र्ोग्र् जिष्ट्कषय मराठी भाषािंरािं उिरला पाजहिे. िेिें िेिें संथकृि भाषेिील 
जिजशष्ट िातर्पद्धजि आली िेिें िेिें मराठींि त्र्ाचा केिळ िि यमा उिरिा ंकामा िरे्. रे्िें मराठींि ित्सदृश 
जबिचूक िातर्पद्धजि आली पाजहिे. छंिःस खासाठीं मराठी व्र्ाकरणश द्धीकडे र्स्त्कंजचत् जह ि लयक्ष होिा ं
कामा िरे्. केिळ स लभ भाषािंर म्हणूि जित्र् व्र्िहारािंले शब्ि गीिाईंि रे्िा ंकामा िरे्ि, व्र्िहारािं 
िापरूि घासूि गेलेलें  शब्िरूपी िाणें परमािाच्र्ा गंभीर अशा धमयगं्रिािं चालि िाहंीं. गीिेचें हें भाषािंर 
हिारों गरीब, खेडिळ िगैरे लोकासंाठीं असल्र्ािें िें उच्चारस लभ झालें  पाजहिें. संथकृिप्रमाणें अिेक 
िोडाक्षरे मध्र्ंिरी रे्ऊि जठकजठकाणीं उच्चारािं आघाि जिमाण होईल अशी स्थिजि रे्िा ंकामा िरे्. ऐकिा ं
ऐकिा ं िातर् उलगडि गेलें  पाजहिे. िूरान्िर् होिा ंकामा िरे्. समासाची संथकृि पद्धजि मराठींि रे्िा ं
कामा िरे्. शतर् जििकी स टी रचिा पाजहिे. फारसी, उिूय इ. शब्िाचंा िापर मराठींि करािा हें र्ोग्र् 
असलें  िरी संथकृि धमयगं्रिाचें भाषािंर हें र्ाित्शतर् सथंकृिोद भि शब्िािारे च झालें  पाजहिे. त्र्ासाठीं 
अन्र् भाषािंील शब्िाचंी िरूरी लागू िरे्. प्रत्रे्क शास्त्रािं जिजशष्ट थिािीं जिजशष्ट शब्िािं एक प्रकारच्र्ा 
पकडी असिाि. अशीं थिळें जबिचूक हेरलीं पाजहिेि. ि त्र्ाप्रमाणे त्र्ाचंें भाषािंर झालें  पाजहिे. गीिेचें 
थििंत्र, श द्ध पजरभाषा साभंाळूि भाषािंर केलें  पाजहिे. शब्िािं अिय, भाि, पाजित्र्र्, माध र्य, सौलभ्र् अि भि 
पजरपूणय उिरला पाजहिे. अशीं अिेक सूक्षम िंते्र साभंाळािर्ाची असल्र्ाम ळे मंत्राचें ज्र्ाप्रमाणें सिि मिि 
करािें त्र्ाप्रमाणे आचार्ांचें गीिाजिषर्क मिि एक प्रकारें सिि चाले. आजण त्र्ा मििािूंि पजरपक्व 
झालेल्र्ा श्लोकाचंें भाषािंर िेिढे च कागिािर उिरलें  िाई. गीिाजिषर्क मिि भाषािंर करािर्ाचे 
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म्हणूि च आचार्य करीि असें िाहीं. गीिाजिषर्क मिि हा त्र्ाचं्र्ा मिाचा थिभाि च होऊि गेला होिा. 
त्र्ाम ळें  त्र्ाचंें गीिेिर असामान्र् मिि आधी च जकत्रे्क िषांपासूि झालेंलें  होिे. केिळ िात्प रिें मिि 
जकिी जह केलें  िरी त्र्ा मििािूंि गीिाईसारखें भाषािंर उिरणे ही गोष्ट अशतर् होर्. 
 

पण इिके असूि जह आचार्ांची र्ा भाषािंराबाबि जकिी जिरहंकारिृजत्त होिी! वकबह िा ही 
जिरहंकारिृजत्त होिी म्हणिू च हें भाषािंर असें होऊं शकलें . गीिेला हाि लािण्र्ाचा जिरहंकारी, ज्ञािी, 
कमयर्ोगी संि ि भतिाजशिार् कोणाला अजधकार आहे? जििते्तच्र्ा िोरािर गीिा आकलि होणे ही केिळ 
मृगिळािें िहाि भागजिण्र्ाची च कल्पिा! आचार्ांिी गीिाईला प्रथिाििेिाखल िरी कार् जलजहलें? त्र्ा 
एका इिल्र्ाशा श्लोकािं ही केिढी िम्रिा आजण जकिी खोल भाि! आचार्ांच्र्ा च िोंडूि हें सगळें समिूि 
घेिलें  पाजहिे. आचार्ांच्र्ा एका च व्र्ाख्र्ािािूंि एकत्र हें सगळें जमळिें आहे हें जह एक भाग्र् च होर्. िें 
म्हणिाि—“र्ा गं्रिाला प्रथिाििा जह मी जलजहली िाहीं. फति एक च श्लोक आरंभीं जिला. 
 

गीिाई माउिंी माझी णििा मी बाळ नेििा । 
पडिा ंरडिा ंघेई उििूंणन कडेिरी ॥ 

 
असा भाि प्रकट करण्र्ाच्र्ा दृष्टीिें एिढा एक श्लोक मला बस िाटला. भगििंाचं्र्ा िाणीला प्रथिाििेची 
िरूर च िाहीं. एिकें  च कार् पण त्र्ािर माझें िािं जलहािें लागिें हें जह एक िूषणरूप च आहे. कारण हें 
भाषािंर ज्र्ा मािािें उिरलेलें  आहे त्र्ा मािािें माझें आचरण कमी पडिें. पण गं्रिािर माझें िािं ि जलजहणें 
र्ा र् गािं व्हािर्ाचें िाहीं. म्हणूि िाइलािािें िें िसें च राहंू जिलें  ि मला गीिेचा कार् उपर्ोग होिो िें िोि 
च शब्िािं प्रकट केलें . िे िोि शब्ि कोणिें? “पडिा ंरडिा”ं—पडिा ंरडिा ंघेई उचलूजि कडेिरी. पडिा ं
म्हणिे कामिोधाजिकाचंा हल्ला जचत्तािर झाला म्हणिे. आजण रडिा ं म्हणिे िािा कारणािंीं जचत्तािर 
ि ःखशोकाचें आिमण झालें  म्हणिें गीिा माझा बचाि करिे—घेई उचलूजि कडेिरी. मी ही गीिामाउली 
मला कडेिर उचलूि घेिे असें म्हटलें  आहे. िी मला आपलें  िूध पाििें असें म्हटलें  िाहीं. असें मीं का ं
म्हटलें  िाहीं? कारण गीिेसबंंधीं माझी कल्पिा अशी आहे, गीिेच्र्ा ि धािर सिं प ष्ट झाले. आमचा गीिा 
फति बचाि करिे. आम्हालंा गीिेची प जष्ट जमळािर्ाची िर मी संिाचं्र्ा कृपेिें च जमळेल. हा च अिय मी 
माझ्र्ा िहींि जलहूि ठेिला आहे. “ििे हें िंगल आहे. त्र्ामध्र्ें उपजिषिें ह्या गाई आहेि. श्रीकृष्ट्ण हे िूध 
काढणारे गिळी. संि हें िें िूध जपणारे ित्स आहेि. मी फति त्र्ाचं्र्ा िोंडूि पडलेल्र्ा उष्ट्ट्या िेंबाची आशा 
राखूि आहे.—र्ापेक्षा ंमाझा ज्र्ाथि अजधकार िाहीं.”—पूणय जिरहंकार भजूमकेिरूि अपूिय अशा िऱ्हेंचें हें 
भाषािंर झाल्र्ािंिर जह गीिेिर अजधकाजधक जििरणाची िरूर राहील च हें ज्ञाििेिाचं्र्ा िारें आचार्य र्ा च 
व्र्ाख्र्ािंािं सागंिाि—“ज्ञािेश्वरािंीं गीिेचें िणयि करिािंा जशिपाियिीसंिािाची एक स ंिर ओिी जलजहली 
आहे. 
 

येथ हर म्हिे नेणिजे । देिी जैसें का ंस्िरुप िुझें 
िैसें हें णनत्यनूिन देणखजे । गीिाित्त्ि ॥ 

 
हे िेजि! िसें ि झें थिरूप ओळखणें कजठण िसें हें गीिाित्त्ि ओळखणें कजठण आहे कारण िें ि झ्र्ा 
थिरूपाप्रमाणें जित्र् ििीि प्रकारािें प्रकट होिें. असें हें गीिाित्त्ि जित्र् ििीि असल्र्ा कारणािें सिांिा 
सिय काळीं उपर्ोगी पडिें. ज्ञाििेिािंीं ही ओळ जलजहण्र्ािं ि हेरी अिय साधला आहे. आिपरं्ि अिेक 
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टीका आजण भाष्ट्र्ें असिािंा ििीि भाषािंराची िरूर कार्? र्ा प्रश्िाचा उलगडा केला आजण त्र्ाबरोबर च 
हें भाषािंर झालें  िरी प ढें जह त्र्ाजिषर्ीं जििरणाची िरूर राहील च हें जह त्र्ािं सूजचि केले.” 
 

रामार्ण महाकाव्र् जलहूि झाल्र्ािंिर िाल्मीकी ऋषींिीं िें थििःच्र्ा आश्रमािंील लिक शािींिा 
जशकजिलें . त्र्ाप्रमाणें हें धमयकाव्र् जलहूि झाल्र्ािंिर आचार्ांिी जह आश्रमािंील ि राष्ट्रीर् शाळेंिील 
बालकािंा हें धमयकाव्र् जशकजिण्र्ाला स रुिाि केली. क शलिािंा रामार्ण जशकि असिािंा कल्पिा िव्हिी 
कीं प्रत्र्क्ष आपल्र्ा बापाचा च िृत्तािं आपण गाि आहोंि. त्र्ाप्रमाणें रे्िील जिद्याथ्र्ांिा जह आपण जशकि 
आहों हें धमयकाव्र् प्रत्र्क्ष आपल्र्ा आईचा च उपिेश आहे र्ाची कल्पिा िव्हिी. जिद्याथ्र्ांिा जशकिीि 
असिा,ं त्र्ाचं्र्ाकडूि पाठ म्हणििू घेि असिा ंआचार्य जिद्याथ्र्ांिा अियदृष्टींिें, जिचार दृष्टींिें कोठें कोठें 
अडिें र्ाचा िीट शोध करूि ििि सार आपल्र्ा मूळ गीिाईंि बिल करीि. िाल्मीकींिीं जह आपल्र्ा मूळ 
रामार्णािं क शलिाकंडूि असा प ष्ट्कळ बिल करििू घेिला असला च पाजहिे. आपला गं्रि अशा प्रकारें 
आचार्ांिी मोठमोठ्या जििािापं ढें ि माडंिा अगिीं ििळच्र्ा साध्र्ाभोंळ्र्ा बालबाजलकापं ढें मांडला र्ािं 
जह आचार्ांची िोर दृजष्ट जिसूि रे्िे. लहाि िे च खरे महान्, मोठे िे खोटे, हा जसद्धािं अिेक सत्प रुषािंीं 
मान्र् केला आहे. र्ा जिद्याथ्र्ांिा िो भाग ग्रहण होणार िाहीं िो काढूि टाकािा ि र्ोग्र् असा आपल्र्ा 
गं्रिािं फरक करािा, प न्हा ंआपण अशा प्रकारें गं्रिरचिेंि भाग घेि आहोंि र्ाची जिद्याथ्र्ांिा कल्पिा जह 
िसािी आजण जिद्याथ्र्ांिा िरूि िरूि आपण जशकिीि असलों िरी त्र्ािं आपण थििः जह जशकि आहोंि ही 
िम्र भजूमका असािी, केिढें हें रमणीर् आजण िोर दृश्र्! र्ा संबधंीचें आचार्ांचे उद गार पाहण्र्ासारखे 
आहेि.—“हें भाषािंर छापण्र्ाची माझी इच्छा िव्हिी. परंि  लोकाचं्र्ा आग्रहाम ळें  िें छापलें  गेलें . माझी 
प्रचार करण्र्ाची कल्पिा प थिक छापूि त्र्ाचा प्रचार करािा, अशी िव्हिी. मी माझ्र्ा आश्रमािं िें म लािंा 
जशकिीि होिों. अशाच िऱ्हेिें जशकििू, पठण करििू त्र्ाचा िीििं प्रचार होईल. म लािंा जशकजिण्र्ाम ळें 
झालें  कार् कीं, म लािंा अिय समिण्र्ासाठीं जठकजठकाणीं फरक करािा लागला. मूळच्र्ा अिाला आजण 
गंभीरिेला धक्का ि लाििा ंअसे अिेक फरक केल्र्ाम ळें  प थिक अजिशर् स लभ झालें . माझा प्रर्त्ि पूणय 
झाला आहे. र्ाप ढें माझी शस्ति संपली.” “हें भाषािंर मीं जििािासंाठीं केलेंलें  िाहीं. मी थििःजह जििाि 
िाहीं. हल्लीं एकाग्रिेिें अभ्र्ास असा फार िोडा होिो. त्र्ा मािािें मीं काहंीं अभ्र्ास केला आहे हें खरें पण हें  
भाषािंर जििते्तच्र्ा दृष्टीिें मीं जलजहलेंलें  िाहीं. ि जििािापं ढें िें ठेिण्र्ाचा हेि  िाहीं. िें खेड्ािंींल 
लोकासंाठीं मीं जलजहलें  आहे. पण कोणत्र्ा जह जििािाकडे मीं हें भाषािंर पाठजिलें  िाहीं. कोणा जह 
जििािाला िें जिलें  िाहीं. सहिासहिीं कोणा जििािाच्र्ा हािीं हें भाषािंर पडलें  िाहीं असें िाहीं. मला असें 
जिसिें आहे कीं, किाजचि काहंीं जििािािंा र्ा भाषािंरािें आिंि िाटेल. काहंींचीं मला पत्रें जह आलीं 
आहेि. पण िेव्हा ंमाझ्र्ा कािािर असें रे्िें कीं, अम क खेड्ािंल्र्ा माणसाला र्ापासूि आधार जमळिो 
िेव्हा ंमला िें समाधाि होिें त्र्ाला उपमा िाहीं.” 
 

म लाम लींिा जशकजििा ं जशकजििा,ं वचिि करिा ं करिा ं ६-२-३१ ला गीिाई-लेखि समाप्ि 
झाल्र्ािंिर ८ मजहन्र्ािंीं आचार्ांिी िमिार व्र्िस्थिि अशी धािंत्र्ा अक्षराचंीं ि सरी गीिाई जलहूि 
काढली. िपजकरी खािीचें बाइवंडग केलेली, एतसरसाइि िह्याचं्र्ा आकाराची ही िही अंिबाह्य िोन्ही 
दृष्टींिीं अजिशर् स व्र्िस्थिि होिी. र्ा िहींि १०१ पािािं ७०० श्लोक जलजहले गेले. मूळ गीिाईपेक्षा ंर्ा 
िहींि ९०० स धारणा केलेल्र्ा होत्र्ा. मूळ गीिाईमध्र्ें केलेले हे सिय फरक काहंी केिळ म लाम लींच्र्ा 
गीिाई जशक्षणािूंि च उद भिू झाले असें िव्हें. त्र्ािं मोठ्या मंडळींिीं जह क्वजचत् चचा करूि काहंीं फरक 
स चजिले होिे. हे सिय फरक जिरजिराळ्र्ा दृष्टीिें केले होिें. र्ा ९०० फरकािंंिर प ढें गीिाईिं म ळीं च फरक 
झाले िाहींि असें िाहीं. गीिाई छापल्र्ािर साि आिृत्तींि प ढीलप्रमाणें— 
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आिृत्ती जिसरी ७ फरक 
आिृत्ती चौिी २ फरक 
आिृत्ती पाचंिी १० फरक 
आिृत्ती साििी ५ फरक 

 
२४ फरक झाले. आजण िे ही १२ िषांि! म्हणिे म ळािं जिजश्चि असे ९०० फरक केल्र्ािंिर मग फारसें 
फरक करण्र्ाचें कारण राजहलें  िाहीं. वकबह िा प ढे प ढे कोणिा ही फरक करण्र्ाला थििः आचार्य सहसा 
धिि िसि. र्ाचें कारण एका जिजशष्ट अिथिेि िें जलजहलें  गेलें  ि त्र्ाच अिथिेंि िे स धारलें  गेलें  त्र्ािं 
फरक करणे खरोखर च साहसाचें काम होिें. ख द्द भगििंािंा अि यिािें प न्हा ंगीिा सागंण्र्ाची जििंिी केली 
असिा ंजिजशष्ट र्ोगर् ति अिथिेि गीिा साजंगिली गेल्र्ाम ळे िी प न्हा ंिशी च सागंणें मला ही अशतर् आहे 
असें भगििंािंीं उत्तर जिलें  होिें. र्ा उत्तरािं ही हें च ममय साठंजिलें  आहे. 
 

गीिाई आश्रमािंील म लाम लींच्र्ा िोंडीं बसूं लागल्र्ािंिर िीमध्र्ें ९०० फरक झाल्र्ािंिर 
गीिाईच्र्ा हथिजलजखि प्रिी आपापल्र्ा पाठासाठीं अिेक आश्रमीर्ािंीं करूि घेिल्र्ा. आजण गीिाईच्र्ा 
िन्मापासूि च जिच्र्ा प्रसाराला थिाभाजिक िऱ्हेिें स रुिाि झाली. िो गं्रि ि छापिा ं आिूबािूला 
पठिािारें सहि पसरेल त्र्ाच्र्ा प्रसाराला ि लिा च िाहीं. अमेजरकें ि-इंग्लंडािं जकत्रे्क प थिकाचं्र्ा 
पन्नास पन्नास लाख प्रिी खपल्र्ा आहेि म्हणूि कार् िीं प थिकें  प्रसार पािली म्हणार्चीं? म ळीं च िाहीं. 
गं्रिप्रसार हा आिृत्तीिर, छपाईिर िाहीं. र् रोपमध्रे् कैक गं्रि छापले िािाि. —फराळाच्र्ा 
करमण कीसाठीं प्रसार पाििाि—गं्रिाची गंभीरिा राहाि च िाहीं. िो गं्रि िन्मल्र्ाबरोबर उिरला िाऊं 
लागला—पठण केला गेला—िो अिेकाचं्र्ा मिाचा िाबा घेऊं शकला िो अप्रकाजशि राहूि ही म्हणिे 
छापला ि िाऊि ही पूणय प्रकाजशि व्हािर्ाचा र्ािं जिळमात्र शकंा िाहीं. गं्रि छापणें ही िथिू गौण 
थिरुपाची आहे. िी एक सोईची बाब आहे. बाकी ज्र्ा गं्रिाचा प्रसार लेखकाच्र्ा हृिर्ािं होऊि च कला िो 
जिश्वहृिर् काबीि करील र्ािं शकंा कशाला? आचार्ांचे एकजिष्ठ जिद्यािी िल्लभथिामी र्ािंीं 
थिाभाजिकपणेंच एक गीिाईची प्रि थििःसाठीं उिरूि घेिली होिी. १९३२ सालीं ध ळें  िेलमध्र्ें आचार्य 
असिािंा िमिालालिी िगैरे अिेक िोर मंडळी ध ळें-िेलमध्र्ें होिी. त्र्ाचं्र्ा अत्र्ाग्रहाम ळें  गीिाई 
छापण्र्ाला आचार्ांिी संमिी जिली. त्र्ािळेीं िल्लभथिामी र्ाचंी प्रि म ळाची जबिचकू िपासलेली िक्कल 
म्हणूि उपर्ोगी पडली. म द्दाम िल्लभथिामींिीं २१-१-३२ ला सिर प्रि म ळाबरह कूम िपासूि ध ळें-िेलमध्र्ें 
पाठजिलीं. आश्रमीर् मंडळी बह िेक सिय िेलमध्र्ें असिािंा च गीिाई प्रकाजशि झाली. ध ळें  रे्िील हरीिि 
सेिलेा िाजहलेले काकासाहेब बिे िकील हे छापखान्र्ािूंि प्र फें  िेलमध्र्ें आचार्ांकडे िेि आजण आचार्य िीं 
िपासूि परि करीं, असें िेलमध्र्ें हें काम झालें . पजहली ५ हिाराचंी आिृत्ती ५ मजहन्र्ािं खपूि गेली. 
त्र्ाम ळें  १९३२ ऑतटोबरमध्र्ें ि सरी आिृत्ती २,५०० शेंची काकासाहेब बव्र्ांकडूि ध ळ्र्ाला च छापजिली. 
ही लहािशी आिृत्ती र्ा मजहन्र्ािं च खलास झाल्र्ाम ळें  १९३२ ऑतटोबरमध्र्ें िध्र्ास िहा हिाराचंी जिसरी 
आिृत्ती काढली. लगेच सहा मजहन्र्ािंीं मे १९३३ मध्र्ें ध ळ्र्ाला चौिी २० हिाराचंी आिृत्ती काढािी 
लागली. र्ािंिर १९३५ िािेिारीपरं्ि चौिी आिृत्ती प रली. १९३५ िािेिारीला मं. िा. क ळकणी र्ाचं्र्ा 
किाटक पे्रसमध्र्ें अखंड टाईपाची अजिशर् स ंिर अशी २५ हिाराची आिृत्ती काढली. १९३६ िूिमध्र्ें प न्हा ं
किाटक पे्रसमध्र्ेंच अशीच स ंिर अखंड टाईपाची ३७ हिाराचंी आिृत्ती जिघाली. ही आिृत्ती ६ िषें प रली. 
आचार्ांच्र्ा आग्रहाम ळें  िमिालालिींसकट सिय जिरुद्ध असिा ंप्रत्रे्क प्रिीची वकमि एक आणा च ठेिली 
गेली. गीिाई च्र्ा प्रिी फ कट िाटणें वकिा कोणी त्र्ा फ कट घेणें ही आचार्ांिा पसंि िसे. कोणाला जह 
समिािी इिकी स लभ गीिाई आचार्ांिी करूि ठेिली िशी च िी कोणाला जह श्रमािं जमळािी अशी त्र्ािंी 
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सोर् केली. एक आणा वकमि म्हणिे एक िासाची मि री आहे. आचार्ांचे र्ा बाबिीि उद्गार पाजहले 
म्हणिे थपष्ट कल्पिा रे्ईल.— “(गीिाईची) वकमि अल्प आहे. िेिढा त्र्ाग प्रत्रे्कािें केला च पाजहिे. 
आिापरं्ि फ कट प थिकें  जिलींच िाहींि असें िाहीं. पण िी रीि मी अर्ोग्र् समििों. ज्र्ाचं्र्ाििळ पैसा 
िाहीं अशा जिद्याथ्र्ांिीं मि री करािी, सूि कािंािें अििा काहंीं जििस िेिणािंलें  िूप खाऊं िरे्, ि अशा 
जरिीिें प थिक घेऊि त्र्ाचंें मििवचििपठि करािें. हें प थिक ि म्ही जिरिा, पचिा, गोडीिें म्हणा. पहाटे 
मोठ्या आिािािं म्हणिा ंम्हणिा ंि मच्र्ा हृिर्ािं र्ाचा अिय उिरेल.” आचार्ांचें िें िें जलखाण होईल िें िें 
सियच्र्ा सिय प्रजसद्ध करािें ि त्र्ाचे प्रकाशक थििः असािें अशी िमिालालिींचीं उत्कट इच्छा असल्र्ाम ळें 
िमिालालिींच्र्ा हर्ािीपरं्ि गीिाईिर प्रकाशक म्हणूि त्र्ाचंें शूभिाम सिोजिि जटकूि राजहलें . 
गीिाईच्र्ा प्रत्रे्क आिृत्तीच्र्ा छपाईसाठीं स मारें एक हिार रुपरे्परं्ि खचय रे्ई ि िेिढी रक्कम प थिकें  
खपेपरं्ि ि प ढें प ढच्र्ा आिृत्तीसाठीं म्हणूि एकसारखी अडकली राही. िमिालालिींिीं ही सिय रक्कम 
भतिीभािािें गीिाईला अपयण केली होिी हें कार् सागंािर्ास पाजहिे? अशा रीिीिें सिय जसद्धिा आजण 
प्रजसद्धीकरण होऊि िमािमािें गीिाईचा महाराष्ट्रािंल्र्ा अिेक खेड्ािं प्रिशे झाला. उघडच आहे! 
 

िािा ि कौिुकििी णिमिंा ि णिद्या 
िंोकोत्तरं पणरमिंश्च कुरंगनाभे  
िैिंस्य कबदुणरि िाणरणि दुविननिारं 
एित्रय ंप्रसरणि स्ियमेि भूमौ ॥ 

 
ििाजप शहरािूंि प्रत्रे्क गोष्ट खेड्ािं िािर्ाची र्ा अलीकडच्र्ा जिर्माला गीिाई अपिािभिू ठरली. िी 
खेड्ािंच प्रिम जिरािमाि झाली. परंि  हा सिय प्रसार कसकसा झाला हें प ढेंच पहािर्ास हिें. 
 

खरें म्हटलें  म्हणिे गीिाईचा खेड्ािं जकिी प्रसार झाला, गीिाई जकिी लोक िाचिाि, गीिाई 
कोणाकोणाला पाठ आहे, गीिाईच्र्ा आिृत्ती जकिी जिघाल्र्ा इत्र्ािी गोष्टी पाहणें, हें रामकृष्ट्ण परमहंसािंीं 
म्हटल्र्ाप्रमाणें एकप्रकारें जिलक्षणच समिािें लागेल. रामकृष्ट्ण परमहंस म्हणि—“अरे िंू बागेंि आलास 
िर, हा माळी कोण? त्र्ाची िाि कार्? र्ा आंब्र्ाच्र्ा झाडाचंीं पािें च जकिी? असल्र्ाच चौकशा करणार 
का?ं रे्िले चार आंबे खार्ला कसे जमळिील हें पाह्यचें सोडूि िंू ि सिा जहशबे च का करीि राहणार?” ही 
दृष्टी खरोखर अजिशर् पजित्र आहे! माझ्र्ा अंिःकरणाि गीिाईचा प्रसार जकिी झाला आजण िो उत्तरोत्तर 
अजधकाअजधक कसा िाढि िाईल र्ाची मला म ख्र् वचिा पाजहिे. त्र्ाच्र्ासाठी माझें गीिाईशीं सिि 
जहिग ि चाललें  पाजहिे. सगळी सृष्टी मी जिच्र्ा पार्ाशीं आणूि िाहीि, सिय दृष्टी मी िन्मर् करीि िेव्हा ंच 
माझ्र्ा हृिर्ािं गीिाईचा प्रिशे होईल. ही म ख्र् िथि  झाल्र्ािंिर आत्मश द्धीकडे म ख्र् ििर ठेििू 
गीिाईचा सेिा दृष्टीिें लोकािं कसकसा प्रसार होईल र्ाची र्ोििा करणे अर्ोग्र् होणार िाहीं. गीिाईच्र्ा 
प्रचाराला म ख्र् थिाि थििःचें हृिर्, गीिाईच्र्ा प्रचाराची म ख्र् र्ोििा भस्ति, गीिाईच्र्ा प्रचाराचंें म ख्र् 
लक्षर्, आत्मश जद्ध आजण गीिाईच्र्ा प्रचाराचें म ख्र् फळ आत्मि ष्टी होर्! र्ा चि ःसूत्रीचा अिलंब केल्र्ास 
गीिाईचा प्रसार आपोआप च होि िाईल. मग गीिाईचें मिि जह सहि होईल. भस्तििें िाचिा ं िाचिा ं
जिज्ञासा िाढि िाईल, एकेक गोष्ट उलगडंू लागेल. त्र्ा उलगडणाऱ्र्ा गोष्टींिीं आिंि ि णािले. त्र्ािं 
ब जद्ध िल्लीि होईल. भतिीभािािें उमलणारी ब जद्ध ही श द्धीला पे्ररक होिे. जिच्र्ापासूि श द्धीचा स गधं 
चोहोंकडे िरिळि असिो. िी केिळ कसरि ठरि िाहीं. कसरि ही काहंी काळ च जटकंू शकिे. 
भतिीर् ति ब जद्ध ही जित्र्िथि  आहे. त्र्ाम ळें  बौजद्धक कसरिी करणाऱ्र्ा जििािापेंक्षा ं भतिाला 
ध्रे्र्जिषर्ाचा करोडोपट अजधक उलगडा होि िािो. गीिाईचा संपूणय उलगडा करणें हें प्रत्रे्काचें थििःचें 
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आंिजरक काम आहे. गीिाईचा भति सिि जिचें ध्र्ािवचिि करीि राहील. िासी मालजकणीकडे काम 
करिे परंि  जिचें जचत्त थिगृहाकडे च लागलेंलें  असिें. त्र्ाप्रमाणें भति जिरजिराळ्र्ा कामािं िरिर जिसिो 
पण िो आंिूि गीिाध्र्ािािं च जिमग्ि असिो. व्र्ापारी ि कािािं बसला म्हणिे कोणी आला गेला िर त्र्ाचें 
थिागि करील, पण आंिूि त्र्ाचें लक्ष जगऱ्हाईकाकडे, िफािोट्याकडे च लागलेंलें  असािर्ाचें त्र्ाप्रमाणें 
िो सिि गीिाई वचििािं मग्ि होईल, त्र्ाला च जिचें र्ोग्र् िशयि होऊि एकेक उलगडा होि िाईल. 
िरच्र्ा शास्ब्िक मृण्मर् मूर्तिपलीकडची महान् जचन्मर्मूर्ति मग त्र्ाच्र्ा डोळ्र्ाप ढें उभी राहील, आजण 
लक्षािं रे्ईल कीं, अरे ही गीिाई िरूि अगिीं साधी जिसिे, जहच्र्ािं एकिम पाजहलें  असिा ंकाहंीं जिशषे 
प्रिीजि रे्ि िाही. पण जिच्र्ा रोमरोमािं केिढें िैजशष्ट्ट्य भरलेंलें  आहे! आपली आई ही अगिीं साधीच 
जिसािर्ाची. पण िी ग रुची जह ग रु आहे. बालक म्हणिो मला अमतर्ािें अम क जशकजिलें , िमतर्ािें िम क 
जशकजिलें , पण आईिें जकिी जशकजिलें  त्र्ाचें मोिमापच िाहीं. त्र्ाम ळें  िी ग रु असूि जिची ग रुिा भासिच 
िाहीं. गीिाई माउलीचें असें च आहे. िी इिकी स लभ, िरूि इिकी साधी जिसिें कीं जिच्र्ा अंिरंगाची 
अद भिू ग रुिा लक्षर्ािच रे्ि िाहीं. ज्ञािेश्वरमहाराि थििःच्र्ा ज्ञािेश्वरीसंबधंीं म्हणिाि— 
 

िैसें अध्यात्मर्ास्त्रीं इयें । अंिरंग णि अणधकाणरये 
पणर िंोक िातिािुयें । होिीिं सुणखया 

 
ज्ञािेश्वरीचें हें अध्र्ात्मशास्त्र अंिरंगािं जशरणाऱ्र्ािंा च कळणार आहे. परंि  बजहरंगािंील िातचािूरी पाहूि 
जह लोक स खी होिील! िशी जह गीिाईची स्थििी िाहीं. जिचे बजहरंग कोणत्र्ा ही िऱ्हेंिें िटलेंलें  िाहीं. िें 
सहि आहे. स लभ आहे, साधें आहे, पण िटलेंलें  िाहीं. त्र्ाम ळें  एखाद्या गािािंिळच्र्ा डोंगरािं एखािा 
िोर र्ोगी रहािा, पण कोणाला माहीि िसािा, त्र्ाप्रमाणें गीिाईच्र्ा सौलभ्र्ािं केिढा अलभ्र् ठेिा 
िडलेला आहे हें कोणाच्र्ा च एकिम लक्षािं र्ािर्ाचें िाहीं. िें लक्षािं र्ािर्ाला भतिच पाजहिे. रे्िें ‘हें 
अभतिाला सागंू िका’ अशी िाकीि िेण्र्ाची िरुरच िाहीं. कारण गीिाईि त्र्ाला एकिम आकषयण असें 
काहंीं जिसािर्ाचें िाहीं. िेिें अभतिाचा िागं च लागािर्ाचा िाहीं. भति मात्र एकेक श्लोक िाचील आजण 
उत्तरोत्तर अंिरंग िशयिाचा लाभ घेऊि, बाह्यसृष्टी पार जिसरूि िाईल. प्रिम च ‘गीिाई माउली माझी’ र्ा 
श्लोकािर त्र्ाची दृजष्ट िळेल. एक आई पडणाऱ्र्ा आजण रडणाऱ्र्ा म लाला उचलूि कडेिर घेिे आहे हें 
दृश्र् कार् िेहमींचें च िाहीं? का ंहें दृश्र् पाहण्र्ासाठीं कलकत्ता, म ंबई, जिल्ली इत्र्ािी मोठ्या शहरािंल्र्ा 
भव्र् पिाियसंग्रहालर्ािं िािें लागेल? हें दृश्र् िेहमींचें च. पण त्र्ािं खोल अिय आहे. गीिाई माउली 
माझी. र्ािंील ‘माझी’ पि केिढें महत्त्िाचें आहे! गीिाई माउली माझी म्हणिे गीिाई माउली जशिार् माझें 
ि सरें काहंींच िाहीं. अशी बालकासारखी अिन्र्िा असली पाजहिे. आत्मोद्धार व्हािर्ाचा असेल िर 
गीिाईिर बालकित् एकजिष्ठा पाजहिे. असा अिय भतिाला र्ािूंि जमळेल. मी िेणिा आहे ही सिि िाणीि 
असल्र्ाजशिार्—पूणय िम्रिेजशिार् आत्मोद्धार कसा होणार. िेणिा ंर्ा पिािूंि भतिाला हा लाभ होईल. ही 
गीिामाउली म्हणिे साक्षात् भगििं च आहेि. भगििं+भति अशी िोडी िमल्र्ािर पडणें आजण रडणें, 
शोक आजण शोक-कारण हें कोठूि उरणार? शोक आजण शोक-कारण िष्ट झाल्र्ािर धमय, श्री, िर्, िैभि हें 
सहि च हािीं पडणार असा भतिाला र्ािूंि अियलाभ होईल. व्र्ासजशष्ट्र् सिंर्ाचा गीिेच्र्ा शिेटीं 
 

यत्र योगेश्वर  कृष्ट्िो यत्र पाथो धनुधशर  । 
ित्र श्रीविनिजयो भूणिरु्ध्शिा नीणिमशणिमशम ॥ 
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हा िसा उद्धार झाला आहे. िसाच ह बेहूब ‘गीिाई माउली’ हा श्लोक आहे. िेिें ग रुजशष्ट्र्, भगििं-भति ही 
भाषा, रे्िें आई-मूल ही भाषा एिढाच फरक. व्र्ासजशष्ट्र् सिंर्ोद्गारािं सिय गीिा फळरूपािें साठंिली 
िशी र्ा प्रिम श्लोकािं सि गीिा मूळ-रूपािें समाजिष्ट झाली आहे. प्रिमिशयिीं च आचार्ांिी गीिेचें मूळ 
िाखजिलें . गीिा म्हणण्र्ापूिीं हा श्लोक म्हटला िाहीं िर िी एक गीिेंि उणीि च राहील असें िाटािें असा 
हा श्लोक आहे. र्ािं प ढील सिय गीिा बीिरुपािें साजंगिली. गीिा ही माझी माउली, मी जिचा एकजिष्ठ 
बालक, मी िेणिा-िम्र. अिंि िन्माचंें पिि आजण शोकमोह गीिाई िष्ट करील. िी िर उचलूि मला 
कडेिर घेईल. माझा िी उद्धार करील—हा र्ा श्लोकाचा अिय म्हणिे सिय गीिािात्पर्यच िव्हे कार्? 
उपिमउपसंहारािरूि गीिािात्पर्य ठरिािर्ाचें िर हें च ठरि िाहीं कार्? र् द्धाला स रुिाि होणार 
इितर्ािं अि यि र् द्ध सोडिो ि उपिेशािंी प न्हा ंर् द्धाला स रुिाि करिो हा किेचा उपिमोपसंहार. पण 
गीिेचा ित्त्िदृष्ट्ट्या उपिमोपसंहार प्रिम मोह आजण शिेटीं मोहिाश हा च ठरि िाहीं कार्? इ. इ. अिेक 
गोष्टींचें अंिरंग थिरुप गीिाईभतिाच्र्ा अंिःकरणाला प्रिीि होऊि मग त्र्ाची एक प्रकारची जटप्पणी च 
मिािं िर्ार होि िािे. 
 

⅟₁ धमयके्षते्र क रुके्षते्र—त्र्ा पजित्र क रुके्षत्रीं 
 
त्र्ा शब्िािंें राििाड्ािं बसूि सिंर् धृिराष्ट्राला क रुके्षत्रिृत्त सागंिो आहे असा िेखािा एकिम 
डोळ्र्ाप ढें उभा केला! 
 

⅛ प्रचजलि सियसामान्र् पाठ ‘सौमिजत्तथििैि च!’ र्ाच्र्ा ऐििीं गीिाईंि ‘सौमिजत्तिर्द्रि’ हा 
पाठ थिीकारला आहे. कारण ⅓ ¼ मध्र्ें ‘द्रोणं च भीष्ट्मं च िर्द्रिं च’ असा उल्लखे आहे. त्र्ाला आधार 
जमळािा म्हणिू. ‘अश्वत्िामा सौमित्ती िर्द्रि जिकणय जह’. 
 

¼₂ ल प्िवपडोिकजिर्ा—वपडोिक जिर्ाबंद्दल ‘श्राद्ध’ शब्ि िापरूि गीिाईिें साियभौम, 
साियकाजलक, जपिृपूिा स चजिली ि जिजधजिधाि गौण ठरजिलें . 
 

२/२ अिार्यि ष्टम्—‘असें रुचे ि िोरासं’ आर्य-अिार्य ही दृजष्ट टाकूि मूळचा भाि माडंला. 
 

अथिग्र्यम्—‘ि गयजि’ शब्ि िापरूि मूळ शब्ि थपष्ट केला. 
अजकर्तिकरम्—‘ि ष्ट्कीर्ति’ शब्ि िापरुि मूळ शब्ि थपष्ट केला. 
⅖ अियकाम हें ग रंुचें जिशषेण ि घेऊि गीिाईिं ग रुभस्ति जसद्ध केली. 
२/१७ रे्ि सियजमिं ििम्—‘ज्र्ािें हें व्र्ाजपलें ’ िेिे जिग यण िेिें ििम् बद्दल ‘व्र्ाजपलें ’ िेिें सग ण 

िेिें ििम् बद्दल ‘जिथिारलें ’ उिाहरणािय ८/८. 
 

२/२६ अि चैिं जित्र्िािं जित्र्ं िा मन्र्से मृिम् 
अििा पाहसी िंू हा मरे िन्मे प्रजिक्षणीं ॥ 

 
—गीिाईिें जित्र् शब्िाची ‘प्रजि-क्षणीं’ अशी फोड करूि ित्त्िज्ञािदृष्ट्ट्या िणूं ििीि भाष्ट्र् च केलें ! 
 

२/२८ अव्र्तिािीजि भिूाजि व्र्तिमध्र्ाजि भारि 
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अव्र्तिजिधिान्रे्ि ित्र का पजरिेििा ॥ 
भिूाचंें मूळ अव्र्तिीं मध्र् िो व्र्ति भासिो 
प न्हा ंशेंिट अव्र्तिीं त्र्ामध्र्ें शोक कार्सा ॥ 

 
ित्त्िज्ञािदृष्ट्ट्या ‘व्र्तिमध्र्ाजि’ चे ‘व्र्ति िो मध्र् भासिो’ असें भाषािंर केल्र्ािें कोणिा ही आके्षप उरि 
िाहीं. मूळ म्हणणें गीिाईिंें जबिचूक माडंलें . 
 

२/३६ वििंिथिि सामथ्रं्—‘विजििील ि झें शौर्य’ 
 
अि यि क्षजत्रर् होिा. क्षजत्रर्ाचें सामथ्र्य शौर्य हेंच होर्. 
 

२/३८ लाभालाभौ िर्ािर्ौ—‘हाजिलाभ–हारिीि’ म ळािंील अथपष्टिा घालजिली. 
२/४९ ब जद्धर्ोग—समत्िब जद्ध—ब जद्धर्ोगासंबधंींचा ख लासा केला. 
¾ ि कमयणामिारंभात्—‘ि कमारंभ टाळूजि’ अिारंभ शब्िाबद्दल उजचि शब्ि घािला. 

 
‘ि च संन्र्सिािेि’—‘संन्र्ासाच्र्ा जिरे्िें जच’ संन्र्ास आजण सनं्र्सि असा गीिेिे थपष्ट फरक 

केला आहे. ‘िैष्ट्कम्र्यजसवद्ध परमा ं संन्र्ासेिाजधगच्छजि’ र्ा िातर्ािरूि हें थपष्ट होिें. संन्र्सि म्हणिे 
संन्र्ासाची केिळ बाह्य जिर्ा. संन्र्ास म्हणिे आंिजरक संन्र्ासािथिा. 
 

३/६ कमेंजद्रर्ाजण सरं्म्र्—रोधूजि सरं्म शब्ि चागंल्र्ा अिी िापरिाि. िो र्ा च जठकाणीं फति 
जिराळ्र्ा अिािें आला आहे. िो गीिाईिें ‘रोध िी’ म्हणूि स धरूि घेिला. 
 

३/३० मजर् कमाजण संन्र्थर्—मि कमें समप यिी—म ळािंील संन्र्थर् शब्िािंला िडलेला भाि 
गीिाईिें ख लिला. 
 

३/३२ मिं ि अि जिष्ठस्न्ि—शासि मोजडिी—भगििंाचें मि म्हणिे शासि च होर्. िें ि अि जष्ठणें 
म्हणिे मोडणें च होर्. 
 

३/३२ जिग्रहः वक कजरष्ट्र्जि—‘बलात्कार जिरियक’. जिग्रह शब्ि चागंल्र्ा अिी असूि म ळािं 
िबरिथिी र्ा अिीं आला िो बिलूि मूळ भाि ख लिला. 
 

४/२ र्ोगो िष्टः परंिप—‘र्ोग लोपला’ म ळािंली भाषा बेसािध होिी. िी लोपला शब्िािें सािध 
केली. ‘र्ोग’ िष्ट होणें शतर् िाहीं. कारण िो अव्र्र् आहे. र्ा च श्लोकापूिीं भगिान् म्हणिाि— 
 

४/१ इमं जििथििे र्ोगं प्रोतििािहमव्र्म् । 
—अशा गीिाईभतिाच्र्ा जटपणीला खरोखर अंि च िाहीं. केिळ िम न्र्ाची म्हणूि ही इिथििः कशी िरी 
जटपणी जिली. पण जिच्र्ािरूि जह हें उघड होिें कीं, गीिाई हें केिळ भाषािंर िाहीं. कोठें गीिाईिें म ळाचा 
भाि अजधक थपष्ट केला आहे, कोठे म ळािर िणूं भाष्ट्र् च केलें  आहे. कोठें म ळािंला शब्ि स धरूि घेिला 
आहे. कोठें बेसािध भाषा सािध केली आहे. कोठें िाकडा अिय करण्र्ाला िाि राहील िेिें जिजश्चि 
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मंगलाियकारी शब्ि िापरला आहे. कोठें थिूल कमयकाडं टाळूि मूलित्ि माडंलें  आहे. कोठें संक जचि 
भासणारा भाि व्र्ापक केला आहे. कोठें जभन्नािािें रे्णारा एक च शब्ि जिजिध बिजिला आहे. कोठें म ळाला 
आधार िेणारा पाठभेंि थिीकारला आहे. कोठें  आड िळणाची भाषा स धारली आहे. कोठें िूरान्िर् सरळ 
केला आहे. आजण हें सिय प न्हा ंसमश्लोकींि साधलें  आहे. खरोखर र्ा कृिीला ि लिा च िाहीं! मोरोपंिािें 
आपल्र्ा काव्र्गं्रिािं अिेक मंत्र साधले आहेि, अिेक र्मके आणली आहेि, अिेक शब्िालंकारािंीं आपलें  
काव्र् मजंडि केलें  आहे. पण िो सिय शब्िाचा च खेळ. रे्िें समश्लोकीची मर्ािा संभाळूि केिढी अिाची 
भव्र् लेणी जिमाण केली आहेि! िणूं कार् गीिेच्र्ा आत्म्र्ाची च गीिाईिें गाठं घालूि जिली आहे. 
ज्ञािेश्वरमहारािािंा श्रोिे िें म्हणिाि िेंच रे्िें गीिाईकाराला लागूं पडिें. 
 

िंूिें श्रीम रारी । म्हजणिलें  प्रगट करीं । 
िे अजभप्रार् गव्हरीं । झाजंकलें  आम्हीं १३/८५५ 
िें िेिाचे मिोगि । िाजिि आहासी िंू मूिय १३/८५६ 

 
गीिाई-जिजमत्तािें गीिेच्र्ा गव्हरािं झाकलेले भाि आचार्ांिी समश्लोकीची मर्ािा साभंाळूि अत्र् त्कृष्ट 
िऱ्हेिें प्रगट केले. ज्ञािेश्वरमहारािािंा िें काम करिािंा जिथिाराचा आधार होिा. रे्िें िो जह आधार 
ि टलेला असूि िें काम केलें  गेलें  हा जिशषे होर्. 
 

र्ा समश्लोकींि शकंर ज्ञािेशाजि भाष्ट्र्काराचें उत्कृष्ट अियजह सामािले गेले आहेि हा र्ा 
भाषािंराचा आणखी एक जिशषे होर्. िरिर चाळूि जह ही गोष्ट लक्षािं आल्र्ाजशिार् रहाि िाहीं. काहंी 
सहि जिसणारी उिाहरणें पाहंू— 
 

२/५१ पिं गच्छंत्र्िामर्म्—र्ािर शकंराचार्य ‘िजिष्ट्णोः परमं पिं’ र्ा श्र िीच्र्ा आधारें—पिं—
परमं जिष्ट्णोः—असें भाष्ट्र् करिाि. िें भाष्ट्र् ज्ञािेश्वर 
 

मग जिरामर्भजरि । पाििी पि अच्र् ि । 
िे ब जद्धर्ोगर् ति । धि धयरा ॥ 

 
असें ज्ञािेश्वरींि समाजिष्ट करिाि. िे ज्ञािेश्वराचें शब्ि 
 

“पाििी पि अच्र् ि” असे गीिाईि घेिले आहेि ‘अच्र् िपि’ म्हणिे जिष्ट्णूचें परमपि. िसेंच 
अच्र् ि पि म्हणिे अिार्म पि हे िोन्ही अिय एकाच अच्र् ि जिशषेणािं गीिाईिें सामािलें . 
 

१८/४६ थिकमयणा िमभ्र्च्र्य—र्ािर ज्ञािेश्वरमहारािािंीं 
 

िर्ा सिात्मका ईश्वरा । थिकमयक स माचंी िीरा । 
पूिा केली होर् अपारा । िोषालागीं ॥ 

 
अशी ओिी जलजहली आहे. पूिेची भाषा आल्र्ाम ळे कमें थिाभाजिकपणें च फ लें  ठरलीं ही च ज्ञािेशाचंी भाषा 
गीिाईंि घेिली आहे. 
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थिकमयक स मीं त्र्ासं पूजििा ंमोक्ष लाभिो. 
४/३२ एि ंबह जिधा र्ज्ञा जिििा ब्रह्मणो म खे 

 
—अििेिारणे अिगम्र्मािाः ब्रह्मणो म खे—शकंराचार्य, त्र्ािरूि गीिाईंि— 

जिशषे बोजललें  ििेें असे र्ज्ञ अिेक हे । 
९/२ रािजिद्या रािग ह्य ंपजित्रजमिम त्तमम् 

 
—आजण धमाचें जििधाम । िेविजच उत्तमाचें उत्तम—ज्ञािेश्वर त्र्ािरूि गीिाईंि—रािजिद्या महाग ह्य 
उत्तमोत्तम पािि 
 

४/३ रहथर्ं ह्यिेि त्तमम् 
—हें िीिींचे जििग ि ।—ज्ञािेश्वर 
त्र्ािरूि गीिाईंि—िीिींचे गूि हें िोर 
 

१०/१२ परं ब्रह्म परं धाम 
—परं धाम—परं िेिः—शकंराचार्य 
त्र्ािरूि गीिाईंि—परब्रह्म महािेि 
 

१२/१९ ि ल्र्वििा थि जिमौिी 
—िो वििेिें िेघे इ. इ. ज्ञािेश्वर 
त्र्ािरूि गीिाईंि—वििाथि जि ि घे मौिी. 
 

१८/६१ ईश्वरः सियभिूािा ंहृदे्दशऽेि यि जिष्ठजि । 
भ्रामर्न्सियभिूाजि र्ंत्रारूढाजि मार्र्ा ॥ 

—र्ंत्रारूढाजि—र्ंत्राजण आरूढाजि अजधजष्ठिाजि इि—इजि इि शब्िः अत्र द्रष्ट र्ः—शकंराचार्य 
त्र्ािरूि गीिाईंि— 
मारे्िें चाळिी त्र्ासं िणूं र्तं्रािं घाल िी 

 
७/९२ मार्ैि जिजहिान् 

—मर्ा परमेश्वरेण सियजे्ञर् कमय फल जिभागिर्ा जिजहिान्—जिर्तमिान्—शकंराचार्य, त्र्ािरूि गीिाईिं—
मग माजगिले भोग पाििी मीं जच जिर्तमले ॥ 
 

११ जिशो ि िािे— 
—जिङमूढो िािः अजस—शकंराचार्य 
त्र्ािरूि गीिाईंि—जिङ्मूढ झालों. 
 

१०/७ एिा ंजिभवूि र्ोगं च मम र्ो िजेत्त ित्त्ििः 
जिभवूि—जिथिारं; ित्त्ििः र्िाित्—शकंराचार्य, त्र्ािरूि गीिाईिं—’ हा र्ोगर् ति जिथिार 

माझा िो िीट ओळखे. 
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१४/५ जिबध्िंजि 
—जिबध्िंजि इि—शकंराचार्य 

िणूं िेहािं ि ंजपिी—गीिाई 
 

२/३४ अकीर्ति चाजप भिूाजि किजर्ष्ट्र्जंि िेऽव्र्र्ाम् 
—ि झी अक्षर् ि ष्ट्कीर्ति गाि राहिील—जटळक 
अखंड लोक गािील ि ष्ट्कीर्ति िगिीं ि झी—गीिाई 
 
८/९ कवि प राण ं
—कवि—िािंिर्तशिं सियज्ञ—ंशकंराचार्य 

सियज्ञ किा ग रु िो प राण—गीिाई 
 

अशी उिाहरणें िेण्र्ािं काहंीं अिय िाहीं. कारण अशीं कोणकोणिीं आजण जकिी उिाहरणें िेणार? 
मि ष्ट्र् सम द्राकाठीं िािो आजण िेिें िाळंूि पडलेले जचत्रजिजचत्र रंगाचे जिजिधाकृिीचे शखंवशपले गोळा 
करिो. िे घरीं घेऊि िािें असें त्र्ास िाटिें िों च त्र्ाच्र्ा मिािं जिचार रे्िो; घेऊि जकिी िाणार? आजण 
र्ा रत्िाकराच्र्ा िळाशीं करोडों रत्िें लपलेलीं आहेि. त्र्ाचंें कार्? शिेटीं असा जिचार करिा ं करिा ं
एकच जिचार जटकिो िो हा कीं, आपल्र्ा घरीं रे्िलीं रत्िे घेऊि िाण्र्ापेक्षा ंआपण च र्ा रत्िाकरािं र्ा 
अमृिसागरािं लीि होऊं र्ा. ज्ञािेश्वराचंें गीिाभाष्ट्र् इिकें  अमृिमर् कसे िठलें? कारण िें गीिामृिािं 
लीि झाले होिे. गीिाईची अशीच गोष्ट आहे. जिच्र्ा जठकाणीं रातं्रजििस लीि झाल्र्ाजशिार् जिची गोडी 
कळािर्ाची िाहीं. अमृिाची ही िऱ्हाच मोठी जिजचत्र आहे. इिर रस आपण म खािं घालिो िेव्हा ं त्र्ाचंी 
गोडी प्रिीि होिे. हा गीिामृिरस आपण म खािं घालण्र्ाचा प्रर्त्ि करू िर त्र्ािें जिशषे लाभ होणार 
िाहीं. आपण च र्ाच्र्ा म खाि पडार्ला हि.े आपण च र्ाच्र्ा जठकाणीं लीि व्हािर्ाला पाजहिे. िर च 
त्र्ाची गोडी कळेल. िर च आपण खरे रसमर् होऊं. िेव्हाचं आपणाला खरा रस कळेल. केिळ पूिाचार्ांचे 
पचजिलेंलें  भाष्ट्र् च र्ािं जमळेल असें िाही. गार् कजठण कडबा पचजििे ि िूध िेिे िसे मूळ व्र्ासाचें गूढ 
शब्ि अिेकािािें एक च शब्िािं प्रकटलेले जिचार जह िेिें आपल्र्ाला जमळिील इिकें  च कार् पण कोणा जह 
भाष्ट्र्कारािंें आिपरं्ि ि केलेले असे त्र्ािरचे आचार्ांचे थििः चे भाष्ट्र् जह आपणासं र्ािं पाहािर्ास 
जमळेल. 
 

१६/८ अपरथपरसंभिंू जकमन्र्त्कामहैि कम्—र्ािंील ‘अपथपरसंभिंू’ र्ािरचे सिय प्रम ख 
भाष्ट्र्काराचंें भाष्ट्र् पहा. 
 

अपरथपरसंभिंू—काम प्रर् तिर्ोः स्त्रीप रुषर्ोः अन्र्ोन्र्सरं्ोगात् िगत् सि ंसंभिंू—शकंराचार्य 
 

याकारिें कामें । स्त्रीपुरुषयु्में 
णमळिी येथ जन्द्मे । आघिें जग ॥ 
आणि जें जें अणभिंाषें । स्िाथािंागीं हें पोषे 
पाठीं परस्परें दे्वषें । कामणि नार्ी ॥ 
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अपरथपरसंभिंू म्हणिे एकमेकापासूि जह ि झालेंलें—जटळक. काममूलक हें सारें कोठलें  सहकार्य 
िें—गीिाई. 
 
अपरथपरसंभिू हा १६/८ मधील जििािाथपि शब्ि. शकंराचार्ांिीं त्र्ाचा परथपर सभंिू असा अिय घेिला. 
ज्ञािेश्वरािंीं ििि सार च परंि  उत्पजत्तबरोबर जििाश जह िाखजिला. महात्मािींिीं जह शकंराचार्ांचा च अिय 
घेिला. जटळकािंीं जिराळा च अिय केला. परंि  अपरथपरसंभिू म्हणिें ‘सहकार्यरजहि’ हें गीिाईकाराचंें 
भाष्ट्र् सिय भाष्ट्र्काराहूंि िगेळें  आहे. िग सहकार्ािर चाललेंलें  आहे, हें ि माििा ं केिळ थििःच्र्ा 
कामिेसाठीं िाटेल िे करण्र्ाची आस री प्रिृजत्त असिे. हें र्ांि इिर भाष्ट्र्ािूंि ि जमळालेंलें  ििीि िशयि 
लाभलेंलें  आहे. स्त्रीप रुषापंासूि च सिीि िग झालें  हें समिा कोणी मािीि असेल म्हणूि का ंिो अस री 
ठरेल? आस रीपणा हा ईश्वर आहे हें ि मािणें वकिा ित्संबधंीं संशर् प्रकट करणें वकिा िगि त्पजत्तच्र्ा 
उपपजत्तपैकीं अम क उपपजत्तिर अिलंबूि िाहीं. िर मी च कार् िो ईश्वर. मी च सियश्रेष्ठ. सहकार्ाची मला 
िरूर िाहीं. मी करीि िी पूियजिशा. माझ्र्ा कामिेसाठीं मला लागेल िें मी करीि र्ा जिलक्षण अहंिृत्तींि 
आस रीपणा आहे. 
 

१८/६३ र्िेच्छजस ििा क रु 
—थिचे्छेिें र्ोग्र् िें करीं—गीिाई 

‘र्ोग्र् िें’ हे शब्ि म ळाला िोडल्र्ाम ळें; गीिारहथर्कारािंा िी लाबंलचक टीप द्यािी लागली आहे िी रे्िें 
टळली आहे. भगिान् अि यिाला इच्छाथिािंत्र्र् िेिाि. पण र्िेच्छाचार करण्र्ासाठीं िव्हे. भगििंाचं्र्ा 
म्हणण्र्ाचा जिचार करूि त्र्ािं शिेटीं िें र्ोग्र् जिसेल िें कर. असा च म ळाि भाि आहे. 
 

२/५९ ििा गंिाजस जििेिं श्रोिव्र्थर् श्र िथर् च 
—‘आलें  रे्ईल िें कािीं िेव्हा ंजिरजिशील िंू’—गीिाई. र्ािं जििेि म्हणिे कंटाळा असा अिय केला िर िो 
िमि िाहीं. कारण भजिष्ट्र्काळचें िें ‘श्रोिव्र्’ त्र्ाचा जििेि कसा संभिले?—म्हणूि गीिाईमध्र्ें जििेि 
म्हणिे ‘श्रिण जिरििू टाकणें’ असें भाष्ट्र् केलें  आहे. र्ा ििीि भाष्ट्र्ािं श्रिणाबद्दल ि च्छिा िाहींशीं झाली. 
श्रिणाची भीजि जह गेली. श्रिणाचंें खरें कार्य सूजचि झालें . ि जिमोह झाल्र्ाजशिार् श्रिणाचा लाभ जह होि 
िाहीं. उलट ब जद्ध घोटाळिे हें जह र्ािं कळूि आलें . 
 

 सशंर् छेिणें. ही भाषा सशंर् म्हणिे अज्ञाि आजण अश्रद्धा म्हणूि र्ोिली. ही च भाषा 
घेऊि अि यिािें प्रश्ि जिचारला, एिन्मेसंशर्ं कृष्ट्ण छेत्त महयथर्शषेिः ६/३९. परंि  रे्िें संशर् शब्ि शकंा र्ा 
अिीं आहे. म्हणूि गीिाईंि ‘माझा संशर् हा कृष्ट्णा िंू जच फेडी म ळािं िी—असा फेडी शब्ि िापरला. 
 

४/२८ द्रव्र्र्ज्ञाथिपोर्ज्ञा र्ोगर्ज्ञाथििापरे । 
थिाध्र्ार्ज्ञािर्ज्ञाश्च र्िर्ः संजशिव्रिाः ॥ 

 
‘द्रव्र्र्ज्ञ’ ह्या जठकाणीं ज्र्ा अिािें िापरलेला शब्ि आहे त्र्ा अिांिें ४/३३ श्रेर्ान्द्रव्र्मर्ाद्यज्ञाज्ज्ञािर्ज्ञः 
परंिपः—िापरलेला िाहीं. म्हणूि द्रव्र्र्ज्ञ = द्रव्र्ापयणें असें भाष्ट्र् गीिाईंि केलें  आहे ि ४/३३ मध्र्ें 
द्रव्र्र्ज्ञ शब्ि िसा च ठेिला आहे. 
 

१८/३० प्रिृवत्त च जििवृत्त च कार्ाकारे् भर्ाभरे् । 
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बंधं मोकं्ष च र्ा िजेत्त ब जद्धः सा पािय साजत्त्िकी ॥ 
 
—‘अकियव्र्ें बधंभर् कियव्र्ें मोक्ष जिभयर् 

िाणे सोडंू धरंू त्र्ास ब जद्ध साजत्त्िक ओळख’—गीिाई कोणत्र्ा जह भाष्ट्र्कारािें मळू व्र्थि पिाचंा 
असा अियसमाहार केला िाहीं. ि प्रिृजत्तजििृजत्तचे इिके अगिीं सहि, साधे, सरळ, अिय जिले िाहींि. 
 

१३/१० जिजितििेशसेजित्ि ंअरजिियिससंजि 
—एकािंाजिषर्ीं प्रीजि ििसगंािं िािड—गीिाई 
प्रीजि शब्िाचीं कारणें िोि (१) अरजिियिससंजि हा आधार 

(२) ‘जिजिति िेशसेजित्ि’ं हें जिजश्चि थिूल लक्षण होईल. 
गीिा असें थिूल लक्षण िाखिील िर ‘ििािरें जह एकािंािं राहिाि’ असा त्र्ािर आके्षप रे्ईल. म्हणिू 
एकािंिृजत्त (प्रीजि) िाखिली. 
 

७/९ िेिश्चास्थम जिभािसौ ७/१० िेिथिेिस्थििामहम् 
—असें अग्िींि उष्ट्णिा—िेिथव्र्ािं जह िेि मी—गीिाई. एकामागिू एक आलेल्र्ा र्ा िोि श्लोकािंील 
िेि शब्िाचे असे थपष्ट जभन्नािय कोणी च जिले िाहींि. 
 

आचार्ांच्र्ा गीिाईिंील थििंत्र भाष्ट्र्ाचीं अिेक उिाहरणें ज्र्ािें त्र्ािें थििः च पहािर्ास हिींि. 
गीिाई ही समिण्र्ास िशी स लभ आहे िशी िी र्ा दृष्टीिें समिण्र्ास अत्र्ंि कजठण जह आहे. खडक 
फोडल्र्ाजशिार् पाणी जमळि िाहीं, खोल ब डी मारल्र्ाजशिार्, सम द्रािंील रत्िें कोठूि जमळणार? हिारों 
कोळशाचंा ढीग बािूस सारण्र्ाचें श्रम आधीं. मग च जहरे हािीं लागािर्ाचे. फळझाडाचंी िोपासिा च 
म ख्र्. झाडासाठीं १०-१२ िषें खपािें िेव्हा ंफळ खािें. िसें च रे्िें आहे. भस्तिपे्रमािें खपािें, ग रुश श्रूषा 
करािी, साध सिंािंा जिचारािें, िेव्हाचं र्ा गीिाईंचें ममय कळािर्ाचें. िसिसें कळेल िसिसें प ढें च 
िािर्ाचें. रे्िें िाबंणें िको च. रे्िें प ढें िािें िों िों अजधकाजधक ज्ञािसंपजत्त लाभेल. 
 

एिढ्यासाठीं च िोर गं्रिािर भाष्ट्र्प्रजिभाष्ट्र्, टीका प्रजिटीका, अशी परंपरा जिमाण होि असिे. 
भाष्ट्र्टीकाजि प्रिृजत्त म्हणिे आक ं जचि ब द्धीचें लक्षण िव्हे. िोर गं्रिासाठीं िी एक अत्र्ािश्र्क गोष्ट होऊि 
बसिे. त्र्ािं जिष्ट्कारण िाि आजण श ष्ट्किा जिमाण झाली िर िो िोष म्हणिा ंरे्ईल. पण ही प्रिृजत्त अजिशर् 
पजित्र आजण आिश्र्क आहे. र्ािं शकंा च िाहीं. गीिेिर शकंरज्ञािेशािींचीं भाष्ट्र्ें िसिीं िर गीिा कशी 
कळिी? हे र्ा भाष्ट्र्काराचें केिढे उपकार आहेि. टीकाभाष्ट्र्ाचंी अथखजलि परंपरा चालण्र्ाला लार्क 
असे गं्रि िगािं एकाएकीं जिमाण होि िाहींि. असे िैिीगं्रि शब्ि, िकय  वकिा कोणत्र्ा जह साजहत्र्ािें उत्पन्न 
होऊं शकि िाहीं. िें साक्षात् ईश्वरी िेणें असिें. त्र्ा पाजठमागे अिंि िन्माच्र्ा स कृिाची िोडी असिे. 
बािरार्णाचंी ब्रह्मसूत्रें, पाजणिीचें व्र्ाकरण सूत्राष्टक, हे अल्पाक्षरत्िाच्र्ा साच्र्ािं बसजिलेले गं्रि. हे अिेक 
संिभय आजण िकाचे मूर्तिमंि अकय  होि. हे टीकाभाष्ट्र्ािाचंिू कळि िाहींि. गीिा शब्िाचंी काटकसर करीि 
िाहीं असें िाहीं. गीिेमध्र्ें अिंििकय परंपरा ग्रजिि झालेली िाहीं असें जह िाहीं. पण िें जिचें िैजशष्ट्ट्य िाहीं. 
िी मोकळेपणािें, साधेपणािें बोलिे. पण िे बोल इिके जबिमोल असिाि कीं त्र्ािंला जसद्धािंािय समग्र 
उलगडि िाहीं. िे ‘ित्त्िािीचे पार्ाळ’ असिील, िे ‘ग रुकृपािंि लेईले’ असिील. अशा िोर 
संिभाष्ट्र्कारािंा च जिचें हृद्गि समििें. एक िळे पाजणिीर्सूते्र वकिा बािरार्णसूत्रें भाष्ट्र्ाजशिार् 
कळिील जह. कारण सूत्ररचिा ही खरोखर कोशरचिेप्रमाणें र्ाजंत्रक थिरूपाची असिे. उत्सगय आजण 
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अपिाि एकामागिू एक रचि िािर्ाचे ही त्र्ािंली म ख्र् पद्धजि. पण गीिा सिंभाष्ट्र्काराच्र्ा मििीजशिार् 
कळािर्ाची िाहीं. मािेचा हाि धरल्र्ाजशिार् बालक चालू शकि िाहीं. गीिेचा हाि म्हणिे 
संिभाष्ट्र्काराचें भाष्ट्र् होर्. त्र्ाजशिार् मि ष्ट्र्ाला जिच्र्ा बरोबर चालिा ंर्ािर्ाचें िाहीं. गीिेप ढे कोणिा जह 
िोर मि ष्ट्र् असो, िो बालक च ठरेल. मग सामान्र्ाचंी किा च कार्? गीिाई हें एकापरींिें गीिेचें भाष्ट्र् 
आहे च. ििाजप त्र्ा गीिाईिर जह गीिेप्रमाणें च भाष्ट्र्प्रजिभाष्ट्र् टीका प्रजि टीका र्ाचंी सिि परंपरा 
चालािर्ास पाजहिे. िर च जिची जिजिध िशयिें लाभिील. महाराष्ट्र भाषेि इितर्ा िोर र्ोग्र्िेचा हा गं्रि 
जिमाण झाला हें केिढे भाग्र्! गीिाईिंील प्रत्रे्क पिाचा, प्रत्रे्क शब्िाचा कोश पाजहिे. त्र्ािं सिय अिय, 
व्र् त्पजत्त, व्र्ाकरणाजि सिय अंगें पजरपूणय सििलेलीं हिींि. गीिाईंिील श्लोकाचंा अिेक िऱ्हेिें िौलजिक 
अभ्र्ास माडंािर्ास हिा. गीिेप्रमाणें च गीिाईचें जह उत्तम िऱ्हेिें वचिि, मिि, पठि, भाष्ट्र्ाजि लेखि 
व्हािर्ास पाजहिे. कारण शेंकडों गं्रिाचं्र्ा िाचिािें िे जमळािर्ाचें िाहीं िे अशा एका च गं्रिाच्र्ा अभ्र्ासािें 
लाभिें. हा एक च गं्रि महाराष्ट्रािं ब्रह्मजिदे्यचा स काळ करण्र्ाला पूणय समिय ठरेल. र्ा एका च गं्रिािं सिय 
प्रथिािें समाजिष्ट झालीं. उपजिषिें गीिा ि ब्रह्मसूत्रें िीि प्रथिािें जमळूि प्रथिाित्रर्ी होिे. सिंािंीं एकट्या 
गीिेंि च सिय प्रथिाित्रर्ीचा भाि पजरपूणय िऱ्हेिें अि भजिला. जिरजिराळ्र्ा आचार्ांिीं प्रथिाित्रर्ीिर भाष्ट्र् 
जलजहलीं. परंि  संिािंीं एकजिष्ठपणें गीिेचा च गौरि केला. र्ाचें कारण हें च. 
 

संिापं्रमाणें च आचार्ांचा अि भि असल्र्ाकारणािें त्र्ांिी आपलें  सिय लक्ष गीिाईिर कें जद्रि केलें . 
सिय ििेििेािं, महाभारिाजि, िीििेजिहास, र्ोग-शास्त्र आजण ब्रह्मजिदे्यचे सिय जसद्धािं र्ा लहािशा गं्रिािं 
साररूपािें उिरलेले असल्र्ाम ळें  र्ा गं्रिाचा अंिबाह्य प्रत्रे्क बाबीची आचार्ांिी सूक्षम छाििी करूि कोठें 
जह जढलेपणा राहंू जिला िाहीं. गीिेिर जलजहणें ही केिढी िबाबिारी हें िणूं त्र्ािरूि समिूि रे्िें. 
गीिाईंिील प्रत्रे्क कािामात्रा, अि थिार, िलेाटंी जह बरोबर आहे अशी त्र्ािंी खात्री करूि घेिली. 
गीिाईमध्र्ें कोठें जह अजिजश्चििा आजण धरसोड ठेिली िाहीं. 
 

(१) संथकृि ऱ्हथिािं शब्ि ऱ्हथि च र्ािर्ाचे. 
(२) जह हें अव्र्र् िेहमीं ऱ्हथि 
(३) ऊजि उिी उिी ऊजिर्ा—ंएक अक्षर ऱ्हथि िर ि सरें िीघय 
(४) जच िेहमीं ऱ्हथि 

 
असे अिेक बाबींचें जिजश्चि धोरण गीिाईप्रमाणें मराठीं भाषेंिल्र्ा आिापंरं्िच्र्ा कोणत्र्ा जह पद्यगं्रिािं 
जिसूि रे्ि िाहीं. मोरोपंि आजण ज्ञाििेि र्ाचंा भाषाश द्धीबद्दल कटाक्ष आहे. पण गीिाईची श द्धिा 
त्र्ाचं्र्ापेक्षा जकिी िरी पट अजधक आहे. गीिाईची भाषाश जद्ध िाखिािर्ाची िर गीिाईचें सपूंणय शास्त्रश द्ध, 
सूत्रबद्ध व्र्ाकरण च द्यािें लागेल. केिळ अि िाजसक पजरगणिेची 
 

(१) अि िाजसक जिभतत्र्ाचं्र्ा अिेकिचिी प्रत्र्र्ापूंिी 
(२) प्रिमा ि सप्िमी ई, आं प्रत्र्र् हा अपिाि 
(३) िप ंसकवलगाच्र्ा सजिकार प्रिमा अिेक िचिािंािर 
(४) िप ंसकवलग प्रिमा एकिचि ‘इ, उ, ए’ कारािं शब्िािंािर 
(५) िृिीर्ा िोन्ही िचिीं सिय प्रत्र्र्ािंर 
(६) सप्िमी ‘ि’ खेरीि सिय प्रत्र्र्ािंर 
(७) जििीर्ा-चि िी िोन्ही िचिीं ‘िें’ प्रत्र्र्ािंर 
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(८)जििीर्ा-चि िी अिेक िचिीं ‘िा’ं प्रत्र्र्ािंर 
(९) िियमाि-भिू जिन्ही वलगीं िोन्ही िचिीं प्रिम प रुषाचं्र्ा प्रत्र्र्ािंर 
(१०) ‘ए’ ‘ई’ आज्ञािी प्रत्र्र्ािंर 
(११) ऊं, िा,ं उिीर्ा,ं ऊजिर्ा,ं कृिंिािर 
(१२) भाि ेजिर्ापिरूपािंािर 
(१३) ओंि, खेंच, गाठं, धािं, िेंच, कापं—र्ा धािूच्र्ा स रुिािीच्र्ा थिरािंर 
(१४) हाकं, िािं, झापंड, शेंिट, लेंकरंु—र्ा िामाच्र्ा स रुिािीच्र्ा थिरािंर 
(१५) पाचं ह्या संख्र्ािाचकाच्र्ा स रुिािीच्र्ा थिरािंर 
(१६) ‘काहंीं’ र्ा सियिामाच्र्ा (अगर जिशषेणाच्र्ा) स रुिािीच्र्ा थिरािंर 

 
(१७) िेव्हा,ं िेव्हा,ं कीं, मधें, प ढें, मागें, खालीं, म ळें, म ळीं, िों, आधीं, पाशीं, रे्िें, इिें, जििें, 

िेिें, जििें, िेिें, क ठें, जिषीं, कधीं, बरें, आिा,ं िणू,ं पूिीं, प न्हा,ं शिेटीं, ित्त्ििा,ं थिर्ें, थििा,ं साठीं, हळंू, 
सिें, थिभाििा—ंर्ा अव्र्र्ािंािर 
 

(१८) चहंू िजद्धिािंािर 
(१९) मीं, आम्हीं, ि म्हीं, कोणीं, ह्या सियिामािंािर कमयजणसाठीं 
(२०) िाहीं जिर्ापिािंािर 
(२१) िंू सियिामािंर 

 
अशीं एकिीस सूत्रें िर्ार होिील. आजण खरोखर च अशा गं्रिाधारें केलेला व्र्ाकरणाजि शास्त्राचंा अभ्र्ास 
हा च खरा अभ्र्ास ठरेल. 
 

केिळ शास्त्र जशकािर्ाचें म्हणूि शास्त्र जशकणें िगेळें  आजण त्र्ा शास्त्रािारें ब्रह्मजिद्या, भस्ति, अध्र्ात्म 
आजण िीजि र्ाचंा पजरपोष करणारा गं्रि अभ्र्ासािर्ाचा ही गोष्ट िगेळी. ग रुत्िमध्र्ाला सोडूि गेलेली िथि  
जिराधार आजण अगजिक होिे. िेिें थिैरिा रे्िे. मग अलंकारशास्त्र अलंकाराच्र्ा जमषािें जिषर्लोल पिेंि 
जशरिें, अियशास्त्र कामशास्त्राला अि सरंु लागिें, व्र्ाकरण शास्त्राला ‘िृपः िृपौ िृपाः’ असा रािजिष्ठेचा 
जिकार िडिो. िें रामः रामौ रामाः र्ा रामभतिींि रमेिासें होिें. साजहत्र्शास्त्र हािंी हािंी करूि केिळ 
भोगजिलासाचें साजहत्र् जिमाण करिें. न्र्ार्शास्त्रािं ईश्वर िाहीं असा अन्र्ार्ीं जसद्धािं िाखल होिो. 
गजणिशास्त्रािं िारूचीं गजणिें िाखल होिाि, गौळण ि धािं पाण्र्ाची भेसळ करिे, त्र्ाचे प्रमाण काढा. 
असली चोरी िेिें जबिजिक्कि जशकजिली िािे. असे अिेक अििय जिमाण होिाि. परमािय स टला कीं सिय 
शास्त्रािय व्र्ि होिो. प्राण गेला कीं सिय क डी जकड्ािंीं ब िब िूि िािे. पोपट गेला कीं वपिरा व्र्िय. 
सिाचार गेला कीं घर थमशाि. पाणी आटलें  कीं ििीची शोभा राहाि िाहीं. आईजशिार् मूल अिाि ठरिें. 
म्र्ाि जकिी ही स ंिर असो शस्त्राजशिार् िें जिरुपर्ोगी. सिय शास्त्राचंी अशीच स्थिजि आहे. िीं परमािाच्र्ा 
मर्ािेंि राहिील िर त्र्ािंा अमर्ाि सामथ्र्य आहे. परमािाच्र्ा आश्रर्ािें च त्र्ािंा वकमि आहे. 
अंकाजशिार् शून्र्ाला कार् वकमि? शून्र्ें िाटेल जििकीं िाढिलीं िरी त्र्ािंा काहंीं च वकमि िाहीं. 
ज्र्ाप्रमाणें मािेच्र्ा सहिासािं म लगा सहिपणािें अिेक िऱ्हेचें जशक्षण घेऊि आपला जिकास करिो. 
त्र्ाप्रमाणें गीिेच्र्ा सहिासािं अिेक शास्त्राचंा जिकास होऊं शकिो. आजण ज्र्ािें त्र्ा गीिामाउलीचे चरण 
दृढ धरले त्र्ाला िी सिय शास्त्रािंली दृजष्ट जह सहि िेिे. सिय शास्त्राचं्र्ा िपशीलाचा छेि करूि, सिय शास्त्राचंें 
सार, सिय शास्त्राचंा आत्मा, कार्यकारणाच्र्ा शृखंलेपलीकडे असलेल्र्ा त्र्ा कारणाचें जह कारण िी िाखििू 
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िेिे. आपल्र्ा एकजिष्ठ बालकासाठीं गीिाई कोणत्र्ा जह िऱ्हेचें उणें भासूं िेि िाहीं. जिच्र्ा ममिेला सीमा च 
िाहीं. आपल्र्ा बालकाचें सिय कौडकौि क िी प रििे. 
 

असो मोठा दुरािारी भजे मज अनन्द्य जो 
मानािा िो जसा साधु त्यािा संुदर णनश्चय ॥ 

 
ि राचाऱ्र्ािंला ि राचारी जह असो, िो अिन्र्भािािें जिच्र्ाकडे गेल्र्ािर िी त्र्ाचे अश्रू प शील. त्र्ाचा 
कलंक ध ििू काढील. त्र्ाला श्रेष्ठ साध पििीला िेऊि पोंचजिल. 
 

धरुणन आसरा माझा भोळे स्त्रीिैश्यरू्द्र णह । 
कीं पापयोणन जे जीि िे णह मोक्षास पाििी ॥ 

 
सामान्र् जस्त्रर्ािंा घरािंलें  काम करूि िळे असा फार िोडा राहिो. परंि  अशी अगिीं एखािी भोळी स्त्री का ं
असेिा िी अल्प काळ िरी गीिाईच्र्ा पार्ाशीं िाऊि बसेल, जिचा आसरा घेईल, िर मोठमोठ्या पंजडिािंा 
िो लाभ व्हािर्ाचा िाहीं, िो जिला गीिाई सहि करूि िेईल. िी च गोष्ट व्र्ापाऱ्र्ाचंी. िी च गोष्ट शूद्राचंी. 
उद्योगाच्र्ा अिेक उलाढालींि िळे िाहीं, मिूरीच्र्ा सिि कष्टािं िळे िाहीं. ब्रह्मजिदे्यच्र्ा संथकाराचा थपशय 
होि िाहीं, सगळी शस्ति बजहम यख, िगाच्र्ा व्र्िहारािं खचय होि आहे. िरी जह अल्पसें लक्ष िरी गीिाईच्र्ा 
चरणीं लागलें  िरी िी माउली ह्या अल्प लक्षाचें महान् रूपािंर करील. सकलििे–ििेािंाचें रहथर् िी प ढें 
माडंील. कालसाधि अल्प असलेले स्त्री-िैश्र्शदू्र असोि कीं ब जद्धसाधि अल्प असलेले पापर्ोजि पश िृक्ष 
िड असोि. गीिाईच्र्ा अिन्र्िेम ळें  त्र्ाचंी कालशतिीची, ब जद्धशतिीची, पूिाचारभ्रष्टिेची कोणिी च 
उणीि जशल्लक राहणार िाहीं. सिय िऱ्हेचा कमीपणा, सिय िऱ्हेची उणीि ही गीिाईकडे िोंपरं्ि गेलीं िाहीं, 
िोंपरं्ि च. िेिें गेल्र्ािर कोणिी च उणीि भासािर्ाची िाहीं. िोंपरं्ि च ििीला आटूि िािर्ाची भीजि. 
िोंपरं्ि सम द्राचा थपशय झाला िाहीं िोंपरं्ि च चोरापंासूि ल बाडलें  िाण्र्ाची भीजि. िोपरं्ि िगराचा प्रािं 
लागला िाहीं िोंपरं्ि च अंधारािं चाचंपडण्र्ाची भीजि, िोंपरं्ि सूर्ोिर् झाला िाहीं. गीिाईच्र्ा 
पािपद्माचा एकिा ंएकजिष्ठपणें आश्रर् केल्र्ािर कोणिी च उणीि राहािर्ाची िाहीं. इिकें  च कार् पण 
िी िर्ाळू माउली आपलें  सकल ऐश्वर्य आपल्र्ा म लापं ढें ठेिील. खरोखर आईला थििःला काहंीं च िको 
असिें. आईचें सिय काहंीं म लासंाठीं. जिचें खाणें, जपणें, बसणें, उठणें सिय काहंीं म लासंाठीं च. जिच्र्ा 
जिििमािं अिेक जभन्न जभन्न व्र्ापार जिसोि. पण आपल्र्ा बालकाचं्र्ा कल्र्ाणेच्छेिें च िी िें िें व्र्ापार 
करिे. ििीच्र्ा जठकाणीं अिेक िेखाि े जिसिाि. कधीं जिच्र्ा पाण्र्ािं लाटा उसळल्र्ा आहेि, कधीं िी 
पियिािरूि उडी घेि आहे. कधीं जिच्र्ा पाण्र्ािं ि धासारखा सियत्र च फें स जिसि आहे. कधीं िी अगिीं 
संि िाहाि आहे. आजण त्र्ा आरशािं िृक्षििथपजि आपलें  प्रजिवबब पहाि आहेि. कधीं जिची जिलक्षण 
खळबळ चाललेली आहे, असे अिेक प्रकार जिच्र्ा जठकाणीं जिसिाि. पण काहंीं झालें  िरी ििी िी ििी च. 
जिच्र्ा जठकाणीं एक च करुणेची धार िाहाि असिे. त्र्ा रूपेरी थिच्छ िीििाजशिार् खरोखर िेिें ि सरें 
काहंी च िसिें. त्र्ाप्रमाणें गीिाईच्र्ा जठकाणीं कोणत्र्ा जह गोष्टी असोि, जिच्र्ा जठकाणीं केिढें जह मोठें 
ित्त्िज्ञाि असो, जिचीं थिरूपें अध्र्ार्ा अध्र्ार्ाला कशीं जह जभन्न जभन्न जिसोि िी केिळ करुणामर् माउली 
आहे. िी ि ःखिप्िाचंी केिळ सािली आहे, िी भ्रािं ि त्र्ाचंी गाउली आहे ही च गोष्ट खरी! िी िीिाला 
भाग्र्िान्, िी िाकंड्ाला सरळ, िी ब जद्धहीिाला बृहथपजि, िी ि ःजखिाला स खी, स खीििाला आिंिी, 
आिंिी मिाला म ति, म तिाला भति, भतिाला ज्ञािी, बद्धाला म म क्ष , म म क्षूला श द्ध, श द्धाला जसद्ध 
कोणाला कसकशी कोणकोणिा आकार िेिे हें कोण सागंूं शकेल? 
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जगद्गुरुमहेश्वर प्रभुणर्रीं णजिें नादंिें । 
णजच्या जळमळें  िुळे न र्रकददुिें िादंिें ॥ 

 
शकंराच्र्ा मथिकािंील गंगेचा ि सिा कचरा जह शरचं्चद्राच्र्ा चािंण्र्ाला जफकें  पाडिो. ही गीिाई माउली 
िर त्र्ा िगद्ग रुच्र्ा जह ग रुच्र्ा—साक्षात् श्रीकृष्ट्णाच्र्ा म खािूंि जिघालेली, जिच्र्ा केिळ एखाद्या 
अक्षराप ढें सिय ििेििेािंाचें ऐश्वर्य का ंजफकें  पडंू िरे्? जिच्र्ा बालकािंा कार् कमी आहे? िी माउली पे्रमाची 
परमसीमा! ममिेची मूर्ति!! अज्ञािी–सकाम–ि बयळ र्ाचं्र्ाबद्दल अि कंपा, ज्ञािी–जिष्ट्काम–सबळ 
र्ाचं्र्ाबद्दल संिोष, पे्रमळ–भििशील–भति र्ाचं्र्ाबद्दल पे्रम, सिि सत्कमांि जिमग्ि कमयर्ोगी 
र्ाचं्र्ाबद्दल उत्साह, सिि र्त्ि करणारे र्ोगी-र्िी-िडी-िापसी र्ाचं्र्ाबद्दल सहाि भजूि–अशा अिेक 
बालकाचं्र्ा जभन्न जभन्न भािापं्रमाणें जिची ममिा जभन्न जभन्न थिरूपें धारण करिे. परंि  हा ‘माझा’ आजण िो 
‘माझा’ िव्हे. असें लौजकक ममिेचें थिरूप जिला कधीं च प्राप्ि होि िाहीं. जिची ममिा अलौजकक आहे. िी 
ममिा केिळ समिाथिरूप आहे. आजण हें च जिचें खरें थिरूप आहे. साम्र्ािं च सकलैश्वर्य िडलेंलें  आहे. 
जिच्र्ा जठकाणीं लौजकक ममिेचा थपशय िाहीं. कारण िी आसतिीचा लिमात्र थिीकार करीि िाहीं. 
आसस्ति जिला र्स्त्कंजचि जह खपि िाहीं. आपल्र्ा बालकािंा िी हा च थििःच्र्ा जठकाणचा अिासस्तिर्ोग 
जशकजििे. कमं, ध्र्ाि, ज्ञाि, र्ोग, र्ज्ञ, िाि, िप, थिाध्र्ार्, सेिा, भस्ति—कोणिा जह भाि घ्र्ा. 
आसस्ति िको! आसस्ति िको!! आसस्ति िको!!! सियत्र जिचा हा च एक कळकळीचा सूर जिसूि रे्ईल. 
अिासतिीचा अभ्र्ास करा आजण माझ्र्ा थिरूपीं जमळा. मी समथिरूप आहे. 
 

सम मी सिश भूिासं णप्रयाणप्रय नसे मज । 
परी पे्रमबळें  राहें भति माझ्यािं त्यािं मी ॥ 

 
हा च जिचा संिेश आहे. जिषमिा आली कीं िोल गेला च. मि ष्ट्र् पडला. कार्ािाचामि, िागजृि थिप्ि 
स ष स्प्ि, भिू भजिष्ट्र् िियमाि—कोठें जह जिषमिा िको. शत्र -जमत्र, साध -असाध , ििळचा-िूरचा, सियत्र 
साम्र्ाचा च अभ्र्ास व्हािा. हा साम्र्र्ोगाचा अभ्र्ास घडेल िर माझीं म लें  कोणी कमयर्ोगी होिील, कोणी 
साखं्र्र्ोगी होिील, कोणी ध्र्ाि-र्ोगी होिील, कोणी जत्रग णािीि—कोणी स्थििप्रज्ञ—कोणी भति 
होिील. हाच गीिाई माउलीचा रातं्रजििस ध्र्ास. लौजकक सामान्र् आईला आपलीं म लें  भाग्र्ििं, 
जिद्याििं, लक्षमीििं, शस्तिमंि, सत्ताििं, कीर्तिमंि व्हािीं असें िाटिें. गीिा र्ा सिय िथि  ि च्छ समििे. 
त्र्ा गौण आहेि. आि षजंगक आहेि. त्र्ाचं्र्ाकडे लक्ष िको. म ख्र् लक्ष अिासस्तिर्ोग र्ा साधिेकडे आजण 
समत्िर्ोग र्ा साध्र्ाकडे पाजहिे. र्ा साध्र्साधिािूंि स्थििप्रज्ञ—जत्रग णािीि—भति ही िोर स्थिजि 
आपल्र्ा बालकािंा सहि प्राप्ि होईल अशी जिची िैभिशाली आजण अत्र्ंि उिात्त दृजष्ट आहे. गीिाई 
माउलीचें अििरण करििू आचार्ांिी र्ा दृजष्टची सजृष्ट मराठी भाषेंि उिरिली. जिरस्ति—अिासस्ति—
भस्ति आजण समत्ि अशी उत्तरोत्तर पजरणजि साधूि आचार्ांिी बालपणापासूि आपल्र्ा जठकाणीं गीिाई 
माउलीचें ध्रे्र् ठसजिलें . त्र्ाम ळें  िो लौजकक परंि  खरोखर अलौजकक अशा आपल्र्ा आईला ि गीिाई 
माउलीला जह सिांि अजधक जप्रर् झाला. गीिाई माउलीचें साधि त्र्ािें र्ा पे्रमबळािर च सिांप ढें माडंलें . 
र्ा साधिेिें प ढें जिल्र्ाप्रमाणें आपणाबरोबर सिांिीं जिची च एकजिष्ठ उपासिा करािी र्ा पलीकडे 
आचार्ांिा आिा ंकोणिें च कार्य उरलें  िाहीं. 
 

अखंड कीिशनें माझ्या यत्नर्ीिं दृढव्रिी । 
भतिीनें मज िंदूणन भजिी णनत्य जोणडिें ॥ 
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आचार्य र्ा श्लोकाजिषर्ीं म्हणिाि—९/१४ हा श्लोक मला आमच्र्ा आश्रमाचें जबरुििातर् िाटिो. 
 

(१) कमय-र्ोग साित्र् 
(२) अखंड हजरथमरण 
(३) व्रिजिश्चर् 
(४) िम्रिा 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ४४ िें 
 

मंणदरें  आणि पाििठे 
 

(हृिर्श द्धीचीं िोि महािारें) 
 
मोंकळेपिा ही ईश्वराची िैसर्तगक िेणगी आहे. जिच्र्ाजिरुद्ध िागिू मि ष्ट्र् कोंडीमध्र्ें पडला कीं त्र्ाची 
िीििशस्ति क्षीण होऊि िािे. शहरामध्र्ें प्रकाश आजण िाज्र्ा हिचे्र्ा अभािीं िीििशतिीचा कोंडमारा 
होिो. कोंिट खोलींि वकिा कारागृहािंील अंधारकोठडींि िर मि ष्ट्र्ाची िीििशस्ति अजधक च क्षीण 
होऊि िािे. आकाशाची व्र्ापकिा, प्रकाशाचें िेि आजण हिचेें चिैन्र् हीं िीि ित्त्िें म्हणिे आचार्ांच्र्ा 
जिचाराप्रमाणें सत् जचत् आजण आिंि होर्. 
 

हिेंि मोकळया भेटे सणच्दानंद सिशदा । 
आकार् सत् िायु णित् िेज आनंद ह्यापरी ॥ 

 
अशी आचार्ांच्र्ा जिचाराची फोड असूि, िो जिचार पद्य बंधिािें लक्षािं ठेिण्र्ास उपर् ति होिो. घरािं 
जकिी जह मोकळेपणा ठेिलेला असला, केिढें जह स ंिर घर िर्ार केलेंलें  असलें , 
 

धरो धृिश्च सोमश्च अहशै्चिाणनिंोऽनिं  । 
प्रत्यषूश्च प्रभासश्च िसिोिौ प्रकीविनििा  (महाभारि आणद. ६६-१८) 

 
र्ा महाभारिािं आलेल्र्ा श्लोकाप्रमाणें अष्ट िसूचंा म्हणिे िसजिथिािाच्र्ा िेििाचंा 
 

(१) थिच्छ पाणी (आप) 
(२) मोकळी हिा (अजिल) 
(३) भरपूर प्रकाश (प्रभास) 
(४) उषेचें िशयि (प्रत्र्ूष) 
(५) जिशासूचि (धृि) 
(६) चंद्रभोगी अंगण (सोम) 
(७) टणक िमीि (घर) 
(८) अस्ग्िहोत्राची सोर् (पािक) 

 
—असा संपूणय जिचार करूि का घर बाधंलेंलें  असेिा, िें घर जह संपूणय मोकळेपणाची िोडी फार कोंडी 
करिें च. म्हणूि जकिी जह उत्तम घर असो, घराबाहेर िररोि जफरािर्ास गेलें  च पाजहिे. त्र्ाजशिार् 
मोकळेपणाचा लाभ होि िाहीं. िो च िो च िेखािा, त्र्ा च त्र्ा च वभिी मिाला सकं जचि करंू लागिाि. 
बाहेर जफरल्र्ािें पार् मोकळे, मि मोकळें, डोळ्र्ािंा ििीि िशयि! अशी स्थिजि होिे. िेििशयिाला िाऊि 
जस्त्रर्ा हें च साधीि असिाि. श्वासोच्छिासाच्र्ा जिरे्िें मि ष्ट्र् हें च मोकळेंपण, हा च म तिीचा अि भि 
बद्धत्तेंि राहूि जह जमळिीि असिो. उच्छिासाच्र्ा िारें मि ष्ट्र् आंिली सकं जचििा बाहेर घालििू िेिो आजण 
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श्वासाच्र्ा िारें बाहेरची जिशालिा आपल्र्ा अिंःकरणािं भरीि िािो. त्र्ाम ळें  च िो िगिो. र्ा 
जिशालिेिर, र्ा ब्रह्मािर, र्ा मोकळेपणािर, र्ा र् तिीिर च मि ष्ट्र्ाचें िीिि िकळिपणें चाललेंलें  आहे. 
आपली संक जचििा टाकूि आपण जिशाल व्हािें हा प्राणार्ामाचा हेि  आहे. छािी जिशाल होणें हें मि 
जिशाल होण्र्ासाठीं च. श्वासोच्छिास व्र्िस्थिि केला म्हणिे मिाची अशाजंि ित्क्षणीं िूर होिे असा 
अिेकाचंा अि भि आहे. र्ा च मोकळेपणासाठीं मि ष्ट्र् जमत्रमंडळी िोडीि असिो. घरािं जकिी का पे्रमळ 
माणसें असेिािं, मि ष्ट्र्ाला जमत्र केल्र्ाजशिार् राहिि िाहीं. िीं च िीं च माणसें, त्र्ाचें िे च िे च व्र्िहार, 
त्र्ा च त्र्ा च संिर्ी पाहूि अप्रसन्निा िाटंू लागिे, िी जमत्राकडे गेल्र्ािें एकिम िष्ट होिे. घटकाभर 
पे्रमस खाच्र्ा सहि संिािािं, हाथर्जििोिािं मिािर आलेल्र्ा औिाजसन्र्ाचे, संक जचििेचें पटल िेव्हा ंच 
िष्ट होिें. जपठासारखें थिच्छ चािंणें पडलें  आहे, आजण जमत्राबरोबर मि ष्ट्र् जफरािर्ास गेला आहे, 
अकृजत्रमपणें सहि िो जिषर् जिघेल त्र्ािर बोलणें चाललें  आहे, िर असा िळे फ कट गेला असें म्हणिा ं
रे्णार िाहीं. र्ा िळेािं कार् जमळजिलें? र्ा िळेािं म तिीचा आिंि जमळजिला. लहािम लें  स द्धा ंघरािं त्र्ा 
च त्र्ा च िािािरणािं राहंू इस्च्छि िाहींि. आईचें पे्रमामिृ त्र्ांिा अखंड जमळि असूि जह िीं म लें  मला ‘भरू’ 
घेऊि िा असा हट्ट घेिल्र्ाजशिार् राहािर्ाचीं िाहींि. रथत्र्ािं िािा ंिािा ंहें कार्? िें कार्? ओहो िी 
गाडी चालली पहा. त्र्ा झाडािर कशीं लाल फ लें  आलीं आहेि, अशीं ििीि िशयिािें त्र्ाचंी सजच्चिािंिमर् 
दृजष्ट होऊि िािे िी घरीं कोठूि होणार! जस्त्रर्ाचं्र्ा जठकाणीं प रुषापेक्षा ंथिाभाजिकपणें च जकिी िरी महिीर् 
ग ण प्रकट होि असिाि. परंि  प ष्ट्कळ िळेा ं त्र्ाचं्र्ाि आक ं जचि भाि अिेक प्रकारािें जिसूि रे्िो. र्ाचें 
कारण त्र्ाचंी घरािं कोंडल्र्ासारखी झालेली स्थिजि हें च होर्. जस्त्रर्ािंा बाहेर जफरण्र्ाची सिड असणे, 
मधूि मधूि साियिजिक कामािं भाग घेण्र्ाची सिड असणें हें समाि दृष्टीिें ि जस्त्रर्ाचं्र्ा व्र्स्ति दृष्टीिें 
एिढ्यासाठीं च उपर् ति आहे. आपला िेश सोडूि प्रिासाला गेल्र्ािें िािा िीिें, ििे, उपििे पाजहल्र्ािें, 
िािा प ण्र्ात्म्र्ाचंी, िािा प्रसंगाची गाठं पडल्र्ािें मि ष्ट्र् जिशाल होऊि रे्िो. प्रिासािं जमळणाऱ्र्ा अिेक 
प्रकारच्र्ा माजहिीच्र्ा िपशीलाचें महत्त्ि फारच गौण थिरूपाचें आहे. प्रिासाचा खरा फार्िा आत्मा उन्नि 
होिो, आत्मा जिशाल होिो हा आहे. आपण एकट्यािं च कोंडूि रहािें हें िीिाला आिडेिासें होिें. ‘एकोऽहं 
बह थर्ा’ं ही त्र्ाला ओढ लागिे. काम शतिीची पे्ररणा ही एक िऱ्हेिें मारे्च्र्ा जिशालत्त्िासाठीं आहे. 
ब्रह्मचर्ाचा खरा अिय ि समिलेल्र्ा एकट्या च एक संक जचि ब्रह्मचाऱ्र्ापेक्षा ं गृहथिाश्रमािंल्र्ा बह जिध 
मंडळींि एक प्रकारची म स्ति—मोकळेपणा—जिसूि रे्िो. पण िेिें जह कोंडी केली िािे आजण जिषर् 
जिलासापलीकडे गृहथिाश्रमाला अिय रहाि िाहीं. म्हणूि शतर् िो लिकर गृहथिािें साियिजिक सेिसेाठीं 
िािप्रथिाश्रमी होणें हें च कियव्र् ठरिें. परंि  साियिजिक सेिा हा जह एक ससंार होण्र्ाचा संभि असिो. िेिें 
जह सकं जचििा, िेिें जह रागिेष जिमाण होिाि म्हणूि िािप्रथिाश्रमाचें सनं्र्ास हें च सिि लक्ष असािर्ास 
पाजहिे. अशा मोकळेपणाच्र्ा, म तिीच्र्ा, जिकासाच्र्ा सियत्र र्ोििा असािर्ास पाजहिेि. कोंकणािं 
घराच्र्ा आगेंमागें भव्र् थिच्छ आंगणें आढळूि रे्िाि. िेशािर िसे का िाहीं? कारण कोंकणािंल्र्ा भर्ंकर 
पािसाळ्र्ािं घराबाहेर मोकळ्र्ािं राहणें अशतर् असिें. र्ा चार मजहन्र्ाच्र्ा संकोची िृत्तीचा िोष 
घालजिण्र्ासाठीं इिर ऋिंूि मोकळ्र्ा आंगणािं माडंिाखालीं िािरण्र्ाची ही र्ोििा आहे. संकोच, बंधि, 
कोंडी िूर करण्र्ाच्र्ा, जिकास—म स्ति—मोकळेपणा सिि जमळजिण्र्ाच्र्ा र्ोििा जिितर्ा असिील 
जिितर्ा त्र्ा व्र्स्ति आजण समाििीििाला जहिप्रि ठरिाि. त्र्ािें 
 

यत्र णिश्वं भित्येकनीडम् 
 
हें जिश्व हें आम्हालंा एक घरट्यासारखें आहे इिकी जिशाल दृजष्ट रे्िे. 
 



 अनुक्रमणिका 

परंि , मोकळेपणा, जिशालपणा, जिकास म्हणिे थिैरिा मात्र िव्हे. िसें च सकंोच, बंधि, कोंडी 
िको असली िरी प्रत्रे्क जठकाणीं मर्ािा जह असािर्ास पाजहिे च. परंि , मर्ािेच्र्ा मूळ कल्पिेिें 
संकोचाची आजण जिशालिेच्र्ा मोकळेपणाच्र्ा मूळ कल्पिेिें थिैरिेची, अहंभािाची सिय िगभर पकड 
बसलेली आहे. सामान्र्िः आपल्र्ा िेशािं ‘आचारः प्रिमो धमयः’ हा मर्ािार् ति जसद्धािं प्राचीि काळापासूि 
सियमान्र् झाला होिा. आपण थििः कधीं धमाचें आचरण करंू. िें आचरण आपल्र्ा रोमरोमािं जभिूि गेलें  
कीं मग कोणाला ि सागंिा ंसहि च त्र्ाचा प्रचार होईल हा जिचार अजिशर् र्ोग्र् आजण मर्ािार् ति होिा, 
र्ािं शकंा िाहीं. त्र्ाचप्रमाणें आपल्र्ा पूणय आचारापूिीं जह धमाचरणाचा कोणाला उपर्ोग होि असेल िर 
िम्रपणें त्र्ाचा प्रचार जह करण्र्ास हरकि िाहीं. आपलें  ज्ञाि, आपली साधिा आपल्र्ाििळ ग प्ि च ठेिली 
पाजहिे हें बरोबर िाहीं. एकमेका ंकरंू साह्य अिघे धरंू स पंि. र्ा न्र्ार्ािें आपली अपूणयिा प्रगट करूि 
िम्रपणें ि सऱ्र्ाला आपल्र्ा साधिेचा फार्िा होि असेल िर घेऊं िेणें र्ािं कोणत्र्ा जह िऱ्हेिें िािगें असें 
काहंीं च िाहीं. पजहल्र्ा जिचारािं थििःच्र्ा आचारािर िोर आहे. ि सऱ्र्ा जिचारािं थिबाधंिाच्र्ा मििीिर 
िोर आहे. िोन्ही जिचार परथपरजिरुद्ध िसूि अत्र्ंि र्ोग्र् आहेि. परंि , प्रिम थििः आचार करंू मग 
इिरािंा जिचार सागंूं र्ा पौिात्र् कल्पिेचा अत्र्ंि जिपर्ास होऊि आपलें  ज्ञाि, आपली साधिा ग प्ि 
ठेिण्र्ापरं्ि मिल गेली. आपल्र्ा ज्ञािाला अम क अजधकारी, िम क अजधकारी असे अिेक प्रकारचे बधं 
घालण्र्ािं आले. त्र्ाम ळे मळूचा जिचार बािूला राहूि त्र्ाचा जिपर्ास म्हणिे ग प्ििा, आंक जचििा, कोंडी 
आजण एक प्रकारची अथपृश्र्िा ज्ञािाच्र्ा बाबिींि जिमाण झाली. त्र्ाम ळें  धमयसाधिाजि आध्र्ास्त्मक बाबी च 
कार् पण सियसामान्र् कला आजण शास्त्रें र्ाचंा जह संकोच होि होि पूणय लोप होण्र्ाची आपल्र्ाकडे स्थिजि 
जिमाण झाली. उत्तम गिर्ािें आपल्र्ा अथसल जचिा बारा िषें ििमि धिािें सेिा करणाऱ्र्ा आपल्र्ा 
जशष्ट्र्ाला जह सागंािर्ाच्र्ा िाहींि, उत्तम मल्लािे आपले खास डािपेंच आपल्र्ा एकजिष्ठ जशष्ट्र्ाला जह 
िाखिािर्ाचे िाहींि, उत्कृष्ट िैद्यािें अथसल िड्ाब ट्या मरेपरं्ि लपििू च ठेिािर्ाच्र्ा अशी एक 
संक जचिपणाची परंपरा च जिमाण झाली. खरा धमाचार, शास्त्रें आजण कला र्ाचंा पौिात्र् िेशािं िो िम्र 
सजिचार जिमाण झाला होिा—आपली साधिा पूणय झाली िसली िरी आपल्र्ा बंधूला िर आपल्र्ा 
साधिेचा उपर्ोग होि असेल िर िी साधिा त्र्ाच्र्ाप ढें आपण होऊि जह माडंािर्ास हरकि िाहीं. र्ा 
जिचाराचा पाश्चात्र् िेशािं पूणय जिपर्ास होऊि, व्र्ापकिा, मोकळेपणा, परथपरसहकार्य जिमाण 
होण्र्ाऐििीं उलटी च स्थिजि जिमाण झाली माझी साधिा, माझें ज्ञाि, माझें जिचार िम्रपणें लोकासं 
द्यािर्ाचें हें धोरण स टूि मी सागंिो िें च खरे, िें लोकािंीं ऐकलें  च पाजहिे. माझें म्हणणें मी लोकािंा 
िबरिथिीिें ऐकािर्ास लािीि च. प्रलोभि िाखििू वकिा पाशिी शतिीच्र्ा िोरािर आपले जिचार, 
आपला धमय, आपलें  शास्त्र फैलािण्र्ाचा प्रर्त्ि करािर्ाचा अशी स्थिजि पाश्चात्र्ािं अजिशर् िोरािें चालू 
आहे. पौिात्र्ािं जिशषेिः वहि थिािािं अथपृश्र्िा जिमाण होण्र्ाचें मूळ कारण िम्र आचरणाची मर्ािा 
िाऊि अहंकारी संक जचि िृजत्त जिमाण झाली हें आहे. पाश्चात्र्ािं बाटिाबाटिी, िबरिथिी ि वहि थिािािं 
अथपृश्र्िा हे िोि महािोष जशरूि मर्ािा आजण मोकळेपणा र्ाचंा िगािं मागमूस जह उरला िाहीं. 
वहि थिािािं िर िीििाची इिकी जिलक्षण कोंडी झाली, जठकजठकाणीं इिकी अथपृश्र्िा जिमाण झाली कीं 
जिला कोणिा च स मार राजहला िाहीं. अथपशृ्र्िा जिमाण झाली िी झाली. पण जिला आणखी धमयथिरूप 
जमळालें ! 
 

अधमं धमशणमणि या मन्द्यिे िमसािृिा । 
सिाथागन्द्िपरीिाशं्च बुणद्ध  सा पाथश िामसी ॥ 
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िामसी ब द्धीिें अथपृश्र्िारूपािें प्रत्रे्क जठकाणीं आपला कबिा करूि घेिला. िस्त्रामध्र्ें ज्र्ाप्रमाणें सियत्र 
उभे आडि ेधागे च जिसूि रे्िाि त्र्ाप्रमाणें वहि थिािािं सियत्र अथपशृ्र्िेची सृजष्ट जिमाण झाली. धमय म्हणिे 
केिळ जशिाजशिी. र्ाजशिार् धमाची कल्पिा च उरली िाहीं. पजित्रिेच्र्ा िािंािर इिकी िीच िृजत्त जिमाण 
होऊं शकिे र्ापेक्षा ं लाजिरिाणी गोष्ट कोणिी असूं शकेल? र्ापेक्षा ं िीििाचा कोंडमारा िो कोणिा 
व्हािर्ाचा? वभिीि जचणूि मारण्र्ाची भर्ंकर जशक्षा पूिींच्र्ा काळािं जिली िाि असे. िी मधूि मधूि 
एकट्या ि कट्या ि िैिी व्र्तिीच्र्ा िाटं्याला रे्ि असे. वहि थिािािं अथपशृ्र्िा रूपािें सबधं समािच्र्ा 
समाि वभिींि जचणूि मारण्र्ािोगी पजरस्थिजि जिमाण झाली. महात्मािींिा एिढ्यासाठीं थपशयभाििा 
अिात् अथपशृ्र्िा जििारण हें एक व्रि िर्ार करािें लागलें . बापूिी मंगळप्रभाि वकिा व्रिजिचारािं 
जलजहिाि— “अथपृश्र्िा जििारण—आ व्रि पण अथिाििी िेम िि  ंछे अिे कंईक जिजचत्र पण लागे. िेटल ं  
जिजचत्र छे िेिा करिा िधारे आिश्र्क छे” 
 

—र्ा व्रिदृष्टीकडे आचार्ां इिके िीव्र लक्ष क्वजचत् च कोणाचें असेल. आचार्ांचे र्ाबाबि सिि 
जिचारमंिि चालंू च असे. िमिालालिींची जह ही च स्थिजि होिी. त्र्ाचं्र्ा थििःच्र्ा मालकीच्र्ा अिेक 
जिजहरी आजण त्र्ाचं्र्ा िजडलािंीं बाधंलेंलें  भव्र् लक्षमीिारार्णाचें मंजिर होिें. थपशय भाििेला स रुिाि 
व्हािर्ाची िी मजंिरापासूि च व्हािर्ास पाजहिे. मजंिर ही ईश्वरोपासिेची िागा. िेिें कोणिी जह जिषमिा 
उपर्ोगी िाहीं. एक िळे व्र्िहारािं जिषमिा कस्ल्पिा ंरे्ईल—र्द्यजप िी जह सियिैि अर्ोग्र् च होर्—पण 
मंजिरािं जिषमिा कस्ल्पणें म्हणिे ईश्वराच्र्ा िािंािर केलेला ईश्वराचा भर्ंकर अपमाि होर्. अशीं 
अथपृश्र्ािंा बंिी असलेलीं मंजिरें जकिी जह स ंिर आजण प रािि परंपरेची का असेिाि. 
 

णिप्राणदष गुियुिादरकिदनाभ । 
पादारकिदणिमुखात्श्वपिं िणरष्ठम् ॥ 

 
र्ा ित्त्िाप्रमाणें िीं मंजिरें अत्र्ंि कजिष्ट ििाची वकबह िा मंजिरें च िव्हिी. उलटपक्षीं गािंाबाहेर काढूि 
जिलेल्र्ा अथपृश्र् िथिींिलीं घरें हीं च सेिचेीं खरीं मजंिरें होि. मजंिर हें समाि हृिर्ाचें महािार आहे. र्ा 
िारािूंि सिय समािाचें ईश्वरासमोर भतिरूपािें िशयि झालें  पाजहिे. िी च गोष्ट पाणिठ्याचंी आहे. पाणी हें 
प्राजणमात्राला कोणाला कोठें जह घेिा ं आलें  पाजहिे. पाणिठ्यािर थिच्छिा पाजहिे, िेिें कोणी पाणी 
जबघडजििा ंकामा िरे्. परंि  िेिें अम क िािीचा म्हणिू पाणी जमळि िाहीं, जिजहरीला जशििा ंरे्ि िाहीं—ही 
बंिी—हा महान् अपराध आहे. आकाशाला बंिी, प्रकाशाला बंिी, अग्िीला बिंी, हिलेा बंिी िशी च 
पाण्र्ाला बंिी ही गोष्ट हथर्ाथपि आहे. खासगी जिजहरीिर जह िािीच्र्ा कारणािें बंिी असूं िरे्. मजंिरें 
आजण पाणिठे हे समाि हृिर्ाचे एकीकरणाचे िोि िरिािे आहेि. मंजिरािं भस्तिमर् िीििासाठीं सिय 
भेिभाि जिसरूि एकत्र र्ािर्ाचें, पाण्र्ािर—िलरूपािें जमळणाऱ्र्ा ईश्वराच्र्ा कृपेच्र्ा लाभासाठीं एकत्र 
िमािर्ाचे अशी सियत्र मोकळी दृजष्ट असािर्ास पाजहिे. र्ा दृष्टीची चळिळ आचार्ांच्र्ा प्रचारकािंीं िधा 
िाल तर्ािं अजिशर् िगेािें स रू केली. गीिाई माउली मराठींि अििरल्र्ािर जिच्र्ा समिेचा ममत्िपूणय 
संिेश च िणूं कार् र्ा चळिळीच्र्ा रूपािें आिूबािूला पसरला. एक प्रकारें र्ा चळिळीचें सूिोिाच िीि 
िषांपूिी च होऊि गेलेंलें  होिें. िमिालालिींिीं आचार्ांच्र्ा पे्ररणेिें आपलें  लक्षमीिारार्णाचें प्रजसद्ध आजण 
प्रशथि मंजिर १९२८ सालीं उघडूि सिय वहि थिािािं अथपृश्र्ासंाठीं मजंिरें मोकळीं करण्र्ाचें प्रिम 
उिाहरण घालूि जिलें  होिें. हें मंजिर मोकळें केलें  त्र्ा जििशीं म्हणिे २०-७-१९२८ रोिीं सार्ंकाळीं 
आचार्ांचें एिजिषर्क अत्र्िं कळकळीचें आजण ममयथपशी भाषण झालें  होिें. त्र्ा अथपृश्र्ािंा मोकळ्र्ा 
केलेल्र्ा मंजिरािं आचार्ांिा साक्षात् िारार्णाचें िशयि होऊि त्र्ािंा भािािथिेंिली सद्गजिि स्थिजि प्राप्ि 
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झाली. क्षणभर त्र्ाचंी केिळ समाजधमग्ि अिथिा होऊि गेली. कलकत्त्र्ाच्र्ा काली मािेच्र्ा मंजिरािं 
भस्तिभािािे बभेाि होऊि गेलेले रामकृष्ट्ण परमहंस च िणूं कार् आचार्यरूपािें र्ा मजंिरािं िेिासमोर उभे 
राहूि अश्रू ढाळीि आहेि असाच िो जिलक्षण िेखािा होिा. समोर िेिाची शोजभििं मूर्ति, एका बािूला 
भििाची झ म्मड, अथपृश्र् बंध  िेििशयिाला आलेले, वभिीिर चैिन्र् आजण रामकृष्ट्णाचंीं भव्र् भस्तिमर् 
आजण ध्र्ािमग्ि जचत्रें लटकलेलीं, िरिी हंड्ा, झ ंबरें, िेिाच्र्ा बािूला मोठमोठे जबलोरी आरसे, खालची 
िमीि आरसपािी, िेिाच्र्ा गळ्र्ािंील प ष्ट्पमाळाचंा स िास सियत्र िरिळलेला—अशा त्र्ा मंजिरािं एका 
िरिािािं िमिालालिी श भ्र खािी पजरधाि करूि टोपी सिरा घालूि उभे आहेि, ि सऱ्र्ा िरिािासमोर 
केिळ उपरणें पाघंरलेले, पंचा िेसलेले, छािीिर हाि ठेिलेले िेिाकडे जिरखूि पाहणारे आचार्य उभे 
आहेि. त्र्ािंा आिूबािूचें काहंीं च जिसि िाहीं. िेिाच्र्ा मिूीशीं िे अगिीं समरसूि गेले आहेि. हा 
िेखािा—क्षणभर च जटकलेला हा िेखािा—खरोखर च अजिशर् अद भिू िेखािा होिा र्ािं संशर् िाहीं. हें 
थिप्ि िर िाहीं? असा संशर् उत्पन्न करील इिकें  त्र्ा दृश्र्ाचें िैिी थिरूप होिें. आिपरं्ि त्र्ा मंजिरािं 
अिेक प्रकारें षोडषोपचारपूिा झाली असेल, िेिें अिेकाचंी जिित्तापूणय प्रिचिें झालीं असिील, िेिें अिेक 
महोत्सि होि असिील, िेिें अिेक प्रसंगी अिेक प्रकारें शोजभििं सौंिर्यरचिा केली िाि असेल, परंि , र्ा 
अपूिय दृश्र्ाला कशाची जह सर रे्णें शतर् िव्हिें. कोणिा जह प्रसंग र्ा दृश्र्ाची बरोबरी करंू शकि िव्हिा. 
हा केिळ एक अपूिय र्ोगार्ोग होिा. प ढील ३ िषािंिर होणाऱ्र्ा चळिळीची ही एक प्रकारें म हूियमेढ च 
होिी. 
 

ििाजप अथपशृ्र्ासंकट सिांिा ख लें  झालेंलें  हें मंजिर आजण आिा ं१९३१-३२ मध्र्ें स रू झालेली ही 
चळिळ र्ाचंा िसा कोणिाच संबधं िव्हिा. १९३१ माचयला गाधंीइर्तिि पॅतटमध्र्ें आश्रमप्रचारक स टूि 
ग्रामपर्यटिाच्र्ा आपल्र्ा मळू के्षत्रािं प न्हा ं िाखल झाले होिे. िाल तर्ािं चळिळ उभारण्र्ाचा अि भि, 
वशिीचीं झाडें िोडण्र्ाच्र्ा जिजमत्तािें आश्रमप्रचारकािंा भरपूर जमळालेला होिा. आश्रमप्रचारकािंीं 
िाल तर्ािं जफरूि पूिीं च भजूमका िर्ार करूि ठेिली होिी. स रंूग िर्ार झाला आिा ं फति बत्ती च 
लािािर्ाची अशी ही िाल तर्ािंली स्थिजि होिी. चळिळ उभारण्र्ािं अजिशर् क शल असे कार्यकिे 
गोपाळराि िाळंूिकर र्ािंीं च र्ा चळिळींचें आश्रमिफें  अगे्रसरत्ि घेिलें  होिें. १९३१ माचय मध्र्ें िेलमधूि 
स टल्र्ािंिर िे मजहिाभर खेड्ािं पूिीप्रमाणें जफरले होिे. िूिच्र्ा स माराला िे र्ा िाल तर्ािंील िधा 
ििीकाठच्र्ा रोजहणी र्ा गािीं गेले होिे. िेिील िामिेिराि मािकर िािाच्र्ा पाटलाशंीं बोलिा ंबोलिा ं
त्र्ाचंें िेऊळ हजरििािंा मोकळे करण्र्ास िे िर्ार असल्र्ाचें त्र्ांिीं साजंगिलें . िंिर त्र्ाच गािंािंलें  फार 
मोठे पाटील ि काराम िसू जह र्ा गोष्टीला कबूल झाले. र्ा चळिळीची स रुिाि वकिा ित्काजलक मूळ हें च 
होर्. र्ािंिर र्ा िाल तर्ािंील िागझरी गािंचे खंडेराि िाधि, त्र्ािंिर िेिळी गािंचे गोल्लर हे जह आपल्र्ा 
जिजहरी ि िेिळें मोकळीं करण्र्ास िर्ार झाले. हीं सिय बोलणीं म ख्र् कें द्रथिािीं आल्र्ािर िाळ ंिकरिी 
आचार्ांप ढें माडंीि असि ि आचार्ांकडूि ित्संबधंीं मागयिशयि प्राप्ि करूि घेि असि. अशा िऱ्हेंिें जिचार 
जिजिमर्ाचें आजण िालतर्ािंील अिेकाचं्र्ा जिजहरी ि िेिळे उघडण्र्ाच्र्ा संकल्पाचें एकीकरण 
पािसाळ्र्ापरं्ि अिेक प्रकारें चालंू च होिें. पािसाळा संपला. आकाश जिरभ्र झालें . ििीिाल्र्ाचंें पाणी 
ओसरूि जिमयळ झालें . खेडेगािंािल्र्ा प्रचारकाचें सिय रथिे ख ले झाले. जिकडे जिकडे रमणीर्िा आजण 
जिमयळिा जिसूं लागली. हिेंिला सिािा सरूि प्रारंभीच्र्ा िंडीचा गोड िारा िाहंू लागला. शिेें ड लंू 
लागलीं. शिेकरी ख लंू लागले. िािेपण फ लंू लागला. पाऊस उत्तम झाल्र्ािें. 
 

उदंड जाहिंें  पािी स्नानसंध्या करािया । 
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असे उद्गार साध हृिर्ािूंि सहि च जिघािें अशी पजरस्थििी जिमाण झाली. पण अथपृश्र्ािंा उिंड पाणी 
कोठें होिें? त्र्ािंा थिािसंध्र्ेंसाठीं, प्राियिेसाठीं कोणत्र्ा मजंिराि परिािगी होिी?—परंि  र्ा 
अथपृश्र्ािंरच्र्ा अन्र्ार्ाचें पजरमाियि करणारी मंडळी रे्िे त्र्ा च खटपटींि होिी. पाऊस पडूि ज्र्ाप्रमाणें 
सृष्टीमधल्र्ा सिय मलाचें पजरमाियि होिें, त्र्ाप्रमाणें ििसमािाच्र्ा दृष्टींमध्र्ें असलेल्र्ा जिषमिारूपमलाचें 
पजरमाियि कसें होईल ही च वचिा ही मंडळी करीि होिी. र्ा वचिेचे र्ोििेि—र्ोििेचे प्रत्र्क्ष प्रारंभािं 
आजण प्रारंभाचे मोठ्या चळिळींि एकिम रूपािंर झालें . 
 

िध्र्ाििळील िािासाहेब खऱ्र्ाचंी जिहीर प्रिम हजरििासंाठीं मोकळी झाली. हजरििांिीं पाणी 
काढलें . िमलेल्र्ा मंडळींचा हजरििासंकट फोटो काढण्र्ािं आला. र्ािंिर िेिळीचे राष्ट्रपे्रमी जभक्ष क 
र्जे्ञश्वर भागिि र्ाचं्र्ा ि न्र्ा पोथ्र्ािूंि कूपोत्सगयजिधी काढण्र्ािं आला. आचार्ांिी त्र्ा जिधीला मान्र्िा 
जिली. र्ाप ढें ि सिें हजरििािंीं पाणी काढूि जिहीर मोकळी करण्र्ाऐििीं हा जिधी करूि; गंधफ लािंीं पूिा 
करूि, प्रसाि िाटूि “सकललोकथिािपािािं कूपोत्सगयजिवध कजरष्ट्रे्” असा सकंल्प सोडूि, हजरििािंीं ि 
इिरािंीं पाणी काढूि जिजहरी मोकळ्र्ा करण्र्ाचा जशरथिा पाडण्र्ािं आला. त्र्ाम ळें  जिजहरी मंगलजिधीिें 
श द्ध केल्र्ा िाि आहेि, संक जचिपणाचें डबकें  बिलेल्र्ा जिजहरींि आिा ंजिशालिेची गंगा झऱ्र्ाच्र्ा रूपािें 
प्रिशे करीि आहे अशी भाििा उद भिू झाली. र्ािंिर िेिळी र्ा प्रम ख गािंीं एकिम १० जिजहरी, िागझरी 
रे्िें १०-१२ जिजहरी ि एक िेऊळ उघडलें . िंिर रोजहणीला िोि िेिळें आजण एक जिहीर उघडली. र्ा प ढें 
प लगािच्र्ा िीिमधील िमिालालिींची जिहीर उघडली. र्ा सिय कार्यिमाला फति िीि जििस लागले. 
वशिीचीं झाडें िोडण्र्ाचें काम श्रमाचें होिें. र्ा कार्यिमािं िसा काहंीं च प्रकार िव्हिा. रे्िें फति 
हृिर्पजरिियिाची आिश्र्किा होिी. प्रकाश आला कीं हिारों िषांचा का ं अधंार असेिा िो क्षणािं िष्ट 
होिो. िसें च र्ा जठकाणीं असे. रे्िें श्रमाचें म ळीं च काम िव्हिें; असें िाहीं. हृिर्पजरिियि करण्र्ासाठीं, 
मिपजरिििासाठीं, ि िी रूढी िोडूि ििीि जिशिेें पाऊल टाकण्र्ासाठीं िाळंूिकरप्रभिृी 
आश्रमप्रचारकािंा अिेक प्रकारें पजरश्रम करािा लागला. ख द्द िमिालालिी म द्दाम र्ा प्रारंभीच्र्ा 
कार्यिमाला िािीिें हिर होिे. र्ािंिर िध्र्ाििळील जचिोडा र्ा लहािशा गािंीं १ िेऊळ आजण १०/१५ 
जिजहरी उघडल्र्ा गेल्र्ा. आचार्ांच्र्ा हथिें च हा कार्यिम झाला. त्र्ाचे फोटो घेिले गेले. र्ाप ढें ही 
चळिळ िोरािं िाढि चालली. आचार्ांचा सल्ला घेऊि हें कार्य िगेािें प ढें चाललें  होिें. िागठाणें, ि बाडी, 
आिी, रोहणा, सेलस रा, सालोड जहरापूर असा गािोंगांिीं हा कार्यिम िाढि च चालला. त्र्ािं एक मौि 
जिमाण होई. गािंािं एके जठकाणीं कार्यिम झाल्र्ािंिर पूिीं ठरलें  िसिा ंही कार्यिमािंील धार्तमक जिजध, 
गािंच्र्ा लोकाचंा िमाि, प्रसािाजि प्रकार, व्र्ाख्र्ािश्रिण र्ा सिांचा प्रभाि पडूि अगिीं प्रजिगामी मिाचे 
लोक ही एकाएकी आपल्र्ा जिजहरी उघडण्र्ाला िर्ार होऊि िाि. र्ाच्र्ा उलट एक िोि प्रसंगी काहंीं 
लोकािंीं कार्यिम चालू असिा ंमध्र्ें च िाि उपस्थिि केला होिा. सोिेगाि आबािी र्ा गािंीं एक जिराळा 
च प्रसंग उद भिला. िो र्ा गािंािंल्र्ा प्रख्र्ाि मंजिरािंील र्ाते्रचा प्रसंग होिा. आश्रमीर् मंडळी र्ा गािंीं 
अिेक िळेा ंगेली होिी. त्र्ािंीं व्र्ाख्र्ाििारा लोकािंा हा जिषर् अिेक प्रकारें समिाििू साजंगिला होिा. 
र्ाते्रच्र्ा िळेीं हजरििािंा मजंिरािं िशयिाला रे्ऊं द्या िाहीं िर आम्ही ही हजरििापं्रमाणें मंजिराबाहेर च राहंू 
अशा िऱ्हेंचें मंडळींचें म्हणणें होिें. र्ा गािंाििळच्र्ा िागझरी गािंचे जिद्यािी हािािं लाठ्या, कृजत्रम भाले 
िगैरे घेऊि किार्िी पोषाख घालूि िेिळाििळ आले. िागझरीच्र्ा जिद्याथ्र्ांचें हें कसरिी पिक िेहमींचें 
च होिें. परंि  मंजिरासमोर र्ा पिकाला पाजहल्र्ाबरोबर िेिळािंील व्र्िथिापक मंडळींिा िाटलें  कीं 
हजरििािंा घेऊि आिा ं हीं मंडळी िबरिथिीिें िेिळािं जशरिील म्हणिू त्र्ािंीं हिारो लोकािंा बाहेर 
जिष्ठि ठेििू िेिळाचीं िारें बिं केलीं. आंि बार्ामाणसािं रडारड स रू झाली. भरर्ात्रेंि िेिळाचा िरिािा 
बंि केल्र्ाचा प्रसंग हा पजहला च होिा. त्र्ाम ळें  सिय जिल्हाभर र्ा गोष्टीिें खळबळ उडििू जिली. आजण र्ा 
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चळिळीकडे सिांचें लक्ष िधेलें . जकत्रे्क गािंीं जिजहरी ि िेिळें उघडण्र्ाची सिय प्रकारची जसद्धिा असूि ही 
गािंचे हजरिि समारंभाचे िळेीं जिजहरीिर पाणी भरण्र्ास वकिा िेिळािं प्रिशे करण्र्ास िर्ार िसि. र्ाचें 
कारण एक िर त्र्ािंा जिरोधी पक्षाकडूि आंिूि धमकी जिली िाई, की खबरिार ि म्ही र्ा चळिळींि भाग 
घ्र्ाल िर ि मचा भाकरीचा ि कडा ि ि मचीं गािंचीं कामें ही बंि करंू. केिळ एक िळे पाणी भरण्र्ािें एिढें 
ि कसाि कोण करूि घेणार? ि सरें अथपृश्र्ािंा च असें िाटे कीं, आपली िाि खरोखर हीि आहे. आपण 
थपृश्र्ाचं्र्ा जिजहरीिर पाणी भरंू िर िो मोठा अपराध होईल. — र्ा कारणाम ळें  ऐि िळेीं समारंभाचा जिरस 
होऊं िरे् म्हणूि आश्रमप्रचारकािंा अशा समारंभाच्र्ा िळेीं बरोबर खास हजरिि घेऊि िाि ेलागि. ि 
गािंचे हजरिि िाहींि िर जििाि र्ा हजरििाकंरिीं िरी पाणी काढििू समारंभ प रा करािा लागे. अशी ही 
चळिळ िा. २०-१९३२ िािेिारीपरं्ि म्हणिे स मारें २॥ िे ३ मजहिेपरं्ि चालली ि एकूण ४३ िेिळें  ि 
स मारें ३०० जिजहरी िधा िाल तर्ािं उघडल्र्ा गेल्र्ा. बापूिींच्र्ा १९३३ च्र्ा हजरििासंाठीं केलेल्र्ा प्रजसद्ध 
उपिासापूिीं र्ा िाल तर्ािं ४३ िेिळें ि ३०० जबजहरी उघडल्र्ा गेल्र्ा ही गोष्ट सबधं वहि थिािािं कोठें जह ि 
घडलेली अशी ििळ ििळ असामान्र् च होिी, र्ािं शकंा िाहीं. परंि  र्ा गोष्टींचा जिल्ह्याबाहेर कोठें 
गािािािा करण्र्ािं आला िाहीं. ही अद भिू गोष्ट आचार्ांच्र्ािफे प्रचाराच्र्ा ओघािं आपोआप घडली. 
आचार्ांच्र्ा िपःप्रभािाच्र्ा थिाभाजिक पजरणामािें ही गोष्ट घडूि आली. आचार्ांची अथपृश्र्ाबंाबिची 
संििेिात्मक भाििा पराकोटीला गेलेली होिी. बापूंच्र्ा प ण्र्ाच्र्ा हजरििाजंप्रत्र्िय केलेल्र्ा उपिासािंिर 
िर त्र्ािें प्रत्र्क्ष हजरिििथिींि च जििास केला. बापूंच्र्ा उपिासािंिर जह प न्हा ं र्ा चळिळीला र्ा 
िाल तर्ािं िोर आला होिा. परंि  त्र्ा िळेीं सबंध वहि थिािचें िािािरण पालटलेंलें  होिें. बापूंच्र्ा अद भिू 
बजलिािाचा िो पजरणाम होिा. असें कोणिें जह िािािरण िसिािंा थििंत्र िऱ्हेिें िधा िाल तर्ािं ही 
चळिळ उभारली गेली र्ािं आचार्य आजण त्र्ाच्र्ा आश्रमिाजसर्ाचं्र्ा प्रचाराचें खरें चीि झालें  असें च 
म्हणािें लागेल. र्ा चळिळीिें आणखी एक गोष्ट केली. िी म्हणिे प ढील सत्र्ाग्रहाच्र्ा चळिळीचें 
बीिारोपण. प ढें १९३२ सालीं सरकारिें लािलेल्र्ा चळिळींि जह िधा िाल का सिय वहि थिािािं ििळ 
ििळ अगे्रसर राजहला र्ाचें कारण जह आश्रमप्रचारकािंफे आचार्ांकडूि झालेली र्ा िाल तर्ािंील ही ि र्ा 
मागची चळिळ आजण आश्रमप्रचारकाचंा ग्रामसंचार हेंच होर्. िाल तर्ािंील समािहृिर्ाची 
आश्रमप्रचारकाचं्र्ा िारें आचार्ांिी प्रिम ओळख करूि घेिली. िििंिर १९३० च्र्ा चळिळींि त्र्ािंी 
समािाला िकली उपासिा जशकजिली. त्र्ाप ढें वशिीचीं झाडें िोडण्र्ाचा चळिळीच्र्ा िारें त्र्ािंी 
व्र्सिजििजृत्तचा संिेश जिला. लगे च प्रचड िंगलसत्र्ाग्रहाच्र्ा िारें समािाला अन्र्ार्ी सरकारच्र्ा 
प्रजिकाराचें जशक्षण आश्रमप्रचारकािंफें  आचार्ांकडूि िेण्र्ािं आलें . त्र्ाप ढें समािाच्र्ा हृिर्श द्धीचीं िोि 
िारें मजंिरें ि पाणिठे सिांिा मोकळे करूि आचार्ािें समािािंील संक जचििेचा, क्षालिाचा मागय 
िाखजिला. अिघ्र्ा िोि िषांि आचार्ांिी िधा िाल तर्ािंील ३०० गािंािं जिलक्षण सेिा घडििू आणली. 
िो िसिा िर जिःसंशर् आश्रमप्रचारकािंा हें काम कधीं च स चलें  िसिें, ि त्र्ाचं्र्ाकडूि िें र्ोििापूियक 
घडलें  जह िसिें. आश्रमप्रचारक जिजमत्तमात्र होिें. आचार्य त्र्ाचं्र्ाकडूि सिय घडििू आणीि होिे. 
ब द्धीबळािंली प्र्ािी जििीि. पण खेळणारा त्र्ािंा हालििू त्र्ा लहािशा पटािर रणागंणािंले डािपेंच 
जिमाण करीि असिो. हा सिय त्र्ा खेळणाराचा प्रभाि. िधा िाल तर्ािंील के्षत्रपटािर आचार्ांिी केिढे 
स्थित्र्ंिर केलें ! आजण िें जह केिळ िोि िषांि! 
 

आचार्ांिी भरीि राष्ट्रसेिचेा िम िा वकिा साचंा जिमाण करण्र्ाचे काम चालजिलें  होिें. साचंा 
घडजिल्र्ािंिर ज्र्ािें त्र्ािें त्र्ािं मािी ओिूि मूर्ति घडििू घ्र्ािी. राष्ट्रसेिचे्र्ा अिेक अंगाचंा साचंा 
घडिणें हें आचार्ांचें कार्य होिें िर राष्ट्रसेिचेी अिेक अगंें जिमाण करूि त्र्ािंा सियव्र्ापी प्रजसजद्ध िेणें हें 
बापूिींचें काम होिें. बापूिींिीं थपशयभाििा हें व्रि काढलें . त्र्ाचा वहि थिािािं काँगे्रसिारा प ष्ट्कळ 
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बोलबाला झाला. आचार्ांिी थपशयभाििेची िेशभर कशी प्रथिापिा करािी त्र्ाचा र्ा िाल तर्ािंील मजंिरें 
आजण पाणिठे उघडण्र्ाच्र्ा चळिळीच्र्ा िारें मर्ाजिि के्षत्रािंला एक लहािसा िम िा िर्ार केला. र्ािंिर 
ही चळिळ िाबंली. आचार्ांिा एका जिजमत्तािें जिराळ्र्ा च के्षत्रािं िािें लागलें . िें िेलचें के्षत्र होिें. िेिें 
महाराष्ट्रािंले बरे च कार्यकिे एकत्र आले होिे. महाराष्ट्रािंल्र्ा अगिीं एकीकडच्र्ा िोि जिल्ह्यािंले—
खाििेशािंले—कार्यकिे िर रे्िें फार मोठ्या प्रमाणािं िमा झाले होिे. त्र्ा सिय कार्यकत्र्ांिा आचार्ांच्र्ा 
सहिासाचा लाभ प्राप्ि होऊि एक जिलक्षण िशयि प्राप्ि झालें . रे्िें िेल हा िेल राजहलाच िाहीं. रे्िे च 
गीिाई माउलीचें प्रजसद्धीकरण झालें . त्र्ा गीिाईच्र्ा िशयिािें 
 

आनंदें साणंडिंी सीमा गीिाई दर्शनामुळें  । 
जाहिंी साि णह कारा णर्कृरूप णर्िािंय ॥ 

 
हा अि भि रोमरोमािं रमूि गेला. त्र्ा अजिशर् पािि किेचें िालि प ढें च पहािर्ास हिें. हें िालि म्हणिे 
जिव्र् थिप्िाची खरी झालेली सत्र्सजृष्ट होिी. रे्िें आचार्ांिी ज्ञाि-कमय-भतिीचा एक ििा च थिगय जिमाण 
केला होिा. िरूि िरूि कारागृहािं राहणारे िे कार्यकिे आंिूि त्र्ा िव्र्ा थिगामध्र्ें केिळ िल्लीि होऊि 
गेले होिे. चला आपण हा भिूकाळाचा जिथमृिीरूप पडिा िूर सारंू, त्र्ा थिगाचें ओझरिें िशयि घेऊं आजण 
िेिें िसलों िरी िियमािकाळािं जह िेिें च असल्र्ाचा अि भि घेऊं. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ४५ िें 
 

धुळें-जेिं 
 
राजिाडें १९२७ सालीं एकाएकीं िारलें . अव्र्ाहि पजरश्रम, अखंड जिरतिी, प्रचंड अभ्र्ास—अशा अिेक 
िोर साध ग णाचंा सम च्च असलेले राििाडें आचार्ांिी कधीं जह पाजहलेले िव्हिे. परंि  त्र्ांच्र्ा अंिःकरणाची 
ओळख त्र्ाचें लेख िाचिू १६ व्र्ा िषांपासूि च आचार्ांिा पटलेली होिी. त्र्ाचं्र्ा लेखािंीं आचार्ांिा 
जिलक्षण थफूिी प्राप्ि झाली. राििाडें िारल्र्ािंिर आचार्ांिी महाराष्ट्र-धमय साप्िाजहकािं त्र्ाचं्र्ा संबधंीं 
िो मृत्र् लेख जलजहला त्र्ािं ही गोष्ट िमूि केली आहे. त्र्ा राििाड्ाचं्र्ा थमारकाजिजमत्त उभारलेल्र्ा 
संशोधिमजंिराच्र्ा समारंभासाठीं आचार्ांिा ध ळें  रे्िे बोलािण्र्ािं आलें . १९३२ चा हा िािेिारी मजहिा 
होिा. िाथिजिक राििाडें हे ध ळ्र्ाचे िव्हिे. त्र्ाचंा िन्म आचार्ांच्र्ा िन्मथिािाििळच्र्ा िीि 
मलैािरील िरसई गािंचा. िे संशोधिाजिजमत्त अिेक जठकाणीं जफरि राजहले. ध ळें रे्िें िात्र्ासाहेब भट 
िकील ि िािासाहेब िेि हे त्र्ाचं्र्ा ज्ञािाची किर करूि, त्र्ािंा एकािं िागा िेऊि, त्र्ािंा िरिषी 
आिरपूियक ठेऊि घेि असल्र्ाम ळे त्र्ाचंें ध ळें  हें एक िाथिव्र्ाचें जठकाण झालें  होिें. आजण िे िारले ही 
ध ळ्र्ास च. ध ळ्र्ाच्र्ा प्रजििषींच्र्ा िाथिव्र्ाम ळें  ध ळ्र्ाला त्र्ाचंें थमारक उभारलें  गेलें . 
 

अजिशर् आग्रहाम ळें  आचार्ांिा र्ा थमारकसमारंभासाठीं र्ािें लागलें . हा आग्रह ज्र्ािंीं 
राििाड्ाचंें थमारक उभारलें  त्र्ा िािासाहेब िेि िगैरें मंडळींचा िव्हिा. आचार्ांच्र्ा ध ळ्र्ािंील 
भतिगणाचंा च हा म ख्र् आग्रह होिा. र्ा भतिगणापंैकीं काहंींिीं थमारकासाठीं मिि केली होिी िी 
आचार्ांच्र्ा हथिें हा समारंभ व्हािा र्ा आग्रहािर च केली होिी. ज्र्ािळेीं हा आग्रह झाला त्र्ािळेीं थमारक 
करणाऱ्र्ा भट, िेि िगैरे मंडळींिीं िी गोष्ट कबलू केलेली होिी. परंि  १९३२ सालीं िेशािंली पजरस्थििी 
प णयपणे बिललेली होिी. काँगे्रसच्र्ा प्रम ख मंडळींिा पकडूि काँगे्रस िडपूि टाकण्र्ाचा जिडा लॉडय 
जिवलग्डि साहेबािंीं म्हणिे त्र्ा िळेच्र्ा व्हाईसरॉर् साहेबािंीं उचलेला होिा. राििाडे थमारकािय काम 
करणाऱ्र्ा मंडळींिा रािकीर् प्रक्षोभािं बळी पडािर्ाचें िव्हिें. केिळ राििाड्ाचं्र्ा आिराजप्रत्र्िय एक 
संशोधिमंडळ उघडण्र्ाची त्र्ाचंी कल्पिा होिी. त्र्ाम ळें आचार्ांसारख्र्ाकंडूि थमारकाच्र्ा उद्घाटिाचा 
समारंभ होणें आिा ंत्र्ािंा जभिीप्रि िाटंू लागलें . आचार्य आल्र्ािर र्ािर काहंी िोड काढण्र्ाचा जिचार त्र्ा 
मंडळींिीं केला, ि आचार्ांचें ध ळ्र्ािं प्रिमच आगमि झालें . आचार्ांप ढें अडचण माडंण्र्ािं आली. 
आचार्ांच्र्ा भाषणािरचा कोणिा जह जिबधं आचार्य कबलू करणें शतर् िाहीं. रािकारण म ळीं च िको, 
अमूक िऱ्हेिें च बोलािें, िम क उल्लेख करंू िरे्, असल्र्ा ग लामजगरींि आचार्ांचें भाषण होणें शतर् च िाहीं 
ही गोष्ट थमारकमंडळाच्र्ा चालकाचं्र्ा लक्षािं आली. मग त्र्ािंीं िळेेिर जिर्तं्रण घालण्र्ाची र् स्ति 
र्ोिली. अिेकाचंीं भाषणें व्हािर्ाचीं आहेि, इंिूरच्र्ा महाराणी आल्र्ा आहेि, औपचाजरक प्रकाराला 
अिसर पाजहिे—अिेक गोष्टी आचार्ांिा साजंगिल्र्ा गेल्र्ा. आचारं् म्हणाले, “भाषण व्हािें च अशी जह 
काहंीं िरुरी िाहीं. मी आपला राििाड्ाजंिषर्ीं आिर प्रिर्तशि करूि, िशयि घेऊि ि बोलिा ंपरि रे्ईि. 
शेंिटी भाषण फति ५ जमजिटें ठरलें . आचार्य मंडळींबरोबर पार्ीं च थमारकमंजिराकडे िाण्र्ास जिघाले. 
मंजिरामध्र्ें सरकारी अंमलिार ि इंिूरच्र्ा राणीसाहेब असल्र्ाम ळें  पोजलसाचंा पक्का बिंोबथि होिा. पोलीस 
िाऊं िेईिाि. आचार्य उघड्ा अंगािर केिळ एक काबंळी टाकूि पार्ीं मंडळींबरोबर जिघाले होिे. रे्िें 
घोडागाडी, मोटार इ. िाहि िाहीं. पोषाखाचा बडेिाि िाहीं. केिळ सहि साधा शिेकरी पोषाख. िाऊं 
कोण िेणार? रे्िूि िेिूि सिय बाह्य दृष्टीिें भारलेल्र्ा िगािं जबचारे पोलीस ि सरें कार् पाहणार? 
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पोषाखीपणा िेिें िाहीं, िेिें िोरपणा त्र्ािंा कस्ल्पिा रे्णें शतर् च िव्हिें.—शिेटीं आचार्ांििळील भति 
मंडळींिीं कोठूि िरी एक आडरथिा शोधूि आचार्ांिा मंडळीच्र्ापाशीं आणलें . राणीसाहेबाशंिेारीं च 
आचार्ांिा उच्चासिािर बसजिण्र्ािं आलें . िे दृश्र् मोठें जिलक्षण होिें. परंि  जिःसंशर् अंिबाह्य 
राििाड्ािंा शोभिू जिसेल अशी च आचार्ांची ित्िजिष्ठ भजूमका होिी. क्षणभर आचार्ांच्र्ा गंभीर, कृश, 
घोंगडीर् ति आजण वचििशील मूिीकडे सगळ्र्ाचें लक्ष िधूेि गेलें . आचार्ांिा ५ जमजिटें बोलण्र्ाला जिलीं 
होिी. आचार्ांिी ४ जमजिटािं च भाषण संपजिलें . “इजिहासाचें संरक्षण कागिपते्र करंू शकि िाहींि. 
कागिपत्राचं्र्ा आधारािें आमचा इजिहास उज्ज्िल आहे हें जसद्ध करूि जह परकीर्ािंा िें पटणार िाहीं. िर 
आमचा इजिहास उज्ज्िल असेल िर िियमािकाळीं आम्ही हीििीि कां? आमची आिची कृजि िर 
उज्ज्िल असेल िरच आमचा इजिहास िोर असें िग म्हणेल. ि सिी कागिपत्रें अिाह्य इमारिींि ठेििू 
इजिहास उज्ज्िल होि िाहीं. आम्ही करंट्याप्रमाणें िागूं िर सिय कागिपत्रें भथम झाल्र्ासारखींच आहेि.” 
अशा आशर्ाचें िें भाषण होिें. चार जमजिटाचें च भाषण आचार्य ि त्र्ाचं्र्ा बरोबरीची मंडळी लगे च परि 
आली. 
 

आचार्ांचा म क्काम र्ा िळेीं शाजलग्राम सेठ र्ाचं्र्ा बंगल्र्ाििळील एका थििंत्र बंगल्र्ािं ठेिण्र्ािं 
आला होिा. पजश्चम खाििेशचे िोर कार्यकिे बाळूभाई मेहिा, ठकार ि इिर मंडळी आचार्ांििळ िारंिार 
रे्ऊि आपल्र्ा कामाची माजहिी िेि असि. िोन्ही िळेच्र्ा प्राियिेला जह बरीच मंडळी िमि असि. ध ळ्र्ािं 
म ख्र् ज्र्ा कार्यिमासाठीं आचार्ांचे आगमि झाले त्र्ा खेरीिचे च कार्यिम महत्त्िाचे आजण जिथिृि ठरले. 
त्र्ा िळेीं ठकार ‘म कटी’ रे्िे ग्रामसेिचेे कार्य करीि होिे. िेिें जह एक कार्यिम झाला. ध ळ्र्ाििळील 
कापडणें र्ा गािंी एक कार्यिम करण्र्ािं आला. ख द्द ध ळ्र्ाि व्र्ापारी िगाि, हजरििािं, खािगी सभेंि 
असे िीि चार कार्यिम झाले. र्ा िळेीं सियत्र ऑर्तडिन्स राज्र् स रू झाले होिे. आचार्ांिी सरकारी 
िडपशाहीिर, अन्र्ार्ािर, िीव्र शब्िािं प्रकाश पाडण्र्ास स रुिाि केली. भर्भीि मिािंा िीरश्रीची थफूर्ति 
लाभेल असे आचार्ांचे शब्ि सियत्र व्र्ाख्र्ािािूंि जििािू लागले. एका व्र्ाख्र्ािािं िर श्री. ठकार इिके 
सद्गजिि होऊि गेले कीं, त्र्ाचें अश्र  त्र्ािंा आिरेिा. आचार्ांचें सिय समािासाठंीं ध ळें  रे्िें जििर् 
व्र्ार्ामशाळेंिील पटागंणािं व्र्ाख्र्ाि ठेिलें  होिें. लोकाचंी गिी जिशषे थिरूपाची होिी. आचार्ांिा जह 
जिलक्षण थफ रण चढलें  होिे. थििंत्र िािािरणािं िििाििाियिासमोर त्र्ािंीं जिभयर्िेची र्िेच्छ फोड 
केली. सिय िििा जचत्रित् थिब्ध होऊि गेली. र्ािंिर आचार्ांिा मोटारीिें िळगािंपर्यि िेण्र्ािं आले. 
 

श्री. भाऊ पािसे ि ित्त ूिाथिािे हे िोघे आश्रमाचें जिद्यािी आचार्ांबरोबर िध्र्ापासूि होिे च. 
गोपाळराि काळे ि िारकािाि हरकरे हे म ंबईला गेले होिे. िे ध ळ्र्ाला रे्ऊि आचार्ांिा जमळाले. 
िळगािंपरं्ि पोचजिण्र्ासाठी म्हणूि श्री. रामेश्वर सेठ ध ळ्र्ाहूि बरोबर गेले होिे. अशी ही आचार्ांसह 
सहा मंडळी िळगािंला पोंचली. ७ िािेिारीचा हा जििस. िळगािंला पोंचल्र्ािर पूिय खाििेशािंील प्रम ख 
कार्यकिे श्री. अण्णासाहेब िाथिािे पकडले गेल्र्ाचें कळलें . अण्णासाहेब िाथिान्र्ाचंा िळगािं ििळ च 
वपप्राळे र्ा जठकाणी एक आश्रम होिा. िाथिािे पकडले गेल्र्ाचें समिल्र्ािर सिर आश्रमािं िाऊि 
रे्ण्र्ाचें आचार्ांिीं ठरिलें . िळगािंचे लोक सरकारकडूि पकडापकडी झाल्र्ािें अगिीं भर्भीि होऊि 
गेलेले होिे. िेव्हा ं िळगािंला रात्री व्र्ाख्र्ाि करण्र्ाचे जिजश्चि करुि आचार्ांिीं िशी सूचिा जिली. 
िळगािं काँ. कजमटी समोर सकाळीं ८॥ च्र्ा स माराला आचार्ांची मोटार उभी होिी. आि बािूला घोळका 
िमला होिा ि िेिेंच ५/१० जमजिटािं आचार्ांिी सिय पजरस्थििीची माजहिी घेिली. आपल्र्ा व्र्ाख्र्ािाची 
सूचिा जिली ि लगेच वपप्राळे आश्रमािं िाण्र्ाचे ठरजिलें . र्ा जठकाणीं पोलीस उभे होिे च. त्र्ािंीं लगेच 
बािमी डी. एस्. पी. कडे कळजिली. डी. एस्. पी. ची मोटार लगेच आचार्ांची मोटार वपप्राळे आश्रमािं 
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िािे ि िािे िों च हिर झाली. डी. एस्. पी. िें सिांिा आपल्र्ा बरोबर रे्ण्र्ास साजंगिले. िेव्हा ंसिय 
मंडळीसह र्ा िोि मोटारी प्रिम डी. एस्. पी. च्र्ा बंगल्र्ािर गेल्र्ा. िेिूि प न्हा ंडी. एस. पी. िें र्ा मोटारी 
कलेतटरच्र्ा बंगल्र्ािर िेल्र्ा. िेिेंच सिांची थिािें ि बरोबर आणलेल्र्ा पिािांचा फराळ झाला. शेंिटीं 
कंटाळूि ‘रात्रीं आम्हासं िध्र्ाला िाण्र्ासाठीं मेल गाठंािर्ाची आहे’, ‘आम्हास रे्िें जकिी िळे जिष्ठि 
बसािें लागेल’ अशासारखा मंडळींिीं प्रश्ि जिचाराला. त्र्ािर ‘ि म्हालंा पकडलें  आहे’ असें सागंिू 
िळगािंच्र्ा कोटाििळील ‘लॉकअप’ मध्र्ें िेण्र्ािं आलें . लॉकअप मधल्र्ा त्रासाला सीमा िव्हिी. अत्र्िं 
अरंुि िागा, ििळच पार्खािा, त्र्ािं जकडे पडलेले. अशा त्र्ा जठकाणी सिय मंडळी ४/५ जििस कोंबलीं 
गेली. 
 

द्धं द्धं पुनरणप पुन  कािंनं कािंििशम् । 
 
सोिें िसिसें अग्िींि जििळि िािें िसिसें िें अजधकाजधक सम ज्िल होि िािें. िोर प रुषािंा िसिसे 
अजधक कष्ट पडिाि िसिसें त्र्ाचें िेि अजधकच िाढि िािे, ही गोष्ट खरी. पण कष्ट जिराळे आजण जकळस 
रे्णारा ओंगळपणा जिराळा. अशा र्ा ओंगळ िािािरणािं—लॉकअपमध्रे्—आचार्य डोळे जमटूि केिळ 
ध्र्ािथि बसि. र्ा ध्र्ािबळािरच त्र्ािंी हा ओंगळपणा सहि केला. ध्र्ािािें सिय बाह्य सजृष्ट िूर होिे. 
कमािें सृष्टीची सेिा ि अहंिािाश, ध्र्ािािें सृष्टीपासूि अजलप्ििा ि शाजंि, भतिीिें सृष्टीशीं समसरिा ि 
आिंि आजण ज्ञािािें सृजष्टिाश ि कैिल्र्—ही परमािय मागािली सोपाि परंपराच आहे. र्ा लॉकअपमध्र्ें ५-
६ जििस काढल्र्ािंिर, वपप्राळ्र्ाच्र्ा बकेार्िा सथंिेंि िाण्र्ाच्र्ा आरोपािरूि आचार्ांिा ६ मजहिे ि ५० 
रु. िंड ि इिरािंा काहंी कमी अशी जशक्षा स िािण्र्ाि आली ि १७ िारखेला ध ळ्र्ाला िेलमध्र्ें आणण्र्ािं 
आले. रथत्र्ािं हािकड्ा घालण्र्ाचा प्रर्ोग केला गेला. पण आचार्ांचे हाि इिके लहाि कीं त्र्ािूंि 
हािकड्ा सहि जिघूि िाि. त्र्ाम ळें  िो प्रर्ोग िसाच राजहला. 
 

ध ळें  िेलमध्र्ें आचार्य रे्णार हें िेलमधील जकत्रे्क व्र्स्तिंच्र्ा बोलण्र्ािरूि िेलरला कळलें  
होिें. आचार्य आल्र्ाबरोबर िेलरिें जित्र्ाप्रमाणें झडिी िगैरे ि घेिा आचार्ांसकट सिांिा आिं सोडले. 
ध ळ्र्ाचा िेल हा गािंापासूि फार िूर िाहीं. त्र्ाचे म ख्र् िार उत्तरेकडे आहे. आंि जशरल्र्ाबरोबर 
उििीकडे िेलचे ऑजफस, डािीकडे माडीची िागा ि म लाखिी िेण्र्ाचे जठकाण आजण त्र्ाच्र्ा पलीकडे 
स्त्रीजिभाग आहे. ऑजफस टाकूि िजक्षणेकडे आणखी एक फाटक ओलाडूंि गेल्र्ाबरोबर उििीकडे 
र् रोजपर्ि िॉडय लागिो. र्ा जठकाणी एकमेकाला लागिू अशा थििंत्र चार खोल्र्ा आहेि. रे्िेंच आचार्ांिा 
ठेिण्र्ाि आलें . आचार्ांिा बी तलास जमळाल्र्ाम ळे रे्िें ठेिले होिें. र्ा खोल्र्ाि बी तलास म्हणूि वकिा 
र् रोजपर्ि िॉडय म्हणूि कोणिी जह सोर् केली होिी असें िाहीं. रे्िें प्रत्रे्काला थििंत्र खोली इिकें च. 
संडासाची जह रे्िें सोर् िव्हिी. र्ा चार खोल्र्ापंलीकडे प ष्ट्कळ िागा टाकूि पजश्चमेकडे क्वारंटाइि ि 
त्र्ापलीकडे हॉस्थपटल आहे. त्र्ाचप्रमाणें ििळ च िजक्षणेकडे कैद्याचं्र् जिरजिराळ्र्ा अशा मोठ्या खोल्र्ा 
आहेि. िेलला मध्र्ििी असें एक लहािसें टॉिर आहे. टॉिर पलीकडे िजक्षणेला ‘बारा कोठे’ िामक कैिी 
राहण्र्ाची िागा असूि बारा कोठ्याििळ पूिेला लाबंलचक थिािाची फरशी ि जिहीर आहे. बारा 
कोठ्याच्र्ा िजक्षणेला कैद्याचें कपडे िगैरे ठेिण्र्ाची िागा आहे. र्ा िागेच्र्ा िजक्षणेला बऱ्र्ाच मोठ्या लाबं 
बराकी आहेि. त्र्ािील एका बराकीला कडी बराक हे िािं पडलें  होिें. रे्िें च आचार्ांची गीिेिर प्रिचिें 
झाली. र्ा बराकीपलीकडे िजक्षणेला कामाचे जिरजिराळे कारखािे आहेि. र्ा िंिर िजक्षणेला िेलची वभि 
लागिे. असें हें ध ळें  िेलचें अिंःथिरूप आहे. स मारें एक हिार कैद्याचंा समािशे होईल असा हा िेल आहे. 
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र्ा िळेीं ध ळें-िेलमध्र्ें िैष्ट्णि िािंाचा ग िरािी िेलर होिा. त्र्ाचा थिभाि लहरी असे. कधीं िो 
सरळ िागे िर कधी लहर आली म्हणिे िि जह होई. त्र्ािरूि जकत्रे्क लोकाचंी समिूि झाली होिी कीं 
िो िशा जह करीि असािा. आचार्ांकडे र्ा िेलरसबंंधी िािा प्रकारच्र्ा ििारी रे्ि असि. आचार्य िेहमीं 
जिःपक्षपािपणें िटथििेिें आजण मि ष्ट्र्ािंल्र्ा सद भािाकंडे पाहूि जिणयर् िेि असि. िोड्ा च जििसािं 
िेलरिर आचार्ांचा जिलक्षण प्रभाि पडला. िो आचार्ांिा ग रुि ल्र् मािू लागला. आचार्ांिा त्र्ािें सबधं 
िेलमध्र्ें कोठें जह िाण्र्ाची आजण कोणाशीं जह बोलण्र्ाची मोकळीक जिली त्र्ाम ळें  सत्र्ाग्रही कैिी 
ज्र्ाप्रमाणे त्र्ाच्र्ासंबधंी आचार्ांििळ ििारी करीि त्र्ाप्रमाणें िो जह आचार्ांििळ सत्र्ाग्रही कैद्यासंंबधंी 
ििारी करी. आचार्य िेलमधूि स टूि परि िध्र्ाला आल्र्ािर जह त्र्ािें आचार्ांिा असें एक िोडेंसें 
ििारीििा पत्र जलजहलें  होिें ि आचार्ांिीं त्र्ाचें उत्तर जह जिलें  होिें. िोरिोरािें एकमेकाजंिरुद्ध ििारी 
करणाऱ्र्ा र्ा िोन्ही पक्षािंा आचार्य प्रिम शािं करी. “ि म्ही िाहीं कार् म्हणिा.ं खरोखर हा िेलर अत्र्िं 
िाईट िेलर आहे”.—असें म्हटल्र्ािर आचार्य िेलरमधील एखाद्या चागंल्र्ा गोष्टीकडे लक्ष िधेी आजण 
ििार करणाऱ्र्ाचंी असम बािू सम करी. मग ििारीचा र्ोग्र् िो जिचार करी. ही च गोष्ट िेलर 
सत्र्ाग्रहींसंबधंी ििार करीं त्र्ा िळेी जह अशीच प्रत्र्र्ास रे्ई. िोधाजि जिकारािंें मि ष्ट्र्ाला कोणिें जह 
र्ोग्र् ज्ञाि होि िाहीं म्हणिू िृजत्त सम ठेििू िेहमी जिचार करािर्ास पाजहिे. आचार्य असा जिचार करंू 
शकि असि, म्हणूि च त्र्ाचं्र्ाकडे हे ज्ञाििािाचे आजण न्र्ार्िािाचे काम िारंिार रे्ि असें. कैद्यािंा काम 
िेिािंा िरुण, म्हािारा, अशति, सशति काहंीच जिचार ि करिा ंकाम जिले िाई. िेंव्हा महत्त्िाचीं कजठण 
कामें िेलरच्र्ा र्ा लहरी थिभािाि सार करण्र्ापेक्षा थिर्ंसेिक पद्धिीिे करण्र्ाचें आचार्ांिी ठरजिले ि 
त्र्ाप्रमाणें एकमेकाला मिि करीि खेळीमेळीिे थिर्ंपाक, चक्की इत्र्ाजि कामें सहि पार पडंू लागलीं. 
एखािें काम अप रें असेल, एखािा मि ष्ट्र् िकला असेल, कोठे काहंीं उणें राहूि गेले असेल िर िे लगेच 
आचार्ांच्र्ा र् स्तिक शलिेिें पार होऊि िाि असे. काम करणाऱ्र्ा माणसािंिळ आचार्य क्षणभर जह उभे 
राजहले िरी िेिढ्यािे काम करणाऱ्र्ाला परम समाधाि प्राप्ि होि असे. लहाि मोठा, जशकलेला 
जबिजशकलेला, प्रजसद्ध अप्रजसद्ध कसा जह मि ष्ट्र् असो आचार्ांच्र्ा ज्ञािमर् िािालापािं िो इहलोक पार 
जिसरूि िाई. ग रुत्िाची, आचार्यत्िाची खरी भजूमका िी ही च. 
 

यत्कटाक्षर्णर्िादं्र िंणद्रका— 
पापधूिभििापजश्रम  । 
प्राप्ििानहमखंड िैभिा 
नंदमात्म पदमक्षय ंक्षिात् ॥ 

(णििेकिूडामणि ४८८) 
 

परंि  र्ा सिांचे च हें भाग्र् कोठलें? आचार्ांचा सियश्रेष्ठ िोरपणा जकत्रे्क रिोग णी व्र्तिीस सहि 
होि िसे. 
 

मृगमीन सज्जनाना ंिृिजिंसंिोषणिणहििृत्तीनाम् । 
िुंब्धकधीिर णपरु्ना णनष्ट्कारििैणरिो जगणि ॥ 

 
—िगािं संिसज्जिाचंा हा िेहमींचा च अि भि आहे. र्ा अि भिाप्रमाणें काहंीं व्र्स्ति ििेोपजिषिािींचा 
आधार घेऊि आचार्ांिा िडेेिाकंडे प्रश्ि जििंडिािी पद्धिींिें जिचारीि असि. आचार्य शािंपणें त्र्ा त्र्ा 
प्रश्िाचंा जिकाल लािीि असि. जकत्रे्क िण प्रत्र्क्ष आचार्ांिा कोणिा जह प्रश्ि ि जिचारिा ंआचार्ांचें 
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सागंणें वकिा प्रिचि संपलें  म्हणिे म लािंा, अडाणी मडंळींिा उलटा च उपिेश िेण्र्ाचा प्रर्त्ि करीि. 
जकत्रे्कािंा िाटे हे िर केिळ उपिेश च करिाि. थििः चक्कीसारखीं कजठण कामें कार् त्र्ाचं्र्ाच्र्ािें होणार 
आहेि? —पण हा भ्रम होिा. आचार्ांची प्रकृजि र्ा िळेीं िरी अजिशर् अशति झालेली होिी, (स मारें ९५-
९६ पौंड आचार्ांचें ििि होिें) त्र्ाचें हाि िरी अजिशर् कोमल होिे, िरी त्र्ाचं्र्ा जठकाणीं 
अभ्र्ासिैराग्र्ाचें प्रचंड सामथ्र्य होिें. त्र्ािंी हळंूहळंू चक्कीची स रुिाि करूि उत्तरोत्तर िळण्र्ाचा 
अजधकाजधक अभ्र्ास चालजिला. परंि  िेलर ि इिर िोर व्र्तिींिीं आचार्ांच्र्ा शरीर प्रकृिीला िळणें 
र्ोग्र् िाहीं म्हणिू म द्दाम आग्रहपूियक त्र्ािंा िळण्र्ापासूि परािृत्त केलें . आचार्ांशीं थििःच्र्ा रिोग णी 
थिभािाम ळें  जिष्ट्कारण िैर करणाऱ्र्ा अत्र्ल्प मंडळींखेरीि चळिळींि आलेल्र्ा परंि  व्र्सिी लोकाचंी 
जिराळी च गंमि असे. एकिा ंएक गहृथि, सकाळच्र्ा प्रहरीं आचार्ांिा ठेिलें  होिें त्र्ा र् रोजपर्ि िॉडांि 
आले. शिेारीं च बाळूभाई मेहिाचंी खोली होिी. सिर गृहथि बाळूभाई मेहिािंा म्हणिाि, “मला िरा 
हजरपाठ करािर्ाचा आहे”. बाळूभाई म्हणाले, “करा. माझ्र्ा खोलींि कंजिल जह आहे.” िोडा िळे िािो ि 
िािो िों च बाळूभाई हंसि हंसि आचार्ांिा सागंण्र्ासाठीं आले, “हजरपाठ पाहार्ला चला”. सिर गृहथि 
बाळूभाईंच्र्ा खोलींि रामप्रहरािं धूम्रपाि करीि होिे! 
 

परंि  व्र्सिी असो कीं रिोग णाम ळें  जिष्ट्कारण मत्सरी असो, आचार्ांची सिांकडे समिामर् ििर 
असे. त्र्ाच्र्ा रोिच्र्ा जिििमािं सिांची एकिा ंभेट व्हािी अशी च पद्धजि ठरलेली असे. आचार्य सकाळीं 
३॥ - ३॥। ला उठि ि प्रािर्तिधी करूि प्राियिा करीि. िद्िंिर िास िीडिास थिाध्र्ार्ािं िाि. ८ 
िािल्र्ािंिर िे सिय िेलमध्र्ें जठकजठकाणीं मंडळींिा भेटूि रे्ि असि. त्र्ा त्र्ा माणसाचं्र्ा अडचणी िे 
लक्षािं घेि, त्र्ा त्र्ा मंडळींिा त्र्ा त्र्ा पजरस्थििीप्रमाणें बोध िेि आजण िहाच्र्ा स माराला परि रे्ि. लगे 
च सूि कािंण्र्ाला स रुिाि होई. शास्त्रश द्ध सूि कािंण्र्ासाठीं र्ा िळेीं अिेक सत्र्ाग्रही कैिी रे्िें रे्ि 
असि. हा कार्यिम प रा झाला कीं िेिण होई. आचार्ांच्र्ा िेिणािं ‘बी तलास’ असूि जह िूध िूप िसे. 
कारण िेिें गाईचें िूध जमळि िसे. िेिणािंिर िोडी जिश्राजंि घेऊि आचार्य २-२॥ च्र्ा स मारास थिािास 
िाि. िासभर थिाि, कपडे ध णे, इ. मध्र्ें िळे िाई. र्ाप ढें प न्हा ंसूि कािंणें, प्रश्िोत्तरें, िािा जिषर् िाि, 
ििारी िगैरे चालि. हा कार्यिम झाल्र्ािंिर बह धा प न्हा ंसंध्र्ाकाळीं िेलची फेरी करूि आचार्य परि 
रे्ि. 
 

संध्र्ाकाळचें िेिण झाल्र्ािंिर ि ळसी रामार्ण िाची. िें ऐकण्र्ासाठीं मंडळीं हिर च असि. र्ा 
िंिर सिय िण आपापल्र्ा जठकाणीं कोंडले िाि आजण रात्रीं आचार्य थििःच्र्ा खोलींि गाढ झोपी िाि 
असा सामान्र्िः जिििम असे. 
 

रे्णेंप्रमाणें ध ळें  िेलमध्र्ें आचार्ाच्र्ा िाथिव्र्ाम ळें  एक प्रकारें आश्रमाची संथिापिा झाली होिी. 
रे्िें थिािलंबी पद्धिीिर—शरीर पजरश्रमाच्र्ा ित्त्िािर सिय जिर्ा चालि. सूि कािंणें, जिणणें, िािा 
प्रश्िािंर चचा, सत्र् अवहसेच्र्ा जसद्धािंाि सार न्र्ार्जििाडा, सिांिीं एकत्र समिेिें राहणें, िोन्ही िळेा ं
प्राियिा—ऋषींच्र्ा आश्रमाचें थिरूप सहि च िेलला आले. िोर प रुषाच्र्ा िाथिव्र्ािें त्र्ा त्र्ा 
िसजिथिािाचें थिरूप च सियिैि पालटिें. िें घोर अरण्र् असलें  िरी िेिें अवहसक आश्रम िर्ार होिो. िेिें 
व्र्ाघ्रवसह जह गरीब गार् बििाि. रे्िें सियत्र शाजंि आजण आिंि िािंूं लागिो, िेिें ज्ञािाचा झरा िाहू 
लागिो. कारागहृ िरूि िरूि पण आंिूि ऋषींचा आश्रम अशी स्थिजि िोर प रुषाजशिार् होऊं शकि िाहीं. 
केिळ आश्रमािं जिसणाऱ्र्ा बाहेरच्र्ा जिर्ा स रू केल्र्ािें आश्रम बिणार िाहीं. िोर प रुषाििळची 
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जिलक्षण पे्ररक अव्र्ति शस्ति असल्र्ाजशिार् बाकीचीं कमें व्र्िय होि. रे्िें आश्रमाच्र्ा िेखाव्र्ाला सािेशीं 
बाहेरचीं िशयिें आिंजरक शस्तिम ळें  थिाभाजिकपणें च होिीं. त्र्ाम ळें  च ध ळें-िेल अंिबाह्य आश्रम बिला. 
 

“णित्त रु्द्ध िरी र्त्रु णमत्र होिी । 
व्याघ्र णह न खािी सपश िया” ॥ 

 
बाहेरच्र्ा बगीच्र्ािं ज्र्ािंा काम जमळे त्र्ाचं्र्ा पार्ािं लोखंडी कडे ख णेसाठीं घालण्र्ाची िेलची पद्धजि 
होिी. सत्र्ाग्रहींिा िाटे आम्ही का चोरी केली? आम्ही पळूि िाणार आहोंि? आमच्र्ा पार्ािं कडी! —हा 
अपमाि आहे. आचार्य सागंि—र्ािं कार् अपमाि. हा िर अलंकार आहे. आम्ही चोर िाहीं हें कार् भाडूंि 
जसद्ध करािर्ाचें आहे? जचत्तश जद्ध असेल िर आपोआप च सिय गोष्टी होिाि. कोणत्र्ा जह कैद्याला 
स्त्रीजिभागािं िाण्र्ाची परिािगी िेलमध्र्ें केव्हा ं जह जिली िाि िाहीं. पण आचार्ांिा र्ाच 
सहिजचत्तश द्धीच्र्ा िोरािर िेलरिें ही परिािगी जिली होिी. त्र्ाप्रमाणें आचार्य िेिें िाि. जस्त्रर्ािंा चार 
समाधािाच्र्ा गोष्टी सागंि. स्थििप्रज्ञाचे धमयिशयि करिी. ह्या जचत्तश द्धीचें भरि खंडािंील मोठें साधि िी 
भगिद्गीिा—िी आश्रमािं सकाळीं जित्र्पाठािं असािर्ाची, जिच्र्ा वचििािं आचार्य िेहमीं गकय  असि—
जिच्र्ासबंंधीं जििरणात्मक प्रिचिें आिा ंिेलमध्र्ें िर रजििारीं एक र्ाप्रमाणें आचार्ांिा जििंजि केल्र्ािरूि 
स रू केली गेली. र्ा प्रिचिांिीं िेलमध्र्ें जचत्तसंशोधिाचें अपार काम केलें . लोक चािकाप्रमाणें त्र्ा 
प्रिचिाचंी िाट पहाि. एकेक अध्र्ार् त्र्ा जठकाणीं जििजरला िाि असे. अंिःकरणािंल्र्ा पजित्र िृजत्त 
त्र्ाम ळें  िागिृ होि. क ं डजलिी िागृि झाली म्हणिे ज्र्ाप्रमाणें िी िरिर िाऊि मथिकािं प्रिशे करिे ि 
सिय ब द्धीचा िाबा घेिे त्र्ाप्रमाण अिंःकरणािंल्र्ा त्र्ा पजित्र भाििािंीं ब जद्ध भरूि िाई. िी प्रिचिें त्र्ा 
िेलमधल्र्ा माणसािंा अमृिासारखीं झालीं. र्ा िेलमध्र्ें आलों! धन्र् झालों! हें अमृि आम्हासं अिार्ासें 
जमळालें ! असे अिेकाचें उद्गार जिघूं लागलें . र्ा िळेीं िेलमध्र्ें िोन्ही खाििेशचे बह िेक कार्यकिे होिे च. 
त्र्ा जशिार् महाराष्ट्रािंले, ग िरािचे, म ंबईचे अिेक िोर, प्रख्र्ाि, त्र्ागी कार्यकिे होिे. सिांिा र्ा 
गीिामृिािें िडे लािलें . “ि ग्धं गीिामृिं महत्”. हा गीिेचा गौरिाचा श्लोक आिा ंप्रत्र्क्ष अि भिूीचा जिषर् 
झाला. र्ा िळेीं िेलमध्र्ें िमिालालिी होिे. त्र्ािंीं महात्मािींिा जलजहलें  कीं “र्ा प्रिचिािंीं माझ्र्ा 
िीििािर फार मोठा पजरणाम केला. पू. जििोबाचं्र्ा सहिासािें माझ्र्ा िीििसृष्टींि एक ििीि च सृजष्ट 
जिमाण झाली”. एकेक अध्र्ार्ाचे एकेक प्रिचि सािे ग रुिी उिरूि घेऊं लागले. रात्रीचा जििस करूि 
लघ लेखकाप्रमाणें त्र्ािंीं हीं प्रिचिें ििळ ििळ शब्िशः उिरलीं. त्र्ाचें मोठे उपकार झाले. अिेकािंीं त्र्ा 
िळेीं हीं प्रिचिें उिरजिलीं. कोणी त्र्ाचें ग िरािी केलें , कोणी म दे्द जटपले, कोणी जिशषे भाग जटपला. 
प्रत्रे्काला हा एक अलभ्र् लाभ िाटला. िैिािंा िैिमि, वहिंूिा भारिीर् सथंकृजि, म सलमािािंा 
इथलामचें ित्त्ि—सिांिा सिय काहंीं भव्र्, जिव्र्, उच्च, श जद्धकारक, िीििोपर्ोगी िें काहंीं—िें सिय एकिम 
जमळि असल्र्ाचा भास झाला. “िच्च सथंमृत्र् संथमृत्र् रूपमत्र्द्भ  िं हरेः”—गीिा सागंिेिळेीं भगिान् 
श्रीकृष्ट्णाचें िें जिव्र् थिरूप प्रकट झालें  िसें च आचार्ांचें जह थिरूप लोकािंा जिसे. िे वचििर् ति 
अि भिाचे खोल आजण अमोल, मोिके आजण समपयक, सरळ आजण स ंिर बोल प्रत्रे्काच्र्ा हृिर्ामध्र्ें खोल 
ठसले िाि. त्र्ाम ळें  िेलमधल्र्ा व्र्िहारािंली प ष्ट्कळ च अडचण िूर झाली. भािींि मीठ कमी पडलें  
झाली चचा स रंू, हा िो बाह्य िीििाचा प्रकार जिसिो िो मग रे्िें कमी होऊं लागला. र्ा जिभेला एिढी 
चट कार् म्हणिू लािािी. एक कणभर मीठ कमी झाले म्हणूि माझें महान् ज्ञाि मीं िेिें लािािें कार्?—
माझें ििि एक पौंड िाढलें  हा च िैजहक जिचार मी सिि करािा कार्? िेहाचें हे ििि ही मािी आहे—
श द्ध मािी आहे. असलीं दृष्टािंािाखल आलेलीं प्रिचिािंलीं िातर्ें ऐकूि जकत्रे्क िाडिूड मंडळींिीं िर 
आपलें  ििि जह कमी करण्र्ाचा गंभीरपणें प्रर्त्ि स रंू केला. आत्मज्ञािाच्र्ा जसद्धािंािंीं ििीि च सचंार 
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झाला. कमाचा जसद्धािं, अकमाची परमरमणीर् अिथिा, संन्र्ासी आजण कमयर्ोगी र्ाचंी ि लिा, जिग यण 
आजण सग ण भतिाची ि लिा—गीिामाउलीच्र्ा भाडंारािंल्र्ा अिेक अपूिय जचिा आचार्य िसिसे लोकापं ढें 
माडंूं लागले िसिसे लोक त्र्ा ब्रह्मजिद्येंि िल्लीि होऊं लागले. जकत्रे्क प्रसंगीं आचार्ांच्र्ा डोळ्र्ािूंि 
अिािर अश्र धारा िाहाि. िें दृष्ट्र् पाहाणाऱ्र्ाचंें जह जचत्त त्र्ाम ळें  ध ऊि पार थिच्छ होई. पजित्र प रुषाच्र्ा 
अश्र वबिंूि जिलक्षण सामथ्र्य असिे. 
 

कबदू िथाणप णह ियािं अपार कसधु 
 
असा त्र्ाचा मजहमा असिो. गीिाप्रिचिािंीं गीिामाउलीच्र्ा पे्रमाची पाखर सिांिा जमळाली. िो िो त्र्ा 
जिचारािं रंगूि गेला. िो रजििार म्हणिे ज्ञािसूर्ाच्र्ा िषािाचा िार. त्र्ा िळेीं सिय एकत्र िमि. िेलर जह 
रे्ई. ित्तजचत्त आजण उद्ग्रीि होऊि सिय िीं प्रिचिें ऐकि. जकत्रे्क लोकाचंी जशक्षा सपंल्र्ाम ळें  त्र्ािंा िेल 
सोडूि िाण्र्ाचा प्रसंग आला. पण त्र्ा प्रिचिामं ळें  आपण केिढें अभागी आहों असें त्र्ािंा िाटलें . घरीं 
आईची भेट होईल पण ही गीिामाउली अंिरिे—अशी त्र्ाचंी जिधा अिथिा झाली. ज्ञािाचें आकषयण सिय 
ग रुत्िाकषयणाहूंि मोठें आहे. बाहेर िाणारे लोक बाहेर गेले पण िे आपलें  जचत्त रे्िें ठेििू गेलें . बाहेर जह 
त्र्ाचं्र्ाििळ प्रिचि उिरजिलेल्र्ा िह्या होत्र्ा. त्र्ा ि सऱ्र्ा लोकािंीं पाहूि त्र्ाचंा लाभ घेिला. शेंिटीं १८ 
िा अध्र्ार् आला. त्र्ा जििशीं िो कलशाध्र्ार् संपजििािंा आचार्ांच्र्ा िाणीचें थफ रण जिलक्षण होिें. 
साक्षात् सरथििी च िेिें बोलि होिी. सािे ग रुिींिा त्र्ा अध्र्ार्ाचें प्रिचि पूणयपणें उिरूि घेिा ंआलें  
िाहीं. इकडे उिरिािें कीं त्र्ािं जचत्त िल्लीि होऊि हाि िाबंािा अशी काहंीं चमत्काजरक िशा िी होिी. 
संिर्ाची गीिेंिली िी स्थिजि सिांच्र्ा अि भिाला आली. भारिीर् संथकृिीचें च थिरूप गीिाप्रिचिाचं्र्ा 
जिजमत्तािे आचार्ांच्र्ा िारें ध ळें  िेलमध्र्ें प्रकट झालें . २१–२–३२ ला गीिाप्रिचिाची स रुिाि झाली 
आजण १९–६–३२ ला प्रिचिाचंी समास्प्ि झाली. 
 

त्र्ाचप्रमाणें आध जिक भारि ज्र्ािंी बिजिला त्र्ा न्र्ा. रािडे, ॲिी बझेंट, रािा राममोहि रार्, 
रामकृष्ट्ण परमहंस, रिीन्द्रिाि टागोर, महात्मा गाधंी, अरविि घोष, लो. जटळक, िर्ािंि सरथििी—र्ा 
िोर प रुषाचं्र्ा िीििाचें रहथर् जह आचार्ांच्र्ा िोंडूि ऐकण्र्ाचा र्ोग र्ा िळेीं िेलमधल्र्ा कार्यकत्र्ांिा 
लाभला होिा. 
 

म िि संपली (१४–७–३२) आचार्ांची ध ळें  िेलमधूि स टका झाली. िमिालालिी मागें च 
राजहले. त्र्ािंा अजधक सिा होिी. (एकूण १॥ िषय सिा) ि सरे अिेक कार्यकिे िेलमध्र्ें राजहले. 
आचार्ांच्र्ा स टकेम ळें  मागें राजहलेल्र्ािंा फार िाईट िाटलें . ििाजप त्र्ाचं्र्ाििळ आचार्ांिी जिलेले 
अिेक जिणयर्, प्रसंग, आचार्ांिी घालूि जिलेली जशथि, आचार्ांची थििःची आचरणपद्धिी आजण 
गीिाप्रिचिाचंें अमृि इिकी भरभक्कम सामग्री होिी. िी िेलमध्र्ें च िव्हे िर सिय िीििाला प रेशी होिी. 
त्र्ाजशिार् ध ळें  िेलमध्र्ें च गीिाईची प्रिमािृजत्त जिघाली. श्री. बरि ेिकील बाहेरूि रे्िें प्र फें  आणूि िेि ि 
आचार्य िीं िपाशीि असि. संथकृि ि समिणाऱ्र्ा बह ििसमािाला ि कार्यकत्र्ांिा गीिाईचें मोठें च 
आश्वासि िेऊि आचार्य िेलमधूि बाहेर पडले. िोन्ही खाििेश, िाजशक जिल्हा आजण जठकाणचे काहंीं 
कार्यकिे र्ािंा आचार्ांच्र्ा सहिासाचा लाभ जमळूि आचार्ांिी अिेकाचंीं हृिर्ें अिैिाच्र्ा भजूमकेशीं िोडूि 
घेिली. 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ४६ िें 
 

कॉटन माकेट (कापूस बाजार) 
 
िधा थटेशिििळ च एक कॉटि माकेट आहे. कापसाच्र्ा हंगामािं ही िागा कापसाच्र्ा खरेिी-जििीच्र्ा 
िियळीचें कें द्रथिाि बिलेली असािर्ाची. एका अिाखेरीि म्हणिे पैशाखेरीि िगािं काहंीं च अिय िाहीं 
अशी रे्िें जित्र्स्थिजि. अिय हा च परमािय मग िो कशा जह िऱ्हेिें जमळिािा ही च िेिें रूढी, त्र्ा थिळीं 
परमािी प रुषाचा जििास होणें ही गोष्ट खरोखर अघजटि च समिािर्ास पाजहिे. परंि  रे्िें िसा र्ोग घडूि 
आला ही गोष्ट मात्र खरी. 
 

आचार्य ध ळें  िेलमध्र्ें पकडले गेल्र्ािंिर िमिालालिी िध्र्ाला आले होिे. ि त्र्ािंीं आश्रमीर् 
मंडळींची एक सभा आश्रमाच्र्ा गच्चीच्र्ा माडीिर भरजिली होिी. र्ाजठकाणीं बापूिी आजण आचार्य जह अिेक 
िळेा राजहलें  होिें. आश्रमची मंडळी ि िमिालालिी सधं्र्ाकाळच्र्ा स माराला र्ा माडीिर बसली होिी. 
आचार्य पकडल्र्ाम ळें  ि िमिालालिी िगैरे प्रम ख काँगे्रसचे प ढारी पकडले िाणार ही खात्री होिी च, 
त्र्ाम ळें, प ढें आश्रमीर्ािंीं कार् धोरण ठेिािें, कोणी कसकसें कार् कार् काम करािें, चळिळींि कोणी भाग 
घ्र्ािा, जिधार्क, जशक्षणाजि कार्य करणाऱ्र्ािंीं कार् करािें िगैरे अिेक गोष्टींची चचा र्ा सभेंि झाली. र्ा 
िळेीं आश्रमीर् मंडळींबरोबर बाळकोबा, छोटेलालिी, िािूिी अशी प्रम ख अि भिी मंडळी होिी. 
कन्र्ाश्रमाच्र्ा म ली जह होत्र्ा. सभेंि िमिालालिींिीं सिांचीं मिें, कामें िगैरे समिूि घेिलीं आजण 
त्र्ाप्रमाणें र्ोििा ठरली. कन्र्ाश्रमाजि संथिा रािकारणािं भाग घेणार िाहींि हें जिजश्चि केलें . िंिर 
िमिालालिी िध्र्ाहूि गेले, िे पकडले च गेले; आजण ध ळें  िेलमध्र्ें काहंीं जििसािंी आचार्ांच्र्ा 
साजन्नध्र्ािं जह त्र्ािंा पोंचजिण्र्ािं आलें . 
 

इकडे मध्र्प्रािं ि िधा जिल्ह्यािं सरकारची िडपशाही स रंू झाली. आश्रमीर् मंडळींचा 
खेड्ापाड्ाशीं सबंंध िडलेला च होिा. र्ा िळेीं आश्रमिासीर्ािंीं खेड्ापाड्ािं िाऊि मूक प्रचार 
करूि एकामागूि एक सत्र्ाग्रह्यींच्र्ा ि कड्ा करूि अजधकाऱ्र्ािंा सळो कीं पळो करूि सोडलें . 
चळिळीच्र्ा बािम्र्ा खेड्ापाड्ािं पोंचजिण्र्ासाठीं आश्रमािंली िरूण मंडळी िीस िीस मलै मिला 
मारूि साइतलोथटाइलिरचीं बािमीपत्रें पोंचि ू लागले. लोकािंा िािा प्रकारच्र्ा सूचिा िेऊं लागले. 
आश्रमाचें काम जह जित्र्ाप्रमाणें स रळीि चालू होिें. खेड्ािंले सत्र्ाग्रही थिर्ंसेिक कोणी जह आश्रमािं 
उिरि िसि. त्र्ाचंी सोर् गािंािं अन्र् थिळीं केली होिी, त्र्ाम ळें  आश्रममध्र्ें कोणत्र्ा जह िऱ्हेचा फरक 
जिसूि रे्ि िसे. प्राियिा, जिणकाम, सूि कािंणें, थिाध्र्ार्, गृहकृत्र्ें—िेहमींप्रमाणें च चाललेंलें  सिय शािं 
आजण आरण्र्किीिि जिसूि रे्ई. खेड्ािंील सत्र्ाग्रही मात्र िध्र्ाला रे्ऊि सत्र्ाग्रह करीि, भाषणें िेि. 
त्र्ाम ळें  हें सिय कसें चालिें र्ाचा अजधकाऱ्र्ािंा उलगडा होि िसे. जशक्षा झालेले सत्र्ाग्रही िंड होईल र्ा 
भर्ािें थििः च्र्ा घराचा पत्ता ि सागंिा ंसत्र्ाग्रहाश्रम–िधा असा पत्ता सागंि. त्र्ाम ळें  अजधकाऱ्र्ािंा जह 
आश्चर्य िाटे कीं र्ा आश्रमािं आहेि िरी जकिी माणसें! पाचंपाचंशें माणसािंीं आपलें  घर—आपला पत्ता 
आश्रम म्हणूि साजंगिला होिा. इकडे आश्रममध्र्ें रे्ऊि िपास केला िर त्र्ािंा ठराजिक आश्रमीर् च 
आढळूि रे्ि. त्र्ाम ळें  कलेतटर, कजमशिर असे अजधकारी आश्रमची पहाणी करूि गेले. मधूि मधूि आश्रम 
िप्ि होणार अशा अफिा जह रे्ऊं लागल्र्ा. आश्रम िप्ि झाल्र्ास सिांची त्र्ा दृजष्टिें िर्ारी होिी च. शेंिटीं 
काहंीं आगाजपछा िसिािंा एके जििशी पहाटें चार िाििा ंआश्रमला एकिम जमजलटरीचा गराडा पडला. 
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कलेतटर थििः हािािं टॉचय घेऊि आला होिा. त्र्ािें त्र्ा िळेचे आश्रमचे म ख्र् जशिािी र्ािंा आश्रम ि 
आश्रमची मालमत्ता िप्ि केल्र्ाचा ह कूम िाखजिला. कोणाला जह पकडण्र्ाची त्र्ाची इच्छा िव्हिी. िो िो 
आपलें  खासगी सामाि घेऊि बाहेर िाऊं शकिों असें त्र्ािें साजंगिलें . परंि  िसें करण्र्ाला क णीं च िर्ार 
िव्हिें. सोल्िरािंी त्र्ाम ळें  बऱ्र्ाच िणािंा ढकलूि, सोट्या मारूि, आश्रमच्र्ा हद्दीबाहेर हाकूंि जिलें . 
जिकडे जिकडे सोल्िर मोडिोड करंू लागले. प थिकालर्ाचीं प थिकें  त्र्ािंीं अथिाव्र्थि केलीं. परंि  
कलेतटरिें जमजलटरी अजधकाऱ्र्ािंा बिािलें  कीं रे्िें सौम्र्िेिें िागािें. त्र्ाप्रमाणें मग जिशषे त्रास ि िेिा ं
सरकारी मजॅिथरटेसमोर आश्रमच्र्ा सिय सामािाची र्ािी करूि सार्ंकाळीं क ल पें लाििू पहारा 
बसजिण्र्ािं आला. सिय आश्रमीर् प न्हा ं कंपौंडािं आले होिे त्र्ािंा पकडूि रसेपासचा ग न्हा लाििू 
कोििालींि कोंडण्र्ािं आलें . मालक चोर ठरला! चोर मालक झाला! कोणत्र्ा जह िऱ्हेिें मालकी ि 
ठेिणाऱ्र्ा आश्रमीर्ासंारख्र्ा सेिकािंा पकडूि सरकारिें पापांि मोठी च भर टाकली. लिकरच ३/४ 
जििसािंी आश्रमीर् सिथर्ािंर खटले भरूि त्र्ािंा चार मजहन्र्ाची सतिमि री िेण्र्ािं आली. 
 

आचार्य ध ळें  िेलमधूि स टले िेव्हा ंआश्रम िप्ि झाला होिा. िेिें सरकारी पहारे होिे. कन्र्ाश्रम 
िप्ि िव्हिा. िािूिी, बाळकोबा र्ािंा पकडले िव्हिे. आचार्ांबरोबर िेलमध्र्ें गेलेले भाऊ पािसे, 
िारकािाििी, हरकरे आचार्ांच्र्ा आधींच स टले होिे. आचार्य स टल्र्ाबरोबर त्र्ाचंें िध्र्ाला रे्णें 
थिाभाजिक होिे. परंि  “अम क एक थिळीं च गेले पाजहिे असें िाहीं, कोठें जह राहािें, सिय िग आपलें  आहे” 
अशा जिचारािें आचार्य िध्र्ाला रे्णार जह िाहीं, अशा िऱ्हेची क णक ण स टूि आलेल्र्ा काहंीं आश्रमीर् 
मंडळींिा लागली. त्र्ाम ळें  श्री. बाबािी मोघे हे आचार्य स टण्र्ाच्र्ा स माराला ध ळ्र्ाला गेले ि आचार्ांिा 
घेऊि िध्र्ाला आले. आचार्ांबरोबर चार मंडळी असािर्ाची च. त्र्ाम ळें  आचार्ांच्र्ा राहण्र्ाची म्हणिे 
आश्रमची व्र्िथिा थटेशिििळील कॉटि माकेटमध्र्ें केली होिी. अशा िऱ्हेिे कॉटि माकेटच्र्ा िागेंि 
आचार्य आजण आश्रमीर् मंडळी राहण्र्ाचा असा हा जिलक्षण र्ोगार्ोग जिमाण झाला. 
 

एक बराकीििा असें मोठें घर होिें. शिेारी िोि िीि खोल्र्ा. आि बािूला मिैाि. समोर थटेशि. 
एका बािूला गािंाची स रुिाि िमिालालिींच्र्ा मोठ्या हिलेीिे च िणूं झाली असें िाटे. आचार्ांचें 
जििासथिाि झाल्र्ापासूि र्ा जठकाणीं पूिीं कधीं जह ि झालेल्र्ा हालचाली जिसूि रे्ऊं लागल्र्ा. िेिे 
िलाल आजण व्र्ापाऱ्र्ाचंी िियळ िेिे जिराळा च व्र्ापार स रंू झाला. त्र्ा कॉटि-माकेटच्र्ा लहािशा िागेंि 
आचार्ांच्र्ा सत्संगिींि राहण्र्ासाठीं लोक रे्ऊं लागले. आश्रमीर् कार्यकत्र्ांची रे् िा स रंू झाली. 
कार्यकत्र्ांच्र्ा कार्यजिषर्क सभा जह भरंू लागल्र्ा. बाहेरच्र्ा उघड्ा िागेिर पाटािर बसूि िेिें 
गीिाभ्र्ासाजि िगय जह स रू झाले. िािा प्रकारचे लोक सल्लामसलिीसाठीं रे्ऊं लागले. कापसाच्र्ा 
बािारािं ज्र्ाप्रमाणे एक च माल कापूस, त्र्ाखेरीि गोष्ट िाहीं त्र्ाप्रमाणें रे्िें जह एक च गोष्ट, भस्तिपे्रमाचा 
आिंि. 
 

पे्रमाच्या बाजारीं । आनंदािा मेळा । 
देि भतिासंंगें नाना रसरंगें करीिसे िंीिंा ॥ 

 
र्ा िळेीं आचार्य आजण त्र्ाचं्र्ाबरोबरचे आश्रमिासी स टलेले होिे च. परंि  ज्र्ािंा आधीं सिा 

झालेली होिी असे प ष्ट्कळ आश्रमिासी एकामागूि एक स टूि रे्ि होिे. चळिळ जह चालू होिी. थिर्ंसेिक 
सत्र्ाग्रह करूि िेलमध्र्ें िाि होिे. जकत्रे्क मागें राजहलेले आश्रमिासी िेलमध्र्ें गेले. िेलमधूि आलेले 
आश्रमिासी जठकजठकाणीं िाल तर्ािं जिभागले गेले. आचार्ांच्र्ा सल्ल्र्ाप्रमाणें िे खेड्ािं काम करंू 
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लागले. त्र्ा सिय आश्रमिासीर्ािंा एकमेकाचं्र्ा हालचाली कळाव्र्ा, मागयिशयि प्राप्ि व्हािें र्ा हेिूिें एक 
आश्रमिृत्त काढण्र्ाचा उपिम स रंू झाला. छोटेलालिी कॉटि माकेटमध्र्ें राहूि आश्रमाची इिर सिय 
व्र्िथिा पहाि. त्र्ाप्रमाणें र्ा िृत्ताचें जह काम करंू लागले. ही आश्रमिृत्ताची कल्पिा मूळची साबरमिीची. 
प्रभ िास गाधंी र्ािंीं साबरमिीला प्रिम आश्रमिृत्त स रू केलें  होिें. एक िृक्ष गेला िरी बीिरूपािें हिारों 
िृक्ष िर्ार होि असि. ग रु गेला िरी जशष्ट्र् िाढत्र्ा संख्रे्िें िर्ार होि िािाि. त्र्ाप्रमाणें मूळ आश्रम िरी 
िप्ि झाला होिा, िरी त्र्ा आश्रमाच्र्ा अिेक शाखा आिा ंिाल तर्ाच्र्ा खेड्ापाड्ािं काढण्र्ािं आल्र्ा. 
िाल तर्ािं पधंरा जठकाणीं र्ा िळेीं जिरजिराळे कार्यकिे जिभागले गेले. हे कार्यकिे त्र्ा त्र्ा जठकाणीं 
लोकाचं्र्ा मििीिें आश्रमासारखें कें द्र थिापूि िीििसंथिेचा आिशय िाखजिण्र्ाचा त्र्ाचप्रमाणें चळिळीचें 
लोण आमिििेपरं्िच पोंचजिण्र्ाचा प्रर्त्ि करंू लागले. र्ा प्रर्त्िािं मागयिशयि आजण उत्साह 
जमळजिण्र्ासाठीं िे मधूि मधूि आचार्ांकडे कॉटि माकेटमधील आश्रमािं रे्ि, आचार्य त्र्ािंा सल्ला िेि, 
िप्ि आश्रमाििळच्र्ा कन्र्ाश्रमाि जफरण्र्ाच्र्ा जिजमत्तािें मधूि मधूि िाि, कॉटि माकेटमध्र्ें 
जशकजिण्र्ाचें काम करीि, ििळ च िमिालालिींच्र्ा ि कािािर राहाणाऱ्र्ा म ली जशकण्र्ासाठीं म्हणिू 
रे्ि, त्र्ाचं्र्ाबरोबर कधीं कधीं जफरि िाि. िाल तर्ािंील इिर मंडळी, गािंािंील मंडळी, परगािंाहूंि 
रे्णारीं माणसें र्ा सिांशीं बोलण्र्ाचें आजण मागयिशयिाचें काम त्र्ािंा करािें लागे. जशिार् ध ळें  िेलमधूि 
स टल्र्ापासूि अिेक बाहेरच्र्ा कार्यकत्र्ांशी पत्रव्र्िहार िाढला होिा. पत्रािारें अिेक प्रश्ि आचार्ांिा 
जिचारण्र्ािं रे्ि, त्र्ाचंी उत्तरें िेण्र्ाचंें एक मोठें च काम असे. आिापंरं्ि आचार्ांचीं िाणारीं पत्रें कोणी 
उिरििू ठेिीि िसे. र्ा पत्रािंील महत्त्िाचा शाश्वि भाग प ढें आजण चालू काळीं उपर्ोगी असल्र्ािें िो 
उिरििू ठेिण्र्ाची कल्पिा छोटेलालिींच्र्ा मिािं आली. िे हीं पत्रें िीटपणें उिरििू ठेिू ं लागले. 
छोटेलालिींचे हे एक उपकार च समिले पाजहिेि. र्ा िळेीं आचार्ांिीं मधूि मधूि जिरजिराळ्र्ा खेड्ािं 
जफरण्र्ाचा उपिम स रंू केला. बापूिींच्र्ा हजरििासबंंधीचा रे्रिडा करार झाला त्र्ा िळेचा प्रजसद्ध 
उपिास र्ा च िळेीं झाला होिा. र्ा च स माराला आचार्ांिीं बापूिींिा िोि पते्र जलजहलीं होिीं. हीं िोि पत्रें 
ि बापूिींचें उत्तर र्ािरूि त्र्ािळेची कल्पिा उत्तम प्रकारािे रे्ि असल्र्ाम ळें  िीं िीन्हीं ग िरािीं पत्रें रे्िे 
उिरििू घेऊं— 
 
 पििार : 
 जििाकं २ ऑगथट १९३२. 
 
पूज्र् बापूिी सेिामा,ं 
 

घणा जििसिी लखिािो जिचार करिो हिो. आिे िो शरुिाि करी ि िऊं. मंजिरिी हकीकि िो 
हि े िूिी िई गई. त्र्ा ं हिो त्र्ा ं स धी आपणा भाईओिी अिे बेहिोिी ग िािाळा गणािाओिी िेमि 
रािबंिीओिी िेटली शतर् हिी िेटली सेिा करी एम कही शकार्. गीिािी समश्लोकी पण िेि िखिे 
प्रगट िई. िमिालालिीए िेिी िकलो आपिे मोकली छे. िे मळी िश.े आपि ं मराठी तर्ा ंस धी आव्र् ं िे ह ं 
िाणिो ििी. महािेिभाई िे िरूर िोई िार् अिे मिे सूचिाओं करे एम इच्छ ं  छ ं. 
 

मारी प्रकृजि उत्तम छे. ििि िो िेलमा ंहि ं एटले ९२ िी आसपास छे. िूध, घी छोडिािे हि े२॥ 
िरस िर्ा छे. अम क म िििे माटे अििा कार्मि ं एमािी एक पण संकल्प कर्ा िगर में ए छोड् ं छे. ििि 
ओछ ं छें एम मिे पण लागे छे. िो के उत्साहमा ंखामी लागिी ििी. अिे आटला िििमा ंपण लगभग ६ 
माईल फरिाि ं २१ पौंड िळिाि ं १॥ लट कािंिाि ं अिे संभाषण, चचा, िाचंि इत्र्ाजि करी शकिो हिो. 
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एटले ह ं जिवश्चि छ ं. छिा िूध, घी िगर ििि िधारिािे सारंु आप कंई सूचिाओ ंकरो िो प्रर्ोग करी 
िोईश. 
 

िधा िाल कामा ंकाम सरस िर् ं एम कही शकार्. ५०० भाईओं अिे बिेो िेलर्ात्रा करी चूतर्ा छे. 
अिे हिी उत्साह िो छे ि. लगभग ७० गामडाओ ए आमा ंभाग लीधो छे. गामडाओिी क लसंख्र्ा ३०६ छे. 
मारी दृष्टीए माणसोिी संख्र्ा करिा गामडाओिी संख्र्ाि ं िधारे महत्त्ि छे. 
 

मारी प्रिृजत्त अत्र्ारे गामडामा ंआश्रमो थिापिािी छे. एिा िस एक थिाि िाल कामा ंकरिािी इच्छा 
छे. अत्र्ार स धी ६ थिािो बन्र्ा छे. िो के स्थिर िवह कही शकार्. एिा िो मिे बेि लागे छे. आ कल्पिा में 
िेलमा ंि करी हिी. अिे िमिालालिीिे िे बह  पसिं आिी हिी. गामडामा ं जिखराअी ििािी आपिी 
कोचरबिी ि कल्पिा हिी. आ िखिे एिो अमल करीिे पछी ि बीिी कई हािमा ंलेिािी एिो संकल्प छे. 
में दृष्टीए ह ं हमणा ंि िाि िा गामडाओमा ंिोडाक जििस रेहेिािो जिचार करंू छ ं. जभिाप र ९ जििस रह्यो. 
स रगािं ४ जििस, अिे ३ जििसिी अहीं आव्र्ो छ ं. िधािी सािे रोि िो संबधं राख्र्ो छे. भाई क ं िर रोि 
सािें ि ज्र्ा ह ं होऊ छ ं  त्र्ा ंटपाल इ. लाि ेछे. िे सिारे मारी पासेिी जचजठ्ठओ इ. लई िार् छे. 
 

सािंिी प्राियिामा ंिखि गामडाओमा ं८ िो अि कूल आि ेछे. सिारे ४ िाग्र्ा प्राियिा करीि िऊं छ ं. 
उठिाि ं ३॥ िाग्र्ा.ं बपोरे िकली उपासिा एटले ८–८ कलाकिा ३ ट कडाओ ठीक िार् छे. 
 

िकलीिी सािे मौि राख्र् ं छे. सामान्र् सेकडों लोको िे माटे िकली बह  उपर्ोगी िई पडी छे. 
स रगािंमा ं२० िण रोि िकली उपासिा माटे आििा. 
 

ह ं िोऊं छ ं  के जित्र् कािंिािो प्रचार कऱ्र्ा िगर खािीिे गजि आपिािो ि सरो राथिो ििी. 
कािंिािा जिर्मिाळा अमे िेलमा ंआश्रमिासीओ हिा िेि. मिे िो लागे छे खािीिी मंिगिीि ं आि कारण 
छे. खािीिा उत्पत्तीि ं अिे जििीि ं िे काम चाले छे (िो के ए हमणा ं मंि पडी गर् ं छे) एिा करिा 
थिािलंबि ि ं महत्त्ि जिशषे छे. पण मिें िो आ बने्न कार्य करिा आ बने्न कार्य िे अपिाििािे माटे र्ज्ञप्रचारि ं 
बह ं महत्त्ि लागे छे. ए दृष्टीए बधा जमत्रोिी सािे हमणा ं ह ं चचा करी रह्यो छ ं. आ कार्यमा ं िकलीि ं ह ं 
असाधारण थिाि िोऊं छ ं. आ र्ज्ञप्रचारकार्यमा ंआपणा िरफिी सूचिाओ िोइरे्. 
 

छोटेलालिी, गोपाळराि िाळ ंिकरिी अिे बीिाओ फर्ा ि करे छे. आिखिे आश्रमिा िा िा 
छोकराओए पण सरस काम कऱ्र् ं. कृष्ट्णिास गाधंी महाराष्ट्र चखा संघमा ंस ंिर कार्य करे छे. बधािे संिोष 
आपी शतर्ा छे. िधा िाऊं त्र्ारे एमिे मळिाि ं र्ाि छे. बाळकोबािी िजबर्ि हिी िबळी छे. कन्र्ाओ अिे 
छोकराओ िे एकाि कलाक जशखिाडे छे. प्रभ िास सूचि े छे के ए अल्मोडा िार्. हिािो एटलो मोटो 
फरक  एमिे अि कूल िश ेके केम ए ह ं िाणिो ििी. आप श  ंसूचिो? 
 

िमिालालिीि ं ध जलर्ा आिलेा त्र्ारे २०८ हि ं. ह ं छ ट्यो त्र्ारे १७० हि ं. हि ेएिी ओछ  करिािी 
िरूर ििी. एम आमारी िचे्च िाि िएली. एटले िूध जिगेरे लेिाि ं कहेल . हि े१६५ एटले ६ पौंड घट्य ं िे. 
मिे िो अिी वचिा िेऊं लागि ं ििी. पण िािकीबेि बह  जफकर करे छे. में िमिालालिीिे अिे िेलरिे 
लख्र् ं छे. िमिालालिीिो ििाब आव्र्ो ििी. िे िेलरि ं आव्र्ो ए पत्रि ं सरिाम ं िमिालालिीए लख्र्  ं
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हि ं. एमा िेलरे लख्र् ं हि ं के वचिाि  कारण ििी. बध ं जिर्जमि चाले छे. भाऊ साबरमिी ठीक काम करी 
रह्यो छे. िो के बधंकोशिी हैराण छे. लखे छे के आपिी सूचिािी िळिळकरिे शरणे गर्ो छे. 
 

गीिाईिी पेहेली पाचं हिारिी आिृजत्त खपी गई छे. बीिी छपार् छे. सरिार श्रीिे प्रणाम. 
 

जििोबािा िंडित् प्रणाम. 
 
कृिर् गी जििोबा, 
 

िमारा कृिर् गिो िेष करिाि ं कई कारण ििी. अमारी पासे पण कृिर् गी सरिार छे. (कृिं 
संपद्यिे चरन्—र्ा जििोबाचं्र्ा िृत्तीिरूि हें जलजहलें ). एटले िमारािी एक म ठ ठी िो िध्र्ा ि िे? िमिे 
खबर छे सरिार िो घणो िखि चालिा ि होर् छे. पोिािो िीपिे िो खािाि ं पण चालिा ि. िे गीिा िो 
चालिा ि घोखे छे. उच्चारिे सारंू िमारी पासे मोकलिा िोइरे्. अिे िमारा हािमा ं एक बेिरिी सोटी 
मोकिी िोइरे्. पण ए ल्हािो िमिे मळे त्र्ारे. 
 

िमे गरीबोिे खूब फोसलािो छो. मारा िेिा गरीब ज्र्ारे िमारा कागळिी झंखिा करे त्र्ारे एिे 
लख्र् ं ि िहीं. अिे ज्र्ारे िे मृत्र् शय्र्ािी िैर्ारी करे त्र्ारे हि े लखीश एम लख्र् ं पण हि े िेि िाणे 
कृिर् गीिी प्रजिज्ञा खोटी ििी ििी िाणी. एटले िमारा प्रजिज्ञािा पालििे खािर पण मारे पिारी िी 
उठिाि ं होर् िो भले. िो िमारा कागळ जिर्मसर मळिा करिािी आशा राखीश. 
 

आम टार्ल ं  करी गंभीर कागळो लखी रह्यो छ ं. िेमािंी मि खेच्र् ं अिे सािे सािे ए पण स च्र् ं के 
िमारा काम िे माटे टीका करिा िेि  ंकश  ंि िणाि  ििी. आ अस्ग्िपरीक्षािी िेह अिे िीि बने्न पसार िई 
जिकळश ेिो कईं लखिा िेि  ंहश ेिों लखीश. िमारो कागळ साच ं छ ं. 
 

िमारा जिषे बाधेंली बधी मारी आशाओ लगभग फलिी आिी छे. एटले हि े पछीिी फळश ेि. 
लगभग िो अिय शरीर िे जिषे छे. िमारंू शरीर िज्ररूप ििािी आशा बाधंी हिी. हि ेिार् िो कोिे खबर? 
 

र्रिडा मंजिर, १६-९-३२. 
बापूिा आशीिाि. 

 
िधा : १३-१०-३२ 

पूज्र् बापूिी पजित्र सेिामा,ं 
 

आपिा अिशि जिषे हंू लगभग जिवश्चि छंू. केम के संिो िे शूळीए चडाििािी िाकि वहि थिािमा ं
हश ेएम हंू मािी शकिो ििी. िे किा च हश ेिो पछी बेिकूफोमािंी ॲपॉसलो पण केम पैिा ि िार्? िेलमा ं
ििािे कारणे क िाओ अिे मजंिरो हजरििो माटे ख ल्ला करिाि ं बंि पड् ं. पण लगभग बधा महत्त्ििा मजंिरो 
ख ला िर्ा छे. 
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जशिािी, शकंरराि इ. ८ िण छ ट्या छे. जशिािीए गामडामा ंफरिािी शरुिाि करी िीिी छे. 
बीिाओ िैर्ारीमा ंछे. जशिािी, शकंररािि ं शरीर कईंक िबळ ं  िर् ं छे. एक भाईिे श्वासिी िकलीफ िई 
छे. बाकी बधा ठीक छे. महािेिभाई ििा सरिारिे पे्रमपूियक प्रणाम. 
 

जििोबािा िंडित् प्रणाम. 
 

िरील पत्रािरूि कॉटि माकेटमधील आचार्ांच्र्ा त्र्ा िळेच्र्ा एकंिर आश्रमजििासाची कल्पिा 
रे्ऊि जशिार् पत्रािंली सौम्र्, िम्र आजण मर्ािेची माडंणी लक्षािं रे्िे. लिकर च िप्ि झालेला आश्रम 
सरकारिें परि केला. आश्रमचें िप्ि केलेलें  बह िेक सामाि परि जिलें . बह िेक म्हणण्र्ाचें कारण इिकें च 
कीं, गीिारहथर्ासारखीं एकिोि प थिकें  आके्षपाहय म्हणूि जिली िाहींि! सरकारी माणसाचंें ज्ञाि मोठें अिब 
होिें! बापटशास्त्राचं्र्ा ब्रह्मसूत्र भाष्ट्र्ािंल्र्ा बािरार्णाचार्य आजण शकंराचार्ांचीं जचत्रें पाहूि आश्रमचे हे िोि 
प ढारी आहेि असे सरकारी लोक समिि होिे. आश्रम परि जमळाल्र्ािर जिकडे जिकडे झाडझडू करूि, 
च िा लाििू आश्रमच्र्ा इमारिी पूिींप्रमाणें पाढंऱ्र्ा थिच्छ केल्र्ा गेल्र्ा. 
 

िासाणंस जीिाणन यथा णिहाय 
निाणन गृह् िाणि नरोऽपराणि 
िथा र्रीराणि णिहाय जीिान् 
अन्द्याणन संयाणि निाणन देही ॥ 

 
िीणय िस्त्रें टाकूि ििीि िेह धारण केल्र्ाप्रमाणें हा पूिींचा च आश्रम आिा ंअजधक सम ज्िल जिसूं लागला. 
परंि  आचार्ांच्र्ा मिािं आिा ं र्ा िागेंि आश्रम करािा असें िव्हिें. आश्रम िप्ि झाल्र्ािंिर खेड्ािं 
अिेक आश्रम जिघाि ेर्ा कल्पिेप्रमाणें च म ख्र् आश्रमचें जह कें द्र रे्िें राहंू िरे् असा च आचार्ांचा कल होिा. 
त्र्ाप्रमाणें र्ाप ढें आचार्य र्ा आश्रमािं खास कारणाम ळें  च मधूि मधूि राजहले. आचार्ांचें िेहमींचें 
जििासथिाि रे्िूि बिललें  िें कार्मचें च. आश्रमचीं काहंीं माणसें िरी रे्िें जिसि होिीं िरी आश्रमचें 
थिाि जह मािजसकदृष्ट्ट्या आचार्ांबरोबर च बिललें  असें म्हणण्र्ास हरकि िाहीं. आचार्ांचें आजण 
आश्रमाचें थिाि र्ाप ढें खेड्ािं गेलें  आजण िें जह हजरिििथिीच्र्ा खेड्ांि गेलें . परंि  र्ा जििासासबंंधीची 
माजहिी प ढें च पहािर्ास पाजहिे. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ४७ िें 
 

कन्द्याश्रम 
 
आिायश आजण आचार्ांच्र्ा आश्रमाच्र्ा पजित्र साजन्नध्र्ािं म ख्र्िः कार्यकत्र्ांच्र्ा म लींची कन्र्ाशाळा 
िमिालालिींिीं जिमाण केली होिी. साबरमिी-आश्रम हजरििािंा िेऊि टाकल्र्ािंिर साबरमिी 
आश्रमािंील प ष्ट्कळशा म ली र्ा कन्र्ाश्रमािं सामील झाल्र्ा. बापूिींच्र्ा इच्छेप्रमाणें च ही गोष्ट घडूि आली. 
लहाि ििीला मोठी ििी जमळि िाहीं. मोठ्या ििीला लहाि ििी जमळिे. परंि  रे्िें उलट स्थिजि झाली. 
रे्िली कन्र्ाशाळा लहािशी असूि साबरमिीच्र्ा म ली अजधक होत्र्ा. साबरमिी आश्रमािंल्र्ा प ष्ट्कळशा 
कन्र्ा रे्िें आल्र्ािर िणूं ही कन्र्ाशाळा त्र्ा आश्रमीर् कन्र्ािं लीि झाल्र्ासारखी झाली. एका िऱ्हेिें 
रे्िल्र्ा कन्र्ाशाळेचें िीिि िाढलें . जिकडे बापूिींिीं साबरमिी आश्रम हजरििािंा िेऊि टाकला 
त्र्ाप्रमाणें रे्िल्र्ा आश्रमची िागा कन्र्ाशाळेला जिली गेली आजण त्र्ाचें कन्र्ाश्रमािं रूपािंर झालें . 
 

आचार्ांच्र्ा आश्रमािंले काहंीं कार्यकिे रे्िें व्र्िथिापक, जशक्षक, सेिक अशा थिरूपािं 
शिेटपरं्ि होिे. आचार्ांचें रे्िें रे्णें िाणें ि राहणें हें थिाभाजिकपणें च कन्र्ाश्रमाचा आध्र्ास्त्मक आधार 
असें मािलें  गेलें  होिें. कन्र्ाचंी संख्र्ा िाढल्र्ाम ळें  िागा जह अप री पडली. त्र्ाम ळें  ििीि इमारि बाधूंि 
िागा िाढजिण्र्ािं आली. पजंडि खरे र्ाचं्र्ा पत्िी लक्षमीबाई खरे र्ा थिर्पंाकाजि सिय कामािर िेखरेख 
ठेिीि ि थििः अजिशर् मेहंिि घेि. प ढें वहि थिािािंल्र्ा बह िेक प्रािंािूंि अिेक म ली बापूिींच्र्ा ि 
िमिालालिींच्र्ाम ळें  रे्िें िाखल झाल्र्ा. िरी वहिी, ग िरािी आजण महाराष्ट्रीर् अशा िीि प्रािंािंल्र्ा 
म ली अजधक होत्र्ा. त्र्ाचं्र्ासाठीं जिरजिराळे पगारी जशक्षक जह िेमले गेले. म ख्र् जशक्षक िािा आठिले हे 
प ण्र्ाचे असूि जटळक महाजिद्यालर्, समिय जिद्यालर्, इत्र्ाजि राष्ट्रीर् सथंिांचे अि भिी होिे. अजिशर् 
सौम्र् िळणाचे असे हे गृहथि काकासाहेब कालेलकराचं्र्ा पूणय पजरचर्ाचे होिे. त्र्ाचंा प ढें रे्िें च अिं 
झाला. क ट ंबी जशक्षक कन्र्ाश्रमाििळ च अलग राहंू लागले. एकेकटे जशक्षक कन्र्ाश्रमांि च रहाि ि 
कन्र्ाश्रमाच्र्ा रसोड्ािं िेिीि. मूळच्र्ा लहािशा कन्र्ाशाळेला बापूिींच्र्ाम ळें  भारिीर् थिरूप प्राप्ि 
झालें . हा िरी कन्र्ाश्रम होिा िरी रे्िें जिधिा आजण प्रौढ िर्ाच्र्ा भजगिी जह जशकि असि. 
 

पूिींच्र्ा कन्र्ाशाळेचें काहंीं िािािरण, काहंींसें साबरमिीचें िािािरण, काहंीं रे्िल्र्ा आश्रमाचें 
िािािरण, काहंीं बापूिी आजण प ढाऱ्र्ाचं्र्ा आगमिाचें िािािरण, असा र्ा कन्र्ाशाळेंि सजंमश्र 
िािािरणाचा प्रकार होिा. त्र्ाम ळें  आचार्य प्रत्र्क्ष रे्िें प ष्ट्कळ जििस राजहले. त्र्ाचंें रे्िें रे्णेंिाणें जित्र् 
िरी होिे िरी आश्रमाप्रमाणें केिळ एकसूत्री अशा पद्धिीिें काम चालि िसे. कन्र्ा, जिधिा, प्रौढ जस्त्रर्ा र्ा 
सिांिा जिरजिराळ्र्ा जिषर्ाचंें प्रत्र्क्ष जशक्षण शाळेंिल्र्ाप्रमाणें प ष्ट्कळसें जमळालें  पाजहिे अशा िऱ्हेचा एक 
जिचारप्रिाह आंिूि िहाि असे. िीििसंथिेची कल्पिा िसणाऱ्र्ा लोकाचंी मिल र्ा पलीकडे िाणें शतर् 
जह िव्हिें. कव्र्ांच्र्ा जस्त्रर्ाचं्र्ा सथंिापं्रमाणें च ही एक संथिा व्हािी असा एक जिचार-ओघ होिा. 
िमिालालिीसारख्र्ाचंी जिजिध दृजष्ट होिी. रे्िील जस्त्रर्ा र्ा प रुषापं्रमाणें कार्यकत्र्ा िर्ार व्हाव्र्ा ि 
ओळखीच्र्ा गरीब कार्यकत्र्ांच्र्ा म लींची जशक्षणाची सोर् जह व्हािी असें त्र्ािंा िाटे. बापूिींचा भर 
औद्योजगक जशक्षण, शरीरश्रम आजण िीजििधयिािर च म ख्र् होिा. 
 



 अनुक्रमणिका 

आचार्ांची पद्धजि िोडी िगेळी असे. आचार्ांिा अधयिट काम करण्र्ाची संिर् िव्हिी. त्र्ाम ळें 
त्िर्ाधं मर्ाधं असें त्र्ािंीं काहंीं च केलें  िाहीं. म लींचा एक जह िगय त्र्ािंीं घेिला िाहीं. ििाजप िोन्ही 
िळेच्र्ा प्राियिेंि आचार्य हिर राहाि. िकलीउपासिेच्र्ा िळेीं जह आचार्य हिर असि. िर रजििारीं 
सकाळीं आठ िाििा ं आचार्ांचें कन्र्ाश्रमाच्र्ा गच्चीिर प्रिचि ठेिलेंलें  असे. त्र्ािूंि म लींिा आजण 
जशक्षकािंा िीििपािेर् आजण जशक्षणदृजष्ट प्राप्ि होई. अशीं प ढील जिषर्ािंर एकूण १६ प्रिचिें झालीं :— 
(१) साजहत्र्; (२) आकारािरूि मि ष्ट्र्िीििाचा ि हेरी प्रकार; (३) सेिागं जशक्षा; (४) िीििसाधिा की 
िैजिकिा; (५) मि ष्ट्र् के पापप ण्र् और भौजिक घटिा; (६) राजत्रमौिरहथर्; (७) सेिािय ध ििा; (८) 
िकली उपासिा; (९) जशक्षण और बाल्र्काल; (१०) आत्मवचिि; (११) आमच्र्ा आध्र्स्त्मकिेचें एक 
गमक; (१२) बापूिी ि जस्त्रर्ाचंी िागृजि; (१३) म लाम लींचें परथपर िियि; (१४) गीिा; (१५) रोिजिशी; 
(१६) कन्र्ाश्रमाच्र्ा सत्राच्र्ा अिंीचें प्रिचि—हीं सोळा जह प्रिचिें वहिींि झालीं. आजण जशक्षक ि म ली 
िोहोंिा जह िीं ििीि िशयि प्राप्ि करूि िेणारीं ठरलीं. 
 

“काव्र्ंर्शसेऽियकृिे व्र्िहारजििे जशििेरक्षिरे्” काव्र्हेिूच्र्ा जिशिीकरणाचें हें प्रजसद्ध चरणिर् 
घेऊि आचार्ांिीं पजहल्र्ा प्रिचिािं साजहत्र्ाचा ििीि चि र्तिध हेि  साजंगिला. मूळचे हे िोि चरण ज्र्ािें 
जलजहलें  त्र्ािें त्र्ाचंा अिय अगिीं च क्ष द्रपणें केलेला आहे. पण िगडािूंि मरू्ति जिमाण करािी त्र्ाप्रमाणें र्ा 
श्लोकाधांिूि साजहत्र्ाचा उत्तमोत्तम हेि  आचार्ांिीं जिशि करूि साजंगिला. साजहत्र्ाचा प्रिम हेि —
‘र्शोगाि’—र्शोगाि परमेश्वराचें म्हणिे च सत्र्ाचें. सत्र्ाचें र्शोगाि म्हणिे अखेर िर् सत्र्ाचा च होिो 
हें हृिर्ािं ठसजिणें. साजहत्र्ाचा ि सरा हेि  िीििाचा—िीििािंील जिर्ाचंा—िीट अिय समिूि सागंणें, 
साजहत्र्ाचें जिसरें लक्षण ज्र्ार्ोगें व्र्िहार ज्ञािमर् होईल अशी सोर् करूि िेणें, साजहत्र्ाचा चििा हेि  
व्र्जष्ट आजण समष्टीच्र्ा पापाचा िाश होईल. जचत्तश जद्ध हा साजहत्र्ाचा शिेटचा हेि  आहे. आचार्ांच्र्ा र्ा 
भाषणाचा शिेट असा आहे. 
 

“स िाग्िसगो जनिाघणिप्िंिो 
यगस्मन्द्प्रणि श्लोकमबध्यित्यणप 
नामान्द्यनंिस्य यर्ोंणकिाणन यत् 
श्रुण्िंणि गायणंि गृिंणि साधि  

 
िही साजहत्र्—िही िास्ग्िसगय—गं्रिरचिा सज्जि स ििे हैं, गािे हैं, गा के िाचिे हैं जक जिसमें 

भगिाि का र्श िर्तणि हो. जिससे जचत्तश जद्ध हो. जफर भले ही उसमें भाषा की दृष्टी से चाहे जिििी 
गलजिर्ा ंतर्ों ि हो. ऐसा साजहत्र् जक िो ईश्वर का—सत्र् का—र्शोगाि करें. िीिि का अिय समझार्ें. 
व्र्िहारजशक्षा िे. और िीिि की—जचत्त की—श जद्ध करे—िह अिश्र् जशक्षा में होिा चाजहए”—ि सऱ्र्ा 
प्रिचिािं आकारािरूि मि ष्ट्र्िीिि पश हूि सियिैि कसें जिराळें  आहे हें आचार्ांिी समिाििू साजंगिलें . 
पाश्चात्र् जिकासिािाप्रमाणें खाण्र्ाजपण्र्ाच्र्ा िरूरीम ळें  मि ष्ट्र् जिकजसि झाला िाहीं. िर ज्ञािजिज्ञासेम ळें 
िो िर्ार झाला आहे. मि ष्ट्र्ाचा उभा आकार हा इिर प्राण्र्ाहूि सियिैि िगेळा आहे. िेिें पार् िेिें च डोकें  
हा पशूचा आकार आजण त्र्ाच्र्ा िीििाचा जह िो च प्रकार आहे. परंि  मि ष्ट्र्ाचे पार् पृथ्िीिर आजण डोकें  
आकाशािं आहे. अिंि जिचारांच्र्ा सजृष्टि डोकें  सिि जिमग्ि असािें ही त्र्ािं र्ोििा आहे. 
“लोकेऽस्थमस्न्िजिधा जिष्ठा” र्ा भगििंाचं्र्ा उतिीचा मि ष्ट्र्ाच्र्ा आकारािं पडिाळा जमळिो. भमूीिर राहूि 
मि ष्ट्र्ािें कमें करािीं आजण अिंि जिचाराकाशािं त्र्ाच्र्ा मथिकािें िेहमीं जिहार करािा असें त्र्ाचा आकार 
सागंिो. केिळ कमािें वकिा सेििेें मािििीिि पूणय होणार िाहीं. उच्च जिचार आजण सेिा ह्याचंी िोडी 
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राजहली पाजहिे िर च मि ष्ट्र्िा जसद्ध होईल. िेह हें के्षत्र आहे. र्ा के्षत्रािारें भमूािेची सेिा करािर्ाची आजण 
डोकें  उंच राखूि अिंि सृष्टीचें ज्ञाि करूि घ्र्ािर्ाचें—आकाशब्रह्माची उपासिा करािर्ाची—र्ा प्रिचिािं 
मािििीििसंबधंीं केिळ मि ष्ट्र्ाच्र्ा बाह्य आकारािरूि आचार्ांिीं एक ििीि जिचार माडंला. जिसरें 
प्रिचि जशक्षणासंबधंीं झालें . जशक्षण हें जशक्षणासाठीं िव्हे िर सेिचेें अंग म्हणिू—सेिलेा िरूर म्हणिू 
आिश्र्क आहे; ही जशक्षणाची मूलदृजष्ट पाजहिे. पाजणिीचें व्र्ाकरण ििेाच्र्ा अिासाठीं ििेागं म्हणिू 
जिमाण झालें . पिंिलीिें िातर्श द्धीसाठीं व्र्ाकरण, जचत्तश द्धीसाठीं र्ोगशास्त्र, ि शरीरश द्धीसाठीं 
िैद्यकशास्त्र जलजहलें  अशी आख्र्ाजर्का आहे. ही च खरी दृजष्ट आहे. जशक्षण हें सेिसेाठीं हिें. ज्ञाििृष्ट्णा 
म्हणूि जशक्षण घेणें ही गोष्ट अगिीं च िगेळी आहे. िाथिजिक सिय जशक्षणाचें—सिय ज्ञािाचें मलूित्त्ि हािीं 
रे्णें ही जशक्षणािं महत्त्िाची गोष्ट आहे. कारण सिय शास्त्राचंें ित्त्ि एक च आहे. व्र्ाकरणािं ज्र्ाप्रमाणें 
िामाची व्र्ाख्र्ा िेऊि त्र्ाचीं उिाहरणें िेिाि, त्र्ाप्रमाणें मूळ एक ित्त्िज्ञाि आहे. बाकीचे जिषर् हे त्र्ा 
व्र्ाख्रे्चे दृष्टािं आहेि. ि जिर्ेंि जििके जिषर् आहेि त्र्ा सिांचें मलूित्त्ि िाणलें  िािें असें िें जशक्षण िें च 
अध्र्ात्म होर्. अध्र्ात्म म्हणिे च आत्मज्ञाि हा जशक्षणाचा आधार आहे. त्र्ाचप्रमाणें शरीरारोग्र् हें सेिचेें 
मूलधि आहे. शरीरारोग्र् हा जशक्षणाचा ि सरा आधार आहे. जिसरीं जशक्षणािंील महत्त्िाची गोष्ट म्हणिे 
सामान्र् ज्ञाि. र्ा सामान्र् ज्ञािाच्र्ा र्ोगािें ि सऱ्र्ाचं्र्ा सेिचेी किर मि ष्ट्र् करंू शकिो. परंि  थििः सेिा 
करािर्ाची िर एखाद्या उपर् ति जिषर्ाचें जिशषे ज्ञाि पाजहिे. सेिागं जशक्षणाचें हें चििें अंग आहे. अशा 
िऱ्हेिें सेिागं-जशक्षणाची चि रंग कल्पिा र्ा जिसऱ्र्ा प्रिचिािं आचार्ांिीं जिली. ज्ञाििृष्ट्णेसाठीं जरकाम्र्ा 
िळेेंि व्र्िथिा करणें हें एक पाचंिें जशक्षणाचें अंग पजरजशष्टासारखें आचार्ांिीं र्ा च प्रिचिािं साजंगिलें . 
 

प्रिचिाचंें असें सार काढूि त्र्ा प्रिचिाचंी िीट कल्पिा जह रे्णार िाहीं. जकत्रे्क िथिंूचें सार 
काढिा ंच रे्ि िाहीं. प्रजिभार् ति िथिंूचे संके्षप, जिथिार, सार, इत्र्ाजि सिय प्रकार प्रजिभाशनू्र् बििाि. 
म्हणूि प्रजिभार् ति कृिींचें समग्र अिलोकि हें च महत्त्िाचें असिें. आचार्ांच्र्ा व्र्ाख्र्ािाप्रमाणें च 
आचार्ांचा सोळा लटी कािंण्र्ाचा प्रर्ोग जह म लींिा पहािर्ास जमळि असे. त्र्ा भव्र् गच्चीिरच्र्ा माडीिर 
आचार्य पहाटेंपासूि िेट संध्र्ाकाळपरं्ि अखंड सूि कािंीि असि. ज्ञाि आजण कमय आजण त्र्ािं 
जमसळलेली अपूिय भस्ति हें सिय पारमार्तिक सार रे्िें मूर्तिमंि झालेंलें  म लींिा पहािर्ास जमळे. हा िेिािंा जह 
ि लयभ असा लाभ होि होिा. र्ाचा सिांच्र्ा िीििािर अव्र्ति ठसा उमटला असला च पाजहिे. र्ािं 
जिळमात्र शकंा िाहीं. 
 

ििाजप रे्िलें  िािािरण आचार्ांच्र्ा िेहमींच्र्ा कार्यपद्धिीप्रमाणें एकसूत्री िव्हिें. रे्िें िेमलेंलें  
काहंीं ििीि जशक्षक आश्रमािं िीििािं घोळलेले, अि भिी आजण पूणय जिष्ठािान् िव्हिे. म लींच्र्ा र्ा संथिेची 
िैजिक िबाबिारी फार मोठी होिी. िी िबाबिारी पार पाडण्र्ाला सिय जशक्षक लार्क होिे असें जिसूि 
आलें  िाहीं. वकबह िा मर्ािेचीं, व्र्िहाराचीं सामान्र् सूत्रें जह जकत्रे्क जशक्षकाचं्र्ा आचरणािं जिसूि रे्ि 
िसि. 
 

यदीच्छेत्परमा ंप्रीकि त्रयस्ित्र णििजशयेत् । 
णििादद्रव्यसंबंध  परोके्ष दारभाषिम् ॥ 

 
िर कोठें जह पे्रम रहािें अशी कल्पिा असेल िर िीि गोष्टी ििाव्र्ा. िृिा िािजििाि, द्रव्र्सबंंध, जस्त्रर्ािींशीं 
परोक्ष भाषण.—हें स भाजषि अगिीं सामान्र् गोष्टी सागंणारें आहे. पण त्र्ा सामान्र् गोष्टी जह आंगिळणीं 
पडल्र्ािें िो लाभ व्हािर्ाचा त्र्ाची जह जकत्रे्क जशक्षकािंा कल्पिा िसे. र्ा कन्र्ाश्रमािं बापूिींच्र्ा 
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सूचिेप्रमाणें जकत्रे्क म लींच्र्ा डोतर्ािरचे केस त्र्ाचं्र्ा ख शीिें च अजिबाि काढूि टाकले होिे. त्र्ािं 
थिच्छिेचा म द्दा िर होिा च पण केसाजंशिार् कन्र्ा ही कल्पिा च जकत्रे्कािंा करिि िाहीं. असें हें िृिा 
बंधि जह त्र्ािं िोडलें  िाि होिें. केशजिहीि कन्र्का जिशोजभि जिसिाि कीं स शोजभि जिसिाि? ही गोष्ट 
जकिपि र्ोग्र्? —अशा िऱ्हेची चचा जह जकत्रे्क करिािंा आढळूि रे्ि. जशिार् जकत्रे्क म ली 
प रुषापं्रमाणें, पाटलोण सिरा िगैरे पोषाख करीि ही गोष्ट जकिपि र्ोग्र् आहे? र्ािं मािसशास्त्रदृष्ट्ट्या 
काहंीं िोष आहे कार् िगैरे जििाि प ष्ट्कळ िळेा ंिेििािंा जह आढळूि रे्ई. कोणिी जह गोष्ट जशक्षकािंीं िाटेल 
िेिें चचािी हा जशक्षकाचंा जिःसंशर् मोठा िोष समिला िाईल. अशा िऱ्हेच्र्ा मर्ािाचंें अजििमण झाल्र्ािें 
कन्र्ाश्रम बंि करािा अििा पूणयपणें िो आचार्ांिीं आपल्र्ा हािीं घ्र्ािा असा प्रश्ि िमिालालिी, बापूिी 
र्ाचं्र्ाप ढें उभा राजहला. ख द्द बापूिींिीं कन्र्ाश्रम चालिािा अशी जह एक कल्पिा होिी. र्ािरूि 
कन्र्ाश्रमाला केिढें महत्त्ि जिलें  िाि होिें हें लक्षािं रे्िें. त्र्ा िळेीं िमिालालिींच्र्ा सूचिेिरूि 
आचार्ांिीं एक लेखीपत्र िमिालालिींिा जलहूि जिलें  होिें. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ४८ िें 
 

प्रीणिसंगम 
 

(अिात् िालिाडी-जििास) 
 
नदी म्हटली म्हणिे पजित्रिेची पजित्रिा डोळ्र्ापं ढें उभी राहिे. जिच्र्ा संगमािं पजित्रिेची पजरसीमा िाटंू 
लागिे. त्र्ामध्र्ें प न्हा ं प्रीजिसंगमाची भर पडली म्हणिे िी अपूियिा जिमाण होिे, जिच्र्ा र्ोगािें 
माििमिाची भेिब जद्ध हा एक केिळ भास आहे असें क्षणभर िाटल्र्ािाचंिू रहाि िाहीं. माििमिािंल्र्ा 
भेिब द्धीिें सियत्र स खमर् असलेल्र्ा ईश्वरीसृष्टीचा जििाश करूि ि ःखी ि जिर्ा जिमाण केली. िी ि ःखी 
ि जिर्ा स खी व्हािर्ाची िर ि ःखाच्र्ा जठकाणीं स ख, स खाच्र्ा जठकाणीं आिंि, आिंिाच्र्ा प ढें शाजंि अशा 
अिेक पार्ऱ्र्ा गाठूंि ईश्वरी सृष्टीचा थिगय डोळ्र्ापं ढें  उभा रहािर्ाचा. त्र्ासाठीं भेिाचा उत्तरोत्तर जिरास 
करीि िािर्ास पाजहिे, पे्रमाचा उत्तरोत्तर पजरपोष व्हािर्ास पाजहिे. भेि हा च म ख्र् भेि आहे. र्ासाठीं च 
आचार्ांिीं आश्रमप्रचारकाचंी खेड्ािं र्ोििा केली होिी. वहि थिािािंला म ख्र् भेि खेडीं आजण शहरें, 
स जशजक्षि आजण जिरक्षर, ि सरा भेि थपृश्र् आजण अथपृश्र्. हा भेि िष्ट करण्र्ाचा खेड्ामंध्र्ें प्रर्त्ि केला 
गेला होिा. बापूिींच्र्ा १९३२ च्र्ा रे्रिडा कराराच्र्ा उपिासािंिर थििः आचार्ांिीं खेड्ािं जफरूि 
अिलोकि केलें  आजण चळिळींि आश्रम िप्ि होऊि परि जमळाला िरी खेड्ािं च रहािर्ाचें असें त्र्ािंीं 
जिजश्चि ठरजिलें . त्र्ािं िें खेडें पूणय हजरिििथिीचें, िधा-िागपूर रोडिरचें, १॥ मलैािंरचें जििडलें . िें च 
िालिाडी. रे्िें आचार्ांच्र्ा जििासाम ळें  सेिचेा आजण हजरििसेिचेा खरोखर च प्रीजिसंगम झाला! 
आचार्ांच्र्ा िधा िाल तर्ािंल्र्ा खेड्ािंील प्रचारकार्ाचें िणूं िालिाडी हें एक फळ च जिमाण झालें . र्ा 
फळािं भािी ग्रामसेिाजि सथंिाचंें बीि होिें. 
 

िाथिजिक िालिाडी खेडें हें मूळचें ि िें खेडें िाहीं. िध्र्ाच्र्ा कलेतटरच्र्ा बंगल्र्ाििळ च हजरिि 
लोकाचंी पूिी िथिी होिी. िी िथिी हालििू र्ा िथिीला िागपूर रोडिरचें हें जठकाण जिलें  गेलें . र्ा 
खेड्ाची त्र्ा िळेीं स मारें ५०० िथिी होिी. ििीि खेडें म्हणूि एकापरीिें इिर खेड्ाचं्र्ासारखी र्ा 
खेड्ाची अव्र्िस्थिि रचिा िाहीं. काहंींशीं रचिा रे्िें जिसे. आचार्ांिी रे्िें राहण्र्ाला स रुिाि केली िी 
कशा िऱ्हेिें? रे्िें कार् आचार्ांसाठीं ििीि िागा बाधंली?—िाहीं. रथत्र्ाला लागिू असलेलीं काहंीं घरें 
ओलाडंलीं कीं, बकऱ्र्ा कोंडण्र्ाची बाबंूच्र्ा कामट्याचंी िर साध्र्ा कौलाचें छप्पर असलेलीं िागा होिीं. 
िी घेऊि िेिें च आचार्ांचा जििास स रंू झाला. फार मिेिार िागा होिी िी. आचार्ांच्र्ा जििासाम ळें 
जिच्र्ाकडे बघण्र्ाची दृजष्ट बिलली होिी हें खरेंच. पण िी बिललेली दृजष्ट सोडली िरी िी िागा अजिशर् 
उत्तम होिी, असें म्हणािें च लागेल. जिची उत्तमिा जिच्र्ा मोकळेपणािं होिी. िागपूर रोडिरूि िाणाऱ्र्ा 
सडकेिरच्र्ा मोटारींची धूळ रे्िें मध्र्ंिरी काहंीं घरें आड असल्र्ाम ळें  काहंींशीं कमी रे्ई, ििाजप रातं्रजििस 
ध ळीचा त्रास होिा. हा त्रास सोडला िर िागा आल्हाििार्क होिी. मोठमोठ्या जठकाणचे िकाश े जिले 
िािाि पण असल्र्ा साध्र्ा स ंिरिेचें िम िे ि लय जक्षले गेल्र्ाम ळें  मोठीं जठकाणें क्षणभर पहार्चीं आजण 
रहार्चें मात्र कसें िरी अशी स्थिजि सियत्र आढळूि रे्िे. ही पहा िी िागा. 
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र्ा िागेंि आचार्ांिीं राहण्र्ाला स रुिाि केली. परंि  िाथिजिक आचार्य िालिाडीला वकिा िध्र्ाला रहाि 
होिे हा भाग सिय िरिरचा च. िालिाडीला राहण्र्ास रे्िािंा आचार्ांिी बापूिींिा एक पत्र जलजहलें  त्र्ािं 
एक िातर् होिें— “मी इिके जििस िध्र्ाला राजहलों च िाहीं. मी आपल्र्ा आज्ञेंि राजहलों.” ब द्धीचें परमोच्च 
जशखर गाठंलेल्र्ा प रुषाची केिढी ही श्रद्धा! बापूिी जह र्ाम ळें  सद्गजिि झाले. त्र्ािंीं र्ा पत्राला 
प ढीलप्रमाणें उत्तर जिलें— 
 

“िमे महत्त्ििा कामोिा कें द्र िशो.” 
 
—बापूिींच्र्ा पत्राप्रमाणेंच प ढें रे्िें मोठमोठ्या सेिचे्र्ा र्ोििा आचार्ांभोििीं घडूि आल्र्ा र्ािं शकंा 
िाहीं. 
 

परंि  स रुिािीला आचार्ांभोििीं फति जिद्याथ्र्ांचें च िािािरण होिें. िाथिान्र्ाचंीं म लें , 
िमिालालिींच्र्ा म ली, िामिेि िािंाचा धिगर जिद्यार्ति, भाऊ पािसे अशी जिद्यािीमंडळी हळंूहळंू 
िालिाडीला िमि चालली. आचार्य साबरमिीहूि िध्र्ाला आले िेंव्हा ही जिद्यािीमंडळी घेऊि च आले 
होिे. आचार्ांचें अंिरंग जिद्याथ्र्ांपाशीं च अजधक ख लें  होि असे. त्र्ाम ळें  ही स्थिजि अगिीं थिाभाजिक 
होिी. ििाजप आश्रमचे एक ध रंधर कार्यकिे गोपाळराि िाळ ंिकर हे लिकर च आपल्र्ा क ट ंबासह रे्िें 
एका अलग घरािं राहंू लागले ि त्र्ाचं्र्ाकरिी ग्रामस धारणेकडे आचार्य लक्ष िेऊं लागले. रे्िले 
आश्रमिासी पार्खािे साफ करिाि म्हणिू र्ा हजरिििथिीमध्र्ें जह आश्रमिासी हे अथपृश्र् ठरले. हजरिि 
लोक आश्रमीर्ािंा आपल्र्ा जिजहरीिर पाणी भरंू िेईिाि. एकिा ंएका जिद्याथ्र्ाला र्ा कारणासाठीं मार जह 
बसला. िरी आचार्ांिफेचें काम सरळ चालू च होिें. गािंामध्र्ें साफसफाई करण्र्ाचें, गािंच्र्ा लोकािंा 
उद्योग जमळििू िेण्र्ाचें, गािंािं उत्तम शाळा िर्ार करण्र्ाचें — अिेक िऱ्हेिें गािंचे काम हािी घेिलें  गेलें  
होिें. गािंािंले लोक िेहमींप्रमाणें साशकं ििरेिें च आश्रमच्र्ा र्ा प्रिृत्तींकडे पहाि. ििाजप पजरचर् 
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हळंूहळंू िाढंू लागला. मधूि मधूि आश्रममध्र्ें कार् काम चालिें हें पाहण्र्ासाठीं हजरििम लें  डोकािू ं
लागलीं. खाण्र्ाजपण्र्ाला िीट जमळि िाहीं, घरीं कोणिी जह िीट व्र्िथिा िाहीं िरी केिळ जिसगाम ळें 
ज्र्ाचं्र्ा अंगािर िेिाची चमक जिसूि रे्ई अशीं िीं सािंळ्र्ारंगाचंीं म लें  आश्रममध्र्ें मधूि मधूि क िूहलािें 
डोकाििािंा पाहूि आचार्ांिा बालकृष्ट्णाची आठिण होई! बालत्ि आजण िेित्ि िोन्ही स ंिर! जमळूि 
बालकृष्ट्णत्ि स ंिरािंील स िंर!! — ईश्वरी भाििेंिें आचार्य त्र्ा म लाकंडे पाहाि. आचार्ांभोंििालच्र्ा 
जिद्याथ्र्ांच्र्ा बाबिींि जह आचार्ांची ही च िैिी दृजष्ट जिसूि रे्ई. त्र्ाम ळें  गजणिाचें जशक्षण असो कीं गीिेचें 
जशक्षण असो, भाषा जिषर् असो कीं व्र्ाकरण जिषर् असो, अििा केिळ ि सिें साधें बोलणें जह का ंचाललेंलें  
असेिा—आचार्ांििळ सिैि िैिी िािािरण िढेलेंलें  असे. र्ाम ळें  च आचार्ांचे एकजिष्ठ जिद्यािी 
आचार्ांपासूि जमळालेला बोध िोडा िोडा थििःसाठीं उिरििू ठेिण्र्ाचा. प्रर्त्ि करीि. र्ाम ळें  च 
आचार्ांच्र्ा जिद्याथ्र्ांिा इिराकंडे जशकणें जह बह धा पसिं पडि िसे. उघड च आहे. कोणापाशीं जशकिों हें 
च महत्त्िाचें, कार् जशकिों हें महत्त्िाचें िाहीं. सियजिषर् शिेटीं एका च आध्र्ास्त्मक जिषर्ािं जिलीि होऊि 
िािील अशी िेिें सहि सोर् िेिें अन्र्त्र जशकणें रुचेल कसें? आधीं आत्मज्ञाि आजण मग िरूरी प रिें 
अन्र्ज्ञाि हा जसद्धािं सागंिू पटणार िाहीं. त्र्ाला प्रत्र्क्ष सागंणारा िशा िऱ्हेचा जिलक्षण अि भिी प रुष 
पाजहिे. आजण त्र्ा अध्र्ात्माच्र्ा अि भिाच्र्ा िैभिाप ढें इिर भाराभर जिषर् ि च्छ आहेि ही प्रिीजि आली 
पाजहिे. िशी प्रिीजि जिद्याथ्र्ांिा आचार्ांच्र्ा बाबिींि थपष्टपणें रे्ि असे. िारुण्र्ािं ित्त्िज्ञािाची िाढिी 
िृजत्त आजण साध संगिीची आिड उत्पन्न व्हािी असें आचार्ांचें पे्ररक जशक्षण असे. 
 

ककबहुना स्िधमीं थोरू । अिसरीं उदारू । 
आत्मििे ििुरू । एऱ्हिी िडेा ॥ 

 
असा जिद्यार्ति आचार्ांििळ जटकंू शकि असे. जिद्याथ्र्ांच्र्ा जठकाणीं कमालीचें माियि पाजहिे. परंि  जििकें  
च अध्र्ास्त्मक िेि जह पाजहिे र्ाचें जह जशक्षण आचार्ांकडे पाहूि च सहि प्राप्ि होई. 
 

िणर मऊपिें बुबुळें  । झगडिा ंणह परी नाडळे । 
एरिी फोडी कोराळें  । पािी जैसें ॥१६·१५५ ॥ 

 
एकिा ंआचार्ांकडे जशकणारी एक म लगी मूळच्र्ा आश्रमच्र्ा िागेकडे काहंीं कामाजिजमत्त िाि होिी. 
ििळचा पार्रथिा शिेािंला होिा. एका ग राखी म लािें ि ष्टपणें त्र्ा म लीचा हाि धरण्र्ाचा प्रर्त्ि केला. 
म लीिें त्र्ाला जहसडूि िी जिसटूि गेली. मागूि त्र्ा म लीला िोडें भर् जह िाटलें . परंि  असें धैर्य िाखजिलें  
गेलें  िें अंशिः िरी आचार्ांच्र्ा जशक्षणाचें कार्य मािािें च लागेल. 
 

र्ा िालिाडी आश्रममध्र्ें जिद्यािी आजण जिद्यार्तििी एकत्र राहाि असि. िोर ग रूच्र्ा आश्रमािं 
स्त्री-प रुष, जिद्यािी-जिद्यार्तििी एकत्र राहण्र्ािं कोणिी च हरकि िाहीं. िािािरण सहि च पजित्र आजण 
मर्ािार् ति असल्र्ाम ळें  रे्िें शीलाचाराचें अजिशर् उत्कृष्ट संिधयि व्हािें र्ािं म ळीं च ििल िाहीं. 
समािामध्र्ें स्त्री आजण प रुष हा भेि आहे ही गोष्ट खरी ििाजप स्त्रीप रुष िोघािंा एकत्र च राहूि समािािं 
िीिि व्र्िीि करािर्ाचें असिें. खेड्ापाड्ािं स्त्रीप रुष एके जठकाणीं शिेािर मि री करिाि. घरीं 
आईबाप, बजहणभाऊ हें च िािािरण असिें. िें च पजित्र आजण उद्योगमर् िािािरण सियत्र राहण्र्ाला 
कोणिी च हरकि िाहीं. म ळािं स्त्रीप रुषभेि हा खरा िसूि आत्मा हा केिळ अजभन्न अशा थिरूपाचा आहे. 
कृजत्रम भेि करूि पजित्रिा रहाि िाहीं. पजित्रिेसाठीं जििके आजण िैराग्र्, ज्ञाि आजण उद्योग र्ाचंें 
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िािािरण पाजहिे. थिािंत्र्र्ाबरोबर मर्ािा पाजहिे. िाथिजिक म लाम लींच्र्ा वकिा स्त्रीप रुषाचं्र्ा संजमश्र 
समािािं मि ष्ट्र्ाचें शील कमी होण्र्ाचा संभि कमी असूि िें िाढण्र्ाचा च अजधक संभि आहे. स्त्रीप रुषािं 
वकिा म लाम लींि मजलििा आली िर िो अथिाभाजिक प्रकार असूि िी जिकृजि आहे. थिाभाजिक स्थिजि 
िव्हें. आचार्ांच्र्ा आश्रमािं म लें-म ली, जिद्यािी-जिद्यार्तििी एकत्र राहण्र्ाचा हा िालिाडीला पजहला च 
प्रसंग होिा. आचार्ांच्र्ा िैिीं प्रभािाम ळें  रे्िें जिद्याथ्र्ांची उन्नजि उत्तम िऱ्हेिें होि होिी. िरी जह आचार्ांची 
ििर फार िीक्षण होिी. कोणी जह प्राियिेला हिर िसेल वकिा ि पारच्र्ा १२ िाििाचं्र्ा िकली उपासिेला 
हिर िसेल वकिा कोणी जह आपल्र्ा कामािं अििा अभ्र्ासािं हर्गर् केली िर आचार्ांिा म ळीं च खपि 
िसे. एकिा ं केलेली सूचिा प न्हा ंकरािी लागणें हें आचार्ांच्र्ा जशथिींि सहि केलें  िाि िसे. त्र्ाम ळें 
आचार्ांिा रे्िें प्रिम िीि जििसाचंा उपिास करािा लागला (िा. २-४-१९३३). जिद्यािांसाठीं आचार्ांिीं 
हा प्रिम च उपिास केला होिा. साबरमिी आश्रम बापूिींिीं हजरििािंा समपयण केल्र्ाम ळें  िेिील सिय 
म ली ि काहंीं जशक्षक िधा रे्िें मूळ आश्रमच्र्ा इमारिींि आले होिे ि िेिें आचार्ांच्र्ा िालमींि िर्ार 
झालेले काहंीं जशक्षक काम करीि होिे. आचार्य मधूि मधूि िेिें िाि असे. िालिाडी आश्रमपासूि हा 
कन्र्ाश्रम फार िूर िव्हिा. त्र्ा जठकाणीं जशक्षकािंा िी जशथि लाििू जिली होिी िी जशथि एकिा ं
ि टल्र्ाम ळें  आचार्ांिीं साि जििसाचें उपिास केले होिे (िा. ७-६-१९३४). र्ा उपिासािं च आचार्ांिीं 
गीिाध्र्ार्संगजि—साि जििसािं गीिेचा पाठ—हा जिषर् पत्रािारें बापूिींच्र्ा प ढें त्र्ाचं्र्ा इच्छेिरूि 
माडंला होिा.—प ढें गीिाध्र्ार्संगजि हें एक लहािसें प थिक च छापण्र्ािं आलें . र्ा िोन्ही उपिासाचंी 
हकीकि रोिजिशीच्र्ा थिरूपािं िमिालालिींची आचार्ांििळ जशकि असलेली म लगी मिालसा जहिें 
जलहूि ठेिलेली होिी. लिकर च बापूिी जह िध्र्ाला आले. िमिालालिींिीं बापूिींिा सिय हजककि 
कळजिली होिी. उपिासाच्र्ा ४ थ्र्ा जििशीं िा. १०-६-१९३४ ला ि पारीं ४॥ ला बापूिी िालिाडीला आले. 
१० जमजिटेंपरं्ि आचार्ांशीं बोलणें झालें . बापूिींिीं िालिाडीऐििीं मूळ आश्रमािं (कन्र्ाश्रमािं) 
राहण्र्ाची सूचिा केली. त्र्ा िळेेला मोठी िािटळ स टली होिी; िरी बापूिी पार्ीं च गेले. आचार्ांचें 
सामाि घेऊि आचार्य ि मिालसा मोटारींिूि आश्रमािं आले. उपिासािं अिेक मंडळींशीं बोलणें ि 
कामाम ळें  िाण पडि होिा. म्हणूि डॉतटराचं्र्ा सागंण्र्ािरूि काहंीं जििस आचार्ांिीं मौि ठेिलें  होिें. 
१३-६-१९३४ ला उपिास स टले. आश्रमच्र्ा इमारिीच्र्ा व्हराडं्ािं सकाळीं ७ ला उपिास स टले. त्र्ा 
िळेीं िालिाडीची, काहंीं खेड्ाचंी ि आश्रमची मंडळी आली होिी. बापूिी जह आले होिे. आचार्ांिी थििः 
च भििें म्हटलीं होिीं— 
 

(१) जफरजिलें  िेऊळ ििामािीं ख्र्ाजि । िामिेिा हािीं िूध प्र्ाला 
(२) राम जिकाई अपिी है सबही को िीक, ज्र्ों र्ह साचंी है सिा िौ िीको 
(३) पाजह ि केजह गजि पजििपािि...... 
(४) स ंिर स िाि कृपाजिधाि अिािपर कर...... 
(५) प्रभ  िरू कजप डारपर िे जकरे् आप समाि 

ि लसी कहंू ि रामसे साजहब सीलजिधाि 
 
आचार्ांिीं इिकीं भििें म्हटल्र्ािर एका जिद्याथ्र्ािें धूि आजण िैष्ट्णििि पि म्हटलें . र्ािंिर बापूिींिीं 
आपल्र्ा हािािें ८ औंस मोसंबीचा रस जिला ि उपिास समास्प्ि झाली. उपिास समास्प्ििंिर जह एकिा ं
एका जिद्याथ्र्ाला मर्ािाधमय समिािण्र्ासाठीं आचार्ांचें मौि होिें म्हणिू आचार्ांिा थििःच्र्ा डोतर्ािर 
हािािें भारूि घ्र्ािें लागलें  होिें; कारण Fools rush in where angels fear to tread िेििूि जििें पाऊल 
टाकण्र्ाला जभिाि जििें मूढ धसिाि. 
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र्ािंिर िोि च मजहन्र्ािंीं एका सिािन्र्ाला थिर्ंसेिकािें मारल्र्ािरूि बापूिींिीं 

आत्मश द्धीसाठीं ७ आगथट १९३४ पासूि १४ आगथट १९३४ परं्ि साि जििसाचंा उपिास कन्र्ाश्रमाच्र्ा 
गच्चीच्र्ा माडींि केला. १४ आगथट १९३४ ला र्ा माडीिरच्र्ा हॉलमध्र्ें आश्रमीर् ि इिर लोकाचंी गिी 
झाली होिी. आचार्य एका कोपऱ्र्ािं बसि होिे. इितर्ािं कोणाचें िरी लक्ष िाऊि आचार्ांिा बापूिींच्र्ा 
िोडें ििळ बसजिण्र्ािं आलें . उपिाससमाप्िीच्र्ा मागंल्र्ाजिजमत्त पजहल्र्ा प्रिम आचार्ांिीं प ढील अियपूणय 
अभगं म्हटला— 
 

माझे मनोरथ पाििें जैं णसद्धी । ियीं पायीं बुणद्ध गस्थराििंी 
समाधान जीि राणहिंा णनश्चळ । गेिंी हळहळ स्मरिें हें 
णत्रणिध िापािें झािंेंसें दहन । सुखाििंें  मन पे्रमसुखें 
महािंाभ िािे िसे पाडुंरंग । अगंाअगंीं संग अखंणडि 
जीिनािा झािंा ओिंािा अिंरीं । णिश्व णिश्वंभरीं सामाििंें  
िुका म्हिे माप करंू आिें णसगे । धार-बोळ गंगे पूर िाहे 

 
बापूिींच्र्ा उपिाससमास्प्ििंिर आचार्ांच्र्ा डोळ्र्ािूंि भािािशेाम ळें  िोि अश्र वबि  ओघळले. 
 

आचार्य िरी बापूिींच्र्ा सूचिेप्रमाणें आश्रमािं राहंू लागले िरी आश्रम आजण कन्र्ाश्रम एका च 
िागीं िोि संथिा ठेिण्र्ाची आिश्र्किा िाहीं अशा कल्पिेिें आश्रम र्ा िागेिरूि कार्मचा च हलजिला 
गेला. िीं िोडीं माणसें ि जिद्यािी रे्िें होिे िे सिय िालिाडीला गेले आजण मूळ आश्रमच्र्ा िागीं केिळ 
कन्र्ाश्रम चालू झाला. कन्र्ाश्रमािं म ख्र् म्हणूि आचार्ांच्र्ा िालमींिले बाबािी मोघे र्ािंा िेमण्र्ािं 
आले. छोटेलालिींिा जह जहशबे िगैरे करण्र्ाचें काम सोपजिण्र्ािं आलें . आचार्य जह कन्र्ाश्रम बंि 
करीपरं्ि रे्िें राजहले. परंि  िालिाडीला जह आचार्य प ष्ट्कळ िळे िेि असे. 
 

र्ा िळेेपरं्ि आश्रमच्र्ा सकाळच्र्ा प्राियिेंि गीिाईपाठ िाखल झाला होिा च. परंि  त्र्ा जशिार् 
िालिाडीला आचार्ांिी आश्रमच्र्ा एकािश व्रिाचें श्लोक िर्ार केले होिे िे जह िोन्ही िळेच्र्ा प्राियिेंि 
स रंू झाले. िालिाडीप्रमाणें कन्र्ाश्रमांि जह हे श्लोक म्हणण्र्ाचा प्रघाि स रंू झाला. कन्र्ाश्रमािं 
बापूिींच्र्ा म क्कामािं त्र्ाचं्र्ाकडे रे्णाऱ्र्ा हिारों साधकाचं्र्ा िारें हे श्लोक सिय वहि थिािभर पसरले. 
आचार्ांिी सिय व्रिाचंा ज्र्ा मािािें आपल्र्ा जठकाणीं सगं्रह केला त्र्ा मािािें अन्र् कोणी र्ा व्रिाचंा संग्रह 
करंू शकला िाहीं. आजण म्हणूि च आश्रमव्रिाचंा सगं्रह केलेले श्लोक जित्र्पाठािं असाििे ही कल्पिा जह 
कोणाला आली िाहीं. 
 

अकहसा, सत्य, अस्िेय, ब्रह्मियश, असंिह 
र्रीरश्रम, अस्िाद, सिशत्र भयिजशन ॥ 
सिशधमीं समानत्ि, स्िदेर्ी, स्पर्शभािना 
हीं एकादर् सेिािीं नम्रत्िें व्रिणनश्चयें ॥ 

 
र्ा िोि च श्लोकािं ित्त्िसंथमरणाची सोर् करूि िेऊि आचार्ांिी साधकािंर फार च मोठे उपकार केलें  
असें म्हणािें लागेल. र्ा श्लोकासंबधंीं १० माचय १९३४ ला “आपली िीििसृजष्ट” म्हणूि एक िालिाडीला 
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प्रिचि जह झालें  होिें. बापूिींिा हे श्लोक अजिशर् आिडल्र्ाचें त्र्ािळेच्र्ा हजरििबंधूमधील साप्िाजहक 
पत्रािरूि जह जिसूि रे्ईल. १२ िािेिारी १९३३ च्र्ा हजरििबंधंूि हे श्लोक जिलेले असूि प ढीलप्रमाणें 
मिकूर जलजहला आहे— 
 

कालािंरािें िालिाडीला गोपाळराि िाळ ंिकरािंीं हजरििाचं्र्ा कामािं समरस होण्र्ासाठीं 
म्हणूि चामड्ाच्र्ा धंद्याचा हळंूहळंू अभ्र्ास केला. ि आचार्ांच्र्ा सल्ल्र्ािें िमािमािें एक मोठें चमालर् 
िालिाडीला जिमाण झालें . जिणकाम जह रे्िें हळंूहळंू िाढंू लागलें . जिणकरासंाठीं लहािलहाि घरें घेिलीं 
गेलीं. िालिाडीची आचार्ांभोििालची प्रिृजत्त एकामागूि एक िाढि चालली. रे्िें अिेक मोठमोठे 
राष्ट्रभति, िेशपरिेशािंले जिख्र्ाि लोक आचार्ांकडे रे्ि आजण चटईिर बसूि अिेक प्रकारचे संिाि 
होि. िमिालालिी जकिी िरी िळेा ंआपल्र्ाबरोबर िव्र्ा िव्र्ा मंडळींिा घेऊि रे्ि आजण त्र्ा बकऱ्र्ा 
कोंडण्र्ाच्र्ा िागेंि िािालाप आजण िािािऱ्हेच्र्ा कार्यजिचारािं आचार्ांबरोबर समरसलेले जिसूि रे्ि. 
बापूिींच्र्ाकडे आलेले अिेक लोक जह आचार्ांकडे िालिाडीला रे्ऊं लागले. महािेिभाईिंीं बापूंच्र्ा 
अिासस्तिर्ोगाचें इंग्रिी भाषािंर करण्र्ाचें स रंू केलें  होिें. िे र्ा िळेीं िेलमध्र्ें होिे. िेिूि एकंिर 
गीिेबाबि त्र्ािंा आलेल्र्ा शकंा िे आचार्ांिा जिचारीि असि. त्र्ा ििळ ििळ १०० प्रश्िािंा रे्िूि च 
आचार्ांिीं उत्तरें जिलीं. िे प्रश्ि ि त्र्ाचंीं उत्तरें ििळच्र्ा मंडळींिीं उिरििू आपल्र्ा संग्रहीं ठेिलीं. र्ा 
िळेीं आचार्ांिीं थििः रोि १६ लटी कािंण्र्ाचा कार्यिम स रंू केला होिा. हा कार्यिम अद भ ि च म्हणािा 
लागेल. आचार्य िोन्ही हािािें कािंीि असे. र्ा संबधंी आचार्ांिीं एकाला एका पत्रािं माजहिी जिली आहे. 
 

(१) कािंणें १६ लटी. 
(२) त्र्ाबरोबर खालील कामें.—पत्रें िाचजिणें—जलहजिणें स मारें २॥ िास, अध्र्ापि म ख्र्िः 

श्रिणरूप ै१॥ िास, म लाखिी, चचा इत्र्ाजि १ िास, मौिपूियक कािंणें ४ िास = ९ िास. एकंिर मौिाचा 
िळे १२ िास; बोलण्र्ाचा िळे १२ िास; िकलीिर गजि िाढजिण्र्ाचे प्रर्ोग जह आचार्ांिफे सिि चालू 
होिे. र्ा प्रर्ोगाचंा चरखासघंाजि मोठ्या संथिािंा अिेक िऱ्हेिें लाभ जमळाला. ८/८ िास िकलीिर अखंड 
कािंण्र्ाचे प्रर्ोग झाले. आचार्ांचे जिद्यािी सत्र्व्रि आजण भाऊ र्ा िोघािंीं िकलीमध्र्ें प्रगिीचा 
अगे्रसरमाि पटकािला होिा. पण त्र्ामागें आचार्ांची पे्ररणा म ख्र् होिी. जिच्र्ा अभािीं िोघे जह जढले 
पडिे. गीिाईच्र्ा प्रसारािय महाराष्ट्रभर जफरण्र्ाची एक कल्पिा आचार्ांच्र्ा डोळ्र्ासंमोर आली. आजण 
त्र्ासाठीं प्रिम पंढरपूरच्र्ा र्ात्रेंि िोघे आश्रमिासी पाठजिले होिे. महाराष्ट्रािंील िमाम सिय र्ात्रािं िर 
आश्रमप्रचारकासारखे लोक िाऊं लागले ि िेिें ित्िसकंीियि करंू लागले िर केिढें मोठें कार्य होईल. 
िेिल्र्ा भोळ्र्ा जिरक्षर िििेला केिढा आधार जमळेल! भोंिू साधंूच्र्ािर लोकाचंी श्रद्धा आहे जिचें थिाि 
बिलूि त्र्ाचंी श्रद्धा डोळस होईल. गीिेसारख्र्ा गं्रिािर वहि थिािची श्रद्धा एकिटल्र्ास अज्ञािाचा 
अंधकार िूर होईल अशा अिेक कल्पिाचें गीिाईप्रचार हें मध्र्कें द्र झालें . खरोखर िालिाडीजििासािं 
आचार्ांिीं िेहमींच्र्ा सहिपद्धिीिें कार् कार् केलें  हें सागंणें च कजठण आहे. रे्िें सरंिाम कार्ालर्, 
गोसेिचेे कें द्र, गोप रीची िसाहि, इत्र्ाजि गोष्टी जिमाण झाल्र्ा िो जह िालिाडीजििासाचा जिकास होिा. 
एकिा ंिालिाडीला ज्ञािसत्राचा कार्यिम च राखला गेला होिा. आचार्य िालिाडीला स मारें ५ िषें िरी 
राजहले. िेिढ्या अिधींि त्र्ाचं्र्ा भोंििीं अिेक सेिार्ोििाचंी गिी उठूि गेली होिी. त्र्ा िळेची आचार्ांची 
र्ा सिय लोकसेिचे्र्ा र्ोििासंबंधींची एक मध र कल्पिा त्र्ाचं्र्ा एका पत्रािरूि उत्तम िऱ्हेंिें समिूि रे्िे 
:— 
 
 



 अनुक्रमणिका 

श्री.  भ सािळ २० : ३ : ३६ 
 

ि म्ही जिकडचें काम संपििू िेव्हा ंकधीं िध्र्ाला रे्ऊं शकाल िेव्हा ंशतर् िर पििूर ि म्ही घ्र्ािें 
अशी मीं कल्पिा केली आहे. आजण चमालर् ज्र्ाप्रमाणें साियिजिक िबाबिारीिें चालि आहे त्र्ाप्रमाणें एक 
जिणकाम संथिा चालािी आजण त्र्ािं शकंररािाचंी शस्ति िापरली िािी अशी मीं कल्पिा केली आहे. पाहंू 
कार् शतर् होिें िें. 
 

पण शतर् झाल्र्ास ही एक स ंिर कल्पिा आहे. कारण जहच्र्ा म ळाशंीं एक दृजष्ट आहे. िी दृजष्ट आिा ं
थपष्ट करिो. माझ्र्ा मिािं उत्पन्न होणाऱ्र्ा िािा कल्पिाजंिषर्ीं रामिासाचंें एक िचि फार लागूं पडिें 
आजण िें माझ्र्ा िेहमीं लक्षािं असिें. 
 

त्या कल्पना कोिास कळाव्या । कोिे येऊन आटोपाव्या 
ज्याच्या त्यानें कराव्या । बळकट बुद्धीं ॥ 

 
अशापैकीं च एक कल्पिा आिा ंमी माडंीि आहे. माझ्र्ा मिािर जिचें साम्राज्र् च आहे असें म्हटलें  िरी 
चालेल. आपल्र्ा जसद्धािंाचंा, जिचाराचंा, कल्पिाचंा आजण िीििाचा साियभौम प्रचार करण्र्ाला िीि 
संथिाचंी आजण जिहींची िोड घालणाऱ्र्ा एका संर्ोिक व्र्िथिेची आिश्र्किा आहे. एक िीििजिषर्क 
प्रर्ोग करणारी आध्र्ास्त्मक संथिा, जिच्र्ािूंि िािा सेिकाचंा, साधकाचंा आजण शोधकाचंा झरा िाहाि 
राहील जहला आपण आश्रमसंथिा म्हणू. सध्र्ा ं िल्लभ िगैरे मंडळी ह्या जिभागािं आहेि. ि सरी, जिष्ट्पन्न 
सेिकािंा सेिाकार्य िेऊि िजिषर्क उद्योग करणारी ग्रामसेिक-संथिा. ज्र्ाला आपण ग्रामसेिामंडळ 
म्हणिो आजण ज्र्ािं ि म्ही मंडळी आहािं. जिसरी व्र्ापक के्षत्रािं िाणी आजि िारा अि भिलेल्र्ा जिचाराचंा 
प्रचार करणारी प्रचार-संथिा. िें कार्य आि गीिाईच्र्ा आधारािें जशिािी करीि आहे. ह्या जिघाचंा िोड 
घालणारी, जिला आपण सथंिा म्हणूं िरे् पण व्र्िथिा म्हणािें, िी चौिी र्ोििा, िें काम मिकडे आहे 
आजण ज्र्ािं ित्ताते्रर्ाची शस्ति खचय पडणार आहे. 
 

ह्या चार र्ोििाचंा िर स व्र्िस्थिि जिकास करिा ंआला िर आपल्र्ाकडूि अपेजक्षि िी र्ोििा 
पूणय होईल. पैकीं आश्रमसथंिेजिषर्ीं माझी कल्पिा अशी :— शरीरपजरश्रम हें जिचें शरीर, जित्र्थिाध्र्ार् ही 
जिची िाणी आजण िैजष्ठक व्रिाभ्र्ास हें जिचें हृिर् अशी िी सथंिा असािी. जिच्र्ा भोंििीं स िारी, लोहारी, 
चाभंारी, जिणकाम, कृजष, गोरक्षा इ. उद्योगाचं्र्ा आश्रमाि कूल धोरणािें चाललेल्र्ा पण आश्रमाहूि थििंत्र 
अशा व्र्ािहाजरक सथंिा असाव्र्ा. आश्रमािंील मंडळींिीं ह्या आसपासच्र्ा संथिािं शरीरश्रमाच्र्ा िळेेप रिें 
िािें आजण त्र्ा त्र्ा सथंिेंिील इिर मंडळींबरोबर मि रापं्रमाणें मि री करूि कमाई करािी आजण िी कमाई 
आश्रमािं िमा व्हािी. आजण आश्रमीर् मंडळींच्र्ा बाकीच्र्ा िळेेची व्र्िथिा आजण जिर्मि आश्रमािें करािें. 
ज्र्ािं आहारश जद्ध, थिाध्र्ार्, प्राियिा, िकलीउपासिा, व्रिाभ्र्ास, आत्मपरीक्षण इ. िथि  असाव्र्ाि. 
म्हणिे अिेक व्र्ािहाजरक संथिाचंा परीघ आश्रमरूपी मध्र्वबिूच्र्ा आसपास असािा. अशा व्र्ािहाजरक 
संथिा आि चमालर् आजण सरंिाम कार्ालर् ह्या िोि आहेि. िशी च एक जिणकामाची व्हािी आजण 
सिांिा इष्ट िाटलें  िर शकंररािाचंी शस्ति त्र्ािं खचय पडािी. 
 

जििोबा 
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आचार्ांिा र्ा अिधींि एका िोर गृहथिािें भस्ति कशी करािी हा प्रश्ि जिचारला होिा. त्र्ाला 
आचार्ांिीं िें उत्तर जिलें  त्र्ािें त्र्ाचं्र्ा अंिरंगाची वकजचत् कल्पिा रे्ईल. 
 
 िधा 
 जििाकं १५ ि लै १९३५. 
 

ि म्ही िेलमधूि भतिीच्र्ा जिकासासंबधंी प्रश्ि जिचारला होिा. िो माझ्र्ा िीट लक्षािं आहे. 
ि म्हालंा अिूि त्र्ा प्रश्िाचें समाधािकारक उत्तर जमळालें  िाहीं असें ि मचें म्हणणें आहे. मला जह िसें च 
िाटिें. पण अशा प्रश्िाचें समाधािकारक उत्तर िेणें सोपें िाहीं. ‘आधारािाचं िी कार् सागंसी कहाणी’ 
सागंणाऱ्र्ाला िरी आधार पाजहिे िा? ऐकणाऱ्र्ाची इमारि श्रदे्धिर उभी राहंू शकिे. सागंणाऱ्र्ाला 
अि भिाजशिार् ि सरा पार्ा चालार्चा च िाहीं. 
 

भस्ति कशी करािी हें मी िाणिों असें अिूि मला िाटि िाहीं. भतिीचा एक रूढ माग, सियत्र 
चाललेला, ि मच्र्ा आमच्र्ा डोळ्र्ासंमोर आहे च. पण िो ि मच्र्ा जह डोळ्र्ािं भरि िाहीं. आजण माझ्र्ा जह 
डोळ्र्ािं भरि िाहीं. त्र्ाला िोष िेण्र्ाची िर इच्छा िाहीं च. त्र्ािें िििेंि भाजिकपणाचा िोडा फार 
ओलािा राखला आहे हें कबलू केलें  च पाजहिे. पण हा “भतिीचा मागय” असें जकिी जह सहाि भिूीिें पाजहलें  
िरी म्हणिि िाहीं. 
 

भतिीचा मागय म्हटल्र्ास अजि सोपा, म्हटल्र्ास अजि कजठण असा आहे. एक च मागय असा ि हेरी 
कसा आहे? म लाची सेिा करणें आईला सोपें आहे, िाईला कजठण आहे. म लाची सेिा सोपी िर िाहीं च. 
परंि  पे्रमाचा ओलािा जििें आहे जििें काजठण्र् उरि िाहीं. 
 

िेि भािाचा भ केला आहे असें सगळें च म्हणिाि. ह्याचा अिय िो अम क एका पद्धिीचा भ केला िाहीं 
असा आहे. पद्धिशीर भस्ति कोणिी हें मला िर माहीि िाहीं च. पण कोणास माहीि आहे िें कोणास 
माहीि. मला िाटिें िेिाची भस्ति कशी करािी हें िेि च िाणिो. ‘िेिा मला भस्ति कार् िी ठाऊक िाहीं, 
मी आपला ि झें िाम गािों’ असें िेव्हा ंि काराम म्हणिो िेव्हा ंमी त्र्ा म्हणण्र्ािं त्र्ाचा जििर् पाहाि िाहीं. 
िें त्र्ाचें िातर् मला र्िािय िाटिें. ‘स सियजिद भिजि मा’ं हें च खरें आहे. ज्र्ाला थिामीचें थिरूप समिलें  
िो च त्र्ा थिामीची र्िाियसेिा—भस्ति—करंू शकेल. ईश्वराचें आकलि झाल्र्ाजशिार् त्र्ाच्र्ा भतिीच्र्ा 
पद्धिीचें र्िाियज्ञाि होणें िाहीं. पण ईश्वर अशा पद्धिीची आमच्र्ासारख्र्ा अज्ञाि बालकाकंडूि अपेक्षा च 
राखि िाहीं. िो पे्रमाची, खरेपणाची, भािाची, अपेक्षा राखिो. 
 

भािपूियक केलेली अजिरोध भिूसेिा, पे्रमपूियक भाकलेली िेिाची करुणा, श्रद्धापूियक घेिलेले 
त्र्ाचें िाम हें च आपल्र्ा हािचें आहे. मला असें िाटिें, आि मी १६ लटी कािूंि राजहलों आहे, ह्यािं माझी 
सिय भस्ति भरलेली आहे. ह्याहूि अजधक मी कार् करंू शकणार होिों? भतिीचें साधि िर िंबोरा हें होऊं 
शकिें िर चरखा हें जह होऊं शकलें  च पाजहिे. 
 

भतिीच्र्ा िाङ्मर्ाच्र्ा सम द्रािं माशासारखा मी राजहलों आहे असें म्हणिा ंरे्ईल. पण इिकें  असूि 
खरी भस्ति मला लाभली आहे असें अिूि म्हणिा ं रे्णार िाहीं. ि कारामाचा एखािा अभगं ऐकूि मी 
जिरघळूि िािो. पण िेिढ्यािें भस्ति मला कळली असें होि िाहीं. 
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परंि  िोिचार िषांपासूि एक िगेळा च अि भि रे्ऊि राजहला आहे. ि कारामाच्र्ा अभगंाचा िसा 
पजरणाम व्हािा, हूबेहूब असा च चरख्र्ाचा वकिा कोंबड्ाच्र्ा वकिा िात्र्ाच्र्ा—हीं केिळ उिाहरणें 
जिलीं—आिािािें माझ्र्ा जचत्तािर पजरणाम होिो. ही जह भस्ति आहे असें म्हणिा ं रे्णार िाहीं. सृष्टीशीं 
सहाि भजूि ह्यािं िोडी फार जिसिें असें म्हणिा ंरे्ईल. 
 

सूर्ाच्र्ा िशयिािें कधीं कधीं डोळे भरूि रे्िाि, कधीं कधीं एखाद्या जमत्राच्र्ा डोळ्र्ाकडे पाहिा 
पाहिा ं त्र्ाचें बोलणें ऐकिा ं ऐकिा ं रुपािं आजण शब्िािं जिलक्षण फरक भासिो. ध ळ्र्ाच्र्ा साियिजिक 
सभेंि व्र्ाख्र्ाि िेि असिािंा एकिा ंश्रोत्र्ाकंडे ििर टाकली आजण एकंिर सिय रूप पालटूि गेलें . हा 
प्रकार िेहमीं होि िाहीं पण कधीं कधीं होिो. मी पाहिो कीं माझा िेि आसपासच्र्ा पे्रमी मंडळींि च आटूि 
गेला आहे. त्र्ाचं्र्ापकैीं जकत्रे्काचं्र्ा संगिींि असिािंा इिकी पािििा िाटिे कीं ह्याहूि िगेळें  ईश्वरिशयि 
कार् असेल अशी जह क्षणभर शकंा रे्िे. पण ही जह भस्ति असेल असें म्हणिा रे्णार िाहीं. माििाशीं 
सहाि भजूि असें ह्याला िािं िेिा ंरे्ईल. 
 

कधीं कधीं वचिि करिािंा िदू्रपिा रे्ऊि िेहाचा जिसर पडल्र्ासारखा होिो. अिेक पजित्र 
िथिंूचें—ऋजष,संि, आई इत्र्ािींचें—िीव्र थमरण होिें. पण ही जह भस्ति च आहे असें म्हणिा ंरे्णार िाहीं. 
जचत्ताची वचििपरिा ह्यािं जिसूि रे्िे असें म्हणिा ंरे्ईल. 
 

अशा प्रकारें काहंीं अि भि आजण त्र्ाचंा उणेपणा िो भासला िो माडंला. भस्ति अिूि मला कळली 
िाहीं. िेव्हा ंमी िी ि म्हास कार् सागंूं? पण भतिीची आिश्र्किा मला पटली आहे; िशी च ि म्हालंा जह 
पटली आहे. भतिीचें शिेटलें  वकिा मधलें  थिरूप कार् आहे, हें िरी आपणासं सागंिा ि आलें  िरी 
भतिीची आिश्र्किा पटणें हें भतिीचें पजहलें  थिरूप आहे, असें जिजश्चिपणें म्हणिा ंरे्ईल. ह्या पत्रािं आिा ं
ह्याहूि अजधक काहंीं जलजहण्र्ाची इच्छा होि िाहीं. 
 

जििोबाचे प्रणाम 
 
—अशा प्रकारें पे्रम भस्तिसेिचेा िालिाडी जििास हा प्रीजिसंगम ठरला! आचार्य िालिाडीला रहािर्ाला 
आल्र्ािंिर िालिाडी च कार् सबधं िध्र्ाला च अशाप्रकारें प्रीजिसंगमाचें थिरूप प्राप्ि झालें . बापूिींचें रे्िें 
कार्मचें जििासथिाि, मगििाडीला ग्रामोद्योगाचें प्रर्ोगकें द्र, सेिाग्रामला बापूिींच्र्ा ग्रामसेिाजिकाचंें 
जठकाण, िधाजशक्षण र्ोििा, वहिीजशक्षण कें द्र, गोप रीची िसाहि, महारोगी सेिामडंळ, मजहलामंडळ—
अशा संथिा, अिेक संघ, अिेक सेिचेीं थिािें अिेक सेिकाचंा मेळािा िध्र्ाला िमिालालिींच्र्ा जिजमत्तािे 
जिमाण झाला, हा जह प्रीजिसंगमाचा च प्रकार होर्! आचार्ांची १९२१ िे १९३३ सालपरं्िची १२ िषांची 
आश्रमाची िपथर्ा फळाला रे्ऊि एका परीिें िध्र्ाला बापूिी िमिालालिी आजण सेिक ि संथिाचं्र्ाम ळें 
भारिीर् सथंकृिीचें कें द्र जिमाण झालें . सि िगभर िध्र्ाचें िािं जिख्र्ाि झालें . ििाजप आचार्य िगाला 
अज्ञाि च होिे. 
 

सा त्िगस्मन्द्परम पे्रमरुपा । 
 
र्ा पराभतिीच्र्ा प्रीजिसंगमािं अखंड मज्जि करणाऱ्र्ा आचार्ांकडे ज्र्ािळेेला बापूिींिीं जििेश केला, 
िेव्हा ंबाह्य िगाचें लक्ष त्र्ाचं्र्ाकडे वकजचत् िधेलें . 
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प्रकरि ४९ िें 
 

ज्ञानगंगेिे कांहीं संिाद-कबदु 
 
नािंिाडीिंा कार् वकिा कन्र्ाश्रमािं कार्, बसलेल्र्ा स्थििींि कार् वकिा जफरिािंा कार्, आचार्ांच्र्ा 
ज्ञािगंगेचा प्रिाह सारखा चाललेला आढळूि र्ािर्ाचा. साधा प्रश्ि असो कीं ग ंिाग ंिीचा प्रश्ि असो, 
जिधार्क कार्यिमाची चचा चालों कीं, ित्त्िज्ञािाची चचा असो, व्र्ाकरणाचा प्रश्ि माडंला िािो कीं 
अियशास्त्राचा माडंला िािो—कोणिा जह प्रश्ि, कोणिी जह चचा, कोणिा जह संिाि—काहंीं का ंअसेिा—
ििीि िशयि असलेले, स व्र्िस्थिि माडंणीचे, अि भिजसद्ध िकािर उभारलेले, पे्ररक, जिव्र् आजण 
मोितर्ा शब्िािंले जिचार आचार्ांच्र्ा म खािूंि प्रकट व्हािर्ाचे. ज्ञािािं कोठे च खंड िाहीं. ज्ञािाचा प्रिाह 
एकसारखा चालू च. 
 

न णह ज्ञानेन सदृरं् पणित्रणमह णिद्यिे । 
 
ज्ञािासारखे पािि िगािं काहंीं च िाहीं. 
 

असें असलें  िरी िगािं ज्ञािसंग्राहक फार च िोडे आढळूि रे्िाि. रे्िें केिळ एका व्र्स्तिच्र्ा 
अल्पशा सहिसंिािािूंि ि श्रिणािूंि प्राप्ि झालेल्र्ा कन्र्ाश्रमािंील ि िालिाडींिील साि ज्ञािवबिंूचें 
केिळ ओझरिें िशयि माडंलें  गेलें  आहे. त्र्ािरूि आचार्ांपाशीं असलेल्र्ा ज्ञािगंगेची कल्पिा करणें शतर् 
िाहीं. आपल्र्ा ििळच्र्ा लहािशा क पींि आणलेंलें  गंगािळ पजित्र खरें च. परंि  त्र्ािरूि त्र्ा 
पापिापिाजशिी परमपजित्र गंगेची कार् कल्पिा रे्णार? िशी च रे्िली स्थिजि आहे. ििाजप र्ा 
ज्ञािगंगेच्र्ा संिािवबिूिरूि आचार्ांभोंििाली असलेल्र्ा िािािरणाची काहंींशी कल्पिा रे्िे. र्ा संिािाि 
एक सहिसंिाि आचार्य आजण बापूिींमध्र्ें झालेला असूि िो ििळििळ शब्िशः उिरला गेला आहे. 
केिढें िें पाििथमरण आहें! ज्ञािगंगेच्र्ा र्ा संिािसप्िवबिंूिा प ढील िािंें जिषर्ाच्र्ा सामान्र् थिरूपािरूि 
जिलेली आहेि िारखाचं्र्ा िमाप्रमाणें हें वबिू प ढें माडंले आहेि. त्र्ािंलें  एक प्रिचि आहे. िे प ढील 
संिािाला आधार आहे. 
 

(१) र्ज्ञ, िाि, िप 
(२) र्जिभगं, संित्सररूपकालात्मा 
(३) व्र्ाकरणाची चचा, मामेकं शरणं व्रि, िैिास रसंपजत्त 
(४) िोि छोटे संिाि 
(५) र्ोगपरंपरा, संन्र्ास ि कमयर्ोग 
(६) साखं्र्, र्ोग, ििेािं, भस्ति आजण िडिाि 
(७) संि, ब्रह्मचर्य, ि ळसीरामार्ण, जत्रग ण, िैिास रसंपजत्त, स्त्रीप रुष, िाधयतर्. 
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प्रिचि १ 
 

यज्ञ-दान-िप 
 

आि मी काहंीं सागंूं इस्च्छिो. िेिढ्यासाठीं रे्िें बसलों आहे. मी सोळा लटी कािूंि राजहलों होिों. 
पण रोि संध्र्ाकाळीं हाि ि खि असे. रात्रीच्र्ा जिश्रािंीिें िो ठीक होईल असें मािूि मी त्र्ा हािापासूि 
काम घेि च होिो. ि िो िेि जह होिा. पण के्वटा जििाच्र्ा जििशीं अधा उपिास होिा. त्र्ा जििशीं िर हाि 
फार च ि खंू लागला. िेव्हा ंमी डाव्र्ा हािािें कािंणे स रंू केले. ि आि सबंध डाव्र्ा हािािें च कािंले. 
आि सहा लटी झाल्र्ा. एिढ्या लटी होण्र्ाला िेहमींपेक्षा ं िळे जह गेला. िरी सोळा लटींपेक्षा ं हें काम 
प ष्ट्कळ च झालें  असें मी माििों. कारण डाव्र्ा हािाला कािंण्र्ाचा अभ्र्ास म ळीं च िाहीं. त्र्ाम ळें  मला 
त्रास जह बरा च झाला. मी असें माििों कीं ५/६ जििसािं डाव्र्ा हािाला अभ्र्ास होईल. माझा उििा हाि 
ि खंू लागला िेव्हा ंमला िें भगििंाचंें िातर् आठिलें . “जिजमत्तमातं्र भि सव्र्साजचन्” िर भगििंाचंी भस्ति 
करािर्ाची आहे, िर पूणय काम करािर्ाचें आहे, भगििंाचं्र्ा हािािंले हत्र्ार व्हािर्ाचें आहे, िर कोणिें 
जह अंग अप रें राखिा ंकामा िरे्. एिढ्यासाठीं ‘सव्र्साजचन्’ म्हटलें . आिा मी अभ्र्ासािें डाव्र्ा हािािें 
िेव्हा ंसोळा लटी कािंूं लागेि त्र्ािंिर आठ अशा िोन्ही हािािंा लटी िाटूि िेिा ंरे्िील. त्र्ाच्र्ा र्ोगािें 
शरीराला सम व्र्ार्ाम जमळेल. जिषम व्र्ार्ामािें िोटा होिो हें मला माहीि होिे. परंि  िोपरं्ि चालि होिें 
िोपरं्ि चाललें . आिा ंिळे आली िेव्हा ंडािा हाि स रंू झाला. समिा, िे एक लट कािंिाि त्र्ाचंा रहाट 
िोडा जबघडला िर िे त्र्ाची जिशषे पिा करीि िाहींि. कारण कीं एक च लट कािंािर्ाची आहे जबघडला 
रहाट िर जबघडंू िे. िोडा िाथि िळे लागेल असा मि ष्ट्र् जिचार करिो. पण माझा रहाट जबघडूि कसें 
चालेल. कारण त्र्ाम ळें  माझें काम लाबंले ि िाण भर्ंकर पडेल. र्ाचा अिय हा च कीं पूणय काम 
घेिल्र्ाजशिार् कामािं ब जद्ध िाखल होि िाहीं. कामाचा पूणय जिकास होि िाहीं. आिा ंपूणय कामाची कल्पिा 
केल्र्ाम ळें  च र्ा डाव्र्ा हािािें कािंणें स रंू झालें . त्र्ाजशिार् अजधक लिकर कसें कािंिा ंरे्ईल र्ाचा मी 
शोध करीि आहे. पण इिकें  कािंािर्ाचें िसिें िर हा शोध जिशषे मिािं भरला िसिा. ज्र्ािंा र्ा कामािं 
रस आहे ि िोडें बह ि समििें जह त्र्ाचं्र्ाशीं जह मी र्ा बाबिींि चचा करूि राजहलों आहे. चिाचा आकार 
मोठा करूि वकिा अन्र् उपार्ािंीं िर आठ िासािं वकिा त्र्ाच्र्ापेक्षा ंलिकर सोळा लटी होिील िर ह्या 
खेडेगािंािंल्र्ा लोकािं िें काम सहि स रंू होईल. आि जभिापूरचे लोक माझ्र्ाकडे आले होिे. १६ लटी 
होिाहेि म्हणूि त्र्ािंीं साक्षात् पाजहलें  च. एकिा सोळा लटी िाथि आहेि हा भ्रम गेला म्हणिे काम स लभ 
होईल. माझ्र्ा जठकाणीं ही िथि  जसद्ध झाली िी िगािं जसद्ध च झाली म्हणूि समिा. “िें वपडीं िें ब्रह्माडंीं” 
र् स्तलडच्र्ा जसद्धािंाप्रमाणें च हा जसद्धािं आहे. एका जत्रकोणाचे ग णधमय िे च ि सऱ्र्ाचे िे च जिसऱ्र्ाचे 
समिािर्ाचे. आि राष्ट्रािं काम करणाऱ्र्ाचंी ब जद्ध खािीच्र्ा चळिळीच्र्ा बाबिींि क ं जठि झाल्र्ासारखी 
झाली आहे. त्र्ािंा त्र्ाम ळें  ििीि जिशा जमळेल. िर मला र्ािर थिािलंबि जसद्ध करिा ंआलें  िर इिरािंा 
िें सहि होईल. माझ्र्ापेक्षा ंगजि ज्र्ाथि असणारीं प ष्ट्कळ म लें  ि म ली आहेि. 
 

हें मीं एकप्रकारें िप च स रंू केलें  आहे. कार्यकत्र्ांच्र्ा क ं जठि ब द्धीला चालिा िेण्र्ाला ‘र्ज्ञ-िाि-
िप’ हा उपार् मीं र्ोिला आहे. र्ा सोळा लटी कािंण्र्ाला मी िप म्हणिो. पण र्ज्ञ िकलीिर 
कािंल्र्ाजशिार् होि िाहीं. अधा िास मी िकलीिर कािंिो िो र्ज्ञ. र्ज्ञभाििेिें रहाटािर कािंणाऱ्र्ाचा 
र्ज्ञ होि च िाहीं, असें मी म्हणि िाहीं. पण माझा र्ज्ञ मात्र रहाटािर कािूंि होि िाहीं. र्ज्ञाला सिय 
स लभ-साधि पाजहिे. िें िकली हें च आहे. करोंडों लोकािंा िकलीिर कािंण्र्ाची सोर् आहे. हा र्ज्ञ 
झाला. िाि जह मीं स रंू करूि जिलें  च आहे. रोि एक िोळा स ंिर वपिलेले पेळू राष्ट्राकरिा ंिेणें र्ाला मी 
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िाि माििो. रे्िल्र्ा ५/६ म ली असें िाि मला िेिाि. पण बाकीच्र्ाचें पेळू सोळा लटी कािंण्र्ासाठीं उत्तम 
िसिाि. असें का?ं र्ा कन्र्ाश्रमािं िर उत्तम पेळू जमळणार िाहींि िर बाहेर कोठें जमळिील? मी िरे्ला 
म्हटलें  ‘ि झे पेळू उत्तम आहेि िा?” िर िी म्हणाली, ‘ि म्ही आठ िास कािंिा ंिर र्ा पेळंूिीं फार िर साडे 
आठ िास कािंािंें लागेल.’ पण मी अशा उत्तराची अपेक्षा करिो कीं, ‘जििोबा माझे पेळू घ्र्ा ि मचा अधा 
िास िळे िाचेंल.’ आधीं च माझ्र्ािर इिका भार आहे िो िाढिािर्ाचा का ंकमी करािर्ाचा? शािंीिें मला 
पेळू जिले िे उत्तम िव्हिे. आिा ंिी समिली आहे. प्रर्त्ि करीि आहे. िर उत्तम पेळू करण्र्ाची इच्छा 
असेल िर त्र्ाची बाबािींकडूि र्ोििा करििू घ्र्ािी लागेल. शिेािूंि साफ कापूस िेंचूि घ्र्ािा लागेल. 
पािसाळ्र्ािं कधीं कधीं वपिणे होणार िाहीं. िर िो जििस सोडूि जिला. पण बाकी रोि वपिलें  च पाजहिे. 
अशी कल्पिा करंू िरे् कीं मी एकिम पाचं िोळे वपिूि िेईि. रोि कार्? 
 

मीं र्ज्ञ-िाि-िप साजंगिलें . र्ज्ञ िर चाललाच आहे. िप जह स रंू झाले. पण र्ा म ली मला िाि 
िेि िाहींि. त्र्ाचें कसें करणार? म ली म्हणिील—“पहा, अभ्र्ास, काम, पेळूचें िाि आमच्र्ािर भार िरी 
जकिी लािणार आणखी?” पण असें म्हणिा ंकामा िरे्. िो गरुड िाहीं का ंजिष्ट्ण  भगिािाचें िाहि. जिष्ट्ण ला 
िर पाठीिर घेिो च पण िर जिष्ट्ण  म्हणाले, “लक्षमी जह आि बरोबर रे्णार आहे” िर िो म्हणिो “िाः छाि, 
रे्ऊं द्या.” मी िर्ार आहे पाठीिर घेण्र्ाला. पण िर भगिाि म्हणाले “मी िर आहे च लक्षमी जह रे्णार 
जशिार् माझे भति जह आहेि” िरी िो आपला िर्ारच. त्र्ाला कांहीं त्र्ाचंा फारसा भार िाटि िाहीं. िसेंच 
आपलें  पाजहिे. 
 

म लींमध्र्ें स ंिरिा, िीटिेटकेपणा पाजहिे. म लींिीं स ंिर पेळू कराि.े सिय कामें—प्रत्रे्क गोष्ट उत्तम 
िऱ्हेिें करािी ि गरुडाप्रमाणें सेिलेा जसद्ध राहण्र्ाची इच्छा बाळगािी. 
 

संिाद २ 
 

यणिभगं, संित्सररूपकािंात्मा 
 

[२७-६-१९३५ ि पारीं ३। िाििा ंअि ष्ट भ् छंिाचें लक्षण (गीिाईिंील) ठरजिण्र्ासाठीं जशिािी िर 
आले. अगोिर च जििोबाचं्र्ा सागंण्र्ािरूि अि ष्ट भाचे चार चार भाग पाडूि त्र्ाचें प्रथिार माडंलेला कागि 
त्र्ािंीं जििोबाचं्र्ाििळ जिलेला होिा. िे प्रथिार ि गीिाईंिील अि ष्ट भाचें जशिािींिीं केलेलें  पृिक्करण 
पाहूि लक्षण ठरिािर्ाचें होिें. ििळ च ित्त ू इंग्रिी कजििाचंीं प थिकें  ि जडतशिऱ्र्ा उघडूि बसला 
होिा......चचा स रू झाली.] 
 

जशिािी :—“गीिाईंि वकिा अन्र्त्र आठ अक्षराचंा चरण मािण्र्ाची आिश्र्किा जिसि िाहीं. 
चाराचा एक चरण मािूि लक्षण ठरिािें.” 
 

जििोबा—“िाहीं, िसें िर केलें  िर र्जिभगं िाटेल जिितर्ा जठकाणीं होईल.” 
 

जशिािी—“र्जिभगंाचा िोष आठ अक्षरी चरण पाडूि जह गीिाईंि आला च असेल.” 
 

जििोबा—“असें गीिाईंि बह धा िाहीं. कोठें राहूि गेलें  असेल िर िाखि.” 
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जशिािी—“त्र्ा दृष्टीिें मी अद्याप पाजहलें  िाहीं. पण पहािें लागेल. पण 
‘िन्ममृत्र् िरारोगि ःखिोषजिचारणा’ रे्िें कसें?”. 
 

जििोबा—“रे्िें र्जिभगं िाहीं. सबधंच्र्ा सबधं समास आहे. रे्िें िो ि टला िािो इिकें  च.” 
 

जशिािी—“मी अशा च िऱ्हेचीं उिाहरणें गीिाईंि असिील असें म्हणिो.” 
 

जििोबा—“असें उिाहरण आणखी एखािें जिघेल. पण मोरोपंिाचं्र्ा काव्र्ािं िाटेल िेिें जिराम 
केलेले असिाि. गीिाईिं ज्ञािपूियक हें टाळलें  आहे. हें शलेेचें काव्र् जह रे्िें आहे. त्र्ािं जह असें च जिसूि 
रे्िे. पण अिूि गीिाईिं अशीं थिळें राहूि गेलेंलीं आहेि. िीं मला खटकिाि च. मूळ गीिेंि अशीं थिळें 
आहेि िीं गीिाईिं स धारलीं आहेि. पण मूळ गीिेंि अशीं थिळें िाहींि िेिें जह िी गीिाईंि क्वजचि आली 
आहेि. उ. कौन्िेर् प्रजि िािीजह ि मे भतिः प्रणश्र्जि” ही प्रसन्न रचिा झाली िसें गीिाईंि िाहीं. ‘माझा’ 
पि एका बािूला पडिें. ‘भति िाश ि पाििो’ असें म्हणूि जह चालणार िाहीं असें जह िाहीं. मोरोपंिासारखी 
रचिा केली िर िी िाचण्र्ाला च उपर्ोगी पडािर्ाची. ऐकिा ंऐकिा ंकळणार िाहीं ि जिरक्षर लोकांिा 
जिचा उपर्ोग िाहीं. गीिेंि जह स्थििप्रज्ञाच्र्ा श्लोकािं “जिषर्ा जिजििियन्िे जिराहारथर् िेजहिः ।—
रसिज्र्यम्” र्ा िूरान्िर्ाम ळें  प्रसन्निा िािे. आिा ंसथंकृि असल्र्ाम ळें  सगळें च गोड लागिें िो भाग िगेळा. 
ि सरें िपाम्र्हमहं िषं’ रे्िें रचिा ि टली त्र्ाम ळें  बरें िाटि िाहीं. जशिार् रे्िें िम जह बरोबर जिसि िाहीं. 
म्हणूि गीिाईंि ‘िापिों सूर्यरूपें मी’ असें जलहूि सोजडिो असें केलें  आहे. कारण उन्हाळ्र्ािंिर पािसाळा 
हा सहि-िम आहे. पण गीिेंि िसा िम जिलेला िाहीं. हा संित्सररूपकालात्मा आहे. िो िीि िऱ्हेिें 
प्रकट होिो. जहिाळा उन्हाळा पािसाळा. ज्ञािेश्वरािंीं कार् जलजहलें  आहे र्ाच्र्ािर पहा. 
 

जशिािी—(ज्ञािेश्वरी पाहूि) 
‘मी सूर्ाचेजि िषेें । िपे िैं हें शोषे 
पाठीं इदं्र होऊिी िषें । िैं प ढिीं भरे’ ९—१९ 

 
जििोबा—“हा,ं म्हणिे ज्ञािेश्वरािंीं ‘अमृिं चैि मृत्र् श्च सिसच्चाहमि यि” र्ा खालच्र्ा ओळीप्रमाणें 

िंि घेिलें  आहे. बरें, शकंराचार्य कार् म्हणिाि पहा.” 
 
जशिािी—(भाष्ट्र् उघडूि) 
“िपाजम अहं आजित्र्ो भतू्िा कैजश्चत् रजश्मजभः उल्बणःै अहं िषंकैजश्चत् रजश्मजभः उत्सिृाजम उत्सजृ्र् 

प िः जिगृहाजम कैजश्चत् रजश्मजभः अष्टजभः मासैः प िः उत्सिृाजम प्रािृजष ।” 
 

जििोबा—“हा,ं भाष्ट्र्कारािंीं मी म्हणिो िसें च घेिलें  आहे. पण प न्हा ंम ळाप्रमाणें साधण्र्ाचा जह 
प्रर्त्ि केला आहे. इ. इ. इ. 
 

(िा. ८-७-३५ संध्र्ाकाळची िळे ६ िाििा ं आश्रमािंील गच्चीच्र्ा मागच्र्ा बािूस जििोबा 
उघड्ािर िेिि आहेि. बाळकोबा समोर चटईिर बसले आहेि.) 
 

जशिािी—“रक्ष शब्ि गीिाईिं आला आहे. मूळ संथकृिािं िो रक्षस् आहे.” 
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जििोबा—“पंिािंीं जह रक्ष शब्ि प ष्ट्कळ िेळा ंिापरलेला आहे. िप सकवलगी सकारान्ि शब्ि असला 
म्हणिे त्र्ाचा स् काढूि मराठींि िो शब्ि िापरलेला जिसिो. मिस् चें मि, िेिस् चें िेि झालें  िसें च 
रक्षस् चें रक्ष झालें . ि िासस् चें पंिािंीं ि िासा केले आहे. िें च बरोबर जिसिें. कारण सकारान्ि प वल्लगी 
शब्ि असला कीं त्र्ाचा स् काढूि मराठींि अकारान्ि शब्ि घेिला िािो. असें जिसिे उ. चंद्रमस् चें चंद्रमा 
होिें. चदं्रम होि िाहीं. 
 

जशिािी—“पण ‘ि िास’ शब्ि फार रूढ आहे.” 
 

जििोबा—“रूढ िर आहे च पण मूळ ि िासस् शब्ि िप ंसकवलगी कल्पूि त्र्ाचें ि िास केलेलें  
जिसिें. िजचकेिस् शब्िाबद्दल जह िजचकेिा असें च म्हणिाि.” 
 

जशिािी—“गीिेंि अठराव्र्ा अध्र्ार्ाच्र्ा शेंिटीं शिेटीं “मामेकं शरणं व्रि” म्हटलें  आहे. ि ित्पूिीं 
च—िीि श्लोकापूंिीं ‘िमेि’ म्हणिे ईश्वराला शरणं गच्छं म्हटलें  आहे. िर र्ा िोि िातर्ािं फरक कार् 
झाला?” 
 

जििोबा—“त्र्ा िोि िातर्ािं फरक असा आहे कीं, ईश्वर म्हणिे हृिर्थि. हृिर्ािं असलेला. 
िमी म्हणिे सग ण ग रु. हृिर्ािंल्र्ा पे्ररणेकडे पाहूि ि ला िसें िाटेल िसें कर असें म्हटलें . ित्पूिी प्रकृजि 
ि झ्र्ाकडूि करिील च ‘जमथ्र्ैष व्र्िसार्थिे’ असें म्हटलें  आहे. त्र्ा िातर्ािं ग लामजगरी िाटण्र्ाचा संभि 
आहे. म्हणिू हृिर्थि परमेश्वराला म्हणिे अंिथि पे्ररणेला शरण िाण्र्ास साजंगिलें . र्ा अिंथि पे्ररणेला 
शरण िाणें हें ‘ग ह्याद्ग ह्यिरम्’ म्हटलें  आहे. पण प ढें साक्षात् थििःला च शरण र्ािर्ास साजंगिलें  आहे. 
अंिथि ईश्वराला शरण िाणें म्हणिे िी जिग यण िथि  आहे. पण साक्षात् ग रुलाच शरण िाणें ही सग ण िथि  
झाली. िी स लभ सोपी असल्र्ाम ळें  ि जिग यण थिीकारूि सग णाचंें महत्त्ि िाखजिण्र्ासाठीं थिाभाजिकपणें च 
मला शरण रे् असें साजंगिलें , ि र्ाला ‘सियग ह्यिम्’ म्हटलें . गीिा जह िथि िः इिें च संपिे. कारण ‘मा श चः’ 
हा उपसंहाराचा शब्ि जह रे्िें सागंूि टाकला आहे. 
 

सिशधमान्द्पणरत्यज मामेकं र्रिं व्रज 
अहं त्िा सिशपापेभ्यो मोक्षणयष्ट्याणम मा रु्ि  

 
अशोच्र्ािन्र्शोचथत्ि ं रे्िूि स रुिाि ि मा श चः रे्िें उपसंहार. पण अि यि मोहग्रथि झाला आहे रे्िूि 
स रुिाि मािली िर ‘िष्टो मोहः’ रे्िें उपसंहार मािािर्ाचा. ‘ब ध्िौ शरणमस्न्िच्छ’ हें अगिीं च 
Rationalistic िातर् आहे. ‘िमेि शरणं गच्छ’ ईश्वराला शरण िा हें त्र्ाच्र्ा प ढें िाऊि साजंगिलेलें  आहे. 
पण रे्िें जह अि यिािर च सिय सोपजिलेंलें  आहे. समिा, एखाद्यािें पूणय समाधाि होईल असा परीक्षणपूियक 
ग रु केला आजण त्र्ा ग रुला जह जशष्ट्र्ाला Lead करिा ंरे्ईल. िसें च पाजहलें  िर कोणी च ग रु िाहीं. पण 
आपण आपल्र्ाला Lead करिो च कीं िाहीं? त्र्ाप्रमाणें जशष्ट्र्ाला जह Lead करण्र्ाची शतर्िा असली—
म्हणिे जशष्ट्र्ाची सिय स्थिजि ग रूला माहीि असली, काहंीं आडपडिा, िोघािं काहंीं फरक िाहीं अशी 
स्थििी असली िर ग रूिर सिय सोपििू जिलें  म्हणिे झालें . िें जकिी स लभ होईल. िें च रे्िें साजंगिलें  आहे. 
‘अहं त्िा सियपापेभ्र्ो मोक्षजर्ष्ट्र्ाजम’ काहंीं जफजकर करंू िको मी पाहूि घेिो सिय. िथि िः ही गोष्ट काहंीं सोपी 
िाहीं. प ष्ट्कळ माणसें म्हणिाि कीं ‘मी सोंपजिलें  ि मच्र्ािर सिय’ पण िें फार कजठण आहे. म्हणिू च 
सियग ह्यिमम् म्हटलें  आहे. ईश्वराला सोंपजिणें जिग यण िर मला सोपजिणें सग ण आहे. मी म्हणिे ग रू वकिा 



 अनुक्रमणिका 

सग ण. ईश्वर म्हणिे अंिःपे्ररणा वकिा जिग यण असा अिय घ्र्ािर्ाचा. ििव्र्ा अध्र्ार्ािं जह ‘इिं ि  िे ग ह्यिम’ं 
म्हणूि शेंिटीं ‘मन्मिा भि मद भतिो मद्यािी मा ंिमथक रु’ असें म्हटलें  आहे. बरोबर िसें च जह म्हटलें  आहे. 
‘अहं त्िा सियपापेभ्र्ो मोक्षजर्ष्ट्र्ाजम’ ििव्र्ा अध्र्ार्ािं मोक्षसे अश भात् म्हटलें  आहे. 
 

जशिािी—“ठीक आहे पण “मा श चः संपिं िैिीम्......” र्ा िातर्ािं जह “मा श चः” आलेंलें  आहे.” 
 

जििोबा—“र्ा िातर्ाचा लोक िसा अिय घेिाि िसा मी घेि िाहीं. ‘मा श चः’ म्हणिे जभऊं िकोस. 
‘मा श चः सपंिं िैिीमजभिािोजस पाडंि’ म्हणिे अि यिा, िंू िैिी संपत्तींि िन्मला आहेस. जभऊं िकोस. मी 
हे िातर् केिळ अि यिाला उदे्दशूि मािीि िाहीं. िंू च एक िैिी संपत्तींि िन्मला आहेस असा त्र्ाचा अि 
िाहीं. िंू म्हणिे सिय च माणसें. मि ष्ट्र् िैिी संपत्तींि िन्मला आहेस त्र्ाला जभण्र्ाचें कारण िाहीं. असा अिय 
मी करिों. मि ष्ट्र्ािं आस री ग ण िसिाि असें िाहीं. पण पशूिं िसें अज्ञाि असिें िसें मि ष्ट्र्ािं िसिें. 
मि ष्ट्र् कसा जह असो, िो िंभी असो, ल च्चा असो, अजभमािी असो, त्र्ाला िंभ चागंला, ल चे्चपणा चागंला 
असें कधीं च िाटि िाहीं. मि ष्ट्र् जकिी जह अथिच्छ राहो, कचरा ही चागंली िथि  आहे असें काहंीं िो मािीि 
िाहीं. म्हणिे च मि ष्ट्र्मात्राचा िन्म िैिी संपत्तींि झालेला आहे. िन्मिःच मि ष्ट्र् आस री संपत्तीचा िसिो. 
मि ष्ट्र् िन्मिःच आस री संपत्तीचा असणें शतर् िाहीं. हें च पहा िा, ही िैिी संपजत्त, ही आस री संपजत्त हा 
फरक िरी कोणी केला मि ष्ट्र्ािें च िा? ज्ञािाजशिार् असा फरक करिा ं रे्णें शतर् िाहीं. ज्ञाि हें िैिी 
संपत्तीचें लक्षण आहे. अज्ञाि आस री संपत्तीचें लक्षण आहे. िेव्हा ं ‘मा श चः संपिं िैिीम्......’ र्ा िातर्ािं 
मि ष्ट्र्मात्राला आश्वासि आहे. केिळ अि यिाला च उदे्दशूि िें िातर् घ्र्ािर्ाचें िाहीं. मि ष्ट्र् पशूप्रमाणें 
आस री संपत्तीचा िाहीं िेव्हा ंत्र्ाला जभण्र्ाचें कारण िाहीं.” 
 

मोघेिी—“पश  आस री संपत्तीचा म्हणिा िर ‘िंभो िपोऽजभमाि......’ इ. आस री संपत्तीचीं लक्षणें 
पशूचं्र्ा जठकाणीं असिाि कार्?” 
 

जििोबा—“पशूिं अज्ञाि असिें. त्र्ािं हें सिय िाहीं का ंरे्ि?” 
 

मोघेिी—“होर्, अज्ञािािं सिय च आले म्हणा.” 
 

जििोबा—“मी िीिजशिाचीं कल्पिा अशी च मािली आहे. जशिाची कल्पिा लोकािंीं जिराळी च 
केली आहे. आिा ंमी िो आहे िो िीि. पण मला िें व्हािें असें िाटिें िो जशि. िंभ िपय र्ािंा Positive बािू 
भासिे म्हणिू पशूसंबधंीं हा प्रश्ि उद भिला कीं पशूिं जह िंभ िपय असिाि कीं कार्? पण िथि िः आस री 
संपजत्त Positive िाहीं च म ळीं. आपण अंधार हा प्रकाशाचा अभाि आहे असें म्हणिों. पण प्रकाशाला 
अंधाराचा अभाि असें म्हणि िाहीं. कारण प्रकाश Positive आहे. अधंार केिळ अभाि आहे. प्रकाशाला गजि 
आहे िशी अंधाराला गजि िाहीं. आस री संपजत्त जह िशी च आहे. आस री संपजत्त म्हणिे िैिी सपंजत्तचा अभाि 
आहे. म्हणिू च ‘िंभोिपोऽजभमािश्च’ म्हणूि शेंिटीं ‘अज्ञािं च’ म्हटलें  आहे. िेिें ज्ञाि िाहीं िी आस री 
संपजत्त. र्ा दृष्टीिें पाजहलें  िर क णी च आस री सपंत्तींि िन्मि िाहीं. कारण आस री संपत्तीला अस्थिभाि च 
िाहीं. िरी आपल्र्ाला गाढ अंधकार भासला िरी िेिें जह प्रकाशाचा पूणय अभाि असिो असें िाहीं. िसें च 
रे्िें जह समिािर्ाचें आहे.” 
 

जशिािी—मग “िैिी संपत्तीच्र्ा उलट आस री संपजत्त असें का ंम्हटलें  िाहीं?” 
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जििोबा—“िेराव्र्ा अध्र्ार्ािं िसें ज्ञािाच्र्ा जिपरीि िें अज्ञाि असें म्हटलें  आहे, िसें च म्हणिू 
रे्िें जह सपंजिलें  असिें. पण रे्िें आस री संपत्तीचा जिथिार िर्तणला. कारण िैिी संपत्तीचें िणयि आिापंरं्ि 
प ष्ट्कळ केलें  होिें. त्र्ाम ळें  आस री संपत्तीचा अजधक ख लासा करण्र्ाची िरूर िाटली.” 
 

जशिािी—म्हणूि च “िैिो जिथिरशः प्रोति” म्हटलेलें  जिसिें. 
 

जििोबा—पण ह्याचा अिय ह्या च अध्र्ार्ािं जिथिारािें साजंगिलें  असा घ्र्ािर्ाचा िाहीं. जशिार् 
“िैिो” म्हणिे िैिी संपजत्त िव्हे. िर “ििान्” असा अिय आहे. स्थिि प्रज्ञ, र्ोगी, जत्रग णािीि, भति इ. इ. 
िैिी संपिान् प रुषाचंी िणयिें आिापरं्ि केलीं. आिा ंआस र संपजत्तिान् प रुषाचें िणयि ऐक ‘आस रं पािय मे 
श्र ण ’—असा र्ाचा अिय आहे. आस र प रुषाचंें िाबडिोब जचत्र जह प ढें उभें केलें  आहे. मी पजहल्र्ा अध्र्ार्ािं 
जटप्पणी जलजहलेली आहे. र्ा सोळाव्र्ा अध्र्ार्ाचे हे, म्हणिे पजहले िीि, िैिी संपजत्तचे ि िंिरच्र्ा आस री 
संपत्तीच्र्ा लक्षणाचंा एक श्लोक पहा म्हणूि. िंू िी जटप्पणी पाजहलीस कार्? 
 

जशिािी—“होर्. िी मी पाजहली पण माझ्र्ा लक्षर्ािं आली िाही. मी िोडा जिचार केला; पण 
िाथि जिचारासाठीं िेिढी च सोडूि जिली.” 
 

[जटप्पणी–  ह्या िोडीबरोबर पहा  
जििोबा—“पजहल्र्ा अध्र्ार्ािं िसें िोन्ही सैन्र्ाचें िणयि केलें  आहे. त्र्ांि पाडंिाकंडच्र्ा सैन्र्ाचें 

िीि श्लोकािं ि कौरिाकंडच्र्ा सैन्र्ाचें एका श्लोकािं िणयि आहे. िसेंच रे्िें आहे. पजहल्र्ा िीि श्लोकािं 
िैिी संपजत्तच्र्ा सेिेचें िणयि करूि प ढें एका श्लोकािं आस री संपत्तीचें िणयि केलें .” 
 

जशिािी—“त्र्ा जटप्पणीचा अिय आिा लक्षर्ािं आला.” 
 

जििोबा—“ि सरी एक गोष्ट आि च रहाटािर कािंीि असिा ं वचििािं रे्ऊि गेली. बह िेक िळे 
िगय घेण्र्ाि च िािो. त्र्ाम ळें  वचििाला फार िळे िसिो च. पण आि वकजचत् िळे उरला त्र्ािं वचिि 
झालें .” 
 

“िानहं णद्वषि  कू्ररान्द्संसारेषु नराधमान् 
णक्षपाम्यजस्त्रमरु्भान् आसुरीष्ट्िेि योणनषु 
आसुरीं योणनमापन्ना मूढा जन्द्मणन जन्द्मणन 
मामप्राप्यिै कौन्द्िेय ििो यान्द्त्यधमा ंगणिम्” 

 
—आस री र्ोिींिूि उत्तरोत्तर खाली िािा ंिािा ं शेंिटीं आस री सपंिान् कोठे िािों? त्र्ाच्र्ा पििाला 
काहंीं अंि आहे वकिा िाहीं? –आई ज्र्ाप्रमाणें म लगा कसा जह असो, त्र्ाच्र्ाकडे जिचें लक्ष असिें ि िो जह 
आईििळ िाऊं शकिों िसें च बरोबर रे्िें आहे. जकिी जह खालच्र्ा आजण मूढ र्ोिींि असो, िीिाला 
परमेश्वराच्र्ा आठिणीची शतर्िा आहे. त्र्ाला ब जद्ध िसेल, न्र्ार्व्र्ाकरणाजि पृिक्करण त्र्ाला करिा 
रे्णार िाहीं, पण हृिर् असल्र्ाम ळें  हृिर्ािं ि ःखािें ईश्वराचें थमरण होणें कधीं िा कधीं शतर् आहे च. 
एिढ्याच साठीं ‘मामप्राप्र्ैि कौन्िेर्’ म्हटलें  आहे. िोर िोर र्ोग्र्ािंा जह ईश्वरप्राप्िी होि िाहीं. असें असिा ं
‘मामप्राप्र्ैि कौन्िेर् ििो र्ान्त्र्धमा ंगजिम्’ मला ि जमळजििा हे आस री र्ोिींिींल लोक उत्तरोत्तर खालंी 
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िािािं हे म्हणण्र्ािं थिारथर् कार्? त्र्ाचा अिय च असा कीं ‘मामप्राप्र्ैि’ म्हणिे माझ्र्ाकडे ि िळिा,ं माझें 
थमरण ि होिा ंमला ि जमळजििा र्ाचा काहंीं च अिय होि िाहीं. मी आस री र्ोिींि त्र्ािंा का ंटाकिो िर 
त्र्ा ि ःखािें िरी िे माझ्र्ाकडे रे्िील, मला जमळिील. म्हणिें अगिीं मूढािंल्र्ा मूढ र्ोिींि जह 
ईश्वरभतिीची शतर्िा आहे हें र्ािरूि जिसूि रे्िें. 
 

जशिािी—“मामप्राप्र्ैि” र्ा पिािंरूि असें जिसिें कीं र्ाहूि अन्र् अिय करणें च कीचें ठरेल. 
 

जििोबा—“त्र्ा िातर्ाम ळें  िर आहे च. पण त्र्ा िातर्ाचा हा अिय च आईच्र्ा अि भिाजशिार् 
कस्ल्पिा रे्ि िाहीं.” 
 

इितर्ािं प्राियिेची स रुिाि झालीं असें म लींिी साजंगिलें . पाऊस पडि होिा म्हणूि प्राियिा 
गच्चीिरील हॉलमध्रे्च ठेिली गेली होिी. जिषर्ाचा ओघ एकिम बंि पडला. भगििंाच्र्ा थमरणािं िो 
जमसळला. पण प्राियिेंि जह “मामप्राप्र्ैि” चा ध्िजि उमटि होिा. 
 

दोन छोटे संिाद 
 

आि िारीख ९ ऑगथट १९३५. सार्ंकाळची िळे. िेिण आटपूि जििोबा गच्चीिर जफरि आहेि. 
आकाश ख लें  आहे, सभोिार सृष्टीिर जहरव्र्ागार गििाची झलू पडली आहे. थिच्छ आजण स खकारक िारा 
मंि मंि िाहूि राजहला आहे, गच्चीिरूि जक्षजििापरं्िचा सिय प्रिेश जिसि आहे, िें समोर जचिोडें गािं, िसें 
च िें बोरगािं,–िेंिें च काकासाहेब रहाि आहेि. समोरच िालिाडी, ि किीच पेरणीं केल्र्ाम ळें 
आिूबािूचीं िीं जहरिीं शिेें. समोरच्र्ा शिेािं पाढंरी श भ्र जिसणारी िी जित्र्-थिाण  समाजध जकिी ही 
रमणीर् सजृष्ट! भगििंाची ही लीला पहाि पहाि जििोबा इकडूि जिकडे जफरि आहेि. िे का सौंिर्यदृष्टीिें 
ह्या सृष्टीचें अिलोकि करीि असिील? िव्हे, आई स ंिर आहे वकिा िाहीं इकडे म लाचें लक्ष च िाि िाहीं. 
“िी आपली आहे–अगिीं आपलीं च, सियथिी िी आत्मरूप आहे. जकिी पे्रमळ! जिव्िळ बोधाची मूर्ति!! 
मागंल्र्ाची परमसीमा!!!” –म लाच्र्ा मिािं मािेजिषर्ीं र्ाहूि अन्र् जिचार कार् रे्णार? त्र्ा मािेची दृजष्ट 
घेऊि, ह्या सृष्टीची दृजष्ट करूि, वचििाची ििीि ििीि जिश्वें िो रचीि असिो. जिश्वकम्र्ाची कला त्र्ाच्र्ा 
वचििाप ढें जफकी पडिे. जफरिा ं जफरिा ं जशिािींिीं मध्र्ें च प्रश्ि जिचारला. लगेच संिािाला स रुिाि 
झाली. अशा िऱ्हेिें त्र्ा िव्र्ा ि जिरे्चें िार वकजचत् जकलजकलें  झालें  ि िेिल्र्ा अमोल रत्िराशींच्र्ा वकजचत् 
अथफ ट िशयिाचा लाभ झाला. (संिाि ऐकि ििळ च िल्लभभाई ि कृष्ट्णिास गाधंी उभे होिे.) 
 

जशिािी—“प्रज्ञा आजण ब जद्ध असे िोि शब्ि स्थििप्रज्ञाच्र्ा श्लोकािं िापरले आहेि. स्थििप्रज्ञ 
आजण स्थििधी म जि र्ामध्र्ें काहंीं भेि िाखजिण्र्ाचा उदे्दश आहे कार्?” 
 

जििोबा—प्रज्ञा आजण ब जद्ध र्ामध्र्ें िसा काहंीं फरक िाहीं. “ििथर् हरजि प्रज्ञा”ं र्ा जठकाणी 
ज्ञािेश्वरािंीं मात्र जिशषे अिय केलेला असािा असे जिसिें. 
 

“जैसी नाि थणडये ठाणकिा ं। जरी िरपडी होय दुिािा 
िरी िुकिंाही मागौिा । अपािो पाि े
प्राप्िेंही पुरुषें । इंणद्रयें िंाणळिंीं जरी कौिुकें  
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िरी आक्रणमिंा जाि दु खें । सासंाणरकें ” 
 
असें जलहूि प्रज्ञा म्हणिे पलीकडे गेलेल्र्ा िोर प रुषाची ब जद्ध, असा अिय स चजिला आहे असें जिसिें. िरी 
िक्की त्र्ाच्र्ा मिािंला भाि सागंिा रे्णार िाहीं. स्थििधी म जि आजण स्थििप्रज्ञ असा फरक जकत्रे्कािंीं 
केला आहे. पण िसा अिय करण्र्ाचें काहंीं कारण िाहीं. िथि िः स्थििप्रज्ञ हा शब्ि अि यिाच्र्ा प्रश्िापूिीच्र्ा 
श्लोकािरूि स चलेला आहे. “समाधौ अचला ब जद्धः र्िा थिाथर्जि जिश्चला”–र्ािरूि स्थििप्रज्ञ 
समाजधथि हे शब्ि जिघाले. 
 

जशिािी—“ज्ञात्र्ाच्र्ा जह मिाला इंजद्रर्ें खेंचूि िेिाि हें जिशषे साजंगिलेंलें  जिसिें.” (ििथर् 
हरजि प्रज्ञा.ं.....) 
 

जििोबा—“अशी अिब शस्ति आहे. िी ज्ञात्र्ाच्र्ा जह मिाला ओढूि िेिे. ‘र्िा संहरिे चार्ं.....’ 
रे्िूि ‘िथमाद्यथर् महाबाहो.....’ रे्िपरं्ि इजंद्रर्जिग्रह का ंकरािा, कसा करािा हें साजंगिलें  आहे. प्रर्त्ि 
आजण ब जद्ध पजरपूणय िापरूि इंजद्रर्जिग्रह करािर्ाचा. परंि  मिािंील सूक्षम िासिा िरी जह िाि िाहींि असा 
अि भि रे्िो. आपला Force कमी पडिो असें अि भिास रे्िें. िेिढ्यासाठीं साजंगिलें  ‘र् ति आसीि मत्परः’ 
म्हणिे भतिीची रे्िें आिश्र्किा आली. सबधं ि सऱ्र्ा अध्र्ार्ािं भस्ति कोठें आली िाहीं. िी िेिें च फति 
आली आहे. उघड च आहे जसद्धािं (साखं्र्) साजंगिलें  त्र्ाचें Application र्ोग साजंगिला आिा ं उरिें 
कार्? परंि  िेिढ्यािें प रे पडि िाहीं असा अि भि रे्िो. बारा बारा िष ेिी िासिा मिािं उद्भिली िाहीं िी 
एकाएकीं समोर उभी राहिे. कशी रे्िे कोठूि रे्िे काहंीं कळि िाहीं. िेिढ्यासाठीं ‘र् ति आसीि मत्परः’ 
म्हटलें  आहे. मी म द्दाम अिासस्तिर्ोगािं बापूंच्र्ाकडूि र्ा श्लोकािर िोट घालार्ला लािली. (िोट—
एटले भस्तिजििा—ईश्वरिी सहार्जििा प रुष प्रर्त्ि जमथ्र्ा छे) त्र्ा िोटेिें काहंीं जिशषे लक्षर्ािं रे्ि िाहीं 
म्हणा. कारण कीं त्र्ािंीं एका ओळींि च िी संपजिली आहे. प्रर्त्ि आजण ब द्धीची पराकाष्ठा करणें म्हणिे च 
‘र् तित्ि’ िें िर पाजहिे च. पण िेिढ्यािें मिोमळ जिःशषे ध ििू जिघि िाहीं. म्हणूि ‘र् ति आसीि मत्परः’ 
म्हटलें  आहे. अशा रीिीिें साखं्र् ि र्ोगािंर भतिीचा मजहमा िाखजिला आहे.” 
 

जशिािी—“जटळकािंीं जह ‘मत्परः’ र्ािर एक लहािशी िोट जलजहली आहे.” 
 

जििोबा—“होर्, पण िींि असें आहें कीं, मत्पर र्ािं भतिीचें सूिोिाच झालें  आहे—म्हणिे प ढील 
९–१२ िगैरे अध्र्ार्ािंील भतिीर्ोगाचें.” 
 

जशिािी—“होर्, त्र्ाचंें असें च म्हणणें आहे.” 
 

जििोबा—“पण माझी जिअरी अशी आहे कीं गीिा ि सऱ्र्ा अध्र्ार्ािं समाप्ि च होिे. िर रे्िें भस्ति 
साजंगिली िसिी िर िेिढी अपूणय च राजहली असिी. म्हणूि जह भस्तिचें रे्िें थिाि आहे. िथि िः चालू 
जिषर् भस्तिचा िाहीं. पण जिच्र्ाजशिार् चालि िाहीं असा अि भि रे्िो. िेराव्र्ा अध्र्ार्ाचा जिषर् सगळा 
के्षत्रके्षत्रज्ञाचा पण जििें जह “इजि के्षतं्र ििा ज्ञािं...” “मद्भति एिजिज्ञार् मद्भािार्ोपपद्यिे” असा भस्तिमर् 
उपसंहार केला चौिाव्र्ा अध्र्ार्ािं साखं्र्शास्त्र संपिलें  िेिें जह भस्ति आणली च. “मा ंच र्ोऽव्र्जभचारेण 
भस्तिर्ोगेि सेििे । स ग णान् समिीत्र्िैान् ब्रह्मभरू्ार् कल्पिे” पंधरािा अध्र्ार् ििेािंाचा िेिें भतिीचें 
कार् काम? पण िेिें जह पहा. उपसंहार करिािंा “र्ो मामेिमसंमूढो िािाजि प रुषोत्तमम् । स सियजिद्भिजि 
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माम् सियभाििे भारि” असा भस्तिमर् उपसंहार केला. सियमर् परमेश्वराचा मजहमा िेिें जह िाखजिला. 
कारण भस्तिजशिार् पूर्ति होि िाहीं. ब द्धीच्र्ा हािािं इंजद्रर्ें रे्ि िाहींि. प ढाऱ्र्ाच्र्ा हािािं अि र्ार्ी 
पाजहिेि, त्र्ाच्र्ा मागोमाग त्र्ािंीं र्ािे. परंि  त्र्ाच्र्ा ऐििीं अि र्ार्ाचं्र्ा मागें प ढारी िािाि. ब द्धीप्रमाणें 
मि ि मिाप्रमाणें इजंद्रर्ें िागली पाजहिेि. पण होिें उलट. इंजद्रर्ामंागें मि ि मिामागें ब जद्ध िािे. म्हणिू 
“ध्र्ार्िो जिषर्ान्प संः” हा श्लोक मिािरच्र्ा आिमणाचा ि त्र्ाच्र्ा प ढचा ब द्धीिरील आिमणाचा आहे. 
कारण इजंद्रर्ामागें मि ि मिामागें ब जद्ध िािे. जिसऱ्र्ा अध्र्ार्ािं जह “इंजद्रर्ाजणमिो ब जद्धरथर्ाजधष्ठाि” असें 
म्हटलें  आहे. इंजद्रर्ें—मि—ब जद्ध असा च िम आहे. ‘र्ो ब दे्धः परिथि  सः’ असें म्हणिू ‘एि ंब दे्धः परं ब द्ध्िा 
संथिभ्र्ात्मािमात्मिा । रूिजह शत्र ं महाबाहो कामरूपं ि रासिम्’ असा उपसंहार केला. म्हणिे प न्हा ंप्रर्त्ि 
आजण ब जद्ध पूणय चालििू ब द्धीपलीकडच्र्ा परमेश्वराची–त्र्ाच्र्ा भतिीची आिश्र्किा िाखजिली च. परिा ं
मी सागंि होिो िी िोट आिा ं प री केली. १६ व्र्ा अध्र्ार्ािं ि सिें िीजिशास्त्र आहे. पण िेिें जह भस्ति 
जशिार् गजि िाहीं. “मामप्राप्र्ैि कौन्िेर् ििो र्ान्त्र्धमा ं गजिम्” आस री िीिाचें पिि कोठपरं्ि माझें 
थमरण त्र्ाला िाहीं िोपरं्ि. म्हणिे त्र्ाला ब जद्ध िसली िरी िो जह िरंू शकिो. कारण भस्ति शतर् िाहीं 
असा िीि च िाहीं. भस्ति Instinctively प्रत्रे्क िीिमात्राला आहे च. ईश्वराकडे एक िर ज्ञािािें िािा ं
रे्ईल वकिा भतिीिें, पे्रमािें िािा ंरे्ईल. ज्ञाि ब जद्ध सिांिा च लभ्र् असेल असें िाहीं. भस्ति मात्र सिांिाच 
Instinctively आहे.—म्हणिे शतर् आहे.” 
 

जशिािी—“िर भस्ति आहे िर ब जद्ध जह असली च पाजहिे.” 
 

जििोबा—“िसें च पाजहलें  िर िो िो म्हणूि िीि आहे त्र्ाला िोडी जचच्छस्ति, जचजि आहे. पण िी 
िगण्र्ाप रिी ब जद्ध. िी ब जद्ध ईश्वरी ज्ञािाला र्ोग्र् अशी ब जद्ध िव्हे. असें काहंीं साधि असलें  च पाजहिे, कीं 
िें सिांिा लभ्र् आहे. िें साधि कोणिें?—िें साधि म्हणिे पे्रम, भस्ति. “जस्त्रर्ो िैश्र्ाथििा शदू्राथिेऽजप 
र्ास्न्ि परा ंगजिम्” र्ाचा अिय हा च आहे. इिकें  च िव्हे िर “रे्ऽजप थर् ः पापर्ोिर्ः” असें जह प ढें म्हटलें  
आहे—िे कोणी पापर्ोजि असिील िें स द्धा ं िरूि िािाि. पापर्ोजि म्हणिे कोण? के िे?—“जस्त्रर्ो 
िैश्र्ाथििा शदू्राः”—असें शकंराचार्ांिीं म्हटलें  आहे. पण माझें मि िसें िाहीं. शकंराचार्ांिींस द्धा ं त्र्ा 
िळेच्र्ा समि िीप्रमाणें एक उत्तर िेऊि टाकलें  आहे इिकें  च. जशिार् त्र्ा जठकाणीं पापर्ोजि कोण हा 
काहंीं म द्दा िव्हिा. पापर्ोजि िरिाि एिढें च सागंािर्ाचें आहे.” 
 

जशिािी—“बरोबर आहे. त्र्ा िळेीं काहंीं िो म द्दा िव्हिा.” 
 

जििोबा—“पण माझें म्हणणें असें कीं पापर्ोजि म्हणिे स्त्रीिैश्र्शदू्र िव्हेि. त्र्ािंा ज्ञािाची शतर्िा 
आहे. साधिें िाहींि इिकें  च. जटळकािंीं पापर्ोजि म्हणिे ग न्हेगार िािी असा अिय केला आहे. पण 
ग न्हेगार िािींि ज्ञािाची शतर्िा कार् िाहीं? िेव्हा ंज्र्ािंा ज्ञािाची शतर्िा च िाहीं िे पापर्ोजि पश्वाजि, 
असा अिय. माझा पापर्ोजि र्ा शब्िाचा अिय असा आहे. पण पापर्ोजि म्हणिे पश्वाजि, धेन्िाजि मात्र िव्हे. 
कारण गाईच्र्ा जठकाणीं ब जद्ध आहे. म्हणिे ज्र्ािंा ज्ञािाची शतर्िा िाहीं िे पश्वाजि पापर्ोजि. ज्र्ािंा 
शतर्िा आहे परंि  साधिें िाहींि िे स्त्रीिैश्र्शदू्राजि. ज्र्ािंा ज्ञािाची शतर्िा आहे ि साधिें जह आहेि िे 
ब्रह्मर्तष, रािर्तष असा र्ाचा अिय झाला. ज्र्ािंा हािपार् आहेि, त्र्ािंा ज्ञािाची शतर्िा आहेच. पण ज्र्ािंा 
साधिें िाहींि ि ज्र्ािंा शतर्िा जह िाहीं. त्र्ांचा परमेश्वराशीं संबधं कसा र्ािर्ाचा? त्र्ाचंा परमेश्वराशीं 
संबंध रे्िो िो हृिर्ाच्र्ा बािूिें. परमेश्वराशीं संबद्ध आहेि च. समिा आंधळा मि ष्ट्र् आहे िर त्र्ाला सूर्य 
जिसणार िाहीं म्हणिू त्र्ाचा सूर्ाशीं काहंीं च संबधं रे्ऊं शकणार िाहीं असें िोडें च आहे. त्र्ाच्र्ा 
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चामडीला सूर्यप्रकाशाचा थपशय होिो. ऊष्ट्णिेच्र्ा र्ोगािें त्र्ाचा सूर्ाशीं सबंंध रे्िो. िि यळाचा 
Circumference िर जिरजिराळे वबिू परथपरापंासूि जकिी जह जभन्न अंिरािर असोि. पण िे सिय वबि  
मध्र्वबिूशीं सारखे च सबंद्ध आहेि. ईश्वर हा िीििाचा मध्र्वबि  आहे. त्र्ाचा सिांशीं संबधं आहे च. 
ब जद्धमान्, स्त्रीिैश्र्शदू्र, पश्वाजि िडिीि र्ाचं्र्ािं परथपरािं जकिी जह अंिर असो परमेश्वराशीं िे सिय सारखे 
च संबद्ध आहेि. Circumference िरचे वबिू च मध्र्वबिूला पाहाि िाहींि. आपलीं िोंडें त्र्ािंीं ि सरीकडे 
जफरिली आहेि त्र्ाला िो मध्र्वबि  कार् करणार? िो सिांिा पहाि च आहे. त्र्ाची दृष्टी सिांिर सारखी 
आहे. 
 

“ििेाहं समिीिाजि िियमािाजि चाि यि 
भजिष्ट्र्ाजण च भिूाजि मा ंि  ििे ि कश्चि” 

 
* * *—इितर्ािं बापू गच्चीिर आल्र्ाचें िल्लभभाईंिीं साजंगिलें . जच. ग लाबिें लगबगीिें चटई 

आंिरली जिच्र्ािर बसिा ंबसिा ंच िे म्हणाले— 
 

बापू—“केम जििोबा, आिे काईं बोलि  ंछे के?” 
 

जििोबा—“िा जिशषे ििी. पण िोड ं बोलीि लऊं” 
 

बापू—“हा,ं केम के ह ं पण िरा िलेो ि आव्र्ो छ ं” 
 

जििोबा—“में कािंिािी शरुिाि करी त्र्ारिी ि रोि हाि िूखिो हिो. राते्र ऊंघ लीधा पछी ए 
ठीक िश ेएम ह ं माििो हिो. पण िेम बन्ि  ििीं. िे छेिटे हाि िधारे ि खिा लाग्र्ो” 
 

बापू—“ए िो िूखे ि. एक हाििी आटल ं  काम ि लई शकार्” 
 

जििोबा—“छेिटे डाबा हाि िी शरुिाि करी. पेहेले जििसे छ लट कािंी पण िेिे बार कलाक 
लाग्र्ा” 
 

बापू—“बार कलाक लाग्र्ा के?—हा, ए िो पेहेलो जििस एटले िो लागेि िा?” 
 

जििोबा—“पण िऊ जििस पछी डाबे हािे बार लट कािंी शतर्ो. आिे िो बने्न हाि िी कातं्र्  छे” 
 

बापू—“केटल ं  िर् ”ं 
 

जििोबा—“सत्तर लट” 
 

बापू—“एम के? सत्तर लट िई? काईं िाक लाग्र्ो के?” 
 

जििोबा—“िा िी, प्रमाणमा ंबह  ओछो” 
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बापू—“हा, ए ह ं पण िोई शक ं  छ ं. कारण श  ं के बने्न हािे काम करिािी समिा आिी िार् छे. 
एटले िाक ओछो ि लागे िो. ह ं िो लख ं छ ं  पण खरो िे डाबे हािे?” 
 

जििोबा—“लखिा करिा कािंि  ंघण ंि सेहेल ं” 
 

बापू—“ए िो बरोबर छे. डाब ेहािे अम क ि काम करि  ंिे िमणे हािे अम क करि  ंएमा ंकाईं जिशषे 
अिय ि बिािी शकार्. िापािी लोको कहे छे िे खबर छे िा? िेओ कहे छे “अमे िो ि जिर्ामा ंबमणा जछए 
केम के अमे बने्न हािे काम करी शजकरे् जछए. बने्न हािे काम करे छे िेिी ए लोकोमा ंकंई उणप िेखाई आि े
छे एम िो िहीं ि कहीं शकार्. ए लोकोि ं शरीर पण सारंू होर् छे. ब जद्ध िे आत्मा पण उन्नि छे एम में िो 
िोर् ं छे.” 
 

जििोबा—“बने्न हािे कािंिा आंखिे पण समिा मळी िईिे दृजष्ट पण िकिी ििी.” 
 

बापू—“ए छे ि. पण िळी एिी िलील करिार पण छे के डाबा हाििे िधारे काम ि अपार्.” 
 

जििोबा—“िेम उपरिी समिा िेखार् छे िेम शरीरिी अंिर बने्न बािूिा अिर्िो समाि ििी. िेिी 
एिी िलील िई शके.” 
 

बापू—“ए छे. पण मारो अि भि पण मिे कहे छे िा के ए िलीलमा ंकाईं िध  िि ि ििी. एम िो 
िरेक बािूिी िलीलमा ंओल्र्  काईंक सत्र् िो रहे ि छे. िे िापािी माणसोमा ंआपणे ििी िोिां?—आिे 
मारी पासे िापािी साध  छे. िे िो साधारण गणार्. कोई बह  ब जद्धशाली एम् िो ि ि केहेिार्. पण ए िे काम 
करे छे िे अिे आजपरे् िो िो शािंीिी करिो ि िार् छे. िे िो िे एिाउपर कोई पण िाििो अंक श ििी 
छिा.ं ए केिो पोिािा कार्यिममां, प्राियिामा ंबब्बे कलाक मश् ग ल िई िार् छे. एिे श द्धिािो केिो ख्र्ाल 
छे. एणे बिारमािी पोिािे माटे िापािी कपड ं आण्र् ं. भाऊए मिे एिी खबर आपी. मे भाऊिे कहर् ं के ि ं 
एिे समिाििे. कारण श  के ि ं िकली जशखिाडे छे िेिे. ह ं कह ं िो संभि छे के एिे बह  खराब लागे. पछी में 
कहर् ं एणे के िे िेशमा ंि ं रहे छे िे िेशि ं कपड ं िापरि  ंिोइरे्. िापािमा ंिापािी कपड ं थििेशी गणार्. 
पण अत्र्ारे िो िारु थििेशी आ छे. एणे िो एकिम कबलू कऱ्र् ं िे काईं िलील ि करी. में आिे एक गंभीर 
भलू करी. एिो ग रु छे िे वहि थिािमा ंबौद्धधमयिो प्रचार करे छे. एिे हि ेपैसा पण मळे छे घणा. पण एणे 
कोई जििस हाि लंबािंीिे, अपीलो काढीिें, घर घर भटकीिे पसैा मेळव्र्ा ििी. एिी श्रद्धा छे के िे र्श एिे 
मळर् ं छे िे िो मात्र अि ष्ठाििे प्रिापे. एटले िापािमा ंिेम के इंग्लंडमा ंहमणा वहसक पिि िहे छे छिा ंत्र्ा ं
पण ऋजषओ िो छे ि. 
 

* * *? (इितर्ािं भाषणाचा ओघ आहारािर गेला) वलबडो मोटा प्रमाणमा ंखाइए िो ि कसाि 
िार् पण आमली िी एम ििी िि ं. अपिासमा ंवलबडो चालिो ििी एम मिे अि भि िर्ो छे. पण एकलो 
वलबडो खािो ि होर् िो एिी सािे गोळ के मरी होिी िोइए. भणसाळीए पूछर् ं के ह ं एकलो लींबडो खाऊं? 
त्र्ारे में कह्य  ंके िमारा त्र्ागमा ंह ं िखल िेिो ििी. पण मिे ए िथि  जप्रर् ििी. में कह्य ं के सािे गोळ खाओ 
िो? िेिी एणे िा ि पाडी. इ. इ. इ.” 
 

जििोबा—“एमिा जिचारो एक ि जिशामा ंिार् छे एम िणार् छे” 
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बापू—“बह ि” 
 

—इितर्ािं घंटा झाली. प्राियिेसाठीं सियिण उठले. सिंािाची समास्प्ि झाली. प्राियिेला िािा ं
िािा ंगीिेच्र्ा त्र्ा श्लोकाचें थमरण झाले. 
 

सििं कीियर्न्िो माम् र्िन्िश्च दृढव्रिाः 
िमथर्न्िश्च मा ंभतत्र्ा जित्र्र् तिा उपासिे । 

 
योग परंपरा, संन्द्यास ि कमशयोग 

 
(िा. ३१ ि लै १९३५ मंगळिार सार्कंाळ. थिळ सत्र्ाग्रहाची गच्ची. िल्लभभाई, जशिािी, मोघेिी 

उभे आहेि. िारा िोरािें िाहाि आहे. जिकडे जिकडे िंड हिा पसरली आहे. जििोबा फेऱ्र्ा घालीि आहे.) 
 

जशिािी—“अपरं भििो िन्म परं िन्म जििथििः । किमेिजििािीर्ा ं त्िमािौ प्रोतििाजिजि?” 
असे अि यि म्हणिो. पण हें कार् म्हणणे आहे? सूर्ाचा िन्म पलीकडचा असूि त्र्ाला र्ोग कृष्ट्णािें सागंणें 
कार् अशतर् आहे?” 
 

जििोबा—“त्र्ाचा अिय असा कीं सृष्टीच्र्ा आरंभी हा र्ोग सूर्ाला साजंगिला—ज्र्ा िळेीं सूर्य उत्पन्न 
केला त्र्ा िळेीं.” 
 

िल्लभभाई—“सूर्य म्हणिे हा सूर्य असा अिय का ंघ्र्ािा? जििथिान् िािाचंा रािा असा अिय का ंघेऊं 
िरे्? 
 

जििोबा—“शब्ि जििथित् आहे. जििस् म्हणिे प्रकाश. िेव्हा ं जििथित् म्हणिे सूर्य. पण िो सूर्य 
आिचा िव्हे. प रािि सूर्य घ्र्ािर्ाचा.” 
 

जशिािी—“संन्र्ास जिव्िळ जसजद्ध आहे आजण कमयर्ोग साधि जह आहे. अशी कल्पिा 
शकंराचार्ांची जिसि िाहीं. पाचंव्र्ा अध्र्ार्ाच्र्ा स रुिािीच्र्ा श्लोकािर शकंराचार्ांिीं भाष्ट्र्ामध्रे् र्ाच्र्ा 
उलट स्थिजि माडंलेली आहे. त्र्ाचें म्हणणें असें कीं “कमयर्ोग हें साधि आहे ि संन्र्ास हें जह साधि आहे. 
पण जसद्धाचा ज्ञािमर् सनं्र्ास जिराळा. साधि सनं्र्ास शमिमर् ति च परंि  ज्ञािरजहि” हें कसें?” 
 

जििोबा—“होर् त्र्ािंी असें म्हटलें  आहे.” 
 

जशिािी—“िसेंच हा ज्ञािरजहि संन्र्ास श्रेष्ठ कीं कमयर्ोग श्रेष्ठ असा प्रश्ि उपस्थिि करूि त्र्ाला 
उत्तर िें जिलें  त्र्ािं “शमिमात्मक संन्र्ास कमयर्ोगापेक्षा ंकजठण. म्हणूि “कमयर्ोगो जिजशष्ट्र्िे” म्हटलें  
आहे. “असें त्र्ाचंें म्हणणें आहे. संन्र्ासािं शमिम लागिाि िसे कमयर्ोगािं लागि िाहींि कार्?” 
 

जििोबा—“संन्र्ासािं शमिम लागिाि म्हणिे िेिें केिळ शमिमात्मक अिथिा आहे. 
सग णजिग यणासारखें आहे हें. संन्र्ासािं जिव्िळ शाजंि आहे िी काहंीं सामान्र्िः िमि िाहीं. केिळ थिथि 
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राहािर्ाचें कसें? िेव्हा ंकमयर्ोग सोपा. िेिें शमिम आहेि पण केिळ थिरूपािें िाहींि. संन्र्ासािं ि सिा 
शमिम आहे.” 
 

जशिािी—“पण शकंराचार्ांचें असें जह म्हणणें आहे कीं जसद्धािथिेंि कमय शतर् िाहीं. हें कसें?” 
 

जििोबा—“त्र्ाचं्र्ा म्हणण्र्ाचा कल असा आहे कीं संन्र्ासािं—जसद्धािथिेंि कमय ििळ ििळ 
िाहीं असें च होईल. आजण हें म्हणणें खरें आहे. िसें च पाजहलें  िर ज्ञाि झालें  कीं िेह गळूि च पडािा. पण 
क ं भाराच्र्ा चाकाची उपमा िेऊि िो राहंू शकिो हें िसें िाखजिलें  िािें, त्र्ाप्रमाणें जसद्धािथिेंि कमय जह 
राहंू शकिें असें जिसिें. प्रत्र्क्ष भगिाि जह मी कमय करिो असें म्हणिाि. िेव्हा ंसनं्र्ासािं कमय उरि िाहीं 
असें िर म्हणणे शतर् िाहीं. पण िें ििळ ििळ िाहीसें होिें ही गोष्ट मात्र खरी आहे. ि सरें असें मािलें  
िािें कीं ‘ज्ञािी ज्ञािाम ळें  अकमी राहील िर लोक आळशी होिील—त्र्ाचें उिाहरण घेऊि’—हें म्हणणें 
च कींचें आहे. खरा ज्ञािी असेल ि ज्ञािाम ळेंच अकमी असेल, िर लोक िो अकमी असूि जह कमयर्ोगािं 
पूिीपेक्षा िाथि िन्मर् होिील. आळशी राहणार िाहींि.” 
 

जशिािी—“मग भगिाि असें कसें म्हणिाि कीं मी िर कमय सोडीि िर लोक माझें अि करण 
करिील?” 
 

जििोबा—“कारण िो ज्ञािी आहे िो िोडा च थििःला ज्ञािी समििो. िो असा च जिचार करणार 
कीं माझें पाहूि लोकािंा िाईट िळण पडंू िरे्.” 
 

गीिाध्र्ार्संगजि 
 

साखं्याययोग, िेदािं भगति आणि जडिाद 
 

(िारीख १६ ऑगथट १९३५, सकाळीं ९ िाििा)ं सत्र्ाग्रहाश्रमाच्र्ा गच्चीिरील खोलींि जििोबा 
एका पाटािर जििले आहेि. ििळच्र्ा घोडीिर शकंराचार्ांचें गीिाभाष्ट्र्, मतॅसमूलरचा ऋग्ििे, 
साखं्र्सूते्र, िेकबचा उपजिषिातर्कोष, मॉजिर्र जिल्र्म्सची संथकृि जडतशिरी, महेंन्द्रिािाचें बंगाली 
भाषेंिलें  रामकृष्ट्ण किामृि ि इिर अिेक ििेििेािंाचीं प थिकें  ठेिलेलीं आहेि. रहाट ि ििळच्र्ा 
कपाटािंील स िाचा ढीग कमयर्ोगाची साक्ष िेि आहे. बािूच्र्ा जखडतर्ा उघड्ा आहेि. आसपासची श भ्र 
गच्ची, म ति िािािरण आजण गाढ एकािं!!! —इिकी पजित्र आजण रमणीर् िागा कोठें असेल? “िर थिगय 
कोठें असेल िर रे्िें च आहे, रे्िें च आहे. रे्िें च आहे” असें काश्मीरचें िणयि केलें  िािें. िािमहालची 
आजण िरेुळचीं िणयिें जह अशीं च मोहक आहेि. पण र्ा िागेची सर त्र्ािंा रे्ईल कार्? महात्मािी आजण 
जििोबाचं्र्ा िाथिव्र्ाम ळें  मोठमोठे कार्यकिे, साधक, िपथिी, संन्र्ासी अिेक िोर लोक रे्िें रे्ऊि गेलेले, 
जित्र् सकाळ-संध्र्ाकाळ होणारी प्राियिा रे्िें अव्र्तिरूपािें मरू्तिमाि झालेली, िािा िऱ्हेचे अभ्र्ासाचे 
आजण ज्ञािाचे िगय रे्िें चालि त्र्ाम ळें  अध्र्ात्मजिदे्यला जह िास करण्र्ाला हें च थिाि पसंि पडलेंलें . 
एकसारखें िन्मर्िेिें अखंड सूि कािण्र्ाचा भस्तिमर् िेखािा रे्िें च जिसे. जििोबाचंी सोळा लटी सूि 
कािंण्र्ाची ही च िागा. सकाळ-संध्र्ाकाळ केव्हा ं जह िा. रहाटाच्र्ा अिंः संगीिाबरोबर “पे्रम अमृिाची 
धार िाहे िेिा जह समोर” हें दृश्र् आहेच. िेिासमोर िंिािीप आजण अजभषेकाची धार, ज्ञाि आजण भस्तिमर् 
कमयर्ोग सिि चालूच जिसािर्ाचा. मग आि असें का?ं जििोबा थिथि का ंजििले आहेि? कोणी सागंाि?े 
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महासागराचा ठाि कोण घेणार? पण ही स्थिजि फार िळे जटकली िाहीं. िोड्ा च िळेािं जित्र्ाप्रमाणें 
ज्ञािसत्राची स रुिाि झाली. र्ा ज्ञािसत्राचा लाभ घेण्र्ाला उपर्ोगी व्हािें म्हणिू प्रिम जििोबािंीं बापूंिा 
जलजहलेल्र्ा एका पत्राची सबधं िक्कल प ढें माडंूं :— 
 

“८ िूि १९३४ हें मी उपिासाच्र्ा जिसऱ्र्ा जििशीं जलहिीि आहे. उपिासाचीं कारणें 
िमिालालिींकडूि आपणास कळिील. गीिेच्र्ा साप्िाजहक पाठिम कसा असािा र्ाबाबि आपण िे म दे्द 
रुिू केले होिे त्र्ाचंीं उत्तरें मला द्यािर्ाचीं होिीं िें मी जिसरलों िव्हिों. पण िोडतर्ािं उत्तरें िेण्र्ाऐििीं 
ह्या प्रश्िाचं्र्ा जिजमत्तािें गीिेंिील अध्र्ार्ाचं्र्ा संगिीजिषर्ींची माझी कल्पिा एकिा सजिथिर माडंािी असें 
मीं र्ोजिलें  होिें. िें मी अिूि करंू शकलों िाहीं. प ढें केव्हा ंिरी करीि. पण िूिय आपल्र्ा प्रश्िाप रिी उत्तरें 
िरी आिा ंजिलीं च पाजहिेि, म्हणूि िोडतर्ािं उत्तरें िेण्र्ाचा प्रर्त्ि करीि आहे. 
 

आपल्र्ा पत्रािं आपण ििीि स रंू केलेल्र्ा पार्ीं र्ाते्रबद्दल आपण माझा अजभप्रार् जिचारला होिा. 
प ष्ट्कळ कार्यकत्र्ांिा आपल्र्ा अलीकडच्र्ा जिजचत्र कृिींपैकीं ही एक कृिी भासिे. पण मला ही पार्ीं 
र्ाते्रची बािमी ऐकिाचं अत्र्िं आिंि झाला. 
 

आिापंरं्िच्र्ा हजरिि-प्रचार-कार्ांि आपल्र्ा शरीराला िर अत्र्ंि श्रम होि होिा च. पण त्र्ा 
मािािें खोल काम जििकें सें होि िव्हिें. असा मला सारखा भास होई. ह्या ििीि कल्पिेिें आपली 
िकलीफ कमी होऊि जशिार् पजरणाम जिःसंशर्पणें फारच खोल होणार आहे. सत्र् हें थिर्ंप्रचारी आहे हें 
आपलें  म्हणणें मला अक्षरशः पटिें. 
 

आिा ं गीिेबाबि—गीिेचा पजहला अध्र्ार् िर बीिरूप च आहे. पण त्र्ाचे च िोडे “आखाि” 
ि सऱ्र्ा अध्र्ार्ािं जशरलें  आहें. ह्याचें कारण भगििंाचंें प्रािजमक उद्गार श्लोक २, ३ आजण अि यिाची 
शरणिा र्ािंा थििंत्र थिाि िेण्र्ाची आिश्र्तिा भासली हें होर्. प्रत्र्क्ष गीिेची स रुिाि २/११ पासूि 
झाली. िेिूि सबधं ि सऱ्र्ा अध्र्ार्ािं गीिेचा म ख्र् जिषर् संपूणयपणें िोडतर्ािं साजंगिला आहे. 
 

(१) िीििाचे शास्त्र—आत्म्र्ाची अमरिा इत्र्ाजि, ज्र्ाला गीिा साखं्र्-ब जद्ध म्हणिे. 
 

(२) िीििाची कला—समत्िब जद्धपूियक कमें कशीं करािीं, ज्र्ाला गीिा र्ोग-ब जद्ध म्हणिे. 
 

(३) िीििाचें शास्त्र आजण कला—साखं्र्ब जद्ध आजण र्ोगब जद्ध, िोन्ही ज्र्ाच्र्ा जठकाणी स्थिर झालीं 
आहेि अशा परम आिशाचे–ग रुमूिींचें िणयि (ज्र्ाला गीिा स्थििप्रज्ञ म्हणिे.) 

 
(४) स्थििप्रज्ञिेचा अजंिम पजरणाम—ब्रह्मजििाण. 

 
ब्रह्मजििाणापरं्ि पोंचल्र्ािंिर िाथिजिक सागंार्चें कांहीं जशल्लक उरि िाहीं. 

 
र्ा जठकाणीं हें साजंगिलें  पाजहिे कीं स्थिि-प्रज्ञ आजण ब्रह्मजििाण हे िोि शब्ि गीिा सोडूि सबंध 

संथकृि िाङ्मर्ािं (म्हणिे अिात् गीिेच्र्ा पूिींच्र्ा) क ठें ही सापंडि िाहींि. म्हणिे हे गीिेचे थििंत्र 
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आजण जिजशष्ट शब्ि आहेि. भति, ज्ञािी, र्ोगी आजण म स्ति परमपिप्रास्प्ि, अप िरािजृत्त इत्र्ाजि शब्ि गीिेंि 
आहेि. पण िे गीिेचे थििंत्र िाहींि. 
 

संपूणय प्रिास िोडतर्ािं पूरा केला. त्र्ाची सजिथिर उिळणी अि यिाच्र्ा प्रश्िािरुि अध्र्ार् ३ िे ५ 
र्ािं करािर्ाची आहे. अि यिािें जिसऱ्र्ा अध्र्ार्ािं जिचारलेला प्रश्ि िर जिचारला िसिा िर गीिा ि सऱ्र्ा 
अध्र्ार्ािं संपली हें जिजश्चि. िीििाचें ित्त्िज्ञाि, िीििाची कला (कौशलम्), आिशय ग रु आजण अजंिम 
फजलि इिकें  साजंगिल्र्ािंिर सागंािर्ाचें कार् बाकी राहिें? 
 

जिसऱ्र्ा अध्र्ार्ािं कमय करण्र्ाचीं कारणें भगिान् सागंि आहेि. ब जद्ध श्रेष्ठ खरी पण कमाजशिार् 
िी लाभि च िाहीं. त्र्ाला कार् करािर्ाचें? व्र्तिीची आिीजिका (शरीर-र्ात्रा), समािसेिा (र्ज्ञ), 
जचत्तश जद्ध (संजसजद्ध) आजण लोकसंग्रह हीं कमें करण्र्ाचीं उत्तरोत्तर कारणें आहेि. जिसऱ्र्ा अध्र्ार्ाला 
आपण गीिेची चािी म्हणिो, िें अक्षरशः खरें आहे. अि यि प्रश्ि ि जिचारिा,ं िर ही चािी आम्हासं ि 
जमळिी. भगििंािंीं िर केव्हा ंच ब्रह्मजििाणापरं्ि मिल मारली होिी. 
 

ह्याप ढें चिथ्र्ा अध्र्ार्ािं कमाची व्र्ापक व्र्ाख्र्ा केली आहे. कमय म्हणिे िीििप्रिाहािं प्राप्ि 
झालेलें  बाह्य-कमय, हें िर खरें च पण त्र्ाजशिार् िें कमय समत्िपूियक होण्र्ाला ज्र्ा अिेक िथिंूची िरूर 
लागिे, उिाहरणािय, इंजद्रर्जिग्रह, थिधमयरूप प्रत्र्क्ष कमय आजण त्र्ाच्र्ा िोडीला अंिःश जद्धकारक हीं 
व्र्ापक वकिा जिशषे कमें अशी ि हेरी िोड िमली म्हणिे शिेटीं अकमयिशा प्राप्ि होिे. इिका हा चिथ्र्ा 
अध्र्ार्ाचा जिषर् होर्. 
 

पण ही अकमयिशा जिसार्ला ि हेरी जिसूि पडिे. (१) सिय कमें करूि िीं म ळीं च ि केल्र्ासारखीं 
होणें (र्ोग), आजण (२) म ळींच कमें ि करिा ंसिय कमें केल्र्ासारखें होणें (संन्र्ास), र्ा ि हेरी अकमयिशचेी 
ि लिा पाचंिा अध्र्ार् करिो. र्ोग आजण संन्र्ास ित्त्ििः िोन्ही एकच आहेि. (श्लोक ३ िे ५). पण 
साधकाच्र्ा दृष्टीिें संन्र्ासापेक्षा ंर्ोग स लभ आहे (श्लोक ६ िे १२). म्हणिे संन्र्ास ही केिळ अंजिम भजूमका 
च होऊं शकिे. पण र्ोग ही साधकािथिा होऊि जशिार् अंजिम अिथिा होऊं शकिे, असा जिष्ट्कषय 
जिघाला. ह्याप ढें पूणय र्ोगी म्हणिे च संन्र्ासी प रुषाचें रमणीर् िणयि श्लोक १३ िे २६ परं्ि केलें  आहे. 
पैकीं श्लोक २४, २५ आजण २६ हे र्ोगाच्र्ा म्हणिे च संन्र्ाशाचा गीिेिें ठरजिलेला िो अंजिम म क्काम ब्रह्म-
जििाण िो सागंणारे आहेि. ह्या जिन्ही श्लोकािं ब्रह्म-जििाणाचा िीििा ंउच्चार केला आहे जिकडे लक्ष द्यािें. 
माझ्र्ा ह्या जलजहण्र्ािं िेिें िेिें श्लोकाचंा उल्लखे रे्ईल िेिें िेिें मूळ गीिा पाहूि घेणें िरूर आहे. 
 

साराशं, ि सऱ्र्ा अध्र्ार्ािं िो म क्काम गाठंला होिा िो च प न्हा ं ५/२६ परं्ि गाठंला. ि सऱ्र्ा 
अध्र्ार्ािंला प्रिास ‘जिजश्चर्िचा’ म्हटल्र्ास हा ि सरा प्रिास आमच्र्ासारख्र्ा ि बळ्र्ा ‘जिजश्चर्िाचंा’ 
होर्. 
 

पण ह्याप ढें पाचंव्र्ा अध्र्ार्ािंील २७, २८ आजण २९ हे िीि श्लोक कार् करीि आहेि, हा 
महत्त्िाचा प्रश्ि आहे. कारण र्ा प्रश्िाच्र्ा उत्तरािं आपल्र्ा प्रश्िाचें उत्तर आहे. र्ा प्रश्िाच्र्ा उत्तरासाठीं 
आपणाला एकिम बाराव्र्ा अध्र्ार्ािं उडी मारली पाजहिे. माझ्र्ा मिें बारािा अध्र्ार् म्हणिे भतिीच्र्ा 
भाषेंि पाचंिा अध्र्ार् होर्. आजण पाचंिा अध्र्ार् म्हणिे कमाच्र्ा भाषेंि बारािा अध्र्ार् होर्. भतिीच्र्ा 
भाषेंि बोलािर्ाचें म्हणिे म ळीं च कमें ि करिा ं सिय कमें करणें ही िी संन्र्ासिशा िी एक प्रकारची 
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जिग यण-उपासिा आहे. आजण सिय कमें करूि अजलप्ि राहणें ही िी र्ोगािथिा िी एक प्रकारची सग ण 
उपासिा आहे. आजण र्ा िोि उपासिाचंी ि लिा हा बाराव्र्ा अध्र्ार्ाचा जिषर् आहे. आजण त्र्ा ि लिेचा 
जिकाल पाचंव्र्ा अध्र्ार्ािंील ि लिेच्र्ा जिकालाप्रमाणें च ह बेहूब जिला आहे. ित्त्ििः र्ोग आजण सनं्र्ास 
िसे एक आहेि, त्र्ाप्रमाणें सग ण-उपासिा आजण जिग यण-उपासिा एक च आहेि. कारण िोन्ही ईश्वराकडे 
िेणाऱ्र्ा आहेि. पण साधकाच्र्ा दृष्टीिें जिचार करिा ंर्ोग िसा स लभ त्र्ाप्रमाणें सग णोपासिा स लभ होर्. 
र्ोगािाचंिू परभारें संन्र्ास गाठंणें िसें च अशतर्प्रार् आहे (५/६ पूिाधय). सग णािाचंिू जिग यण गाठंणें िसें च 
अशतर्प्रार् होर् (१२/५ उत्तराधय). र्ा १२/५ च्र्ा उत्तराधांशीं १८/११ च्र्ा पूिाधाची ि लिा करूि 
पाहण्र्ासारखी आहे. म्हणिे कमाच्र्ा आजण भतिीच्र्ा दृष्टीिें एक च प्रश्ि कसा उत्पन्न होिो आजण त्र्ाचें 
एक च उत्तर कसें आहे हें लक्षािं रे्िें. सनं्र्ासाला आजण जिग यणोपासिेला िेह आडिा रे्िो. हें सिय जििचेि 
अध्र्ार् ५ आजण अध्र्ार् १२ र्ाचंें िािें समिाििू सागंण्र्ासाठीं आहे. म्हणिू च बाराव्र्ा अध्र्ार्ािं 
फलत्र्ागाची भाषा रे्िे. (१२/११-१२) आजण पाचंव्र्ा अध्र्ार्ाचा शिेट भतिींि केला िािो. (५/२९). 
 

आिा ं प्रश्ि असा कीं सग ण-उपासिा आजण जिग यण-उपासिा ह्याचंें मागें मोठें िणयि करूि मग 
त्र्ाचंी ि लिा बाराव्र्ा अध्र्ार्ािं केली आहें कीं १२ व्र्ा अध्र्ार्ािं हा सगळा िव्र्ािें च जिषर् आला आहे? 
माझें र्ाला उत्तर असें कीं, मागें, िर्तणलेल्र्ा जिषर्ाची ही ि लिेिें पजरसमास्प्ि केलेली आहे. पाचंव्र्ा 
अध्र्ार्ापरं्ि गीिेंिील म ख्र् िथि  संपली आहे. अध्र्ार् ६ िे १७ जिष्ट्काम-कमाच्र्ा जसद्धीसाठीं जिरजिराळीं 
साधिें सागंणारे अध्र्ार् आहेि. आजण १८ िा अध्र्ार् उपसंहाराचा होर्. पैकीं मधल्र्ा साधिाध्र्ार्ािंील 
अध्र्ार् ६ िे १२ हे साि अध्र्ार् जमळूि गीिेंिील उपासिा-काडं होर्. त्र्ािं प न्हा ं६ िे ८ अध्र्ार् प्राधान्र्ािें 
अव्र्ति-उपासिा आजण ९ िे १२ हे अध्र्ार् प्राधान्र्ािें व्र्ति-उपासिा सागंिाि. प्राधान्र्ािें म द्दाम म्हणिो, 
कारण गीिा िार्तकक पद्धिीिें ि कडे पाडूि िणयि करीि िाहीं. सग णािं जिग यण रे्ऊि िािे. अशी गीिेची 
दृष्टी आहे. ६ िे ८ मध्र्ें जिग यण वकिा अव्र्ति-उपासिा कशी आजण ९ िे १२ मध्र्ें सग ण वकिा 
व्र्तिउपासिा कशी र्ाचा जिचार करािा लागेल. पण ित्पूिीं अध्र्ार् ५ मधील शेंिटचे िीि श्लोक कार् 
करिाि हें सागंण्र्ाची आिा ंिळे आली आहे. ५/२७-२८ हे िोि श्लोक अव्र्तिोपासिा स चजििाि आजण 
५/२९ व्र्ति वकिा सग ण उपासिा स चजििो. हा शिेटचा श्लोक ५/१४, १५ शीं िरूि िरूि जिरोधी भासिो 
हें आपल्र्ा लक्षर्ािं आलें  आहे. आजण म्हणिू िो भासमाि जिरोध काढूि टाकणारी म्हणिे सग ण-जिग यणाचा 
समन्िर् स चजिणारी िोंि अिासस्तिर्ोगािं ५/२९ खालीं आली आहे. साराशं पाचंव्र्ा अध्र्ार्ािंील शिेटचे 
िीि श्लोक अध्र्ार् ६ िे १२ मध्र्ें रे्णाऱ्र्ा जिजिध उपासिेच्र्ा प्रथिाििेिाखल आहेि. 
 

[ि पारीं १२॥ िे ३ परं्ि मधूि मधूि िाबंि इिकें  जलहूि घेिलें . र्ाप ढचें शतर् िर उद्या ंपाहंू.] 
९-६-३४. 

 
णदिस िौथा 

 
गीिेची जिग यणोपासिेची कल्पिा कार् आहे हें समिण्र्ासाठीं अध्र्ार् १२ िील श्लोक १, ३, ४ 

आजण ५ उपर्ोगी आहेि. त्र्ािरूि गीिा जिग यणोपासिेचे अव्र्तिोपासिा आजण अक्षरोपासिा ह्या संज्ञािंीं 
िणयि करिे (१२/१, ३) आजण त्र्ाचें अंग म्हणूि ‘सजन्नर्म्रे्स्न्द्रर्ग्रामं सियत्र समब द्ध्र्ः’ । (१२/४ पूिाधय) 
अशी साधिा सागंिे. आजण हा सिय मागय अजधक तलेशकारक आहे असा अजभप्रार् िेिे. अक्षरोपासिा हा शब्ि 
श्लेषात्मक समिािर्ाचा आहे. अक्षर म्हणिे अजििाशी ब्रह्म हा एक अिय, आजण अक्षर म्हणिे ॐकार हा 
ि सरा अिय. पैकीं ‘सजन्नर्म्रे्स्न्द्रर्ग्रामं सियत्र सम ब द्ध्र्ः’ ह्या िणािािें सबधं सहािा अध्र्ार् स चजिला आहे हें 
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उघड आहे. सािव्र्ा, आठव्र्ा अध्र्ार्ािं अव्र्ति अक्षर उपासिा थपष्ट आहे. ७/२४, ८/३, ८/२०, ८/२१ 
इत्र्ाजि आजण ॐकार-रूप अक्षरोपासिा ८/१३ मध्र्ें आहे. आजण त्र्ा ॐकारोपासिेंचें साधि म्हणिू 
सहाव्र्ा अध्र्ार्ािंील साधिेचा प िरुच्चार ८/१०, ८/१२ ि केला आहे. हा सिय मागय कजठण आहे ही िथि  
सहाव्र्ा अध्र्ार्ािं अि यिाकडूि प्रश्ि ििििू ‘अिेकिन्मसंजसद्धः’ इत्र्ाजि पिािंीं स चजिली आहे च. अिात् 
जिराश होण्र्ाचें कारण िाहीं हा ध्िजि िेिें काढला आहे च. पण कजठणिा आहे हें िक्की. ही सिय 
अव्र्तिोपासिा म्हणिे पिंिलीचें र्ोगशास्त्र होर्. र्ोगशास्त्रािंील हा जिषर् पिंिलीच्र्ा च शब्िािं मधलीं 
मधलीं सूत्रें गाळूि पण िम ि सोडिा ंिोडतर्ािं माडंिो— 
 

(१) अि र्ोगाि शासिम् । 
(२) र्ोगजश्चत्तिृजत्तजिरोधः । 
(३) ििा द्रष्ट ः थिरूपेऽिथिािम् । 
(४) अभ्र्ास-िैराग्र्ाभ्र्ा ंिजन्नरोधः । 
(५) ईश्वर-प्रजणधािािा । 
(६) िथर् िाचकः प्रणिः । (प्रणि म्हणिे ॐकार). 
(७) िज्जपथिििय-भाििम् । 

 
पैकीं पजहल्र्ा चार सूत्राचंा सिय जिषर् म्हणिे गीिेचा सहािा अध्र्ार्. पाचंिें सूत्र म्हणिे साििा अध्र्ार्. 
सूत्रें ६, ७ म्हणिे ८ िा अध्र्ार्. र्ा जठकाणीं हें साजंगिलें  पाजहिे कीं ‘ईश्वरप्रजणधािािा’ हें सूत्र 
‘अभ्र्ासिैराग्र्ाभ्र्ाम्’ र्ाचा जिकल्प िाहीं. म्हणिे अभ्र्ासिैराग्र् करा वकिा ईश्वरप्रजणधाि करा असें 
िाहीं. अभ्र्ासिैराग्र्ाला ईश्वरप्रजणधािाची िोड द्यािर्ाची आहे. ईश्वरप्रजणधाि म्हणिे ईश्वराचें ध्र्ाि 
असा अिय आहे. 
 
* अशी फ ली पहा. 
 

आिा ं आपण व्र्तिीपासिेकडे िळंू. गीिेंिील व्र्तिोपासिा अव्र्तिोपासिेशीं जिरुद्ध िाहीं. 
अव्र्तिाचा च व्र्ति हा प्रकाश आहे. ही उपासिा म्हणिेच श्रीमद्भागिि, ि लसीरामार्ण इत्र्ाजि गं्रिािं 
िर्तणलेला आजण साध संिािंीं गाइलेला स प्रजसद्ध भस्तिमागय होर्. आजण िो ९ िे १२ र्ा अध्र्ार्ाचंा जिषर् 
आहे. 
 

हा सिय र्ोगशास्त्रीर् जिषर् ६ िे ८ मध्र्ें संपूणयपणें आला असूि जशिार् अस्ग्िमागय, धूममागय ही 
र्ोगशास्त्रीर् पजरभाषा जह आठव्र्ा अध्र्ार्ािं िेऊि आठिा अध्र्ार् पूरा केला आहे. 
 

अव्र्तिोपासिेचें थिरुप ध्र्ाि ह्या शब्िािें माडंिा ं रे्ईल. भस्तिमागय म्हणिे पे्रम होर्. र्ाला च 
रािमागय वकिा रािजिद्या म्हणिाि. ९/२ र्ािंील म ख्र् जिशषे म्हणिे हा प्रत्र्क्षािगम आहे ९/२. केिळ 
श्रदे्धचें र्ािं काम आहे. आजण हा आचरण्र्ास अत्र्ंि स लभ आहे. स स खं कि यम् ९/२. अव्र्तिोपासिेसारखा 
कजठण िाहीं. केिळ श्रदे्धच्र्ा अभािीं लोक इकडे रे्ि िाहींि. बाकी सिांिीं र्ािं र्ािें असा हा मागय आहे. 
९/३. माि षी रूप ही ईश्वराची च मूर्ति आहे. त्र्ाची सेिा हा च र्ा मागाचा जिशषे होर्. माि षी रूपाची अिज्ञा 
हािूि घडल्र्ाबद्दल अि यिाला पश्चात्ताप करािा लागला आहे. ११/४१. भतिीची ििीि दृजष्ट लाभल्र्ािंिर 
माि षी रूप पाहूि अि यिाला आिंि होि आहे. ११/५१. सिय र्ज्ञािं ज्ञािर्ज्ञ श्रेष्ठ हें खरें, पण हजरपे्रमािें 
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रंगलेलीं माणसें हजरिाम-थमरणरूप िपर्ज्ञ श्रेष्ठ समििाि. १०/२५. ज्ञाििािा भगिान् समिय आहे. 
१०/१०, ११. सहाव्र्ा अध्र्ार्ािं साजंगिल्र्ाप्रमाणें सिय इजंद्रर्ाचंें आजण मिाचे सिय व्र्ापार बंि करण्र्ाऐििीं 
भस्तिमागांि िे परमेश्वराला िहािर्ाचे असिाि. ९/२७. पापर्ोजि, प ण्र्र्ोजि इत्र्ाजि कोणिा जह भेि हा 
मागय िाणि िाहीं. हा धमय सिय िणांिा मोकळा आहे. कारण, रे्िें केिळ पे्रमाचें काम आहे. ९/३२. ‘जिि सेिा 
जिि कीियि, ओच्छि’ हें र्ा मागाचें थिरूप आहे. ९/१४, १०/९, ११/३६. िमथकार करणें, िम्र होणें ही 
सिांि मोठी उंची होर्. ९/१४, ९/३४, ११/३६, ३७, ३९, ४० इत्र्ाजि. ९/२ मधील ‘धम्र्यम्’ आजण ९/३ 
मधील ‘अश्रद्दधािाः’ र्ा िोि पिाशंीं १२/२० मधील ‘धम्र्ामृिम्’ आजण ‘श्रद्दधािाः’ र्ा पिाचंी ि लिा करािी, 
म्हणिे बाराव्र्ा अध्र्ार्ािं संपजिलेला जिषर् ििव्र्ा अध्र्ार्ािं स रू केला होिा हें लक्षर्ािं रे्ईल. ‘रे् ि  
धम्र्ामृिजमिम्’ १२/२० म्हणिे बाराव्र्ा अध्र्ार्ािंील ‘भति-लक्षण-रूप धम्र्ामृि असा जह अिय सूजचि 
आहे. (ह्या अमृिशब्िाशीं ९/३ मधील मृत्र्ू शब्ि िोलूि पहा). िसें च ििव्र्ा अध्र्ार्ाचा शिेटचा श्लोक 
म्हणिे च अकराव्र्ा अध्र्ार्ाचा शिेटचा श्लोक होर्. आजण ह्या िोि श्लोकािंा उदे्दशूि १२/१ मधील ‘एिम्’ 
शब्ि आहे, असें समिलें  पाजहिे. अजधक जिथिार करीि िाहीं. िोडतर्ािं सागंािर्ाचें म्हणिे १०-११-१२ 
ह्या िीि अध्र्ार्ापंासूि िििा अध्र्ार् काहंीं केल्र्ा अलग करिा ंरे्ि िाहीं. िििा अध्र्ार् मािृथिािीं असूि 
१०-११ जिचीं लेकरें आहेि. ११/१ मध्र्ें अि यि माझा मोह गेला म्हणि आहे िें ििव्र्ा अध्र्ार्ाला उदे्दशूि च 
होर्. ‘परमं ग ह्य ंअध्र्ात्मसजंज्ञिम्’ (११/१) म्हणिे ििव्र्ािंील रािजिद्या रािग ह्य च होर्. अध्र्ार् ६ िे ८ 
मधील अव्र्तिोपासिा आजण अध्र्ार् ९ िे १२ मधील भतिीमागय र्ािंील फरक िोडतर्ािं सागंािर्ाचा िर 
ॐकार आजण रामिाम र्ािंल्र्ा फरकासारखा आहे. 
 

आपल्र्ा म ख्र् प्रश्िाचें उत्तर एिढ्यािं रे्ऊि िािें. ििाजप जिषर्पूिीसाठीं प ढील संगजि िेिों. 
 

अध्र्ार् १३, १४, १५ म्हणिे ज्ञाि-मागय होर्. ज्ञािमागय भस्तिमागाहूि िगेळा आहे हें सागंािर्ास 
िको च. िरी गीिेिें त्र्ािं जह भतिीची भर घािली आहे च. पहा ‘मद भति’ १३/१८ िसें च १४/२६, १५/२९. 
पण हा मागय अव्र्तिोपासिेहूि जह िगेळा आहे. अव्र्तिोपासिेंि ध्र्ाि, भस्तिमागांि पे्रम आजण ज्ञािमागांि 
जिचार अििा जििके प्रधाि होर्. ध्र्ािमागय म्हणिे म ख्र्िः पिंिजल, भस्तिमागय म्हणिे िैष्ट्णिसंप्रिार् 
आजण ज्ञािमागय म्हणिे साखं्र् आजण ििेान्ि. पहा ‘ििेान्िकृत्’ १५/१५, ज्ञािमागय साजंगिल्र्ािर िाथिजिक 
गीिा संपली असें मी माििो. ‘इजि ग ह्यिमम् शास्त्रम्’ १५/२० र्ाचा अिय पंधरािा अध्र्ार् िर खरा च पण 
आिापरं्ि साजंगिलेले सिय गीिाशास्त्र असा मी करिो. ‘शास्त्र’ शब्ि गीिेिें प्रिम रे्िें च िापरला असूि 
त्र्ािंिर िो च शब्ि प ढें अध्र्ार् १६ च्र्ा अखेरीस आजण अध्र्ार् १७ प्रारंभीं आला आहे. 
 

र्ाप ढें अध्र्ार् १६, १७ हे मी पजरजशष्टाप्रमाणें समििो. त्र्ािं गीिेचें सिय समािशास्त्र आलें  आहे. 
समािशास्त्राचा सिय आधार समािािंील व्र्तिींच्र्ा श भिृत्तींिर म्हणिे सद्ग णािंर (अध्र्ार् १६) आजण 
ििि रूप श भकृिींिर म्हणिे साजत्त्िक र्ज्ञिाि-िपािंर (अध्र्ार् १७) अिलंबूि आहे. हे िोन्ही अध्र्ार् 
ििव्र्ा अध्र्ार्ाचीं पजरजशष्टें होि. सोळािा अध्र्ार् म्हणिे ९/१२, १३ चें पजरजशष्ट आहे. सिराव्र्ा अध्र्ार्ाचा 
सोळाव्र्ा अध्र्ार्ाशीं िोड िर १७/१ मधील अि यिाच्र्ा प्रश्िािें िाखजिला आहे च. पण त्र्ाजशिार् िो 
अध्र्ार् म्हणिे ९/२७ मधील भस्तिमागीर् म ख्र् जिधींचें सजिथिर थपष्टीकरण करणारें पजरजशष्ट होर्. 
 

‘र्िश्िाजस’ म्हणिे सिराव्र्ािंील ‘आहार’. 
‘र्ज्ज होजष’ म्हणिे सिराव्र्ािंील ‘र्ज्ञ’. 
‘ििाजस’ म्हणिे सिराव्र्ािंील ‘िाि’. 
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‘िपथर्जस’ म्हणिे सिराव्र्ािंील ‘िप’. 
‘ित्क रुष्ट्ि मिपयणम्’ म्हणिे सिराव्र्ािंील ‘ॐ ित्-सत्’ प्रकरण. 

 
समपयणजिजध हा भस्तिमागाचा आत्मा होर्. पण समपयण करािर्ाचें म्हणिे िाटेल िें समपयण करिा ं रे्ि 
िाहीं. श द्ध साजत्त्िक च समपयण करिा ंरे्िें. हें १७ िा अध्र्ार् सागंिो. १७ व्र्ा अध्र्ार्ाला आश्रमाच्र्ा दृष्टीिें 
मी कार्यिमर्ोग हें िािं िेिों. सकाळच्र्ा प्रहरीं उठूि आधीं प्राियिा करािी (‘श्रद्धा’), मग िाथिा इत्र्ाजि 
करूि (‘आहार’), सेिा-कार्ाला आरंभ करािर्ाचा (‘र्ज्ञ,’ ‘िाि,’ ‘िप’), शिेटीं सधं्र्ाकाळच्र्ा प्राियिेंि 
हें सिय समपयण करािें. (‘ॐ ित्सत्’). 
 

ह्यािंिर १८ िा अध्र्ार् म्हणिे सिय जििचेिाचें प न्हा ं एकिा ं िोडतर्ािं जिग्िशयि आहे. गीिेची 
पजहली पंचाध्र्ार्ी िो म ख्र् जिषर् सागंिे िेिूि च १८ व्र्ा अध्र्ार्ाची स रुिाि झाली आहे. आजण अंि सिय 
साधिािंील अत्र् त्तम साधि, ििव्र्ा अध्र्ार्ापासूि साजंगिलेला िो भस्तिमागय त्र्ािं केला आहे. ९/१ 
आजण ९/३४ हे िोि श्लोक एकत्र िाचूि मग १८/६४ आजण १८/६५ हे श्लोक िाचाि.े ििव्र्ा अध्र्ार्ाला 
गीिेंि एक जिशषे प्रकारचें थिाि आहे. िो अध्र्ार् संिाचंा अत्र्ंि लाडका आहे. ज्ञािेश्वरमहाराि ििव्र्ा 
अध्र्ार्ाचें पठण करीि करीि समाजधथि झाले. स्त्रीशूद्राजिकासंाठीं हा अध्र्ार् धािंिू रे्िो. भस्तिमागाचा 
त्र्ािं कळस आहे. िो अध्र्ार् ऐकूि अि यिाला अत्र्िं आिंि झाला. (१०/१ प्रीर्माणार्) (‘प्रीर्माणार्’ 
र्ाचा अिय ‘अिासस्तिर्ोगािं’ च कला आहे िो स धारूि घेऊं. ‘प्रीर्माणार्’ म्हणिे ‘आिंजिि ििारिे’) 
म्हणूि १० िा अध्र्ार् भगििंािंीं आपण होऊि साजंगिला आहे. त्र्ािें अि यिाचा मोह-िाश झाला असें 
११/१ सागंिो. १२ िा अध्र्ार् म्हणिे त्र्ाच्र्ा श्रेष्ठिेिर जशक्कामोियब होर्. १६-१७ हीं त्र्ाचीं पजरजशष्टें आहेि. 
१८ व्र्ाचा शिेट म्हणिे च ििव्र्ाचा च प िरुच्चार आहे. 
 

अशा प्रकारें गीिेंिील अध्र्ार्ाचं्र्ा संगिीजिषर्ींची माझी कल्पिा िोडतर्ािं माडंली आहे. 
सजिथिर र्िासमर् पाहंू. 
 

आि रे्िें च संपजििों. बाकी िोडें उरलें  आहे िें उद्या.ं 
 

जििस पाचंिा 
 

१०-६-६४. 
 

िरील जििचेिािं आपल्र्ा प्रश्िाचंीं उत्तरें रे्ऊि िािाि. पजहल्र्ा पाचं अध्र्ार्ाचंा जिषर् आजण 
सहाव्र्ा अध्र्ार्ाचा जिषर् हें अगिीं िगेिगेळें  आहेि. आपण िी रामगीिा उफय  गीिा-प्रिजेशका रचली आहे 
त्र्ािं पजहल्र्ा पाचं अध्र्ार्ािंला एक जह श्लोक िाहीं आजण सहाव्र्ा अध्र्ार्ािंले एकिम आठ श्लोक 
आहेि. आिा ंसमत्िप्राप्िीचें साधि म्हणूि सहाव्र्ा अध्र्ार् पाचंव्र्ाला िोडािा. त्र्ािं जह जिशाभलू होिे. 
आसि, प्राणार्ाम, प्रत्र्ाहाराजि हा च एक समत्िप्राप्िीचा अजििीर् उपार् असा त्र्ािें भास जिमाण होईल. 
िो सियिा इष्ट िाहीं. िाथिजिक समत्ि हा गीिेंिला मध्र्वबि . आजण सिय साधिाचंें हें च फळ गीिेला 
अपेजक्षि आहे. उिाहरणािय िेराव्र्ा अध्र्ार्ािंील जििकेाचें जह फजलि समत्ि हें च अपेजक्षि आहे. अ. 
१३/२७, २८. म्हणूि सहािा अध्र्ार् पाचंव्र्ा अध्र्ार्ाला िोडणें बरोबर िाहीं. बाराव्र्ा अध्र्ार्ाच्र्ा 
जिचारसरणीला िें धरूि होणार िाहीं, हें मीं िर साजंगिलें . अव्र्ति उपासिा म्हटली िरी िी उपासिा च 
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आहे. म्हणूि त्र्ािं ही एक प्रकारचा भस्तिभाि गृहीि च आहे. आजण त्र्ा दृष्टीिें अध्र्ार् ६, ७, ८ र्ा जिन्ही 
अध्र्ार्ािं भतिीचा उल्लखे िोडा फार आहे च. ििाजप ज्र्ाला भस्तिमागय म्हणिाि िो ‘इिं ि ’ हा िो ‘ि ’ 
कार िो आठव्र्ा अध्र्ार्ापासूि ििव्र्ा अध्र्ार्ाला िगेळा पाडण्र्ासाठीं च आहे. हा ‘ि ’ शब्ि 
‘अिासस्तिर्ोगािं’ स टला आहे. िो त्र्ािं घालािा लागेल. ‘ि ’ म्हणिे ‘हि’े. िोडतर्ािं सिय सागंूि झालें . 
आिा ंगीिेचा साप्िाजहक पाठ-िम जिष्ट्कषांसह िेिों. 
 

(१) श ि. अ. १-२ स्थिरब जद्ध (सिय प्रिास िोडतर्ािं). 
(२) शजि. अ. ३-४-५ जिष्ट्काम कमय (प्रिास सजिथिर). 
(३) रजि. अ. ६-७-८ ध्र्ाि-मागय (अव्र्तिोपासिा). 
(४) सोम. अ. ९, १०, ११, १२ भस्ति-मागय (रािजिद्या, अव्र्तिाशीं अजिरोधी व्र्तिोपासिा). 
(५) मंगळ. अ. १३, १४, १५ ज्ञाि-मागय (जिचार, जििके). 
(६) ब ध. अ. १६-१७ श भिृजत्त (श भकृिीसह). 
(७) ग रु. अ. १८ त्र्ाग. 

 
हें मीं मराठींि जलहििू घेिलें  आहे. कारण मला िी व्र्तिोपासिा आहे. ग िरािी काहंींशी अिूि 

अव्र्ति िाटिे. उपिासािं स लभ साधि पत्करलें . 
 

ॐ ित्सत् िा. १०-६-३४”. 
 

जशिािी—“बापूंिा जलजहलेल्र्ा पत्रािं ६-७-८ अध्र्ार्ािं पिंिलीचें सिय र्ोगशास्त्र आलें  आहे असें 
िातर् आहे. िें िाचूि पिंिलीचें र्ोगशास्त्र त्र्ािं कसें कार् आहे हें समिूि घेण्र्ाच्र्ा इच्छेिें सिय सूत्रें 
िाचलीं. त्र्ाचंा शब्िकोष िर्ार केला. अशासाठीं कीं जभन्न जभन्न जठकाणीं शब्िाचे अिय जभन्न केले आहेि, कीं 
एक च आहेि िें समिािें. सूत्रें साधारण समिलीं पण पूणय समाधाि झालें  िाहीं. जकत्रे्क सूत्राचंें 
टीकाकारािंीं केलेलें  थपष्टीकरण पटलें  िाहीं. उ. ‘अपजरग्रहथिैरे् िन्मकिंिासंबोधः’ अपजरग्रह थिैर्ाम ळें 
पूियिन्माचंें ज्ञाि कसें कार् होणार समिि िाहीं.” 
 

जििोबा—“सूत्रािंली दृजष्ट मला पटिें. पजरग्रहाचे ब जद्धिर पडिे आलेले असिाि. अपजरग्रहाच्र्ा 
अभ्र्ासािें एकेक पडिा गळूि िािो आहे. थमजृि िीव्र होि चालली आहे, असा अि भि रे्णें सहि आहे. 
मग अिेक िन्माचं्र्ा अि भिरूप संथकाराची थमजृि—त्र्ाचं्र्ा थिूल िपशीलाची थमृजि िव्हे—प्राप्ि होणें 
शतर् आहे. पण िें ॲजि बेझटंिें प थिक जलजहलें  आहे िा कीं मी अम क िन्मािं अम क होिें. माझे आईबाप 
अम क होिे. इ.— असा िन्मकिंिा र्ाचा अिय करािर्ाचा िाहीं. र्ा असल्र्ा माजहिीचा कार् उपर्ोग? 
अिंि िन्मािंले आईबाप, िािा संबधंीं, िािा कृत्र्ें िर आठिू ं लागलें  िर मिष्ट्र् घाबरूि च िाईल. 
ब द्धीिर केिढा बोिा पडेल! िो एक प्रचंड पजरग्रह होऊि बसेल. टीकाकार िकाला, अि भिाला पटेल 
असें जलहीि िाहींि. म्हणूि ििीि टीका व्हािर्ास पाजहिे. पण िशी टीका करािर्ाची म्हणिे गं्रि सगळा 
थपष्ट झाला पाजहिे.” 
 

जशिािी—“एकंिर १९५ सूत्रािं ५०० शब्ि िापरले आहेि. म्हणिे ििीि शब्ि फार िापरले आहेि. 
जशिार् सरळ शब्ि ि िापरिा ंचमत्काजरक शब्ि िापरण्र्ाची सूत्रकाराचंी का ंप्रिृजत्त व्हािी िें कळि िाहीं.” 
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जििोबा—“त्र्ाचें असें जिसिें कीं सूत्रकाराचं्र्ा शेंकडों िषें परंपरा चालि असाव्र्ा. त्र्ा त्र्ा 
संप्रिार्ािं िेिढे च िे शब्ि रूढ असाि.े त्र्ाम ळें  संप्रिार्ाबाहेरच्र्ा माणसाला िे चमत्काजरक िाटािर्ाचे 
च.” 
 

जशिािी—“धूम्रमागय आजण अस्ग्िमागय ही र्ोगशास्त्रािली भाषा जह गीिेंि आली आहे असें पत्रािं 
जलजहलें  आहे. पण पािंिल र्ोगसूत्रािं िर हे मागय आलेले जिसि िाहीि?” 
 

जििोबा—“पािंिल र्ोगसूत्रािं िाहींि पण ब्रह्मसूत्रभाष्ट्र्ािं हे र्ोगमागय आहेि. म्हणूि आलेलें  
आहे.” 
 

जशिािी—“र्ा पत्रािं िीं सूत्रें जिलीं आहेि. िींच म ख्र् र्ोगसूत्रें समिािर्ाचीं कार्? एिढ्यािं 
पािंिल र्ोगशास्त्र साररूपािंें रे्िें कार्?” 
 

जििोबा—“होर्”. 
 

जशिािी—“ईश्वरप्रजणधािािा” रे्िें जिकल्प िाहीं असें पत्रािं म्हटलें  आहे. पण जकशोरलालभाईंिीं 
िीििशोधि र्ा गं्रिािं िर थपष्टपणें हे िोि मागय आहेि असें म्हटलें  आहे. म्हणिे रे्िें जिकल्प आहे असें 
म्हटलें  आहे.” 
 

जििोबा—“होर्. बह िेकािंीं िसा अिय केला आहे. पण िर जिकल्प असिा िर पिंिलीिें ईश्वर 
शब्िासंबधंीं जिथिृि करूि प ष्ट्कळ सूत्रें खची घािली िसिी.” 
 

जशिािी—“मग ‘िा’ शब्िाचा अिय कार्?” 
 

जििोबा—“िी पद्धजि आहे जलजहण्र्ाची. जशिार् “अभ्र्ासिैराग्र्ाभ्र्ा ंिजन्नरोधः” अभ्र्ासिैराग्र्ािें 
िर जिरोध झाला िर ईश्वरप्रजणधाची िरूर आहे असें िाहीं. कारण सियत्र भरलेला ईश्वर अभ्र्ास—
िैराग्र्ािं जह रे्ऊि िािो च. एिढ्यासाठीं िा शब्ि घािला आहे. पण िो जिकल्पािी िव्हें.” 
 

जशिािी—“िथर् िाचकः प्रणिः” र्ा च सूत्राचें महत्त्ि कार्? प्रणि च ईश्वराचा िाचक होऊं 
शकिो कार्?” 
 

जििोबा—“प्रणि च ईश्वराचा िाचक होऊं शकिो असें िाही. पण राम, कृष्ट्ण वकिा ि सऱ्र्ा अन्र् 
िामािंा इजिहास ि चजरत्र आहे. िसें प्रणिाचें िाहीं. प्रणि जिव्िळ ईश्वराची च संज्ञा आहे. ज्ञािेश्वरािंीं मोठी 
मौि केली आहे सिराव्र्ा अध्र्ार्ािं— 
 

जे देिो येिी गाऱ्हािें “कििें संसारर्ीिें । 
िया ओ दे नािंें जेिें । िो संकेिु हा” 

 
िे म्हणिाि ईश्वराला हाकं मारल्र्ाबरोबर िो िी ‘ओ’ िेिो िो च ‘ॐ.” 
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जशिािी—“प्रणि ईश्वराचा सूचक आहे हें ठीक आहे. पण मग ि सिें ईश्वर च म्हटलें  िर?” 
 

जििोबा—“त्र्ामध्र्ें ‘ईश’् धाि  आहे. ईश्वर शब्िाला त्र्ाम ळें  जिजशष्ट अिय आहे. िसें ॐ मध्र्ें िाहीं. 
म्हणूि ॐला जिव्िळ ईश्वरसजं्ञा म्हणािर्ाची” 
 

जशिािी—“पिंिजल वकिा र्ोगशास्त्रकार ईश्वर हा सृष्टींिूि काहंी जिराळा आहे असें माििाि 
कार्?” 
 

जििोबा—“होर्. साखं्र्ाचं्र्ा प्रमाणें िे जिरीश्वरिािी िाहींि. िे हा जिसरा प रुष माििाि.” 
 

जशिािी—“हें िीट लक्षर्ािं आलें  िाहीं.” 
 

जििोबा—“म्हणिे असें कीं सृष्टींि एकिम िड आजण चेिि असे िोि भाग पडिाि. साखं्र् र्ाला 
प्रकृजि आजण प रुष म्हणिाि. पण र्ाहूि अन्र् जिसरा कोणी ईश्वर म्हणूि िे मािीि िाहींि. साखं्र् फति 
जििके करिाि. साखं्र् म्हणिे जििके.” 
 

जशिािी—“र्ोगी प्रकृजि आजण प रुष माििाि कार्?” 
 

जििोबा—“र्ोगी प्रकृजि आजण प रुष, िड आजण चैिन्र् िोन्ही िड च ठरजििाि. िोन्ही प्रकृजि च. 
िे िोन्ही िड ठरििू िी प्रकृजि फेकूि िेऊि िृजत्तजिरोध करूि ईश्वरािं लर् साधण्र्ाचा प्रर्त्ि करिाि.” 
 

जशिािी—“मग िडिािी आजण र्ोगी र्ाचं्र्ािं फरक कार्?” 
 

जििोबा—“िडिािी सिय िड च समििाि. ि र्ोगी जह सिय िड समििाि, हें िोहोंि साम्र् आहे. 
पण र्ोगी सिय िग िड ठरििू िें Reject करिो ि िृजत्तजिरोध करण्र्ाचा प्रर्त्ि करिो. र्ाच्र्ा उलट 
िडिािी सिय िग िड ठरििू िें Accept करिो. ि त्र्ािं च पृिक्करण करीि बसिो. हा र्ा िोघािं फरक 
आहे.” 
 

जशिािी—“साखं्र् आजण ििेान्िदृष्टींि फरक कार्?” 
 

जििोबा—“साखं्र् प्रकृजि-प रुष असा जििके करिाि पण ििेातं्र्ाचंें म्हणणें असें कीं ज्र्ाला ि म्ही 
िड म्हणिाि िें जह चिैन्र् च आहे. फरक इिका च कीं िें स प्ि आहे. म्हणिे ििेािंी सिय च चैिन्र्मर् 
समििो. आपण पाहाि िाहीं का,ं मािी िड जिसिे पण पाऊस पडला म्हणिे जिच्र्ािूंि जकडे च जकडे 
उत्पन्न होिाि. िडाचंें चैिन्र् बििें आजण चैिन्र्ाचें िड बििें, ही घडामोड सारखी चाललेली च आहे. 
म्हणूि ििेािंी सिय च चैिन्र्मर् समििो. प ष्ट्कळािंा असें िाटिें कीं ििेािं म्हणिे जििके, पृिक्करण, पण िें 
बरोबर िाहीं. पृिक्करण, जििके हें सिय साखं्र् झालें . ििेािं ही उपासिा आहे. सूर्ाची उपासिा, चंद्राची 
उपासिा, झाडाची उपासिा—त्र्ा ि ळशीला पाणी घाला, जिला प्रिजक्षणा घाला, ही सगळी ििेािंाची 
उपासिा. ब्रह्मसूत्रािं जह हें रे्िें.” 
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जशिािी—“ििेािंी ईश्वर माििाि कार्?” 
 

जििोबा—“ििेािंी ईश्वर माििाि पण िैिी भस्तिमागाप्रमाणें िे क्षर आजण अक्षर प रुषाहूि जभन्न 
असा ईश्वर मािीि िाहींि.” 
 

जशिािी—“भस्तिमागी सियत्र ईश्वर आहे असें मािींि िाहींि कार्?” 
 

जििोबा—“भस्तिमागी ईश्वराचे ग ण—िर्ापे्रमाजि–सियत्र आहेि. म्हणिे िो िािा ग णरूपािंीं 
सियत्र आहे असें समििाि. पण प न्हा ंईश्वर जिराळा करिाि च.” 
 

जशिािी—“मग गीिेला कोणिा मागय अजभपे्रि आहे?” 
 

जििोबा—“गीिा कोणची जह दृजष्ट चूक ठरिीि िाहीं. कसें जह पहा माझ्र्ामध्र्ें च सिय आहे असें 
गीिेंचें म्हणणें आहे. बािारािं जिरजिराळे िोडे ठेिले आहेि िेिें अम क चागंला अम क िाईट असा प्रश्ि 
िाहीं. ि मच्र्ा पार्ािं कोणिा बसिों िें पहा. िो बसि असेल िो घेऊि िा. काहंीं जििसािंीं किाजचत् पार् 
िाढल्र्ाम ळें  अििा अन्र् कारणामं ळें  ि सरा िोडा द्यािा लागेल. िर िो जह द्या. िीििाची ही दृजष्ट आहे. १३ 
व्र्ा अध्र्ार्ािं साखं्र्, जििके, पंधराव्र्ािं ििेािं, ६–७–८ मध्र्ें गीिेिें र्ोग साजंगिला.” 
 

जशिािी—“िड आजण चेिि ओळखण्र्ाची खूण कार्?” 
 

जििोबा—“त्र्ाची खूण अशी कीं िेिें िेिें भाििा प्रिीि होिे िेिें िेिें चैिन्र् समिािर्ाचें. 
माझ्र्ासारखी च भाििा िेिें जिसिें िेिें चैिन्र् थपष्ट आहे.” 
 

जशिािी—“मग ििेािंी िडाच्र्ा जठकाणीं जह चिैन्र् माििाि त्र्ाला काहंीं प रािा आहे कार्?” 
 

जििोबा—“होर्, सूर्य उगिला म्हणिे माझ्र्ा िड शरीरािर िो पजरणाम व्हािर्ाचा िो िर होिो च 
पण त्र्ा जशिार् मिािं काहंीं भाििा जिमाण होिाि त्र्ाचें कारण कार्? िडापासूि िड पजरणाम च होईल. 
भाििा जिमाण होणें शतर् िाहीं. र्ािरूि िेिें काहंीं चैिन्र् आहे हें च जसद्ध होिें.” 
 

जशिािी—“सूर्ोिर्ािें सिांच्र्ा मिािं एक च भाििा उत्पन्न होि िाहीं.” 
 

जििोबा—“होर्, र्ा ित्तलूा पाजहल्र्ाबरोबर कोणाला बरें िाटेल. कोणाच्र्ा मिािं जिरथकार उत्पन्न 
होईल. हे जिरजिराळें  भाि हे आपल्र्ा संबधंािर अिलंबिू आहेि. म्हणिे िे आपल्र्ािर अिलंबिू आहेि. 
पण कसा जह असो भाि उत्पन्न होिो हा काहंीं केिळ आपला ग ण िव्हें. काहंीं च िसिािंा भाि जिमाण होि 
िाहीं. िेव्हा ंसमोरच्र्ा पिािांिील चैिन्र्ाम ळें  च भािोत्पजत्त होऊं शकिे हें जिजश्चि. म्हणूि ििेािंी सिय च 
चैिन्र्मर् माििाि. र्ाच्र्ा उलट िडिािी ि र्ोगी सिय च िड समििाि. पण र्ोगी सिय िड ठरििू 
ईश्वरािं लीि होण्र्ाचा प्रर्त्ि करिो. िडिािी आपल्र्ाला थििःला िेमका गाळूि सृष्टीचें परीक्षण करंू 
पाहिों. िडिािी ि र्ोगी र्ाचंें फति एका च बाबींि साम्र् आहे. पण दृजष्ट अगिीं जभन्न आहे. िसें च साखं्र् 
आजण िडिािी ईश्वर मािीि िाहींि. परंि  साखं्र् प रुष चैिन्र्मर् समििाि. िसे िडिािी मािण्र्ास 
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िर्ार िाहीं. म्हणिू रे्िें जह िडिािी ि साखं्र् र्ाचंें सपूंणय ि ळि िाहीं (१) ििेािंी—संपूणय चिैन्र्िािी ि 
ईश्वरिािी. (२) िडिािी सपूंणय िडिािी ि जिरीश्वरिािी. (३) र्ोगी िडिािी ि ईश्वरिािी. (४) साखं्र् 
िड–चैिन्र् जििकेिािी ि जिरीक्षरिािी अशी ही सगळी दृजष्ट आहे.” 
 

जशिािी—“र्ोगी िड चेिि िोन्ही िडच ठरजििो. मग िो थििःला कार् समििो?” 
 

जििोबा—“िो थििःला काहंीं ि समिािें र्ा च प्रर्त्िािं असिो. आपलें  अस्थित्ि च उरंू िरे् असें 
त्र्ाला िाटिें. संपूणंपणें ईश्वरािं लीि व्हािें ही च त्र्ाची इच्छा असिे.” 
 

जशिािी—“आिय, जिज्ञास , अिािी, ज्ञािी हे भतिाचें भेि साखं्र् र्ोग ििेािं र्ा ित्त्िािंा अि सरूि 
केले आहेि कार्?” 
 

जििोबा—“िाहीं. िेिें ब जद्ध, भाििा, कमय र्ाला अि सरूि िे भेि आहेि.” 
 

संिाि १ 
 

संि, ब्रह्मियश, िुिंसीरामायि, णत्रगुि, दैिासुरसंपणत्त, स्त्रीपुरुष िाधशतय 
 

संध्र्ाकाळ, िालिाडीच्र्ा त्र्ा चौकोिी झोपडीच्र्ा हॉलमध्र्ें जििोबा िेिण घेि आहेि. िेिण 
म्हणिे जिव्िळ संत्र्र्ाच्र्ा फोडी ि िूध. मधूि मधूि बोलण्र्ासाठीं रे्णारे मारिाडी जिद्यालर्ािंील जशक्षक 
श्री....हे ििळ च बसले आहेि. बोलणें चाललें  आहे. िार लािलेंलें  आहे. झोपडीच्र्ा फटीमधूि 
संध्र्ाकळचे शिेटचे जकरण आंि रे्ि आहेि.—जिषर् म ळािूंि कार् चालला होिा हें समिण्र्ाला मागय 
िाहीं. परंि  सिंािंीं िें काहीं जलजहलें  आहे िें अि भिािर कसूि घेिलें  पाजहिे. हा म ख्र् म द्दा जिसि आहे. 
(श्री. जशिािी खाबंाििळ चटईिर बसिाि) 
 

जििोबा—“संिािंीं प ष्ट्कळ जलहूि ठेिलें  आहे. पण िें िसेंच्र्ा िसें च सिय मािा असें म्हणण्र्ास मी 
िर्ार िाहीं. िें अि भिाला ि ळलें  पाजहिे. िैद्यशास्त्रािं ििथपजि साजंगिली. ही घेिली असिा ं शौचाला 
साफ होिे. िी घेिली, एकािें—ि सऱ्र्ािें—जिसऱ्र्ािें—अिेकािंीं अिेक िळेा ं घेिली. पण ग ण आला 
िाहीं. अशा स्थििींि त्र्ा ििथपिीचा साजंगिलेला ग ण मान्र् करणें शतर् कोटींि रे्ि िाहीं. संिािंीं 
जिषर्ाची भर्ािकिा सियत्र िणयि केली आहे, हें पाहाण्र्ासारखें आहे.” 
 

श्री.—“पण संि संसारािं रहाि होिे असें जह जिसूि रे्िें हें कसें?” 
 

जििोबा—“िे संसारािं रहाि होिे र्ाचा जह िीट जिचार केला पाजहिे. संसारािं िे िे असिाि, िे 
सिय सारखे च समिणें र्ोग्र् िाहीं. िसे च िे अजििाजहि असिाि िे जह सिय सारखे च समिणें जह 
िथि स्थििीला धरूि िाहीं. केिळ प त्रजिष्ठिेें संगम करणारा ि जिषर्ीं हे िोघे सारखे मािणें अगिीं च 
ब जद्धशून्र्िेचें लक्षण आहे. िसें च जििाह केला िाहीं एिढ्यािें च ब्रह्मचारी होि िाहीं. ब्रह्मचर्य िगेळें  च 
आहे. हा जििके पाजहिे. िथि िः ब्रह्मचारी आजण खरा गहृथिाश्रम र्ािं फार फरक िाहीं च. जिचार करा. 
केिळ प त्रासाठीं वकिा िोि अििा िीि प त्रासाठीं ज्र्ािें संगम केला त्र्ाची सरं्मशस्ति आजण जिषर्ीं 
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मि ष्ट्र्ाचंी स्थिजि सारखीच मािािर्ाची कार्? शिेकरी शिेािं बी पेरीि िाहीं का,ं िसें च हें आहे. बीं फ कट 
गेलें  िर शिेकऱ्र्ाला केिढें ि ःख होिे. िसें च ज्र्ाच्र्ा र्ोगािें मि, ब जद्ध र्ािंा पोषण जमळिें—महान् कार्ें 
करिा ं रे्िाि िें िीर्य व्र्िय िाणें जिचारी प रुषाला कसें पसंि पडेल? संिािंीं मी म्हणिो असा आिशय 
गृहथिाश्रम केला होिा कार् हा एक जिचाराचा प्रश्ि आहे. संिासंिािं जह फरक आहे. सामान्र्िः सिय च 
संि िरच्र्ा ििाचे असले िरी त्र्ािं फरक आहे च. िें कोठूि आलें? िें ब्रह्मचारी होिे च र्ािं शकंा िाहीं. 
िेव्हा ंसगळे च संि सारखे िसिाि. आपल्र्ाला िरी जिसलें  हें पक्षी सगळे िर उडूि गेले िरी िे सगळे िर 
सारख्र्ा च अिंरािर िसिाि. गेले–िर गेले. आपल्र्ाला िे सारखे च जिसिाि. पण िे िाणिाि 
आपआपसािं कार् फरक आहे िो. शास्त्रािं साजंगिलेला गृहथिाश्रम आजण ब्रह्मचर्य र्ािं फरक िाहीं. 
गृहथिाश्रम जिषर्सेििासाठीं ही कल्पिा च बरोबर िाहीं. गृहथिाश्रमािं जह ब्रह्मचर्य हें च ध्रे्र् आहे. सियत्र 
ब्रह्मचर्ाची साधिा आहे. प्रिम अध्र्र्िािें, सहििेिें ब्रह्मचर्य, िंिर प त्रजिष्ठेिें ब्रह्मचर्य, त्र्ाप ढें लोकसेििेें 
ब्रह्मचर्य ि शिेटीं आत्मवचििािें ब्रह्मचर्य अशी ही ब्रह्मचर्ाची साधिा आहे. आि गृहथिाश्रम बह धा 
व्र्जभचार आहे. थिपत्िीशीं व्र्जभचार इिका च फरक. ब्रह्मचर्ाला काहंी िरी ‘ब्रह्म’ पाजहिे त्र्ाजशिार् 
‘चर्य’ कशाचें. ब्रह्म म्हणिे काहंीं िरी व्र्ापक िथि . अध्र्र्ि, प त्रजिष्ठा, लोकसेिा, आत्मवचिि र्ा सिांच्र्ा 
िारें ब्रह्मचर्य साधेल. पण र्ािंल्र्ा सिय िथि  आिश्र्क आहेि असें िाहीं. म ख्र् शिेटची िथि  आहे. 
अध्र्र्िाची जह िरूरी आहे च असें िाहीं. बापूंिा हें मीं काल च जलजहलें  आहे. िें पत्र िंू बजघिलेस िा 
जशिािी?” 
 

जशिािी—“िाहीं, अद्याप िें मीं बजघिलें  िाहीं.” 
 

जििोबा—“र्ा जिषर्ािर मी सािळीला बापूंशीं िोि िीि िास बोललों होिो. प्रार्ः त्र्ाचंा माझा 
जिचार जभन्न पडि िाहीं. पण एके जठकाणीं मला िसें भासल्र्ाबरोबर मी िें त्र्ािंा कळजिलें . त्र्ािंिर िोि 
िीि िास र्ाची चचा झाली. बापूंिा ििीि प्रकाश जमळाल्र्ासारखें िाटलें . ि त्र्ािर हजरििािं त्र्ािंीं िीि 
‘आर्तटकल्स’ जलजहलीं. जिषर्सेििासाठीं गृहथिाश्रम ही कल्पिा च म ळािं च कीची आहे. र्ा दृष्टींिें संिाचं्र्ा 
गृहथिाश्रमाकडे पहािर्ाचें म्हणिे त्र्ाचा िीट इजिहास पाजहिे ि िो त्र्ािंीं च जलजहलेला पाजहिे. 
(इितर्ािं िेिण आटोपूि जििोबा िेहमींप्रमाणें जफरण्र्ास जिघाले. बरोबर गोपाळराि काळे, भाऊ हे जह 
चालि होिे).” 
 

जशिािी—“वहिी ि लसीरामार्ण ि िामिाराचंें रामार्ण र्ािं फरक आहे असें जिसिें. कारण 
िोहोंिलें  िोहे ि ळि िाहींि.” 
 

जििोबा—“होर् असा फरक आहे.” 
 

जशिािी—“िामिारािंीं रामार्ण बरें िर्ार केलें  आहे असें िाटिें.” 
 

जििोबा—“िामिारापं्रमाणें अद्याप वहिीमध्र्ें जह रामार्ण िर्ार झालें  िाहीं. स भाजषिें सूची जह 
िोडतर्ािं त्र्ािंीं जिली आहे.” 
 

जशिािी—“एकूण भाषािंर जह गोड िाटिें. त्र्ािंा जलजहण्र्ािं शिेटपरं्ि कंटाळा आल्र्ाचें जिसि 
िाहीं.” 
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जििोबा—“त्र्ाचं्र्ा आर् ष्ट्र्ाचें िें च काम. त्र्ािं त्र्ाचंी भस्ति जिसूि रे्िे.” 
 

जशिािी—“ि लसीरामार्णािं िीजि, मर्ािा, र्ाचंें धोरण फार सूक्षम जिसिें. उिा. रामचंद्र बागेंि 
गेले आहेि, िेिें बागिािाला जिचारूि च त्र्ािंीं फ लें  िोडलीं, हें सागंण्र्ाला ि लसीिास जिसरले िाहींि. 
परंि  एकंिरींि िें ि िें च प न्हा ं प न्हा ं प ष्ट्कळ िळेा ंसाजंगिलें  आहे. त्र्ाम ळें  एकूण रामार्णाचें पृिक्करण 
होण्र्ाची आिश्र्किा आहे. मराठींि असा गं्रि िाहीं. त्र्ाम ळें  मोठी उणीि भासिें.” 
 

जििोबा—“मोरोपंिािंीं जलजहलें  आहे पण भाषा लौजकक िाहीं म्हणूि त्र्ाचा उपर्ोग होण्र्ासारखा 
िाहीं. ि लसीिासािंीं िसें केलें  िाहीं. भाषा त्र्ािंीं लौजकक घेिली ‘ि जह धरम ि अरि ि काम’ िोडाक्षरें 
शतर् जििकी टाळली. आिकाल म लासंाठीं जबििोडाक्षरीं किा जलजहिाि. ि लसीरामार्णािं शें. ८० जबि 
िोडाक्षरी भाग आहे. अशा लौजककिेम ळें  गं्रि उपर्ोगी होऊं शकला.” 
 

जशिािी—“पण ि लसीरामार्णािं लाबंलाबं समास जह आढळिाि. उपमारूपकाजि प्रकार जह 
लौजकक िाहींि. काव्र्िाटकाजिकाचंी छार्ा सियत्र जिसूि रे्िे. 
 

जििोबा—“ि लसीिासािंीं किा अध्र्ात्मरामार्णािूंि घेिली. सरणी काव्र्, िाटकाचंी ठेिली. 
भाषा ििसम िार्ाची िापरली, िीजि थििःची आजण भस्ति भागििािरूि असें हें पृिक्करण आहे. 
कृष्ट्णभस्तिपर िसें भागिि आहे. त्र्ाप्रमाणें रामचजरत्र असािें अशा कल्पिेिें ि लसीरामार्ण िर्ार झालें . 
मराठींि ज्र्ाथिींि ज्र्ाथि सोपी भाषा ज्ञाििेिािंी िापरली आहे. “ओिीचेजि प्रबंधें । आबाळस बोधें” असें 
त्र्ािंीं थििः च म्हटलें  आहे.” 
 

जशिािी—“शकंराचार्ांिीं ब्राह्मण, क्षजत्रर्, िैश्र्, शूद्राजिकािंा सत्त्िरििमाचें ित्त्ि लािलें  आहे िें 
जकिपि र्ोग्र् ठरिें?” 
 

जििोबा—“त्र्ािंीं सामान्र्िः िृजत्त िाखिली आहे. त्र्ािं हटकूि ब्राह्मण म्हणिे साजत्त्िक च अशी 
कल्पिा केलेली िाहीं.” 
 

जशिािी—“पण एकंिरींि त्र्ाम ळें  श्रेष्ठकजिष्ठभाि रे्िो वकिा िाहीं?” 
 

जििोबा—“सत्त्िरििमािं िेहमीं श्रेष्ठकजिष्ठभाि िाखजिलेला िसिो. ित्त्िज्ञािदृष्टीिें िीि ग ण 
िाखजिले आहेि. त्र्ािं िीजिदृजष्ट िाहीं. फति िृजत्त िाखिलीं.” 
 

जशिािी—“िसें च ‘श जि चैि श्वपाके च पंजडिः समिर्तशिः’ र्ा श्लोकािं जह शकंराचार्ांिीं 
सत्त्िरििम िाखजिलें  आहे.” 
 

जििोबा—“होर्, िी दृजष्ट आहे च.” 
 

जशिािी—“गीिेंि सत्त्िरििमाचा फार च जिथिार केला आहे, असें िाटि िाहीं का?ं इिका 
जिथिार ि करिा ंसत्त्िरििमाचे ि सिें ित्त्ि सागंिू भागलें  िसिें का?ं” 
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जििोबा—“गीिेंि सत्त्ि-रि-िम हें केिळ एकाच कल्पिेिें आलेलें  िाहीं. कोठें साखं्र्ाचं्र्ा 
कल्पिेप्रमाणें ित्त्िज्ञाि म्हणिू िें आलें ले आहेि. िीजि म्हणूि आलें  आहे. िसें च जत्रग णाचं्र्ा पलीकडे 
िाण्र्ाच्र्ा कल्पिेिें जह आलेंलें  आहे.” 
 

जशिािी—‘र्ज्ञ-िाि-िपःकमय ि त्र्ाज्र्ं कार्यमेि ित्’ र्ा श्लोकािरूि कार्य म्हणिू िेिें िेिें 
आहे, िेिें िेिें र्ज्ञ िाि िप समिािें असें काकािंीं स चिलें .” 
 

जििोबा—“होर्, िसें मािण्र्ाला हरकि िाहीं.” 
 

जशिािी—“िैिी संपत्तीमध्रे् ब्रह्मचर्ाचा उल्लखे िाहीं. कारण िैिी संपत्तीचें ग ण हे सामाजिक ग ण 
आहेि असें काकासाहेबािंीं जलजहलें  आहे. त्र्ाचं्र्ाशीं माझें र्ा बाबिीि िोडें बोलणें जह झालें .” 
 

जििोबा—“असें म्हणिा ं रे्णार िाहीं. कारण अभर्, सत्त्िसंश जद्ध इ. ग ण ब्रह्मचर्ाखेरीि कसे 
लाभिील? जशिार् िैिी संपत्तीच्र्ा ग णािं ब्रह्मचर्य साजंगिलें  िाहीं असें जह म्हणिा ंर्ािर्ाचें िाहीं. कारण 
िप साजंगिलें  आहे. िपामध्र्ें ‘ब्रह्मचर्यमवहसा च शारीरं िप उच्र्िे’ हा ब्रह्मचर्ाचा थपष्ट उल्लखे आहे च. 
त्र्ाम ळें  हें म्हणणें जटकािर्ाचें िाहीं. 
 

जशिािी—“सिराव्र्ा अध्र्ार्ािं प्रिम च िो प्रश्ि जिचारला आहे त्र्ाचें कारण िीटसें लक्षािं रे्ि 
िाहीं.” 
 

जििोबा:—“सोळाव्र्ा अध्र्ार्ािं िियि िोि प्रकारचें साजंगिलें . एक शास्त्रीर् ि ि सरें थिैर. आिा ं
अि यिािें असा प्रश्ि जिचारला कीं थिैर िियि जह िाहीं आजण शास्त्रीर् िियि जह िाहीं परंि  आपल्र्ा श्रदे्धप्रमाणें 
चालणारा िो आहे, त्र्ाची िी श्रद्धा ग्राह्य समिािी वकिा िाहीं? त्र्ाला उत्तर जिलें  आहे. शास्त्रीर् पूिि 
म्हणिे माझें पूिि. सत्त्िथि िेिाचंी पूिा करिाि म्हणिू ‘िेिान् िेिर्िो र्ास्न्ि’ म्हटलें  आहे. पण शास्त्रीर् 
पूिि म्हणिे ‘र्ाजंि मद्याजििोऽजप मा’ं. र्ाच्र्ा उलट थिैर िियि. ‘र्ास्न्ि िेिव्रिा िेिान्’ श्रद्धा आहे पण 
शास्त्र िाहीं. कशािरूि? ‘िेऽजप मामेि कौन्िेर् र्िन्त्र्जिजधपूियकम्’ र्ाचें मीं असें भाषािंर केलें  आहे. 
‘अजिजधपूियकम्’—परी मागास सोड िी. िसें च, सोळाव्र्ा अध्र्ार्ािं केलें  आहे. ‘िो शास्त्र-मागय सोडूजि’ 
शास्त्रीर् मागय म्हणिे माझी पूिा. मागाला सोडूि म्हणिे िेिाजिकाचंी पूिा. बाकीचा थिैर मागय. थिैर िियि 
अििा अहंकार पूिा. म्हणूि ििव्र्ा-अध्र्ार्ािं साजंगिलें  ‘र्त्करोजष र्िश्िाजस र्ज्ज होजष ििाजस र्त्.’” 
 

जशिािी—“एकंिर सिराव्र्ा अध्र्ार्ािं हा श्रद्धात्रर्जिभाग अगिीं अलग पडिो. आहार, र्ज्ञ, 
िाि, िप र्ािं हा रे्ि िाही. ‘र्त्करोजष र्िश्िाजस’ हा श्लोक म्हणिे सबधं सिरािा अध्र्ार्. त्र्ािं 
श्रद्धात्रर्ाचा कार् संबधं?” 
 

जििोबा—“संबंध असा आहे कीं ‘अश्रद्ध्र्ा ह िं ित्तं िपथिप्िं कृिं च र्त्.....’ र्ज्ञ-िाि-िपािं 
श्रद्धा पाजहिे. हें उपसंहारािं सागंिू गीिेिें सिराव्र्ा अध्र्ार्ािं श्रद्धात्रर्ाची उपर् तििा िाखिली. 
उपसंहार करण्र्ाची गीिेची जिलक्षण हािोटी जिसूि रे्िे.” 
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जशिािी—“शास्त्र-मागय” म्हणिे थिैर िियिाच्र्ा जिरुद्ध संर्मर् ति िियि असा सहि च अिय जिघि 
िाहीं कार्?” 
 

जििोबा—“सोळाव्र्ा अध्र्ार्ािंल्र्ा त्र्ा जिजशष्ट थिळीं िसा अिय करिा ंरे्िो.” 
 

जशिािी—“ित्त्िज्ञािामध्र्ें पृिक्करण करिािंा सग ण-जिग यण, साकार-जिराकार, िडचेिि असें 
पृिक्करण करिाि असें जिसिें. परंि  स्त्री-प रुष असा भेि थपष्ट जिसि असिािंा िो भेि कोठें च िाखिीि 
िाहींि हें कसें? जशिार् व्र्ाकरण हें एक िशयि मािलें  आहे. व्र्ाकरणािं मात्र हा भेि जिसिो. िसा 
ित्त्िज्ञािािं भेि मािार्ला िको कार्? काकािंीं प्रकृजि-प रुष र्ािं असा भेि मािला असािा असें बोलिा ं
बोलिा ंस चिलें .” 
 

जििोबा—“प्रकृजि–प रुष, जशि-शस्ति र्ा संबधंीं प ष्ट्कळािंीं अशी कल्पिा केली आहे. परंि  िसें 
माििा ं रे्ि िाहीं. रामिासािंीं जह Double Principle मािािें असें जलजहलें  आहे. कशािरूि? फळािरूि 
म ळािं िरी एक च आत्मित्त्ि जिसि असलें  िरी फळािं जभन्निा जिसिे म्हणूि. पण त्र्ाचंा जह असा अिय 
जिसि िाहीं, कीं म ळािं खरोखर च फरक आहे. िाटल्र्ास असें म्हणिा ंरे्ईल कीं प्रकृिीचे सत्त्ि-रि-िम 
हे िीि ग ण त्र्ाच्र्ा प ढें हा जिधा भेि.” 
 

जशिािी:—“स्त्रीप रुष हा ग णभेि आहे कार्?” 
 

जििोबा—“िाहीं, िृजत्तभेि आहे.” 
 

जशिािी—“िीिाच्र्ा जिकासिमािं स्त्रीप रुषभेिाचा काहंीं िम माििा ंरे्ईल कार्?” 
 

जििोबा—“िसें सागंणें कजठण आहे” 
 

जशिािी—“व्र्ाकरणािं हा भेि आला आहे मग िो एका िशयिािें मान्र् केला आहे असें 
समिािर्ाचें कार्?” 
 

जििोबा—“रामिासािंीं र्ा जह बाबिींि जलजहलें  आहे! िे म्हणिाि ओहोळ म्हटलें  िरी पाणी च, 
ििी म्हटलें  िरी पाणी च. त्र्ांि स्त्रीप रुष भेि िािंाला आहे.” ित्त्िजििेशािं िप ंसकवलगी शब्ि च ज्र्ाथि 
बरा. िसा ब्रह्म शब्ि.” 
 

जशिािी—“बाल्र्, िरुण इत्र्ाजि अिथिा हा जह िृजत्तभेि आहे कार्? 
 

जििोबा—“िाहीं, त्र्ािं जिकास आहे. जकत्रे्क लोक बाळपणाचे गोडि ेगािाि. पण मला असें कधीं 
च िाटलें  िाहीं कीं मी लहाि असिों िर कसें ‘बरें’ झालें  असिें. एका दृष्टीिें बालाची अिथिा ज्ञािासारखी 
िाखििा रे्िे. पण आंिूि काहंीं िेिें ज्ञाि िसिें.” 
 

जशिािी—“मग िृद्धािथिा ही सिांि उत्तम अिथिा मािािी लागेल?” 
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जििोबा—“होर्, िी जिकजसि अिथिा आहे. िरुणापेक्षा ंिृद्धाच्र्ा जठकाणीं ज्र्ाथि पजित्रिा भासिे 
च. हें च पहा. िी िाळ ंिकराचंी िृद्ध आई होिी िा, िी माझ्र्ाििळ िास िास बसे पण मला िळे फ कट 
िािो असें िाटि िसे. गंगूिाईंशीं बोलिािंा िसें होि िाहीं. िसें च र्ा काशीबिेशीं बोलिािंा जह फार 
पजित्रिा िाटिे. जकिी साजत्त्िक िृजत्त! र्ाचा अिय असा िाहीं कीं प्रत्रे्क िृद्धाची जिकजसि अिथिा असिे च. 
प ष्ट्कळ िळेा उलट स्थिजि जह जिसूि रे्िे.” 
 

—इितर्ािं प्राियिेची घंटा झाली. जिकडे जिकडे शािं शािं होऊि गेलें . ‘बोलीं अबोलणें संगीं च 
असंग’ र्ा मध र संगीिािें आधीं च उच्च िािािरणािं जिहरणारें मि भािमर्िेच्र्ा अिंि साम्राज्र्ािं संचार 
करंू लागलें . 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ५० िें 
 

प्रिासांिीिं कायशक्रम 
 
नािंिाडी आजण कन्र्ाश्रमािं असिािंा आचार्ांिा बाहेरच्र्ा कार्यिमाजिजमत्त काहंीं जठकाणीं िािें लागलें  
होिें. पजश्चम खाििेशािं र्ा अिधींि आचार्ाचें िोि िळेा ं रे्णें झालें  होिें. र्ा िोन्ही प्रसंगाची माजहिी 
“चोिीस िासाचंा कार्यिम” आजण “िोि आश्रम” र्ा सिरािं संगृहीि केल्र्ाम ळें  िे प्रसंग प्रत्र्क्ष च 
डोळ्र्ाप ढें उभें राहिाि आजण आचार्ांच्र्ा प्रिासािंील कार्यिमाची ि अखंड ज्ञािमर्िेची त्र्ाम ळें  सहि 
कल्पिा रे्िे. 
 

“िोिीस िासािंा कायशक्रम” 
 

“फळाफ लाछारे्िें” पजरणि झालेली िी सत्र्ाग्रहाश्रमाची पजित्र शाखा, महात्मािींचें िें शाजंिमर् 
जििासथिाि, िें हजरििािंा सिांि आधीं मोकळें केलेलें  िमिालालिींचें लक्षमीिारार्णाचें मंजिर, िो 
िािूिींचा चखा संघ, िेिली िी कन्र्ाशाळा, िो अिेक एकजिष्ठ सेिकाचंा आसपासच्र्ा खेड्ािं प्रिजक्षणा 
घालणारा मेळा, आजण ह्या सिांिा अजलप्ििेिें भस्तिज्ञािाचा आधार िेणारे िे सनं्र्ासी आचार्य जििोबा!!!—
िधा गािंाचें िािं ऐकल्र्ाबरोबर भतिाच्र्ा मिाची काहंीं चमत्काजरक स्थिजि होिे! त्र्ाला िेिें ज्ञािेश्वराचंी 
िाणी फळीभिू झालेली जिसिे. 
 

ियाणिये देर्ींिा ंझाडीं । कल्पिरूिें होडी । 
न णजिािें का ंएिढीं । मायबापें असिा ं। 
िे पाषािही आघिे । कििारत्नें का ंनोहािे । 
णिये भूणमके का ंन यािें । िैिन्द्यत्ि । 
ियाणिया गािंींणिया । नदी अमृिें िाहाणिया । 
नििं काय राया । णििारी पा ं। 
ियािे णबसाट र्ब्द । सुखें म्हिो येिी िेद । 
सदेह सणच्दानंद । का ंनोहािे िे । 

 
* * * * * * 

 
—आि बाळूभाई िध्र्ाहूि आले. रात्रीची िळे. त्र्ाचं्र्ाभोंििीं मोिका भतिगण उत्स किेिें िध्र्ाची 

हकीकि ऐकि होिा. ििळ च एक जििा िेिि होिा. सियत्र थिब्धिा पसरली होिी. साध चजरि बाळूभाई! 
—त्र्ाचं्र्ा िोंडूि िध्र्ाची हकीकि ऐकिािंा िल्लीििा का ंहोणार िाहीं? एका मागिू एक गोष्टी बाळूभाई 
सागंि गेले.—गाधंी−सेिासंघाची बैठक झाली. जकशोरलालभाई अध्र्क्ष झाले, महात्मािींिीं 
ग्रामोद्योगाजिषर्ीं जििोबािंीं व्र्स्तिगि सेिसेंबधंीं समिाििू साजंगिलें . मंडळी ऐकि च होिी. शिेटीं 
बाळूभाईंिीं “जििोबा िहा िारखेस रे्िें रे्णार आहेि”—र्ा शब्िािंी प्रसाि िाटला. आजण र्ा छोटेखािी 
कीियिाची समास्प्ि झाली. 
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* * * * * * 
 

—िेव्हापंासूि ध ळ्र्ाला एका अिािें जििोबाचं्र्ा आगमिाची िर्ारी स रू झाली. त्र्ािंा कोठें न्र्ािें, 
त्र्ािंा कोठें उिरिािें, त्र्ाचं्र्ा बरोबर िर हजरिि जिद्यािी रे्णार; त्र्ाचें कसें कार्?—आपल्र्ाला िर 
त्र्ािं आिंि च आहे. पण लोकािं गैरसमि होईल. जििोबा त्र्ाचं्र्ा बरोबर च िेिणार, लोक र्ाचा जिपरीि 
अिय करिील. इ. इ. जिचारणा स रू झाली. 
 

* * * * * * 
 

—इितर्ािं जििोबा िहा िारखेच्र्ा ऐििीं पजहल्र्ा च िारखेस रे्णार, असें पत्र आलें ! — शून्र् 
शून्र्ािं जमळूि गेलें ! रामेश्वरिींकडे िर्ारी स रू झाली. घराला सफेिी लािली, झाडझडू केली, जििा 
िीट केला. जचत्तािंल्र्ा पजरग्रहाप्रमाणें खोलींिल्र्ा अडगळीचा जििोबािंा अिोिाि कंटाळा. ख च्र्ा, टेबले, 
िसजबरी, फोटो, कपाटे, ख ंट्या, जखळे—प थिकें—जििोबािंा काहंीं िको. ि सिी शािं—थिच्छ—ऐसपैस 
खोली. आंि थिच्छ हिा खेळि आहे. सूर्ाचें जकरण पसरले आहेि. िे ििळ च पाणी जपण्र्ासाठीं ठेिलेल्र्ा 
थिच्छ लोट्यािर पडूि िो झळकि आहे, िजमिीिर िी कृष्ट्णाचें थमरण करूि िेणारी काळीभोर घोंगडी 
पसरली आहे. जिच्र्ािर बसूि सूि कािंणें चाललें  आहे. रहाटािूंि जिघणारा ॐ—ॐ ध्िजि िािािरणािं 
जमसळला आहे, समोर मंडळी जिज्ञासेिें बसली आहेि, त्र्ािंा जििोबा काहंीं सागंि आहेि, असा िेखािा 
जििोबाचं्र्ा खोलींि िेहमीं जिसािर्ाचा ि ज्ञािेश्वरािंी म्हटलें  आहे त्र्ाप्रमाणें प्रिीजि र्ािर्ाची. 

 
मोटकी देहाकृणि उमटे । आणि णनजज्ञानािी पाहंाट फुटे 
सूयापुढें प्रगटे । प्रकार् जैसा 
िैसी दरे्िी िाट न पाहिा ं। ियसेणिया ंगािंा न येिा ं
बाळपिीं ि सिशज्ञिा । िरी ियािें 
मग णिये णसद्धप्रजे्ञिेणन िंाभें । मनणि सारस्िि दुभे 
सकिं र्ास्त्रें स्ियभंें । णनघिी मुखें 

 
ही सिय पद्धजि माहीि असल्र्ाम ळें  रामेश्वरिींिीं ििळचा शाजळग्राम शटेिींचा बंगला झाडूि साफ ठेिला. 
 

* * * * * * 
 

िारीख १ िािेिारी १९३५ सकाळीं साडे आठ िाििा ंजििोबा आजण त्र्ाचें जिद्यािी ि अण्णा सोलि 
मोटारींिूि उिरले. रामेश्वरिींकडे मंडळी िमली च होिी. सिांिीं एकामागूि एक िमथकार केले. 
जशिािींिा गीिाईचीं प्र फे िपासण्र्ास जिलीं. िोडा िळे मडंळी औपचाजरक प्रश्िोत्तरें करिाि ि करिाि िों 
च िािासाहेब ठकार बोलण्र्ाच्र्ा उदे्दशािें आले. जििोबा रहाटािर कािंीि होिे. जिल्ह्यािंील कार्यिम 
रचण्र्ासंबधंींची आपली अडचण अजिशर् व्र्िस्थिि आजण िम्र शब्िािं माडंण्र्ास िािासाहेबािंीं स रुिाि 
केली. 
 

िािासाहेब—“इकडच्र्ा लोकामंध्रे्—आजण सगळी च कडे—अथपृश्र्िा-जििारणाच्र्ा 
चळिळीसंबधंीं गैरसमि आहेि. आम्ही िोंडािें फति साियिजिक जठकाणची अथपशृ्र्िा िािी असे म्हणिों. 
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पण आमचा आंिला उदे्दश सबगोलंकार करण्र्ाचा आहे; अशी लोकाचंी समिूि आहे. आपण िेिें िेिें 
िाल िेिें िेिें हजरििाबरोबर िेिणार. त्र्ाम ळें  आम्ही कार् करािें? हा प्रश्ि आहे.” 
 

जििोबा—“ि म्ही कार् करािें िें ि मचें ि म्ही पाहूि घ्र्ा. मी कार् करािें? मी माझ्र्ा पद्धजिप्रमाणें 
हजरिि जिद्याथ्र्ांबरोबर िेिणार.” 
 

िािासाहेब—“परंि  कोणा जह गृहथिाकडे उिरणें कजठण िाईल.” 
 

जििोबा—“मला कोठें गृहथिाकडे उिरािर्ाचें आहे?” 
 

िािासाहेब—“आपल्र्ाला िें ठीक आहे. पण आम्हालंा लोकािंा समिाििू सागंणें कजठण िाईल. 
िेव्हा ं मी म्हणिों समािाला एकिम ि जबचकििा,ं साियिजिक जठकाणापं्रमाणें च अथपृश्र्ािंा आपल्र्ा 
बैठकींि बसिािें. आपल्र्ािं त्र्ािंा ज्र्ाथि जमसळिाि.े अशा िऱ्हेिें हळंूहळंू समािाचीं मिें पालटिा ंरे्ईल. 
जशिार् काँगे्रसिें जह साियिजिक जठकाणीं अथपृश्र्िा पाळंू िरे् एिढें च म्हटलें  आहे.” 
 

जििोबा—“मी ि मच्र्ािफे रे्िें आलों आहे. िेिें ि म्हालंा अडचण होईल असें िाटेल िेिला 
कार्यिम रद्द करा. मी थििंत्र िेव्हा ं रे्ईि िेव्हा ं हा प्रश्ि च राहणार िाहीं. िो इिके जििस आश्रममध्र्ें 
िम्रिेिें राजहला, ज्र्ाच्र्ा इिका थिच्छ मि ष्ट्र् क्वजचत् च जिसेल, ज्र्ाचा आहारजिहार अत्र्ंि श द्ध आहे 
त्र्ाला मी अलग कसा ठेिू?ं मला माझ्र्ा व्र्िहारािं र्स्त्कंजचि जह फरक करण्र्ाचें कारण जिसि िाहीं. 
मला िेिें िेिें न्र्ाल िेिें िेिें मी त्र्ाचं्र्ाबरोबर िेिणार इिकें  च कार् पण सभेंि जह हाच जिषर् माडंीि. हा 
जिषर् टाळूि मला अन्र् जिषर्ािर बोलणें शतर् िाहीं. िथि िः माझा कार्यिम कोठें जह झाला िाहीं िरी 
मला त्र्ािं काहंीं च िाटणार िाहीं. माझें काम र्शथिी च आहे. हें च पहा रामेश्वरिींच्र्ा घरीं हा सत्र्व्रि 
(हजरिि जिद्यार्ति) थिर्पंाक घरािं सिांबरोबर बसूि िेिला िर िें जह लहाि कार्य िव्हे.” 
 

िािासाहेब—“रामेश्वरिींच्र्ा घरीं चालेल पण इिराचं्र्ा घरीं कजठण िाईल. आमची िेिढी 
िर्ारी िाहीं. िरी आम्ही ि मच्र्ा पंतिीला िेिलों िाहीं, िरी लोक समििील हे आमच्र्ा िेखि च िेिि 
िाहींि. बाकी र्ािंा हें च कार्य करािर्ाचें आहे. जशिार् रामेश्वरिींप्रमाणें गंगूिाईिंा हें पसंि आहे असें 
िाहीं.” 
 

जििोबा—“का ंबरें? त्र्ा आश्रमािं राजहल्र्ा आहेि. त्र्ािंीं िर हजरििाचं्र्ा हािचें खाल्लें आहे.” 
 

िािासाहेब—“पण त्र्ािंा काहंीं हें पटि िाहीं. रामेश्वरिींच्र्ा िडपणाम ळें  हा सत्र्व्रि िरी 
थिर्ंपाक घरािं िािरला िरी त्र्ा हरकि करणार िाहींि. थििंत्रपणें काहंीं त्र्ा हजरििाला 
थिर्ंपाकघरािं रे्ऊं िेणार िाहींि.” 
 

जििोबा—“असें िर होणार च. लोखंडाला थििंत्रपणें िरण्र्ाची शस्ति िाहीं. िें लाकडाबरोबर—
होडीबरोबर िरिें. थििंत्रपणें त्र्ाला पाण्र्ािं टाकलें  िर िें ब डणार च. बापूिींचें असें च िाहीं कां? बा 
बापूिींच्र्ा ििळ सिि असूि बापूंचीं सिय च मिें त्र्ािंा पटिाि असें िाहीं. पण सहधमाबरोबर एक च मागय 
पत्करला िािो. िोि िीि एके जठकाणीं आले म्हणिे असें व्हािर्ाचें च. िरी ह्यािं िबरिथिीचा काहंीं 
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प्रश्ि िाहीं. बापूंिीं बािंा सपूंणय थिािंत्र्र् जिलें  आहे. समािाला जििके जशकजिण्र्ाची िळे टाळूि कसें 
चालेल?” 
 

िािासाहेब—“आम्हालंा अम क मर्ािेपरं्ि हजरििािं लोकािंी जमसळािें हें सागंिा ं रे्ईल. पण 
समािाला एकिम सिय गोष्टी पटणें शतर् िाहीं. संिािंीं स द्धा ं व्र्स्तिशः हजरििाचंी अथपशृ्र्िा िूर 
करण्र्ाचा त्र्ा त्र्ा प्रसंगीं प्रर्त्ि केला. पण त्र्ािंीं सिय च गोष्टींिा एकिम स रुिाि केली िाहीं.” 
 

जििोबा—“िें संिािंीं कार् केलें  िें असो! त्र्ाचा इजिहास कोणी पहािा? ि काराम एक कीं िोि हा 
िेिें िाि, ि लसीिासािें लग्ि केलें  कीं िाहीं रे्िूि च िेिें स रुिाि आहे; िेिें इजिहास कार् पहािा? 
जपिृपूिा च समािािूंि िष्ट झाली! ि सिी श्राद्धाची िाजंत्रक जिर्ा केली म्हणिे झालें ! वहि  समािा इिका 
प्राचीि समाि ि सरा कोणिा च िाहीं. परंि  िेशािं िीघयकाल जटकलेली अशी एक जह संथिा िाहीं. 
र् रोजपर्ि समाि अलीकडचा पण पाचंशें पाचंशें िष े अबाजधि चाललेल्र्ा संथिा जिकडे आहेि, 
र् जिव्हर्तसट्या आहेि, त्र्ाचें व्र्िस्थिि इजिहास जलजहले आहेि. िीििाची किर िाहीं, संिाचंी माजहिी 
िाहीं. इजिहास च िाहीं. िेव्हा ंइजिहास कोण सागंणार? —पण संिाचं्र्ा िळेीं खरोखर हा प्रश्ि च िव्हिा. 
जििें संथकृिमधलें  ज्ञाि मराठींि आणलें  िरी जिरोध होि होिा; िेिें हा प्रश्ि उभा कसा होईल? िरी ज्र्ा 
ज्र्ा िळेेला प्रसंग आला त्र्ा त्र्ा िळेेला संिािंीं थिर्ंथफूिीिें अथपृश्र्िा जििारण केलें  च. अज्ञािी 
समि िींचा पजहला कोट फोडण्र्ािं च सिंाचंी सिय शस्ति खचय झाली. आिा ंमात्र िळे अशी आली आहे कीं 
ि म्ही आम्ही मरंू िेव्हा ं अथपृश्र्िेसंबधंीं काहंीं कार्य होईल. गाधंी हजरििासंाठीं प्राण िेिाि आजण मी 
हजरििापंासूि समािभीिीिें अलग होऊं? र्ा कार्ांि मरण आलें  िरी बेहेत्तर. त्र्ािं च खरा रस आहे. 
मािंर स द्धा ंउपार् िाहींसा झाला म्हणिे उलटिें, िसें आहे. आिा ंउपार् िाहीं. र्ा खोट्या समि िीचा 
जिरास केला च पाजहिे. रामाि िाचार्य थिाि करूि हजरिि जिद्याथ्र्ांच्र्ा खादं्याचा आधार घेऊि रोि 
आपल्र्ा मठािं िाि असि. ही गोष्ट िर काहंीं आिकालची िाहीं? रामाि िाचार्ांचे िोि लाडके जशष्ट्र् 
होिे. एक अंत्र्ि आजण एक ब्राह्मण. िोघाचं्र्ा खादं्यािर हाि ठेििू िे ििीिरूि थिाि करूि रे्ि. त्र्ािंा 
केिढा जिरोध झाला असेल! मी एका मंजिरािं गेलों. मंजिर हजरििािंा मोकळें िाहीं. माझे हाि त्र्ा मूिीप ढें 
िोडले गेले िाहींि. िगडाला िमथकार करंू कीं कार्? िेिें िेिाची कल्पिा होऊं शकि िाहीं.” 
 

िािासाहेब—“काँगे्रसिें खाण्र्ाजपण्र्ासंबधंींची बाब म ग्ध च ठेिली आहे. साियिजिक जठकाणीं 
अथपृश्र्िा मािंू िरे् एिढेंच िाहीर कें लें  आहे.” 
 

जििोबा—“त्र्ाचा अिय असा केला कीं अथपृश्र् िीच म्हणिू त्र्ाबरोबर िेऊं िरे्. उच्चिीच भािािर 
अन्नव्र्िहार अिलंबिू आहे िर िी च कीची समिूि आहे. खािपाि व्र्िहार, रोटीबेटी व्र्िहार, 
उच्चिीचिेिर अिलंबिू िाहीं, हें मी काँगे्रसिफें  म्हणूि जह सागंूं शकिो. त्र्ाचें शास्त्र जिराळें  आहे. बॅ. 
अभ्र्ंकराचं्र्ा ऑपरेशिसारखा हा प्रश्ि आहे. ऑपरेशि िाहीं केलें  िर पार्ाची सूि िाढूि पार् िर िर 
सडि िाणार. केलें  िर िखम बरी होईल कीं िाहीं ही शकंा. कारण “डार्बजेटक” रति झालेलें . 
समािाच्र्ा अज्ञािी समि िींची उपेक्षा केली िर समािाचा िाश होईल. समािाजिरुद्ध चाललें  िर 
लोकक्षोभ होईल. काहंीं िरी एक पत्करलें  च पाजहिे. आिा ंबजलिाि केलें  पाजहिे.” 
 

इितर्ािं अप्पासाहेब रणजिव्र्ािंीं आपणास जह समािाच्र्ा अथपृश्र्िेचा कसा त्रास झाला हें 
साजंगिलें . 
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िािासाहेब—“ह्या प्रश्िाचा जिचार करिािंा लोकाचं्र्ा भाििा ि खजिल्र्ा िाणार िाहींि हें जह 
पाजहलें  पाजहिे.” 
 

जििोबा—“समािाला जििकेाचा धमय जशकिलाच पाजहिे. इन््ल एझंामध्र्ें माझ्र्ा घरची बह िेक 
मंडळी आिारी पडली. मी त्र्ा िळेीं साबरमिीला होिो. रघ िािरािाचंें मला पत्र आलें  म्हणूि मी घरीं 
गेलों. त्र्ािंिर बह धा िोि िीि जििसािंीं माझी आई िारली. मी त्र्ा िळेीं िजडलािंा म्हणालों— 
“ब्राह्मणाचं्र्ा हािूि जिर्ा करण्र्ािर माझी श्रद्धा िाहीं. ब्राह्मणाकंडूि जिर्ा ि करिाचं आईला अस्ग्ि 
द्यािा.” िजडलाचंें जह र्ा बाबिींि माझ्र्ासारखे च मि होिें. पण िे म्हणाले, “र्ािं ि झ्र्ा आईच्र्ा समि िी 
पाजहल्र्ा पाजहिेि. आपल्र्ा मिाचा प्रश्ि िाहीं.” मी म्हणालों—“एक िर जिचें मि आपल्र्ाहूि िगेळे होिें 
च असें जिजश्चि सागंिा ंरे्ि िाहीं. पण िगेळें  असण्र्ाचा िाथि संभि गृहीि धरूि जह िर जिच्र्ाप ढें असा 
प्रश्ि होईल कीं जिर्ाकमांिरें ि करिा ं जिला म लाच्र्ा हािािे अस्ग्ि जमळेल अििा म लाजशिार् 
जिर्ाकमांिरें होऊि िेहमींप्रमाणें अस्ग्ि जमळेल िर िी खात्रीिें म लाच्र्ा हािचा अस्ग्ि पसंि करील.” 
कारण मी पहाि असें कीं िागपंचमीला िी माझ्र्ाकडूि पाटािर गंधाचा िाग काढूि घेई. मी आईला म्हणे 
“आई, बािारािं िागाचीं उत्तम जचत्रें जमळिाि िीं सोडूि माझ्र्ा हािच्र्ा िडे्ािाकंड्ा िागाची पूिा 
कशाला?” आई म्हणे, “ि झ्र्ा च हािचें चागंलें .” म लाच्र्ा हािचें जचत्र चागंलें  अशी जिची समिूि होिी. 
शिेटीं मी श्मशािािं गेलों िाहीं. अधे गािं मला जशव्र्ा िेि होिें. पण मला अिूि त्र्ा गोष्टीचा पश्चात्ताप होि 
िाहीं. मीं केलें  िें र्ोग्र् च केलें  असें िाटिें.” 
 

र्ा िळेीं िेिणाची िर्ारी झाली. जििोबा आंि गेले. थिर्ंपाक घरािं सिांचीं पािें माडंलीं होिीं. 
जििोबािंीं सत्र्व्रििला रे्िें बसण्र्ास काहंीं हरकि आहे का ं अशा अिाचा गंगूिाईस प्रश्ि जिचारला. 
हरकि आहे असें कळिाचं िे सिय मंडळींसह बाहेर िेिािर्ास बसले. रामेश्वरिींिा र्ा प्रकाराम ळें  फार 
िाईट िाटलें . हें पाहूि जििोबा हंसि हंसि “कोणािर िबरिथिी िर करिा ं रे्ि िाही?” असें म्हणाले. 
िेििािंा अप्पासाहेब रणजिि ेथििःची हजककि सागंि होिे. ब्राह्मणाकडे गेलों म्हणिे जकत्रे्क िळेा ंमला 
गोठ्यािं जह बसािें लागे इ. हजककि िे सागंि होिे. 

 
* * * 

 
र्ािंिर बरोबर बारा िाििा ं िकली उपासिा स रू झाली. जििोबाचंी िकली उपासिा कधीं 

च कािर्ाची िाहीं. िळे जह इकडचा जिकडे व्हािर्ाचा िाहीं. िे बाराचे ठोके पडले—सूर्यिारार्ण डोतर्ािर 
आला कीं िी मौि उपासिा स रू व्हािर्ाची च. हिारो लोकािंा उपासिा करािर्ाची िर रहाट कोठूि 
आणणार? “िेिें िािो िेिे िंू माझा सागंािी” अशी िी िकली! िगन्मािा च िी! िमलेली मंडळी जिच्र्ा 
उपासिेि सामील झाली. “िेिणासाठीं िरी मंडळी िमली िाहीं िरी चालेल, वकबह िा िेिण्र्ासाठीं 
िमण्र्ाची काहंी िरूरी िाहीं; एकत्र िमण्र्ािं िेिणाचा हेि  िसािा. परसाकडेला िाहीं कोणी बोलािीि! 
पण िकली कािंण्र्ासाठीं हिारों माणसािंा एकत्र आणले पाजहिे.” असें जििोबा िेहमीं म्हणिाि. 
आश्रमािं रामििमीचा उत्सि केला. त्र्ा जिजमत्तािे सिय मंडळी िमूि िकली कािूं लागली. िो गंभीर 
िेखािा—मौि राखूि लहाि मोठे स्त्रीप रुष सिय िण िकली कािंीि आहेि हें पाहूि, जििोबािंा साक्षात् 
परमेश्वराचें िशयि झाल्र्ासारखें झालें . डोळ्र्ािूंि अिािर अश्र धारा िाहंू लागल्र्ा. मंडळींिा र्ा संििेिेचा 
अि भि िाहीं. त्र्ािंा कोणी मेलें  अगर अशी च काहंीं स खि ःखाची गोष्ट झाली म्हणिे अश्र  र्ािर्ाचे. 
रामकृष्ट्ण परमहंस िेहमीं म्हणि “अरे, परमेश्वरासाठीं कोण रडिो? बार्कोसाठीं, पोरासाठीं, पैशासाठीं 
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सिय च रडिाि.” ईश्वराच्र्ा िशयिासाठीं अश्र  रे्ि िाहींि मग ईश्वर िशयिािंिरच्र्ा अश्रूंची कार् किा? 
आरंभ च िाहीं िेि म क्कामाची कल्पिा कोठूि रे्णार? उपासिेिंिर मंडळींिीं िोडा िळे जिश्राजंि घेिली. 
 

* * * 
 

३-३॥ िाििा ं शाजळग्रामिींच्र्ा बंगल्र्ािं जििोबाकंडे प न्हा ं मंडळी िमली. प्रत्रे्काला प्रश्ि 
जिचारािर्ाचे होिे. कोणाचे खासगी प्रश्ि, कोणाचे अभ्र्ासासंबधंीं, कोणाचे सासंाजरक िर कोणाचे 
आहारासंबधंी. रे्िे कोणच्र्ा जह प्रश्िाला िा िाहीं. मोठीं मोठीं कोडीं लीलेिे सहि उलगडलीं िािाि. 
“सहि बोलणें जहिउपिेश—र्ा थिेषा ंथिैरकिा थिा एि भिजंि शास्त्राजण ।” प्रिम जशिािींिा गीिाईचें काम 
सोपजिल्र्ाम ळें  ित्संबधंींचें पत्र झरझर जलहूि थििः िाचिू िाखजिलें . त्र्ािं जशिािींिीं स चजिलेली ि रुथिी 
केली— (कामाचा आजण िम्रिेचा हा पिाियपाठ च जशिािींिा स चिला िाि होिा.) 
 

बाळबोध अक्षर । घडसूणन करािें संुदर 
जें देखिा ंणि ििुर । समाधान पाििी 
िाटोळें  सरळें  मोकळें  । िोििंें  मसींिें काळें  
ओळी िािंल्या ढाळें  । मुतिामाळा जैर्ा 

 
जििोबाचंें अक्षर समिांच्र्ा उतिीची साक्ष पटजििें. जलजहिािंा िाबंण्र्ाची िरूर िाहीं, क्षणाचा जह जिचार 
िको, ऐसपैस िागा सोडलेली, शोध िाहीं. खोडाखोड िाहीं, कृजत्रमिा िाहीं िी लेखणी सरासर एक 
सारखी अथखजलि गंगाप्रिाहाप्रमाणें चालंू. 
 

का ंफेणडि पापिाप । पोणखि िीरींिे पादप 
समुद्रा जाय आप । गंगेिें जैसे 

 
िीं अक्षर म्हणिे ज्ञािी प रुषाचा ब्रह्मजिकार! —अिेकािंा त्र्ाच्र्ापासूि थफूर्ति जमळािर्ाची! 
 

* * * 
 

िंिर प्रश्ि जिचारणाऱ्र्ा मडंळींबरोबर जििोबा जफरािर्ास गेले. लहािपणापासूि जफरणें हा 
जििोबाचं्र्ा िीििाचा एक महत्त्िाचा भाग होऊि बसला आहे, त्र्ाला िे धार्तमक महत्त्ि िेिाि. रोि िहा 
पंधरा मलै जफरणे म्हणिे त्र्ािंा खेळ िाटिो. जफरण्र्ाचे महत्त्ि िे िेहमीं सागंिाि—“हैिरअली पजश्चम 
जकिाऱ्र्ािरूि पूिय जकिाऱ्र्ािर केव्हा ंआला हें कोणास जह समिि िसे. शत्र  एकिम चजकि होऊि िाि. 
राघोबा भरारी आपल्र्ा भराऱ्र्ाच्र्ा िोरािर शत्रूला पराजिि करीि असे. शकंराचार्ांिीं आसेि -जहमाचल 
पर्यटि केलें . “पर्यटि पजरव्रािकाचा धमय च आहे.” िािा िऱ्हेिें जफरण्र्ाचें महत्त्ि िे सागंािर्ाचे. 
 

* * * 
 

संध्र्ाकाळच्र्ा िेिणािंिर, सकाळपासूि बोलण्र्ाच्र्ा इच्छेिें बसलेल्र्ा एका मद्रासी प्रिाशाशीं 
जििोबा िोडेसें बोलले. त्र्ाच्र्ा प्रािंाची माजहिी त्र्ािंीं जिचारलीं. भगूोलाचें सूक्षम अिलोकि त्र्ा प्रिाशाला 
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जह आश्चर्यििक िाटि होिें! ििीि जिघालेल्र्ा सह्याद्री माजसकाचा अंक चाळूि त्र्ािंील सह्याद्रीच्र्ा 
घाटाचंें जचत्र िाखििू िे म्हणाले ह्यािं एिढी च आकषयक िथिू आहे. इिकें  त्र्ाचंें भगूोलाजिषर्ीं पे्रम. 
 

“समुद्रिसने देणि पिशिस्िनमंडिें । 
णिष्ट्िुपगत्नं नमस्िुभ्य ंपादस्परं् क्षमस्ि मे” ॥ 

 
भमूािेजिषर्ींचा जििोबाचंा भस्तिभाि रोि प्राियिेंि प्रकट होिो. िसा च जिच्र्ा ठार्ीं असलेल्र्ा 
िीियथिािाचंा, साध संिाचं्र्ा थिळाचंा अभ्र्ास करण्र्ािं जह प्रकट होिो. जििोबािंा हा अभ्र्ास परम आिंि 
िेणारा िाटिो! 
 

* * * 
 

संध्र्ाकाळ—सूर्ाथिाची िळे. आकाशािं सार्ंप्रभा पसरलेली. पक्षी आपापल्र्ा घराकडे धांि घेि 
आहेि. अशा त्र्ा प्रशािं िळेीं सिय मंडळी िेिण उरकूि उघड्ा हिेंि गच्चीिर बसली. िािा िऱ्हेचें बोलणें 
स रू झालें . 
 

जििोबा—“सेिाकार्य चोिीस िास चालिील िो च सेिक. बाकी मग सगळे सहार्क म्हणािर्ाचे. 
ऋषभिासिी ि कािाचें काम करूि प्रत्रे्क मालािर ठराजिक फार्िा घेऊि आपल्र्ाकडूि होईल िी 
पैशाची मिि करिाि. पण िे सेिक िव्हेि. सहाय्र्क.” 
 

रामेश्वरिी—“प्रत्रे्क मालािर ठराजिक फार्िा कसा होणार? कधीं िोटा जह रे्ईल.” 
 

बाळूभाई—“सरासरी फार्िा पहािर्ाचा. एका मालािं िोटा आला िर ि सऱ्र्ािं िोडा िाथि 
फार्िा रे्ईल.” 
 

रामेश्वरिी.—“व्र्ापारािं फार्िा होण्र्ासाठीं मालाचा भाि िाढजिण्र्ाची िाट पाहणें र्ोग्र् आहे 
कीं िाहीं?” 
 

जििोबा—“भाि िाढजिण्र्ासाठीं िाट पाहाण्र्ास हरकि िाहीं. पण लोकाचं्र्ा िीििाला ज्र्ा 
िथिंूची अजिशर् िरूरी आहे. अशा प्रािजमक िरूरीच्र्ा िथिंूचा भाि िाढेल र्ा लोभािें त्र्ा ि कािािं 
राखूि ठेिणें अधमय आहे. लोक इकडे त्र्ा िथिूसाठीं िळमळि आहेि. आजण हा आपल्र्ा पोळीिर िूप ओढू 
पाहिो हा धमय कसा होणार?” 
 

रामेश्वरिी—“भ ईम गाच्र्ा शेंगाचंा भाि िाढेल म्हणिू िाट पहािी वकिा िाहीं?” 
 

जििोबा—“त्र्ाला काहंीं जिशषे हरकि िाहीं. भ ईमूग काहंीं प्रािजमक गरिेची िथिू िव्हे—जशिार् 
व्र्ापाऱ्र्ािें िरिषांचें बिेट जह बरोबर केलें  पाजहिे. 
 

बाळूभाई—“जबिचूक बिेट करणें कजठण. कारण मालाचा भाि िक्की िसिो.” 
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अण्णा सोलर—“आमच्र्ा शिेींि आम्ही अशा िऱ्हेिें बिेट करिो. गेल्र्ा सालचा फार्िा पाहूि 
त्र्ाप्रमाणें र्ा िषींचा खचय ठरिािर्ाचा.” 
 

जििोबा—“हा,ं ही पद्धजि जिचार करण्र्ासारखी आहे.” 
 

बाळूभाई—“शिेी आजण व्र्ापारािं िोडा फरक िाहीं का?ं” 
 

जििोबा—“हो, शिेी फति अथमािी कृपेिर अिलंबिू. पण व्र्ापारािर अथमािी स लिािी िोहोंचा 
पजरणाम होिो.” 
 

रामेश्वरिी—“समािाला व्र्ापाराची जिशषे िरूरी आहे कार्?” 
 

जििोबा—“जिशषे िरूर आहे असें िव्हे. सिांिा गरिेचा माल राखूि ठेिािा लागेल. पण िें शास्त्र 
फार मोठें आहे. बाळूभाईंिीं त्र्ाचा िेलमध्र्ें अभ्र्ास केला आहे. िे सागंिील. आिकाल मोठ्या मोठ्या 
गोष्टींजिषर्ीं लोक बोलिील. पण साध्र्ा गोष्टी त्र्ािंा समिणार िाहींि. सिांची संपजत्त सारखी करािी, 
कारखािे राष्ट्राचे असाि,े जकिी िरी गोष्टी सागंिील, पण म्हशींचा प्रश्ि कसा सोडिािा, बकऱ्र्ाचंी िाढ 
प ष्ट्कळ होिे, त्र्ाचंें कार् करािें, हें मोठेमोठे जह सागंूं शकि िाहींि.” 
 

बोलिा ंबोलिा ंसृष्टीिर अंधाराचा पडिा पडंू लागला. िारे चमकंू लागले. शांिीचे साम्राज्र् स रू 
झाले. आकाश, िारे, िृक्ष, ििथपजि िणूं कार् प्राियिेसाठीं िर्ार झाले!— र्ा िळेीं पक्षी जह ध्र्ािथि 
बसलेले जिसिाि. आश्रमाच्र्ा इमारिींि छपरागलिच्र्ा कोपऱ्र्ािर िे जिथिब्ि बसूि राहिाि. त्र्ािंा 
त्रास जिलेला जििोबासं खपि िाहीं. “जिद्रा समाजधस्थिजिः” र्ा िचिाची िे साक्ष िेिाि, सियत्र थिब्ििा 
पसरली, प्रत्रे्कािें आपलें  जचत्त आजण आसि व्र्िस्थिि करण्र्ाचा प्रर्त्ि केला. बरोबर आठ िाििा ं
जशिािींिीं प्राियिेला स रुिाि केली. स्थििप्रज्ञाचें श्लोक झाल्र्ािर िें रैिासाचें प्रजसद्ध पि म्हणण्र्ािं आलें . 
 

प्रभुजी, िुम िंदन हम पानी । 
जाकी अगं अगं बास समानी ॥ 
प्रभुजी, िुम घन बन हम मोरा । 
जैसे णिििि िंद्र िकोरा ॥ 
प्रभुजी, िुम दीपक हम बािी । 
जाकी ज्योणि बरै णदनरािी ॥ 
प्रभुजी, िुम मोिी हम धागा । 
जैसे सोनणह णमिंि सुहागा ॥ 
प्रभुजी, िुम स्िामी हम दासा । 
ऐसी भगति करै रैदासा ॥ 

 
प्राियिेिंिर जििोबािंीं त्र्ाचं्र्ा रे्ण्र्ासंबधंीं चार शब्ि साजंगिले. 
 



 अनुक्रमणिका 

आि सकाळीं मी रे्िें आलों. मंडळींिा पाहूि मला अजिशर् आिंि झाला. असा आिंि िेहमीं च 
होिो. कारण मला मंडळींजिषर्ीं आंिूि पे्रमाची ओढ लागिे. परंि , पे्रम असूि जह मी माणसासंंबधंी मोह 
राखीि िाहीं. माझ्र्ाकडे माझ्र्ा शतिींच्र्ा मािािें प ष्ट्कळ मंडळी काम करीि आहेि. त्र्ाचें कारण हें च. मी 
इकडे रे्णार हें ऐकूि मिोहरिी मला भेटण्र्ासाठीं आले. मी चखा कािंीि होिो. िे म्हणाले—“गेल्र्ा 
काहंीं जििसािं िधा िाल तर्ािं बाहेरचीं प ष्ट्कळ माणसें काम कार् चाललें  आहे हें पाहण्र्ासाठीं म्हणिू 
आली. मामा फडके िेट सािगंीपरं्ि िाऊि आले. आपल्र्ा िेिें काहंीं जिशषे काम चाललें  आहे असें िाहीं. 
पण एका जिचाराची मंडळी रे्िें िशी जिसिाि िशी अन्र्त्र जिसि िाहींि. हा रे्िला जिशषे आहे.” हें त्र्ाचंें 
म्हणणें अक्षरशः खरें आहे. 
 

असें असलें  िरी िध्र्ाच्र्ा माणसापं्रमाणें सियत्र िीं िोडीं फार माणसें काम करीि आहेि; त्र्ा 
सिांकडे माझें लक्ष आहे. िेिें िेिें कळकळ आहे िेिें िेिें माझे मि िधेिें. त्र्ाला मध्र्ें िद्या पियि वकबह िा 
मोठमोठे िेश जह आड रे्ि िाहींि. िध्र्ाहूि माझें मि िें जिघिें िें एकिम हजरिारला िािें. िेिें िे 
िेिशमािी आहेि. ििेाचा अभ्र्ास करूि त्र्ािंीं काहंीं प थिकें  जलजहलीं आहेि. माझ्र्ाकडे त्र्ािंी िी 
प थिकें  पाठजिलीं होिीं. रे्िें जह (खाििेशािं) कळकळीची माणसें आहेि. सटाण्र्ाला िे पोििीस आजण 
त्र्ाचंी ४–५ मंडळी आहेि. र्ा सिांकडे माझें लक्ष आहे. 
 

आपणामंध्र्ें र्ा कलेतटरी पद्धजिम ळें  जिल्ह्याचा संक जचि अजभमाि उत्पन्न झाला आहे. आपल्र्ाला 
माणसाकंडे लक्ष जिलें  पाजहिे. प्रािं जिल्हा ह्या िड िथि  आहेि. पजश्चम खाििेशाच्र्ा मंडळींिीं 
सटाण्र्ाकडे लक्ष ठेिलें  पाजहिे. सटाणें फार िूर िाहीं. खाििेशच्र्ा सीमेिर च आहे म्हटलें  िरी चालेल. 
 

आपल्र्ा माणसाकंडे लक्ष ठेिािर्ाचे म्हणिे त्र्ािंा चैिींि ठेिािर्ाचें िाहीं. रामेश्वरिींिीं जिचारलें  
सटाण्र्ाच्र्ा मंडळींिा मी कार् मिि करंू शकेि. मिि त्र्ाचं्र्ा कार्ाशीं समरस झाल्र्ािें होईल. 
एिढ्यासाठीं च आि मी िेििािंा रामेश्वरिी मंडळींिा संत्री िेि असिा ं िको म्हटलें . सतं्र्र्ाचंी कार् 
िरूर? िे जबचारे िेिि होिे. त्र्ािंा त्र्ा महाग संत्र्र्ाचंा रस कशाला? आिारी, माणसािंा फळें द्यािीं. 
जििाकारण औषधािं पसेै घालजिण्र्ापेक्षा ंआिाऱ्र्ािंा फळें जिलेलीं चागंली. मी पोिजिसािंा पाहिो आहे, 
त्र्ाचें शरीर पूिीपेक्षा ंप ष्ट्कळच चागंले झालें  आहे. िें का चैिीिें झालें? िव्हे त्र्ािंा कामाचा रस आहे त्र्ाम ळें 
शरीर प ष्ट झाले. 
 

जिकडे िऱ्हाडमध्र्ें जहरालालिी आहेि. अजिशर् जिजक्षप्ि, िऱ्हेिाईक, त्रासिार्क मि ष्ट्र्. परंि  
एकसारखा काम करिो. शरीराची जबलक ल पिा िाहीं. खेड्ापाड्ािूंि वहड वहड वहडिो. एक घोडें ठेिलें  
आहे. त्र्ािर बसूि जफरिो. जकशोरलालभाई सागंि होिे, “हा घोड्ािरूि पंचिीस पंचिीस मलै वहडिो 
पण त्र्ा घोड्ाला खार्ला जह िेि िाहीं. फति चरार्ला सोडूि िेिो.” मी जहरालालिींिा जिचारले ि म्ही 
घोड्ाला खार्ला का ंिेि िाहीं? िे म्हणाले—“अहो, मला िरी क ठें िीट खार्ला जमळिें?” — िेहाची 
पिा ि करिा ंकाम करणारा मि ष्ट्र्! त्र्ाच्र्ाकडे लक्ष का ंिाणार िाहीं? 
 

िेलमध्र्ें त्र्ािें उपिास केले. िो कोणाचें च ऐकणारा मि ष्ट्र् िाहीं. शिेटीं डॉ. पटिधयिािंीं मला 
िार केली. मी िेव्हा ं त्र्ाला उपिास सोडण्र्ासंबधंीं जलजहलें  िेव्हा ं िो िेलरला म्हणिो, “आिा ं माझ्र्ा 
अजधकाऱ्र्ाचा ह कूम आला म्हणूि मी उपिास सोडिो. ि मचा ह कूम मी मािीि िाहीं.” त्र्ाचें असें माझ्र्ािर 
पे्रम आहे. र्ाचें कारण इिकें  च कीं मी माणसाचं्र्ा िेहाचा मोह राखीि िाहीं. बाळकोबाचें जह माझ्र्ािर 
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जकिी पे्रम! भरिलक्षमणाच्र्ा पे्रमाची उपमा फार मोठी समिली िािे. पण मला िर बाळकोबाचंें पे्रम 
भरिलक्षमणाच्र्ा पे्रमाहूि िरा स द्धा ंकमी िाटि िाहीं. 
 

अशा माणसाचं्र्ा भेटी घेण्र्ासाठी मी इकडे आलों. अम क जठकाणीं गेल्र्ािें कार् काम होईल, 
कार्यिम कार् होईल हा प्रश्ि च िाहीं. कामाचें कार्? काम आपण कोण करणार? परमेश्वर माकडाकडूि 
जह कामें करििो. कळकळीच्र्ा माणसाचंा आंिजरक सबंंध हें च काम, अशीं माणसें भेटलीं म्हणिे जकिी 
आिंि होिो. िें म्हटले आहे िा—“िेिा ं आवलगि िैष्ट्णिासंी” मिोहरिींसारखा मि ष्ट्र् भेटला म्हणिे 
जकिी समाधाि होिें! शरीराची पिा िाहीं, ज्र्ाथिी बोलािर्ाचें िाहींि, अखंड कामािं मग्ि, त्र्ाचंी शाजंि 
जकिी!—हे िऱ्हाडचे सोलि आले आहेि. हे जह मला बोलािीि आहेंि. र्ोग आल्र्ास िाणें होईल. सेिा 
करािी. सज्जिाचं्र्ा भेटी घ्र्ाव्र्ा, र्ािं च श्ररे् आहे. 
 

* * * 
 

र्ािंिर मौि. जििोबा प्राियिेिंिर िेहमी मौि राखिाि. मौिाचें महत्त्ि आम्हालंा समिि िाहीं. 
परंि  त्र्ाचं्र्ा महत्त्िाला सीमा िाहीं. मौिािें आपली िृजत्त आंि िळििू, आंिूि जमळालेली थफूर्ति जििसा 
बाहेर िाटण्र्ाची सत्प रुषाचंी िेहमींची पद्धजि आहे. मौिािूंि परित्त्ि थपशािें पािि झालेली महाकाव्र्ें 
जिघिाि. रात्रींच्र्ा ध्र्ािािूि जििस बििो. जििस ध्र्ािाची िाणी बििे. ध्र्ािाला हािपार् फ टिाि, 
जिश्वसंसाराचा पसंारा िें आपल्र्ा जशरािर घेिें, िे कासंि िाहीं का?ं चालािर्ाचे झालें  म्हणिे अिर्ि 
बाहेर, िाहीं िर आंि. िेिळािं जह कूमयमूर्ति एिढ्यासाठीं च ठेिलेली असिे. जििसािूंि रात्रींचा आजण 
रात्रींिूि जििसाचा बेमालूम कोंब फ टिो; त्र्ाप्रमाणें मौिािूंि जििसाची सगळी साधिा फ टूि जिघािर्ाची 
आजण आईच्र्ा क शींि जििणाऱ्र्ा बाळाप्रमाणें रात्रीं िी सगळी ध्र्ािाच्र्ा स खसमाधींि मग्ि व्हािर्ाची. 
केिढा हा मौिाचा प्रभाि!—ह्या सिय गोष्टी ध्र्ािािं घेिल्र्ा म्हणिे सत्प रुषाचा सिय कार्यिम ि पाहिा ंजह 
ओळखिा ं रे्िों. जििसा कमयर्ोग; संजधकाळीं प्राियिा; भस्ति; रात्रीं ध्र्ाि—समाजध; चोिीस िासाचंा 
कार्यिम. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ५१ िें 
 

दोन आश्रम 
 
पणश्चम खाििेशाि कासारा आजण िािरी र्ा िोि जठकाणीं पू. जििोबािींच्र्ा हथिें आश्रम उद घाटि समारंभ 
व्हािर्ाचा होिा. म्हणूि मंडळी गडबडींि होिी. िारीख ३ एजप्रल १९३५ ला सकाळीं चाजळसगािं थटेशििर 
मंडळी िमा झाली. प ण्र्ाहूि अण्णासाहेब िाथिािे, पूिय खाििेशािील काहंीं कार्यकिे, पू. जििोबा, 
त्र्ाचं्र्ाबरोबर अच्र् ि िेशपाडें, ििू, ि काराम ठाकूर ध ळ्र्ाहूि मोटार घेऊि आलेला श्रीराम ि चचा 
करण्र्ासाठीं जशिािी आले होिे. मंडळींसह मोटार आठ िाििा ं ध ळ्र्ाला रे्ऊि पोंचली. िाबडिोब 
कामाला स रुिाि झाली. सबधं महाराष्ट्राच्र्ा िकाशासंबधंी छंिासंबधंी चचा झाली. बाळूभाईंिी 
कासाऱ्र्ाच्र्ा कार्यिमासबंंधी चचा केली. हिामि चालली असिािंा जह कामािं खंड पडला िाहीं. त्र्ा 
िळेीं गीिाईिंील शब्िाचं्र्ा व्र् त्पत्तीचा कच्चा खडा प ढें ठेििू बोलणें चाललें  होिें—“िथमािसतत्तः सििं 
कारं् कमय समाचर”—भगििंाचंी आज्ञा च प्रत्र्क्षरूपािं जिसि होिी!!! 
 

* * * 
 

िेिणाची िळे झाली. मंडळींच्र्ा थिागिाच्र्ा रूपािें रामेश्वरिींच्र्ा भोििपे्रमाला साहजिकच 
भरिी आली होिी. पािािंर जिरजिराळे पिािय ि फळें ठेिलीं होिीं. अिात् जबिमसाल्र्ाचें श द्ध साजत्त्िक 
असे च हे पिािय होिे. िे पिािय पाहूि जििोबा म्हणाले “इिके पिािय पाहूि मी घाबरूि च िािो! माझें 
िेिण िीट होि िाहीं. पाहूि च िृस्प्ि होिे. भणसाळीभाईिंीं ५०—५५ जििस उपिास केले. त्र्ािंिर िे िडेे 
झाले. त्र्ा िडेािं िे मोठमोठ्यािें हाकंा मारीि पेढा लाि, बरफी लाि, असें त्र्ाचंें एकसारखें चाले. 
बाळकोबा, स रेंद्रिी मला त्र्ासंबधंी पत्रें जलहींि. मीं म्हटलें  र्ािं आश्चर्य कार्? ५०–५५ जििसाचें उपिास 
म्हणिे कार् सामान्र् िथि  आहे? त्र्ाचंी िशी अिथिा झाली पण आमची कशी होईल हें कोण सागंूं शकिो! 
िे असे एकसारखे मागि स टि. पण त्र्ािंा कोणी काहंीं िेि िसे. त्र्ाचं्र्ा भोििी िर प ष्ट्कळसे पिािय ठेिले 
असिे िर त्र्ाचंी पाहूिच िृस्प्ि झाली असिी.” 
 

* * * 
 

िेिण ‘झाल्र्ािंिर िेहमींप्रमाणें िकली उपासिेला मंडळी बसली. जििोबाचंी गजि आिा ंसरासरी 
११५ रे्ऊं लागली आहे. मडंळी गंभीरपणें कािंीि होिी. कािंल्र्ािंिर ित्तचूा “गोल्डि रेझरी” चा िगय 
जििोबा घेऊं लागले. अलीकडे ित्त ूजििोबाबंरोबर असल्र्ाम ळें  रोि त्र्ाचा िगय चालू असिो. अहो भाग्र्च 
िे! “गोल्डि रेझरी” जििोबाचें आिडिें प थिक. उच्च काव्र्ािंिािं ििळ बसणाऱ्र्ास िळेेचें भाि रहाि 
िाहीं, इिका आकषयक िगय! िािूिें भारल्र्ाप्रमाणें ऐकणाऱ्र्ाची स्थिजि होिे! “कजिः िान्ििशी”—ििीि 
थफ रणािें भरलेलीं िातर्ें—त्र्ाचंें थपष्टीकरण —ज्ञािाचा अथखजलि ओघमि ष्ट्र्ाला मंत्रम ग्ध करिो! 
“जशष्ट्र्थिोहं शाजध मा ंत्िा ंप्रपन्नम्” ही िृजत्तमात्र पाजहिे. 
 

* * * 
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र्ािंिर रे्िें िमलेल्र्ा मंडळींिा थिकियव्र्ाजिषर्ीं जििोबािंीं उपिेश केला. िे म्हणाले, “थििः 
सियथि अपयण केल्र्ाजशिार् आिा ंआपले काम प ढे िाणार िाहीं.” आिा सिय प ढाऱ्र्ाचंी ब जद्ध िकलेली 
आहे. कार् करािें हे कोणाला जह िीट समिि िाहीं.” परिा ं िध्र्ाला सकाळची प्राियिा झाल्र्ािर 
लक्षमीिासभाई माझ्र्ाकडे रे्ऊि बसले. अधंाराम ळें  िोि-चार जमजिटें मला समिलें  च िाहीं. िे म्हणाले, 
“जििोबा, आिा ं खािीचें कसें होणार? काहंीं स चि िाहीं. हे काम आिा ं प ढें सरकि च िाहीं.” 
त्र्ाचं्र्ासारख्र्ाचंी ही स्थिजि मग इिरािंा कार् स चणार? माझी ब जद्ध स द्धा ंजकत्रे्क जििस काम िेईिा. पण 
मी हार कधीं खाि िाहीं. िाबडिोब मला मागय स चला. माझा सिय िळे मी कािंण्र्ाकडे जिला. रहाट कािंिा 
कािंिा मला थफूर्ति जमळंू लागली. िािा कल्पिा जमळंू लागल्र्ा. उिाहरणािय साधिपरीक्षणाचा एक 
जसद्धािंच मला कळला. िें साधि लिकर आत्मिशयि करील िें उत्तम समिािें. िें साधि िें साधि 
बिजिण्र्ासाठी लागणारा खचय ज्र्ाथिीि िाथि लिकर भरूि काढील, त्र्ाची आत्मिशयि करण्र्ाची शस्ति 
अजधक. आत्मिशयिाचा हा अिय. र्ा दृष्टीिें िकली हेंच सिोत्तम साधि ठरेल.” इ. इ. इ. 
 

* * * 
 

संध्र्ाकाळीं जफरिा ं जफरिा ंिािा प्रकारचे प्रश्ि मंडळी जिचारीि होिी. त्र्ामध्र्ें च गीिेसबंंधीं जह 
वकजचि प्रश्िोत्तरें झाली. 
 

जशिािी—“१८ व्र्ा अध्र्ार्ािं माझा मत्सर करिो त्र्ास ज्ञाि सागंूं िरे् इ. जििचेि आलें  आहे, 
त्र्ाचा अिय कार्?” 
 

जििोबा—“मी म्हणिे, रे्िें परमात्मा असा अिय आहे. परमात्म्र्ासबंंधी ज्र्ाला जिष्ठा िाहीं, िो 
िास्थिक आहे त्र्ाला सागंूि उपर्ोग होणार िाहीं. उपिेशाचें ग्रहण व्हािर्ाचें िाही.” 
 

जशिािी—“मंजिरािं अथपशृ्र् िर रे्ि िाहींि च (त्र्ािंा मोकळीक िसल्र्ाम ळें  ि जशक्षणाच्र्ा 
अभािाम ळें) पण िेिें प्रिचिाजि कार्यिम करण्र्ािें त्र्ािंा मोकळीक िाहीं असे होिें. िर मंजिरािं कार्यिम 
ठेिण्र्ासंबधंीं कार् धोरण असािें?” 
 

जििोबा—“शतर् जििकें  मंजिरािं हे कार्यिम िसाि ेच” र्ािंिर प्राियिा होऊि जिकडे जिकडे शािं 
आजण सामसूम झालें . 
 

िारीख ४ एजप्रल १९३५ सकाळीं जित्र्ाप्रमाणें प्राियिाजि कार्यिम झाले. मंडळीं बरोबर चचा ि सूि 
कािंणें चाललेंच होिें. इितर्ािं त्र्ािंी सिय संभाषण बंि करूि जकशोरलालभाईंिा पत्र जलजहण्र्ास 
स रुिाि केली. पत्र गीिेसबंधंी असूि जकशोरलालभाईिंीं केलेल्र्ा (ग िरािींि) स्थििप्रज्ञाच्र्ा श्लोकाच्र्ा 
भाषािंराजिषर्ीं सूचिाििा होिें. भाषािंर बापूिींिीं मान्र् केलें  असूि महािेिभाईिंीं त्र्ाला काहंीं सूचिा 
िोडल्र्ा होत्र्ा. िें भाषािंर ि पत्र प ढील गीिा चचेथिि उपर्ोगी म्हणिू प ढें िेऊं— 
 

गस्थिप्रज्ञना िंक्षिो 
 

(गीिा अ. २ श्लो. ५४ िी ७२) 
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अजुशन बोल्या 
 

गस्थिप्रज्ञ समाणधस्थ िेना, केर्ि णिन्द्ह र्ा?ं 
गस्थरबुणद्ध िदे केम बेसे रहे फरे 

 
भगिान बोल्या 

 
ज्यारे जे छोडीं दे, पाथश कामना मनजी बधी 
आत्मामा ंज रहे िुि के िाये गस्थिप्रज्ञ िे 
दु खे जे दु ख ना पाये, िृष्ट्िा ना सुखनी करे 
णिना रागभयक्रोध िे मुणन गस्थरबुणद्धनो 
तया ंये मोह ना जेने सारंु के नरसंु माये 
न करे हषश ने दे्वष िेनी बुणद्ध थई गस्थर 
पाथश कािबो जेम संकेिें सहु अगंने, 
भोगधी, इणंद्रयो िेम खेंिें, िे गस्थरबुणद्धनो. 
णिषयोरे, भिें र्ािं णनराहरी मनुष्ट्यना 
परंिु रस ना िामे, िे िाम आत्मदर्शने. 
यत्नो छिायं ज्ञानी ये नरनंु मन 
इणंद्रयो खेििी मस्ि िेगथी णिषयो भिी. 
णिषयोनु धये ध्यान िेमा ंआसगति उपजे 
जन्द्मे आसगति थी काम कामथी क्रोध ऊपजे 
क्रोधथी मूढिा आि,े मूढिा स्मृणिने हरे 
स्मृणिनार् हिे बुणद्ध बुणद्धनारे् स्िनार् छे 
परंिु राग ने दे्वष छोडी स्िाधीन इणंद्रये 
णिषये ििशिो योगी पामे णित्तप्रसन्निा 
पामे प्रसन्निा िेना दु खोनो क्षय थाय छे 
प्रसन्नणित्तिाळानी बुणद्धर्ीघ्र बने गस्थर 
भमिी इणंद्रयोमाथंी, जेनी पंूढे भमे मन 
िायु खेिे जळे नौका, िेम िे बुणद्धने हरे 
माटे जे अकुंरे् राखे इणंद्रयो णिषयोथकी 
िोपासे थी महाबाहो नेनी बुणद्ध थई गस्थर 
जे णनर्ा सिशभूिोनी िेंमा जािि संयमी 
जेमा ंजािि सौ भूिो िे णनर्ा मुणन ज्ञाणननी 

सदा भरािा गस्थरमूळ सागरे 
पेसे जळो जेम सहु णदरे्थी 
जेमा प्रिरेे् सहु काम िेम 
िे र्ाणंि पामे न णह भोगपे्रमी 

छोडी सौ कामनाओने जे ििे थई णनस्पृही 
अहंिा ममिा छाडंी िे पामे र्ाणंि भारि 
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आ छे ब्राम्ही गस्थिी पाथश िे पाम्ये मोहना रहे 
राखिा अंिकाळे ये ब्रह्मणनिािने िंहे 

 
जििोबाचंें पत्र— 
 

१—“ििे, बेसे, रहे फरे’ आमा ंचार िथि ओ िार् छे. त्रण िोइए “हरे फरे” —(महािेिभाई)—
सारु लागि ं ििी । 
 

२—“ज्र्ारे िे”—आिे माटे “त्र्ारे िे” िोइए. “र्िा” शब्ि कालिाचक ििी. लक्षणिाचक छे. 
भाषािंर “प्रिहाजि र्िा कामान्” िेि  ंकजररे् िोरे् चाले ि ओ. आि ं जिगमि “जिहार् कामान् र्ः सिान्” 
(श्लो. ७१). 
 

३—आात्मिा ि ष्टः—“आात्मिा” रही गर् —ं“आत्मा िकीि रे” ‘ि ष्ट’ — महािेिभाई बरोबर ििी. 
आामा ं‘आत्मिा एि’ िार् छे. 
 

४—के ‘िारे् स्थििप्रज्ञिे—“स्थिि–प्रज्ञ” शब्िि ं उच्चारण आमा ंपजिि िार् छे. 
 

५—छोडी िे—मिे आि  ंव्र्ाकरणहीि उच्चारण गमि ं ििी. 
 

६—ि ःखे िे ि ःख िा पामे—आमा ं एकि “ि ःख” शब्ििा (१) ि ःखिार्क संिोग अिे (२) 
मािजसक व्र्िा आम बे अिय लेिा पडे छे. िेिे बिले “उिेग” शब्ि शो खोटो? 
 

७—िे म जि स्थिर ब जद्धिो—म जि िे स्थिर ब जद्धिो चालश?े “िे म जि” बोलिा िािा ंजि िीघय िार् छे 
िे मिे कठे छे. 
 

८—‘तर्ा ंरे् मोह िा िेिे’—आमा ं७ अक्षर छे. आठ िोइए. 
 

९—“अिजभथिेह” िो अिय “मोह” बह  िूर िार् छे. 
 

१०—पािय काचबो िेम—७ अक्षर 
 

११—“भोगिी जिषर्” शब्ि िोइए. आि ं जिगमि श्लोक ६८ छे. मूळमा ंबने्न जठकाणे इंजद्रर्ािय आि े
छे. 
 

१२—“स्थििधी ठर्ो”—महािेिभाई, मिे बने्न शब्िो गमिा ंििी । 
 

१३—“जिषर्ो रे” भले शािं—आ मिे म द्दल गमि ं ििी । जिषर् त्र्ागिी मर्ािा अिे उपर् तििा 
बने्नि ं िशयि गीिािा ंमूळ श्लोकमा ंमिे िार् छे. ि ओ १८ मा ंअध्र्ार्मा ं“शब्िािीन् जिषर्ान् त्र्तत्िा रागिेषौ 
व्र् िथर् च.” 



 अनुक्रमणिका 

१४—ज्ञािी रे् िरि ं मि—“ज्ञािीं िो अिय ओछो कखो पडे छे. मूळमा ं‘जिपजश्चत्’ छे. मि मा ंछे.—
“बलिान् इंजद्रर्ग्रामो जििासंमजप कषयजि” “ज्ञात्र्ाच्र्ाजह मिास” (गीिाई) ज्ञािी शब्ििी उच्चिा िाळििी 
र्ोग्र् छे. 
 

१५—िेिी ब जद्ध िई स्थिर—अहीं िेम ि ५७ मा ं ‘ब जद्ध’ िे बिले ‘प्रज्ञा’ शब्ि राखिो उपर् ति छे. 
“स्थििप्रज्ञ” शब्ि िापरिोि छे पछी “िेिी प्रज्ञा िई स्थिर” कहेिामा ं“स्थिर-प्रज्ञ” िो अिय थहेिे. आिी 
िार् छे. 
 

१६—ब जद्ध—िाश ेथि–िाश छे—अप्रसन्न अिे स्तलष्ट लागे छे. 
 

१७–‘जिषर् िियिो र्ोगी पामे जचत्त–प्रसन्निा”—आटलो ि चरण िाणे जिषर्ोमा ंिियिाि ं महत्त्ि 
िणयि करिो होर् िहीं िेम लागे छे. आिो सबंंध आगळिा “थिाधीि इजंद्ररे्” िी सािे छे पण काि उपर िो 
िो आटली ि असर िार् छे. 
 

१८—“जिधेर्ात्मा—र्ोगी आ बरोबर ििी. जिधेर्ात्मा एटले थिामी अििा मालक. 
 

१९—“ि ःखोिो क्षर् िार् छे—आमा ंसियि ःखािा ंहाजििो भािािय िो आि ेछे. केम के ‘क्षर्’ शब्ि 
पूणाियक छे. छिा ं‘सिय’ शब्ि आि ेिो सारंु “अथर्—िेिा”ं छोटी शकार्. 
 

२०—प्रसन्न जचत्तिाळािी—“बाळो” मिे कजििामा ंगमिो ििी. 
 

२१—बिे स्थिर—“बिे” कठे छे. 
 

२२—अर्ोगीिे िहीं ब द्धी इ.—अर्ोगी. एटले र्ोगी िहीं िे िेम के संन्र्ासी, पत्िर, पाणी इ. 
अर् ति शब्ि पाजरभाजषक छे. िेिो अिय इजंद्रर्जिग्रहजििािो एिो िार् छे. ि ओ अ. ५ मा ं“अर् तिः काम 
कारेण फले सतिो जिबध्र्िे” “िळी ‘अर्ोगी’ शब्ि कृजत्रम अिे ििो प्रर्ोग गणार्. िेिी ‘अर् ति’ शब्ि 
राखिो र्ोग्र्. 
 

२३—अर्ोगीिे िहीं ब द्धी अर्ोगीिे ि भाििा इ.—मूळ श्लोकिो अक्षरािय आमा ंआि ेछे. पण मूळ 
श्लोकिो भाि टीकाकारो भाग्रे् ि समज्र्ा छे. अिे आ भाषािंरमा ं मूळिी िेम ि िे म ग्ध रहे छे. म ख्र् 
प्रकरण स्थििप्रज्ञि ं छे. एटले ब जद्ध स्थिर करिाि ं. िेिे अगे इंजद्रर्-जिग्रहि ं प्रकरण श्लोक ५८—६८ मा ंआि े
छे. इंजद्रर्जिग्रहिगर ब द्धी ििी रे् िथि  अन्िर् अिे व्र्जिरेक बने्न रीिे िशािी (श्लोक ६२—६५) अिे हि े
ब द्धीिे अभाि ेशी रीिे िाश छे िे बिाि ेछे. 
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युगति 

 

 
।  
बुणद्ध (एटिें संयम) 

।  
भािना —आिो आमा ं क्रम छे—मूळनो अन्द्िय आम करिो जोइए—नागस्ि बुणद्ध  

अयुतिस्य (अप एि) न ि अयुतिस्य भािना इ. । 

र्ाणंि  
।  
सुख  

 
आम अिय ि कजररे् िो “भाििािगर शाजंि अिे स ख िहीं, अिे र् स्तििगर भाििा िहीं माटे र् ति िा” आिो 
अिय छे. िो पछी “िास्थि ब जद्धः अर् तिथर्” ए िचि अद्धर रही िार् छे. अिय आिो िोशो. “ब द्धीिगर 
भाििा, शाजंि, स ख िहीं अिे र् स्तििगर ब जद्ध िहीं. माटे र् ति िा.” भाििा एटले ब जद्धमािी उत्पन्न ििी 
जिष्ठा. आ सरणी गीिाईमा थपष्ट करी छे. 
 

२४—तर्ािंी स ख अशािंिे—आिा करिा ंमहािेिभाईि ं “तर्ािंी शाजंिजििा स ख” पसंि करंू छ ं. 
 

२५—िेिी पूंठे भले मि....िे ब जद्धिे हरे—आ संबधं बरोबर ििी. इंजद्रर् ब जद्धिे हरे छे. एम 
केहिािी मिलब ििी. “जिचारिा ंइंजद्रर्ाणा ं(मध्र्ें) र्त् (इंद्रीर्) मिः अि जिजधर्िे”—एम िमे लीध ं लागे 
छे. ह ं माि ं छ ं  काम—र्त् मिः (िे मि) जिचारिा ंइजंद्रर्ाणा ंअि जिजधर्िे. 
 

महािेिभाईए लीध ं छे आम—र्न्मिः (र्थर् मिः) जिचारिा ंइंजद्रर्ाणां अि जिजधर्िे िथर् (अथर्) 
ित् मिः.....इत्र्ाजि. 
 

२६—अंक श ेराखे जिषर्ो िकी—िकी अंक श ेराखि —ंए भाषािंरमािंी अिय जिकळिो ििी. िळी 
आ छे जिगमि श्लोक ५८ ि ं िे िा िेिी भाषा आमा ंहोर् िो सारंु. 
 

२७—िेिी ब द्धी िई स्थिर—ि ओ सूचिा १५. 
 

२८—माटे िे.....“िेिी िे” सारंू. 
 

२९—िे जिशा म जि ज्ञाजििी—व्र्ाकरण-िोष. आम कही शकार् िे ज्ञािी म जििी जिशा. 
 

३०—“सरा भरािा स्थिरमूळ”—सिा भरािंा छिा ंस्थिरमळू—एिो अिय प्रकट ििो िोइरे्. 
 

३१—स्थिर-मूळ—आिो अिय ह ं समज्र्ो ििी. 
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३२—सिा भरािा स्थिर-मूळ सागरे—छंि बरोबर ििी. अक्षरो १२ िर्ा ११ िोइरे्. 
 

३३—पेसे िळो िेम सह  जिशिेी—आपूर्यमाणमा ंिो सह  जिशिेी कऱ्र् ं लागे छे. घणा आम अिय करे 
छे. “ह ं ए माििो ििी.” “आपूर्यमाणपक्ष” अिे “अपक्षीर्माणपक्ष” एम बे संज्ञार्ो श तलपक्ष अिे कृष्ट्णपक्षिे 
माटे उपजिषिमा ंआि ेछे. आ-पूरं्माण एटले ‘जित्र् भरािो’ अिे अपक्षीर्माण एटले जित्र् क्षीण ििो. िेिी, 
आपूर्यमाणिो अिय “सिा भरािा” मा ंआिी गर्ो....‘सह  जिशिेी’ अिजधकृि. 
 

३४—िेमा ंप्रिशे—ेआम कहेिािी अिय प्रकट ििो ििी. शमी िार् छे एिा अियिो िोइरे्. ि ओ 
‘अिासतिी-र्ोग’ अिे गीिाई. 
 

३५—िेमा ंप्रिशे ेसह  काम िीचेिा चरणमा ंभोग-पे्रमी छे. िेिी काम िे बिले “भोग” शब्ि ह ं पसंि 
करंू छ ं. 
 

३६—िे शाजंि पामे ि जह भोगपे्रमी—आिो अन्िर् छे. गीिामा ं िे िधारे थपष्ट िार् छे. ‘स 
शाजंिमाप्िोजि ि कामकामी’ ग िरािी भाषािंरमा ं “िे शाजंि पामे ि ही” एमे सहेिे लई शकार् छे. अिे 
जकशोरलालभाईिे िे ि िोइरे् छे. आखो भव्र् श्लोकजिषर्ीं माणसि ं िणयि छे एम िेओ समिे छे िे कोई 
पण रीिे मान्र् करी शकाि ं ििी. िे शाजंि पामे, ि िे भोग-पे्रमी एिा अियक कंईक िोइरे्—(छंिमा केम 
म कार् िे िोि  ंपडश)े. 
 

३७—भोग—पे्रमी—‘ग’ उपर आगळिा ं ‘प्र’ िो आघाि आि े छे, िे छोडिो पडे छे. किाच 
ग िरािीमा ंए चालि ं हश े–काम-कामी-िो अिय ‘पे्रमी’ मा ंआििो ििी. ि ओ गीिाई ‘भोग-ल ब्ध’ ७१ + 
कामिी पाछळ पडेलो एिी झखंिा करिो एिो अिय छे. 
 

३८—िे ििे िई जिःथपृही—अिय ठीक छे. पण “स्थििप्रज्ञ केम फरे” िा िबाि िेि  ंकंईक आमा ं
अजभपे्रि छे. िेिी—“िे फरे” िधारे स ंिर. ‘फरे िो’ अक्षराि िई िार् एिो डर राखिािी िरूर ििी. 
 

३९—िई जिःथपृही—व्र्ाकरण “जिथपृह” मागे छे. िेिी मागणी थहेिे पूरी पाडी शकार्. 
 

४०—“भारि” अिजधकृि पािपूरण िेखार् छे. 
 

४१—आ छे ब्राह्मी स्थिजि पािय—“आ ब्राह्मी स्थिजि छे पािय” चाले? स्थिजि मा ं“जि” िीघय बोलिी 
पडे छे. िे एम िो ग िरािींमा ंखपी िश.े पण मारी मिःस्थिजि ए सहि करिी ििी. 
 

४२—राखंिा अंिकाळे रे्—आमा ह ं सहमि ििी. ब्राह्मी स्थिजि प्राप्ि िर्ा पछी “िैिा ं प्राप्र् 
जिम ह्यजि” मोहिो संभि ि ििी एम कह्या ंपछी “राखंिा” इ. जिरियक लागे छे. ब्राह्मी स्थिजि प्राप्ि िर्ा 
पछी मि ष्ट्र् चजलि ििो ििी. अिंकाळ िेिा जिष्ट्फळ गणािो समरे् पण चजलि ििो ििी. अिे िेिी ब्रह्म-
जििाण मेळि े छे एिो अिय छे. आमा ं ब्राह्मी स्थििीिो मजहमा छे. अंिकाळजिषर्क कियव्र्सूचिा आमा ं ह ं 
िोिो ििी. 
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पणरणर्ि–सूिना 
 

४३—“स्थििप्रज्ञिा जचन्ह शा?ं” एम कही िळी पाछ ं “स्थिरब जद्ध ब जद्ध ििे केम” इ. (र्ाप ढें 
मराठींि मिकूर) अलग प्रश्ि, स्थििप्रज्ञ, स्थिरब जद्ध असे िगेळे शब्ि िापरूि जिचारल्र्ाम ळें  स्थििप्रज्ञ 
आजण स्थिरब जद्ध िोि िगेिगेळीं माणसें आहेि कीं कार् असा भास होिों. मूळ गीिेंि च असें आहे. पण 
संथकृिािं िें चालूि िािे म्हणूि िो ‘स्थिरब जद्ध’ शब्ि अिीबाि गाळिा ंआला िर चागंलें  होईल. 
 

ध जलर्ा ४-४-३५. 
 
श्री. जकशोरलालभाई, 
 

ि म्हालंा आि हें रिािा करािर्ाचे च होिें. त्र्ाप्रमाणें शिेटीं रिािा करीि िर आहे. पण िें जह िोडें 
घाईिें च. जिधार्क सूचिा करणें माझ्र्ा ग िरािी ज्ञािाच्र्ा अपूणयिेम ळें  कजठण च म्हणूि टीकात्मक सूचिा 
च बह िेक केल्र्ा आहेि. 
 

जििोबाचे प्रणाम. 
 

* * * 
 

र्ािंिर मोटारलॉरींि बसूि मंडळी कासाऱ्र्ाच्र्ा समारंभासाठीं जिघाली. परंि  मध्र्ें च अकरा 
मलैािंर मोटार जबघडल्र्ाम ळें  सिय मंडळीसह मोटार ध ळ्र्ास परि आली. मग टूवरग कारमध्र्ें जििडक 
मंडळी िेिढी कासाऱ्र्ाकडे गेली. ठरलेल्र्ा कार्यिमाला िोि—अडीच िास उशीर झाला. मंडळी बरी च 
िमली होिी. गेल्र्ाबरोबर कार्यिमाला स रुिाि झाली. मंडळीमध्र्ें जस्त्रर्ा ि म लें  जह बरीं च असल्र्ाम ळें 
आरंभीं फार गलका भासला. जििोबािंीं त्र्ा गलतर्ामध्र्ें च स रुिाि केली. “आप लीर्ा बळें िाहीं मी 
बोलि” हा अभगं प्रिम म्हणिू लोक शािं झाल्र्ािर त्र्ािंीं भाषणास स रुिाि केली. 
 

“माझ्र्ा खेडेगािंािंल्र्ा भािािंो आजण बजहणींिों, ि म्ही रे्िें िमला आजण जिशषेिः रे्िें बऱ्र्ा च 
प्रमाणािं मजहला आल्र्ा र्ाबद्दल मला फार आिंि झाला. ि सरी गोष्ट —आम्ही लिकर रे्णार होिों. पण 
मध्र्ें च मोटार जबघडल्र्ाम ळें  उशीर झाला र्ाबद्दल क्षमा कराल. मोटारिाल्र्ाम ळें  मोटार जबघडली हें िरी 
खरें आहे, िरी त्र्ाबद्दल त्र्ाला िोष िेण्र्ािं, त्र्ाच्र्ािर रागािण्र्ािं काहंीं हंशील िाहीं. माणसाच्र्ा हािूि 
होिे च. िेव्हा ंउशीर झाल्र्ाबद्दल क्षमा मागणें च र्ोग्र् ठरेल. जिसरी गोष्ट मला सागंािर्ाची िी ही कीं, 
सिांिीं बोलणें चालंू असिािंा शािंी राखािी. आजण चौिी गोष्ट अशी कीं कोणी िर मध्र्ें च बोलि असेल 
िर बोलंू िका म्हणूि कोणी म्हणूं िरे्. िें माझें काम. मी िें पाहूि घेईि. मी फार िेळ सागंणार िाहीं. िोडा 
च िळे सागेंि. पण िें सागंण्र्ापूिीं िे जिकडे िूर कोण बसले आहेि त्र्ािंीं िरा ििळ रे्ऊि बसािें म्हणिे 
सिांिा ऐकंू रे्ईल, ि सागंण्र्ाला बरें पडेल. 
 

आपण हे सिय लोक आजण र्ा बजहणी कशासाठीं िमलो? रे्िें मेििािी िाहीं, जखरापि जह रे्िें 
जमळािर्ाची िाहीं. मग मेििािी क ठली? मग आपल्र्ा रे्ण्र्ाचें कारण कार्? ि मच्र्ा गािंािं आि िेि 
आला आहे म्हणूि आम्ही रे्िें िमलों. िो िेि कोठें राहिो? ि म्ही म्हणाल िेि आकाशािं राहिो. िेि 



 अनुक्रमणिका 

आकाशािं राहिो हें खरें च आहे. पण िो िजमिीिर जह राहिो. र्ा भजूममािेमध्र्ें जह त्र्ाचा िास आहे. िो 
सगळीकडे च राहिो. िरी पण िो आि रे्िें आला आहे. िेि सगळीकडे राहिो. िरी िो कोठें ज्र्ाथि 
राहिो, कोठें कमी राहिो. उिाहरणािय ििींचें पाणी कोठें खोल, कोठें उिळ असिें. िेि सगळीकडे च 
राहिो. पण िो साध सिंाचं्र्ा हृिर्ािं जिशषे रीिीिें असिो. आि ि मच्र्ा गािंांि साध  राहण्र्ास आले. 
म्हणूि मी म्हणिों कीं ि मच्र्ा गािंीं िेि राहण्र्ास आला. 
 

ि मच्र्ा गािंी िोि माणसें राहण्र्ास आलीं. बाळूभाई (मेहिा) ि मच्र्ा पजरचर्ाचे च आहेि. त्र्ाचंी 
ओळख मी कार् करूि िेऊं? पण ि म्हालंा िसलेली ओळख मी करूि िेिों. बाळूभाई आिकालची प ष्ट्कळ 
जिद्या जशकले. मजॅरक, बी. ए., एम्. ए., एल्. एल्. बी. सिय काहंीं जशकले. आिा ंफति िडे लागािर्ाचें 
उरलें  होिें. िें िडे महात्मािींिीं लािलें . िें िडे म्हणिे सेिचेें िडे. ध ळ्र्ाला िेलमध्र्ें त्र्ाचंी सेिािृजत्त मीं 
पाजहली. र्ा जठकाणीं हे र्शििंराि पाटील आहेि, हे सीिाराम पाटील आहेि, र्ा भल्र्ा लोकाचंी काहंीं 
सेिाचाकरी करािी र्ा हेिूिें ि मच्र्ा गािंीं हे आले आहेि. आजण ि सरे सेिक िे आहेि िे जििामच्र्ा 
राज्र्ािंले आहेि. िे ध ळ्र्ास िेलमध्रे् होिे. िंिर िाजशक जिल्ह्यािं त्र्ािंीं काम केलें  आजण आिा ं िे 
ि मच्र्ाकडे आले आहेि. त्र्ाचंें िािं अच्र् ि िेशपाडें. िर हे िोि सेिक ि मच्र्ा गािंीं आले म्हणूि मी 
म्हणिों कीं आि ि मच्र्ा रे्िें िेि आला आहे. 
 

आिा ंि मचें काम कार्? मी िोडतर्ािं गोष्ट सागंिों. पूिीं मी जकल्ले पहाि पहाि, साध संिाचं्र्ा भेटी 
घेि घेि काहंीं जििस महाराष्ट्रािं जफरलों. पार्ीं च जफरि असे. त्र्ा िळेची गोष्ट. जफरिा ंजफरिा ंमी गेलों 
रार्गडािर. आिा ंमी र्ा म लाचंी परीक्षा च घेिो. रार्गड माहीि आहे रे कोणाला?—एक म लगा (भीि 
भीि) “समाजध आहे िेिे.” “अरे, समाजध खरी पण कोणाची?” म लगा, “जशिािी महारािाचंी”. त्र्ा 
समाधीची गंमि पाजहली. जशिािी महारािािंा आि िोि-िीिशें िष ेझालीं िरी अिूि त्र्ाचंी समाजध िीट 
झाली िव्हिी. जकल्ल्र्ािर जशिािी महारािाचंी खूण काहंीं च िव्हिी. िेव्हा ंमी जिचार करंू लागलों ही 
जशिािी महारािाचंी रािधािी रे्िें आि एक लहािशी पडकी वभि जिसिे. र्ा पलीकडे जशिािी 
महारािाचंें काहंीं च जशल्लक िसािें र्ाचें कारण कार् असािें? कार् हे झोपड्ािं रहाि असाििे? पण 
चमत्कार असा कीं प ढें प्रिापगडािर जफरािर्ास गेलों. िेिें िेिीचें भव्र् िेऊळ पाजहलें . िगडािें बाधंलेलें  
मंजिर िें. बाधंलें  केव्हा ंिर जशिािी महारािाचं्र्ा िळेीं. पण िसें आिा ंच बाधंलें  आहे असें जिसलें . हा असा 
फरक का?ं जशिािी महारािाचंें घर स द्धा जशल्लक िाहीं. आजण हें िेऊळ अगिीं शाबूि ििें कोरें असें का ं
व्हािें? ही कार् मौि आहे? र्ाचें कारण जशिािी महारािाचं्र्ा ग रुची जशकिण. िेिाचें िैभि िाढिािें ही 
त्र्ाचंी जशकिण. िेहाचें िैभि िको. िैभि िेिाचें पाजहिे. र्ा िेहाला जमरजिण्र्ािं कार् अिय आहे? हा िेह 
िर शिेटीं उरि िाहीं च. सागंा, रे्िें कोणाच्र्ा पणिोबाचंें पणिोबा हर्ाि आहेि? िाहींि. का ंिाहींि? 
रे्िें ििीच्र्ा काठंीं कोठें थमशाि आहे िा? िें च र्ाचें कारण. कार् रे म ला िंू थमशािािं गेला होिास का ं
कधीं? म लगा—“िाही”. “मग हें बघ ि ला जह एकिा ंिेिें िाि ेलागेल बरं कां” (सिय हंसिाि) —म्हणूि 
जशिािी महारािाचं्र्ा ग रंुिीं जशकजिलें  होिें की िैभि िेिाचें िाढिािें. िेहाचे िैभि िको. 
 

गािंच्र्ा लोकािंा असें िाटलें  पाजहिे कीं आम्ही आमचें घर कसें जह चालििू घेऊं. पण आश्रम? 
आपलें  हें मंजिर? —र्ािं काहंीं उणें पडंू िेणार िाहीं. आश्रम ही गािंिाल्र्ािंा अजभमािाची िथि  झाली 
पाजहिे. असें िाटलें  पाजहिे कीं आमच्र्ामध्र्ें िी कला आहे, िें शास्त्र आहे, िें िैभि आहे िें सिय 
आश्रमामध्र्ें पाहूि घ्र्ा. आपल्र्ा पूियिाचंी िृजत्त जह अशी च होिी. मठािं, आश्रमामध्र्ें, मंजिरािं िें आपलं 
सारसियथि ओिीि. घरची जिशषे पिा करीि िसि. ही आपल्र्ा पूियिाचंी िृजत्त अिूि आपल्र्ामध्र्ें 
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िोडीबह ि आहे. म्हणिू अिूि जह लोक त्र्ाग करिाि, जिथिािी िृजत्त िाखजििाि, िेिाची भस्ति करिाि. 
इंग्रिी गझेॅजटर्र असिें. भगूोलाची त्र्ािं माजहिी असिे. त्र्ामधें िो साहेब कार् जलजहिो माहीि आहे? 
कार् म्हणिो िो? िो म्हणिो, “हे महाराष्ट्रािंले लोक गरीब आहेि, कंगाल आहेि, िसें च मूखय जह आहेि. 
गरीब आहेि िर िोडा शहाणपणा असािा कीं िाहीं? पण िो जह िाहीं. हे असे मखूय कीं िो पढंरपूरला ठोंब्र्ा 
आहे िा? —जिटेिरचा ठोंब्र्ा—त्र्ा जिठोबाच्र्ा िशयिाला हे लोक इिकें  िाजरद्र्य असूि पैसे खचय करूि 
रे्िाि. कार् हा मूखयपणा?” मी म्हणिो र्ा मूखयपणािं गोडी आहे. ि म्हीं सेिेंि, आश्रमासाठी आपली शस्ति 
खचय करा. आपल्र्ा लोकाचंा हा मूखयपणा जशका. 
 

ि मच्र्ा गािंािं िे िोि चाकर आले आहेि, त्र्ाचं्र्ाकडूि भरपूर काम घ्र्ा. ि म्ही जह काम करा. 
कोणचें काम? िें समिािें म्हणूि एक गोष्ट सागंिो. मी जफरि जफरि औि ंबराला गेलों. ित्ताचें थिाि, 
कृष्ट्णाकाठीं हें थिाि आहे. इिर िेिळें अमंगळ, अथिच्छ असिाि पण रे्िें िसें िाहीं. रे्िें आसपास कचरा 
जिसला िाहीं. र्ाचें कारण असें कीं रे्िें रे्णारे लोक सेिसेाठीं रे्िाि. त्र्ािंा सेिकेरी म्हणिाि. अजशजक्षि 
लोक रे्िाि असें िाहीं. चागंलें  जशकलेले लोक, मोठेमोठे श्रीमाि लोक रे्िाि. ४/६ मजहिे राहिाि. आजण 
सेिा कोणची करिाि? झाडू घेऊि सफाई करण्र्ाची सेिा करिाि, एक झाडिो, लगे च िेिें च ि सरा 
झाडिो. असें एकामागूि एक जििसभर झाडण्र्ाचें काम चालिें. त्र्ाम ळें  िेिें कचरा जबल्क ल िाहीं. िागा 
अगिीं थिच्छ होिे. ही च सेिा रे्िें जह करािर्ाची आहे. रे्िें झेंडा आहे कां? मंडळी— “िाही”—मी हें च 
सागंणार होिों. आश्रम ओळखण्र्ासाठीं झेंड्ाची म ळीं च िरूर िाहीं. आरशासारखी थिच्छ िागा असेल 
िो आश्रम समिािा. हें आश्रमाचें जचन्ह. आश्रमाची िागा इिकी व्र्िस्थिि पाजहिे कीं रे्िें आल्र्ाबरोबर 
पजित्रिा िाटािी. रे्िें रहािें अशी इच्छा व्हािी. ही ि आणखी अशी च ि सरी सेिा करािर्ाची ि करििू 
घ्र्ािर्ाची. हें च बाळूभाईंचें ि ि मचें काम. 
 

र्ाजशिार् ि म्हाला एक सूचिा कराजिशी िाटिे. बाळूभाईंकडूि ि म्ही िाटेल िेिढें काम घ्र्ा पण 
त्र्ाचंी िशा पोिेऱ्र्ासारखी करंू िका. सेिा घ्र्ा पण पोिेऱ्र्ासारखे त्र्ािंा कोपऱ्र्ािं ठेिू ंिका. त्र्ाचं्र्ाकडे 
लक्ष द्या. त्र्ाचंें म्हणणें ऐका. त्र्ाचंा उपर्ोग करूि घेऊि त्र्ाचं्र्ा गरीब थिभािाम ळें  त्र्ाचंी िरकार 
करािर्ाची िाहीं असें करंू िका. 
 

ि म्ही आजण िे एकरूप व्हािें. ि मचें त्र्ाचंें पे्रम िमो, ि म्हालंा परमेश्वर स ब जद्ध िेिो, खरी संपजत्त 
िाढो. आरोग्र्, ज्ञाि र्ाचंा लाभ होिो. सिांची जचत्तश जद्ध होिो इिकें  मागणें मागूि मी संपजििो.” 
 

* * * 
 

र्ािंिर ि सऱ्र्ा जििशीं परि ध ळ्र्ास रे्ण्र्ासाठीं जििोबा ि मंडळी मोटारींि बसली. ित्पूिी सिय 
जििस, म कटी, सटाणें ि कासारा रे्िील कार्यकत्र्ांशीं त्र्ाचं्र्ा प्रश्िाजंिषर्ीं प ष्ट्कळ चचा झाली. मोटारींिूि 
जह संभाषण बंि झालें  िाहीं. जिशषेिः व्र्ाकरण ि िोडीशी अियशास्त्राची चचा झाली. 
 

जििोबा—“कार् रे, प्राजि हे उपसगय आहेि िा?” 
 

जशिािी—“होर्. पण पाजणिी त्र्ाचंी अव्र्र्ािं जह गणिा करिो.” 
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जििोबा—“बरें िंू सिय जिभतिीप्रत्र्र्ािंा अव्र्र्ािं गणण्र्ाची कल्पिा स चििोस त्र्ािं ई आ 
प्रत्र्र्ाचंें कसे कार्?” 
 

जशिािी—“थिर असल्र्ामं ळें  शब्िाशंीं—(व्र्ंििाशीं) िे जमसळूि िािाि. म्हणूि मी त्र्ािंा प्रत्र्र् 
म्हणिो. अव्र्र् म्हणि िाही.” 
 

जििोबा—“पण त्र्ािंा जह अव्र्र्ािं गणलें  िर कसें? िे शब्िािं जमसळिाि एिढाच उल्लेख केला 
म्हणिे झाले.” 
 

जशिािी—“होर्, काहंीं हरकि जिसि िाहीं.” 
 

जििोबा—“बरें, अव्र्र्ीभाि समास?” 
 

जशिािी–“िो जह अव्र्र् च.” 
 

जििोबा—“जिभतिीचें लक्षण कार्? ‘मी फळ खािो’ आजण ‘मी फळास खािो’ र्ा जठकाणीं एक 
सप्रत्र्र् जििीर्ा म्हणािी ि ि सरी अप्रत्र्र् जििीर्ा म्हणािी?” 
 

जशिािी—“होर्, िसें म्हणण्र्ास म ळींच हरकि िाहीं.” 
 

जििोबा—“पण हल्लींचें िैय्र्ाकरण िर िसें म्हणि िाहींि.” 
 

जशिािी—“िें खरें पण त्र्ािं काहंीं हरकि जिसि िाहीं. ज्ञािेश्वरींि मूळ शब्िाची कोणची जह 
जिभस्ति होिे. आजण िें र्ोग्र् च आहे. कारण समासािं शब्िाप ढें शब्ि ठेििाि िेव्हा ंप्रत्रे्क शब्िाची कोणची 
जह जिभस्ति होण्र्ाचें अिंगयि सामथ्र्य त्र्ािं गृजहि धरलें  िािें. जशिार् मूळ अिथिेंि शब्िाप ढें ि सिें शब्ि 
ठेििू च अिय व्र्ति करीि असले पाजहिेि. त्र्ाम ळें  प्रत्रे्क शब्िास कोणची जह जिभस्ति व्र्ति होिे. 
ि लसीरामार्णािं जह असें च जिसूि रे्िें.” 
 

जििोबा—“मग िंू कोठें गेला होिास? िागपूर. र्ा प्रश्िोत्तरािं िागपूर हें उत्तर व्र्ाकरणश द्ध 
म्हणािें लागेल.” 
 

जशिािी—“होर् िागपूरला असें च म्हणण्र्ाची िरूर िाहीं. ि असें च म्हटलें  िािें असें जह िाहीं.” 
 

जििोबा—“स्त्रीवलगी प्रत्र्र्ाचंी आिश्र्किा कार्? प्रत्रे्क िळेा ं वलगभेि िाखजिण्र्ाची िरूर का ं
भासािी? मी िािों वकिा िािे र्ािं गमिजिरे्बरोबर स्त्रीत्ि वकिा प रुषत्ि िाखजिण्र्ाची िरूर आहे कीं 
कार्? पोषाखािं असा भेि असण्र्ाची कल्पिा समिंू शकिे. पण प्रत्रे्क िळेीं हा भेि कशासाठीं पाजहिे?” 
 

जशिािी—“िशी िरूर जिसि िाहीं. मराठ्याचं्र्ा बार्का िर प रुषाप्रमाणें च बोलिाि.” 
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जििोबा—“र्ाचा अिय असा होिो कीं हे वलगप्रत्र्र् अशा िळेीं जिघाले असाि े कीं ज्र्ा िळेीं 
स्त्रीप रुषािं जिशषे फरक मािण्र्ास स रुिाि झाली. खालच्र्ा समिल्र्ा िाणाऱ्र्ा लोकािं स्त्रीप रुष 
एकमेकािं ज्र्ाथि जमळिाि त्र्ाम ळें  भेि रहाि िाहीं. िसें च सिांचें पूिीं असािें.” 
 

जशिािी—“ही कल्पिा संभििीर् आहे.” 
 

जििोबा—“त्र्ाप्रमाणें च िरच्र्ा अल्पसंख्र्ाक िणांची भाषा श द्ध समिण्र्ाचें कारण कार्? 
खालच्र्ा बह ििसमािाच्र्ा भाषेचें व्र्ाकरण का ं जलहंू िरे्? ि कारामासारखा सिांच्र्ा भाषेंि बोलणारा 
च कला असें म्हणण्र्ापेक्षा ंआपण च च कलों असें म्हणणें र्ोग्र् िाहीं का?ं” 
 

जशिािी—“होर् असें जिसिें खरें.” 
 

* * * 
 

ि सऱ्र्ा जििशीं सकाळीं पाचं िाििा ं ध ळ्र्ाहूि पार्ीं िािरीला सािे ग रूिींचा आश्रम 
उघडण्र्ासंाठीं मंडळीसह जििोबा जिघाले. िािरीला पोंचेपरं्ि कोणाला िळेेचें भाि जह िव्हिें. कारण 
गीिेजिषर्ीं स ंिर चचा चालू होिी. 
 

जशिािी—“स्थििप्रज्ञाच्र्ा लक्षणािं ‘संगात् सिंार्िे काम’, इ. श्लोकाचंी आिश्र्किा कार्?” 
 

जििोबा—“स्थििप्रज्ञाच्र्ा लक्षणािं प्रिम सूक्षम आजण प ढें थिूल लक्षणें साजंगिलीं आहेि. प्रिम 
जिषेधक आजण जिधार्क लक्षण साजंगिलें . आत्मसिंोष हें अजिशर् सूक्षम लक्षण. त्र्ाच्र्ाप ढें जिर्तिकारिा हें 
पजहल्र्ापेक्षा ं ज्र्ाथि थिूल लक्षण. र्ापेक्षा ं ज्र्ाथि थिूल लक्षण अिासस्ति आजण सिांि थिूल लक्षण 
इंजद्रर्जिग्रह. सिांि थिूल म्हणूि सिांिा उपर्ोगी अशा साधिाचा म्हणिे इंजद्रर्जिग्रहाचा ५८ िे ६८ िहा 
श्लोकािं म द्दाम ज्र्ाथि जिथिार केला आहे. 
 

जशिािी—“जकशोरलालभाईचं्र्ा पत्रािं जलजहल्र्ाप्रमाणें “स्थित्िा थर्ामिंकालेऽजप र्ाचा अिय ब्राह्मी 
स्थिजि अंिकाळीं जह जटकली िर च ब्रह्मजििाण प्रास्प्ि होिे असा िर करािर्ाचा िाहीं िर अंिकाळाचा 
उल्लेख च कशासाठीं केला?” 
 

जििोबा—“हें ब्राह्मणपजरव्रािकन्र्ार्ाप्रमाणें आहे. िे ब्राह्मण िेिािर्ाला आले म्हटलें  म्हणिे त्र्ािं 
संन्र्ासी जह आले च. पण िे ब्राह्मण आले. संन्र्ासी जह आले असें म्हणण्र्ािं ज्र्ाथि प जष्ट आहे. िसें च “एषा 
ब्राह्मी स्थिजिः पािय िैिा ंप्राप्र् जिम ह्यजि” हें जिधाि केल्र्ािर त्र्ाला अंिकाळीं मोह होि िाहीं हें जिजश्चि. 
पण मूळ िातर्ाच्र्ा प ष्टीसाठीं च हें जिधाि आलें  आहे. पण ब्राह्मी स्थिजि िोडा िळे लाभली िरी िी 
अंिकाळपरं्ि जटकिली पाजहिे र्ा कल्पिेंि मूळ जिधािाला च धक्का बसिो. होिें कार् कीं असें 
म्हणण्र्ामध्र्ें ब्राह्मी स्थिजि ज्ञािमर् कस्ल्पली िाि िाहीं िर िी ध्र्ािमर् अशासारखी जिसिे. ध्र्ाि िरी 
आि साधलें  िरी िें अंिकाळीं िमलें  पाजहिे असा अिय आहे र्ाचा. गाधंींचा अिय ि जटळकाचंा अिय र्ा 
बाबिींि जिसािर्ाला एक आहे पण िोहोंि फरक आहे. गाधंींच्र्ा म्हणण्र्ाचा भािािय असा कीं ब्राह्मी स्थिजि 
लाभली िरी िी लाभली र्ाची कसोटी कार्? िी कसोटी अंिकाळीं जटकणें ही आहे. पण त्र्ाच्र्ाप ढें 
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िाऊि िी अंिकाळपरं्ि जटकिणें हा जटळकाचंा अिय मूळ िथिूला धक्का लाििो. गीिाईिं एिढ्या च साठीं 
‘जटकूजि अिंकालीं जह ब्रह्मजििाण मेळिी’ असें भाषािंर केलें  आहे. त्र्ािं गाधंींचा अिय जह समाििू गेला 
आहे. शकंराचार्ांिीं अंिकाळीं िरी ही स्थिजि प्राप्ि झाली िरी ब्रह्मजििाण प्रास्प्ि होिे असा अिय करूि मूळ 
िातर्ाला धक्का लागण्र्ाची आपजत्त टाळली आहे. हा एक भस्तिमागांि िसें सागंािें िसें सागंण्र्ाचा प्रकार 
झाला. साित्र्ािर िोर जिला िर च शिेटीं स ब स्ध्ि होिे र्ा आठव्र्ा अध्र्ार्ाला म्हणण्र्ाला त्र्ाम ळें  बाध 
रे्िो.” 
 

जशिािी—“ब्रह्मजििाण आजण ब्राह्मी स्थििींि फरक आहे कार्?” 
 

जििोबा—“ब्रह्मजििाण आजण ब्राह्मी स्थििींि िसा फरक िाहीं. पण िो आहे िो िेहाच्र्ा अंगािें 
आहे. िेह असिािंा ब्राह्मी स्थिजि िेहपािािंिर ब्रह्मजििाण. ब्राह्मी स्थिजि म्हणिे र्ाच्र्ािं ब्रह्ममर्िा आली 
आजण ब्रह्मजििाण म्हणिे हा ब्रह्मािं जमसळला—ब्रह्मािं लीि झाला. हा फरक त्र्ा िोि शब्िािं च थपष्ट 
होिों.” 
 

जशिािी—“मोक्ष आजण ब्रह्मजििाण ह्यािं काहंी फरक आहे कार्?” 
 

जििोबा—“मोक्ष आजण ब्रह्मजििाणािं काहंीं फरक िाहीं. पण दृष्टींि फरक आहे. ब्रह्मजििाण हा 
शब्ि गीिेचा खास पाजरभाजषक शब्ि आहे. मोक्ष हा सियसामान्र् लोकािंा कळेल असा शब्ि आहे. सामान्र् 
लोकािंा संसार ि ःखमर् जिसिो म्हणूि त्र्ािूंि स टण्र्ाची कल्पिा त्र्ािंा सहि समिण्र्ािोगी आहे. मोक्ष 
म्हणिे ि ःखािूंि, बंधिािूंि स टका. म म क्ष  हा शब्ि जह असा च बिला. म्हणिे Negative शब्ि आहे हा. 
स टका झाली खरी पण मग हा कशािं िाऊि पडला िें काहंीं र्ािं समिि िाहीं. पण त्र्ाची साधारण 
लोकािंा िरूर िसिे. आिा ं थिराज्र्ाची कल्पिा घ्र्ा. लोकािंा िर असें साजंगिलें  कीं थिराज्र् म्हणिे 
त्र्ािं आपल्र्ाला थिािलंबिािें राहिा ं रे्ईल िर िें लोकािंा रुचणार िाहीं. त्र्ािंा िर साजंगिलें  कीं 
थिराज्र् जमळाल्र्ािर ि ःखें िािील, कर कमी होईल िर िें त्र्ािंा पटेल. कारण त्र्ािंा त्र्ाचा जित्र् त्रास 
होि असिो. ब्रह्मजििाण हा शब्ि Positive आहे. ब्रह्मजििाण म्हणिे ब्रह्मािं लीि होणें. मोक्ष म्हणिे स टणें. 
ि ःखािूंि स टला— आगींिूि जिघाला पण प ढें कोठें गेला—िें ब्रह्मजििाणािं समिूि रे्िें.” 
 

जशिािी—“समाजधथि” म्हणिे कार्? 
 

जििोबा—“समाजधथिाची गीिेची कल्पिा र्ोगसमाधीची िाहीं. अि यिाची स द्धा ंिशी कल्पिा िाहीं. 
म्हणूि च ‘स्थििप्रज्ञथर् का भाषा’ इ. जिचारूि िाबडिोब िो कसा राहिो, जफरिो कसा, बोलिो कसा असा 
प्रश्ि जिचारिो. गीिेची कल्पिा ध्र्ािसमाधीची िाहीं. मागच्र्ा च श्लोकािं ‘थिाथर्जि जिश्चला समाधी’—र्ा 
शब्िाकंडे लक्ष िेऊि अि यि स्थििप्रज्ञ शब्ि िापरिो. ि गीिाईि ‘स्थिरािला समाधींि’ हें र्ाच दृष्टीिें 
जलजहलें  आहे. समाजध ही रे्िें ध्र्ािमर् िसूि ज्ञािमर् आहे. पण जकत्रे्क टीकाकारािंी असा अिय केला 
आहे. त्र्ािंीं अि यिाच्र्ा प्रश्िाचे िोि जिभाग च केले आहेि. एक ‘स्थििप्रज्ञथर् का भाषा समाजधथिथर्’ 
म्हणिे र्ोग समाधींि मग्ि झाल्र्ाचंें लक्षण कार्? िोि िंिर समाधींिूि, व्र् त्िाि पािल्र्ािर िो बोलिो 
कसा चालिो कसा इ”. 
 

जशिािी—“पण र्ा अिाप्रमाणें प ढें उत्तरें जिलेलीं जिसि िाहींि.” 
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जििोबा—“होर् म्हणिू च हा गीिेचा अिय िाहीं.” 
 

जशिािी—“र्ा जिशा सियभिूािा ं । हा श्लोक ि र्ाप ढचें िोि श्लोक र्ाचंा स्थििप्रज्ञलक्षणािं 
जकिपि समािशे होिो?” 
 

जििोबा—“र्ाचंा स्थििप्रज्ञलक्षणािं अंिभाि करिा ं रे्णार िाहीं. र्ािं स्थििप्रज्ञाच्र्ा जिहेरी 
अिथिाचंें िणयि केलें  आहे. ज्ञािी प रुषाच्र्ा िीि अिथिा आहेि. कारण ब्रह्म िीि प्रकारािंीं माििा ंरे्ईल. 
ॐ ित् आजण सत्. ॐ ब्रह्म म्हणिे सिसत् सिय ब्रह्म. ित् ब्रह्म म्हणिे सत् जह िाहीं आजण असत् जह िाहीं, िें 
ित् ब्रह्म. सत् ब्रह्म म्हणिे जिव्िळ, जिखळ श द्ध ब्रह्म. पण ब्रह्म जिव्िळ असत् आहे असें आपण म्हणूं शकि 
िाहीं. बािारािं गहंू घ्र्ािर्ास गेलों िर एक िर जििडलेले श द्ध गहंू घेऊं अििा ि घेिा ंपरि रे्ऊं. पण 
जिव्िळ खडे च घेऊं असें काहंी होणार िाहीं. िसें च ब्रह्माचें आहे. ज्ञािी प रुषाच्र्ा, स्थििप्रज्ञाच्र्ा अिथिा 
अशा च आहेि. ‘र्ा जिशा सियभिूािा’ं र्ामध्रे् ज्ञािीप रुष िग ओळखीि िाहीं. त्र्ाचा िगाशीं जिरोध 
िाखजिला. प ढल्र्ा श्लोकािं िो सम द्रासारखा गंभीर राहिो, आपल्र्ा पोटािं सिय िगाला सामाििू घेिो 
अशी स्थिजि आहे आजण जिसऱ्र्ा श्लोकािं िो िगाशीं केिळ एकरूप होिो. ‘प माशं्चरजि जिःथपृहः’ परंि  र्ा 
जिन्ही अिथिा उत्तरोत्तर िरच्र्ा वकिा खालच्र्ा पार्ऱ्र्ा िाहींि वकिा त्र्ािं श्रेष्ठकजिष्ठ असा भेि िाहीं. हें 
लक्षािं ठेिलें  पाजहिे. िगाशीं िेिें जिरोध िाखजिला िेिें ित् ब्रह्माची स्थिजि व्र्ति झाली. प ढील श्लोकािं 
सि ब्रह्माच्र्ा कल्पिेिें स्थििप्रज्ञाची स्थिजि व्र्ति झाली ि त्र्ाप ढें ॐ ब्रह्माची अिथिा िाखजिली.” 
 

जशिािी—“ब्रह्मजििाण हा शब्ि बौद्धाचं्र्ा जििाण ह्या शब्िािरूि स चला असािा कार्?” 
 

जििोबा—“िसें िाहीं. असा संभि जिसिो कीं ब्रह्मजििाणािंले ब्रह्म काढूि टाकूि अििा जिघिू 
िाऊि बौद्धािंीं स टस टीि जििाण शब्ि िापरला असािा.” 
 

जशिािी—“गीिेचें िैजशष्ट्ट्य स्थििप्रज्ञाच्र्ा श्लोकािं आहे असें म्हणिा ंरे्ईल कार्?’ 
 

जििोबा—“होर्. गीिेचा जिशषे र्ा श्लोकािं प्रिीि होिो.” 
 

जशिािी—“बापूिींिीं हे श्लोक स रू केले िे हा सिय अिय लक्षर्ािं घेऊि स रू केले कार्?” 
 

जििोबा—“िाहीं. र्ा बाबिींि बापूिींशीं माझें बोलणें झालें  आहे. िे लंडिमध्र्ें होिे. थििः 
थिर्ंपाक करीि असि. त्र्ािळेेला आसपास मोहाचें िािािरण पसरलें  होिें. िेव्हा ंइंजद्रर्जिग्रहाचें प्रकरण 
पाहूि जिशषेिः त्र्ािंीं प्राियिेंि र्ाची स रुिाि केली.” 
 

जशिािी—“अव्र्तिािीजि भिूाजि व्र्तिमध्र्ाजि भारि । र्ा श्लोकाचें भाषािंर मध्र् िो व्र्ति 
भासिो असें गीिाईिं केलें  आहे. त्र्ाम ळें  प्रिम मला आिंि झाला कारण त्र्ािं अिय थपष्ट झालासा िाटला. 
पण आिा ंअशी शकंा रे्िे कीं िोि अव्र्तिािंलें  व्र्ति हा िसा भास िसाच िोि व्र्तिािंलें  अव्र्ति हा जह 
भास च. िर व्र्ति भास कीं अव्र्ति भास हें कसें समिािें?” 
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जििोबा—“अव्र्ति शब्िाचा अिय ि कळल्र्ाम ळें  असें िाटणें साहजिक आहे. िोि रात्रींि जििस कीं 
िोि जििसािं रात्र हें कोणीं कसें ठरिािें? अव्र्ति म्हणिे ि जिसणें एिढा च अिय िाहीं. अव्र्ति म्हणिे 
आत्मरूप अिथिा. व्र्ति हा भास असूि अव्र्ति आत्मरूपिा त्र्ाच्र्ा जठकाणीं आहे च हें सागंािर्ाचें 
आहे.” 
 

जशिािी—“जस्त्रर्ा जबघडल्र्ा म्हणिे च िेिढा िणयसंकर होिो आजण प रुष जबघडि िणयसंकर होि 
िाहीं हें कसें? र्ािं गीिेची कार् दृजष्ट आहे? 
 

जििोबा—“र्ािं गीिेची अि िार वकिा असमाि दृजष्ट िाहीं. उलट जस्त्रर्ाचंी र्ोग्र्िा गीिा ज्र्ाथि 
माििे. जकल्ला पडला िरी हरकि िाहीं एक िळे, पण बालेजकल्ला पडिा ंकामा िरे्. ही िी दृजष्ट िी च रे्िें 
आहे. वहि  धमय जस्त्रर्ािंा धमाचा आधार समििो. आधार च गेल्र्ािर सिय समाि पजिि होणार च.” 
 

जशिािी—“असें समिण्र्ाचें कारण कार्? ही जह जिषमिा च िव्हे कार्?” 
 

जििोबा—“र्ािं जिषमिा िाहीं. जिसगयिः च असें आहे. प्राजण-मात्रािं जह हें जिसूि रे्िें. जििाि 
काहंीं जििस िरी पशूिं जह स्त्री िािीकडूि अपत्र्संगोपि केलें  िािें. पण अपत्र्ाला प रुषिाजि ओळखि च 
िाहीं. त्र्ाम ळें  समािसंरक्षणाचा आधार जस्त्रर्ा च आहेि. स्त्रीप रुषापेक्षा ंअजधक जिकजसि आहे. म्हणूि च 
गीिेिें ‘िाणी श्री कीर्ति िारीणा क्षमा मेधा धृजि थमृजि’ असा जिणयर् जिला आहे. जस्त्रर्ाचं्र्ा र्ोग्र्िेजिषर्ीं 
गीिेचा अजभप्रार् त्र्ािं व्र्ति होिो.” 
 

जशिािी—“अठराव्र्ा अध्र्ार्ािं सनं्र्ास आजण त्र्ागाचा प्रश्ि जिघाला असिा ं सत्त्ि, रि, िम 
र्ाचं्र्ासबंंधी सागंण्र्ाची कार् आिश्र्किा प्राप्ि झाली?” 
 

जििोबा—“कारण रािसिामस कमांचा पूणय त्र्ाग केल्र्ािें ि साजत्त्िक कमें जिरहंकार केल्र्ािें 
त्र्ाग जसद्ध होिों हें िाखजिण्र्ासाठीं.” 
 

जशिािी—“सत्त्िग ण म्हणिे रििमाचंी साम्र्ािथिा कार्?” 
 

जििोबा—“िाही. रििमाचंी साम्र्ािथिा जिद्रा आजण ध्र्ाि समाधींि होिें. रिाचा पर्ार् िम 
आजण िमाचा च पर्ार् रिोग ण होिो. िागूि िागूि मि ष्ट्र् िकला म्हणिे झोप घेिो ि झोपूि झोपूि 
िकला म्हणिे िागा होिो.” 
 

जशिािी—“धमयपि िाचलें . त्र्ािं गीिेप्रमाणें प्रसन्निा िाटि िाहीं. जसद्धािं माडंलेले आहेि असें 
आढळूि रे्ि िाहीं.” 
 

जििोबा—“हा,ं बरोबर आहे. धमयपिापेक्षा ंमला बार्बल (न्र्ू थटेटमेंट) िाथि आिडिें. पण त्र्ािं 
जह काहंीं िरी Missing िाटिें, िसें गीिेंि िाहीं. बापूंची ब द्धाशंी ि लिा करिाि. पण बापू च एकिा ंमला 
म्हणि होिे कीं ‘ब द्धािं आजण माझ्र्ािं फरक आहे.’ ब द्ध जिशषे अिािें प्रचारक होिे असें िाटिें. िसें बापूचंें 
िाहीं. ब द्ध करुणेिें व्र्ाकूळ होिाि. चरख्र्ाचा हिा मोडला िर िो िसा मि ष्ट्र् शािं राहूि ि रुथि करू 
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शकिो िसें च समािािं िें उणें असेल िें शािं आजण स्थिरब द्धीिें िूर करािर्ाचें ही बापूचंी िृजत्त आहे. 
ब द्धामध्र्ें करुणेची व्र्ाक ळिा जिसूि रे्िे. िशी व्र्ाक ळिा बापूंमध्र्ें िाहीं.” 
 

जशिािी—“म्हणिे ब द्ध Reformer होिे जिशषेिः ि बापू जसद्धािंी आहेि असें च िा?” 
 

जििोबा—“होर्. त्र्ाम ळें  च बौद्धाचं्र्ा िाङ्मर्ािं समिोलपणा राजहला िाहीं. उिाहरणािय मघाशंीं 
जिघालेला जस्त्रर्ाचंा प्रश्ि. जस्त्रर्ाचंी वििा करण्र्ाचा त्र्ा संप्रिार्ािं प्रघाि च पडूि गेला. आपल्र्ाकडे जह 
साध संिािंीं, जस्त्रर्ाचंी भरपूर वििा केली आहे. प रुषापेक्षा ंआठपट िासिा त्र्ाचं्र्ािं असिे! जस्त्रर्ा म्हणिे 
मारे्चा प िळा! िािा िऱ्हेिें जस्त्रर्ाचंी िालथिी केली आहे. मात्र ज्ञािेश्वरािंी जस्त्रर्ाचंी कोठें जह वििा केलेली 
आढळूि रे्ि िाहीं. ध ळ्र्ाच्र्ा िेलमध्र्ें मीं िासबोध िाचला. त्र्ामध्र्ें प्रारंभाला च ििळ ििळ एक 
कािंबरी जलजहली आहे. िी आिा ंरुचि िाहीं. एक िळे मिाला िैराग्र्ाचें िळण जिच्र्ाम ळें  जमळालें . पण 
त्र्ािं सत्र् िाहीं. िसें च िरिेह ि लयभ आहे इ. गोष्टी सागंिािंा िरिेह म्हणिे प रुषिेह असा थपष्ट भास 
मला झाला. आिा ं िंू पाहूि घे मी म्हणिों िसें आहे कीं िाहीं िें. साखं्र्ािंीं जह प्रकृजि प रुष इत्र्ाजि गोष्टी 
माडंल्र्ा त्र्ाचा जह प्रकृजि मार्ा म्हणिे स्त्री. िी िटी आहे. प रुषाला भ रळ पाडिे इ. गैरसमि केला गेला.” 
 

जशिािी—“बरोबर आहे जस्त्रर्ासंबंंधीं अि िार जिचार आपल्र्ा िाङ्मर्ािं फार आले आहेि. त्र्ािंा 
ििेाचा अजधकार िाहीं. ज्ञािाचा अजधकार िाहीं. अशी त्र्ाचंी हीि िशा केली गेली आहे. ब द्धापं्रमाणेंच बापू 
जह कधीं कधीं एका टोंकाचें जलखाण जलजहिाि असें िाहीं का?ं” 
 

जििोबा—“िाहीं. मला असें भासलें  िाहीं.” 
 

जशिािी—“जििकेािंिाचं्र्ा लेखभाषणािं िर जिःसंशर् समिोलपणा आढळि िाहीं. जकत्रे्क 
िातर्ें िर बेिबाबिार िाटिाि.” 
 

जििोबा—“हो, िसें जिसिें. पण जििकेािंिाचंी त्र्ािं च ख बी आहे. जििकेािंि म्हणिे ज्िालाम खी. 
अत्र्ंि श द्ध, कळकळीिे भरलेला, मोकळ्र्ा मिाचा, उघड बोलणारा असा मि ष्ट्र् होिा िो. एकिा ं
गोरक्षणासंबधंीं जििकेािंि म्हणाले “हे वहि  लोक गोरक्षण गोरक्षण म्हणूि बलैासारखे ब जद्धहीि झाले 
आहेि.” हें त्र्ाचंें िातर् काहंीं जििसािंीं अजश्विीक मार ित्तांच्र्ा कािीं आलें . िेव्हा ं िे एकटे च 
जििकेािंिािंा भेटले ि म्हणाले, “का रे िरेंद्र, िंू आिा ंधमाचा आचार्य झालास ि ला असें बोलणें शोभिें का ं
रे?” त्र्ािर जििकेािंि म्हणिाि, “कोण म्हणिें शोभिें म्हणूि?” त्र्ािंीं सरळपणािें साजंगिलें  र्ािं सगळी 
जििकेािंिाचंी गोडी आहे. त्र्ािंीं आपला बचाि करण्र्ाचा प्रर्त्ि केला िाहीं. ि सरें असें कीं बापूिंीं 
िीििाच्र्ा प्रत्रे्क बाबीचा जिचार केला आहे. िे मिूसारखे आहेि. जििकेािंिािीं ित्त्िज्ञाि धमय र्ाचंा च 
प्राम ख्र्ािें जिचार केला होिा.” 
 

अण्णासाहेब िाथिािे—“संन्र्ास जह ि मच्र्ा म्हणण्र्ाप्रमाणें जसजद्ध असल्र्ाम ळें  आजण कमयर्ोग हें 
साधि जह होऊ शकिें त्र्ाम ळें  काहंीं िरी कमय करीि राहणें हें च श्रेर्थकर िव्हे कार्?” 
 

जशिािी—“कमयर्ोग कमयर्ोग िे म्हणिाि त्र्ाचंा सगळा िोर कमािर असिो. परंि  असार्ला 
पाजहिे जिष्ट्कामिेिर.” 
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जििोबा—“बरोबर आहे. म्हणूि च बापूिींिीं ‘अिासस्तिर्ोग’ िािं जिलें . त्र्ािंीं गीिा सिय जलहूि 
काढली. िंिर मी त्र्ािंा म्हणालों, “बापू, र्ाला िािं कार् िेणार?” िे म्हणाले, “िािं होर्? िािंाचा मीं 
िर जिचार च केला िाहीं.” जिकडे काकासाहेब जह िािंासाठीं त्र्ाचं्र्ा पाठीस लागले. मग त्र्ािंीं जिचार 
करूि िािं ठरजिलें .” 
 

जशिािी—“गीिा ही महाभारिािं िंिर घािली आहे असें र् रोजपर्िाचंें मि आहे. महाभारिाची 
भाषा आजण गीिेचा भाषा र्ािरूि त्र्ािंीं अि माि काढलें  असािें असें जिसिें.” 
 

जििोबा—“महाभारिाि अिेक जिषर् आलेले आहेि. शाजंिपिाची भाषा आजण गीिेची भाषा र्ािं 
साम्र् जिसेल. महाभारिाइिका जिशाल गं्रि पाश्चात्र्ािं जलजहला गेला िाहीं. गीिेचा जिषर् एकिम जभन्न 
पडल्र्ाम ळें  आजण महाभारिाच्र्ा जिथिृििेम ळें  पाश्चात्र्ािंा िसें िाटि असािें. िसें मािलें  िरी अगिीं र्ोग्र् 
जठकाणीं िो गं्रि बसजिला आहे असें म्हणािें च लागेल.” 
 

जशिािी—“जटळकाचंी अिय करण्र्ाची पद्धजि कमयर्ोगपर असल्र्ाम ळें  म्हणिे कमयर्ोगाचा आग्रह 
असल्र्ाम ळें  अिात् कार् फरक पडला?” 
 

जििोबा—“जसद्धािं त्र्ाम ळें  डळमजळि झाले. शकंराचार्ांचा ज्ञािाजिषर्ीं आग्रह असल्र्ाम ळें  त्र्ाचें 
जसद्धािं िरी च कीचे आढळणार िाहींि. वबिूची व्र्ाख्र्ा च ज्र्ाची च कली त्र्ाची सिय भमूीिी च ढाळणार. 
ब्रह्मसूत्रभाष्ट्र् जलजहिािंा वकिा उपजिषद भाष्ट्र् जलजहिािंा शकंराचार्ांिा िो जिश्वास िाटि होिा िो 
गीिाभाष्ट्र्ािं जिसि िाहीं. गीिाभाष्ट्र् भाष्ट्र्ासारखें च गीिेिर जटप्पजण आहे. “अिथिजििरणे रत्िः जिर्िे 
मर्ा” र्ा प्रथिाििेिरूि जह हें जिसिें अिात् त्र्ािं जििर्ाचा आजण गीिेजिषर्ीं आिराचा भाग आहे च. 
ज्ञािेश्वराचंी ज्ञािेश्वरी मात्र अि भिािरूि जलजहलेली आहे. परंि  सहाव्र्ा अध्र्ार्ािंले र्ोगाचें िणयि 
र्ोगजसजद्ध इत्र्ािी गोष्टी केिळ पूियगं्रिािंल्र्ा िणयिािरूि जलजहलेल्र्ा जिसिाि. 
 

* * * 
 

िािरी रे्िें गीिासंिािािं केव्हा ंआलों काहंीं कळलें  िाहीं. सिांिीं जमळूि िेिें िकली उपासिा 
केली. आलेल्र्ा मंडळींिा उपासिेसंबधंीं िोडतर्ािं सागंिू पार्ीं च जििोबा ि मंडळी परि ध ळ्र्ास ि पारीं 
उन्हािं रे्ण्र्ास जिघालीं. रथत्र्ािं सकाळसारखें बोलणें जिघालें  िाहीं. िरी मधूि मधूि काहंीं प्रश्िोत्तरें 
चाललीं होिीं. सार्कंाळीं ध ळ्र्ास रे्ऊि पोंचलों. जित्र्ाप्रमाणें सार्ंप्राियिा होऊि सिय जिदे्रच्र्ा शािंीचा 
अि भि घेऊं लागले. 
 

* * * 
 

आि सकाळीं फार मिेिार प्रश्िोत्तरें झालीं. अप्पासाहेब रणजिव्र्ाचंा म लगा ित्त ूि जििोबा र्ाचं्र्ा 
संभाषणािंलीं हीं प्रश्िोत्तरें. भाईसाहेब रणजिव्र्ािंीं ित्तशूीं ि म्ही काहंीं बोलािें अशी जििंजि केल्र्ाम ळें  ित्त ू
जििोबाकंडे आला होिा. संभाषण चालू असिािंा एकीकडे कापूस जििडणें चालू होिे. 
 

जििोबा—“िंू कोण?” 
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ििू—“मी आप्पासाहेबाचंा म लगा ित्त.ू काल भाईसाहेबािंीं साजंगिलें  म्हणिू आि ि मच्र्ाशीं 
बोलण्र्ासाठीं आलों आहे.” 
 

जििोबा—“हल्लीं िंू कार् करीि असिोस?” 
 

ित्त—ू“हल्लीं घरीं च आहे. मधूि मधूि बगीच्र्ािं िाऊि शिेीची माजहिी घेि असिो.” 
 

जििोबा—“िंू कार् जशकला आहेस?” 
 

ित्त—ू“इंग्रिी पाचंिी” 
 

जििोबा—“मग शाळा का ंसोडूि जिलीस?” 
 

ित्त—ू“मी िॅस्व्हगेशि जशकण्र्ासाठीं गेलों होिों. पण मला घेिलें  िाही.” 
 

जििोबा—“ि झा आिडिा जिषर् कोणिा?” 
 

ित्त—ू“माझा आिडिा जिषर् मेकॅजितस आहे.” 
 

जििोबा—“मेकॅजितसला िर जफजितसची िरूर लागिे.” 
 

ित्त—ू“हें सिय जिअजरजटकल ज्ञाि च कीचें असिें. प्रसॅ्तटकल च खरें.” 
 

जििोबा—“सिय जिअजरजटकल ज्ञाि च कीचें?” 
 

ित्त—ू“हो, मला िसा अि भि आला आहे.” 
 

जििोबा—“कसा कार्?” 
 

ित्त—ू“इकडे जििेच्र्ा बाबिींि िसा अि भि आला. जििेमध्र्ें जबघाड झाल्र्ाबरोबर िे मोठमोठे 
इंजिजिर्र होिे िे त्र्ाचं्र्ा जिअजरजटकल ज्ञािाप्रमाणें शोधंू लागले, कार् झालें  म्हणिू. पण त्र्ािंा काहंीं च 
कळलें  िाहीं. पण िें च एका साध्र्ा मि रािें स धरूि जिलें . कारण प्रॅस्तटकल ज्ञािाम ळें. त्र्ाला िें समिलें  
होिें. र्ाच्र्ा उलट प थिकािं खोटी च जिअरी जलजहली आहे.” 
 

जििोबा—“त्र्ा मि राच्र्ा अि भिाप्रमाणें जिअरी जलजहली िर िी जह खोटी च ठरेल.” 
 

ित्त—ू“िाहीं. पण ज्ञाि जिअरीिें होि िाहीं. प्रॅस्तटकलिें, काम केल्र्ािें, अि भिािें ज्ञाि होिें. 
जशिार् िे जिअरी जशकिाि िे कामाला जिरुपर्ोगी होिाि. त्र्ािंा काम करण्र्ाची इच्छा च होि िाहीं.” 
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जििोबा—“बरें, ि झा ि सरा आिडिा जिषर् कोणिा?” 
 

ित्त—ू“जशकार” 
 

जििोबा—“िंू कोणकोणत्र्ा जशकारी केल्र्ास?” 
 

ित्त—ू“मागें मालेगािंच्र्ा ििळ झोडग्र्ाच्र्ा िंगलािं ड कराच्र्ा ि काळजिटाच्र्ा जशकारी 
केल्र्ा.” 
 

जििोबा—“िाघाची जशकार िाहीं केलीस का?” 
 

ित्त—ू“हो, िोि िळेा ंजशकारीस बसलों, पण िाघ मारला गेला िाहीं.” 
 

जििोबा—“का ंबरें?” 
 

ित्त—ू“एकिा ं िाघ ह सकला पण िो आला च िाहीं. ि सऱ्र्ान् िा त्र्ाला गोंळी मारली पण िी 
कािाला चाटूि गेली ि िो पळूि गेला.” 
 

जििोबा—“उंचािर बसूि आपण स रजक्षि जशकार करण्र्ािं धाडस िाहीं. त्र्ापेक्षा ं िलिारीिें, 
भाल्र्ािें जशकार करण्र्ािं िाथि धैर्य िाहीं का?ं” 
 

ित्त—ू“जरव्हॉल्िरिें ििळ िाऊि मारण्र्ािं जह धाडस आहे च.” 
 

जििोबा—“बरें, आणखी ि झा आिडिा जिषर् कोणिा?” 
 

ित्त—ू“ििािरें पाळण्र्ाचा मला षौक आहे.” 
 

जििोबा—“ििािरें कोणिी?” 
 

ित्त—ू“ससे, मोर, िाघ, हरणें इत्र्ाजि.” 
 

जििोबा—“म्हणिे जशकार करणें आजण जशकारीचीं ििािरें पाळणें हा आिडीचा जिषर् असें च कीं 
िाहीं?” 
 

ित्त—ू“हो” 
 

जििोबा—“आणखी काहंीं आिडीचा जिषर्?” 
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ित्त—ू“िाहीं. मला माझ्र्ा आिडत्र्ा जिषर्ाचंा अभ्र्ास करण्र्ाला िाि जमळि िाहीं. माणसािें िूर 
असािें. पण आपल्र्ासारखे िे आहेि, आपल्र्ा टोळींिले, आपल्र्ा बठैकींिले त्र्ांिा मिि करािी. 
त्र्ाप्रमाणें मला कोणी मिि करीि िाहींि.” 
 

जििोबा—“माणसािें िूर असािें?” 
 

ित्त—ू“हो” 
 

जििोबा—“िाघवसहाप्रमाणें?” 
 

ित्त—ू“हो” 
 

जििोबा—“िूरिेिें िर वसह, िाघ ििळ ििळ िष्ट च झाले आहेि. पूिीं हिारों वसह, िाघ होिे 
पण आि क्वजचि आढळिाि.” 
 

ित्त—ू“र्ाचे कारण त्र्ािंा ब जद्ध िाहीं.” 
 

जििोबा—“म्हणिे िूरिेबरोबर माणसाला ब द्धीची जह िरूर आहे िर?” 
 

ित्त—ू“होर् ब जद्ध जह पाजहिे च.” 
 

जििोबा—“ब जद्ध ज्र्ाथि पाजहिे कीं िूरिा?” 
 

ित्त—ू“िूरिा ज्र्ाथि पाजहिे. ब जद्ध िोडी कमी पडली िरी चालेल. िूरिेसाठीं मांस जह खाल्लें 
पाजहिे.” 
 

जििोबा—“मग िंू मासं खािोस कीं िाहीं?” 
 

ित्त—ू“आमच्र्ा घरािं आमचे आईबाप, काका िगैरे िडील मंडळी कोणी च मासं खाि िाहींि. मी 
ि माझ्र्ा बजहणी मासं खािों.” 
 

जििोबा—“घरािं िर मासं जशििीि िाहींि िर कोठें मासं खािा?ं” 
 

ित्त—ू“मी इराण्र्ाच्र्ा हॉटेलािं खािो. बजहणी िािलगाकंडे खािाि.” 
 

जििोबा—“बेंिाजमि िँकजलििें How I cheated myself म्हणूि आपल्र्ा मासं सोडण्र्ाची गोष्ट 
जलजहली आहे. िगािंल्र्ा िोर प रुषापंैकी एक िोर प रुष म्हणूि िँकजलिची र्ोग्र्िा मोठी आहे. त्र्ािें 
जलजहलें  आहे, “मी मासं अजिबाि सोडूि जिलें . प ढें एके जििशीं आम्ही होडींि बसूि प्रिासाला जिघालों. 
जििें होडींिले सिय लोक मासंाचे जिरजिराळे पिािय खािािंा मला फार आग्रह करंू लागले ि कळिळ्र्ािें 
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जिचारंू लागले कीं ‘ि म्ही का ंखाि िाहीं?’ मी आपलें  ‘मी खाि िाहीं मला िकों’ एिढें च साजंगिलें . प ढे 
होडी चालिा ंचालिा ंअशी गंमि झाली कीं पाण्र्ािं एक मोठा मासा ि सऱ्र्ा िािीच्र्ा एका लहाि माशाला 
खािािंा आढळला िेव्हा ंमीं म्हटलें , “चोरा मी ि ला खाि िाहीं आजण िू मात्र त्र्ा लहाि माशाला खािेंस 
कार्? बरें िर मी िरी ि ला का ंसोडािें?”—िेव्हापंासूि मी मासं खाऊं लागलों. पण ि ला फळापेक्षा ंमासं 
ज्र्ाथि आिडिे का रे?” 
 

ित्त—ू“होर्” 
 

जििोबा—“बरें, जमठाईपेक्षा?ं” 
 

ित्त—ू“हो, मला गोडापेक्षा ंजिखटजमठाचे पिािय िाथि आिडिाि. मासंािं भरपूर जिखट मसाला 
असिो.” 
 

जििोबा—“ि झें आिापंरं्िचें जशक्षण कोठें झालें?” 
 

ित्त—ू“काहंीं खामगािंच्र्ा राष्ट्रीर् शाळेंि ि काहंीं रे्िें.” 
 

जििोबा—“खामगािंची राष्ट्रीर् शाळा का ंसोडलीस?” 
 

ित्त—ू“कारण िेिें राष्ट्राजभमाि िाढेल असें जशक्षण जिसलें  िाहीं. ि सरें राष्ट्रीर् जशक्षण िेणाऱ्र्ािें 
िीिीिें िागािर्ास पाजहिे. िी िीजि जह िेिें आढळूि आली िाहीं िेिले जशक्षक अिीजिमान् आहेि.” 
 

जििोबा—“कोणिे जशक्षक िीजिहीि आहेि?” 
 

ित्त—ू“मला आिा ं सिांचीं िािंें आठिि िाहींि. पण परािंपे, प रिार, पंधे—हे सिय जशक्षक 
िीजिहीि आहेि.” 
 

जििोबा—“िेिें िीजिहीि लोक आहेि हें िंू अप्पासाहेबािंा साजंगिलेंस कार्?” 
 

ित्त—ू“िाहीं.” 
 

जििोबा—“का?ं मला च मग कसें साजंगिलेंस?” 
 

ित्त—ू“कारण ि म्ही त्र्ाच पंिािंले ि प ढारी आहा.ं त्र्ाम ळें  ि म्हाला ही गोष्ट कळजिल्र्ास ि म्ही 
स धारणा करंू शकाल अशी माझी कल्पिा.” 
 

* * * 
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अप्पासाहेब, भाईसाहेब, रामेश्वरिी, स काभाऊ इत्र्ाजि मंडळींशीं त्र्ाचं्र्ा त्र्ाचं्र्ा प्रश्िाि रूप ं
बोलूि जििोबा संध्र्ाकाळच्र्ा गाडीिें रे्िल्र्ाकडे जिघिू गेले. आश्रम उघडल्र्ाचें िियमािपत्रािं कोठें जह 
आलें  िाहीं. फार गािािािा, कार्यिमाचा पोषाखी कोलाहल इत्र्ाजि प्रकार काहंीं च जिसूि आले िाहींि. 
बाळूभाई आजण सािे ग रुिींसारख्र्ा सेिकाचें आश्रम अत्र्ंि सहिस ंिर रीिीिें उघडले गेले. भगिद्गीिेची 
चचा प्रत्रे्क आश्रम उघडण्र्ापूिीं झाली. ज्र्ािंा संिसगंिीची गोडी आहे अशा चार सज्जिाचं्र्ा आगमिािें 
उद्घाटि समारंभ स शोजभि झाला. आजण हे िोि आश्रम पजश्चम खाििेशािं जििर् थिंभाप्रमाणें सिांच्र्ा 
आिराचें थिाि होिोि अशी कोण इच्छा करणार िाहीं? िजक्षणेकडे जबभीषण आजण उत्तरेकडे हि माि र्ा 
िोि जचरंिीि सेिकािंा मागें ठेििू रामचदं्र जििधामास गेले. खाििेशािंले हे िोि आश्रम जठकजठकाणीं 
मारुिीजिभीषणाचंी थिापिा करूि आपली िीििर्ात्रा सािय करिील र्ा च आशिेें सत्प रुषािंीं आश्रमाची 
कल्पिा काढली असेल र्ािं शकंा िाहीं. आश्रम र्ा िािंाशीं जकिी महान् सत्प रुषाचंीं थमरणें आजण जिचार 
जिगजडि झालेले आहेि र्ाची ज्र्ाला कल्पिा िाहीं त्र्ाला र्ा लहािशा उपिमािंले महाि बीि कसें 
कळणार? हिारों र् गें लोटलीं आजण िािा प्रकारच्र्ा शेंकडों संथिा जिमाण झाल्र्ा िरी आश्रमसारखी 
परमरमणीर् आजण पािि कल्पिा एका जह सथंिेंि समाजिष्ट होऊं शकली िाहीं. भािी कालािं हे आश्रम 
कार् करिील िे परमेश्वराला च माहीि. पण ि सत्र्ा अशा कामाचा उपिम ही जह एक महाि घटिा आहे 
म्हणूि ज्ञािेश्वरािंीं च म्हटलें  आहे. 
 

जैसी दीपकणिंका धाकुटी । परी बहु िेजािे प्रकटी । 
म्हिोणन सुबुणद्ध हे थेकुटी । म्हिो नये ॥ 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ५२ िें 
 

िामसेिा मंडळ 
 
God made the country and man made the town—ईश्वरािें िेश जिमाण केला आजण माणसािें शहर 
जिमाण केलें . ईश्वरािें व्र्ापकिा जिमाण केली आजण माणसािें संकीणयिा जिमाण केली. ईश्वराची शस्ति 
अिंि म्हणूि त्र्ाची सजृष्ट जह अिंि असािर्ाची. मि ष्ट्र्ाची शस्ति सािं म्हणिू त्र्ाची जिर्तमजि ही सािं च 
असेल. परंि  सािं जिर्तमजि ही गोष्ट िगेळी आजण सकंीणयिा ही गोष्ट िगेळी. सािंिेमध्र्ें मर्ािा आहे. 
संकीणयिेंि कोंडमारा आहे. मर्ािार् ति सािंिा ही व्र्ापकिेची—अिंििेची उपासक आहे. परंि  सकंीणयिा 
ही ईश्वरी सृष्टीची जिरोधक आहे. ईश्वरािें िद्या सम द्र जिमाण केले िर मि ष्ट्र् जिजहरी िळीं जिमाण करील ही 
मर्ािा झाली. परंि  मि ष्ट्र् िर जचखलाचीं डबकीं जिमाण करंू लागला िर िो ईश्वरी सृष्टीचा द्रोह झाला. 
ईश्वरािें अपार िंगल जिमाण केलें  िर मि ष्ट्र् शिेी आजण बागबगीचा जिमाण करील; पण त्र्ािें िर चहा 
िंबाखू, भागं, गािंा र्ाचंी उत्पजत्त आरंजभली िर िो ईश्वरी सृष्टीचा द्रोह झाला. ईश्वरािें िेश जिमाण केला 
िर माणसािें ििि कूल लहाि लहाि गािंें जिमाण करािीं, ही गोष्ट ईश्वरी सृष्टीशीं अजिरोध ठरेल, परंि  
त्र्ािें मोठमोठीं शहरें जिमाण केलीं िर िी गोष्ट ईश्वरी सषृ्टीशीं पूणय जिरोधक ठरेल. कारण ईश्वरी सृष्टींिील 
म बलक िमीि, मिैािें, टेकड्ा, ओहोळ, िृक्षििथपजि, पश पक्षी रे्िें असणार िाहींि. िेिलें  आकाश कमी 
होईल. िेिें रात्रीं सिांिा िारका जिसणार िाहींि. ईश्वरी सृष्टींिील शाजंि रे्िें अि भिास रे्णार िाहीं. िेिें 
ईश्वरी सृष्टीप्रमाणें म बलक हिा आजण सूर्ाचा प्रकाश लाभणार िाहीं. िेिें झटकि गािंाबाहेर पडूि ईश्वरी 
सृष्टींि जमसळिा ंरे्णार िाहीं. 
 

ईश्वरी सृष्टींि िृक्षििथपजि इिर पश पक्षाजि प्राजण आजण मि ष्ट्र् र्ाचें सामिंथर् पाजहिे. केिळ 
मि ष्ट्र्ाचा च अपरंपार जिथिार ही गोष्ट ईश्वरी सृष्टीला मारक ठरिे. केिळ मि ष्ट्र्ाचा च अपरंपार जिथिार 
झाल्र्ािें मि ष्ट्र्त्ि च उरि िाहीं. मि ष्ट्र्जिथिाराला संर्मपूियक आळा घािल्र्ाखेरीि ईश्वरी सृष्टीचा आिंि 
लाभणार च िाहीं. मि ष्ट्र्ाची अपरंपार िाढ झाल्र्ािें िंगलें  पूणयपणें ि टलीं, वहस्त्र गणले िाणारे प्राजण िर 
मारले गेले च परंि  मि ष्ट्र्ाला उपर्ोगी अशा ग रािंा जह चरण्र्ाला भरपूर ग रचरण राजहलें  िाहीं. जशिार् 
माणसामाणसािं एकमेकािंर क रघोडी करण्र्ाचे प्रर्त्ि स रू होऊि मारामारीच्र्ा शोधािं मि ष्ट्र् 
एकसारखा प ढें िाऊं लागला. एकमेकािंर मारामारीच्र्ा शोधािंीं क रघोडी करािर्ाची त्र्ाचप्रमाणें 
उद्योगधंिा कें जद्रि करूि र्तं्रशतिीिें ि सऱ्र्ािर आपला माल लािूि क रघोडी करािर्ाची असा प्रकार 
स रू झाला. आजण िग त्रथि होऊि गेलें . ि लमी लोक आजण ग लाम लोक असे िगािं िोि प्रकार जिमाण 
झाले. मग सित्र समिा जिमाण व्हािी म्हणूि कल्लोळ उसळला. ि ष्ट्काळािं ज्र्ाप्रमाणें कोणी अजधक भाकर 
खाि असला म्हणिे िी सहि ि व्हािी आजण जिचा िाटंा जमळािा असा ओरडा जिमाण व्हािा त्र्ाप्रमाणें 
सियत्र जभकारडेपणािें समिेचा टाहो जिमाण झाला. हा समिाजिषमिेचा प्रश्ि च िेिाच्र्ा ि जिर्ेंि उपस्थिि 
होि िाहीं. माझ्र्ा घरीं मला घडाभर पाणी प रिें मी िेिढें च भरिो. ि सरा कोणी ५० घडे पाणी भरि असेल 
िर मला त्र्ाचा अजभलाष बाळगण्र्ाची िरूरी च कार्? पाण्र्ाचें िैप ल्र् िेिें आहे, िद्याच्र्ा िद्या िेिें 
ईश्वर पाणी िरूि झोकूि िेिो िेिें त्र्ा पाण्र्ाबाबि प्राण्र्ामंध्र्ें झगडा होण्र्ाचें कारण च उरि िाहीं. िेिें 
जिप ल पाणी आहे िेिें पाण्र्ाच्र्ा बाबिींि साम्र्िैषम्र्ाचा काहंीं प्रश्ि च उद्भिि िाहीं. ईश्वराच्र्ा सृष्टींि 
ऐश्वर्य भरलेंलें  आहे. िें ऐश्वर्य िष्ट केल्र्ािें च हा प्रश्ि उद्भििो. एका ज्िारीच्र्ा िाण्र्ाचे िर शेंकडों िाणे 
ईश्वर िेिों िर भाकरीसाठीं हलकल्लोळ का ं व्हािा? कारण मि ष्ट्र्ािें थििःची अपरंपार िाढ केली. 
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जिषर्ोपभोगाला काहंीं च सीमा राजहली िाहीं. ईश्वरीसृष्टीपासूि मि ष्ट्र् जिम ख होऊि कृजत्रम शहरािं राहंू 
लागला. शरीरपजरश्रम त्र्ािें सोडला. िीििाच्र्ा जित्र्ाच्र्ा गरिा र्ंत्राच्र्ा उत्पाििािूंि िो भागिू ं
लागला. थििःला शहरािं कोंडूि िो िागजरकिेचे गोडि ेगाऊं लागला. शस्त्र आजण र्ंत्राच्र्ा िोरािर िो 
ि सऱ्र्ाला ग लाम करंू लागला. थििः परािलंबी बिला. त्र्ाम ळें  सियत्र भाकरीसाठीं हलकल्लोळ जिमाण 
झाला. हा हलकल्लोळ िूर करािर्ाचा आजण ऐश्वर्ांि—ईश्वरी साम्राज्र्ािं प्रिशे करािर्ाचा िर 
िागजरकिा सोडूि ग्रामीणिेकडे ििर जिली पाजहिे. आजण ग्रामीणिेचें कें द्र ऋषींची आरण्र्कसथंकृजि 
झाली पाजहिे. लहाि लहाि गािंें, जिप ल ग रचरण, गािंािं गृहोद्योग आजण ग्रामोद्योग, आिूबािूला अरण्र्, 
त्र्ा गािंासजन्नधच्र्ा अरण्र्ािं जिदे्यचीं लहाि लहाि ऋजषि ल्र् कें द्रें. िेिें िीििाचे अिेक प्रर्ोग आजण सिय 
साधिा अशी सिय ईश्वरी सषृ्टीची उपासक रचिा झाली पाजहिे. िगर हें मि ष्ट्र्ाचं्र्ा संथकृिीचें कें द्र िसूि 
ऋषींचें आरण्र्किीिि हें मािि-संथकृिीचें कें द्र बिलें  पाजहिे. िेिढ्यासाठीं मािििीििािं ब्रह्मचर्य ही 
िथि  आधारभिू गणली पाजहिे. 
 

अथ यदरण्यायनणमत्यािक्षिे ब्रह्मियशमेि ित् । 
 
हा जसद्धािं पटला पाजहिे. ब्रह्मचर्ािर िीििाची उभारणी व्हािी म्हणिे ऋषींचा आश्रम हें िीििाचें कें द्र 
व्हािें. 
 

माहेरीिा काय येईिं णनरोप । म्हिूणनया ंझोंप नाहीं डोळा । 
 
अशा िऱ्हेिें ग्रामीण िििेचें लक्ष आश्रमीर् िीििाकडे िधेलेलें  असािें. 
 

र्ा दृष्टीिें आचार्ांचा िध्र्ाचा आश्रम (िालिाडी) हा िधा िाल तर्ामध्र्ें थफूिीचें, चळिळीचें कें द्र 
झालेला च होिा. परंि  आश्रम िीििाच्र्ा प्रर्ोगाकडे सिय ग्रामीण िििेचें लक्ष कें जद्रि होण्र्ाला अजधक 
पजरचर् आजण कालािधीची िरूर अपेजक्षि होिी. िधा हें वहि थिािच्र्ा थफूिीचें कें द्र झालेंलें  होिें. 
चोहोंकडूि रे्िें रे्णाऱ्र्ा जिज्ञासू लोकािंा रे्िें ग्रामसेिेच्र्ा कार्ाचा िम िा पहािर्ास जमळण्र्ाची अपेक्षा 
असणें थिाभाजिकहोिें. ि न्र्ाखेड्ाचंी स धारणा करूि ििळ ििळ आिशय खेडें िर्ार करणें हें एक काम 
आजण ग्रामसेिचे्र्ा कार्यकत्र्ांची थिर्पूंणय आिशय खेड्ासारखी िसाहि जिमाण करणें हें ि सरें काम, 
जशिार् सबंध वहि थिािािूंि ग्रामसेिचे्र्ा साधिाचंी िी मागणी स रू होिी िी प रजिण्र्ाचें हें जिसरें कार्य 
करािें र्ा दृष्टीिें आश्रमािफे आचार्ांच्र्ा थफूिीिें िें प्रचारकमंडळ जिमाण झालें  होिें, त्र्ािूंिच व्र्िस्थिि 
“ग्रामसेिामंडळ” र्ा सथंिेची ६ मे १९३४ रोिीं संथिापिा करण्र्ािं आली. 
 

प्रचारकमंडळािं िसलेले परंि  आचार्ांच्र्ा िालमींि िर्ार झालेले िमिालालिींचे प िणे 
राधाजकसििी बिाि हे जह र्ा ग्रामसेिा मंडळािं िाखल झाले. ख द्द िमिालालिींची दृजष्ट जह 
ग्रामसेिामंडळाकडे होिी च. परंि  वहि थिािािंल्र्ा अिेक मोठमोठ्या प्रिृजत्त काँगे्रस िजकंग कजमटीचें काम, 
बापूिींच्र्ाकडे सेिादृष्टीिें जित्र् ििर आजण वहि थिािभर पसरलेल्र्ा थििःच्र्ा पे्रमी मेळाव्र्ाकडे पाहणें र्ा 
सिय गोष्टींम ळें  िमिालालिी िसें ग्रामसेिा मंडळाकडें प्रत्र्क्ष लक्ष िेणें ही गोष्ट शतर् िव्हिी. राधाजकसििी 
बिाि हे व्र्ािहाजरकदृष्ट्ट्या काटेकोर, जहशबेी, िमिालालिींचीं धोरणें माहीि असणारे, अजिशर् पजरश्रमी 
असल्र्ाम ळें  ग्रामसेिामंडळाला जििाििेि सिय काळ काम करणारा एक संरक्षक जशपाई च प्राप्ि झाला असें 
म्हणिा ं रे्ईल. िमिालालिींप्रमाणें व्र्ापारधंद्यािं िािंलौजकक जमळजिण्र्ाची आजण लाखों रुपरे् 
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कमजिण्र्ाची क िि असूि केिळ ग्रामसेिलेा आपलें  िीिि िाहण्र्ाची राधाजकसििी बिाि र्ाचंी प्रिृजत्त 
ही जिःसशंर् आचार्ांच्र्ा थफूिीचा आजण िमिालालिींच्र्ा उिाहरणाचा पजरणाम होिा. 
 

राधाजकसििींच्र्ा र्शथिी िेिृत्िाप्रमाणें ग्रामसेिा मंडळािं त्र्ािंा च ि ल्र्बळ अशी आचार्ांच्र्ा 
सत्संगाचा लाभ घेिलेली अिेक मंडळी होिी. त्र्ाम ळें  मडंळाच्र्ा बैठकींि प ष्ट्कळ िळेा ंिािजििािाचा और 
च रंग चढि असे. मल्लाचं्र्ा क थिीचे डािपेंच र्ा मंडळाच्र्ा िािजििािािं िणू ंकार् जिरजिराळीं रूपें घेऊि 
िािरिािंा जिसि. 
 

िीथे िीथे णनमशिंं साधुिृदंं 
िृंदे िृंदे ित्त्िकििानुिाद  
िादे िादे जायिे ित्िबोध  
बोधे बोधे सणच्दानंदरूपम् 

 
साध िृिंािंल्र्ा िािामधूि एक अपूिय च बोध जिमाण व्हािर्ास पाजहिे. परंि  ग्रामसेिा मंडळािंली ही मंडळी 
सेिक खरी च, सत्संगाचा लाभ घेिलेली जह खरी ििाजप िािाचा जिकाल ि होिा ं शिेटीं अिेक िळेा ं
आचार्ांकडे िाऊि— 
 

बोधे बोधे सणच्दानंदरूपम् । 
 
हा अि भि र्ा मंडळींिा िारंिार घ्र्ािा लागि असे. र्ाचें कारण आचार्ांच्र्ा प्रमाणें इिराचंें िीिि मििािर 
उभारलेंलें  िव्हिें. आचार्ांचें िीिि मििािें पूणय व्र्ाप्ि झाल्र्ाम ळें  आचार्ांच्र्ा मिाला मिपणा उरला च 
िव्हिा. िें मि केिळ एक जिणार्क बोधकें द्र बिलें  होिें. र्ा दृष्टीिें आचार्ांचें िीिि हें च खरें िीिि होिें 
ि िो च ग्रामसेिामंडळाचा आधार होिा. 
 

िरिोऽणप णह जीिगन्द्ि जीिगन्द्ि मृगपणक्षि  । 
स जीिणि मनो यस्य मननेनोपजीिणि ॥ 

 
आचार्ांच्र्ा छत्रछारे्खालीं ग्रामसेिामंडळाचा झपाट्यािें जिकास होि गेला. ज्र्ाप्रमाणें िृक्षाला एकामागिू 
एक शाखा फ टाव्र्ा िशी ग्रामसेिामंडळाची स्थिजि झाली. रे्िें जिणकाम आजण जिणकामाचे प्रर्ोग 
स रिािीपासूि चालू होिे च. त्र्ाला जह व्र्ापक थिरूप िेण्र्ािं आलें . चरखासंघाचें भाडंार जह 
ग्रामसेिामंडळािें च चालजिण्र्ाचें स रू केलें . िस्त्रथिािलंबी लोकाचंी िाढ स रू झाली. स रगािंसारख्र्ा 
जठकाणीं सियत्र खािीमर्िा जिमाण व्हािी म्हणूि िेिें प्रर्ोग स रू झाले. अिेक जिणकऱ्र्ािंा जिणण्र्ाला 
लाििू खािीची प्रगजि करण्र्ािं आली. ग्रामसेिचेा खेड्ािंला प्रचार पूिींच्र्ा इिका आिा ंचालू िव्हिा 
िरी जिकडे जह ग्रामसेिामंडळाचें लक्ष होिें. िाळ ंिकरािंीं चमालर् काढलें  च होिें. िें जह िाढजिण्र्ािं आलें . 
त्र्ा चमालर्ाच्र्ा िागपूर, र्ििमाळ अशा अिेक शाखा काढण्र्ािं आल्र्ा. मध्र्प्रािंािंले चामड्ाचे प्रम ख 
खरीिणारे अशी आख्र्ा ग्रामसेिामंडळाच्र्ा चमालर्ाला प्राप्ि झाली. लाखों रुपर्ाचंें भाडंिल र्ा धंद्यािं 
टाकलें  गेलें . अिेक मिूर क ट ंबें चमालर्ाच्र्ा आसपास राहंू लागलीं. मिृ ििािरािंा फाडण्र्ापासूि 
त्र्ाचंी चरबी, त्र्ाचें मासं, त्र्ाचंीं वशगें, त्र्ाचंीं हाडें, त्र्ाचें खूर, सिांचा उपर्ोग करण्र्ापरं्िचा सिय 
जशक्षणजिभाग रे्िें उभारला गेला. िाघ, वसह, हरीण, ड क्कर, काळिीट, उंिीर, साप, अथिल र्च्चर्ाित् 
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प्राण्र्ाचंीं चामडीं रे्िें रे्ऊं लागलीं. अगिीं रेशमासारख्र्ा मृि  चामड्ापासूि िों िगडासारख्र्ा कडक 
चामड्ापरं्िचे सिय प्रकार रे्िें िर्ार होऊि एक चमयसृजष्ट िर्ार झाली. िन्मािें ब्राह्मण असूि 
िाळ ंिकरिींिीं हा धंिा रे्िें जशकजिण्र्ाला उत्तम िािािरण जिमाण केलें . “िणािा ंब्राह्मणो ग रूः” र्ाचा हा 
च अिय. िो िो उद्योग पडिा असेल िो थििः जशकूि त्र्ाची ऊर्तिि िशा आणूि िो त्र्ा त्र्ा लोकािंा 
जशकजिणें हें ब्राह्मणाचें काम. हें िाळ ंिकरिींिीं रे्िें उत्तम िऱ्हेिें जिमाण केलें . चामड्ाच्र्ा टॅिरीि 
सामान्र् माणसािंा थिाभाजिकपणें च ि गंध रे्ई. िाळ ंिकरिी म्हणि हा ि गंध िाहीं, हा एक गंधजिशषे आहे 
इिकें  च! इिके िे त्र्ा कामाशीं िन्मर् झाले. त्र्ाम ळें च हा उद्योग ग्रामसेिामंडळािं जिथिार पािला. 
आपल्र्ा िडील बधंूंिा जह िाळ ंिकरिींिी रे्िें आणिू गोसेिाचमालर्ाचें काम साभंाळण्र्ाचें जशकजिलें . 
वहि थिािािूंि बापूिींच्र्ाकडे रे्णारे हिारों लोक गोसेिाचमालर् ि िेिील काम पाहण्र्ासाठीं रे्ऊं 
लागले. भाऊ पािसे र्ा आचार्ांच्र्ा जिद्याथ्र्ाचा िेिृत्त्िाखालीं चरखा ि खािीच्र्ा सरंिामाच्र्ा कामाचा 
उत्तम जिकास झाला. चादं्याच्र्ा, बल्लारशाच्र्ा िंगलािंलीं लाकंडें आणूि, त्र्ा लाकडािंा र्ोग्र् आकार 
िेऊि साधे चरखे, पेटीचे चरखे, वपिणी, रेचे—अिेक िऱ्हेचा उद्योग रे्िें स रू झाला. र्ा उद्योगािं 
चमालर्ाप्रमाणें हिारों रुपर्ाचंें भाडंिल टाकलें  गेलें . भाऊ पािसे थििः रातं्रजििस प्रत्रे्क कामािर 
िेखरेख करीि असल्र्ाम ळें  रे्िें ि कसािी आली च िाहीं. काटकसरीिें, अक्कलह शारीिें, िािा जहकमिीिें 
आजण संशोधिािें हा सरंिामाचा. कारखािा चालजिला गेला. वहि थिािभर माल िाऊं लागला. मागणी 
प रजिणें प ष्ट्कळ िळेा ं अशतर् होई. हें सरंिामकार्ालर् पाहूि िेशािं अिेक जठकाणीं सरंिामकार्ालर्ें 
जिमाण झालीं. सरंिामािं लोखंडाचा उपर्ोग करािा लागे िेिढ्यासाठीं कोल्हापूरचे रजहिासी, आचार्ांिर 
अिन्र्जिष्ठा असलेले मेिे माथिर, रे्िें आले. त्र्ाचं्र्ा िेखरेखीखालीं लोखंडी ओिकाम, कािकाम, लेिचें 
काम स रू झालें . िकल्र्ा, चरख्र्ाच्र्ा चािी रे्िें च होऊं लागल्र्ा. जििेचा उपर्ोग करूि घेण्र्ािं आला. 
ििीि ििीि संशोधि, ििीि ििीि प्रर्ोग होऊं लागले. सरंिामकार्ालर्ािं स िारी, लोहारी िोहोंचें काम 
एकजत्रि होिें. रे्िें जह अिेक मि रािंा उत्तम प्रकारें काम करण्र्ाची संजध जमळाली. आचार्ांचे ि िे जिद्यार्ति 
रामिासभाई हे वशपी िािीचे. िळगािंच्र्ा राष्ट्रीर् शाळेंिूि र्ोगार्ोगािें १९२१ सालािंिर आश्रमािं 
आलेले. िे ग्रामसेिचे्र्ा प्रचारािय िधा िंगलािं िूर िंगलािंल्र्ा मािोली गािंीं रहाि आजण मोठ्या 
कष्टाळूपणािें िेिल्र्ा लोकाचंी सेिा करीि. िेिें त्र्ािंीं काहंीं गाई ठेििू अल्प प्रमाणािर गोसेिचेा प्रर्ोग 
आरंभला. त्र्ा प्रर्ोगाला पूणय अि कूल के्षत्र द्यािें र्ा दृष्टीिें ग्रामसेिामंडळािें त्र्ािंा सिर प्रर्ोग रे्िें च 
करण्र्ाचें स चििू रे्िें ग्रामसेिामंडळािफे एक मोठी गोशाळा बाधंण्र्ािं आली. िधा भागािंील च गौळाऊ 
िािीच्र्ा गाईचंी िोपासिा करूि गाईंचे िूध, उत्तम बैल, उत्तम साडं, ि धािं सकसपणा असे सिय ग ण 
आणण्र्ाचे प्रर्ोग केले गेले. गाईचंें शणे ि इिर कचरा र्ाचं्र्ा खिाचे शास्त्रीर् खडे्ड खणिू खिाची 
उपर् तििा िाढिली गेली. एकेका जपढींि गाई उत्तरोत्तर स धारण्र्ाचा प्रर्ोग, स धारलेल्र्ा गाई खेड्ािं 
पसरजिण्र्ाचा प्रर्ोग, खेड्ािंल्र्ा लोकाचंें गाईचें िूध घेऊि गोसेिचेी गोडी लािण्र्ाचे प्रर्ोग, गोसेिेंिले 
असे अिेक प्रर्ोग करण्र्ाला ही गोशाळा एक उत्तम के्षत्र जिमाण झालें . गािंािं गोरसभांडार ठेििू 
गािंािंल्र्ा लोकािंा उत्तमोत्तम गाईचें िूध प रजिण्र्ाची सोर् केली गेली. वहि थिािच्र्ा िीििािंल्र्ा 
मूलभिू उद्योगािं र्ा गोशाळेच्र्ा थिापिेिें फार मोठी प्रर्ोगाची भर घािली र्ा गोशाळेप्रमाणें मग 
आिूबािूला अिेक गोशाळा जिघाल्र्ा. 
 

िालिाडीला हा सिय पसारा मािणें शतर् िव्हिें. म्हणूि एक कार्यकत्र्ांची ििीि च िसाहि जिमाण 
करण्र्ािं आली. िालिाडीपासूि र्ा िसाहिीचें अंिर एकिोि शिेीचें च होिें. र्ा िसाहिीची माडंणी 
आिशय खेड्ाची रचिा कशी असािी र्ा कल्पिेप्रमाणें उत्तम झालेली होिी. ठराजिक साच्र्ाचीं कौलारंंू 
बसिीं घरें, त्र्ािं चारी बािूला वभिी. परंि  मध्रे् वभिीऐििीं बाबंचू्र्ा वलपलेल्र्ा वभिी, प्रत्रे्क घराभोििीं, 
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समोर आजण मागें जिथिृि िागा. थिािासाठीं बाबंूच्र्ा वभिीची खोली. लाकंडे-िळण ठेिण्र्ासाठीं खोली. 
पाणी साठंजिण्र्ासाठीं हौि. आिूबािूला भािीफ लझाडें लािण्र्ाची सोर्. बसण्र्ाजििण्र्ासाठीं सोपे. 
एकेका व्र्तिीला एकािं रहािा म्हणूि िेिढ्याप रत्र्ा खोल्र्ा—राधाजकसििींिीं आपली सिय ब जद्ध खचय 
करूि खेड्ािंल्र्ा मर्सभेचें च हें काम जिमाण केलें  होिें! र्ा िसाहिीला प्राियिेचा मोठा चौक, सिांच्र्ा 
थिर्ंपाकासाठीं धान्र्ािींचें कोठार, जित्त्र्ाच्र्ा िथि  जमळण्र्ासाठीं ि कािाला िागा, जिरजिराळ्र्ा 
कारखान्र्ाच्र्ा कचेऱ्र्ािंा िागा, पाह ण्र्ाचं्र्ासाठीं िागा, चराचे जफरिे पार्खािे, जचमणीचे पार्खािे, 
पािसाळ्र्ासाठीं पार्खािे, साियिजिक थिािगृहें, रहाटगाडग्र्ाची जिहीर, लघ्िीसाठीं िट्टट्याची मिबिू 
लाकडी चौकटीचीं घरें, जिथिृि रथिे—कमींि कमी खचांि ज्र्ाथिींि ज्र्ाथिी सोई, सौंिर्य आजण आिशय 
उभारण्र्ाचा राधाजकसििींचा प्रर्त्ि त्र्ाचं्र्ा धडाडीम ळें र्ा िसाहिींि जकिी िरी प्रमाणािं र्शथिी झाला. 
र्ा ग्रामसेिामंडळाच्र्ा िसाहिीचें िािं बापूिींिीं (३० सप्टेंबर १९४१) गोप री असें ठेिलें . 
 

र्ा िसाहिीिर िमिालालिींची जह दृजष्ट जखळली. शें-सिाशें कार्यकत्र्ांच्र्ा क ट ंबी मेळाव्र्ाििळ 
च आपण जह रे्ऊि िाऊि रहािें असें त्र्ािंा िाटंू लागलें . मग त्र्ािंीं जह एक गििाची झोपडी र्ा 
िसाहिीििळ असलेल्र्ा टेकडीिर बाधंली. िेिूि मजहलाश्रम जिसे, काकािाडी जिसे, बिाििाडीचा भास 
होई आजण र्ा िसाहिीिर जह दृजष्ट िाई. समोर िूर डोंगर जिसि. िमिालालिींच्र्ा उच्च आजण जिशाल 
दृष्टीप्रमाणें च त्र्ाचंी झोपडी जह र्िार्ोग्र् थिािीं जिमाण झाली. र्ा िसाहिींि राधाजकसििी बिाि र्ािंीं 
आपलें  जििासथिाि केलें . आजण इिरापं्रमाणें च एका घरािं िे राहंू लागले. रे्िें च िमिालालिींच्र्ा िृद्ध 
मािोश्री रहाि असि. अशा िऱ्हेिें रे्िें गोप रींि गोक ळाचा िेखािा जिमाण झाला. िर रजििारीं रे्िें सिय 
रथत्र्ाचंी ि चौकाची साियिजिक सफाई होई. सकाळसंध्र्ाकाळच्र्ा प्राियिा, सूत्रर्ज्ञ, िािाप्रकारच्र्ा सभा, 
पाह णे मंडळींचें आगमि, िािा कार्ांची चचा र्ाम ळें  गोप री गिबिूि गेलेली असे. राधाजकसििींचें घर हें 
रे्िल्र्ा सिय प्रिृत्तींचें कें द्र, रे्िें अिेक गोष्टींचा सारखा उहापोह चाले. 
 

र्ा िसाहिीििळ च गोशाळेला लागिू शिेी जह घेण्र्ािं आली. जिजहरी खणल्र्ा गेल्र्ा. गाईंसाठीं 
ओला चारा आजण माणसासंाठीं भािी होऊं लागली. त्र्ाचप्रमाणें िेलघाणे जह चालजिण्र्ािं रे्ऊं लागले. 
ििळच्र्ा गािंामंधूि वशिीचीं झाडें असल्र्ाम ळें  वशिीच्र्ा ग ळाचें काम जह ग्रामसेिामंडळािें स रू केलें . 
रािकारणाजि प्रिृत्तींसाठीं गोपाळराि काळे र्ाचंी र्ोििा झाली. गीिाईचें प्रकाशि िमिालालिींिीं 
केल्र्ा िळेेपासूि जिच्र्ा प्रचाराची र्ोििा आचार्ांिी केली होिी, ि प्रचार अव्र्ाहि चालू होिा. र्ा 
गीिाईच्र्ा प्रकाशिाखेरीि आिा ं आचार्ांच्र्ा जिचाराचं्र्ा अन्र् प्रकाशिाची िरिूि व्हािी म्हणिू 
प्रकाशिजिभाग जिमाण झाला. गीिाईमागिू ‘मध कर’ हा महाराष्ट्रधमािील जििडक संग्रह छापला गेला 
आजण त्र्ािंिर इिर प्रकाशिाला हळंूहळंू स रुिाि झाली. ग्रामसेिािृत्तं माजसक ग्रामसेिामंडळाचें म खपत्र 
म्हणूि जिघूं लागलें . र्ा िसाहिीला आिारी लोकासंाठीं एखािा सेिािृत्तीचा धन्ििंरी जमळािा असे प्रर्त्ि 
केले गेले. परंि  राधाजकसििी हे च रे्िले सामान्र् आिाराचे धन्ििंरी ठरले. बार्ोकेजमकची आजण िैद्याचंीं 
सामान्र् औषधें आग्रहाआग्रहािें िेऊि िे आपले प्रर्ोग करीि. आजण प्रसंगजिशषेीं डॉतटरला जह बोलािीि. 
रोगाप्रमाणें च जिरजिराळ्र्ा मंडळींच्र्ा जिरजिराळ्र्ा अडचणी, प्रिास, ििेि, किय, लग्ि, िन्म, मरण 
अिेक प्रसंगीं ज्र्ा गरिा उभ्र्ा रहाि त्र्ा सबंंधींची वचिा आचार्ांिा जिचारूि ग्रामसेिामंडळाचे कार्यकिे 
करीि असि. अम क इितर्ा ििेिािर कोणाला जह पैसा पगार म्हणूि द्यािर्ाचा िाहीं, ही रे्िली जशथि 
होिी. कारण पैशाच्र्ा संग्रहासाठीं रे्िें रहािर्ाचें िसूि सेिसेाठीं रहािर्ाचें ि िाइलाि म्हणिू कौट ंजबक 
खचासाठीं अम क मर्ािेच्र्ा आंि पगार घ्र्ािर्ाचा अशी रे्िली कल्पिा होिी. रे्िल्र्ा कार्यकत्र्ांच्र्ा 
जस्त्रर्ािंीं जह सिय काळ थिर्ंपाकाजिगृहकार्ांि अडकूि ि पडिा ं ििीि ििीि सेिचेीं कामें करािीं ि 
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एकसारखें ज्ञाि संपािि करीि िािें अशी मंडळाची आजण आचार्ांची अपेक्षा असे. त्र्ाप्रमाणें सिय 
िसाहिीचें एक च थिर्ंपाकघर करूि त्र्ािं सिांिीं िेििू जस्त्रर्ािंा घरकामापासूि म ति करािें असे जह 
प्रर्ोग रे्िें केले गेले. चळिळीमध्र्ें बह िेक जस्त्रर्ा ि कार्यकिे पकडले िाऊि ही िसाहिच्र्ा िसाहि िप्ि 
झाली होिी. ि िेिें पोजलसाचें पहारे बसले होिे. र्ा रीिीिें ही िसाहि हें  एक कार्यकत्र्ांचें क ट ंब असें 
बिलें  होिें. 
 

ग्रामसेिामंडळाच्र्ा र्ा िसाहिीच्र्ा एका टोंकाला टेंकडीिर िमिालालिींची झोपडी होिी आजण 
िालिाडी गािंािं ि सऱ्र्ा टोंकाला आचार्ांची झोपडी होिी. िमिालालिी आजण आचार्य िोहोंच्र्ामध्र्ें हें 
सिय ग्रामसेिामंडळ समाििू गेलें  होिें. आचार्ांिी ज्ञाि आजण िैराग्र्, भस्ति आजण उपासिा र्ाचंें एक टोंक 
गाठंलें  होिें. आजण कमय आजण राष्ट्रसेिचे्र्ा र्ोििाचंें िमिालालिींिीं एक टोंक गाठंलें  होिें. िोन्ही गोष्टींचें 
मीलिथिाि ग्रामसेिामंडळ व्हािें असा र्ाचा उघडपणें अिय होिो. िमिालालिींिा शिेटचें गोसेिचेें कार्य 
घेऊि रे्िें च रहािर्ाचें होिें. अन्र् सिय कार्ांिूि जििृत्त होऊि गोसेिा हें च िीििाचें कार्य त्र्ािंीं केलें  
होिें. अजखल वहि थिािच्र्ा गोसेिचेी पजरषि रे्िें आचार्ांच्र्ा अध्र्क्षिेखालीं िमिालालिींिीं भरिली. 
परंि  आर् ष्ट्र्ाचा एकाएकी अिं होऊि िमिालालिींच्र्ा झोपडीच्र्ाििळ िमिालालिींच्र्ा ऐििीं त्र्ाचंी 
समाजध च जिश्चलत्िािें राहंू लागली! ििाजप र्ा समाधीची जह पे्ररणा कमी थफूर्तििार्क िव्हिी. आचार्ांचा 
म क्काम जह िालिाडीहूि कधीं च हालला होिा. िे पििारला रहाि असि. ग्रामसेिामंडळाच्र्ा िसाहिींि 
आचार्य प्रत्र्क्षपणें असे राजहले च िाहींि. िरी सिासियिा कोठें जह असूि र्ा िसाहिीला, आजण 
ग्रामसेिामंडळाला त्र्ाचंा सल्ला जमळि असे. 
 

कीं मागें गुप्ि उभा अससी पे्रमें उभारूनी बाहे । 
 
असा त्र्ाचंा मागयिशयिाचा ठसा सियत्र उमटलेला होिा. र्ा ठशाम ळें  च ग्रामसेिामंडळ गोप रीची िसाहि, 
िेिल्र्ा अिेक प्रिृजत्त, िेिले अिेक प्रर्ोग, िेिल्र्ा अिेक पजरषिा, िेिले अिेक समारंभ, िेिले अिेक 
जिणयर्, िेिले अिेक जिचार र्ाकंडे वहि थिािािंल्र्ा जिधार्क कार्यकत्र्ांचे डोळे सिोजिि लागलेले 
असि. ग्रामसेिामंडळािें ग्रामसेिचेा सिय आिशय िरी उभारला िाहीं िरी एका दृष्टीिें आचार्ांच्र्ा 
सत्सहिासाम ळें  ग्रामसेिचेा पूणय लक्षिधे केला र्ािं शकंा िाहीं. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ५३ िें 
 

गीिाईिा प्रिार 
 

य ंइमं परमं गुह्यं मद भतिेष्ट्िणभधास्यणि । 
भगतिं मणय परा ंकृत्िा मामेिैष्ट्यत्यसंर्य  ॥ 
न ि िस्मान्द्मनुष्ट्येषु कणश्चन्द्मे णप्रयकृत्तम  
भणििा न ि मे िस्मादन्द्य  णप्रयिरो भुणि ॥ 

 
माझ्या भतिगणािं िो कोणी हें परमरहथर् सागेंल िो माझी पराभस्ति करूि जिःसंशर् मला रे्ऊि जमळेल. 
त्र्ाच्र्ासारखा माझें जप्रर् करणारा िगािं कोणी च िाहीं. त्र्ाच्र्ा इिका जप्रर् प ढें ि सरा कोणी जह िगािं 
होणार िाहीं—भगिद्गीिेच्र्ा शिेटीं भगििंािंीं हे उद्गार काढले आहेि! भगिद्गीिेच्र्ा उपिेशाचें 
भगििंाचं्र्ा अिंःकरणाला केिढें महत्त्ि िाटि आहे त्र्ाचें हे उद्गार प्रत्र्क्ष साक्षी आहेि. परंि  केिळ एिढी 
च गोष्ट िाहीं. भतिाचं्र्ा मेळ्र्ािं गीिा सागंणारा िो परमभति त्र्ाची रे्िें भगििंािंी म तिकंठािें प्रशसंा 
केली आहे. त्र्ाच्र्ासारखा ि सरा कोणी च भगििंािंा जप्रर् िाटि िाहीं. र्ाचें कारण कार्? र्ाचें कारण 
भतिाचं्र्ा आधीं मेळा िर्ार करण्र्ाचें महत्कार्य करूि त्र्ा मेळ्र्ामध्र्ें भगििंाचंा उपिेश सागंूि िो ठसजिणें 
असें ि हेरी कार्य हा परमभति करीि असिो. केिळ थििःििळ भस्ति आहे ही गोष्ट िगेळी आजण भतिीचा 
रंग ि सऱ्र्ा अिेकािंा लाििू भतिाचंा एक मेळा िर्ार करणें ही गोष्ट िगेळी. केिळ थििःििळ भस्ति 
असणें ही िैर्स्तिक गोष्ट झाली परंि  भतिाचंा मेळा िर्ार करणें ही व्र्ापक जिमाणकला आहे. र्ा कलेमध्र्ें 
ईश्वराचें ऐश्वर्य भरलें  आहे. ि टप िंी भस्ति थििःकजरिा ंकिाजचत् प रेल एक िळे पण भतिाचंा मेळा जिमाण 
होण्र्ाला भतिीची अपरंपार शस्ति थििःििळ साठिली पाजहिे. िाटीभर पाण्र्ािें थििःची िृषा भागेल 
पण अिेकाचंी िृषा भागजिणारी जिहीर ही िथि  िगेळी आहे. थििःला एखाद्या जििलीचा प्रकाश प रेल पण 
अिेकािंा थिच्छ प्रकाश द्यार्चा िर िें सूर्ाचें च काम. एिढ्यासाठीं च भगििंािंीं र्ा भतिरािाची प्राियिा 
केली. कारण असा भति भगििंािंा जह ि र्तमळ िाटला. अि यि—मारुजि—उद्धि—शकंराचार्य—ज्ञाििेि र्ा 
पलीकडे ही भतिमाजलका सरकणें च कजठण जिसिें. र्ा च माजलकें ि बसण्र्ाला र्ोग्र् अशी आचार्ांची 
भजूमका िर्ार झाली होिी. ध ळें  िेलमध्र्ें आजण बाहेर जह त्र्ाच्र्ा भोििीं भतिाचंा मेळािा िर्ार झाला 
होिा. त्र्ा मेळ्र्ािं अिेक िळेा ं भगििंाचं्र्ा उपिेशाचे रहथर् त्र्ािें अजिशर् िन्मर्िेिें साजंगिलें  होिे. 
त्र्ाम ळे भतिीबरोबर ज्ञािाची िेमकी दृजष्ट कशी असिे र्ाचा अिेक िळेा ंअिेकािंा प्रत्र्र् आलेला होिा. हा 
च खरोखर भगििंािंी म्हटलेला गीिेचा प्रचार! 
 

परंि  गीिाईचा आचार्ांच्र्ा िारें मराठींि अििार झाल्र्ापासूि ज्र्ाप्रमाणें सूर्ापासूि जिघालेले 
एकेकटे जकरण जह प्रकाशप्रचार करीि असिाि, त्र्ासाठीं सूर्ाला िागचें हलािें लागि िाहीं, त्र्ाप्रमाणें 
गीिाईचा प्रचार आचार्ांच्र्ा अिेक चाहत्र्ाचं्र्ा िारें हळंू हळंू होि च गेला. गीिाईप्रचारासाठीं आचार्ांिा 
िागचें हालण्र्ाची आिश्र्किा िव्हिी. ६-२-१९३१ ला गीिाईचें लेखि प रें झालें  होिें. िेव्हापंासूि 
आश्रमािं हथिजलजखि प्रिी िर्ार होऊं लागल्र्ा. लगेच अिेकािंीं गीिाईचे पठि जह स रंू केलें . ध ळें 
िेलमध्र्ें गीिाई प्रजसद्ध झाल्र्ाबरोबर जिच्र्ा आिृत्त्र्ा एकामागिू एक खपूि गेल्र्ा. परंि  गीिाईप्रचाराची 
र्ोििा अशी त्र्ािं कोणिी च िव्हिी. सहिपणें गीिाईचा प्रचार होि होिा. गीिाईसारखा अद भ ि गं्रि 
मराठीभाषेंि िर्ार झाला आहे िर िो मराठी भाषा चालणाऱ्र्ा सिय भागािं उपलब्ध झाला पाजहिे. अशी 
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िमिालालिींची जह थिाभाजिकपणें च इच्छा होिी. र्ासाठीं आचार्ांिी एका आश्रमिासीर्ाला पे्ररणा 
जिली. िेहमींप्रमाणें र्ािं र्ोििाबद्ध व्र्िस्थिि प्रचाराची व्र्िस्थिि आचार्ांची अपेक्षा होिी. कारण 
महाराष्ट्रािं गीिाई उपलब्ध करूि िेणें म्हणिे शहरािं ब कसेलसयकडे प थिकें  ठेििू भाडोत्री प्रचारक िेमिू 
िरिर प्रचार करणें िव्हे. महाराष्ट्राचे के्षत्र उत्तरेकडे कमाल िमयिा ििी—जििाि िापीपासूि िजक्षणकडे 
ि ंगभदे्रपरं्ि िरी िें धरािर्ास पाजहिें च. िीड लाख चौरस मलैाचंें हें के्षत्र झालें . महाराष्ट्रािं स मारें २॥ 
कोट लोकिथिी. स मारें ३५/४० हिार गािंें. िगर, िाजशक, प णें, सािारा, सोलापूर, पूिय खाििेश, पजश्चम 
खाििेश, क लाबा, रत्िाजगरी, ठाणें, हे म ंबई प्रािंािं मोडणारे जिल्हे. िधा, िागपूर, चािंा, भडंारा, 
उमराििी, अकोला, ब लढाणा, र्ििमाळ, हे मध्र्प्रािंािले मराठी जिल्हे, औरंगाबाि, बीड, िािेंड, 
परभणी, उथमािाबाि, बेिर, ग लबगा–हे जििामशाहींिील जिल्हे, म ंबई आजण म ंबईचीं उपिगरें, िव्हार, 
िंजिरा, भोर, औंध, फलटण, अक्कलकोट, साििंिाडी, कोल्हापूर, क रंूििाड िोन्ही पात्र्ा, जमरि िोन्ही 
पात्र्ा, सागंली, िि, बासंिा, स गणें—हीं महाराष्ट्रािंलीं संथिािें, बडोिें, इंिूर, धार, ग्िाल्हेर हीं 
महाराष्ट्रा बाहेरचीं सथंिािंें इितर्ा जठकाणीं हा प्रचार व्हािा अशी आचार्ांची कल्पिा होिी. 
 

ही भव्र् कल्पिा होिी र्ािं शकंा िाहीं. परंि , प्रचाराचा िम कसा असािा र्ाची र्ामध्र्ें काहंीं च 
कल्पिा रे्ऊं शकि िव्हिी. जििाि स रुिाि करण्र्ासाठी िरी अशा कल्पिेची िरूर होिी. ज्र्ाप्रमाणें 
आकाशािं रात्रीं िारका ि सत्र्ा फ लूि जिघाल्र्ा आजण जिज्ञासेिें मंडळी पाहण्र्ासाठीं गोळा व्हािी. आिा ं
िाखजिणाऱ्र्ािें कोणत्र्ा आधारािें त्र्ा िाखिाव्र्ा हा च म ख्र् प्रश्ि उपस्थिि होिो. आकाशगंगेच्र्ा 
आिूबािूला ठळक िारे आहेि िे पहाि पहाि त्र्ा अि रोधािें मग इिर िारे िाखिाि,े अििा चंद्राच्र्ा 
मागािरचे िारे िाखिाि,े अििा ध्र ि िाखििू आिूबािूचे िारे िाखिीि चलाि े असा काहंी िरी िम 
िाखजिणाऱ्र्ाला थिीकारािा लागिो. म्हणिे र्ा अिंि आकाशािं पे्रक्षकाची समिूि पटूि िारकाचंी 
ओळख होि िािे. िेव्हा ंर्ाप्रमाणें प्रचाराचा कोणिा िम ठेिािा हा प्रचारकाप ढें मोठा प्रश्ि होिा. 
 

नक्षत्रिारािहसंकुिंाऽणप । 
ज्योणिष्ट्मिी िंद्रससैि राणत्र  ॥ 

 
हिारो िारे असूि जह केिल एका चंद्रािें च रात्रीला प्रकाशाचा लाभ व्हािर्ाचा त्र्ाप्रमाणें र्ा बाबिींिल्र्ा 
िाऱ्र्ापं्रमाणें ल कल कणाऱ्र्ा अिंि कल्पिाचंा काहंीं च उपर्ोग ि होिा आचार्ांच्र्ा सहि मागयिशयिािें 
सौम्र् थिच्छ चंद्रप्रकाशाप्रमाणें प्रचारकाला मागय समिािर्ाचा. महाराष्ट्रािं जििाि कमींि कमी िीस 
पंचिीस हिार लोक एके जठकाणीं िमिाि, अशा र्ात्राचंीं जठकाणें २०० िरी आहेि. अशा जठकाणीं 
प्रचारकािें िािें. िेिें लोकापं ढें जििाि गीिाईचें प थिक ि सिें िाखजिलें  िरी केिढी मोठी सेिा होईल! 
जमशिरी लोक शकेडों िष ेर्ाप्रमाणे प्रत्रे्क र्ात्रेंि हिर राहूि बार्बलचा प्रचार करिाि. त्र्ा जठकाणी 
गीिाप्रचारक िसािा ही शोचिीर् गोष्ट होर्. र्ा िर झाल्र्ा ि सत्र्ा प्रम ख र्ात्रा. परंि  बारीक सारीक र्ात्रा 
आजण अिेक िेिथिािें, अिेक जठकाणचे उत्सि, अिेक जठकाणच्र्ा सज्जिाचंीं थिािें, जिरजिराळे बािार, 
लोकसम िार् िमा होण्र्ाचीं िीं िीं जठकाणें त्र्ा त्र्ा जठकाणीं िाऊि ज्र्ाप्रमाणें थिामी प ढें सेिक उभा 
त्र्ाप्रमाणें गीिाई घेऊि लोकापं ढें  प्रचारक उभा असािा अशी जह एक कल्पिा आचार्ांच्र्ा बोलण्र्ािं रे्ऊि 
गेली. 
 

त्र्ाप्रमाणें प्रिम रामिास, प्रभाकर जििाण, िाळ ंिकरिी हे पंढरपूरच्र्ा र्ात्रेंि पाचं हिार गीिाई 
घेऊि गेले. िेिें ६०० प थिकें  खपली. हिारों गरीब लोकािंीं िीं पाजहलीं. त्र्ाप्रमाणें च िंिर प न्हा ंप न्हा ं
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एकिा ं जशिािी ि श्रीराम हे पंढरपूरच्र्ा र्ात्रेंि गेले ि िेिें त्र्ािंीं िोडें प्रचारकार्य केले. सज्जिगडच्र्ा 
र्ाते्रला जह जशिािी ि िाळ ंिकर एकिा ंिाऊि आले. िेिें िोडें अिलोकि झालें . र्ािंिर जशिािी एकटे 
च चार मजहिे महाराष्ट्रािं प्रम ख प्रम ख जठकाणीं धािंिा ं िौरा करूि अिलोकि करूि आले. म ख्र्िः 
सािारा, पैठण, औरंगाबाि, क लाबा, प णें, ठाणें र्ा जिल्ह्यािं त्र्ाचंें जफरणें झालें . र्ा िळेीं चार हिार 
प थिक खपली. जठकजठकाणीं प्रिचिें झाली. जिरजिराळ्र्ा व्र्तिींचा, संथिाचंा पजरचर् झाला. त्र्ािं 
आढळूि असें आलें  कीं, मोठीं शहरें, मोठ्या संथिा, आजण मोठीं म्हणजिणारीं माणसें हा सिय पोकळ डोलारा 
आहे. िेिें बह धा कोणिें जह कार्य व्हािर्ाचें िाहीं. िेिें बडेिाि, लौजकक िेखािा, व्र्िय िािजििाि, पोकळ 
जिखाऊ बोलणें र्ा पलीकडे फार िथ्र्ाशं ि आढळल्र्ाम ळें  गीिाईप्रचाराची िऱ्हा म्हणिे िेिें बह धा कोणी 
िाि िाहीं. अशा खेड्ामंधूि च वहडािर्ाचें ि सरळ िििेची च गाठं घ्र्ािर्ाची. सिय वहि थिािािं 
मोठ्यािंली मोठी संथिा जठकजठकाणीं, िी आढळिे िी म्हणिे लोकलबोडाच्र्ा शाळा. अशा शाळेंि 
सामान्र् जिद्यािी आजण सामान्र् जशक्षक आढळूि रे्िाि. वहि थिािािंली साक्षरिा िी िणू इिकी च. र्ा, 
साक्षरिेची गाठं घ्र्ािर्ाची जिशा आखंण्र्ािं आली. महाराष्ट्रािल्र्ा ित्कालीि अडीच कोटी लोकापंैकीं 
साक्षर लोक शेंकडा ५/१० असिील िसिील. जमळूि लाख िोि लाख लोकािं च हा गं्रि िािर्ाचा. र्ा 
दृष्टीिें जशिािींिीं व्र्िस्थिि जिल्हािार प्रिम जफरण्र्ास स रिाि केली. १९३५ सालीं र्ा िऱ्हेिें 
जफरण्र्ासाठीं िे जिघाले. त्र्ाचं्र्ाबरोबर स काभाऊ चौधरी, जशिरामपंि बाबािी हे िृद्ध गृहथि होिे. 
उमराििी, सौंसर, िागपूरमधील काटोल, पूिय खाििेश, पजश्चम खाििेश, इिके जिभाग ७/८ मजहन्र्ािं 
जफरूि आले. १०/११ हिार गीिाई खपल्र्ा. जिल्ह्यािंल्र्ा प्रम ख खेड्ािं ५ िगय, ७ िगय शाळा असलेल्र्ा 
जठकाणीं िािर्ाचें, शाळेंि जिद्याथ्र्ांसमोर बोलािर्ाचें, रात्रीं गािंािं प्रौढासंमोर बोलािर्ाचें, मंजिरािं जस्त्रर्ा ं
िगैरें समोर बोलािर्ाचंें, गािंािं घरोघर जफरूि प्रचार करािर्ाचा. ही प्रचाराची पद्धजि होिी. जफरि 
असिािंा कोठें िरी मध्र्ििी जठकाणीं िोििीि हिार प थिकें  ठेिािर्ाचीं ि सिांिीं आपल्र्ाबरोबर ५/६ शें 
प थिकें  घेऊि बह िेक पार्ीं च प्रिास करािर्ाचा असा जशरथिा असे. गीिाईच्र्ा एकिम पाचं हिार प्रिी 
जिकि घेिल्र्ा कीं त्र्ािर अम क इिकें  कजमशि जमळि असे. र्ा कजमशिमध्र्ें च सिय प्रिासखचय भागजिला 
गेला. आचार्ांिी जशिािी इत्र्ाजि गीिाईप्रचारकाचं्र्ा प्रिासासाठीं एक हिार रुपर्ाचंी रक्कम राखली 
होिी. परंि  त्र्ा रकमेपैकीं एक पै जह घेिली गेली िाहीं. अशा प्रकारें ८-१० िष ेप्रचारकार्य चाललें  होिें. 
त्र्ािं जशिािी, जशिरामपंि बाबािी हे जित्र् प्रचारक होिे. इिर कोणी मधूि मधूि बरोबर जफरि असि. 
िरिषी स मारें ६ मजहिे जफरणें होई. आजण बह धा १० हिाराचं्र्ा ििळपास गीिाई खपि. हें जफरण्र्ाचें काम 
एकसारखें होि िसें. मजहिा िीड मजहिा जफरािें, १५/२० जििस एके जठकाणीं रहािें अशा िमािें जफरणें 
होई. फति एका िषी एकसारखें सहा मजहिे जफरणें चाललें  होिें. मंजिरािं हजरििािंा बंिी असल्र्ाम ळें  प ढें 
िेिें प्रिचिें करणें बंि केलें . पािसाळ्र्ािं जफरणें बंि असे. जि. ३-२-१९३४ रोिीं जशिािींिीं प्रिम गीिाई 
प्रचाराला स रिाि केली आजण ४४ सालपरं्ि गीिाईप्रचार चालू होिा. ४२ च्र्ा चळिळीपासूि जफरणें 
प ष्ट्कळसें बंि होिें. एकूण स मारें ७/८ िषांि ८१० गािंें जफरूि झालीं. एकूण स मारें ८० हिार गीिाई 
खपजिल्र्ा गेल्र्ा. जििामाचें राज्र्, कोल्हापूर संथिाि, म ंबई, बडोिे, पूिय खाििेश, पजश्चम खाििेश, ठाणें, 
िाजशक िगर, सोलापूर, क लाबा, प णें, सािारा, बेळगािं, ब लढाणा, उमराििी, िागपूर, सौंसर इितर्ा 
भागािं प्रचार झाला. म ख्र्िः ध ळें  ि क्वजचि रे्िलें , ठाणें, कोल्हापूर, शेंि ियिा इितर्ा जठकाणीं मध्र्ििी 
कें द्र करूि हा प्रचार केला गेला. प्रचार करण्र्ापूिी भगूोलाचा जह अभ्र्ास केला गेला. महाराष्ट्राचे सिय 
िकाश ेिमा केले. त्र्ािंील गािंाचंी अकाराि िमी र्ािी िर्ार केली. सिय भगूोल िमजिले. एक लाख प्रिी 
खपेपरं्ि साधारण प्रचारिम चालंू ठेिािा अशी आचार्ांची कल्पिा होिी. कारण एक लाख प्रिी खपणें 
म्हणिे क ट ंबािं पाचं माणसें धरलीं िर पाचं लाख माणसािंा गीिाई माहीि झाली असें होिें. एक लाख प्रिी 
केव्हा ंच खपल्र्ा. महाराष्ट्रािंील साक्षरिेच्र्ा मािािें प्रिम पार्री म्हणिू ही गोष्ट प रेशी मािािी लागेल. 
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जशिािी इत्र्ािींिीं केलेला प्रचार जिव्िळ पजरव्रािक पद्धिीचा होिा. िेिें िािर्ाचें िेिें कार्यिम 
ठरििू िाणें होि िसें. ओळख जह िसि. ििििार माणसाच्र्ा ओळखी घेऊि िाण्र्ापेक्षा ंअिधूि पद्धिीिें 
जबि ओळखीिें च िािें, असें त्र्ाचंें धोरण असे. त्र्ा त्र्ा जठकाणीं िे बोलाििील त्र्ाचं्र्ाकडे िेिण होई. 
िेिणासाठी खचय म ळीं च केला िाहीं. प्रिासखचय कमींि कमी असे. स मारें १०० रुपर्ाचं्र्ा आंि च िषाचा 
प्रिासखचय असे. कारण सिय प्रिास म ख्र्िः पार्ीं असे. र्ा प्रचारािं आपण केिळ कियव्र्ब द्धींिें जफरि 
राहणें. जफरिा ं जफरिा ंहोईल िें होईल ही च जिरपेक्ष िृजत्त होिी. कधीं कधीं १६/१६ मलै जफरूि एक जह 
प थिक खपि िसें, िर कधीं उलट जह प्रकार होई. गीिाई खपूि मागणी जशल्लक उरे. कधीं कधीं उपिास 
करण्र्ाचा प्रसंग रे्ई, कधीं पाणी जमळालें  िाहीं, कधीं थिाि िाहीं, कोठें आिारीपणािं च १०/१० मलै 
चालणें भाग पडे. प्रचारािंल्र्ा सिय गंमिी उपभोगािर्ास सापंडि. गीिाईप्रचार ही आचार्ांच्र्ा दृष्टींिें एक 
महाि िथि  होिी. थििः आचार्ाला गीिाईप्रचार च केिळ करािा अशी पे्ररणा असे. र्ा गीिाईिर िर 
महाराष्ट्राचें लक्ष कें जद्रि केलें  िर प ष्ट्कळ भाकड गं्रि धमाच्र्ा िािंािें िे हिारो लोक िाचिाि, त्र्ािूंि 
लोकाचंी स टका केल्र्ासारखें होईल, आजण हा श द्ध धमयगं्रि लोकािंा जमळूि त्र्ाम ळें  अपरंपार कल्र्ाण 
होईल. अशी आचार्ांची दृजष्ट होिी. गीिाई प्रचाराच्र्ा जिजमत्तािें अिेक प्रकारच्र्ा उपर् ति माजहिीचीं 
टाचंणें घेि िािी अशी आचार्ांची अपेक्षा असे. 
 

आचार्ांच्र्ा अपेके्षप्रमाणें गीिाईप्रचार झाला असें म्हणिा ंआलें  िाहीं िरी त्र्ा जिशिेें प्रर्त्ि केला 
गेला एिढी गोष्ट खरी. एका बािूिें जशिािी इत्र्ािींिीं पजरभ्रमणािें गीिाईप्रचार केला. ि सऱ्र्ा बािूिें 
खािी भडंारािूंि गीिाईची ओळख झाली. जिसरें गीिाईप्रचाराचें मोठें साधि िेल. बापूिींच्र्ा एकामागिू 
एक रे्णाऱ्र्ा चळिळींि िेल भरूि िाि. त्र्ा जठकाणीं जििािंपणें गीिाईचा पाठ केला िाई. जििाि 
बह िेक सिय िेलमध्र्ें स्थििप्रज्ञाचे श्लोक मराठींि सिय लोक म्हणूं लागलें . आचार्ांचे भतिगण 
जठकजठकाणीं होिें त्र्ािंीं जह गीिाईचा प्रचार केला. जशिािींिीं म ख्र्िः गीिाई उपलब्ध करूि िेण्र्ाचंें काम 
केलें . र्ा कामािं प्रिचिें िगरेै होि. पठि, मिि, पजरशीलि, जकिपि होिें हें पाहण्र्ास जशिािींिा अिसर 
िसे. म ख्र्िः जिद्याथ्र्ांि गीिाई प्रसृि झाली. आश्रमाजिकािूंि गीिाईचें पठि चालू होिें च. सबंंध गीिाई 
पाठ करणारे स मारे ५० िण जिघाले गीिाईचा जशिािींिीं फािल्र्ा िळेीं कोश रचला आजण िो आचार्ांप ढें 
माडंला. आचार्ांिीं जशिािींिा ७ मजहिे िळे जिला ि पििारच्र्ा पजित्र परंधाम आश्रमािं धाम ििीच्र्ा 
िीरािरील लाल बंगल्र्ािं रोि िास िीड िास िेऊि िो कोश आचार्ांिीं शास्त्रश द्ध िऱ्हेिें पूणय करजिला. 
कोश कसला, िें महाभाष्ट्र् च िर्ार झालें . गीिाईच्र्ा त्र्ा कोशाप्रमाणें महाराष्ट्रािं एका जह गं्रिाचा एक जह 
कोष िर्ार झालेला िाहीं. हा कोश जिणार्क कोशाचा आजण भाष्ट्र्ाचा आिशय म्हणिे महाराष्ट्रािंल्र्ा अिय 
जिणार्क िाङ्मरे्जिहासािंला म क टमजण च जिमाण झाला, र्ािं शकंा िाहीं. सेिाग्राम आश्रममध्र्ें 
बापूिींिीं गीिेचा च पाठ रोिच्र्ा सकाळच्र्ा प्राियिेंि ठेिला होिा. परंि  त्र्ािंा जह गीिाईचा पाठ च ठेिणें 
र्ोग्र् िाटलें . त्र्ा संबधंीं त्र्ािंीं आचार्ांिा जलजहलें . 
 
 सेिाग्राम : 
 १८ ऑगथट १९४५. 
 
जच. जििोबा, 
 

िमारो कागळ मळर्ो. िई िालीम जििे ह ं िोई िईश. 
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िे में िार्ािी ि कर् ं िे हार्ािी कर् ं छे. एटले के सथंकृि गीिापाटिे बिले गीिाईिो पाठ गई 
कालिी शरू कर्ो. ह ं िोई गर्ी के सथंकृि कोई करि ं ििी. िे छे िेच छे. एओ पण गीिाप रिो संथकृि 
अभ्र्ास ििी करिा. िे ििी करी शकिा. िळी सूर िो चाले ि िहीं. अिे िधारे ि ःखि िो ए लाग्र् ं के 
गीिापारार्ण ए सिारिी प्राियिािो भाग होिा ंछिा ंगीिापाठ शरू िार् िे िखिे केटलाक चाल्र्ा िार्. एि ं 
कारण िपासिा ंपण ििीक ं  लाग्र् ं. आिी मिे खबर छे िहीं. परम जििसे िे खबर पडी िे एि ेिखिे जिधारी 
लीध ं के िो वहिी मराठी के ग िरािी ह ं चलाकं िो किाच िो िहेेलो रस पेिा िई शके. केम के लोकोिे अिय 
िहेेलो समिार्. गीिाईिी शरू कर् ं केम के आ प्रिेशमा ंमराठी प्रधाि पि भोगि ेछे. सिारिा िे प्राियिामा ं
आि ेछे िे एटला ओछा ंहोर् छे के एिे सारंू गमे िे चाले. पण गीिाईिो ध्िजि मिे बह  मीठो लाग्र्ो छे. एमा ं
कारण ए होई शके के जशिािीिा मोठेिी घणीिार पाठ साभंळ्र्ो. अिे मिे गमी गर्ो. जकशोरलाल छे एिो 
ध्िजि मिे पोिािे हिी रुच्र्ो ििी. मध र थिरिी ए पाठ गािारिे में हिी साभंळर्ा ििी. बारडोलीमािं ए 
साभंळिािो प्रसंग आव्र्ो हिो. िे पण िोडो ि. अिे काििे ए बेसीि ि शतर्ो. वहिीमा ंहजरभाऊ ए हमणां 
प्रगट कर्ो छे. ए ह ं िपासी पण ििी शतर्ो. एटले एिे िो अडिाि ं मि पण ि िार्. एटले थहेिे गीिाईिो 
पाठ शरू कर्ो. 
 

ए लखिाि ं कारण िो काले जशिािीिे िोर्ा ए उपरिी िो ए अवहिा िोडो िखि रोकािािा होर् 
अिे ललचाळी शकार् िो आ आरंभिे िखिे ओछामा ं एक अठिाडीक आिी शके िो मिे गरे्. ए िे ओ 
ििािा होर् िे िे करी शके अिे िे ढबे ए गीिाईपाठ करे छे ए ढबे केटलाक झीली ले. 
 

बाप िा आशीिाि. 
 

र्ाप्रमाणें गीिाईचा प्रचार गीिाई जििीपासूि िो महात्मािींसारख्र्ाचं्र्ा थिािीं गीिाईचा पाठ 
िाखल होईपरं्ि, गीिाईचें कोशरूपािें भाष्ट्र् रचीपरं्ि १०/१२ िषांि केला गेला. हें सिय आचार्ांच्र्ा 
प ण्र्ाईचें च फळ होिें. जशिािी जफरिािंा िेहमीं म्हणि कीं, प्रचार आपण कोण करणार? िो होणार च 
आहे. आपण केिळ गीिाईचे गठ ठे िाहूि ग्राहकािंा िेण्र्ासाठीं जफरणें एिढें च आपलें  काम. 
ि काराममहारािासंारख्र्ािंीं िर म्हणाि ेकीं, 
 

फोणडिंें  भाडंार धन्द्यािा हा मािं । 
मी िि हमािं भार िाही ॥ 

 
—मग इिरािंीं थििःला कार् म्हणािें? ि काराममहारािासंारखा हमाल होण्र्ाचें भाग्र् कार् सामान्र् 
म्हणािर्ाचें? पण असे हमाल आपण आहोंि हें म्हणणें जह गीिाईप्रचारकाला शतर् िाहीं. जशिरामपिं 
बाबािी म्हणि गीिाईच्र्ा जिजमत्तािें मला र्ात्रा घडि आहे. गीिाईचा प्रचार महाराष्ट्रािं होणें र्ािं ििल 
िाहीं. पण ग िरािमध्र्ें गीिाईच्र्ा धिीिर जकशोरीलालभाईंिीं, वहिीं प्रािंािं हजरभाऊ उपाध्र्ार् इत्र्ािीिीं 
जह त्र्ा त्र्ा भाषेंि पद्य गीिा भाषािंरें करूि गीिाईचंें एक प्रकारें अि करण केलें . ि त्र्ा दृष्टीिें अन्र् प्रािंािं 
गीिाईचा एक प्रकारें प्रचार झाला. गीिाईच्र्ा आिृत्तींिर आिृत्ती जिघि चालल्र्ा. ठळक अक्षराची गीिाई, 
लोकिागरी जलपींिलीं गीिाई, गीिा आजण गीिाई— अिेक प्रकारें गीिाईचें प्रकाशि झालें . गीिाईचा 
स्थटजरओ करूि ठेिला. आचार्ांिीं गीिाईचीं अजधकरणें पाडलीं. ह्या अजधकरणापं्रमाणें िामाजभधािाचे 
श्लोक रचले. गीिेचे १८ श्लोकािं सार काढले. गीिा वचिजिका ही आचार्ांििळ जलजहलेली होिी. 
आचार्ांच्र्ा गीिाप्रिचिाचंें वहिींि भाषािंर होऊि सियत्र त्र्ाचंा फैलाि झाला. 
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गीिाईप्रचाराची पजहली पार्री केव्हांच ओलाडंली गेली. र्ाप ढें जिचाराचा प्रचार होण्र्ाची अपेक्षा 
आचार्ांिीं प्रकट केलीं. जिचाराचंा प्रचार म्हणिे गीिाईच्र्ा जिचाराचंा—ब्रह्मजिचाराचा—िीििाच्र्ा 
मूलभिू जिचाराचंा प्रचार. 
 

ना आणद गुरू रं्करा । िंागोणन णर्ष्ट्यपरंपरा । 
बोधािा हा संसरा । जािंा जो आमुिें ॥ 
िो हा िंू घेऊणन आघिा । कळीं णगणळिया ंजीिा ं। 
सिं प्रकारी धािंा । करीं पा िेगीं ॥ 

 
—ही च जिचार प्रचाराची पे्ररणा आचार्ांपाशीं थििःजसद्धपणें होिी. ब्रह्मजिचाराच्र्ा आकलिाची भव्र् 
मिोभजूमका, ब्रह्मजिचार पचिणारी आचाराची िीव्र िर्ारी, ब्रह्मजिचाराच्र्ा प्रचाराची िेिथिी िाणी 
आचार्ांपाशीं होिी. िी प्राप्ि करूि र्ा जत्रजिध साधिािें 
 

आिा ंआमोद सुनास आिें । श्रुिीसी श्रिि णरघािें । 
आरसे उणठिें । िंोिनेसी ॥ 
आपुिेंणन समीरपिें । िेल्हाििी किझिे । 
कीं माथे णि िाफेपिें । बहकिािी ॥ 
णजव्हा िंोधिंी रसें । कमळ सूयशपिें णिकासे । 
िकोरें णि जैसे । िंद्रमा झािंी ॥ 
फुिंें  णि झािंीं भ्रमर । िरूिी णि झािंी नर । 
झािंें  आपुिंें  रे्जार । णनद्राळू णि ॥ 
िूिाकंुद झािें कोणकळ । आगं ििंपे मिंयाणनिं । 
रस झािें सकळ । रसनािंि ॥ 

 
असा सियत्र अिर्ािंििैभिाचा लाभ गीिाईप्रचाराच्र्ा जिजमत्तािें व्हािा ही च आचार्ांच्र्ा गीिाईच्र्ा 
जिचारप्रचारासंबधंीं अपेजक्षि भजूमका होिी. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ५४ िें 
 

परंधाम–पिनार–आश्रम 
 

जें आिांणस कारिें । संसारश्रमािें णिसकृिें । 
िें श्रीऋणद्धपूर देणखिंें  िेिें । दुरौणनया ं॥ 
रोणगया अमृिपानु । िंाहे िान्द्हैिंा जीिनु । 
स्िाणम झािेंया प्रसनु्न । जैसे सेिका ंहोए ॥ 
सासुरिासें र्ीििंी । णिथे भेटे जेणि माऊिंी । 
असो हे िैसी परी झािंो । श्री ऋणद्धपूर देणखिेंआं ॥ 
धाडंोणळिा ंिीन्द्ही िंोका ं। मी उपमा न देखे आणिका । 
जे जािें जगदेकनायका । क्रीडास्थान ॥ 
िें हें कैिल्यबीजािें के्षत्र । कीं णनिृत्तािंें परत्र । 
कीं परसुखािें छत्र । माणंडिंें  आिांणस ॥ 
कीं धमािी उत्तरिेठ । कीं णसद्धीिी ऊळगिट । 
ना िो संसृिीणस िाठ । िज्रिेंप ॥ 
श्रुणिस्मृिीिेणन अथें : । स्िधमें अनुष्ठािे । 
जेथें सदािार नादंिे । ब्रह्मणिद ॥ 

 
परंधाम पििार आश्रमाचें िशयि घेिल्र्ाबरोबर ह्या ओव्र्ा डोळ्र्ापं ढें उभ्र्ा राहिाि. र्ा पजित्र थिािाचें 
र्ाहूि अन्र् िणयि कार् करणार! पजित्र धाम ििीच्र्ा काठंािर उच्च थिािीं भव्र् चंद्रशाला असलेंलें  िें 
जिशाल शािं आजण गजैरक रंगािें झळकणारें थिाि पाजहलें  म्हणिे पे्रक्षक िक्क होऊि िािो! रे्िें बजहरंगाचंा 
अंिरंगाशीं बेमालूम मेळ पडलेला जिसूि रे्िो! संन्र्ासी महाप रुषाच्र्ा जििासथिािािय च जिर्तमलेंलें  हें थिाि 
असािें ही खूण िेव्हा ंच पटिें. पे्रक्षक धाम ििीच्र्ा प लािरूि िधा-िागपूर रोडिें आल्र्ाबरोबर समोर च 
रथत्र्ािर महािेिाचें पाढंरें श भ्र मंजिर त्र्ाला जिसिें. त्र्ा मंजिराििळच्र्ा रथत्र्ािें धाम ििीच्र्ा 
काठंाकाठंािें िोडें अिंर गाडीरथत्र्ािें त्र्ाला चालूि िािें लागिें. धाम ििीच्र्ा काठंािरचें काळे कजभन्न 
खडकाचे इिथििः पडलेले भाग ििीच्र्ा भव्र्िेंि भर घालिाि. पािसाळ्र्ािं र्ा खडकामं ळें  च ििी 
फेसाळूि केिळ ि धाची च बिूि पे्रक्षकाप ढें प्रश्ि उभा राहिो. 
 

नाहे पणित्र करुिा सणरिाणमषें कुिािी? 
कल्लोिं िंोक गािी गािीं णजच्या गुिािीं ॥ 

 
पे्रक्षक प ढें िाऊं लागिो िो उिव्र्ा बािूला लहािशी टेकडी चढािी लागिे. ही टेकडी चढल्र्ाबरोबर 
समोर च पजहल्र्ाप्रिम एक लहािशी कौलारू झोपडी जिसिे. जहच्र्ामध्र्ें पूिीं रसोडा असे. आिा ंििळ 
गेल्र्ाबरोबर “भरिमंजिर” ही पाटी जिसिे. आंि डोकािल्र्ाबरोबर पजहल्र्ा प्रिम भरिभेटीचें िें भव्र् 
प रािि जचत्र हिारों िषांपूिींच्र्ा मूर्तिकारािें एका अभगं िगडािं खोिलेंलें  जिसिें. फार िषें झाल्र्ाम ळें 
चेहरे अथपष्ट झाले िरी मरू्ति रामलक्षमणभरिसीिामारुिी अशी सियच्र्ा सिय शाबूि. आचार्ांिीं िो 
भगित् प्रसाि मािला. म्हणिू त्र्ािंी िी िेिें थिापली आजण जिचें मजंिर िर्ार करजिलें . र्ा टेकडीिरच्र्ा 
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िागेंि च पार्ा खोििा ंखोििा ंिी सापंडली. रे्िें आणखी अशा च जकिी िरी मूर्ति फ टलेल्र्ा ि टलेल्र्ा 
स्थििींि जमळाल्र्ा. र्ा बािूला शिेािं िगडाचे पार् च केिळ पडलेले आहेि, कोठें एखािें िोंड च हंसिें 
आहे, कोठें अभर् िेणारा एखािा हाि च जिसिो आहे, अशा ि ओळखंू रे्णाऱ्र्ा रे्िल्र्ा अिेक मूर्ति र्ा 
थिािाचें पूियकालीि महत्त्ि सहि च स चििू पे्रक्षकाला अज्ञाि काळािं ओढूि िेिाि. रे्िें जिःसंशर् पूिीं 
एखािें भव्र् कलामर् मंजिर असलें  पाजहिे. धाम ििीच्र्ा िगडामंधूि च त्र्ा मंजिराच्र्ा मूर्ति आजण मंजिराचें 
म ख्र् िगडी काम बिजिलें  गेलें  असलें  पाजहिे. समोर धाम ििी आजण िरा उंचािर हें कलामर् िेिाचें 
आसिमंजिर. गािंाला म्हटलें  िर ििळ म्हटलें  िर गांिापासूि अजलप्ि असें थिाि पूिींच्र्ा त्र्ा उपासकािंी 
खरोखरच र्ोग्र् प्रकारें जििडलें  असें च म्हणािें लागिे. अज्ञाि काळािंल्र्ा त्र्ा साधकािंीं ज्र्ाप्रमाणें हें 
थिाि उपासिामंजिर म्हणूि र्ोग्र् जििडलें . र्ा परंधाम आश्रमाला जह हें र्ोग्र् थिाि जििडलें  गेलें  असें 
कोण म्हणणार िाहीं? कारण 
 

जो संिीं िसणििंा ठािो । संिोषाणस सािािो । 
मना होय उत्सािो । धैयािा ॥ 
अभ्यास णि आपियािें करी । हृदयािें अनुभि िरी । 
ऐसी रम्यपिािी थोरी । अखंड जेथ ॥ 

 
अशी स्थिजि रे्िें आढळूि रे्िे. धाम ििीच्र्ा परिीरािर असल्र्ािें र्ा थिािाला परंधाम हें िांि आचार्ांिीं 
जिलें . परंि  िें ऐकल्र्ाबरोबर 
 

यद्गत्िा न णनििंिे िद्धाम परमं मम । 
 
हा चरण आपोआप च डोळ्र्ापं ढें उभा राहिो आजण त्र्ाचा रे्िें अि भि जह रे्िो. 
 

स्िभािें िाटे येिा ं। जरी िरपडा जाहिंा अिणििा । 
िरी सकामुही िरी माघोिा । णनघों णिसरे ॥ 

 
हा अि भि आचार्ांच्र्ा पजित्र साजन्नध्र्ािें रे्िें कैक लोकािंा आला आहे. त्र्ाम ळें  च शेंकडों लोकाचंीं पत्रें 
आचार्ांकडे रे्ि कीं आम्हालंा जििाि आठ जििस िरी रे्िें राहंू द्यािें. असो, त्र्ा भरिराममंजिरािंल्र्ा 
मूिींसमोर पे्रक्षक गंभीरपणें एकटा च आिं िाऊि उभा राहिो, िेिें त्र्ाला िणूं त्र्ा िगडािंली िी मरू्ति 
म्हणिे आपल्र्ा मािसमूिीची प्रजिमा च िाटंू लागिे! आचार्य रे्िें जिष्ट्ण सहस्त्रिाम म्हणि, अिेक थिोत्रें 
गाि, ििेािंले पजित्र मंत्र म्हणि. भरिभेटीचें हें दृश्र् जकिी मिोरम आजण मर्ािार् ति! जकत्रे्क जचत्रािं 
राम आजण भरिाच्र्ा गाढ आवलगिाचा िेखािा िाखजिलेला असिो. िो जिसण्र्ाला फारसा उत्तम जिसि 
िाहीं. गाढ आवलगि हा एक आिशे आहे. िो थिार्ीभाि िाहीं. र्ा मूिींि रामचंद्रािें भरिाचा हाि आपल्र्ा 
हािािं घेिला आहे. रामालगि सीिा उभी आहे. लक्षमण बेजफकीरपणें ि सरी च कडे पहाि असूि सीिेमागें 
हि मंि लपल्र्ासारखा जिसि आहे. असा हा भरिभेटीचा प िळा भरिभेटीचें खरें दृश्र् प ढें उभा करिो. 
पजित्र, पूज्र्, जप्रर् व्र्तिीची भेट ही आिशेर् ति असूं शकि िाहीं. िेिें गाभंीर्य, मूक भाि, पूज्र्िा! िोंडािें 
केिळ िाजंत्रक गोष्टी बोलल्र्ा िरी मिािें च अजधक बोलणें, साजन्नध्र्ाच्र्ा सहिासाचा जमश्र आिंि! —त्र्ा 
भेटीचें रथहर् कसें उलगडणार? पण र्ा मूिीमध्र्ें िणूं िें रहथर् उलगडूि प ढें माडंलेलें  आहे. ही च 
खरोखर कलाकाराची आध्र्ास्त्मक कला होर्. अजि प्रकाश िाहीं, अजि अधंार िाहीं, झरोतर्ािंीं र् ति अशा 
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त्र्ा भरिराम मजंिरािल्र्ा झोपडींि ही काळ्र्ा पाषाणाची मूर्ति साधकाच्र्ा मिािं भतिीची परमोच्च भाििा 
जिमाण करूि आपल्र्ाप्रमाणें च साधकाला जिथिब्ध करूि टाकिे. 
 

णसय राम पे्रम णपयषू पूरन होि जनमु न भरि को । 
मुणन मन अगम जम णनयम सम दम णिषम व्रि आिरि को । 
दुख दाह दाणरद दंभ दूषन सुजस णमष अपहरि को । 
कणिंकािं िुिंसी से सठगन्द्ह हणठ राम सनमुख करि को । 

 
—ि लसीिासिींिीं भरिाला च ििळ ििळ रामार्णाचा िार्क केला आहे. रामार्णािंला हा 
रामभरिाचा मीलिप्रसंग खरोखर एक फार मोठा अद भ ि प्रसंग आहे. र्ा पजित्र आश्रमािं पजहल्र्ा प्रिम च 
हें दृश्र् पाहूि सिय रामार्णािंला हा कलशप्रसंग च रे्िें पाजहला असें िाटिें! र्ाप ढचें रामार्ण जफकें  िाटिें. 
रामभरिाची भेट झालीं रे्िें च खरें रामार्ण सपंले. रे्िें साजत्त्िक स खाची परमसीमा गाठंली गेली. 
रामभरिाप्रमाणें अिेक साधकाचं्र्ा भेटीगाठंी होि राहाव्र्ा आजण सत्संगािें पािि होऊि प्रत्रे्कािें आपलें  
िीििपािेर् बाधूंि घ्र्ािें हा च र्ा परंधामथिािाचा हेि . 
 

भरिराममंजिरािूंि काहंी िळे िाबंूि, त्र्ा गंभीर दृश्र्ािें पािि होऊि िेिें त्र्ा मिूीला प्रिजक्षणा 
घालूि सिय बािूिें प िःप न्हा न्र्ाहाळूि पे्रक्षक मंजिराबाहेर आल्र्ाबरोबर आपण एकिम उच्च िािािरणाि 
आलों र्ाचा पे्रक्षकाला अि भि रे्िो. भरिराममंजिरािूंि चार पािलें  प ढें गेल्र्ाबरोबर आणखी एका 
चौिऱ्र्ािर पे्रक्षक चढिो. चढिािंा समोर च आणखी एक मूर्ति आजण त्र्ा मूिीसाठी बििलेंलें  उघडें मंजिर 
जिसिें. मिूीमध्र्ें 
 

मल्लिेष धणरिंा अणभराम । श्रीधर प्रभुसिें बळराम ॥ 
 
असा भाि जिसिो. लंगोट घालूि कोणाचें िरी मियि केलेली िी मूर्ति आजण जिच्र्ाििळ असलेले िे 
गोपगण म्हणाि ेका ंआणखी काहंीं कल्पिा िेिें आहें हें सागंिा रे्ि िाहीं. जकत्रे्क मंडळी र्ा प्रश्िाची भिजि 
ि भिजि करीि प ष्ट्कळ िळे उभी असिािंा जिसि. काहंीं जह असो. जिश्वरूप राक्षसाचें िमि करणारी ही 
मल्लमूर्ति ईश्वराची च एिढें मात्र िक्की. 
 

चौिऱ्र्ािर िाऊि त्र्ा गैजरक रंगाच्र्ा इमारिींि प्रिशे करण्र्ापूिी पे्रक्षक आणखी धाम ििीच्र्ा 
बािूिे ििर टाकिों. िो पाण्र्ाचें केिढें मोठें िरी धरण त्र्ाला जिसिें. त्र्ा धरणािूंि धो धो धो धो 
िाहणाऱ्र्ा, फेसाळलेल्र्ा पाण्र्ाच्र्ा धारा पहािं च उभें रहािें असें िाटिें. आपल्र्ा श भ्र प्रिाहािंी, आपल्र्ा 
फेसाळलेल्र्ा िरंगािंी, मिािरचें िरंग िष्ट करूि ििी मि ष्ट्र्ाला उन्मि करीि असिे. त्र्ा धरणामध्र्ें 
अडजिलेंलें  पाणी म्हणिे एक मोठा आरसा च िाटिो. आकाशाची कमाि त्र्ािं िेहमीं शाबिू उमटलेली 
जिसिे. िीरािरचे िृक्ष र्ा आरशािं जििरूप पहाि उभे! 
 

पानी में देखिी है झुकझुकके गुिंकी टहनी । 
 
खरोखर जिमयळ िीिि हा आत्मरूप पाहण्र्ाचा आरसा च म्हटला पाजहिे! पािसाळ्र्ािं िर र्ा थिािाची 
शोभा अिणयिीर् होऊि िािे. हें दृश्र् पहाि िोड्ा िळेािें म ख्र् इमारिींि जशरण्र्ासाठीं पे्रक्षक प ढें िािो. 
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प्रिम मोठ्या व्हराडं्ािूंि त्र्ाला आंि िािें लागिें. पे्रक्षक म ख्र् इमारिींि आंि गेल्र्ाबरोबर भव्र् असा 
एक च एक हॉल, भव्र् जखडतर्ा आजण िारें, िर हिसेाठीं बसजिलेल्र्ा िाळ्र्ा त्र्ाला जिसिाि. मिाचा 
रे्िें एकिम जिकास झाल्र्ाचा भास होिो. र्ा इमारिीला एका बािूला एक मोठें िळघर केलेंलें  आहे. 
ध्र्ािमजंिर हें त्र्ाचें िािं. त्र्ा िळघराला पाहूि मिाला मोठा आिंि होिो. र्ा मोठ्या हॉलला एका बािूला 
लाकडाचें एक पार्तटशि केलेंलें  आहें. र्ा पार्तटशिििळ च पे्रक्षकाला आचार्ांची बठैक जिसिे. आचार्ांची 
बैठक म्हणिे समोर एक मोठें रंुि टेबल. बसण्र्ासाठीं िािमििा ि हेरी िाड स िाचें श भ्र कापड. बािूला 
प थिकें  ठेिण्र्ाची शले्फ. मागें टेकण्र्ासाठीं एक उंच फळी. टेबलासमोर भेटण्र्ाला रे्णाऱ्र्ा मंडळींसाठीं 
बैठकीच्र्ा लाबं च लाबं जिळ्र्ा रंगाच्र्ा पट्टट्या. टेबलािर कागि उडूि िाऊं िरे्ि म्हणिू पाढंरे श भ्र 
गारेचे मोठ मोठे िगड ठेिलेले. िऊि शाई, थलेटपाटी, पाटीची पेस्न्सल होल्डरमध्र्ें बसिलेली. 
ज्ञािेश्वरी, उपजिषिें, र्ोगशास्त्र, गीिा, गीिाई, क राण, गं्रिसाहेब,—सियच्र्ा सिय टेबलािरची प थिकें  
अजिशर् िरच्र्ा ििाची! पे्रक्षक ही बठैक पाहूि गद्गि होऊि िािो. रे्िूि जखडतर्ामंधूि पििारच्र्ा 
टेकडीचा भाग थपष्ट दृग्गोचर होिो. िेिली पाढंरी मशीि िर एकिम डोळ्र्ािं भरिे. अशा र्ा थिािीं त्र्ा 
बैठकीिर आचार्ांची िाठ बसलेली मरू्ति िेंव्हा ंपे्रक्षक पाहिो िेव्हा ं
 

गुहाणहिं गुह्वरेष्ठं पुरािम् 
 
अशा धगधगीि अग्िीची च िी प्रजिमा घडलेली आहे कार् असें िाटूि त्र्ाचें मि िेिें च जिश्चल होऊि िािें. 
पे्रक्षकाची दृजष्ट आिा ं अन्र्त्र िळणें शतर् िाहीं. त्र्ािं प न्हा ं िर आचार्य काहंीं सागंि असले िर त्र्ा 
अमृिप्राशिापलीकडे सृष्टी च िाही अशी पे्रक्षकाची िशा व्हािर्ाची. ििाजप आचार्ांच्र्ा र्ा पजित्र 
आश्रमािंली प्रत्रे्कं िथि  हीजह बोधाची च मूकमूर्ति असल्र्ाम ळें  पे्रक्षक आचार्ांसमोरूि उठूि म द्दाम इकडे 
जिकडे पाहंू लागिो. िो इमारिीच्र्ा चारी बािूला जफरिो. त्र्ाला सियत्र जिथमर्ािह िेखािा जिसिो. 
आश्रमाचें कंपौंड त्र्ाच्र्ा पूणयपणें दृजष्टपिािं रे्िें. िी बािूची जिहीर, िेिें मोटेची सोर्, गोलाकार 
जिजहरीभोििीं फरशीं, ििळ च वलबाचीं झाडें, समोर आल्र्ागेल्र्ा लोकासंाठी राहण्र्ाच्र्ा, उत्तम व्हराडंा 
असलेल्र्ा खोल्र्ा, िोन्ही बािूला जिणकाम, स िारकाम, िकल्र्ा इत्र्ाजि बिजिण्र्ाची लोकसेिचे्र्ा 
आर्ोगाची थिािें. एका बािूला थिर्पंाकगहृ असा िेखािा पाहूि पे्रक्षक आपल्र्ा डोळ्र्ािंा धन्र् मािंू 
लागिो. म ख्र् इमारिीचा जििा चढूि िो गच्चीिर िािो. म ख्र् इमारिीला िर सियत्र मोठी लाबंरंुि गच्ची 
आहे. र्ा गच्चीिर जह एक आणखी लहािशी जििा िेऊि केलेली गच्ची आहे. हें रे्िलें  सिांि उंच थिाि. 
रे्िूि पे्रक्षकाची ििर अगिीं िूरपरं्ि पोंचिे—िी हि मािटेकडी, िी िागटेकडी, िें िूर टेकडीिर िसलेंलें  
महाकाळ गािं, िो सेलू घोराडचा रथिा, िें ििळचें पििार गािं, चारी बािूला त्र्ाला ही िेिाची ि जिर्ा 
जिसूं लागिे. अशािं त्र्ाला पििारचा एखािा मि ष्ट्र् गच्चीिर भेटला िर िो त्र्ा ििळच्र्ा पििार गािंचा 
इजिहास जह सागंिो. आजण पे्रक्षकाला िो अिार्ासें ऐकार्ला जमळिो. पििार गािं फार ि िा आहे. रे्िें एक 
िळे पिि रािाची रािधािी होिी. रे्िें सध्र्ा ंिरी २/३ हिारच िथिी असली िरी पूिीं हे गािं फार मोठें 
होिें. र्ा गािंाला मोठा कोट होिा. रे्िें अिूि जह कोटाचे िरिािे जिसिाि. म सलमािाचं्र्ा आमिािींि जह 
हें मोठें थिाि होिें. ऐि अकबरींि र्ाचंा ंउल्लेख आहें. रे्िें िोि िोि मलै पाढंरीची िमीि आहे. जिकडे 
जिकडे चौफेर पडतर्ा थिािाचें चब ते्र जिसिाि. रे्िें मािीच्र्ा जढगाऱ्र्ािूंि अिूि जह त्र्ा िैभिशाली 
लोकाचें सोिें िाणीं िगैरे िथि  सापंडिाि. हें ऐकिा ंऐकिा ंपे्रक्षक मिािं म्हणूं लागिो र्ोगार्ोगािें पििार 
गािंािें अिेक उलाढाली पाजहल्र्ा आजण रे्िें महाप रुषाचंी िथिी जह झाली. आणखी कार् पाजहिे? इजिहास 
म्हणिे अिेक उलाढाली आजण इजिहासाचें सार म्हणिे सत्प रुष असा अिय केल्र्ास ि सागंिा जह रे्िें 
सारासकट सिय इजिहास भरूि राजहलेला पे्रक्षकाला आढळिो. 
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िरी रे्िें हा परंधाम आश्रम झाला कसा? आचार्य रे्िें आले कसे? िगैरें प्रश्ि पे्रक्षकापं ढें उभे 
राहिािं च. त्र्ा प्रश्िाचंी उत्तरें जमळाल्र्ाखेरींिचा इजिहास त्र्ाला जफकां िाटिो. त्र्ा प्रश्िाचंी उत्तरें 
जमळािीं म्हणिू िो िम्रपणें िेिें असलेल्र्ा कोटींबाबािींसारख्र्ा िृध्ि आश्रमिासीर्ाला प्रश्ि जिचारिो. 
आजण मग त्र्ाला र्ाचा सिय उलगडा होिो. 
 

पे्रक्षक—बाबािी रे्िें आश्रम कसा कार् झाला? आपण िोडी माजहिी द्याल का? 
 

कोटीिी—ही िागा मूळ िमिालालिींच्र्ासाठी िर्ार करजिली गेलीं. कामाच्र्ा व्र्ापाम ळें 
िध्र्ाला िमिालालिींिा म ळीं च जिश्रािंी जमळि िसे. िेव्हा ंमधूि मधूि जिश्रािंीसाठी रे्िें रहािें र्ा हेिूिें 
ही िागा िर्ार झाली. पजहल्र्ाप्रिम हल्ली आहे र्ापेक्षा जह फार मोठी िागा बाधंण्र्ाची स रिाि केली. परंि  
एका िािळािं त्र्ा वभिी पडल्र्ा. म्हणूि मग िेिढा भाग सोडूि ही हल्लींची िागा बाधंली. त्र्ा पडलेल्र्ा 
भागाचा चौिरा म ख्र् इमारिीसमोर आहे. 
 

पे्रक्षक—मग िमिालालिी रे्िें रे्ऊि रहाि असि का?ं 
 

कोटीिी—होर्. मधूि मधूि रहाि असि. त्र्ाचंा कोणी िरी एखािा िोकर बरोबर असे. बह िेक 
िूध आजण फळािंर िे रहाि. िोकर थिाि, माजलश, जबछािा, आहार इ. सिय व्र्िथिा ठेिी. आजण सेठिी 
केिळ लंगोटी िेसूि हािािं िंड घेऊि र्ा आश्रमाच्र्ा आिारािं वहडि. त्र्ा िळेी त्र्ाचंी उंच भव्र् मूर्ति 
पाहूि हे कोणी सेठ आहेि असें कोणास जह िाटणें शतर् िसे. िमिालालिींप्रमाणें मग त्र्ाचं्र्ा 
ि कािािरची मंडळीं, मजहलाश्रमाची मंडळी, असे कोणी िा कोणी रे्िे रे्ऊि राही. चार जििस जिश्राजंि 
घेऊि मग िािर्ाचे असें हें जिश्रामथिाि झालें . कोणी कोणी बरोबर जशिोरी बाधूंि आणीि. ििींि थिाि 
करूि, फराळ करूि संध्र्ाकाळी मग रमिगमि िध्र्ाला परि िािर्ाचे असें अिूि जह चालिें. 
 

पे्रक्षक—आचार्य रे्िें केव्हा ंआले? 
 

कोटीिी—िालिाडीच्र्ा ध ळीम ळें, १६/१६ लटी कािंण्र्ाच्र्ा पजरश्रमाम ळें, िूध सोडूि िेण्र्ाचा 
प्रर्ोग केल्र्ाम ळें, एकसारखें वचििमिि, ग्रामसेिा मडंळाजि सथंिाचें अिेक प्रश्ि, बाहेरच्र्ा मंडळींचे 
अिेक प्रश्ि र्ा सिांम ळें  आचार्य एकसारखे कृश होि गेले. त्र्ािं प न्हा ंफैिपूर काँगे्रसमध्रे् िाप आला आजण 
िाण जह पडला, त्र्ाम ळें  आचार्ांच्र्ा प्रकृिीचा िमिालालिी आजण बापूंच्र्ा प ढें एक प्रश्ि उभा राजहला. 
बापूिी म्हणूं लागले कीं अल्मोड्ाला िािें. आचार्ांिा ही कल्पिा रुचली िाहीं. जकत्रे्कािंा िाटे 
आचार्ांचे िािं खराब झाले आहेि. पार्ोजरर्ा आहे. त्र्ाम ळें  प्रकृजि जबघडली असािी. आचार्ांिी 
िमिालालिींिा कळजिले कीं मी माझा प्रर्ोग करिों िो सफल िाहीं झाला िर मग ि मच्र्ा कल्पिेंप्रमाणें 
करू असें म्हणूि आचार्य र्ा पििारच्र्ा थिािीं प्रकृिीसाठीं आले. त्र्ािं प्रकृिीबरोबर कामाचा जिचार, 
गरीब लोक कोठें अल्मोड्ाला िाऊं शकिाि असा जिचार, अिेक िऱ्हेचे जिचार होिे. 
 

पे्रक्षक—बाबािी, आपण केव्हा ंआलािं र्ा जठकाणीं? 
 

कोटीिी—मी पििारला आल्र्ाला १२ िषें होऊि गेलीं. आचार्ांचा जह पििारचा फार ि िा सबंधं 
आहे. गणपिराि बोकडे आजण त्र्ाचं्र्ा भाजिक पत्िी जिठाबाई र्ाचंी आचार्ांिर फार भस्ति. िध्र्ाला 
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आश्रम थिापूि झाल्र्ापासूि गणपिरािाचंा आश्रमाशीं संबंध आला. गणपिराि हे शिेकरी, मेहििी, 
प्रर्ोगी. िे िरिषीं आश्रमाच्र्ा स रिािीपासूि आपल्र्ा शिेींिलें  धान्र् पोिें िीडपोिें आश्रमाला अपयण 
करीि. मधूि मधूि रे्ऊि जिज्ञासेिें चचा करीि. र्ा गणपिरािाचं्र्ाकडे आश्रमाची मंडळी पूिीं राजहलेली 
आहेि. त्र्ाचं्र्ा घरीं िणूं आश्रमाचें एक लहािसें थिाि च झालेंलें  होिें. मी जह हें थिाि होण्र्ापूिीं गािंािं 
गणपिरािाकंडे रहाि असें. आचार्य जह राजहलेले आहेि. गािंािं आश्रमािफे पजरश्रमालर् काढलेंलें  आहे. 
िेिें जह मी असें. हें थिाि झाल्र्ािर रे्िें राहंू लागलों. 
 

अशा संिािािूंि पे्रक्षकाला रे्िली सिय कल्पिा सहि च जमळूि िािे. 
 

आचार्य रे्िें राहंू लागल्र्ािंिर, िमिालालिी िारल्र्ािंिर, हें थिाि ग्रामसेिामंडळ र्ा संथिेला 
िमिालालिींिीं िेऊि टाकलें . अशा रीिीिें ही आश्रमाची िागा िर्ार झाली. शिेीसाठीं ििीकाठीं ििळ 
च एक शिे जह घेिलें  गेलें . आचार्य रे्िें रहािर्ास आले िेंव्हा त्र्ाचंी प्रकृजि अगिीं क्षीण झालेली होिी. 
खोकला िेहमीं च असे. रे्िें गाढ एकािं. त्र्ा िळेीं क्वजचत् च कोणी िेिें िाि असे. आचार्ांिा र्ा जठकाणीं 
भरपूर एकािं, जिश्राजंि आजण शाजंि जमळाली. सिय जिषर् डोतर्ािूंि काढूि टाकूि आचार्ांिीं प ष्ट्कळशी झोप 
घेण्र्ास स रिाि केली. सबधं म गाच्र्ा डाळीची जखचडी, िूप, िूध, िही असा आहार स रू केला. िोि िळेा ं
थिाि. सूर्यजकरणामंध्र्ें िोि िोि िास आचार्य समाजधथि बसि. रे्िल्र्ा गच्चीिर आजण आिूबािूच्र्ा 
िागेंि केव्हा ं जह मि लागेल िसे जफरािें, बाहेर जह स रगािंच्र्ा रथत्र्ाला, िागटेकडीकडे, सेिाग्रामच्र्ा 
रथत्र्ािर, महारोगी सेिा मंडळाकडे आचार्ांिीं जफरण्र्ास िािें. िोि िळेच्र्ा प्राियिा, मधूि मधूि 
गं्रिािलोकि, िियमािपत्रें चाळणें—अशा कार्यिमािं आचार्ांची प्रकृजि हळंू हळंू स धरंू लागली. ििि ९३ 
पौंडािर गेलें  होिें िें १२८ परं्ि झालें . िेहािर सूर्यिेि चमकंू लागलें . थिार्  पजरप ष्ट झाले. सिय लोकािंा 
मोठा चमत्कार िाटला. 
 

रे्िूि िीि मलैािंर स रगािं. िेिें ग्रामसेिचेा प्रर्ोग चालला होिा, िेिें िल्लभभाई होिे, िेिल्र्ा 
मंडळींिा; महारोगी सेिा मडंळ रे्िूि ३ मलै रे्ई. िेिें मिोहरिी म ख्र् कार्यकिे होिे, िेिल्र्ा मंडळींिा, 
सेिाग्राम रे्िूि िीि साडेिीि मलै रे्ईल; िेिें बापूिींच्र्ा आसपासच्र्ा लोकाचंा—अिेक संथिाचंा 
मेळािा—िेिल्र्ा जह मंडळींिा—हें थिाि मध्र्ििी होिें, रोि कोणी िा कोणी कार्यकिे प्रत्रे्क जठकाणाहूि 
रे्िें आचार्ांकडे र्ािर्ाचे च. िागपूरहूि जह मोटारीिें कोणी कोणी रे्ि. िध्र्ाहूि िमिालालिींची मंडळी 
मोटारीिें कधीं कधीं रे्ि आजण एखािा जििस राहूि िाि. जकत्रे्काचें आचार्ांकडे रे्ण्र्ाचे िार च 
ठरल्र्ासारखे झाले होिे. हे कोण?—िर िल्लभभाई, ८ जििसािंीं रे्िें रे्ण्र्ाचा त्र्ाचंा िेम च. हे कोण?—
िर जशिरामपिं बाबािी, पंधरा जििसािंीं र्ाचंी फेरी व्हािर्ाची च. हे कोण?—िर हे पंढजरिाि र्ाचंा जह 
रे्िें रे्ण्र्ाचा एक जििसाआड िम ठरलेला. हे कोण?—िर आशािेिी, आर्यिार्कम् आजण शािंाबाई 
िारगोळकर—िाजलमीसंघाच्र्ा कार्ासंबधंीं चचा करण्र्ासाठीं आले आहेि. हे कोण?—हे कृष्ट्णचंद्रिी. 
बरोबर चार मंडळी घेऊि सेिाग्राम आश्रमािूंि हे सार्कंाळीं, श ििारीं र्ािर्ाचें. िोन्ही िळेच्र्ा प्राियिा 
करूि आचार्ांसमेि गोजष्ट करूि परि िािर्ाचे. हे कोण?—िर मिोहरिी. महारोगी सेिा मंडळािंील 
काहंीं प्रश्िाचंी चचा करीि आहेि. हे भाऊ पािसे आजण क ं िर जििाण रोि िालिाडीहूि सार्कंाळीं रे्िें 
रे्िाि, आचार्ांबरोबर िोडे बोलिाि, रे्िल्र्ा पजित्र िािािरणािं जिििाि, सकाळीं उठूि िािाि. हे 
कोण?—हे मेिे माथिर—हे जह सरंिाम कार्ालर्ािूंि रोि रात्रीं पार्ीं रे्िाि आजण सकाळीं उठूि प्राियिा 
करूि िािाि. ह्या म ली कोण?—ह्या मजहलाश्रमाच्र्ा म ली. र्ा शिेारच्र्ा गािंािं ग्रामसफाई करूि 
आल्र्ा आहेि. रे्िें ििीिर थिाििेिण करिील. आचार्ांकडे त्र्ाचंा एखािा गमिीिार िगय होईल आजण 



 अनुक्रमणिका 

मग त्र्ा पार्ीं ५/६ मलै परि मजहलाश्रमािं िािील. हे जिद्यािी कोण?—हे आसामहूि आले आहेि. 
आचार्ांकडूि काहंीं बोध जमळेल म्हणूि त्र्ाचं्र्ासमोर हॉलमध्र्ें बसले आहेि. आचार्य त्र्ािंा काहंीं िरी 
सागंि आहेि. बाहेरूि मधूि मधूि जिद्याथ्र्ांच्र्ा हंसण्र्ाचा आिाि ऐकंू रे्ि आहे. जिद्यािी खूष होऊि 
बाहेर पडि आहेि. हे कोण? िर हे चखासंघाचे लोक आहेि. र्ाचं्र्ाशीं खािीशास्त्रासंबंधीं चचा चालू आहे. 
त्र्ािं कृष्ट्णिास गाधंी प्रम खपणें जिसि आहेि—असा िेखािा रे्िें सिासियिा जिसूि रे्ई. िेहमीं रेंग्र्ा, 
गाड्ा, सार्कली, मोटारी उभ्र्ा. पािचारी लोकाचंी िियळ िर सिि चालू असािर्ाची. र्ाते्रच्र्ा जठकाणीं 
ज्र्ाप्रमाणें कोणी िा कोणी र्ािर्ाचे च, त्र्ाप्रमाणे रे्िें आचार्ांकडे कोणी िा कोणी रे्ि च असि. भाजिक, 
खेडिळ आजण बार्ाबापड्ा डोकें  टेकूि िमथकार करीि. काँगे्रसचे लोक जह काहंीं भािगड उपस्थिि 
झाली म्हणिे रे्िें र्ािर्ाचे. त्र्ाजशिार् धाम ििीच्र्ा पचंधारेिर जिरजिराळ्र्ा पिांिा हिारों श्रद्धाळू लोक 
थिािाविसाठीं रे्ि आजण िािािंा आचार्ांचें िशयि करूि िाि. त्र्ा लोकािंा प्रश्िाजि जिचारण्र्ाचा प्रश्ि 
िसे. पजित्र थिािीं र्ािें, सत्प रुषिशयि घ्र्ािें आजण कृिाियिेिें िािें हा च त्र्ाचंा कार्यिम. आश्रमीर् 
िािािरणािं लग्ि केलेले िधूिर जह जकत्रे्क िळेा ंिमथकारािय रे्ि. 
 

आचार्ांिीं र्ा थिळीं जिश्राजंि घेिली. अिेक कार्यकिे िध्र्ाहूि, स रगािंहूि, िालिाडीहूि, 
सेिाग्रामहूि रे्िें जिश्राजंि आजण ज्ञािबोधासाठीं रे्ि, त्र्ाम ळें  आचार्ांिीं र्ा थिािाला एक िळे 
“िासजिश्रामधाम” असें मध र िािं जिलें  होिें. कार्यकत्र्ा िोर प रुषाच्र्ा जिश्रािंींि—आरोग्र्साधिेंि जह 
लोकसंग्रह सहि च होि असिो. कारण कोणत्र्ा जह अिथिेंि त्र्ाची साधिा च लोकसंग्रह करीि असिे. 
आचार्ांच्र्ा रोिच्र्ा जििचर्ेंि च असा लोकसगं्रह सहि ग ंफला िाई. आचार्य िररोि सकाळीं ३॥ िाििा ं
उठि. िंिर ४ ला गच्चीिर अगर म ख्र् इमारिीसमोरच्र्ा िागेंि ििीशिेारीं प्राियिा होई. प्राियिेिंिर 
आचार्य अभ्र्ास करीि. त्र्ा िळेीं जह कोणी समोर बसूि रहाि. र्ा िळेीं आचार्ांिीं मूळ अरबी भाषेंिूि 
मोठ्या कसोशीिें क राणाचा अभ्र्ास केला. एखाद्या हाजफि मौलिीला जह म्हणिा ंरे्णार िाहीं अशा मध र, 
उच्च आजण जबिच क थिरािं पहाटेंच्र्ा िळेीं आचार्य क राणाचें पठि करीि. िो आिाि इमारिींि घ मि राही. 
त्र्ा शािं िळेीं िेट िागपूर रोडपरं्ि िो आिाि रे्णाऱ्र्ािाणाऱ्र्ािंा ऐकंू रे्ई. क राणाच्र्ा अभ्र्ासाच्र्ा 
जिजमत्तािें आचार्ांिीं ििळच्र्ा म सलमािाशंीं सबंंध िोडला. त्र्ा लोकािंा आचार्ांजिषर्ीं फार आिर िाटे. 
क राणपठिािंिर सूर्ोिर् पाहूि त्र्ाप्रमाणें आचार्य घड्ाळ लािीि. सूर्ोिर् पाहण्र्ािं केिढा बोध. 
सूर्ाला च भगििंािंीं प्रिम र्ोग साजंगिला. र्ोग म्हणिे—ईश्वराशीं—सृष्टीशीं िििेशीं िोडणें. िोडलेला 
िो र्ोगी. र्ोगाचें खरें जशक्षण संिािंिळ जमळिें. पण असे संि सियत्र िसिाि. म्हणूि गीिेंि र्ोगासाठीं 
सूर्ाचें उिाहरण. सूर्य र्ोगी कसा? 
 

१) रोि सेिलेा हिर. 
२) सेिलेा हिर पण िम्र. िाराला धके्क िेि िाहीं. 
३) मंगल जकरण टाकूि आिंिाचंें िािािरण पसरजििो. 
४) घाण साफ करूि थििः अजलप्ि राहिो. 
५) अजलप्ि राहिो कारण थििः उंच राहिो. 
६) इिकी सेिा करूि प न्हा ंसेिचेें भाि िाहीं. 

 
७) सेिचेी िाणीि करूि जिली िरी िाणीि उत्पन्न होऊं च शकणार िाहीं इिकी त्र्ाची सहि 

सेिा. 
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८) त्र्ाला अमंगलिा माहीि च िाहीं. अंधार, िंडी, घाण र्ाचंी ओळख जह िाहीं. 
 
—अशा सूर्ािें मिूला साजंगिलेला र्ोग प्रत्रे्क माििाला जमळेल. िो घेईल त्र्ाला जमळेल. आचार्ांचें सूर्य 
पाहूि घड्ाळ लािणें ही एक साधी बाब परंि  त्र्ांि केिढा बोध! केिढें र्ोगग्रहण! केिढा लोकसंग्रह! 
र्ािंिर अल्पाहार केल्र्ािंिर बह धा ४/५ मलै जफरण्र्ाला िाि. जफरणें अजि िोरािें असािर्ाचें. जफरिािंा 
अिेक िण बरोबर असि. त्र्ािंा आर्िा लाभ होई. जफरूि आल्र्ािर थिाि करूि आचार्य िियमािपत्रें 
चाळीि. िंिर गं्रििाचि, पत्रलेखि, म लाखिी १०॥–१०॥। ला आहार घेऊि अधा िास जिश्राजंि. िंिर 
प न्हा ं पत्रव्र्िहार, म लाखिी, सूि कािंणे, आश्रमािंल्र्ा जिणकामािं, स िारी कामािं, रसोड्ािं, 
जिरजिराळ्र्ा जठकाणीं अिलोकि, त्र्ा त्र्ा जठकाणीं सूचिा िेणें असें संध्र्ाकाळपरं्ि चालें . संध्र्ाकाळीं 
५/६ मलै जफरणें असे च. प्राियिेपूिीं आहार घेिेिळेीं जििण्र्ाच्र्ा पाटािर आचार्य बसलेले असि. र्ा िळेीं 
पििारची आिूबािूची लहािापासूि िोरापरं्ि कोणी जह मंडळी रे्ऊि भोििीं बसि. िेिें आचार्ांच्र्ा 
िािालापािं बोध, शाजंि आजण जिश्राजंि र्ाचंा सिांिा रोि लाभ जमळे. हा पहा एक प्रसंग. पे्रक्षकाची ही 
डार्री च आहे. िी च रे्िें उिरली आहे. 
 

जििाकं २० िोव्हेंबर १९४५. 
 

श्री. रामिासभाई र्ाचं्र्ा गोशाळेच्र्ा रेंगीि बसूि पििारला र्ािर्ास जिघालों. सार्कंाळ. सूर्यवबब 
लाल प्रकाश टाकीि झाडािूंि अथिाला िािािंा पाजहलें . सृजष्ट सिय करुण. एकिम भािािंर झालें . अध्र्ां 
रथत्र्ािं गेलों िों प्रजिपचं्चद्र उगिला. एक च कला कमी. िीििगिािर रुपेरी प्रकाश टाकीि िो िर आला. 
आिूबािूचीं शिेें जहरिी पण पाढंरी आजण टिटिीि जिसि होिी. पििारििीचा पूल आला. खळखळ 
आिाि. लाल बंगल्र्ािर सामाि उिरूि खोलींि िेलें . पूज्र् जििोबा हॉलमध्र्ें िजक्षणाजभम ख बसले होिे. 
िेलगू गृहथि अप्पाराि त्र्ाचं्र्ासमोर बसलेले होिे. पूज्र् जििोबाचंें द्रजिड भाषाचंें िाचि चाललें  होिें. 
जििोबा िामीळ जकिी उत्तम िाचिाि.—मि रैप्पटणजत्तल िरकीर न् एन्ु ओरुिि इरंुिाळ... अथपष्ट ध्िजि. 
माझ्र्ा खोलीची व्र्िथिा लाििू मी पूज्र् जििोबासंमोर बाि ला बसलों. पििारची बरी च मंडळी, आश्रमाचे 
कोटीिी िगैरे सिय प्राियिेसाठीं रे्ऊि बसले होिे. संिाि चालू होिा. (एक जशक्षक शिेारच्र्ा पििार गािंीं 
रात्रीं लोकािंा िियमािपत्रें िाचूि िाखजििाि त्र्ािंा उदे्दशिू). 
 

जििोबा.—“िियमािपत्र िाचिू िाखजििािंा प ढें िकाशा पाजहिे. म्हणिे िें िें थिळ िकाशािं 
मंडळींिा िाखजििा ंरे्िें. त्र्ािें चागंलें  समििें.” 
 

जशक्षक.—“होर्. िसें करिा ंरे्ईल.” 
(एक गृहथि काम करूि बरे च लाबंिू रे्णारे होिे त्र्ािंा उदे्दशूि). 

 
जििोबा.—“ि मचें चालणें जकिी होिें? ४-५ मलै?” 

 
गृहथि.—“होर्. ि रूि र्ािें लागिें.” 

 
जििोबा.—“ि रूि र्ािें लागिें ही िर ि मची चैि झाली.” 
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िेिािी.— (हंसिाि) 
 

जििोबा.—“कोटी बाबािींसारखे आिा ं ि म्ही म्हािारे व्हाल. िे जिर्मािें चालिाि िे िीघार् षी 
होिाि असा अि भि आहे. परिा ंठक्कर बापा आले होिे िें सांगि होिे— ‘माझें िर् ७५ िषांचें. माझ्र्ािें 
चालिि िाहीं. पण माझे ग रु प्रो. किे ८६ िषांचे अिूि ५ िे ६ मलै जिर्मािें चालिाि. चालणारे िीघयिीिी 
होिाि.” 
 

कोटीिी.—“जिर्मािें चालिाि िे िीघार् षी होिाि’ र्ा िातर्ाचे िोि अिय आहेि (हंशा).” 
 

जििोबा.—“होर् िो श्लेष झाला.” 
 

जशक्षक.—“होईि सकंरिारा मी जच घािास कारण’ र्ाचा अिय मला िीट समिला िाहीं. ‘संकर’ 
म्हणिे कार्? 
 

जििोबा.—“संकर म्हणिे अव्र्िथिा. मी िर कमय करणार िाहीं िर लोक आळशी होिील. 
अव्र्िथिा मािेल हा अिय.” 
 

िेिािी.—“संकर” म्हणिे जमश्रण असा आमचा समि होिा. 
 

जििोबा.—“िो अिय आहे च. जमश्रण म्हणिे अव्र्िथिा. िािं ळािं गहंू जमसळले, झाली 
अव्र्िथिा.” 
 

िेिािी.—“पण िािं ळािं डाळ जमसळूि जखचडी होिे.” 
 

जििोबा.—“म द्दाम हेि प रथसर िािं ळािं डाळ जमसळली िी जखचडी. िो संकर िव्हे. संकर म्हणिे 
अव्र्िथिेिें जमसळ.” 
 
—र्ािंिर घंटा होऊि प्राियिा स रू झाली. प्रिम हजरः ॐ र् ंब्रह्मा...हा श्लोक. िंिर स्थिरािला समाधींि हे 
१९ श्लोक, िंिर िामिेिाचा प ढील अभगं. 
 

देि दयाणनणध भतिािंा कैिारी । नाममात्रें िारी सिंिंागी । 
िया देिराया गािंें हो आिडी । िंागे मनीं गोडी सिशकाळ ॥ 
नाहीं यािीकुळ उंिकनि भेद । भाि एक रु्द्ध पाहिसे । 
नामा म्हिे काय सागंािें नििं । अखंड दंडिंें  व्योमाकार ॥ 

 
पूज्र् जििोबािंीं गद्यािं िाचला. िंिर त्र्ाचा अगिीं सरळ अिय साजंगिला. मग अत्र्िं साध्र्ा, मध र आजण 
गंभीर चालीिें िो म्हटला. प ढें गार्त्री मंत्र ईशािाथर्मंत्र— ‘असिो मा सद्गमर्’ ही प्राियिा, 
‘औिजबल्लाजह....’ हा फािेहा, ‘सब्ब पारथस अकरण’ं हा ब द्धधमीर् श्लोक, ‘माजळरे् िेउिें िेलें ’ ही ओिी, 
‘अजििर्मपिर् जिष्ट्णो’ हा श्लोक, ‘एक ॐकार सििाम’ ही शीख प्राियिा, ‘राम जह केिळ पे्रमजपर्ारा’ हा 
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िोहा पूज्र् जििोबािींिीं म्हटला. रािा राम राम राम । सीिा राम राम राम—ही धूि सिांकडूि म्हणििू 
एकािशव्रि श्लोक म्हणिू पूज्र् जििोबािंीं प्राियिा समाप्ि केली. त्र्ाबरोबर प्राियिेचा ि मि मणारा घोष बिं 
होऊि धाम ििीचा “धो धो” ध्िजि कािीं आला. 
 

सकाळपासूि संध्र्ाकाळपरं्ि ििळ ििळ असा कार्यिम चाले. रात्रीं आचार्य उघड्ािं झोपी 
िाि. मच्छरिाणी लािलेली असे. शिेारच्र्ा शिेािर शिेी आजण गोरक्षणाचे प्रर्ोग, खाडंण विचरणाचे 
प्रर्ोग, ि िाईचे प्रर्ोग, प िाईचे प्रर्ोग आचार्य रे्िें करिी. आहाराचे आजण आरोग्र्ाचे प्रर्ोग िेहमीं च 
चालि. आचार्ांचा आहार अगिी िोललेला. अद्यर्ाित् शास्त्राप्रमाणें आहारािं कॅलरीज् जकिी, थिेह जकिी, 
शकय रा जकिी, ओि जकिी, प्रोि जकिी, आर्ोजडि जकिी, मीठ जकिी, थटाचय जकिी, व्हार्टाजमन् स जकिी—
सिांचे गजणि, सिाचा ितिा आचार्ांच्र्ा टेबलािर िर्ार असे. मद्रास प्रािंािंला चटणी िाटण्र्ाचा महािेि 
बाहेरच्र्ा ओट्यािर पडलेला असे. सिय जिणकरािंीं जमळूि एकत्र काम करािें ि सिांची मिूरी समाि िाटूि 
घ्र्ािी असें प्रर्ोग आचार्ांिीं रे्िें करजिले. ि बट्याचे प्रर्ोग रे्िें झाले. प्रिम सत्र्ाग्रही म्हणूि र् द्धजिरोधी 
भाषण आचार्ांिीं रे्िें असिािंा पििार गािंीं केलें . रे्िें १९४२ िंिर एक मोठी मोडिोडीच्र्ा कटाची केस 
आश्रमिासीर्ािंर केली गेली होिी. आचार्ांिीं स रगािंचें भगंीकाम रे्िे च राहूि ३ िषें सिि केलें  होिें. 
रोि आचार्य सकाळीं उठूि स रगािंला िाि ि रथत्र्ािर पडलेल्र्ा मलाची सफाई करूि परि रे्ि. पाऊस 
असो कीं िािळ असो, िंडी असो कीं ऊि असो, र्स्त्कंवचत् जह पिा िाहीं. ठरलेल्र्ा िळेीं आचार्य उघड्ा 
अंगािें खादं्यािर पािडें टाकूि र्ा कामासाठीं िाि. त्र्ा िळेीं लोक आचार्ांकडे टकमक टकमक पहाि. 
जकत्रे्क िळेा ंमोठी प्रजिजष्ठि मंडळी जह आचार्ांबरोबर रे्ि. िागपूरचे मंत्री जह मधूि जिसािर्ाचे. आचार्ांचें 
भगंीकाम हा िीर प रुषाचा एक आजिभाि होिा. स रगािंच्र्ा मलसफाईच्र्ा जिजमत्तािे हा अज्ञािािर 
चढजिलेला एक हल्ला होिा. र्ा थिािीं च आचार्ांचे अिेक गं्रि प्रकाजशले गेले. ज्ञाििेिाचंीं भििे, त्र्ाची 
वचिजिका, ईशािाथर्िृजत्त, स्थििप्रज्ञिशयि असे अिेक बह मोल गं्रि रे्िें असिािंा प्रकट झाले. गीिाईच्र्ा 
कोशाचें काम रे्िें असिािंा च एकसारखें रोिीं िोि िास र्ाप्रमाणें साि मजहिे चाललें  होिें. त्र्ा िळेच्र्ा 
कामाची वकजचत् कल्पिा कोशकाराच्र्ा डार्रीिरूि रे्ऊं शकेल. हा पहा त्र्ा डार्रींिला एक उिारा. 

सोमिार, जििाकं १४ िािेिारी १९४६. 
 

जित्र्ाप्रमाणें प्राियिा....िंिर िोडा िळे पडूि राजहलों. थिाि, िाथिा, झाडझडू, कोशलेखि. आि 
पूज्र् जििोबा गच्चीिर जफरि होिे. बरोबर महािेिी होिी. त्र्ाचंें बोलणें मधूि मधूि ऐकंू रे्ि होिें. मी कामािं 
होिों. महािेिीला पूज्र् जििोबा सागंि होिे—सृजष्ट, सिय िि ईश्वरमर् जिसले पाजहिेि. महािेिी 
आश्रमािंील माणसासंंबधंी काहंीं ििारी माडंीि होिी. पूज्र् जििोबा म्हणाले—ि मच्र्ा आमच्र्ािं हा च 
फरक आहे. आम्हालंा ग ण िाबडिोब कळिाि. िोष कळण्र्ाला प ष्ट्कळ काळ लागिो. ि मचें र्ाच्र्ा उलट. 
१०।।। परं्ि जित्र्ाप्रमाणें लेखिाजि. १०।।।-११ िोडी जिश्राजंि. ११-१२ िेिण. १२–४॥ क ं िरशीं बोलणें. 
जिषर्, िो प ण्र्ापरं्ि प्रिास करूि आला. िेव्हा ं जठकजठकाणची हकीकि ि माझा ज्ञािेश्वरी कोश 
छापण्र्ासबंंधीं. ४॥-५॥ कोशपूियिर्ारी. ५॥–७॥ पूज्र् जििोबाकंडे कोशकार्य. कोशकार्य चालू असिा ंमध्र्ेंच 
मिोहरिी आले. त्र्ाम ळें  कामािं खंड. त्र्ाचं्र्ाशीं पूज्र् जििोबाचंें िोडें सहि बोलणें झालें . मिोहरिी 
अशति जिसि होिे. 
 

जििोबा—कार् चालि आला का? 
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मिोहरिी—िाहीं. सार्कलिर. आि काम संपूि िोडा िळे राजहला होिा. िेव्हा डोकें  मोकळें 
करण्र्ासाठीं आलों. ि सरा काहंीं उदे्दश िाहीं. 
 

जििोबा—सार्कलिर बसूि त्रास िाहीं होि? काल मी एका जिद्याथ्र्ाला सागंि होिों सार्कलचा 
िगे िाशीं ५/१० मलै, उलट िाऱ्र्ाचा िगे २-४ मलै जमळूि कधीं कधीं १५/२० मलैाचंा िारा छािीला 
लागिो. 
 

मिोहरिी—िें खरें. (हंसि हंसि) अगिीं पजहल्र्ािंा ग्रामप्रचाराला आश्रमािंली मडंळी जिघाली 
िेव्हा ं सगळे िण सार्कलिर बसि. िेव्हा ं ि म्ही, मी ि मोघे बाबािी हे जिघे पार्ीं चालि. परंि  मीं 
महारोगीसेिचेें काम स रू केल्र्ापासूि सार्कल िापरंू लागलों आहें. र्ाप ढें सार्कलिर बसणें बिं 
करण्र्ाचा जिचार करीि आहें. सध्र्ा ंपजरस्थिजि अशी आहे कीं, प्रत्र्क्ष महारोग्र्ाचं्र्ा सेिचेें काम मीं करािें 
आजण बाकी काम इिरािंीं िेव्हा ं मला जफरण्र्ाचें जिशषे काम जह पडणार िाहीं. डॉतटर िेखील महारोग 
सेिलेा कंटाळिाि. म्हणिाि अगिीं िरूर िेव्हा ंच आम्हालंा बोलिा. िेव्हा ंमीं पाजहलें  कीं हें काम आपण च 
करािें. 
 

जििोबा—ि मचा जििें िो कोण केशि कीं कोण काम करिो िा? 
 

मिोहरिी—केशि कोण? 
 

मी—गंगाधर. 
 

जििोबा—हो गंगाधर. िो आला होिा माझ्र्ाकडे. त्र्ाच्र्ासंबंधी िोडें  बोलिों. 
 

मिोहरिी—जशिरामपंि बाबािी जह त्र्ाच्र्ासंबधंी माझ्र्ाशीं बोललें  होिें. 
 

जििोबा—त्र्ाची पत्िी फार आिारी राहिे, कार् कारण र्ाचें? 
 

मिोहरिी—िी िोि िळेा ंध पािली होिी. आजण िंिर एकंिर अशति च होि गेली. 
 

जििोबा—गंगाधरला ि म्ही कार् िेिा?ं 
 

मिोहरिी—पूिीं २५, हल्लीं महागाई म्हणूि ३०. 
 

जििोबा—साम्र्र्ोगमंजिरािं प्रत्रे्काला जििाि १७ रुपरे् खचय रे्िो. िेव्हा ंि म्ही त्र्ाला ४० रुपरे् 
िरी द्यािर्ास पाजहिेि. 
 

मिोहरिी—त्र्ाचं्र्ा राहण्र्ाची जह शाश्वजि जिसि िाहीं. 
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जििोबा—िें गृहीि धरूि जह इिके पसेै द्यािर्ास पाजहिेि. कारण हीं माणसें महारोग्र्ािं काम 
करिाि. त्र्ािं धोका आहे. त्र्ाचं्र्ा खाण्र्ाजपण्र्ाची व्र्िथिा बरोबर झाली पाजहिे. 
 

—मिोहरिी र्ािंिर िमथकार करूि उठले. पण बाहेर िाऊि प न्हा ं िोड्ा िळेािंें आले ि 
म्हणाले—“एक जमजिट िळे घेिों ि मचा—बापूिींिीं जिधार्क कार्यिमािं महारोगी सेिचेा आिा ंअंिभाि 
केल्र्ाचें ि म्ही िाचलें  कार्?” 
 

जििोबा—होर् मीं िें िाचलें .—लगेच मिोहरिी आिंजिि होत्सािे हंसि हंसि जिघाले. त्र्ाचं्र्ा 
पाठमोऱ्र्ा मूिीकडे िक्क होऊि मी पाहाि राजहलों. केिढी ही सेिचेी िळमळ! केिढें धैर्य! केिढा त्र्ाग! 
प न्हा ंकंजिलासमोर गीिाईकोशाचें काम स रू झाले. 
 

‘िक्षिा’ शब्िाचा अिय ‘व्र्िथिा शस्ति’, ‘कार्यक शलिा’ असा िेण्र्ास पूज्र् जििोबािींिीं साजंगिले. 
हा क्षजत्रर् ग ण. 
 

‘िजक्षण’ शब्िाचा अिय म्हणिे िजक्षणार्िाचा अिय उत्तरार्णाप्रमाणें च बाहेर िजिरोधी भाषेंि 
द्यािर्ास साजंगिला. 
 

‘िंड’ चा माझा अिय जशक्षा होिा. जििोबा म्हणाले ‘हा अिय ठीक िाहीं’ मी म्हणालो ‘जशक्षा म्हणिे 
जशक्षण असा जह एक अिय होिो’. जििोबा म्हणाले ‘िो होिो, पण िो एकिम लक्षािं रे्ि िाहीं ि रे्िें लाग ू
होि िाहीं. भाष्ट्र् पहा—मग िंड (आत्म) िमि असा अिय त्र्ािंीं जिला. िे म्हणाले ‘िम’ म्हणिे िेहमीं 
शमिम घेिाि. संन्र्ाशाििळ िंड असिो िें त्र्ाचें जचन्ह. िंभ शब्िािर त्र्ािंीं बरा च जिचार केला. 
शकंराचार्ांिीं प ष्ट्कळ जठकाणीं ‘धमयध्िजित्ि’ं अिय केला आहे िो िाचला. आजण िंिर जभन्न जभन्न थिळीं 
त्र्ािंीं िीि अिय जिले. 
 

‘िर्ा’ शब्िाचा मी ‘करुणा’ हा अिय जिला होिा. त्र्ाला पूज्र् जििोबािंीं ि ःजखिाजंिषर्ीं हा शब्ि 
िोडण्र्ाला साजंगिलें . आजण जशिार् ‘ि सऱ्र्ाचें ि ःख जििारण करण्र्ाजिषर्ीं िळमळ’ हा अिय िोडार्ला 
साजंगिला. िे म्हणाले, करुणा शब्िािं कृ=करणें धाि  आहे. ि सिा कारुण्र्भाि मिािं उद्भिणें एिढें बस 
िसूि त्र्ािं काहंीं िरी करण्र्ाची गोष्ट गृहीि आहे. 
 

‘िंड मी िमििंाचंा’ र्ाजिषर्ीं साजंगिलें  कीं पाडंिािंीं िििासािं िमि केलें . त्र्ाला अि लक्षूि 
‘िंड’ जिभजूि आहे. शिेटीं शिेटीं जिभजूि पाडंिचजरत्राकडे िळल्र्ा आहेि. 
 

‘िपय’ शब्िाचा १८/५३ मध्र्ें मी म द्दाम सौम्र् अिय केला होिा. िो पूज्र् जििोबािींिीं बिलिला. िे 
म्हणाले—१८/५१ िे १८/५६ परं्ि सगळी गीिा च आली आहे. १८/५१ स्थिरब जद्ध, १८/५२ ध्र्ािर्ोग, 
१८/५३ िैिी संपजत्त, प ढें ब्रह्मज्ञाि. प ढें भस्ति. 
 

‘िभय’ शब्िाजिषर्ीं म्हणाले—‘िभय च का?ं लाकडी ठोकळा फळी िाहीं चालणार?’ मी म्हणालो—
‘िाहीं, िभांि इलॅस्थटजसटी आहे’. जििोबा म्हणाले—िभय च पाजहिे, चामडें च पाजहिे असा जिजध िको आहे 
व्हार्ला आसिाचा. िभय िजमिीची ओल ि लागािी म्हणूि खालीं. िर चामडें आजण थिच्छिेसाठीं धूििस्त्र 
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अशी आसिाची र्ोििा जिसिे. ‘ि िेि िाणिी माझा प्रभाि ि महर्तष जह’ हें िचि ठीक आहे. पण ‘िेि िािि 
कोणी जह ि झें रूप ि िाणिी’ र्ािं िािि िाणि िाहींि र्ािं जिशषे कार्? श्रीधरी टीका पाहू—‘श्रीधरािे 
र् स्ति काढली—अि ग्रहकारी आहे हें िेि िाणि िाहींि ि जिग्रहकारी आहे हें िािि िाणि िाहींि. श्रीधर 
कधीं कधीं अशी र् स्ति र्ोििो’ —जििोबा म्हणाले. ७॥-८ िेिण. ८।-९ प्राििा. महािेिीिें भिि म्हटलें . ९ 
ला जिद्रा...एक गोष्ट जलजहण्र्ाची राहूि गेली. संध्र्ाकाळीं ४॥ िाििा ंपूज्र् जििोबा क ं िर बरोबर गच्चीिर 
जफरि असिा ंकोशकार्ांसंबधंी म्हणाले—‘आणखी िोि मजहिे िरी लागिील. म्हणिे एकूण चार मजहिे 
झाले र्ा कामाचें. गीिाईला एिढा िळे लागला होिा. एक प्रकारें भाष्ट्र् च चाललें  आहे हें. भाष्ट्र्काराचें 
भाष्ट्र् आजण र्ािं फरक असा कीं किाजचत् िें बरोबर असलें  िरी समग्र शब्िािलोकिपूियक हें आहे. 
भाष्ट्र्काराचं्र्ा डोळ्र्ापं ढें प ष्ट्कळशीं िचिें असणार च. त्र्ाम ळें  त्र्ाचंें अिलोकि जह बरेंच पूणय म्हणािें 
लागेल. किाजचत् जशष्ट्र्ाजिक कोश करूि जह भाष्ट्र्कारापं ढें माडंीि असिील. मग भाष्ट्र् रचूि झाल्र्ािर िे 
कोश ठेिीि िसिील असें जह संभििीर् आहे. 
 

—िालिाडी सोडल्र्ापासूि िों िेट बापूिींच्र्ा जिधिापरं्ि सेिाग्रामला सिोिर्पजरषि होईपरं्ि 
आचार्ांचें परंधाम-पििार हें जििासथिाि राजहलें . ििळििळ ८/९ िषांचा हा कालािजध. र्ा अिधींि 
आचार्ांचा बरा च काळ िेलमध्र्ें गेला. बापूिींच्र्ा जििाणािंिर रे्िें बापूिींच्र्ा अस्थि जिसर्तिल्र्ा केल्र्ा, 
त्र्ा िळेीं आचार्ांिी च प्राियिा केली. लाख्खों लोक िमले होिे. ििी सिय आच्छािली िाऊि िेिें लोकाचंा 
सम द्र जिमाण झाला होिा. 
 

हे मोर णित्त! पुण्यिीथे धीरे! जागो रे महामानिेर सागर िीरे । 
 
रिींद्रिािाचंी उस्ति त्र्ा िळेीं प्रत्र्क्ष मूिय थिरूपािं जिसि होिी. 
 

िें जठकाण िमिालालिीं सारख्र्ा महाभतिाच्र्ा जिश्रामािय जिमाण झालें , त्र्ाम ळें िेिें अिेक 
िासाचंें जिश्रामधाम बिलें , िेिें अचार्ांचा िीघय काल जििास झाला, जििें गीिाईकोशासारखे अद भ ि गं्रि 
जिमाण झाले, िेिें अिेक कार्यकत्र्ांचा मेळािा मधमाशाचं्र्ा मोहळाप्रमाणें रातं्रजििस िमि राजहला, िेिें 
प रािि कालािंल्र्ा भग्ि मूिींिीं इजिहासाचें मंगल थिरूप िाखििू जिलें , िेिें ििकल्र्ाणािय अिेक प्रर्ोग 
झाले, िेिें िगिंद्य महात्म्र्ाचें अस्थिजिसियि झालें , िेिें गाधंीघाटासारख्र्ा र्ोििा जिघाल्र्ा—त्र्ा पजित्र 
परंधाम आश्रमाची महिीर्िा कोणत्र्ा शब्िाि िणयि करािी? िें थिाि पाजहल्र्ाबरोबर 
 

देखोणन देिनगरीं । सािागें नमस्कारी ॥ 
 
र्ा पलीकडे पे्रक्षकाला ि सरें काहंीं च स चूं िरे् र्ािं ििल कार्?. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ५५ िें 
 

फैजपूर काँिेस 
 
कहदुस्थानािं जब्रजटश राज्र् झाल्र्ापासूि अत्र्िं व्र्ापक प्रमाणािर िेंशाच्र्ा जहिासाठंीं झटणारी िेशाची 
प्रजिजिधीभिू अशी एकमेि काँगे्रस ही च संथिा जिघाली. पन्नास िषें र्ा संथिेिें जिरजिराळ्र्ा िऱ्हेिें िेशाच्र्ा 
थिराज्र्ासाठीं प्रर्त्ि केले. १९२१ पासूि महात्मािींच्र्ा िेिृत्त्िाखालीं ही सथंिा चालि आली. 
महात्मािींिीं र्ा सथंिेचा सपूंणय कार्ापालट केला. र्ा सथंिेला मिि करणाऱ्र्ा परंि  थििंत्र अशा जिधार्क 
कार्ाच्र्ा अिेक िेशव्र्ापी संथिा त्र्ािंीं थिाजपल्र्ा. काँगे्रसचीं िार्तषक अजधिशेिें आिापंरं्ि मोठमोठ्या 
शहरािं भरि आलेलीं आहेि. परंि  खरा वहि थिाि खेड्ािं असल्र्ािें र्ाप ढें खेड्ािं च काँगे्रसचें िार्तषक 
अजधिशेि भरािें अशी कल्पिा महात्मािींिीं काँगे्रसप ढें माडंली. िी कल्पिा सिांिा मान्र् झाली. 
 

परंि  खेड्ािं काँगे्रसचें अजधिशेि भरिािर्ाचें ही गोष्ट अगिीं ििीि होिी. त्र्ाम ळें  अजधिशेिाच्र्ा 
र्शस्थििेजिषर्ीं अिेक लोकं साशकं होिे. जशिार् कमींि कमी खचांि, खेड्ाला सािेल अशा साजहत्र्ािं 
खेडेगािंचें लोक जह हा िम िा पाहूि प ढें उत्साहािें काँगे्रस करंू शकिील, अशी ही काँगे्रस झाली पाजहिे; 
ही महात्मािींची म ख्र् कल्पिा होिी. केिळ खेड्ािं काँगे्रसचें अजधिशेि भरजिण्र्ािं थिारथर् िसूि 
खेड्ािंल्र्ा लोकाचंा िींि ज्र्ाथिींि ज्र्ाथि भाग असेल, खेड्ािं च अजधिशेिाच्र्ासाठीं लागणारी मिूरी 
िाटली िाईल. ग्रामीण पद्धिीिें आजण ग्रामोद्योगाच्र्ा ित्त्िािर काँगे्रस अजधिशेि होईल र्ािं च खेड्ाच्र्ा 
काँगे्रसची खरी मध र कल्पिा होिी. पण िी पार पाडणें हें त्र्ािळेीं मोठें साहसाचें काम िाटि होिें. 
 

महात्मािींिा त्र्ािं काहंीं च कजठण िाटि िव्हिें. त्र्ाचंी िािंिशी दृजष्ट हें काम सहि होईल असें 
सागंि होिी. कारण 
 

यथेच्छाभो्य ंिो िनणमदमय ंमे सुणदिस । 
सिा ंसणद्भ  संग  कथमणप णह पुण्येन भिणि ॥ 
िरुच्छाया िोय ंयदाणप िपसो यो्यमर्नं । 
फिंं िा फूिंं िा िदणप न पराधीन णमह ि  ॥ 

 
ही त्र्ाचं्र्ा थििःच्र्ा आश्रमािंली पद्धजि त्र्ाचं्र्ा जित्र् अि भिाची होिी. खेड्ािंलें  अजधिशेि म्हणिे 
आरण्र्क आश्रमीर् अजधिशेि व्हािें अशी बापूिींची अपेक्षा होिी. ही अपेक्षा पार कोण पाडणार? 
महाराष्ट्रािं ही अपेक्षा पार पडंू शकेल असें जह बापूिींिा िाटि होिें. कारण चखा-संघाचे कार्यकिे 
महाराष्ट्रािं मोठ्या प्रमाणािर िर्ार झालेले, त्र्ागी कार्यकत्र्ांची, मेहििी लोकाचंी महाराष्ट्रािं िाण 
िाहीं, म्हणूि महाराष्ट्रािं च ही खेड्ािंली काँगे्रस करण्र्ाचें ठरलें . 
 

महाराष्ट्रािं काँगे्रसच्र्ा चळिळीची िेहमीं वचिा िाहणारे िेि, िाथिािे इत्र्ािींिीं काँगे्रसची िागा 
पाहण्र्ास स रिाि केली. सािाऱ्र्ाकंडे िागा पहािी कीं खाििेशािं पहािी असे अिेक िैकस्ल्पक जिचार 
चालले होिे. खाििेशािं जह उत्राणला जगरणाजिरीं िागा बरी कीं फैिपूरला बरी, अशा अिेक ि लिा 
झाल्र्ा. शिेटीं पूिय खाििेशमधील र्ािल िाल तर्ािंील फैिपूर गािंाच्र्ा ििळ हें थिाि िक्की केलें  गेलें . 
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काँगे्रस खाििेशािं आल्र्ा म ळें  िोन्ही खाििेशािूंि म ख्र्िः पूिय खाििेशािूंि कार्यकिे भराभर िमूं लागले. 
कामाच्र्ा अिेक सजमत्र्ा िेमल्र्ा गेल्र्ा. काँगे्रससाठीं थिर्ंसेिकाचंी भिी करण्र्ािं आली. काँगे्रसजिरोधी 
लोक र्ा िळेीं, ही काँगे्रस कशी अर्शथिी होिे इकडे डोळे लाििू होिे. िािा प्रकारची हेटाळणी त्र्ािंीं स रू 
केली. थिर्ंसेजिकािलािर बापूिींच्र्ा आश्रमािं राजहलेल्र्ा पे्रमाबाई कंटक होत्र्ा. जिरुद्ध पक्षािें 
भजगिींजिरुद्ध िाटेल िें जलजहण्र्ाला स रिाि केली. महाराष्ट्र िजरद्री म्हणिू पैशाची जह अडचण उपस्थिि 
झाली. जटळकािंंिर अजखल भारिीर् िोलाचा प ढारी महाराष्ट्रािं काँगे्रसमध्र्ें िसल्र्ाम ळें  इिर प्रािं जह र्ा 
िव्र्ा अजधिशेिाच्र्ा प्रर्ोगाजिषर्ीं प ष्ट्कळ साशकं होिे. अशा अिेक कारणािंी ख द्द बापूिींिीं च फैिपूरला 
रे्ऊि बसािें आजण त्र्ाचं्र्ा अस्थित्िािें अिेक अडचणी िूर व्हाव्र्ा आजण ििीि अजधिशेिाचा प्रर्ोग र्शथिी 
व्हािा अशी जह एक कल्पिा स चिली गेली. परंि  िी गोष्ट जििकीशीं शतर् िव्हिी. 
 

त्र्ाचं्र्ाऐििीं आचार्ांिीं च फैिपूरला िािें असें ठरलें  आजण त्र्ाप्रमाणें आचार्य फैिपूरला िाखल 
झाले. आचार्ांबरोबर िेहमींप्रमाणें िोििीि जिद्यािी होिे. आचार्ांचीं ध ळें  िेलमधलीं प्रिचिें ऐकूि िोन्ही 
खाििेशचे कार्यकिे भारूि गेले होिे. त्र्ाम ळें  थिाभाजिक च र्ा कार्यकत्र्ांिा अजिशर् आिंि िाटला. 
आिा ंरे्िें कोणिा जह गोंधळ होिो, कोणिी जह भािगड होिो िी मधूि सहि पार पाडिा ंरे्ईल असा त्र्ािंा 
आत्मजिश्वास िाटंू लागला. पजहली कल्पिा अशी होिी कीं, र्ा खेड्ािंल्र्ा काँगे्रससंबधंीं खेड्ािंल्र्ा 
िििेची सहाि भजूि िळििू घ्र्ािी, खेड्ािंल्र्ा लोकािंीं र्ा काँगे्रसमध्र्ें मोठ्या प्रमाणािर हिर राहािें, 
त्र्ािंा काँगे्रसच्र्ा कार्ाची िीट कल्पिा र्ािी, काँगे्रस आजण आपण एकरूप च आहोंि असें त्र्ािंा िाटािें 
र्ासाठीं आचार्ांिीं जठकजठकाणीं खाििेशमधल्र्ा खेड्ािं जफरूि लोकािंा समिाििू सागंािें. परंि  रोि 
सोळा लटी कािंण्र्ाचा प्रर्ोग, िालिाडीच्र्ा रथत्र्ािरच्र्ा ध ळीचा सिि त्रास, अिेक िऱ्हेचे वचिि, िूध 
वकिा ि धाच्र्ा कोणत्र्ाजह पिािाजशिार् राहण्र्ाचा प्रर्ोग र्ाम ळें  आचार्ांची प्रकृजि एकसारखी क्षीण होि 
गेलेली होिी. िशािं फैिपूरचें जफरण्र्ाचें काम पडलें . र्ा स्थििींि आचार्ांिा एकिम िाप रे्ण्र्ाला 
स रिाि झाली. िंडीिाप होिा िो. िो १०५° परं्ि सहि िाई. मूळच्र्ा अत्र्िं क्षीण प्रकृिींि र्ा िापािें 
फार च क्षीणिा आणली. र्ा िापासंबधंीं श्रीकृष्ट्णिास िािूिींच्र्ा ििळ आचार्ांचें बोलणें झालें  होिें. 
त्र्ािरूि एक गूढ गोष्ट प्रकट झाली. ज्र्ा िळेीं हा िाप आला बरोबर त्र्ा च िळेपरं्ि आचार्ांिीं िीििं 
ठेिण्र्ाबद्दल परमेश्वरापाशीं प्राियिा केली होिी. आचार्ांिीं ही प्राियिा केिळ काहंीं साधिाजसद्धीसाठीं च 
केली असली पाजहिे. आजण आश्चर्य हें कीं आचार्ांिा बरोबर र्ा च िळेीं अजिशर् िोराचा िाप रे्ऊं लागला! 
िेव्हा ंआचार्ांिा िाटलें  कीं र्ा िापािं आपण िगि िाहीं. िािूिींिीं ही गोष्ट आचार्ांच्र्ा िोंडूि ऐकली 
िेव्हा ंिे आचार्ांिा म्हणाले—“र्ाप ढें जह परमेश्वराििळ आपण आणखी प्राियिा करािी.” आचार्ांिीं र्ािर 
ि सिें हाथर् केलें . 
 

िापाम ळें  क्षीणिा अजिशर् आली. काहंीं जििसािंीं िाप हळंूहळंू जिघूि गेला. परंि  मग खेड्ािं 
जफरण्र्ाचें काम रजहि करािें लागलें . सािे ग रुिी, स काभाऊ चौधरी असे काहंीं लोक र्ा दृष्टीिें खेड्ािं 
जफरि च होिे. आचार्ांचा म क्काम र्ा िळेीं काँगे्रसचें िें जठकाण होिें त्र्ापासूि स मारें मलैभर अंिरािर एका 
बंगल्र्ामध्र्ें होिें. आचार्य र्ा िापािंिर केिळ िूधफळािर राहंू लागलें . त्र्ाचं्र्ा ििळचे जिद्यािी 
काँगे्रसच्र्ा रसोड्ािं िेििू रे्ि. काँगे्रसचें िगररचिेचें काम चाललें  होिें. िेिें आचार्य सकाळसंध्र्ाकाळ 
फेरी मारूि रे्ि. त्र्ा िळेीं कामाच्र्ा अिेक गोष्टींचा उलगडा होई. बाकीच्र्ा िळेािं िेिें जिद्याथ्र्ांिा 
जशकिणें, थििः ििेाजिकाचंें अध्र्र्ि आजण म लाखिी असा कार्यिम चालि असे. र्ा िळेीं िध्र्ाहूि 
आश्रमीर् मंडळी जह मोठ्या प्रमाणािं काम करण्र्ासाठीं फैिपूरला िमा झाली. सेिाग्राम आश्रमामधले 
रामिास ग लाटी हे खास िगररचिेसाठीं म्हणूि आले. िे उत्तम एजंिजिर्र असूि त्र्ािंीं िगररचिेचें काम 
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उत्तम प्रकारें केलें . त्र्ाचं्र्ा िोडीला बंगालचे िंिलाल बोस हे स प्रजसद्ध कलाकार खेड्ािंल्र्ा कलेचा 
जठकजठकाणीं आजिष्ट्कार करीि होिे. िोड्ा च जििसािं जिकडे जिकडे बांबूची ि जिर्ा जिसूं लागली. 
मोठमोठ्या िरिािापंासूि िो थिर्ंसेिकाचं्र्ा राहण्र्ाच्र्ा झोंपड्ापरं्ि सियत्र बाबंूचा च उपर्ोग केला 
होिा. हािसडीचे िािूंळ आणले होिे, हािघाण्र्ाचें पीठ िळलें  होिें, जिरजिराळ्र्ा िम न्र्ाचीं िािीं आणलीं 
होिीं. बलैघाण्र्ाचें िेल िापरलें  िाि होिें. गाईचें च िूध िापरणाऱ्र्ा व्रिी लोकासंाठीं गाई आणजिल्र्ा 
गेल्र्ा. अिेक प्रकारें ग्रामीण उद्योग स रू करूि खाििेशािंील खेड्ािंले लोक िमा केले होिे. 
पार्खान्र्ासाठीं अप्पासाहेब पटिधयिाचं्र्ा हािाखालीं उत्कृष्ट थिर्ंसेिक ठेििू मािी टाकण्र्ाची—
सफाईची—व्र्िथिा ठेिली होिी. कोल्हापूरपासूि िागपूरपरं्िचे महाराष्ट्रीर् कार्यकिे िमा झाले होिे. 
कोणिें िा कोणिें काम िो िो कसोशीिें करीि होिा. काँगे्रस फार िषांिीं—४० िषांिीं महाराष्ट्रािं रे्ि 
होिी. काँगे्रसचें हें ५० िें अजधिशेि. प न्हा ंबापूिींच्र्ा कल्पिेचें हें प्रिम अजधिशेि. रे्िें कोणिी जह उणीि 
िाटिा ंकामा िरे् अशी साहजिक च सिांची इच्छा होिी. 
 

फिंमधुकुसुमानंीं िृक्ष पूजोि सारे । 
स्फुटकमिंसुगंधी मंद िाहोि िारे ॥ 
मधुरिर करािा र्ब्द येथें र्कंुिीं । 
णफरुणन सहज आिंा राम कीं या िनािंीं ॥ 

 
रामचंद्र ििािं रे्ि असिा ं िी थिागिभाििा िििेििाचं्र्ा मिािं होिी, िी च रामराज्र् आणणारी 
महात्मािींची काँगे्रस खेड्ािं रे्ि असिािंा सिांची होिी. आचार्य र्ा सजिच्छेमध्र्ें िणूं ग प्िरूपािें सिांिा 
कार्यपे्ररणा िेि होिे. फ लाची माळ जिसािी परंि  िी माळ ज्र्ािर जटकूि राहिे िो धागा जिसूं िरे् त्र्ाप्रमाणें 
आचार्ांची स्थिजि झाली होिी. आचार्य अिेक िऱ्हेिें रे्िल्र्ा कार्यकत्र्ांिा जटकजिणारा ि िा होिा. 
महाराष्ट्रािंले कार्यकिे चागंले परंि  जििाकारण भाडंणारे—एकाचे िोि, िोिाचे चार, चाराचे आठ असें 
जिभािि करण्र्ाची भेिब जद्ध रे्िें सियत्र पसरलेली. आठाचे चार, चाराचे िोि, िोिाचे एक रे्िें होणें 
ि रापाथि. िो िो अजभमािािें भरलेला. ि ळशीिासिींिीं म्हटलें  आहे, “पापमलू अजभमाि.” कार्यकत्र्ांि हें 
बखेड्ाचें पाप पिोपिीं जिमाण होई. िें पाप िष्ट करूि िेिें शाजंि आजण कार्यप्रिणिा जिमाण करण्र्ाचें 
कार्य आचार्य सहििेिें करीि असि. हें च आचार्ांच्र्ा अस्थित्िाचें फैिपूरमधलें  खरें कार्य होिें. ही च 
काँगे्रसची म हूियमेढ होिी. िशी फैिपूर काँगे्रसच्र्ा जटळक िगराची जिजधपूियक म हूियमेढ आचार्ांचे हथिें २ 
ऑतटोबर १९३६ ला सकाळीं आठ िाििा ं गाधंी िर्ंिीचा प्रसंग साध ि रोिण्र्ांि आली. िो प्रसगं 
िाखजिणारा फोटो जह काढण्र्ािं आला होिा. र्ा प्रसगंीं आचार्ांिीं कार्यकत्र्ांिा भ्रािृभािाचा उपिेश 
केला. खेड्ािंल्र्ा काँगे्रसचें महत्त्ि ि खेड्ाकडे काँगे्रसची प्रिमपासूि गजि जह साजंगिली. साधेपणािें ि 
काटकसरींिें शोभा करण्र्ाची सल्ला र्ाच भाषणािूंि आचार्ांिीं जिली. आजण र्ा कार्ापासूि आिंजरक लाभ 
प्राप्ि करूि घेण्र्ाचा उपिेश केला. र्ा म हूियमेढीच्र्ा प्रसंगाला अि लक्षूि ििाकाळिें एक स ंिर अग्रलेख 
जलजहला होिा. त्र्ािं आचार्ांची भजूमका मार्तमकपणें माडंण्र्ािं आली आहे. हा पहा त्र्ािंला पजहला च 
भाग.—“श ििार िा. २ हा िारखेिें रे्णारा गाधंी िर्ंिीचा जििस फैिपूर रे्िें जटळक िगराची म हूियमेढ 
रोिण्र्ासाठीं जिजश्चि करण्र्ािं आला, ि त्र्ाप्रमाणें आसपासच्र्ा खेड्ािंील िीिचारशें स्त्रीप रुषाचं्र्ा समोर 
श्री. जििोबािी भाि े र्ाचं्र्ा हथिें जिजधपूियक म हूियमेढ रोिण्र्ांि आली. महात्मा गाधंींच्र्ा िाढजििशीं, 
लोकमान्र् जटळकाचं्र्ा िािंाच्र्ा काँगे्रसिगराची म हूियमेढ रोिण्र्ास श्री. जििोबािी भाि े लाभले हा 
जत्रिणेीसंगम च म्हणण्र्ास हरकि िाहीं. प्रर्ागास गंगार्म िेच्र्ा संगमािं ग प्ि सरथििी रे्ऊि जमळाली 
आहे असें समििाि. फैिपूर खेड्ािं रे्णारी काँगे्रस ही लोकमान्र् जटळक आजण महात्मा गाधंी र्ाचं्र्ा 
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चळिळीचा संगम होऊि िाि आहे. लोकमान्र्ाचंा थिराज्र्ािरील कटाक्ष आजण हें थिराज्र् थििेशीिें च 
जमळििू िाखजिण्र्ाचा महात्मािींचा िीघय खटाटोप, ह्याचंा मेळ काँगे्रसच्र्ा धोरणािं थपष्ट जिसूि रे्िो. 
थिराज्र् हें लक्षर् आजण थििेशी हा बाण असें मािलें  िर श्री. जििोबािी भाि े ह्यािंीं आपल्र्ा भाषणािं 
म्हटल्र्ाप्रमाणें हा बाण लक्षर्ािर िाऊि पोंचणें ि पोंचणें हें सोडणाऱ्र्ाच्र्ा िृत्तीिर अिलंबूि असिें. 
जिरहंकारािें िेशकार्य करण्र्ाची िृजत्त ही ग प्ि सरथििीसारखी आहे. श्री. जििोबािी भाि े हे ह्या िृत्तीचे 
प्रिीक आहेि असें म्हणण्र्ास हरकि िाहीं. िेशकार्य करण्र्ाची लोकमान्र्ांची आजण महात्मा गाधंींची िृजत्त 
श्री. जििोबािी भाि ेर्ाचं्र्ा रूपािें अििरली आहे असें म्हणणें अजिशर्ोतिीचें होणार िाहीं......” 
 

र्ािंिर मधूि मधूि आचार्य ििळपासच्र्ा शिेकऱ्र्ाकंडे िाि आजण त्र्ािंा जह आपलेंसें करूि 
घेि. ििाकाळ १९ जडसेंबरच्र्ा १९३६ च्र्ा अंकािं र्ा सबंंधींची बािमी प ढीलप्रमाणें जिली आहे—“जििोबा 
भाि ेजिर्मािें आिूबािूच्र्ा खेड्ािं प्रिचि करीि जफरि आहेि ि राष्ट्रीर् चळिळीचें थिरूप शिेकऱ्र्ािंा 
समिेल अशा स लभ रीिीिें सागंि आहेि. काल संध्र्ाकाळीं जििोबा भाि े१६ मलैािंर असलेल्र्ा सािोि 
खेड्ािं प्रिचिास गेले होिे. रथिा बैलगाडीचा असल्र्ाम ळें  िाटेंि त्र्ाचंी मोटार चकारींि अडूि राजहली. 
त्र्ा जठकाणीं अधा एक िास मोटार बाहेर काढण्र्ािं गेला, ि गाडी प ढें चालू लागली िों िाकंणािर एका 
खड्डड्ािं चाक िाऊि गाडी डाव्र्ा अंगास कलली ि मोठा अपघाि होण्र्ाचा संभि होिा परंि  स िैिािें 
संकट टळलें . सभेचा िळे होऊि गेला. गाडी गािंापासूि एक मलैािर अडूि राजहली. परंि  गािंािं ही 
बािमी कळिा ंच १००/१५० लोक ‘महात्मा गाधंी कीं िर्’ अशा आरोळ्र्ा करीि मोटारििळ आले, सहि 
लीलेिें त्र्ािंीं गाडी खड्डड्ािूंि उचलली ि आपल्र्ा गािंाकडे गिी करूि ििळ ििळ ओढि च िेली. 
प्रिचिाच्र्ा जठकाणीं म लें , जस्त्रर्ा, म्हािारे ि िरुण र्ाचंी एक च गिी होिी. त्र्ाचंा उत्साह कमालीचा होिा. 
गाधंींचा आजण काँगे्रसचा सिेंश घेऊि रे्णारा इसम बह ििसमािाला प्र्ारा होििू राजहला आहे हें थपष्ट 
जिसि होिें. त्र्ाचंा आग्रह, उत्साह ि उत्कंठा ही खरोखर कौि काथपि होिी. जििोबािंीं रात्रीं ९-३० च्र्ा 
स मारास प्रिचि केलें—“काँगे्रस ही ि मची च आहे. काँगे्रस राष्ट्राला सन्मागय िाखिीि आहे, ि मच्र्ा 
िारापाशीं सूर्ाच्र्ा जकरणासारखी आली आहे, आपलीं िारें, जखडतर्ा बंि ठेिू ंिका. सिय राष्ट्राचें िशयि 
फैिपूरािं ि म्हाला होणार आहे.” िगैरे उपिेश अत्र्ंि कळकळींिें त्र्ािंीं केला. त्र्ाचं्र्ा हृिर्थपशी ि 
बालबोध शब्िाचंा शिेकऱ्र्ाचं्र्ा हृिर्ािर जिलक्षण पजरणाम झाला. र्ा च बािमीिारािें ििाकाळ र्ा च 
अंकािं प ढील बािमी जिली आहे.—“आि रोिीं संध्र्ाकाळीं ५-३० िाििा ंश्री. जििोबा भाि ेर्ाचं्र्ा हथिें 
जशजबराचें उद्घाटि झालें . श्रीमिी पे्रमाबाई कंटक र्ािंीं जशजबराच्र्ा कार्ाचा अहिाल िाचला ि प्रथि ि 
जशजबराचें िैजशष्ट्ट्य िाखजिलें . शिेकरी भजगिींची थिर्ंसेजिका िलािं भर होि आहे. िरच्र्ा िगाच्र्ा 
जस्त्रर्ाबंरोबर जमळूि जमसळूि ित्परिेिें काम करण्र्ाची त्र्ाचंी वहमि कौि काथपि आहे.” 
 

र्ाप्रमाणें फैिपूरचें जटळक िगर उभारण्र्ाचें आजण अिेक प्रिृत्तींचें काम आचार्ांच्र्ा ग प्ि परंि  
कार्यकारी शतिीिें चाललेंलें  होिें. मध्र्ंिरी पाऊस आला, िािा िऱ्हेचीं जिघ्िें आलीं, कार्यकिे क्षणभर 
जिराश झाले, िरी कार्ाचा िृक्ष एकिम बहरूि जिघाला. िो पाहूि फैिपूरला रे्णाऱ्र्ािंा जिथमर् िाटला. 
 

एकाएकीं कोठुणन आिंीं मधुर फळें  िृक्षािंा? 
एकाएकी कोठुणन आिंा बहर फुिंािंा त्यािंा? 
णकमया घडिंी कैर्ी? नव्हिें िें णि कुठुणनया ंझािंें? 
देिाघरिें िेंिें कोिीं कसें येथें घडिंें? 
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असा आश्चर्ोद्गार सियत्र जिघंू लागला. 
 

णिस्मय िाटे क्षिािं कायापािंट झािंा यािा । 
रूक्ष िृक्ष िो फळुनी डोिें िैभिमंणडि सािा ॥ 

 
कार्य फळाला आलें  म्हणिे थिाभाजिक च त्र्ाला प्रशसंक भेटिाि. 
 

त्याच्या ठायीं आिा ंसारे णद्वजगि उडुनी येिी । 
िेथें केिळ िुंब्ध होउनी कणरिी संिि बसिी ॥ 
गािीं गािी णकिेक कोणकिं आिा ंसंिि िेथें । 
मूकत्िािंा िािा फोडी कधीं उिूंक णि जेथें ॥ 

 
कार्य फळाला आलें  म्हणिे त्र्ाच्र्ा भोििीं मग सहि च अिेक लोक घोटाळंू लागिाि! 
 

िो ि िृक्ष का ऐर्ी रं्का पाहुणन िाटे त्यािंा । 
इिका पािंट त्याच्या अगंी एकाएकीं झािंा ॥ 

 
र्ा कार्यिृक्षािं एिढा पालट झाला कीं िो च हा पूिींचा जभकार िृक्ष का अशी शकंा र्ािी. परंि  र्ा सिांि 
आचार्ांची एक च दृजष्ट होिी. हा बाहेरचा कार्यिृक्ष िेव्हा ंच फळला म्हणािर्ाचा िेव्हा ंत्र्ाप्रमाणें िीििािं 
पालट होईल. 
 

पािंट िंू णह जीिनिृक्षा । टाकी रुक्षत्िािंा । 
फळिा ंजींिन सारें जगिीं काय उिें मग िुजिंा ॥ 
िसिंसंगें एकाएकी िृक्ष बहरिो पाही । 
सत्सगंानें फळुनी िंू णह केिळ गुिमय होई ॥ 

 
—म्हणूि च आचार्य कोणत्र्ा जह बड्ा कार्यिमािं, कोणत्र्ा जह जमरिण कीला, कोणत्र्ाजह सभेला वकिा 
ख द्द अजधिशेिाला जह गेले िाहीं. िाहीं म्हणण्र्ाला एक प्रसंग उद्भिला त्र्ाम ळें  अजधिशेिाचे अध्र्क्ष 
ििाहरलाल िेहरंूकडे ि ििि षंगािें आधीं बापूिींकडे आचार्ांिा शकंरराि िेिािंीं िेलें . िो प्रसंग असा—
महाराष्ट्रािं पैशाची उणीि असल्र्ाम ळें  फैिपूरच्र्ा काँगे्रसिगरकार्ांि जह सियत्र र्ोग्र् काटकसर 
करण्र्ाची कल्पिा जिघणे थिाभाजिक होिें. एका कार्यकत्र्ांच्र्ा सभेंि आचार्ांिीं काटकसरीची एक बाब 
सहि स चिली. “अजधिशेिाला गरीब शिेकऱ्र्ािंीं िर जिजकटें घ्र्ािर्ाचीं िर िोििीिशें िियमािपत्राचे 
बािमीिार फ कट सोडण्र्ाची िी पद्धजि िी बंि का ंकरंू िरे्? त्र्ािंीं जिजकटें घेऊि िािें.”—ही गोष्ट 
सिांिा पटली. बापूिींच्र्ा कािीं िेव्हा ंही गोष्ट गेली िेव्हा ंिे जह म्हणाले. “बरोबर आहे. र्ा काँगे्रसपासूि 
ही स रिाि करणें र्ोग्र् आहे.”—परंि  इकडे बािमीिाराचं्र्ा कािािर ही गोष्ट आली िेव्हा ं त्र्ािंीं सभा 
भरििू “आमची गळचेपी” “आम्हालंा मज्जाि” असा कागंािा ििाहरलाल िेहरंूकडे केला. िेव्हा ं
ििाहरलालिींच्र्ा प ढें िथि स्थिजि माडंण्र्ासाठीं शकंरराि िेिािंीं आचार्ांिा िेलें . प्रिम ििाहरलालिी 
संिापूि काहंीं एक ि ऐकिा ं म्हणाले—“रे्िें हा िाझीझम चालजिला आहे.” त्र्ािर आचार्य शािंपणे 
म्हणाले—“पंजडििी र्ािं िाझीझम कोठें आहे? रे्िें पत्रकारािंा, बािमीिारािंा मज्जाि िाहीं. गरीब 
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शिेकरी जिकीट खरेिी करिो िर र्ा शहरािंल्र्ा पत्रकारािंा िी गोष्ट कजठण िाहीं. ही खेड्ाची गरीब 
काँगे्रस आहे म्हणूि हा जिचार माडंला आहे. शिेटीं आपण िें पसंि कराल िें च करािर्ाचें आहे”. हे 
आचार्ांचे बोल ऐकूि पजंडििी शािं झाले ि म्हणाले— “ि मचा जिचार ठीक आहे पण पत्रकारािंा 
जििामूल्र् अजधिशेिाला रे्ऊं द्यािें असें मला िाटिें.”—र्ाप ढें हा प्रश्ि स टला च. परंि  बापूिींिीं आग्रह 
धरला. पण मग आचार्य र्ा भािगडींि पडले िाही. 
 

आचार्य िरी काँगे्रसच्र्ा कोणत्र्ा जह कार्यिमाला गेले िाहीं िरी आचार्ांिा काँगे्रसिगरमध्र्ें 
क ट ंबजििासािं पजहली च झोपडी रहािर्ास जिली होिी. िेिें मात्र अिेक लोकाचंी जििसभर रीघ 
लागलेली असे. आचार्य काँगे्रसिगरपासूि मलैभरािर बगंल्र्ािं राहाि असि. िेिूि र्ा झोपडींि जह आले 
िसिे परंि  कार्यकत्र्ांच्र्ा आग्रहाथिि रे्िें राजहले. बाहेर सकाळीं िंडीचा कडाका पडलेला असे. िरी 
आचार्ांच्र्ा प्राियिेला पहाटें मंडळी र्ािर्ाची च. प्राियिेिंिर आचार्य चार शब्ि सांगि िे ऐकण्र्ाला ही 
मंडळी अजिशर् उत्स क असि. आचार्य भागिि र्ाच झोपडींि म द्दाम राजहले होिे. सािे ग रुिी जह 
संध्र्ाकाळीं गरम पाणी जपण्र्ासाठीं रे्ि आजण हंसि हंसि जिघूि िाि. िमिालालिी जह र्ािर्ाचे. 
िािूिी, चखा संघाची मंडळी, मधूि मधूि पे्रमाबाई अशी अिेक मंडळी आचार्ांभोििीं बसलेली च जिसि. 
कोणाला आचार्ांशीं जिशषे बोलािर्ाचें असेल िर आचार्य सागंि “मला िळे आहे जिकडे अजधिशेि चालू 
असिे िेव्हा.ं मग र्ा झोंपडींि मी एकटा असिो. ख शाल आपण बोलंू”—आचार्य जफरण्र्ाच्र्ा िळेीं जह 
अिेकाशंीं बोलि. काँगे्रसच्र्ा अजधिशेिािें सिय लोक खूष झाले. िेिण्र्ाला िाढिािंा जस्त्रर्ाचंी फौि पाहूि, 
त्र्ाचंी टापटीप पाहूि इिर प्रािंािंल्र्ा लोकािंा आश्चर्य िाटलें . कारण इिर जठकाणीं पडिा! खेड्ाची 
काँगे्रस र्शथिी झाली. आचार्य जह िंिर िध्र्ाला जिघूि गेले. र्ा प्रसंगािें कोल्हापूरपासूि िागपूरपरं्िच्र्ा 
कार्यकत्र्ांिा आचार्ांची ओळख पटली, हें र्ा काँगे्रसचें एक मोठें भाग्र् होिें. ईश्वरी र्ोििेिें च सिय गोष्टी 
होिाि. आचार्ांचें िशयि सिय कार्यकत्र्ांिा व्हािें र्ािं ईश्वराचा जिःसंशर् काहंीं िरी हेि  असला पाजहिे. 
आचार्य प्रत्र्क्ष काँगे्रसमध्र्ें िसले िरी िे एक काँगे्रसची—िेशाची मोठी शस्ति आहे, ही गोष्ट कार्यकत्र्ांच्र्ा 
ििरेस आणणें हा च िो ईश्वरी हेि  असेल कार्? 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ५६ िें 
 

अणद्विीय सत्यािही 
 
िो प्रसगं मोठा जिलक्षण होिा. जब्रजटश सरकारिे, त्र्ाचंें राज्र् म्हणिू, वहि थिािला ि जिचारिा ं
िमयिीजिरुद्ध र् द्धािं सामील केलें . आजण सिय वहिी लोक थिचे्छेिें र् द्धािं सामील आहेि असा िेखािा 
जिमाण केला. इंग्रिािंर त्र्ा िळेीं मोठी आपजत्त आणली होिी जहटलरिें! अशा िळेीं इंग्रिािंा िरम 
करण्र्ाला बरी संजध आहे, आिा ंआपल्र्ा थिराज्र्ाच्र्ा चळिळीला चागंला अिसर आहे, प्रजिपक्षी कमिोर 
झाला कीं आपल्र्ाला संजध जमळाली, प्रजि पक्षािर ि सऱ्र्ा कोणी हल्ला केला कीं आपल्र्ाला बरें िाटािें— 
अशी सियसामान्र् चालि आलेली मिोिृजत्त होिी. परंि  बापूिींची थिराज्र्ाची चळिळ श द्धीिर उभारलेली 
चळिळ होिी. जसद्धीसाठीं िाटेल िें करािें, संजध साधूि ‘रे्ि केि प्रकारेण’ जसजद्ध जमळिािी असली भ्र्ाड 
मिोिृजत्त बापूिींपाशीं िव्हिीं. प्रजिपक्षी भौजिकदृष्ट्ट्या जकिी जह बलिाि असो, त्र्ाच्र्ा बािूला सबधं ि जिर्ा 
का असेिा, िर सत्र् आपल्र्ा बािूला आहे िर त्र्ा सत्र्ाचा जििर् होईल च होईल. ही िाज्िल्र् 
आत्मजिष्ठा बापूिींपाशीं होिी. म्हणिू इंग्रि लोक र् द्धाच्र्ा पकडींि आहेि अशा िळेीं त्र्ाचं्र्ा 
कमिोरीपणाचा आपण म ळीं च फार्िा घ्र्ािर्ाचा िाहीं. एकीकडे ही भजूमका, आजण ि सरीकडे अवहसेच्र्ा 
दृष्टीिें कोणत्र्ा जह र् द्धाला अवहसक प रुषाचा जिरोध असला पाजहिे. जििाि र् द्धजिरोधाचें भाषणथिािंत्र्र् 
िरी प्रथिाजपि केलें  च पाजहिे, ि सरीकडे जह अन्र् भजूमका; अशा पेंचप्रसंगािं बापूिी आजण बापूिींच्र्ा 
अि सधंािािें चालणारी काँगे्रस त्र्ा िळेीं पडलेली होिी. 
 

र्ा पेंचप्रसंगािूंि बापूिींिीं िोड काढली आजण काँगे्रस िजकंग कजमटीप ढें आपला जिचार माडंला. 
िीि जििस चचा चालू होिी. िजकंग कजमटींिल्र्ा सिय लोकािंा िो जिचार पटला िाहीं. पटेल कसा? 
जिचार फार सूक्षम होिा. र् द्धजिरोधी भाषणथिािंत्र्र् प्रथिाजपि करण्र्ासाठीं संपूणय सरं्मी, संपूणय श द्ध, संपूणय 
ईश्वरपरार्ण, संपूणय व्रिसपंन्न, काँगे्रसचें आजण बापूिींचे धोरण संपूणय आत्मसात् केलेला प रुष शोधूि 
ििारा सत्र्ाग्रह करििू, इंग्रिाचं्र्ा अडचणीच्र्ा िळेीं त्र्ािंा पकडींि जह पकडािर्ाचें िाहीं आजण त्र्ाचं्र्ा 
पकडींि जह सापंडािर्ाचें िाहीं, अशी ही मोठी िािूक र्ोििा होिी. र्ासाठीं च थििः बापूिी र्ा 
सत्र्ाग्रहापासूि अलग राजहले. कारण त्र्ाचं्र्ा प्रचंड िििाम ळें  इगं्रि अडचणींि सापंडलें  असिें. 
सत्र्ाग्रहाच्र्ा िालमेंि िर पूणय जसद्ध परंि  िगिािं पूणय अप्रजसद्ध असा सत्र्ाग्रही बापूिींिीं मिाप ढें 
आणला. आपल्र्ा श द्धीच्र्ा आजण जसद्धीच्र्ा िोरािर इष्टकार्य जबिचकू साधील ि अप्रजसद्ध आजण पूणय 
अजलप्ि असल्र्ाम ळें  कोणािर जह कसल्र्ा जह पूियग्रहाचें ििि िर पडणार िाहीं अशा िऱ्हेचा लोकजिलक्षण 
मािसन्माि आजण लौजककाची ज्र्ाच्र्ाििळ काहंी च वकमि िाहीं असा अलौजकक प रुष र्ा कार्ासाठीं 
बापूिींिीं शोधूि काढला! शोधूि काढला म्हणिे बापूिींिीं र्ोिला इिकें  च. त्र्ासाठीं बापूिींिा मोठा शोध 
करािा लागला असें िाहीं. हा प रुष त्र्ाचं्र्ाििळ च होिा. परंधाम–पििार–िध्र्ापासूि फति ५ मलैािंर 
ि शेंगािंपासूि ३/३॥ मलैािंर—िो रहाि होिा. बापूिींिीं र्ा कामीं त्र्ाची र्ोििा करण्र्ाचें 
ठरजिल्र्ाबरोबर िे सार्ंकाळच्र्ा स माराला मोटारींिूि परंधाम पििारला आले. बरोबर त्र्ािंीं आपलें  
िेिण जह आणलें  होिें. चचा करिािंा अजधक िळे झाला िर मोटारींिूि च िेिण करण्र्ाची त्र्ाचंी कल्पिा 
होिी. बापूिी परंधाम पििारला प्रिम च आले होिे. प न्हा ंकधीं त्र्ाचंें रे्िें आगमि झालें  िाहीं. त्र्ाम ळें 
त्र्ाचंें शिेटचें आगमि जह हें च. आल्र्ाबरोबर हंसि हंसि िे म्हणाले—“जििोबा िमिे केि करिा माटे 
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आव्र्ो छ ं”—लगे च घोंगडीिर बसूि बरा च िळे िोघाचंी एकािंािं चचा झाली. िींिूि िैर्स्तिक 
सत्र्ाग्रहाची अपूिय र्ोििा िगाला जमळाली. 
 

१९ ऑतटोबर १९४० च्र्ा हजरििसेिकमध्र्ें सत्र्ाग्रह र्ा सिराखालीं बापूिींिीं चार थिंभाचा 
जिथिृि लेख जलहूि त्र्ामध्र्ें आपली र्ोििा िाहीर केली. र्ा र्ोििेमध्र्ें सत्र्ाग्रही व्र्तिीच्र्ा श द्धीिर 
फार मोठा िोर जिला आहे. कारण अवहसेच्र्ा अत्र्ंि िािूक कसोटीचा हा प्रसंग होिा. 
 

“मैंिे श्री. जििोबािी के साि कई र्ोििाओं पर चचा की है िाजक हम िमाम आिश्र्क घषयण और 
िोजखम से बचे रहें. जिचार र्ह है जक िमाम कारयिाई मि ष्ट्र् से बि पडे उििी अवहसक बिार्ी िारे्!” 
 

“र्ह िेखिे की बाि है जक मैं श द्ध अवहसा का उिाहरण खडा करिे में कहा ंिक कामर्ाब होऊंगा 
।” 
 

“म झसे सिाल पूछा गर्ा है जक अगर मैं सत्र्ाग्रह की श द्धिा को इििा ििि िेिा हंू िो मैं ख ि 
जसजिल िाफरमािी तर्ों िहीं करिा? िैसे मैं पहले कह च का हंू जक पहले की िरह इस बार मैं र्ह इस 
िाथिे िहीं करिा चाहिा जक काँगे्रस की जकसी और कारयिाई के बजिथबि मेरे कैि होिे से सरकार की 
परेशािी और भी बढेगी. मैं इसजलए भी बाहर रहिा चाहिा हंू जक अगर कोई असाधारण स्थिजि खडी हो 
िारे् िो उसे मैं काबू में ला सकंू ।” 
 

र्ा उिाऱ्र्ािरूि सत्र्ाग्रहाच्र्ा श द्धीिर आजण अवहसेच्र्ा िािूक कसोटीिर बापूिींचा केिढा 
कटाक्ष होिा हें समिूि रे्िें. सिय र् द्धािंा जिरोध, चालू र् द्धाला जिरोध, र्ा र् द्धािं सामील झाल्र्ािें 
शास्त्रास्त्रािं प्राजिण्र् जमळजिण्र्ाची सजंध म्हणिू र् द्धाला मिि असे िीि पक्ष त्र्ा िळेीं वहि थिािािं होिे. 
म्हणूि केिळ र् द्धजिरोधी भाषणथिािंत्र्र्ासाठीं काँगे्रसिफे बापूिींिी एकमेि सत्र्ाग्रही जििडला. आजण िो 
जििडूि “श्री. जििोबा भािे कौि है? मैंिे उन्हें ही इस काम के जलए तर्ों च िा? और जकसी को तर्ों िहीं?” 
अशी स रिाि करूि, त्र्ाचा आपल्र्ा सहि सरळ आजण संके्षपर् ति भाषेंि अगिीं कमींि कमी आजण 
आिश्र्क िो पजरचर् र्ा च लेखािं १॥ थिंभािं करूि जिला. र्ा च सत्र्ाग्रहाला जििडण्र्ािं आपली 
भाििा त्र्ािंीं प ढील शब्िािं व्र्ति केली होिी. “मेरी पसंिगी जसद्ध करिे के जलए जििोबा का र्ह पजरचर् 
जिगििार िेिा म झे िरूरी िा । शार्ि मेरे िीिि में र्ह अंजिम सत्र्ाग्रह होगा । इसजलए थिाभाजिक रूप से 
ही मैं चाहंूगा जक र्ह श द्धिम हो ।” आपल्र्ा आर् ष्ट्र्ािंल्र्ा शिेटच्र्ा सत्र्ाग्रहाला श द्धिम सत्र्ाग्रही म्हणिू 
“प्रिम सत्र्ाग्रही” असें सत्र्ाग्रहािंलें  अगे्रसर थिाि बापूिींिी र्ा प रुषाला जिलें  होिें, ही गोष्ट िशी 
महत्त्िाची िशी च र्ा सत्र्ाग्रहाची जह र्ा प्रसंगींची भाििा पाहणें ही जह गोष्ट अजि महत्त्िाची आहे. त्र्ाचं्र्ा 
प ढील जिििेिािं िी थपष्टपणें दृग्गोचर होिे. 
 

“र् द्धजिरोधी सत्र्ाग्रहाचा आरंभ करण्र्ाची गंभीर िबाबिारी मी कोणत्र्ा मिःस्थििींि थिीकारीि 
आहे आजण माझा कार् करण्र्ाचा जिचार आहे, ह्याजिषर्ीं कल्पिा िििेला आगाऊं िेणें मला कियव्र् 
िाटिें. गाधंीिींच्र्ा जिथिृि जिििेिािं त्र्ािंीं आपली र्ोििा माडंली च आहे. माझ्र्ाप रिें िोडतर्ािं 
जिििेि करीि आहे. 
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चोिीस िषांपूिीं मी गृहत्र्ाग करूि बाहेर पडलों िों केिळ ईश्वर-िशयिाच्र्ा अजभलाषेिें. िििेची 
सेिा हें त्र्ाचें सिोत्तम आजण स लभ साधि अशा दृढ श्रदे्धिें ििसेिलेा आिापंरं्िचें िीिि िाजहलें . ही मीं 
िििेची िव्हे पण माझी च सेिा केली असें मािलें  आजण अि भिलें . अिंि िोषािंी भरलेला मी िीि त्र्ाच्र्ा 
चरणाला पात्र कसा होईि ह्या जशिार् ि सरी िळमळ मला राजहली िाहीं. आि सत्र्ाग्रहाची िबाबिारी 
उचलीि आहें. त्र्ािं जह माझ्र्ाप रिा माझा िो च आहे. 
 

अवहसेजिषर्ीं मला पूणय श्रद्धा आहे. माििसमािाचे सिय प्रश्ि सोडजिण्र्ाचें िें एक च साधि आहे 
असें मला िाटिें. खािी, हजरिि-सेिा, िािीर् ऐतर् इत्र्ाजि जिधार्क कार्यिम ह्या मी अवहसेच्र्ा च बाह्य 
प्रिृजत्त समििो. ह्या प्रिृजत्त चालजिण्र्ािं आजण त्र्ाचंा जिकास करण्र्ािं माझे चोिीस िास खचय होिाि असें 
म्हणण्र्ािं अत्र् स्ति िाहीं. सरकारिें र् द्धजिरोधी प्रचाराला मिाई करूि ह्या सिय जिधार्क प्रिृत्तींच्र्ा मूल 
आधारािर च घाला घािला असें मला िाटिें. म्हणिू व्र्स्तिगि सत्र्ाग्रहाच्र्ा आरंभाची िबाबिारी मीं 
थिीकारािी असें िेव्हा ं मला स चजिण्र्ािं आलें  िेव्हा ं िें मान्र् करण्र्ािं मला जिचाराची अडचण िाटली 
िाहीं. 
 

र् द्ध ही िथि  च माििाला ि शोभणारी आहे असें मी माििों. त्र्ािूंि लढाऊं आजण जबिलढाऊं 
लोकािं फरक ि करणारें सापं्रिचें र्ाजंत्रक र् द्ध ही िर जिियर्िेची कमाल आहे. र्ा र् द्धािें मि ष्ट्र् पशूच्र्ा 
अिथिेला िाऊं पहाि आहे. त्र्ािें कोणाला च लाभ होण्र्ासारखा िाहीं. वहि थिाि थिराज्र्ाचा उपासक 
आहे. थिराज्र् म्हणिे सिांचें राज्र्. हें अवहसेिें च जमळार्चें. काँगे्रसिें गेलीं िीस िषें अवहसेची शस्ति 
जिमाण करण्र्ािं खचय केली आजण काहंीं र्श जह जमळजिलें . िर ह्या र् द्धािं वहि थिाि िबरिथिीिें ओढलें  
गेलें  आजण त्र्ाचा आम्ही प्रजिकार केला िाहीं िर काँगे्रसची ही कमाई िार्ा िाणार आहे. 
 

िमयि िाझीिाि आजण जब्रजटश साम्राज्र्िाि ह्यािं जिशषे फरक करण्र्ाचें कारण िाहीं. 
लोकशाहीच्र्ा बचािासाठीं आम्ही लढि आहोंि असें जब्रजटश म त्सद्दी म्हणिाि. पण वहि थिािला लोकशाही 
लागू करण्र्ाची त्र्ाचंी िर्ारी जिसि िाहीं. उलट अगिीं साधें अवहसेच्र्ा मर्ािेंिलें  भाषणथिािंत्र्र् जह िे 
िाकारिाि. मग कार् करािें? थिथि बसािें िर वहसेचा प्रचार होिो आजण अवहसेची गळचेपी होिें. उलट 
संकटािं सापंडलेल्र्ा सरकारला अडचणींि टाकण्र्ाचें जह अवहसेला िमि िाहीं. म्हणूि व्र्स्तिगि 
सत्र्ाग्रहाचा मागय गाधंीिींिीं जिजश्चि केला आजण त्र्ाचा जह आरंभ िूिं एका च व्र्तिीपासूि करण्र्ाचें 
ठरििू िें अजिशर् कजठण पण अवहसक र्ा िात्र्ािें मला टाळिा ंि रे्ण्र्ासारखें काम माझ्र्ािर सोंपजिलें  
आहे. 
 

सरकारिें मला मोकळें ठेिलें  िर लोकािं िािें आजण र् द्धािं भाग ि घेण्र्ाजिषर्ीं त्र्ािंा मला 
साधेल जिितर्ा सौम्र् भाषेंि जिििािें असें मीं ठरजिलें  आहे. िसें करिािंा अवहसेचें एकंिर ित्त्िज्ञाि आजण 
चालू र् द्धाची भर्ािकिा मी लोकािंा समिािीि. िाझीिाि, फाशीिाि, साम्राज्र्िाि, हे एका च माळेचे 
मणी कसे आहेि िें माझ्र्ा दृष्टींिें मी िाखिीि. काँगे्रसिें आपलें  ध्रे्र् कार्म ठेििू, पण सरकारला 
अडचणींि ि टाकािें म्हणूि उत्तरोत्तर कमी मागण्र्ा कशा केल्र्ा आजण शिेटची केिळ जिििं राहण्र्ाप रिी 
प ष्ट्कळाचं्र्ा दृष्टींिें अगिीं जमळजमळीि भाषणथिािंत्र्र्ाची मागणी केली, िी जह कशी िाकारली गेली हा 
इजिहास मी लोकािंा सागेंि. साराशं, चालू र् द्धाला कोणत्र्ा जह प्रकारें मिि करणें कसें अर्ोग्र् आहे हें 
लोकािंा जिचारािें पटजिण्र्ाचा प्रर्त्ि करीि. शिेटीं र् द्धािं मिि ि करण्र्ाच्र्ा पजित्र पण अकरणात्मक 
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कियव्र्ाबरोबर प्रत्र्क्ष करण्र्ाचा खािी इत्र्ाजि जिधार्क कार्यिम लोकािंीं िोरािें कसा करािा हें जह मी 
लोकािंा सागेंि. 
 

माझ्र्ािरची िबाबिारी अजिशर् मोठी आजण मी िर अिेक िोषािंीं भरलेला ह्याची िाणीि मला 
आहे. जिचा िर मी जिचार करीि बसलों िर माझें धैर्य च खचूि िाईल. पण िें खचिू िाि िाहीं ह्याचें एक 
च कारण आहे. िें हें च कीं ईश्वराच्र्ा कृपेिें आजण सज्जिाचं्र्ा आशीिािािें ही िबाबिारी माझे िोष 
िाळण्र्ाला उपर्ोगी होईल अशी मी उमेि करीि आहे. ईश्वर मला बळ िेिो.” 

णिनोबा. 
 

—“ईश्वरिशयिाजशिार् ि सरी िळमळ िाहीं” आजण “मी अिेक िोषािंीं भरलेला िीि आहे” र्ा 
जिििेिािंल्र्ा ि सत्र्ा िोि िातर्ािं च आत्मश द्धीची सपूंणय कल्पिा थपष्ट होण्र्ािोगी आहे. आत्मश जद्ध 
म्हणिे ईश्वराचा शोध आजण आत्मश जद्ध म्हणिे िीिाच्र्ा जठकाणीं असलेल्र्ा अश द्धीचा जििाश. र्ा िोन्ही 
गोष्टींसाठीं च आिापंरं्ि ज्र्ाचें सिय प्रजिभामर् िीिि खचीं पडलें  त्र्ाच्र्ा र्ा जिििेिािं िबाबिारीची पूणय 
िाणीि आजण अवहसक पद्धिीचा सि ंउलगडा उत्तम िऱ्हेंिें र्ािा र्ािं आश्चर्य िाहीं. प्रिम सत्र्ाग्रही म्हणिू 
थिीकारलेंलें  कार्य र्शथिी व्हािें म्हणूि प ढीलप्रमाणें िजडलाचंा आशीिाि जह माजगिला होिा. 
 
 पििTर : 
 जििाकं १३ ऑतटोबर १९४०. 
 
पूज्र् बाबा, 
 

माझें सत्र्ाग्रहाचें ठरलें  आहे. एक िोि जििसाचंा अिजध आहे. सरकार कार् करिें िें कळेल च. 
भाषणथिािंत्र्र्ाचा अजधकार गमािण्र्ाची िर्ारी करणें म्हणिे आत्मिाश च आहे. त्र्ाम ळें  भाषणाचा हक्क 
बिािणें भाग आहे. र् द्धकार्ांि लोकािंीं मिि करंू िरे् हें त्र्ािंा समिाििू सागंार्चें आहे. 
 

मीं हें आशीिाि मागण्र्ासाठीं जलहीि आहे. ि मच्र्ा िीििािूंि मला िें जशक्षण जमळालें  आहे िें 
जिरंिर उपर्ोगी पडि आहे. 
 

जशिािी गीिाईच्र्ा प्रचारािं सोलापूरकडे वहडि आहे. त्र्ािें जलजहलेंलें  ‘भाष्ट्र्’ ि म्हालंा जमळालें  
आहे च. उत्तम मेहििीिें जलजहलें  आहे. बाळकोबा पंचगणीला आहे. त्र्ाची िब्रे्ि स धरि आहे. रामेश्वरिी 
आि रे्िें आहेि. आि संध्र्ाकाळीं ध ळ्र्ास िािील. 

जििाबाचे साष्टागं प्रणाम. 
 

अशा रीिीिें सत्र्ाग्रहाची सिय िर्ारी होऊि र् द्धजिरोधी भाषणथिािंत्र्र्ाचा पजहला सत्र्ाग्रह १७ 
ऑतटोबर १९४० रोिीं पििार रे्िें झाला. खरा वहि थिाि खेड्ािं असल्र्ािें, परंधाम पििारििळ 
असल्र्ािें थिाभाजिकपणें च सत्र्ाग्रहाला हें थिाि पसिं केलें  गेलें . र्ाप ढचा सत्र्ाग्रह जह खेड्ािं च 
करण्र्ाचें आचार्ांिीं ठरजिलें . बापूिींिीं जह िी गोष्ट सम जचि मािली आजण त्र्ाप्रमाणें लेख जह जलजहला. 
पििार िध्र्ापासूि पाचं मलैािर असल्र्ािें िध्र्ाहूि काहंीं मंडळी आचार्ांचें र् द्धजिरोधी भाषणथिािंत्र्र् 
प्रथिाजपि करणारें पजहलें  भाषण ऐकण्र्ासाठीं गेलीं होिी. भाषण स रू करण्र्ापूिीं अिेक स िाचे हार 
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घालण्र्ािं आले. र्ा भाषणाला पििारच्र्ा लोकापं्रमाणें आचार्ांच्र्ा जित्र्सहिासािंल्र्ा जिरजिराळ्र्ा 
संथिािं काम करणारी मंडळी, मजहलाश्रमाच्र्ा म ली, आश्रमािंले कार्यकिे, िमिालालिी, महािेिभाई 
असा मेळािा िमलेला होिा. महािेिभाई भाषण उिरििू घेि होिे. मधूि मधूि पाऊस पडि होिा िरी 
लोक भाषण ऐकण्र्ािं िल्लीि झाले होिे. भाषण चालू असिा ंएकािें फोटो जह घेिलेला आढळूि आला. 
 

र्ा सत्र्ाग्रहाच्र्ा प्रसंगािें सिय वहि थिािभर एक मोठा आश्चर्ाचा धक्का बसला. सत्र्ाग्रहाची ही 
अपूिय रीि आजण अप्रजसद्ध अशा र्ा सत्र्ाग्रहाचें बापूिींिीं थििः केलेंलें  िणयि त्र्ाम ळें  र्ा सत्र्ाग्रहासंबधंीं 
माजहिी छापण्र्ाची चोहोंकडे एक च धडपड स रू झाली. पण माजहिी कोठूि जमळणार? िाबडिोब माजहिी 
जमळाल्र्ाखेरीि िी िियमािपत्रािं छापणार कशी? अशी िरी अडचण होिी िरी काहंीं िियमािपत्रािंा 
महािेिभाईिंीं बापूिींच्र्ा बरोबर च २० ऑतटोबर १९४० च्र्ा हजरििमध्र्ें जलजहलेल्र्ा “An acceptable 
sacrifice” र्ा लेखाचा आधार जमळाला. महािेिभाईंिीं झेंडा सत्र्ाग्रहाच्र्ा िळेीं आचार्ांजिषर्ी जलजहलेल्र्ा 
लेखाचा च र्ा लेखािं प िरुच्चार केला होिा. महािेिभाई र्ा लेखाच्र्ा शिेटीं म्हणिाि— “It is to such a 
one the honour has come of being the first Satyagrahi in a Campaign that Gandhiji will strive 
to make the most unsallied from the point of view of non-violence to be chosen for the honour 
is a great thing; to have been chosen without having ever desired it is greater still.” 
 
भाि े क लिृत्तािंािं िजडलाचं्र्ा आग्रहामं ळें  जशिािींिीं पूिीं च जलजहलेंलें  सजंक्षप्ि िीििजचत्र मराठी 
िियमािपत्रािंीं समग्र जिलें  होिें. ब्रह्मचर्य, ब्रह्मवचिि, ब्रह्मजिहार अशी आचार्ांची जिहेरी भजूमका िोडतर्ािं 
त्र्ािं जिलेली होिी. काकासाहेब कालेलकर, िािा धमाजधकारी िगैरेंिीं जह त्र्ा िळेीं आचार्ांजिषर्ीं लेख 
जलजहले होिे. थिाभाजिकपणें च िियमािपत्रािंल्र्ा र्ा लेखािं ग णगौरि होिा. बापूिींिीं र्ा प रुषाला 
एकिम केिढी मोठी प्रजसजद्ध जिली त्र्ाबद्दलचा मिकूर जह प ष्ट्कळािंीं जिला होिा. 
 

कीर्ति ही हा प रुष जकिी ि च्छ मािीि असे र्ाची लोकािंा र्स्त्कंजचि जह कल्पिा िव्हिी. बापूिींिीं 
प्रकाशािं आणला म्हणिू च हा प रुष वहि थिािप ढें आला. अन्र्िा आला िसिा ही गोष्ट सियिैि खोटी 
होिी. ज्र्ा मािािें र्ाची र्ोग्र्िा होिी त्र्ाच्र्ा शिाशं जह बापूिी त्र्ाला प्रकाशािं आणूं शकले िाहींि, 
कारण मूळची जिग यण भजूमका सग णािं पूणयपणें आणणें ही गोष्ट सियिैि अशतर् होिी. िाथिजिक हा 
थिर्ंप्रकाश होिा. 
 

‘ि ित्र सूर्ो भाजि ि चंद्रिारकं िेमा जिद्य िो भाजंि क िोऽर्मस्ग्िः’ असला जिलक्षण आध्र्ास्त्मक 
प्रकाश र्ा प रुषाििळ होिा. िो अप्रजसद्ध होिा िरी थििःजसद्ध होिा. प्रजसद्धीिें त्र्ाला जसजद्ध जमळािर्ाची 
िव्हिी. िी त्र्ाच्र्ाििळ अगोिर च होिी. प्रजसद्धीचा प्रकाश पडूि त्र्ाला कोणिी जह ििीि ख लािट प्राप्ि 
होि िव्हिीं. अरेरे! हें रत्ि अद्याजप आपल्र्ाला माहीि िव्हिें िा! आपण त्र्ाच्र्ा लाभापासूि िजंचि च 
राजहलों िा? बरें झालें , त्र्ाच्र्ा माजहिीचा आिा ंआपण लाभ प्राप्ि करूि घेऊं; असली िृजत्त ििळ ििळ 
कोणाची च िव्हिी. ज्र्ाला त्र्ाला िाटे र्ा प रुषाला प्रजसद्धीचा केिढा मोठा लाभ जमळाला! कार् िशीब 
र्ाचें! महात्मािींिीं केिढें अजििीर् थिाि र्ाला जिलें ! “कोष्ट्रे्ष संप्रजि ििः प रुषाििारः” म्हणूि 
वहि थिािभर ज्र्ाच्र्ा त्र्ाच्र्ा िोंडी हा कसा िाऊि बसला! र्ाचा अिय इिका च कीं आत्मप्रजिष्ठा हा च 
मोठा प रुषािय लोक समिि होिे. सत्र्ाग्रही मि ष्ट्र्ाला सत्र्ाखेरीि अन्र् िथिूचें महत्त्ि च असिा ंकामा 
िरे्. परंि  लोक असे जिलक्षण कीं सत्र्ाग्रहािूंि जह प्रजसजद्ध काढिील! जिष्ट्काम कमाचें जह फळ जिचारिील! 
ि काराममहारािािंीं उगी च म्हटलें  िाहीं. 



 अनुक्रमणिका 

“िंोक जैसा ओक धणरिा ंधरिेना । 
अभतिा ंणजरेना संिसंग” ॥ 

 
र्ा सत्र्ाग्रहाच्र्ा जिजमत्तािें हा महाप रुष प ढें आला. त्र्ाचा सत्संग पाश्चात्र्जिद्याजिभजूषि िियमािपत्री 
चळिळ्र्ा लोकािंा म ळीं च जिरजििां आला िाहीं. म्हणिू थिाभाजिकपणें च र्ाप ढचीं सत्र्ाग्रहाचीं भाषणें 
खेड्ािंल्र्ा भाजिक लोकापं ढें  केलीं गेलीं. 
 

पििार, स रगािं, सेलू, िेिळी र्ा चार जठकाणीं र् द्धजिरोधी भाषण थिािंत्र्र्ाचा हक्क बिािण्र्ासाठीं 
भाषणें झालीं. सिय जठकाणीं भाषणाचंें जरपोटय महािेिभाई िेसाई र्ािंीं घेिले. उत्तरोत्तर भाषणािं सौम्र्िा 
रे्ि चालली होिी. शिेटीं िेिळीहूि पहाटें रोजहणी र्ा खेड्ाकडे िाण्र्ाला जिघण्र्ाच्र्ा िळेीं च (िा. 
२१–१०–४०) अटक झाली. प्राियिा करण्र्ासाठीं पोजलसाकंडूि िोडा िळे मागिू घेण्र्ािं आला. लगेच 
प्राियिा झाल्र्ाबरोबर ४॥ ला पोजलसािंीं र्ा प्रिम सत्र्ाग्रहीला मोटारींिूि िधा िेलमध्र्ें िेलें . िेलमध्र्ें 
ि पारीं १२ । िाििा ंखटला चालला त्र्ा िळेीं महािेिभाई िेसाई, िािूिी, जकशोरलालभाई, रािक मारी 
अमृिक ं िर आजण िमिालालिी अशी जििडक मंडळी हिर होिी. भारि संरक्षण कार्द्याच्र्ा ३४ ि ३८ 
कलमाखंालीं अटक केली गेली होिीं. कोटांि आचार्ांिी आपलें  जिििेि सािर केलें  होिें ि आपला धंिा 
सूि कािंणें असा साजंगिला होिा. कोटािें िीि मजहन्र्ाचंी साधी सिा जिली. र्ा सिेचे प्रजिध्िजि चोहोंकडे 
उमटले. जठकजठकाणीं हरिाळ पाळले गेले. म ंबई कॉपोरेशिची बैठक िहकूब झाली. भ लाभाई 
िेसाईसारख्र्ाचंीं भाषणें झालीं. र्ा सिय गोष्टी थिाभाजिकपणें थिर्ंथफूिीिें झाल्र्ा. िाथिजिक बापूिींिीं 
हरिाळ पाळणें िगैरे गोष्टींिा अि मजि जिलेली िव्हिी. परंि  िध्र्ासारख्र्ा जठकाणीं िेिें आचार्ांचा अिेक 
लोकािंर आजण संथिािंर दृढपजरणाम झालेला होिा, िेिें अशा गोष्टी अपजरहार्य समिूि त्र्ािंा र्ा बाबिींि 
मिाई जह करण्र्ािं आली िव्हिीं. सिा झाल्र्ािंिर आचार्ांिा िागपूर िेलमध्र्ें िेण्र्ािं आलें . 
 

आचार्य आिापंरं्ि जिधार्क कार्यिमािं सिांिा मागयिशयक ठरलेले च होिे. परंि  रािकारणाजि 
िीििाच्र्ा इिर सिय जिषर्ािं जह त्र्ाचं्र्ापासूि ििीि पे्ररणा प्राप्ि होईल अशी शस्ति त्र्ाचं्र्ाििळ 
थिर्ंजसद्धपणें आहे र्ाची कल्पिा वहि थिािािंल्र्ा अिेक लोकािंा िव्हिी. काँगे्रसिफे आजण बापूिींिफें  
प्रिम सत्र्ाग्रही म्हणिू आचार्य िे प ढें आले िो केिळ एक र्ोगार्ोग िव्हिा. िें परमसत्र् होिें. काँगे्रसच्र्ा 
रािकारणािं आजण बापूिींच्र्ा अिेक साियिजिक प्रिृत्तींमध्र्ें म ळीं च िसूि हा प रुष एकिम काँगे्रस आजण 
बापूिींचा एकमेि प्रजिजिधी बिू शकला ही आश्चर्यकारक घटिा िव्हे. िो आिापंरं्ि प्रजिजिधीथिरूपािं 
कोणाला जिसला िव्हिा, िरी िसा ग रूत्िमध्र्ें हा कोणाला जिसि िसूि ही िथिूचा िोल त्र्ाम ळें  च रहाि 
असिो. त्र्ाप्रमाणें त्र्ाची स्थिजि होिी. ग रूत्ि ज्र्ाच्र्ापाशीं आहे, िो अप्रजसद्ध असो, जिसण्र्ाला लघ  
असो, कोठें ही िो िडलेला असो, त्र्ाचे आकषयण हें सिांिर लागू व्हािर्ाचें च. 
 

कुसुमस्िबकस्येि दे्व गिीह मनगस्िन  । 
मूगध्नश िा िंोकस्य र्ीयशिे िन एि िा ॥ 

 
भिृयहरीिें एका च श्लोकािं ही भजूमका अत्र्िं मार्तमक िऱ्हेिें जिशि केली आहे. जकत्रे्क र्ोग्र्िा िसिा ं
प्रजिजिजधत्ि करीि असिाि. जकत्रे्काचंी र्ोग्र्िा असूि त्र्ािंा प्रजिजिजधत्ि प्राप्ि होि िाहीं. परंि  र्ा िळेीं 
र्ोग्र्िा आजण प्रजिजिजधत्ि र्ाचंा संपूणय मेळ िमला होिा. र्ािंिर िैर्स्तिक सत्र्ाग्रह्याचं्र्ा वहि थिािभर 
प्रािंोप्रािंी अिेक माजलका िर्ार झाल्र्ा. त्र्ािं अिेक श्रेष्ठ आजण किे प रुष होिे. परंि  ह्या प्रिम 
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सत्र्ाग्रह्याच्र्ा िोडीची ि सरी व्र्तिी उभ्र्ा वहि थिािािं आढळली िाहीं हें वह जििकें  च खरें आहे. त्र्ाम ळे 
हा केिळ प्रिम सत्र्ाग्रही च िव्हिा िर खरोखर िो अजििीर् सत्र्ाग्रही होिा. आजण म्हणूि “अिाजमका 
साियििी बभिू” ही कालीिासाच्र्ा बाबिींिली उस्ति र्ा सत्र्ाग्रहाच्र्ा बाबिींि रे्िे संपूणयपणे सािय ठरली 
र्ािं जिळमात्र शकंा िाहीं. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ५७ िें 
 

अदै्वि दर्शन 
 

(िधा णर्क्षि योजना) 
 

बरें सत्य बोिंा यथािर्थ्य िािंा । बहु माणनिी िंोक िेिें िुम्हािंंा । 
धरा बुणद्ध पोटीं णििेकीं मुिंें  हो । बरा गुि िो अिंरामाणज राहो ॥ १ ॥ 

सदा दािं घोणसणन िोंडा धुिािें । कळाहीन घािेरडे िें नसािें । 
सदा सिशदा पे्रत्न सोडंू नका रे । बहुसािं हा खेळ कामा नये रे ॥ २ ॥ 

णदसामंाणज काहंीं िरी िें णिंहािें । प्रसंगी अखंडीि िािीि जािें । 
ियें श्रेष्ठ रे दास्य त्यािें करािें । बरें बोिंिें सत्य जीिीं धरािें ॥ ३ ॥ 

बहु खेळ खोटा सदािंस्य खोटा । समस्िाणंस भाडेंिं जो िो करंटा । 
बहुिा ंजनािंाणग जीिें णझजािें । भिंें  सागंिी न्द्याय िेथें णभजािें ॥ ४ ॥ 

णहसेबी सदा न्द्याय साडंूं नका रे । कदाणिि अन्द्याय होिा ंधका रे । 
जनीं साणंडिा ंन्द्याय रे दु ख होिें । माहा सुख िें ही अकस्माि जािें ॥ ५ ॥ 

प्रिीिीणििें बोिंिें िेथश िाया । णििेकणििें सिश ही दंभ जाया । 
बहु सज्जिंा नेटका साज केिंा । णििारेणििें सिश ही िेथश गेिंा ॥ ६ ॥ 

िरी िागंिंें  अिंरीं गोड नाहीं । िया मानिािें णजिें िेथश पाहंीं । 
िरी िागंिंें  अिंरी गोड आहे । ियािंाणग कोिी िरी र्ोणधिाहे ॥ ७ ॥ 

सदा अिंरीं गोड िे साडंिेना । कदा अिंरीं िोखटें िें खपेना । 
म्हिोनी बरा गुि आधीं धरािा । महा घोर संसार हा नीरसािा ॥ ८ ॥ 

भिंा रे भिंा बोिंिीं िें करािें । बहुिा ंजनाचं्या मुखें येर् घ्यािें । 
पुढें सेिटीं सिश साडूंणन जािें । मरािें परी कीविनि रूपें उरािें ॥ ९ ॥ 

 
णर्क्षिािें कार्य एका दृष्टीिें अगिींच सोपें आहे आजण एका दृष्टीिें अजिशर् कजठण आहे. ज्र्ाच्र्ाििळ 
ज्ञािाचा अजधकार आहे आजण कळकळीचें हृिर् आहे िेिें समिांच्र्ा उपिेशाप्रमाणें जशक्षणबोध सहिच 
थफ रि िािो. समिांिीं अगिीं लहाि म लािंा म्हणूि परंि  अजिशर् कळकळींिें हा बोध जिला आहे. त्र्ािं 
जकिी सहििेिें आजण कळकळीिें समिय सागंि आहेि. र्ा त्र्ाचं्र्ा सागंण्र्ामध्र्ें िें जशक्षण भरलें  आहे िें 
कृजत्रम िऱ्हेिें हिार प्रकार करूि जमळण्र्ािोगें िाहीं. आजण िें केिळ लहािािंा च उपर्ोगी आहे असें ही 
िाहीं. िें सिोपर्ोगी आहे. खरोखर िोर जशक्षकाला जशकजिणें ही एक लीला आहे । त्र्ाला जशकिािें कसें हें 
माहीि िसूि जह त्र्ाच्र्ा इिके उत्तम कोणी च जशकिू ंशकि िाहीं. त्र्ाला जशकिािें कसें हें माहीि िसिें 
र्ाचा अिय र्ा बाबिींि िो एिढा िैभिशाली असिो कीं, जशकजिण्र्ाच्र्ा िऱ्हाचंी गणिी त्र्ाच्र्ापाशीं असू ं
शकि िाहीं. महासागरािरच्र्ा लाटाचंा का जहशोब आहे? का ंत्र्ाचंी काहंीं पद्धिी आहे? जबलकूल बजेहशबेी 
जबिपद्धिीच्र्ा िीििाच्र्ा प्रचंड ऊर्तम! िेिें िीििाची ि सिी लर्लूट!! िेिें उणीिचेें िािं िाहीं!!! 
क बेराच्र्ापाशीं गेल्र्ािर त्र्ाला कोणी जिचारलें  कीं मला ि म्ही धि द्याल िें कसकशा िमािें द्याल? प्रिम 
ख िा अजधक द्याल? का बिें िाणें अजधक द्याल? का सोन्र्ाचािंीच्र्ा लगडीं द्याल? ि मची पद्धिी कार् 
आजण ि म्ही जकिी द्याल? क बेरापाशीं असला कृपण जहशबे कोठला! िो म्हणेल मी िाटेल जििकें  आजण 
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िाटेल िसें धि िेईि! हेंच खरें उिार जशक्षण! बाकीचें पद्धिींि बसजिलेलें  िोलूि िोखूि जिलेंलें  जशक्षण 
जकिी का ंचागंलें  असेिा िें कृपण-जशक्षण र्ािं शकंा िाहीं! 
 

परंि  असले आचार्ांसारखे बोधाचे सागर; जशक्षणाचे क बरे; अि भिाचे जहमालर् कोठूि लाभणार? 
म्हणूि परमकारुजणक होऊि बापूिींिीं एका जिजमत्तकारणािंें िध्र्ाला जशक्षणाची एक पजरषि भरिली. त्र्ा 
पजरषिेंि जिरजिराळ्र्ा पद्धिींच्र्ा कसरिी िाणणारे िज्ञ आजण त्र्ा िऱ्हेचे जिचारी जशक्षणशास्त्रज्ञ; 
त्र्ाचप्रमाणें अियशास्त्रज्ञ आजण जशक्षणमंत्री; राष्ट्रीर् जशक्षणाचे अि भिी लोक आले होिे. बापूिींिी र्ा 
पजरषिेचें अध्र्क्षथिाि थिीकारलें  होिें. ही गोष्ट सियिैि र्ोग्र् झाली. जशक्षणाची पद्धजि िी िाखिािर्ाची; 
जशक्षणाचे प्रकार िे माडंािर्ाचे िें आत्मिैभिी प रुषाचें च काम. उत्तम िऱ्हेंचें पक्वान्न बििािर्ाचें िें 
गभयश्रीमंिाच्र्ा साजहत्र्ािें च बिजिणें र्ोग्र्. करंट्याचं्र्ा घरच्र्ा िजरद्री िऱ्हािंीं आत्मिृप्िी होईल असें 
पक्वान्न बििािर्ाचें िाहीं. म्हणूि बापूिींिीं िधाजशक्षणपजरषिेंि िें प्रिम भाषण केलें  िींि आजण ित्पूिी 
हजरििमध्र्ें आचार्ांिा एक प्रकारें कें द्र करूि आपलें  जशक्षणजिषर्क जिचार माडंलें . हा र्ासंबधंीचा 
हजरििबंधूमधला उिारा— 
 

“र्द्यजप जििोबा और मैं केिल पाचं मील के अंिर पर रहिे हैं, जफर भी चूं जक िोिों अपिे-अपिे 
काम में लगे ह ए हैं, और िोिों का थिाथथ्र् भी क छ जगरा ह आ है, इसजलए हम क्वजचि ही एक-ि सरे से जमल 
पािे हैं । अिएि बह ि क छ काम पत्रव्र्िहार से कर लेिे हैं ।” 
 

“आपके जशक्षा-जिषर्क िािे जिचार म झें बह ि ही रुचे हैं । मेरे जिचार इसी जिशा में काम कर रहे हैं 
। ‘उद्योग-जशक्षण’ इस िरह की िैिभाषा म झे अच्छी ही िहीं लगिी । मैं िो ‘उद्योग-जशक्षण’ के अिैिी 
समीकरण में जिश्वास रखिा हंू । जिःसंिेह मैं र्ह माििा हंू, जक जशक्षा थिािलंबी हो सकिी है । मैं िो 
समझिा हंू जक जिसमें थिािलंबि िहीं, ग्रामों की दृष्टी से, उसे हम जशक्षा कह ही िहीं सकिे । इस जिषर् में 
आपके जिचारों से मैं पूरी िरह सहमि हंू । इसजलए इस पर जिशषे रूप से क छ जलखिे की इच्छा िहीं होिी । 
हाँ, इिका प्रर्ोग करिे की इच्छा होिी है । क छ जकर्ा भी है, और ईश्वर की मिी ह ई िो इस जिषर् का 
अंजिम जिणयर् करिे की भी आशा रखिा हंू ।” 
 

रे् जिचार जििोबा के ऐसे ही एक पत्र से मिेै जलए है । मेरी दृष्टी में इिका बह ि महत्त्ि हैं; तर्ोंजक इस 
जिशा में िो प्रर्ोग जििोबा िे जकरे् हैं, उििे िहा ंिक मैं िाििा हंू, मिेै र्ा मेरे िूसरे साजिर्ों में से जकसी िे 
िहीं जकरे् हैं । िकली की गजि में िो िािंीकारक िृजद्ध ह ई है, उसकी िड में जििोबा की पे्ररणा और उिका 
अिक श्रम रहा है । बडी संथिा का संचालि करिे ह ए भी उन्होंिे आठ-आठ, िस-िस घंटों िक चखे और 
िकली पर काम जकर्ा हैं, और जशक्षण में इस उद्योग को उन्होंिे श रू से महत्त्ि का थिाि जिर्ा है । अिएि 
जिसे मैं अपिी मौजलक शोध माििा हंू—मेरा मिलब—उद्योग िारा थिािलंबी जशक्षा से हैं—उससे जििोबा 
सहि ही पूरी िरह सहमि हैं । र्ह चीि मेरे जलए िो बह ि ही उत्साह-िधयक है । मैंिे उिका र्ह मि 
इसजलए र्हा ं जिर्ा है जक िो जििोबा को पहचाििे हैं, ि ेइससे अपिी श्रद्धा को बलिाि बिार्ेंगे अििा 
जििमें श्रद्धा िहीं हैं, ि ेश्रद्धालू बिेंगे । 
 

श्री. जििोबा का समियि मेरे जलए कोई िर्ी बाि िहीं है । और ‘हरीिि-बंध ’ के पाठकों को भी 
इसमें कोई िर्ापि िहीं मालूम होगा । लेजकि उिके समिंि का ि जमलिा मेरे जलए बडी ि जिधा की बाि हो 
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िािी है । जिस चीि को मैं अपिे प रािे-से-प रािे साजिर्ों को ि समझा सकंू, उसे िििा को समझािे की 
कोजशश, ि जसफय  मेरी मूखयिा, बस्ल्क धृष्टिा भी समझी िारे्गी । (हजरिि बधं  १० : १० : १९३७). 
 

इसजलरे् मेरी िरख्िाथि र्ह है जक हम जसफय  उद्योग र्ा िथिकारी ही ि जसखार्ें, बस्ल्क इन्हीं के 
िजररे् बच्चों को सारी िालीम िें । मसलन् िकली ही को ले लीजिए । इस िकली का सबक हमारे जिद्यािी 
का पहला सबक होगा, जिसके िजररे् िह कपास का, लंकाशार्र का और अंगे्रिी सल्ििि का बह ि 
इजिहास सीख सकेगा । मैं ख ि भी र्ह कर रहा हंू । (जशक्षा में अवहसक िाजंि कार्यजििरण पृ. ७). 
 

“िकली को मैंिे एक मूिय उिाहरण के रूप में स झार्ा है, तर्ोंजक जििोबा को इसका सबसे ज्र्ािा 
व्र्ािहाजरक अि भि है । अगर इसके बारें में जकसी के क छ एिरािाि हों, िो उिका िबाब िेिे के जलए िह 
र्हा ंमौिूि है ।” (जशक्षा में अवहसक िािंी कार्यजििरण पृ. ११). 
 

र्ा लहािशा िीि उिाऱ्र्ािंरूि जह बापूिींच्र्ा जशक्षणर्ोििेचें रहथर् रे्ण्र्ािोगें आहे. आचार्ांिा 
बापूिींिीं र्ा िव्र्ा जशक्षण र्ोििेचा एक प्रकारें अध्िर् य ठरजिला िरी ख द्द बापूिींची िीििजिष्ठा आजण सबधं 
आर् ष्ट्र् र्ा र्ोििेपाठीमागें खचय झालेंलें  होिे. िेट िजक्षण आजिकें िील जफजितस आजण टॉल्थटार् फामय 
रे्िील अि भि, साबरमिीच्र्ा राष्ट्रीर् शाळेचा आजण आश्रमाचा अि भि, ग िराि-जिद्याजपठाचा अि भि 
बापूिींच्र्ापाशीं भरपूर होिा. वहि थिािािंल्र्ा राष्ट्रीर् शाळाचंा अि भि, शािंीजिकेिि, ग रुक ल कागंडी, 
िाजमर्ा जमजलर्ा, जटळक महाजिद्यालर्, िजक्षणामूिी, प्रो. कव्र्ांची स्त्रीशाळा अशा अिेक संथिाचंी माजहिी 
प्रत्र्क्षपणािें बापूिींच्र्ा पाशीं होिी. सिय वहि थिािभर सिि जफरल्र्ाम ळें  महत्त्िाची एक जह जशक्षण सथंिा, 
महत्त्िाची एक जह जशक्षण प्रिृजत्त बापूिींच्र्ा ििरेंिूि स टलेली िव्हिी. त्र्ाम ळें  बापूिी थििः मोठे जशक्षण 
शास्त्रज्ञ म्हणूि िरी प ढें आलेले िव्हिे िरी त्र्ाचं्र्ा र्ा बाबिींिल्र्ा अि भिाला, अिलोकिाला, िगािं िोड 
िव्हिी, असेंच मािािें लागिें. बापूिींिीं थििःच्र्ा जबििोड िीििजिष्ठेंिें ही र्ोििा प ढें माडंली आजण 
आचार्ांसारख्र्ा आत्मिैभिी प रुषाला कें द्र करूि जिचें कार्य चालू केलें  र्ा ि हेरी गोष्टीम ळें  र्ा र्ोििेला 
फार मोठी थिगि शस्ति प्राप्ि झाली. 
 

र्ा जशक्षण पद्धिींिली अजिशर् िैभिशाली गोष्ट म्हणिे िी पजरश्रमजिष्ठेिर, थिािलंबिािर, 
अवहसेिर आजण ग्रामसेििेर उभारलेली आहे. 
 

अगंाना ंमदशनं कृत्िा श्रमसंजाििाणरिा । 
 
आपल्र्ा जिढळाच्र्ा घामाची भाकर खाऊं. भाकरींसाठीं खडेघाशीची चाकरी करण्र्ाची केजिलिाणी 
अिथिा ि र्ािी अशी महाि उत्साहाची ही र्ोििा होिी. आपल्र्ा डोळ्र्ापं ढें िी सजृष्ट जिसिे त्र्ा सृष्टीला 
आकार िेऊि िीिि जिमाण करण्र्ाची कला र्ा जशक्षणपद्धिींि गृहीि होिी. वहि थिािािं चोहींकडे िमीि 
पसरलेली आहे; र्ा िजमिीची मशागि कशी करािी, रे्िें सिोत्कृष्ट धान्र् कसें जपकेल, रे्िें भािी आजण 
फळें उत्तम िऱ्हेिें कशीं जिमाण करिा ंरे्िील, रे्िें हरिऱ्हेची इमारिी आजण िळाऊ लाकडें कशीं उत्पन्न 
करिा ं रे्िील, रे्िल्र्ा िृक्षििथपिी िलेींझाडें र्ा सिांचा अन्न, औषध, िळण, घरें, हत्त्र्ारें, िािा, पूल, 
िेलघाणें इत्र्ािीं िीििाच्र्ा हरिऱ्हेच्र्ा बाबींसाठीं कसा उपर्ोग करिा ं रे्ईल. रे्िल्र्ा िगडाचंा कार् 
उपर्ोग होईल. पाटे, िरिटें, िगड्ा, प्र्ाले, डोण्र्ा, डबर, फरश्र्ा, मूिी, इत्र्ािी अिेक िऱ्हेिें िगडाचें 
रूपािंर कसें करिा ंरे्ईल, मािीचीं मडकीं, गाडगी, रािंण, परळ, क ं डे, जिटा, कौले, िि,े माठ इत्र्ाजि 
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िथिू कशा बिजििा ंरे्िील, मािीचा रोगजििारणािय कसा उपर्ोग होईल, पािापाचोळ्र्ाचा खिािं उपर्ोग 
कसा होईल, पािाचे द्रोण, केरस ण्र्ा, झाप, चट्या कशा िर्ार करिा ंरे्िील. लोखंड, िाबं,े जपिळ, कासें 
र्ा सिांचे कार् कार् बिजििा ंरे्ईल, जिजहरी कशा पाडाव्र्ा, बंधारे कसे घालाि,े िोर कसे िळािें, घरें कशीं 
बाधंािीं, खिें कशीं िर्ार करािीं, फळाचें रस कसे जटकिाि,े मधमाशा कशा पाळाव्र्ा, कागि कसे िर्ार 
कराि,े वशिी िाडी इत्र्ािींपासूि ग ळसाखर कशी िर्ार करािी, ग राचंी िोपासिा कशी करािी, िूध कसें 
िाढिािें, चामड्ाचा उपर्ोग कसा करािा, िीििाला लागणाऱ्र्ा र्द्यर्ाित् गोष्टी सृष्टीपासूि कच्च्र्ा 
थिरुपािं जमळिाि त्र्ा आपल्र्ाला उपर्ोगी पततर्ा थिरूपािं कशा रूपािंरीि करूि घ्र्ाव्र्ा ही उद्योगी 
दृजष्ट, िें िें दृष्टीस पडेल िें िें उपर्ोगािं आणिू रूपािंरीि करूि िेिें िीिि जिमाण करण्र्ाची दृजष्ट, 
सियत्र स व्र्िथिा, िीिि, ज्ञाि आजण आिंि जिमाण करण्र्ाची दृजष्ट जिद्याथ्र्ाला जमळाली पाजहिे हा र्ा 
जशक्षणर्ोििेंिला महाि आशर् होिा. एिढ्यासाठीं िस्त्रजिद्या आजण जिची प्रजिजिधी िकली. जिला 
बापूिींिीं हथिोद्योग, ग्रामोद्योग, र्ा दृष्टीिें जशक्षणाचा मूलोद्योग, जशक्षणाचा िेत्र, जशक्षणाचें िाहि वकिा 
जशक्षणाचा मध्र्वबि  बिजिला, कारण आबालिृद्धािंा ही गोष्ट आिश्र्क आहे. एक िळे मि ष्ट्र् अन्नािाचंिू 
राहील पण िस्त्रजिहीििा सभ्र्िेच्र्ा जिरूद्ध आहे. समािािं िस्त्रािंाचिू क्षणभर जह राहणें शतर् िाहीं. 
जशिार् चरखा िकली कािंणें ही गोष्ट सिांिा शतर् जह आहे. म्हणिू कापूस लािण्र्ापासूि, वििण्र्ापासूि, 
कापूस िचेणीपासूि िों सरकी काढणें, खाडंणविचरण आजण अिेक पद्धिीिें वपिणें, िकलीिर, चरख्र्ािर 
उत्तम सूि काढणें, कापड जिणणें, िौिार िाड्ा, आसिें, टॉिले, सिरंज्र्ा, धोत्रें, ल गडीं िर्ार करणें, 
ि बटा करणें असल्र्ा सिय गोष्टींचें शास्त्रश द्ध हथिोद्योगी, गृहोद्योगी आजण ग्रामोद्योगी जशक्षण िेणें हें र्ा 
पद्धिीचा प्राण गणलें  गेलें  होिें. 
 

र्रीरा र्रीरश्रमें अन्न द्यािें । 
र्रीरश्रमािा णि भोतिा असािें ॥ 

 
ही दृजष्ट आजण क िि जिद्याथ्र्ांि िर आली िर शरीरश्रम टाळूि ि सऱ्र्ाच्र्ा पजरश्रमािें जमळालेले पिािय 
उपभोगण्र्ाची िी िृजत्त िगभर फैलािली आहे. आजण जिषमिेचें म ख्र् बीि च जिच्र्ामध्र्ें भरलेलें  आहे िी 
िष्ट होईल असा र्ा जशक्षणपद्धिींि अजखल िीििव्र्ापी जिशाल दृष्टीकोि भरलेला होिा. जशिार् जशक्षण 
म्हणिे केिळ जलखापढी वकिा केिळ षोपटपंची अििा केिळ ब जद्धिीिि ही िी समिूि सियत्र पसरलेली 
आहे, जिचा उच्छेि र्ा पद्धिीिें होईल आजण लेखि, िाचि, पठि आजण बौजद्धक जिकास हा उद्योगाबरोबर 
च होऊं शकिो. आजण िसा िो झाला िर च िो समिय आहे. र्ा पद्धिीिें सियत्र समिूि रे्ईल हे जह र्ा 
पद्धिीचें िैजशष्ट्ट्य होिें. 
 

लेखि, िाचि आजण उद्योग हें च कार् परंि  िीििािंली कोणिी जह िथि  जिभाम पाडूि जशकजिणें 
ही गोष्ट च खऱ्र्ा जशक्षणाला मारक आहे. िीििािंले जिर्ा आजण बोध हे िोि अजिभाज्र् अंश असूि 
र्च्चर्ाित् सिय जिषर् परथपरसंबद्ध, परथपरजिगजडि, परथपरािं जमसळलेले, परथपरािलंबी असे आहेि. 
त्र्ाम ळें  समिार् पद्धिीिें ि जशकजिलेला हरिऱ्हेचा उद्योग जह लंगडा ठरिो. ज्र्ाप्रमाणें केिळ जलखापढी 
बौजद्धक जिषर् समिार्ी उद्योगाच्र्ा अभािी असमिय ठरिाि. म्हणूि र्ा पद्धिींि केिळ उद्योगजशक्षण िाहीं, 
अििा ब जद्धप्रधाि उद्योगजशक्षण िाहीं, अििा उद्योगब जद्ध िोहोंिा समाि महत्ि, असें जह जशक्षण र्ा पद्धिींि 
िाहीं, िर रे्िें उद्योग आजण बोध, कमय आजण ज्ञाि र्ाचंा अिणयिीर् असा हा समिार् आहे. रे्िें हें कीं िें, हें 
गौण कीं िें श्रेष्ठ, हें आजण िें अशी भाषा च िापरिा ंरे्ि िाहीं. रे्िें हें आजण िें िोि िाहींि च अशा अिैिाच्र्ा 
भाषेजशिार् अन्र् कल्पिा च होऊं शकि िाहीं. बापूिींिीं एिढ्यासाठींच आचार्ांच्र्ा पत्रािंला िर उधृि 



 अनुक्रमणिका 

केलेला उिारा िििीििमध्र्ें म द्दाम जिला होिा. आजण केिळ उद्योग आजण बौजद्धक बाबींि च हें अिैि आहे 
असें िव्हे िर िोि उद्योगािं अििा िोि जिषर्ािं जह हीच गोष्ट लागू होिे. समिार् सियत्र लागू होिो. 
 

“इदं र्रीरं कौंिेय के्षत्रणमत्यणभधीयिे” 
 
र्ा एका च लहािशा िातर्ािं छंि, अलंकार, शिेी, शरीरजिज्ञाि, अध्र्ात्म, व्र्ाकरण, भाषा सिांचा 
समािशे होिो. 
 

रोषोऽणप णनमशिंणधया ंरमिीय एि । 
िंोकंपृिै  पणरमिैं  पणरपूणरिस्य । 
काश्मीरजस्य कटुिाऽणप णनिािंरम्या ॥ 

 
हा श्लोक जशकजििािंा काश्मीरचा भगूोल, िेिली शिेी, मािसशास्त्र, सौंिर्यशास्त्र, काव्र्, अलंकार—अिेक 
जिषर् एकत्र ग फंले िािील आजण अशा िऱ्हेचा हा बोधसम च्चर् जिद्याथ्र्ाला केिळ सजच्चिािंिाचा च लाभ 
करूि िेईल. त्र्ा ऐििीं र्ा िासाला गजणि, ि सऱ्र्ा िासाला व्र्ाकरण, जिसऱ्र्ा िासाला काव्र् असे 
घंटाघंट्यािें बिलणारे जिषर् जिद्याथ्र्ाच्र्ा डोंतर्ािं र्स्त्कंजचत् जह ठसि िसूि एखाद्या जिषर्ाची पकड 
जिद्याथ्र्ांच्र्ा ब द्धीिर बसिे ि बसिे िों च ि सऱ्र्ा जिषर्ािें पजहल्र्ा जिषर्ाचा छेि उडिािर्ाचा अशी सियत्र 
जिलक्षण अिथिा जिसूि रे्िे. समिार् पद्धिींि हा िोष पूणयपणें िष्ट होिो. जिरजिराळे जिभाग पाडूि जिषर् 
ग्रहण करण्र्ाची क िि रे्ऊं शकेल अशी जह समिार् पद्धिींि िरिूि िाहीं असें िाहीं. परंि  हें जह लक्षािं 
घेिलें  पाजहिें कीं समिार् म्हणिे कसेंिरी करूि बाधंलेली आिळ्र्ाची मोट वकिा बोडण िव्हें. 
 

श्वयुबमघोनामिणद्धिे । 
 
पाजणिीिें श्वाि िरुण आजण इंद्राला एका च सूत्रािं ओंिलें  आहे. र्ाचें कारण व्र्ाकरणािंला जिजशष्ट प्रत्र्र् 
आहे. िरी जह पाजणिीिर जििोिािें 
 

णििारिान् पाणिणनरेकसूते्र । 
श्वानंयुिानंमद्यिानमाह ॥ 

 
म्हणूि टीका झाली आहे. हा जििोिाचा भाग सोडला िर ज्र्ाप्रमाणें पाजणिीची कृजि व्र्ाकरणप्रत्र्र्ािर 
उभी असल्र्ािें जिष्ट्कलंक ठरिे, त्र्ाप्रमाणें समिार्जशक्षण िेणाऱ्र्ाििळ िेव्हा अिैिाचा प्रत्र्र् असेल 
िेव्हा ंच त्र्ाचें जशक्षण जिष्ट्कलंक ठरेल. ज्र्ाशीं सिय जिषर्ाचं्र्ा अिैिाचा, जशष्ट्र् आजण ग रूमधील अिैिाचा 
अपूिय एकात्मक अि भि असेल िो च हें समिार् जशक्षण िेऊं शकिों. पिाियजिज्ञािािं ज्र्ाप्रमाणें 
इलेतरान्सची ि ळणी अम क िऱ्हेची ठरलेली असािर्ाची वकिा अण िािी िसे िर्णकू त्र्र्णूक अशी ठरीि 
पद्धजि माििाि िशी समिार् हा काहंीं ठरीि ं प्रकारचा साचा िाहीं. हें िडािैि िसूि चैिन्र्ािैि आहे, 
म्हणूि रे्िें जशक्षण िेणारा आजण जशक्षण घेणारा असा जह भेि पडणार िाही. रे्िें ग रुजशष्ट्र् िोघे जह जशक्षण 
घेणारे आजण जशक्षण िेणारे! प न्हा ंजशक्षण िेिों घेिो कोण, केव्हा, कसें र्ाचें भाि जह राहणार िाही, अशी जह 
जिलक्षण पध्िजि. खरें म्हणािर्ाचें िर िोर आचार्ांची ब्रह्मजिद्या जशकजिण्र्ाची च जह पद्धजि म्हटली पाजहिे. 
रे्िें केिळ बौजद्धक जशक्षण चाललें  आहे असा जह िेखािा जिसेल पण िें केिळ बौजद्धक जशक्षण िसेल. रे्िें 
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कधीं केिळ उद्योग चालू आहे असें जिसेल िरी िो केिळ उद्योग िसेल. हें जशक्षण अम क ठरीि िेखाव्र्ािं जह 
बसूं शकेल असें म्हणिा ं रे्ि िाहीं. हें जशक्षण बापूिींिीं साि िषांचे म्हणूि ठरजिलें  िरी त्र्ािंा हें जशक्षण 
िन्मभर चालािर्ाचें ि िन्मापूिीं गभािथिेपासूि स रू व्हािर्ाचें र्ाची पूणय िाणीि होिी. जशक्षणािं स्त्रीप रुष 
वकिा म लगा आजण म लगी असा जह फरक करण्र्ाची िरूर र्ा पद्धिींि मािलेली िाहीं. कारण आत्मा हा 
एकच आहे. वलगभेि गौण आहे. परंि  एका बािूला वलगभेि जह जिशषे ि मािणारी ही पद्धजि प्रकृजिभेिाचा 
जह जिचार करूि त्र्ा त्र्ा व्र्तिीला िसा िसा जिषर् पचिीं पाडण्र्ाचा मागय शोधिे. िेिे स्त्रीप रुषाच्र्ा 
िैजशष्ट्ट्याला उपर् ति जशक्षण र्ा पद्धिींि गृहीि आहे हे सागंण्र्ाची आिश्र्किा च िाहीं. स्त्री, प रुष व्र्स्ति 
र्ाचंें िैजशष्ट्ट्य लक्षािं घेिलें  च पाजहिे. पण भेि काढूि टाकला पाजहिे. हा र्ा पद्धिीच्र्ा समिार्ाचा 
आणखी एक अिय आहे. गरीब, श्रीमिं हा भेि रे्िें िाहीं च. फीिर आजण पैशािर हें जशक्षण उभारलेंलें  िाहीं. 
थिािलंबिािर जह पद्धजि उभी आहे. श्रीमंि गरीब र्ा भेिाप्रमाणें च स जशजक्षि अजशजक्षि हा भेि जिमूयल 
करणारी ही पद्धजि आहे. करीण िो िो जशकला िो िो शरीरपजरश्रमाला म कला, िो िो शहरािं िाऊि 
बसला, अशी ि ियशा ि व्हािी हा र्ा जशक्षणपद्धिींिला व्र्ापक हेिू होिा. जििका जििका जशक्षक िरच्र्ा 
ििाचा जििका जििका िो कॉलेिमधल्र्ा मोठ्या म लािंा च लाभािर्ाचा. ही ि रािथिा र्ा र्ोििेंि 
िव्हिी. उलट म लें  ज्र्ा मािािें लहाि त्र्ा मािािें जशक्षक जह िरच्र्ा ििाचा पाजहिे, कारण लहाि म लगा 
हा पार्ा आहे िो कच्चा ठेििा ं कामा िरे् अशी च बापूिींची कल्पिा होिी. जशक्षण घेि असिा ं म लािंा 
आपल्र्ा भािी िीिििमाची पूणय कल्पिा पाजहिे. वकबह िा िें जशक्षण म लें  घेिाि िें च व्र्ापक प्रमाणािर 
भािी िीिि आहे असें झालें  पाजहिे. प ढें कार् करणार र्ा सबंंधीचे अज्ञाि आजण प ढें कार् करािें र्ा 
संबंधीची वचिा र्ा जशक्षण-पद्धिींि उरिा ंच कामा िरे् अशी ही िीििजिष्ठ जशक्षण-पद्धजि कस्ल्पलेली होिी. 
जशक्षण घेिो त्र्ा िळेीं िीिि िाहीं ि िीििाची िबाबिारी आली िेव्हा ं जशक्षण बिं असला प्रकार र्ा 
पद्धिींि चालणें शतर् च िव्हिें. जशिार् शाळा आजण घर र्ामध्र्ें िें मोठे िोरलें  कृजत्रम अंिर पडिें िें िष्ट 
केल्र्ाखेरीि संपूणय जशक्षण जिद्याथ्र्ाला जमळंू शकि िाहीं. र्ा दृष्टीिें खरें म्हटलें  म्हणिे सिय गृहरचिा च 
बिलली पाजहिे. शालीि क ट ंबे आजण कौट ंजबक शाळा जिमाण झाल्र्ा पाजहिेि एिढा व्र्ापक जिचार र्ा 
पद्धिींि गृहीि होिा. व्र्स्ति आजण घर, घर आजण शाळा, शाळा आजण गािं र्ामध्र्ें जिरोध िर असिा ंकामा 
च िरे्, पण परथपराि कूलिा, परथपरसहकार्य आजण परथपरसंबधंाची एक साखळी जिमाण झाली पाजहिे. 
ज्र्ाप्रमाणें िोरी िळली म्हणिे पक्की होिे त्र्ाप्रमाणें व्र्स्ति, क ट ंब, शाळा, गािं र्ाचंी एक िोरी िळली गेली 
पाजहिे. जशक्षक ि म लें  हरिऱ्हेची ग्रामसेिा करिील आजण शाळा जह गांिभर पसरेल; शाळेचें िािािरण 
फति म लाभंोििी ि राहिा िें सियत्र पसरूि आपोआप प्रौढजशक्षण होईल. रोिच्र्ा रोि म लाचंें थिािलंबि 
आजण प्रत्र्क्ष सेिा-िशयि ग्रामिाजसर्ाचं्र्ा कौि काचा आजण आिंिाचा जिषर् होऊि आईबापािंा म लाचंा 
वकिा त्र्ाचं्र्ा जशक्षणाचा बोिा ि िाटिां त्र्ाचंी एकसारखी मिि च होि राहील. मग शाळेंि सतिीिें म लें  
घालण्र्ाचा प्रश्ि स टेल. केिळ परीके्षसाठीं म लें  िर्ार करािर्ाची ि प थिकी-लेखी परीके्षच्र्ा ४/५ जििसािं 
िी पासिापास ठरिािर्ाची असली स्थिजि र्ाप ढें राहणार िाहीं. म लाचंी परीक्षा जित्र् होि च राहील. 
परीके्षचा आजण उपाधीचा मोह र्ा जशक्षणािं राहणार िाहीं. रोि खरी परीक्षा होि राहील. शाळेंमध्र्ें कधीं 
िरी शाळेचा जिरीक्षक र्ािर्ाचा ि घाईघाईिें जिरीक्षण करूि त्र्ािें शरेे मारािर्ाचे र्ाचें जह महत्त्ि र्ाप ढें 
राहणार िाहीं. म लाचें पालक, गािंचे सिय लोक, गािंचे प्रम ख िज्ञ सिय च जिरीक्षक होिील ि रोिच्र्ा रोि 
त्र्ािंा शाळेची पजरस्थिजि कळि राहील. अशा सहिजशक्षणािं जशक्षकाचंें काम बह िाशंीं अिािरणाचे च 
राहील. िगडािं मरू्ति लपलेली च आहे. जिच्र्ािरच्र्ा आिरणाचा भाग फोडूि िी प्रकट करणें एिढे च 
जशक्षणाच्र्ा कलेचें काम राहील अशी ही जशक्षणर्ोििा होिी. 
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इंग्रि सरकारची जशक्षण पद्धजि बह िाशंीं कारकूि जिमाण करणारी होिी. जशिार् िींि थििेशजहि 
मारलें  िाईल अशी जह व्र्िथिा केलेली असे. िजिरुद्ध राष्ट्रीर् जशक्षणाची कल्पिा उभी राजहली. परंि  
राष्ट्रीर् जशक्षणािं साियभौम जसद्धािं थिरूपाची जशक्षण कल्पिा िव्हिी. िोडासा उद्योगाचा प्रर्त्ि, 
थििेशपे्रम, त्र्ागाची आिड, थिभाषेंिूि जशक्षण असें काहंी ग ण राष्ट्रीर् जशक्षणाच्र्ा जहि थिािभरच्र्ा 
चळिळींि होिे ि इंग्रि सरकारजिरोधी चळिळींि र्ा राष्ट्रीर् शाळेंिील जिद्याथ्र्ांिीं भरपूर काम केलें . 
ििाजप राष्ट्रीर् जशक्षणािं जिश्वव्र्ापी जशक्षण र्ोििा िव्हिी. िी र्ा र्ोििेंि बापूिींिीं जिमाण केली. जिमाण 
केली म्हणण्र्ापेक्षा ंबापूिींच्र्ाििळ िें िीिििशयि अि भिािें िर्ार झालें  होिे, त्र्ािूंि च ही जशक्षणपद्धजि 
िर्ार झाली असे म्हटले पाजहिे. बापूिींच्र्ा अध्र्क्षिेखाली भरलेल्र्ा र्ा जशक्षण पजरषिेंि र्ा पद्धिीिर 
जिरजिराळे आके्षप जह घेिले गेले. परीके्षम ळें  जिद्याथ्र्ांिर पाठ्यिमाचा ि लूम होिो िसा र्ा पद्धिींि 
उद्योगाचा ि लूम होईल. जशक्षकाचंा पगार जह उद्योगािूंि जिघािर्ाचंा असल्र्ाकारणािें जशक्षक म लािंर 
उद्योगाची िबरिथिी करिील त्र्ाचप्रमाणे र्ा उद्योगपद्धिीम ळे लेखि, िाचि, गजणि, इजिहास, भगूोल 
इत्र्ाजि जिषर् कचे्च राहिील. र्ा पद्धिीिें आध जिक र्ंत्रर् गािूंि म लगा मध्र्र् गािं िाईल ि िेणेंकरूि िो 
िीििािं मागे पडेल. त्र्ाचप्रमाणें म लें  उद्योग करंू लागल्र्ािें आधीं च बेकार असलेले लोक अजधक बेकार 
होिील—असले आके्षप घेिले गेले होिे. ििाजप त्र्ािं फारसा अिय िव्हिा. बापूिींिी म द्दाम र्ा पजरषिेंि 
आचार्ांचे जिचार सिांिा ऐकजिले. िळेाचें आजण पजरषिेचे बंधि असल्र्ाम ळें  आचार्ांचे सिय जशक्षणजिषर्क 
जिचार र्ा लहािशा व्र्ाख्र्ािािं समािणें शतर् िव्हिें. ििाजप र्ा व्र्ाख्र्ािािं आचार्ांिीं थििःच्र्ा 
िालिाडीच्र्ा प्रर्ोगािंल्र्ा चालू अि भिजसद्ध गोष्टी माडंल्र्ा होत्र्ा. 
 

‘उद्योणगनं पुरुषकसहमुपैणि िंक्ष्मी’ 
 
जिरूद्योगी जशक्षण जकिी जह चागंले असलें  िरी िें िाझं असूि त्र्ापासूि लक्षमीचा लाभ घेणें शतर् िाहीं. 
जशिार् उद्योगाम ळें  बौजद्धक जशक्षण कच्चें राहील. हा फार मोठा भ्रम होिा. ज्र्ाप्रमाणें पजरश्रमािें मि ष्ट्र्ाला 
अजधक भकू लागूि पचि उत्तम प्रकारािें होिें त्र्ाप्रमाणें िीििािंल्र्ा कमयर्ोगािें ज्ञािाची भकू लागिू 
ज्ञािाचें पचि अजिशर् स लभिेिें होिें. ज्ञािाचें पचि होण्र्ाला प न्हा ंिें ज्ञाि िीििोपर्ोगी असलें  पाजहिे. 
ज्र्ा माजहिीचा बोिा िाटिो असल्र्ा सिािळ्र्ा, असले पोपटपंची इजिहास, असलीं जिरुपर्ोगीं गजणिें 
व्र्ाकरणाची अियशून्र् घोकणी िीििाला कोणत्र्ा च प्रकारें उपर्ोगी पडि िसल्र्ाम ळें  परीके्षपरं्ि हा बोिा 
उचलणें एिढें जिद्यािी कसेंबसें करिो, प ढें िो बोझा फेकूि िेिो. पास झालेल्र्ा जिद्याथ्र्ांची प न्हा ंपरीक्षा 
घेिली िर िो प न्हा ंपास होणें बह धा शतर् िसिें. जकत्रे्क जिद्यािी िर िषयभर अभ्र्ास करीि च िाहींि 
कारण िषयभर हा बोिा बाळगण्र्ापेक्षा ंपरीके्षच्र्ा आधीं २–३ मजहिे च िो बाळगािा ि परीक्षा झाल्र्ािर िो 
एकिम पटकूि द्यािा अशी कॉलेिमधल्र्ा जकत्रे्क जिद्याथ्र्ांची स्थिजि असिे. िे जिद्यािी मरेमरेिो अभ्र्ास 
करूि मोठीं बजक्षसें जमळजििाि त्र्ाचं्र्ा जह पचिी िी श ष्ट्क माजहिी पडंू शकि िाहीं. उलट िीििरस स कूि 
िाऊि असे जिद्यािी प ढील िीििाला जिरुपर्ोगी आजण अल्पार्  ठरिाि. ज्ञाि िाढजिण्र्ाची हौस कोणाि 
च राहाि िाहीं. जशक्षण म्हणिे एक जशक्षा; एक ग लामी अशी स्थिजि होऊि स जशजक्षि म्हणजिणारा मि ष्ट्र् 
करमण कीच्र्ा साजहत्र्ा पलीकडे काहंीं च पाहाि िाहीं. पोट भरण्र्ापलीकडे कोणिा जह प रुषािय िो करंू 
शकि िाहीं कोणिी जह ििीि गोष्ट िो जशकंू शकि िाहीं. अशा पजरस्थििींि जशक्षक आजण जिद्याथ्र्ाि 
र्स्त्कंजचि जह संबधं रहाि िसूि जमत्राजमत्रािं जह िन्मभर जटकणारा पे्रमसंबधं क्वजचि च जिसूि रे्िो. कारण 
उघड आहे. िेिें िीिि िाहीं िेिें िीििसंबधं आजण िीििजिकास कोठूि असणार! 
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प्रािजमक म्हणजिलें  िाणारें हे साि िगाचें जशक्षण प ष्ट्कळसे श्रेष्ठ जस्त्रर्ाचं्र्ा हािािं असािे, र्ािं 
श्रिणािें च ज्ञाि अजधक जिलें  िािें. म ळाक्षरें जशकजिण्र्ाच्र्ा अगोिर लहाि लहाि स ंिर जचते्र म लािंा 
काढूि द्यािीं. पोपट, कािळे, जचमण्र्ाचंी जचते्र म लें  हौशीि काढिील. रूक्ष अ आ इ ई ची घोकणी आजण 
घोटणी म लाचंा िािा मेंिू पूणय जशणििू टाकिे. एकिा ंही मिेची जचत्रसजृष्ट हािािं आली म्हणिे म लाचें 
हाि िळिील मग म ळाक्षरें म लाक्षरें (म लाचंी अक्षरें) होिील. िी काढण्र्ािं त्र्ाचं्र्ा हािाला त्रास पडणार 
िाही. म लािंा जचत्रकलेचें उपर् ति ज्ञाि ज्र्ाप्रमाणें जिलें  िािें त्र्ाप्रमाणें संगीिा चें जह जशक्षण जिलें  िािें. प.ं 
जिष्ट्ण  जिगंबर पल थकर म्हणि कीं थिराज्र्ाप्रमाणेंच थिर-राज्र्ाची जह थिापिा झाली पाजहिे. म लाचें 
आिाि स धरूि त्र्ािंा वहि थिािािंल्र्ा िोर सिंकिींची उत्तमोत्तम भििें एका आिािािं म्हणिा ंआली 
पाजहिेि. र्ा जह साधिाचं्र्ा िारें सामाजिकिेची साधिा झाली पाजहिे. व्र्ार्ाम, किार्ि, जशथि र्ाचंी जह 
म लािंा आिश्र्किा आहे, म लाचें लेखि अजिशर् िळणिार आजण श द्ध असािें, िाचि अथखजलि असािें, 
इजिहास, भगूोल, गजणि प्रत्रे्क जिषर्ाची मलूदृजष्ट, प्रत्रे्क जिषर्ाचें िियमाि िीिि आजण थफूर्ति म लािंा 
प्राप्ि व्हािी. प्रत्रे्क जिषर् पक्का, उपर्ोगी आजण सिि िधयमाि, सिय िीििाशीं स संबद्ध असा जिचार होि 
िािा, ज्ञािाची आिड िाढि िािी, प्रत्रे्क जिषर्ािं पाजित्र्र् मागंल्र् र्ाचंी सूक्षम दृजष्ट असािी—अशा 
सूक्षमजिसूक्षम हिारों सूचिा र्ा िधाजशक्षण पद्धिींि बापूिींच्र्ा कल्पिेंि होत्र्ा. 
 

आचार्ांचें सिय िीिि च ज्ञािमर् आजण जशक्षणमर् होिे. त्र्ाम ळें  बापूिींच्र्ा कल्पिेप्रमाणें र्ा िव्र्ा 
जशक्षण र्ोििेला बापूिींिा आचार्ांचा फार मोठा आधार जमळाला. बापूिींिीं र्ा पजरषिेंि म लाचंा 
अभ्र्ासिम ठरजिण्र्ासाठी िी सजमजि िेमली िींि आचार्ांिा जह िेमलें . आचार्ांिीं र्ा सजमिीच्र्ा बैठकींि 
आजण िंिर सेिाग्रामला चालू झालेल्र्ा आशािेिी आर्यिार्कम र्ाचं्र्ा शाळािं अपूिय अशी ज्ञािदृष्टीची मिि 
केली. आचार्ांच्र्ा िालजमि पििारला आजण िालिाडीला अिेक जिद्यािी आजण आश्रमिासी िर्ार झाले 
होिे. त्र्ाचंा जह जशक्षक िर्ार करण्र्ासाठीं आचार्ांच्र्ा िारे फार मोठा उपर्ोग झाला. िकलीचे प्रर्ोग, 
खाडंणविचरण, सळीफळी, खािीचे ि बटा इत्र्ाजि प्रर्ोग हें सिय आचार्ांचें च काम होिें. िें सिय 
िधाजशक्षणपद्धिीच्र्ा िारे वहि थिािािंल्र्ा अिेक जिद्याथ्र्ांि पसरलें . आचार्ांिी मलूोद्योग-कािंणें म्हणिू 
कािंण्र्ािर र्ा जशक्षण पद्धिीच्र्ा दृष्टीिें एक अगिीं मौजलक असें लहािसें प थिक जलजहलें . बापूिींिा िें 
फारच आिडलें . र्ा प थिकाच्र्ा अि करणािें मग ि सरीं अिेक प थिकें  झालीं. आचार्ांिीं अिेक िगय घेऊि 
िाखजिले. खरोखर आचार्ांखेरीि ही जशक्षणर्ोििा लंगडी च ठरिी. परंि  र्ोगार्ोग फार िगेळा होिा. 
जििाि जशक्षणिज्ञािंा िरीं आचार्ांिीं हें थपष्ट िाखििू जिलें  कीं, ही र्ोििा जह सामान्र् िथि  िाहीं. 
पाश्चात्र्ािंी ‘प्रॉिेतट मेिड’ वकिा आणखी अशाच ि सऱ्र्ा िािंािें िरी म लािंा ंकाहंीं उद्योग िारा जशक्षण 
द्याि े अशी कल्पिा जिमाण केली असली िरी बापूिींची ही र्ोििा सियिैि िगेळ्र्ाच िऱ्हेची आहे. िी 
जशक्षणिज्ञािंा िरी ििी भासि िसली िरी िी पूणयपणें ििी आहे. इिकें च कार् पण िी सिय िगाला 
िििीिि िेणारी आहे; आचार्ांिीं ही गोष्ट ज्र्ाप्रमाणें पजरषिेिल्र्ा थििःच्र्ा भाषाणािं िाखििू जिली 
त्र्ाप्रमाणें र्ा र्ोििेला सिि बह मूल्र् मिि करूि ही गोष्ट त्र्ािे सिांिा पटजिली. आिापंरं्ि िें अिैि 
ित्त्िज्ञािाचे जिषर् होिें िें जशक्षणािं आचार्ांिीं प्रत्र्क्ष करूि िाखजिलें . 
 

का ंगंगायमुना उदक । िोघ बळें  िेगणळक । 
दािी होऊणन एक । पािीपिें ॥ 
न मोडिा ंदोन्द्ही आकार । घणडिंें  एक र्रीर । 
हें अधशनारी नटेश्वर । रूपीं णदसें ॥ 
मोणिये णमळोणन बहुिे । एकािळीिा पाडु आहे । 
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परी र्ोभे रूप होये । एक णि िेथ ॥ 
फुिंा ंफुिंसरा ंिेंख िढे । दु्रिी दुजी अगुंिंी न पडे । 
श्लोक अध्याय नेिें पाडें । जािािे हे ॥ 
साि र्िें श्लोक । अध्याया ंअठरािें िेंख । 
परी देिो बोणिंिें एक । जें दुजें नाही ॥ 

 
—गंगार्म िेचे ओघ िरी िगेळे जिसले िरी पाणी एकच. अधयिारी िटेश्वर र्ािंील स्त्रीप रुष भेि हा 
भाजसकच कारण शरीर एक च. मोत्र्ाचं्र्ा सरािं मोिी जकिी जह असोि शोभा एक च. फ लाचं्र्ा हारािंली 
फ लाचंी गणिी िाढेल पण स िास एक च. गीिेचे अध्र्ार् जिरजिराळे, श्लोक जह सािशें, पण भगिाि बोललें  
िें एकं च त्र्ाप्रमाणें जशक्षणािं कमय, ज्ञाि उद्योग, जशक्षण, असें भाग पाडले िरी िे खोट. त्र्ािं िीिि हें एक 
च! जशक्षणािं जकिी जह जिषर् िाखल होिोि त्र्ािंली प्रजिभा एक च!! जशक्षणािं एकामागिू एक चढत्र्ा 
पार्ऱ्र्ा कशा जह असोि त्र्ािंला ंप्राण हा एक च!!! ही जशक्षणशास्त्राची गीिा अध्र्ार् श्लोक कसे जह माडंो 
त्र्ािंला परम अिय एक च —अिैि! अिैि!! अिैि!!! 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ५८ िें 
 

महारोगी सेिा मंडिं 
 
आश्रमप्रिारक िाल तर्ािं जफरंू लागल्र्ापासूि, िाल तर्ािं आढळूि रे्णारी अिेक िऱ्हेची िििेची 
पजरस्थिजि आश्रमप्रचारकाचं्र्ा मििािं रे्ऊं लागली. प्रत्रे्क प्रचारकाचें िळण आजण भजूमका ही जभन्न जभन्न 
िऱ्हेची असल्र्ाम ळें  प्रत्रे्काचें अिलोकि आजण वचिि िरी ग्रामसेिलेा अि कूल असलें  िरी िें सियिैि 
िगेिगेळ्र्ा िऱ्हेिें होई. कोणाला अम क एक गोष्ट महत्त्िाची िाटे िर कोणाला ि सरी च एखािी गोष्ट 
महत्त्िाची िाटे, कोणाच्र्ा मिािर र्ा गोष्टीचा पगडा बसे िर कोणाच्र्ा मिािर जिराळ्र्ा च गोष्टीचा ठसा 
उमटे. त्र्ाम ळें ग्रामसेिचे्र्ा के्षत्रािं जित्र् िव्र्ा िव्र्ा कल्पिा उत्पन्न होि. परंि  त्र्ा सिय सेिचे्र्ा कल्पिामंध्र्ें 
एक अगिीं च िगेळी, एक अगिीं च अपूिय, अजिशर् महत्त्िाची, सिांिी उपेजक्षलेली आजण सेिकाच्र्ा 
िपश्चरे्ची परमािजध अपेजक्षणारी कल्पिा र्ा ग्रामप्रचारकापंैकीं एकाच्र्ा मिािं उद्भिली हें आचार्ांच्र्ा 
ग्रामप्रचारकमंडळाचें आजण ग्रामसेिचेें खरोखर महद्भाग्र् मािािें लागेल. िी कल्पिा म्हणिे िाल तर्ािंील 
महारोग्र्ाचंी सेिा करण्र्ाची कल्पिा! आजण िी कल्पिा ज्र्ाचं्र्ा मिािं आली िे िोर आश्रमसेिक श्री. 
मिोहर बळििं जििाण!! 
 

आचार्ांशीं जिचारजिजिमर् करूि र्ा कार्ाला मिोहरिींिीं िाहूि घेिलें , आजण आचार्ांच्र्ा 
छत्रछारे्खालीं आिापंरं्ि वहि थिािािं ि घडलेली घटिा घडूि आली. िी घटिा म्हणिे महारोगी 
सेिामंडळाची सथंिापिा! अहो! ज्र्ा रोगाचें ि सिें िािं घेिलें  िरी अंगािर शहारे रे्िाि अशी सिांची 
मिस्थिजि, िेिें त्र्ा रोग्र्ाचं्र्ा सेिलेा सिय िीिि िाहूि घेण्र्ाची कल्पिा मिािं उद्भिणें, िी कल्पिा प िः 
प न्हा ंघोळली िाणें, त्र्ाप्रमाणें जिजरच्छ अशा िीििािं ही च एक इच्छा ठेििू त्र्ा कार्ाला लागणें र्ा सिय च 
गोष्टी आश्चर्यकारक िाहींि कार्? अशा सेिचेी परंपरा िर वहि थिािािं चालि आलेली असिी, िर र्ा 
गोष्टीचें आश्चर्य मिािं आलें  िसिें. परंि  वहि थिािािं हीििीि ि बळ्र्ा महारोग्र्ाचंी ममिेिें सेिा करण्र्ाची 
परंपरा ि िैिािें म ळीं च िाहीं. ही परंपरा जिथिी लोकािं जिमाण झाली. त्र्ाम ळें  महारोग्र्ाचंी सेिा िगािं 
आजण वहि थिािािं फति जिथिी जमशिऱ्र्ािंीं केली. ि सऱ्र्ा कोणाचें जह लक्ष इकडे गेलें  िाहीं. जिथिी 
लोक ही सेिा करिाि असें पाहूि जह र्ा सेिचेी कल्पिा उद्भिली िाहीं. िशी िी उद्भिली िरी जिच्र्ािं 
एिढें मोठें आश्चर्य िव्हिें. परंि  प्रत्र्क्ष महारोग्र्ाचंें िशयि घडूि केिळ अि कंपेम ळें  ही कल्पिा उद्भिली 
त्र्ाम ळें  ही कल्पिा खरोखर च अद भ ि मािािी लागिे. एका वहि  मि ष्ट्र्ािें अशा सेिचेी परंपरा िसिािंा 
केिळ अि कंपेिें प्रिृत्त होऊि र्ा कार्ाला थििःला िाहूि घेिलें  ही घटिा वहि धमाला ििचैिन्र् प्राप्ि 
करूि िेणारी झाली र्ािं र्स्त्कंजचि जह शकंा िाहीं. आचार्ांच्र्ा केिळ धमयदृष्टीिें सेिा करण्र्ाच्र्ा 
िीिििृत्तीला ही घटिा सहि च अजिशर् पोषक झाली! 
 

पािी एकोपंि द्रिुणन णिकिं िृणषि रासभा पाजी । 
िें िंक्षभोजनापणर झािंें  म्हििाि साधु बापा जी ॥ 

 
एकिािाचंी ही िर्ािृजत्त र्ा महारोगीसेिाकार्ांि प्रजिक्षणीं ठेिािी लागल्र्ाम ळें  संिाचं्र्ा सेिाकार्ाची 
सत्परंपरा च र्ा महारोगीसेिामंडळािें जिमाण केली. 
 



 अनुक्रमणिका 

र्ा महारोगीसेिचेा आरंभ कसा झाला र्ाबाबि श्री. मिोहरिी र्ािंीं सिोिर् र्ा माजसकािं एक 
लहािसा लेख च जलजहला होिा. त्र्ाचं्र्ाकडूि िाथिजिक हा लेख जलहजिला गेला होिा (सर् िोिर् १९३८ 
अंक ५). बेंबळा आजण िधा ििीच्र्ा संगमािर िधा िाल तर्ािंील सािगंी हें गािं िसलेंलें  आहे. आचार्ांच्र्ा 
इिर ग्रामसेिकापं्रमाणें र्ा गािंाच्र्ा आसपासच्र्ा के्षत्रािं ग्रामसेिजेिजमत्त ग्रामपर्यटि करीि असिा ं
मिोहरिींिीं हें गािं आपलें  कें द्र बिजिलें  होिें. गांिाििळ च एक ित्तात्रेंर्ाचें थिाि आहे. िेिें र्ात्रा भरिे. 
र्ा र्ात्रेंि एकिा ंमिोहरिी गेले होिे. पािणेिीिशें पार्ऱ्र्ा चढूि लोक िशयिाला िाि होिें. िेिें प्रत्रे्क 
पार्रीिर जभकारी बसलेले असि ि िे बह धा महारोगी असि. हे महारोगी क ठले? िपास करिा ंकळलें  
इिलें  च आिूबािूचें. अशा रीिीिें र्ा प्रश्िाकडे मिोहरिींचें लक्ष लागलें . िधा िाल तर्ािंील महारोग्र्ाचंी 
संख्र्ा िगैरेंचा िपास केला. जिरजिराळ्र्ा गं्रिाचंा अभ्र्ास केला. प्रश्ि उभा राजहला कीं, हा प्रश्ि महत्त्िाचा 
आहे, महारोग्र्ाचंी सेिा झाली च पाजहिे. र्ा रोगाच्र्ा उच्चाटिाचा प्रर्त्ि अिश्र् झाला पाजहिे. पण हें 
काम कोण करणार? शिेटीं मिोहरिींिीं थििः हें काम करािें असा जिश्चर् केला. आश्रमिफें  म्हणिे 
आचार्ांिफे र्ा कामासाठीं थििंत्र मंडळ बिजिण्र्ाची १९३५ मध्र्ें परिािगी जमळाली ि अशा िऱ्हेिें र्ा 
कामाची स रिाि झाली. 
 

र्ािंिर जिथिी जमशिऱ्र्ाचं्र्ा संथिेंि िाऊि मिोहरिींिीं अि भि घेिला. चािंख रीचे डॉ. गास, 
एम्. डी. र्ािंीं सिय प्रकारें र्ा कामाचा अि भि घेण्र्ाची संजध जिली. र्ा च डॉतटराचं्र्ा खटपटीिें डॉतटर 
िसिािंा कलकत्त्र्ाच्र्ा थकूल ऑफ रॉजपकल मेजडजसिच्र्ा परीक्षेंि बसण्र्ाची मिोहरिींिा परिािगी 
जमळाली. ही परिािगी फति जिथिी लोकािंा च बह िेक जमळािर्ाची. प्रिम र्ा प्रश्िाकडे लक्ष, िंिर र्ा 
िाल तर्ािंील शेंकडा एक इितर्ा र्ा रोगाच्र्ा प्रसाराची कल्पिा, िंिर चािंख रीला जशक्षण. इिकें  
झाल्र्ािंिर १९३६ च्र्ा मे मजहन्र्ािं महारोगीसेिामंडल—िधा ही संथिा थिापण्र्ािं आली. १९३६ पासूि 
रे्ळीकेळी रे्िें उपचार कें द्र स रंू केलें . िर आठिड्ाला रे्िें रोगी उपचार घेण्र्ासाठीं रे्ि. िध्र्ाच्र्ा 
हॉस्थपटलमध्र्ें जह र्ासंबंधींची खटपट करूि रोग्र्ाचं्र्ा उपचाराची आथिा मिोहरिींिीं जिमाण केली. 
थििः जफरूि गािंािूंि प-ैपैसा मिि जमळजिली. प्रारंभी पैशाची मिि फार च िोडी जमळाली. औषधें िगैरे 
सिलिीच्र्ा िरािें जमळंू लागली. मिोहरिींच्र्ा जिलक्षण पजरश्रमािें महारोगीसेिामंडळ र्ा सथंिेला 
हळंूहळंू आकार प्राप्ि होऊं लागला. उपचारकें द्रें िाल तर्ाच्र्ा सिय बािूला िाढजिण्र्ािं आली. पाचं िषांि 
क ष्ठजििासाची मध्र्ििी र्ोििा जसद्ध झाली. ५ ऑगथट १९३६ ला रे्ळीकेळी रे्िें एका मोडतर्ा पडीि 
इमारिींि मंडळाचें पजहलें  उपचारकें द्र स रंू झालें . िें च कें द्र िा. २ ऑतटोबर १९४१ ला ित्तपूर रे्िें िेऊि 
मंडळािें त्र्ाचें रुग्णालर् ि क ष्ठजििासािं रूपािंर केलें . िालिाडीपासूि पििारकडे िाणाऱ्र्ा सडकेिर 
ित्तपूर र्ा रीठ (जरति) िागीं िध्र्ापासूि ३॥ मलैािर ही ित्तपूर क ष्ठी िसाहि स रंू झाली. रे्िें उत्तम 
िऱ्हेचा ििाखािा, सूक्षमिशयकर्ंत्राजि सिय साजहत्र्, रोग्र्ाचंी राहण्र्ाची उत्तमोत्तम सोर्, प थिकालर्, 
स्त्रीरोग्र्ाचंी अलग व्र्िथिा, शिेी, सूिकाम, थिर्ंपाकगृहें, थिािगृहें, थििंत्र जिजहरी, थििंत्र शिेी, 
बागबगीचा अशा िऱ्हेिें ही िसाहि एका िऱ्हेिें खेड्ाचा आिशय िम िा—उद्योगी, र्ाित्शतर् थिािलंबी, 
आिंिी, रोगाशंीं झगडणाऱ्र्ा साधकाचंा आश्रम बिली. गव्हियर, अजधकारी, प ढारी सिांचें लक्ष र्ा सथंिेिें 
िधेलें . मग मिि जह िाढंू लागली. ही सथंिा पहाण्र्ासाठीं अिेक लोक रे्ऊं लागले. िाढिा ं िाढिा ंर्ा 
संथिेिें गोप रीपेक्षा ं जह अजधक िागा व्र्ापली. मिोहरिींच्र्ा कळकळीिें शकेडों रोगी ि रुथि झाले. रे्िें 
कोणत्र्ा जह पक्षाचा, कोणत्र्ा जह मिाचा, कोणत्र्ा जह िािीचा, धमाचा, पंिाचा, कोणी जह आला िरी 
त्र्ाला र्ा भिूिरे्च्र्ा कामािें जिरघळूि टाकािें अशी ही पक्षािीि व्र्ापक संथिा बिली. एकखाबंी 
िारकेप्रमाणें एका मिोहरिींच्र्ा आधारािर र्ा संथिेची केिढी ही भरभराट झाली! 
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पििारच्र्ा आचार्ांच्र्ा जििासथिािाकडे िािांिा प्रत्रे्क िण ही सथंिा पाजहल्र्ाखेरीि िाणें 
शतर् च िसे. िणूं महािेिाचें िशयि घेण्र्ापूिीं िंिीचें िशयि घ्र्ािें त्र्ाप्रमाणें पििारला आचार्ांचें िशयि 
घेण्र्ास िािािंा र्ा िसाहिीचें िशयि घेऊि च िािें अशी आकषयकिा र्ा संथिेिें जिमाण केली. रे्िें 
ओंगळपणा असेल, आिा ंमहारोगाच्र्ा भर्ािक जकळसिाणेपणाचें िशयि होईल अशा कल्पिेिें पछाडलेला 
मि ष्ट्र् जह रे्िली थिच्छिा, व्र्िथिा पाहूि मिाशीं म्हणिो—“अरे! आम्ही जिरोगी असूि आमच्र्ा घरीं 
इिकी व्र्िथिा, थिच्छिा, स ंिरिा िाहीं आजण हें रोग्र्ाचंें—त्र्ािूंि महारोग्र्ाचंें थिाि असूि जह रे्िें इिकी 
व्र्िथिा, थिच्छिा असािी िा! आश्चर्य आहे!” जबिबडेिािाच्र्ा झोपडीििा च परंि  व्र्िस्थिि अशा त्र्ा 
क ष्ठधामाच्र्ा खोल्र्ा म्हणिे एकूण इिकी कजठण जिरथकरणीर् आजण भर्ािक िर िाहीं! अशी जह एक िृजत्त 
पाहणाऱ्र्ाच्र्ा मिािं जिमाण व्हािर्ाची. ही िृजत्त ही च सेिलेा खरी मिि आहे. महारोगीसेिामंडळािं 
खरोखर िागिी जिििं प्रत्र्क्ष मिि करणारी मूर्ति कोणिी उभी असेल िर िे एकटे मिोहरिी च र्ािं 
जिळमात्र संशर् िाहीं! 
 

पण ही इिकी असामान्र् सेिा करणारी मूर्ति मिोहर िािंाप्रमाणें मिोहर िाहीं, वकिा जिच्र्ा 
जठकाणीं कोणिा जह बडेिाि िाहीं. कोणी जह रे्िो, लहाि मोठा, गरीब श्रीमंि, पैसे िेणारा ि िेणारा—
कसा जह असो, त्र्ाला सथंिा िाखजििािंा िो च जशरथिा, िी च कळकळ, िो च एक ध्र्ास! िेिणाचा, 
जिदे्रचा, जिश्रािंीचा, करमण कीचा, िािेिाईकाचंा, थिेह्यासोबत्र्ाचंा, िाचिाचा, लेखिाचा—सिांचा रे्िें 
जिसर पडलेला!!! िेिें महारोगीसेिा ही च एक िळमळ!!! —आचार्य िेहमीं म्हणि—“कार्ाच्र्ा र्ोििाचंी 
िेिढीशी िरूर िाहीं. िळमळीचा माणसू पाजहिे. मग बाकीचे कार्य ईश्वर पाहूि घेईल.” ही संथिा आजण 
र्ा संथिेचें संचालक मिोहरिी र्ाचंें िशयि घेिल्र्ाबरोबर त्र्ा िचिाचा अगिीं घिघिीि असा ठसा मिािर 
उमटिो. मिोहरिी संथिेचे जहशबे, संथिेचा पत्रव्र्िहार, संथिेचीं प्रगजिपत्रकें , संथिेचीं माजहिीपत्रकें , 
अजभप्रार्िह्या—सिय बाबी कशा अगिीं चोख ठेिीि गेले! रे्िें भोंगळपणाला म ळींच िागा िाहीं. त्र्ाचंें अक्षर 
जह िम िेिार! एखाद्यािें क्ष ल्लक िरी िेणगी जिली िरी त्र्ाची पाििी िेिील, आभार माििील, थििःला 
िणूं ऋणी समििील. प न्हा ंजभकाऱ्र्ाप्रमाणें, इिर संथिािंल्र्ाप्रमाणें िीििा िाहीं. रे्िकेि प्रकारेण मिि 
जमळजिण्र्ाची िृजत्त िाहीं. ि सिी कोणी सथंिा पाजहली िरी िेिढ्यािें खूष! िीं च िीं च पत्रकें  िेणें, िी च िी 
च माजहिी सागंणें, त्र्ा च त्र्ा च इमारिी िाखजिणें र्ा सिाचा कंटाळा िाहीं. उलट प्रत्रे्क िळेीं उत्साह 
आजण उल्हास! खरोखर महारोगीसेिलेा असा मि ष्ट्र् जमळणे च कजठण! 
 

मराठी भाषेंिलें  महारोगासंबधंाचें पजहलें  उत्कृष्ट प थिक जलहूि मिोहरिींिीं महाराष्ट्राची उत्कृष्ट 
सेिा केली. र्ा च प थिकाचें वहिी भाषािंर जह झालें . आचार्ांिीं र्ा प थिकाला “भिूिरे्चा मतं्र आजण 
जिजिर्ोग” असा मागयिशयक लेख जलहूि जिला. िो लेख ‘धमयसूत्र’ र्ा दृष्टीिें सिांिा च ििीि िशयि करूि 
िेणारा आहे. ‘आधीं केलें  मग साजंगिले’ हें र्ा ‘महारोग’ प थिकाचें िैजशष्ट्ट्य आहे. र्ा िैजशष्ट्ट्याम ळें  च 
बापूिींिीं प्रिम सत्र्ाग्रही म्हणूि आचार्ांचा पजरचर् करूि जिला. त्र्ािं मिोहरिींचें िािं ि िेिा ंत्र्ाचंा 
कार्यथिरूपािें गौरिपूणय उल्लखे केला आजण जिधार्क कार्ांि महारोगी-सेिचेा अंिभाि करूि घेिला. 
 

आचार्य रे्िािंािा ंअिेक िळेीं र्ा सथंिेंि िाि. मिोहरिी जह झटकि सार्कलीिर बसूि अिेक 
िळेा परंधामला रे्ि ि महारोगीसेिचेी चचा करीि. अशा रीिीिें महारोगीसेिामंडळ हें मंडळ थििंत्रच परंि  
आचार्य आजण आचार्ांच्र्ा इिर कार्ांशीं एकप्रकारें जिगजडि झालेंलें  असे. र्ा मंडळाच्र्ा एका बािूला १॥-
२ मलैािंर परंधाम-पििार-आश्रम अशी स्थिजि असल्र्ाम ळें, िमिालालिी आजण बापूिींम ळें  उत्पन्न 
झालेल्र्ा अिेक सथंिा ििळपासच्र्ा पजरसरािं असल्र्ाम ळें  ही महारोगी संथिा एकाकी राजहली िाहीं. ही 
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संथिा िणू उत्तम सत्संगािं िसली गेली. सत्संगाला पोषक अशा िैराग्र्ाचा जह रे्िें अभ्र्ास होिो. जकत्रे्क 
जिकोपाला गेलेले महारोगी िडेे होिाि, जकत्रे्कािंा थििः काहंीं जह करिां रे्ि िाहीं. अशा स्थििींि रे्िें 
मिोहरिीं सारख्र्ा सेिकाचं्र्ा सेिचेी कसोटी होिे. रोग्र्ाचे हाल बघिि िाहींि. मािििेहाची जकळसिाणी 
अिथिा डोळ्र्ापं ढें उभी राहूि िैराग्र्ाचा अभ्र्ास दृढिर होि िािो. 
 

महारोगी सेिा मंडळािं सेिा, एकािं, आश्रमिीिि, खेड्ाचा आिशय, थिािलंबि, सत्संग, िैराग्र् 
अिेक ग णाचंा अभ्र्ास करण्र्ाला पूणय िाि िेऊि आपल्र्ा आप्िइष्टाशंीं जह झगडूि मिोहरिींिीं आचार्ांिा 
अत्र्ंि इष्ट असें कार्य चालजिलें  आहे. र्ा कार्ाम ळें  ि सऱ्र्ा जह अिेक जठकाणीं अशा प्रकारची स रिाि झाली 
आहे. र्ा कार्ाला वकिा कोणत्र्ाजह महत्कार्ाला िोर सेिकाचंी अथखजलि परंपरा जिमाण झाल्र्ाखेरीि 
खरी मिब िी प्राप्ि होणार िाहीं. आचार्ांिीं जिःथपृहपणें आध्र्ास्त्मक जमत्रमंडळ आजण सेिामंडळ कसें 
जिमाण करािें र्ाचा आपल्र्ा उिाहरणािें धडा घालूि जिला असल्र्ाकारणािें आचार्ांचें हें उिाहरण हें च 
र्ा महारोगी-सेिा-मंडळाचें खरें िीििपािेर् आहे असें म्हणण्र्ाखेरीि गत्र्ंिर कोणिें? 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ५९ िें 
 

णद्विीय सत्यािह : साद्यंि िृत्त 
 

जििाकं १७ िािेिारी १९४१. 
 
१. रे्गािं आणि िध्यािा सत्यािह : 
 
“एकमेिाणद्विीयम्” अशा कोटींिला पजहला सत्र्ाग्रह पििारला थििःच्र्ा जििासग्रामीं च करण्र्ािं आला. 
वहि थिािभर त्र्ाचा पडसाि उमटूि अजखल वहि थिािचें रािकारण सत्र्ाग्रहाभोििीं कें जद्रि झालें . र्ा 
गोष्टीला िीि मजहिे होि आले. िाटं्यास आलेली िीि मजहन्र्ाची सिा १५ िािेिारी १९४१ ला संपििू पू. 
जििोबािी िध्र्ास आले. लगे च महात्मािींच्र्ा सल्ल्र्ािे सत्र्ाग्रह करण्र्ाचें ठरजिण्र्ािं आलें . आचार्य 
आिा ंिोडे जििस िरी बाहेर राहिील, पूिींप्रमाणें त्र्ाचं्र्ा सहिासाचा लाभ आपणासं जमळेल, जित्र् ििीि 
प्रकाश पाडणारे त्र्ाचें ज्ञािगभय शब्ि आपणासं ऐकािर्ास जमळिील, ही स्थिजि आिा ं राजहली िाहीं. 
रे्िल्र्ा जचरपजरजचि, जित्र्ाच्र्ा, साध्र्ाभोळ्र्ा खेड्ािंील लोकािंा मागयिशयि करण्र्ाऐििीं अजखल 
वहि थिािच्र्ा सिय सत्र्ाग्रह्यािंा मागयिंशयि करण्र्ाचें कार्य आिां िाट पहाि होिें. त्र्ाम ळे सत्र्ाग्रही स टला 
िरी त्र्ाला सत्र्ाग्रहाजशिार् ि सरें काहंीं स चिा ंकामा िरे् ही भजूमका र्ा महाप रुषाच्र्ा िारें जसद्ध होणें 
थिाभाजिक होिें त्र्ाप्रमाणें सिय िर्ारी झाली. आजण १७ िािेिारी १९४१ ला, स टल्र्ापासूि िोि च 
जििसािंीं सेिाग्रामला सकाळीं ९ िाििा ं सत्र्ाग्रह ठरला. पािसाळ्र्ािं िद्या भरिगेािे ज्र्ाप्रमाणें 
सम द्राकडे धाि घेिाि त्र्ाप्रमाणें जिकडूि जिकडूि पजरजचि मंडळी सेिाग्रामला िमली. 
 

He walks for those who cannot walk 
and talks for those who cannot talk. 

 
—ि का म्हणे आिा ंउरलों उपकाराप रिा—ही स्थिजि असल्र्ाम ळें  र्ा गडबडींि जह आचार्ांच्र्ा 

पाठीमागें अिेक लोकाचें अिेक खासगी प्रश्ि सोडजिण्र्ाचें काम होिें. ही स्थिजि असल्र्ाम ळें  स काभाऊंच्र्ा 
झोपडींि त्र्ाचंें काहंीं बोलणें चाललें  होिें. िेिें काहंीं मंडळी सकाळची न्र्ाहारी करीि होिी. कोणी 
परथपराशंी िट्टाजििोि करीि बोलि उभे होिे. आि भाषण झाल्र्ाबरोबर िाबडिोब आचार्ांिा पकडण्र्ािं 
रे्ईल असा कोणी िकय  करीि होिे, िर कोणी भाषणप्रसंगासाठीं बैठक, व्र्ासपीठ इत्र्ािींच्र्ा िर्ारीला 
लागले होिे. फोटो घेण्र्ासाठीं फोटोग्राफर िर्ार होिे िसे जरपोटासाठीं जरपोटयर जह सज्ज होिे. ििीि 
आलेली मंडळी परथपरािंा रामराम करीि जििोबािी कोठें आहेि र्ा चौकशींि होिी. एकंिरींि औत्स तर्, 
गाभंीर्य, परथपर भेटीचा आिंि अशा सजंमश्र भाििेिें िें िािािरण भारलें  होिें. हा साधारण ७॥-७॥। चा 
स मार होिा. सूर्ाचे जकरण सियत्र पसरले. सेिाग्रामच्र्ा झोपड्ािंर त्र्ाचंा प्रकाश पसरंू लागला. आजण 
त्र्ा लहािशा खेड्ाििळ च सेिसेाठीं महात्मािींची िी िसाहि झाली होिी, िी प्रर्ोगशाळा िेिें 
उघडण्र्ािं आली होिीं, िीं अिेक कामें िेिें चालि होिीं त्र्ा अिेकजिध कार्ांच्र्ा आजण कार्यकत्र्ांच्र्ा 
जिरजिराळ्र्ा झोंपड्ा जह प्रकाजशि होऊं लागल्र्ा. जिकडे जिकडे बाधंकाम करण्र्ाची गिी होिी. 
महात्मािी म्हणिे घडामोडींचें मोठें कें द्र! िे िेिें िेिें वहि थिाि! त्र्ाम ळें  त्र्ा सेिाग्रामच्र्ा खेड्ापाशीं हें 
वहि थिािचें कें द्र अगिीं थिाभाजिकपणें िसलें  गेलें  होिें. ‘वहि थिाि खेड्ािं आहे’ त्र्ा महात्मािींच्र्ा 
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िातर्ाची िणूं कार् रे्िें प्रत्र्क्ष मूर्तिच घडली िाि होिी. वहि थिािािंली सिांि मोठी संथिा काँगे्रस. त्र्ा 
काँगे्रसच्र्ा कचेरीचा िंबू रे्िें च जिसि होिा. िधा जशक्षण र्ोििेचें प्रर्ोगकार्य रे्िें होिें, गोरक्षण आजण 
शिेीचें कार्य जह होिें, जशिार् महारोग्र्ाचें जह प्रर्ोग बापूिींिीं चालजिले होिे. आहारशास्त्राचे प्रर्ोग िर 
िेहमीचे च चालू असािर्ाचे. र्ा सिय कार्ांम ळें  िध्र्ापासूि िूरचे सहा मलैािरचें हें खेडें पण रे्िें 
रे्णाऱ्र्ािाणाऱ्र्ाचंी िेहमीं रीघ लागलेली असािर्ाची. मोटारी, टागें, सार्कली रे्िें उभ्र्ा िाहींि असें 
बह धा व्हािर्ाचें िाहीं. त्र्ाप्रमाणें र्ािळेीं जह िेखािा जिसि होिा. र्ा च स माराला आचार्य स काभाऊंच्र्ा 
झोपडींिूि बाहेर पडले. ही सिय बालगोपाल मंडळी होिी. िल्लभभाई, भाऊ, सीिारामिी कारेमोरे, 
िगडूभाऊ, चाििसभाऊ अशी आश्रमची िेहमींची मंडळी होिी च जशिार् खेड्ािंली मंडळी जह होिी. सिय 
मंडळी िाजलमी संघाच्र्ा ऑजफसच्र्ा ओट्यािर बसली आजण संभाषण स रंू झालें . 
 

जशिािी—“आिा ं ििळ ििळ महाराष्ट्र गीिाई प्रचाराच्र्ा जिजमत्तािें जफरूि झाला. फति 
रत्िाजगरी जिल्हा राजहला. र्ाप ढें कोठें जफरािें हा प्रश्ि आहे. जििामशाहींि िर भाषणाला बंिी आहे.” 
 

जििोबा—“िऱ्हाड घेिा ंरे्ईल.” 
 

जशिािी—“जफरि असिािंा ज्र्ा जठकाणीं हजरििािंा प्रिशे िाहीं, त्र्ा जठकाणीं साियिजिक 
कार्यिम करीि िाहीं. परंि  अशा जठकाणीं पहाणीच्र्ा दृष्टीिें िािों िर अशा जठकाणीं िािें कीं िाऊं िरे्?” 
 

जििोबा—“िाऊं िरे्.” 
 

जशिािी—“गीिाईचा प्रचार सामान्र्िः म लािं च होि आहे. मोठीं माणसें िड झाल्र्ासारखीं 
जिसिाि.” 
 

जििोबा—“व्र्िहारािें माणसें िड होणार च. िरुणािं च गीिाई खपेलं हें उघड आहे.” 
 

र्ािंिर आणखी काहंीं चचा झाल्र्ािंिर िळे झाला म्हणिू मंडळी उठली. आशािेिींिीं पार्ा पडूि 
पजहला स िाचा हार आचार्ांच्र्ा गळ्र्ािं घािला. िािकीबाई बिाि आिारी होत्र्ा. त्र्ाचें काहंीं खासगी 
प्रश्ि होिे. त्र्ाचं्र्ाशीं ५/१० जमजिटें बोलणें करूि बापूिींच्र्ा झोपडीपाशीं आचार्य ि काहंीं मंडळी आलीं. 
झोंपडीबाहेर बा उभ्र्ा होत्र्ा. त्र्ािंा आचार्ांिीं लिूि िमथकार केला. “केम चाल्र्ा?” असें हंसि हंसि 
त्र्ािंीं जिचारलें . र्ा िळेीं बापूिी झोंपडींि िव्हिे. रािक मारी अमृिक ं िर र्ा आंि होत्र्ा. त्र्ािंीं ि सरा 
स िाचा हार जिला. िोड्ा च िळेािं बापूिी आले. त्र्ाचं्र्ा पाठीमागें कन्नू गाधंी आपल्र्ा कॅमेऱ्र्ासह सज्ज 
होिे. बापूिींिा आचार्ांिीं लििू िमथकार केला. बापूिींिीं थििःच्र्ा स िाचा हार घािला. हार िरा 
लहाि होिा. िो डोतर्ािं िाईिा. ज्ञान्र्ाच्र्ा मथिकािूंि िाऊं शकेल असें कोणिें जह बंधि र्ा िगािं िाहीं 
ही च सूचिा ह्या दृश्र्ािूंि जमळि होिी. िोड्ा प्रर्त्िािें िो हार गळ्र्ािं जिरािमाि झाला. िाओ 
बापूिींिीं आज्ञा जिली. मडंळींचा मेळािा सभाथिािाकडे धािंला. सभाथिाि फार िूर िव्हिें. परंि  
िेिपरं्ि स िाच्र्ा हाराचंा ढीग पडला. सभेच्र्ा जठकाणीं एक व्र्ासपीठ केलेंलें  होिें. टेकण्र्ाला लोड, 
बसण्र्ाला पाढंरी श भ्र खािीची चािर, िोन्ही बािूला जिरंगी झेंडे लािले होिे. सूर्ाचे जकरण िोंडािर पडंू 
िरे्ि म्हणूि सीिारामिी कारेमोरे र्ािंीं एक झेंडा हािािं धरूि त्र्ाची सािली पाडली होिी. 
भीष्ट्माचार्ांची उशी िशी बाणाची, िशी रे्िें सािली जह झेंड्ाची च पाडलेली! महािेिभाई िेसाई बािूला 
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जरपोटय घेण्र्ासाठीं सज्ज होऊि बसले होिे. त्र्ाचं्र्ाििळ च पंजडि स ंिरलालिी बसलेले होिे. पू. 
कथि रबा जह आल्र्ा होत्र्ा. बरोबर िाहीर केलेल्र्ा िळेेप्रमाणें भाषणाला स रिाि झाली. सिय सभा 
जचत्रासारखी िटथि बसली. एकामागूि एक िातर्ें गगेंच्र्ा प्रिाहाप्रमाणें प ढे प ढें िहाि गेलीं आजण 
श्रोत्र्ाचंी जचत्तिृजत्त केिळ ििाकार होऊि राजहली. 
 

“प्रह्रािाला रामिाम घेण्र्ाला राक्षसािंी अडिळा केला ही प राणािंली गोष्ट लहािपणीं िाचली. 
िेव्हा ं िाटे—इितर्ा जिरुपद्रिी गोष्टीला जििाकारण का ं प्रजिबधं केला, ही गोष्ट खरी असेल? पण आि 
प्रत्र्क्ष िोच अि भि रे्ि आहे. माणसािें कोणाला मारंू िरे्. इिकी जिरुपद्रिी गोष्ट सागंण्र्ाला प्रजिबंध 
आहे. बरें, िें एकमेकाचें शत्र  आहेि, ज्र्ािंीं लढण्र्ाची िर्ारी केली आहे, िे शस्त्रास्त्रािंीं सज्ज आहेि िे 
एकमेकाला मारीि आहेि म्हणाि े िर िसें िाहीं. िे जिःशस्त्र आहेि, ज्र्ाचें कोणाशीं जह िैर िाहीं, िीं 
जबचारीं केिळ अभयकें  आहेि, िे लोक हॉस्थपटलमध्र्ें रोगी होऊि पडले आहेि, ज्र्ा जस्त्रर्ािंा आपल्र्ा 
क ट ंबसेिखेेरीि रािकारणािंले काहंीं कळिस द्धा ं िाही—त्र्ाचं्र्ािर बाँब टाकण्र्ाला कार् लढाई 
म्हणािर्ाचें? रात्र िाहीं, जििस िाहीं, लहाि पहाि िाहींि, मोठा पहाि िाहींि, जस्त्रर्ा, म लें , म्हािारे 
मारीि स टिाि र्ाचा अिय कार्? कार् िमयिीच्र्ा घराचें आजण इंग्रिाचं्र्ा घराचंें जह िैर आहे? इंग्लंडमधील 
झाडें आजण िमयिींिलीं झाडें जह र् द्धािं सामील आहेि कार्?—परंि  इिकी साधी गोष्टस द्धा ंसमिूि सागंणें 
ग न्हा आहे. िेलमधूि स टूि िोि जििस झाले िाहींि िो मी लगे च ही च गोष्ट सागंण्र्ासाठीं प न्हा ं रे्िें 
आलों िो कार् िडे लागले म्हणूि?—ही गोष्ट सागंणें हा धमय आहे. परंि  त्र्ािं जह अजधकारी अिजधकारी 
असा भेि आहे. ज्र्ािंा महात्मािींची आज्ञा आहे अशा काहंीं लोकािंा हा अजधकार आहे. बाकीच्र्ांिीं 
र् द्धाला मिि िर म ळींच करार्ची िाही. जशिार् जिधार्क कार्यिम करािर्ाचा. आपापसािं सिांिीं एकी 
करािी. हजरििाशंीं पे्रमािें िागूि थपृश्र्ाथपृश्र्भेि काढूि टाकािा. खािीचा प्रसार करािा. िगािं िेषाचा 
फैलाि होि आहे िर आपण पे्रमाचा फैलाि करंू र्ा. महात्मािींचा आशीिाि घेऊि मी रे्िें हें िें समिाििू 
साजंगिलें—िर सरकार मला स टे ठेिील—िर ही च गोष्ट मी सियत्र सागंि जफरेि. कारण ही गोष्ट सागंणें 
हा धमय आहे. मी केिळ धमयभाििेिें च हें काम थिीकारलें  आहे इ. इ. इ.” 
 

—भाषण अधा िास च झालें . परंि  प्रत्रे्काच्र्ा अंिःकरणािं खोल उमटलें . त्र्ाचा ठसा कधीं च 
प सला िािर्ाचा िाहीं, इिकी त्र्ाची खोली होिी. भाषणाच्र्ा कार् वकिा कोणत्र्ा जह कामाच्र्ा कार् 
लाबंीरंुिीपेक्षा ंत्र्ाची खोली जह अजधक महत्त्िाची ठरिे. रे्िें िसें च झालें . 
 

प ष्ट्कळाचंी कल्पिा होिी कीं भाषणािं च अटक होईल. पण अजधकाऱ्र्ांिा जििोबािींचीं भाषणें 
ऐकािींशीं िाटिाि म्हणिू भाषण झाल्र्ािर अटक होईल अशी जह कल्पिा कोणी कोणी करीि होिे. पण 
सरकारी अजधकाऱ्र्ािंीं आचार्ांिा सलाम करण्र्ापजलकडें काहंीं केलें  िाहीं. व्र्ाख्र्ाि आटोपूि 
मंडळींसकट आचार्य प न्हा ं िाजलमीसंघाच्र्ा झोंपडीच्र्ा समोर मिैािािं आले. िोडा िळे प ढच्र्ा 
कार्यिमाची चचा झाली. रात्रीं िध्र्ास गाधंी चौकािं व्र्ाख्र्ाि ठरजिलें  च होिें. मंडळी परि जिकडे जिकडे 
िाऊं लागली. आचार्य मिैािािं उन्हािं उघडे जफरंू लागले. उन्हािं जफरण्र्ाचा त्र्ाचंा रोिचा कार्यिम च 
ठरलेला असे. र्ा सूर्ोपासिेचा त्र्ाचं्र्ा शरीरािर घिघिीि ठसा उमटलेला होिा. सूर्यप्रकाशाम ळें  सिय 
शरीर घासूि लखलखीि केलेल्र्ा िाबं्र्ाच्र्ा ि कड्ाप्रमाणें िेिथिी जिसे. र्ा िळेीं जफरिा ं जफरिा ं
शरीरजिषर्क बोलणें च चाललें  होिें. 
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जििोबा—“सिय मंडळी जिराश झाल्र्ासारखी जिसली. आजण सिांचें म्हणणें जिसलें  कीं, शरीर क्षीण 
होण्र्ाचें कारण िािं आहेि. पार्ोजरर्ाम ळें  शरीर क्षीण झालें  आहे. िेव्हा ंिािं काढूि टाकाि.े पण मीं जिचार 
केला कीं, एकिा ं प्रर्ोग करूि िर पहािा. मग िािंाम ळें  शरीर जबघडलें  असें ठरलें  िर िािं काढािें. 
त्र्ाप्रमाणें प्रर्ोग केला. जिश्राजंि, सूर्यथिाि, खणणें, जफरणें—असा प्रर्ोग चालंू झाला. हळंूहळंू शरीर िाढि 
गेलें . ९५ िे १३० ििि झालें . िेव्हा ंशरीरािं िशी जिकृिी िव्हिी ही गोष्ट िक्की. पार्ोजरर्ा होिा च पण 
त्र्ाम ळें  च शरीर क्षीण झालें  िव्हिें. आिा ंिािं जह काढूि टाकलें .” 
 

जशिािी–“िािं काढल्र्ाम ळें उच्चारािं िोडा फरक िाटिों.” 
 

जििोबा–“पूिींचे िािं प ढें आलेले िाकंडेजिकडे होिे. िसे च ििीि बसजिण्र्ाचें कारण िव्हिें. 
त्र्ाम ळें  जिभेच्र्ा थपशयथिािािं िोडा फरक पडूि िसें भासि असेल.” 
 

जशिािी–“बाळकोबाचंी प्रकृिी जह मिािर घेिल्र्ास पूणय स धरंू शकेल असें िाटिें. पण त्र्ािंा 
िसा आत्मजिश्वास जिसि िाहीं.” 
 

जििोबा–“प ष्ट्कळ जििसाचं्र्ा अिारोग्र्ाम ळें  आत्मजिश्वास िसणें अथिाभाजिक िाहीं. िो ज्र्ा 
जबिचूक िऱ्हेिें राखिो िी मोठी गोष्ट आहे.” 
 

—इितर्ािं िालिाडीला िाण्र्ासाठीं मोटार िर्ार आहे असें मोघेिींिीं साजंगिलें . मोटारींि 
मोघेिी, मिालसा, िल्लभभाई, जशिािी इिकी मंडळी जििोबाबंरोबर बसली होिी. मोटारींि जह बोलणें स रंू 
च होिें. 
 

मोघेिी—आिा ंजमळालेल्र्ा हाराचंें कार् करािर्ाचें? 
 

जििोबा—मागच्र्ा िीि मजहन्र्ापूिींच्र्ा जमळालेल्र्ा स िाचें िर कापड च िर्ार केलें . 
 

मोघेिी—आिा ंजमळालेल्र्ा स िाचा जललाि करूि टाकािा. 
 

जििोबा—मला ही पद्धि पसंि िाहीं. बापूिी जललाि करिाि िें ठीक आहे. त्र्ािं त्र्ाचंी दृजष्ट 
ििसेिचेी आहे. पण मला िो जिचार पटि िाहीं. मला गजणि जप्रर् आहे. पण हा जहशोब काहंीं मला ि ळि 
िाहीं. िमिालालिी जह िेलमध्र्ें असा च जहशोब करीि असिाि. अमका मि ष्ट्र् जििोबािींच्र्ा जकिी 
सहिासािं आला. त्र्ािरूि त्र्ाची प्रकृजि जकिी बिलेल, त्र्ाच्र्ािर जकिी पजरणाम झाला, असा त्र्ाचंा 
जिचार एकसारखा चालंू असिो. 
 

मिालसा—काकािी बाहेर स द्धा ंअसा सूक्षम जिचार करीि असिाि. िे असा पजरणाम िेहमीं पहाि 
असिाि. 
 

जििोबा—माझी पजरणामाची एक च कसोटी आहे. िी म्हणिे माझें समाधाि जकिी िाढलें . 
आत्मसंिोष ही च मी पजरणामाची कसोटी ठरजिली आहे. त्र्ाम ळें  असल्र्ा जहशोबाचा बोिा रहाि च िाहीं. 
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इितर्ाचं मोटार मजहलाश्रमाच्र्ा फाटकािं जशरली. रे्िें मिालसेला उिरािर्ाचें होिें. िते्तिी, लेले आजण 
मालिीिाई मोटार िाबंिा च मोटारीकडे आल्र्ा. सिांिीं हाि िोडले. 
 

जििोबा—िते्तिींिीं िािं काढले, िि ेबसिले. पण शरीर स धरलेले जिसि िाहीं. 
 

मिालसा—होर्. त्र्ािंा थििःच्र्ा कामाजिषर्ीं संिोष िसािा. त्र्ािंा ज्र्ाथि िबाबिारीचें काम 
जिलें  िर किाजचत् िब्रे्ि स धरेल. 
 

जििोबा—िशी सबधं मजहलाश्रमाची िबाबिारी त्र्ाचं्र्ाकडे होिी. पण िें काम त्र्ािंा िमलें  िाहीं. 
िोडा िळे मोटार मिालसेच्र्ा बंगल्र्ाििळ िाबंूि हा ं हा ं म्हणिा ं िालिाडीला िाखल झाली. मंडळी 
उिरली आजण थिािाजि कार्ासाठीं जिकडे जिकडे पागंूि गेली. आिा ं स मारें १२ चा स मार झाला. र्ा 
जठकाणीं लहाि लहाि झोपड्ािं जिरजिराळे कार्यकिे रहाि. शगेािं ही महात्मािींची िसाहि आजण रे्िें 
आचार्ांचें कें द्र. शगेािंपेक्षा ं जह रे्िें कार्ाचा िाडंगा व्र्ाप होिा. रे्िें रामिासभाईंची गोशाळा, 
िाळ ंिकरिींचें चमालर्, भाऊसाहेबाचंें सरंिाम कार्ालर्, जिणकाम, असा जिरजिराळ्र्ा कार्ाचा पसारा 
पसरला असूि बाधंकाम जह भर िोरािं चालू होिें. सेिचे्र्ा एिढ्या मोठ्या व्र्ापामध्र्ें एकत्र िेिणें िर 
शतर्च िव्हिें. क ट ंबी लोक आजण इिर र्ाचंी अलग अलग व्र्िथिा असे. र्ा िळेीं खरें म्हटलें  िर 
िेिािर्ास िािर्ाचें परंि  जििोबािींच्र्ा झोपडींि ित्त ू िाथिािे जििोबािींिा िें इगं्रिी जलखाण िाचिू 
िाखिीि होिे िें ऐकण्र्ािं मंडळी ग ंग होऊि गेली होिी. महािेिभाई िेसाई जिल्लीला िॉइसरॉर्च्र्ा 
सेिेटरीकडे गेले असिा ं त्र्ाचंें झालेंलें  लाबंलचक सभंाषण महािेिभाईंिीं टाईप केलेले रे्िें पाठजिले 
होिें. िें च हें जलखाण. सभंाषण मोठें खोंचिार, मार्तमक आजण मिोरंिक होिें. त्र्ािं इत्र्िय एिढा च होिा 
कीं, सरकारला कोणीकडूि िरी गाधंीिींिीं मिि करािी, जििाि जिरोध िरी करंू िरे्, गाधंीिींच्र्ा 
चळिळीचें थिरूप अिात्र्ाचारी आहे िर काहंीं जििोबासंारखे अपिाि सोडले िर बाकीच्र्ांचीं भाषणें िशीं 
िसिाि. जशिार् र् द्धजिरोधी चळिळींिा प्रजिबधं ि करणें ही गोष्ट सरकारला शतर् च िाहीं. कारण जििोबा, 
ििाहरलालसारख्र्ाचंा पजरणाम हिारों लोकािंर झाल्र्ाजशिार् राहणार िाहीं शिेटीं हें जलखाण 
संपल्र्ािर मंडळी िेिािर्ास गेली. िेिणािंिर आचार्ांच्र् खोलींि िकलीर्ज्ञ स रंू झाला. कार्ाच्र्ा 
व्र्ापाम ळें  पूिीप्रमाणें सिय मंडळी आिा ंिकलीर्ज्ञासाठीं एकजत्रि िमूं शकि िसि. बीिथिरूपािं असिािंा 
पािें, फ लें , फळें, शाखा सिासियिा एकजत्रि च असिाि. परंि  त्र्ाचंा जिकास होऊि जिशाल िृक्ष झाला 
म्हणिे िीं फाकूि िािाि. प न्हां एकत्र रे्णें त्र्ािंा शतर् िसिें. र्ा बाबिीि काहंींसें असें च झालें  होिें. 
परंि  आचार्ांबरोबर काहंीं मडंळीं कािंण्र्ाला बसली होिी च. र्ािंिर संध्र्ाकाळपरं्ि मंडळी आपापल्र्ा 
उद्योगािं होिी. सूर्य खालीं उिरला. संध्र्ाकाळ होि आली. चखा संघाचे श्रीकृष्ट्णिास िािू र्ा स माराला 
म द्दाम भेटण्र्ासाठीं म्हणूि पार्ीं आचार्ांकडे आले. र्ा िळेीं िालिाडीच्र्ा प्राियिेच्र्ा िागीं बठैक 
टाकलेली होिी. जिच्र्ािर आचार्य बसले होिे ि संध्र्ाकाळचे िेिण घेि होिे. िािूिी िेिें च बैठकीिर 
बसले. िे बसले ि बसले िों च एका बािूिें ब द्धसेि फोटो घेण्र्ासाठीं िर्ारीिें उभा राजहला. िेव्हा ंआचार्य 
म्हणाले—हा िाि चागंला िाहीं. आजण मग िोडा िळे त्र्ािर च बोलणें चाललें . 
 

जििोबा—लहािपणापासूि च माझ्र्ा मिािं फोटो काढण्र्ाजिषर्ीं जिरथकार होिा. आमच्र्ा घरािं 
आमचे आिोबा मोठे व्रिककय श. परंि  िे स द्धा ंफोटोला बसले. पण आमची आई बसली िाहीं. िी म्हणे 
फोटो काढजिण्र्ािं िेि रहाि िाहीं. आजण मला िेव्हापंासूि जिचा िो जिचार जबिचूक पटला. जिला हा 
जिचार कसा कार् स चला हें सागंिा रे्ि िाहीं. 
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िािूिी—आिकाल सियत्र बजहरंगी िािािरण झालें  आहे. आपले च आपण फोटो काढिाि. 
िियमािपत्रािं पाठििाि, आपला उिोउिो करूि घेिाि अशी पद्धि च पडली आहे. खोलपणा म ळीं च 
उरलेला िाहीं. आजण र्ा इलेतशिािं िो गोंधळ होिो त्र्ाचा िर काहंीं स मार िाहीं. 
 

जििोबा—मोरोपिंािें जलजहलें  आहे. 
 

“आत्मस्िुणि परकनदा णमर्थ्याभाषि नये कधीं िदना” 
 
त्र्ाच्र्ा अगिीं उलट स्थिजि इलेतशिमध्र्ें होि असिे. 
 

िािूिी—आपली प्रकृजि िेलमध्र्ें कशी कार् राजहली? 
 

जििोबा—प्रकृजि बरी राजहली. ५/७ पौंड ििि उिरलें ; िेिल्र्ा पोळ्र्ा कच्च्र्ा असल्र्ाम ळें. र्ा 
िळेीं व्र्िथिा करूि घेणार आहे. 
 

िािूिी—कार् आश्चर्य सागंािें, इिके िरी पेंचािं आहेि िरी इंग्रिाचं्र्ा कारभारांि काहंीं फरक 
पडि िाहीं. त्र्ाचंें िसें पूिीचें िंत्र िसें च आि जह चालंू आहे. त्र्ाम ळें  हा सत्र्ाग्रह लिकर संपेल असें 
जिसि िाहीं. 
 

जशिािी—िियमािपत्रािं िाचलें  होिें कीं र् द्ध संपले िरी सत्र्ाग्रह चालू ठेिण्र्ाचा महात्मािींचा 
जिचार आहे. 
 

िािूिी—हो. िसें िर राहील च. कारण ि सिें र् द्ध सपूंि कार्? वहि थिािला िे िर काहंीं च 
िेणार िाहींि िर सत्र्ाग्रहाजशिार् ि सरा मागय च कार् आहे? 
 

जशिािी—जिल्लीच्र्ा रथत्र्ािीं सिय सत्र्ाग्रह्यािंीं िािर्ाचें ह्याचा अिय काहंीं लक्षािं आला िाहीं. 
 

िािूिी—धमाजधकारी जह असें च म्हणि होिे. 
 

जििोबा—सगळ्र्ािंा एक जिशा त्र्ािं िाखिली आहे. मीं बापूंिा सांजगिलें  कीं र्ा िाल तर्ािंली 
काहंीं गािंें घेईि. आजण ि पकडलें  िर त्र्ाच्र्ा उत्तरेकडच्र्ा िाल तर्ािं िाईि. मी माझ्र्ाप रिा जिल्लीकडे 
िाण्र्ाचा असा अिय समिलों आहे. िेव्हा ं बापूिी म्हणाले “बरोबर आहे.” इितर्ािं गाधंी चौकािंल्र्ा 
व्र्ाख्र्ािासाठीं मोटर आली. िींि िािूिींसह आचार्य बसले. 
 

िािूिी—जम. ॲमेरींिीं पालयमेंटमध्रे् आपली थि जि केली होिी. 
 

जििोबा—पण पकडण्र्ाचें कारण कार्? जििाकारण सिा जिली कार्? 
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िािूिी—पालयमेंटमध्रे् ििाहरलालिींिा ४ िष ेसिा ही ज्र्ाथि सिा झाली असें म्हटलें  गेलें  त्र्ा 
िळेीं जििोबािंा िोडी च सिा जिली आहे, असें जह ॲमेरी म्हणाले होिे. 
 

जशिािी—इिला मजॅिथरेट एकूण बरा असािा. 
 

जििोबा—मी त्र्ाच्र्ासमोर बसलों होिों खटल्र्ाला. त्र्ा िळेीं िों च िणूं कार् ग न्हेगार आहे अशी 
त्र्ाची चर्ा जिसि होिी. बोलिा ंबोलिा ंमोटार केव्हा ंच गाधंी चौकािं रे्ऊि पोंचली. लोक अिूि िमले 
िव्हिे. हळंूहळंू िमि होिे. िोडा िळे िमिालालिींच्र्ा भव्र् गच्चीिर जििोबािी जफरि राजहले. सभेंि 
लाऊड थपीकरची व्र्िथिा केली होिी. िमिा ं िमिा ं २/३ हिारपरं्ि माणसें िमलीं. शिेारच्र्ा 
लक्षमीिारार्णाच्र्ा मंजिरािं आरिी स रंू झाली. वहि थिािािं हजरििािंा उघडे केलेंलें  हें पजहलें  मजंिर. 
िोड्ा च िळेािं आरिी समाप्ि झाली आजण व्र्ाख्र्ाि स रंू झालें . 
 

सकाळच्र्ा सेिाग्रामच्र्ा भाषणािंले म दे्द च रे्िें जिथिारािें सागंण्र्ािं आले. आजण शेंिटीं 
कळकळींिें साजंगिलें  कीं, ि म्ही खािी िापरा, साम िाजर्क उपासिा करा, घरािंल्र्ा सिय माणसािंा 
उपासिेंि सामील करीि िा. आि वहि थिािािं अशी सियस लभ आजण उपर्ोगी उपासिा कािंण्र्ाखेरीि 
ि सरी िाखजििा ं रे्णार िाहीं. माझी आई ि ळशीला पाणी घािल्र्ाखेरीि मला खाऊं िेि िसे. जििें ही 
उपासिेची दृजष्ट जिली. इंग्रि र्ा खािीिें आजण सत्र्ाग्रहािें थिराज्र् कसा िेईल अशी शकंा च िको. एक 
होिा राक्षस. त्र्ािें आपल्र्ाििळ एक मि ष्ट्र् ठेिला होिा. त्र्ाला राब राब राबिािा आजण िेहमीं ‘खाऊि 
टाकिों’ म्हणूि भीजि िाखिािी असा त्र्ाचा कार्यिम होिा. शिेटीं माणसािें त्रासूि साजंगिलें  ‘खाऊि 
टाकिो, खाऊि टाकिों म्हणिोस िर खाऊि टाक एकिाचंा’ झालें . राक्षसाची सगळी शस्ति गेली. कारण 
त्र्ाला मि ष्ट्र्ाला खाऊि टाकािर्ाचा िव्हिा. िर त्र्ाला बैलाप्रमाणें राबिािर्ाचा होिा. इंग्रिाचंें असें च 
आहे. त्र्ािंा काहंीं इिल्र्ा लोकािंा मारूि टाकािर्ाचें िाहीं. िर ग लामाप्रमाणें राबिािर्ाचें आहे. िेव्हा 
इंग्रिाचंी भीजि सोडली कीं आपल्र्ा हािािं थिराज्र् आलें  च. म्हणिू सिांिीं स िाची उपासिा करािीं. 
भीजि सोडािी. एक जििस मतृ्र्  रे्णार आहे हें लक्षािं ठेििू आपल्र्ा िेहाचें साियक केलें  पाजहिे इ. इ. इ. 
उद्या ं िागझरीला रात्रीं ९ ला कार्यिम आहे (सत्र्ाग्रहाचा) असें िाहीर केल्र्ािर सभा सपंली. मंडळी 
आचार्ांसह िालिाडीला परिली. प्राियिा होऊि सबंध जििसाचा कार्यिम जह सपंला. आि िर 
जििोबािींिा पकडलें  िाहीं. उद्या ंकार्? अशा शजंकि स्थििींि सिय िण झोपीं गेले. 
 

न जाने जानकीनाथ प्रभािे कक भणिष्ट्यणि । 
 

जििाकं १८ िािेिारी १९४१. 
 
२. नागझरीिा सत्यािह : 
 

रात्रींचा अंमल सपूंि ब्राह्मम हूिाला स रिाि झाली. िाऱ्र्ाची हालचाल स रंू झाली. ‘राि रहे िाहरे 
पाछली खट घडी । साध  प रुषिे स इ ि रहेि ं’ हें ित्त्ि सागंणाऱ्र्ा िेहमींच्र्ा आश्रमांिल्र्ा घंटेचा घण् घण् 
आिाि ऐकंू आला. म खमाियिाजि करूि मंडळी िमूं लागली. आपापल्र्ा आसिािर बसूि मंडळी प्राियिा 
करंू लागली. जकिी मंगल दृश्र् हें! आजण त्र्ािं च समोर आचार्ांची मिूी बसलेली! गंगा इिूि जििूि 
सारखी च पण काशीप्रर्ाग अशा जठकाणीं जिचे महत्त्ि अजधक. प्राियिा रोिची च. पण आि औत्स तर्, 
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पजित्रिाभाि, एकाग्रिा, िन्मर्िा अजधक. िूध िें च पण त्र्ािं साखर जमसळल्र्ािर गोडीि केिढा फरक 
पडिो. ि धाच्र्ा रूपािं फरक िाहीं. पण रसािं केिढें पजरिियि! प्राियिेंिल्र्ा ह्या पजरिियिाचें कारण कार् 
आणखी सागंािर्ास पाजहिे? प्रािःथमरणाचा हा मंगल कार्यिम आटोपला. आि िागझरीला िािर्ाचें. 
त्र्ा िर्ारीला मंडळी लागली. काँगे्रस कार्यकिे मोहिलाल छािेड पहाटें च मोघेिींकडे आले. आि 
िागझरीला िाण्र्ापूिीं च बह िेक अटक होईल अशी त्र्ािंीं बािमी आणली. र्ा िळेीं आचार्ांच्र्ा झोपडींि 
कंजिल िळि होिा. जििण्र्ाच्र्ा लाकडी पाटािर आचार्य बसले होिे. िल्लभभाई, भाऊ पािसे, पंढरीिाि, 
गोखले, रामेश्वरिी, सीिारामिी, जशिािी इत्र्ाजि मंडळी समोर बसलेली जिसि होिी. बोलणें चालंू होिें 
ि मंडळी ऐकि होिी. 
 

जििोबा—प्रत्रे्क माणसािें आपल्र्ा अध्र्ा िासाच्र्ा स िाच्र्ा गिीची िोंि ठेिली आजण िी िर 
म ख्र् कें द्राला कळिली, आजण अशी गािोंगािंच्र्ा लोकाचंी िोंि रे्िें रे्ऊ लागली िर एक मिबिू संघटिा 
होईल. र्ाजज्ञकाचंा मोठा सघं िर्ार होईल. राष्ट्रािं काहंीं चैिन्र् िाहीं अशी स्थिजि असिा ंकामा िरे्. 
 

रामेश्वरिी—अशी िोंि िर रे्िें रे्ऊं लागली िर िी िपासणें िगैरेसंबधंींचें एक मोठें च काम 
होऊि बसेल. 
 

जििोबा—त्र्ाची व्र्िथिा करिा ंरे्ईल. जठकजठकाणीं च र्ा िोंिी िपासल्र्ा िािील अशी व्र्िथिा 
करणें काहंीं कठीण िाहीं. (इितर्ािं मिालसा रे्िे). 
 

जििोबा—एकटी च आलीस कार्? 
 

मिालसा—होर्, कंजिल घेऊि आलें . 
 

जििोबा—रथत्र्ािें भीजिजबिी िाटिे कीं िाहीं? 
 

मिालसा—िाटिे. 
 

जििोबा—चंद्र असिािंा कमी िाटि असेल. 
 

मिालसा—होर् चदं्रप्रकाश असिो त्र्ाम ळें. 
 

कोणी िरी—जशिार् चदं्राची सोबि असिे. 
 

जििोबा—आजण अंधाऱ्र्ा रात्रीं िाऱ्र्ाचंी सोबि असिे. चंद्र िर जबचारा एकटा िारे जकिी िरी. (सिय 
िण हंसिाि.) — (मध्र्ेंच भाऊिें पाळलेलें  लहाि क त्रें मंडळींच्र्ा ििळ िाऊि बसिें. त्र्ाम ळें  भाऊ त्र्ा 
क त्र्र्ाला एक िप्पड मारिो.) 
 

जििोबा—अगोिर अिािश्र्क अशा क त्र्र्ाला पाळण्र्ाचा पजरग्रह करािर्ाचा आजण िो पजरग्रह 
त्रास िेऊं लागला कीं मारण्र्ाची वहसा करािर्ाची हा खासा कार्यिम आहे! (सिय िण हंसिाि). 
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कोणी िरी—िकलीच्र्ा प्रर्ोगािं लाकडाच्र्ा िकलीचा प्रर्ोग अिूि िीट झाला िाहीं असें िाटिें. 
 

जििोबा—िो िीट झाला िाहीं हें खरें च. पण मला त्र्ािरूि एक जिराळी च कल्पिा स चली आहे. 
रॉट थकीला हािोड्ािें मारल्र्ाचें िाचलें  िेव्हा ं ही गोष्ट लक्षािं आली. ज्र्ा हािोड्ािें मि रीचें काम 
करािर्ाचें त्र्ा च हािोड्ािें प्रजिपक्षाला मारला म्हणिे िें हत्र्ार वहसक हत्र्ार झालें . आपली ही िी 
िकलीची सळी आहे िी स द्धा ंर्ा दृष्टीिें घािक होऊं शकेल. उपासिेला साधि असें पाजहिे कीं त्र्ाचा 
ि रुपर्ोग जह होणार िाहीं. ह्या दृष्टीिें जह लाकडी िकलीचा जिचार केला पाजहिे. लाकडी िकली ज्र्ाथि 
थिािलंबी आहे. कोणाला जह करिा ं रे्ईल.—अशा िऱ्हेचा संिाि चालू होिा. झ ंिूम िूं होऊि 
अरुणोिर्ाची छटा पसरली. िो िो प्रािःथिािाच्र्ा िर्ारीला लागला. आचार्ांच्र्ा सामािाची मिालसा 
आजण िल्लभभाईंिीं िर्ारी केली. त्र्ाचंें थिािाजि सिय उरकूि सकाळची न्र्ाहरी जह होऊि गेली. मोटार जह 
िर्ार च होिी. मोघेिी, ब द्धसेि, जशिािी, गदे्रिी इिकी मंडळी आचार्ांबरोबर मोटारींि बसलीं. बाकीची 
मंडळी आगगाडीिें िेिळीिरूि िागझरीला र्ािर्ाची असें ठरलें . मोटार चालणार इितर्ािं मिालसेिें 
जिळगूळ आणला. पण त्र्ा िळेीं जिळगूळ कोण घेणार?—मोटार चालू झाली आजण संिाि जह चालू झाला. 
 

जशिािी—कमय ब्रह्मोद भि ंजिजद्ध ब्रह्माक्षरसम द भिम् । 
िथमात्सियगिं ब्रह्म जित्र्ं र्जे्ञ प्रजिजष्ठिम् ॥ 

 
र्ा एका च श्लोकािं ब्रह्म शब्िाचे िोि अिय घ्र्ाि ेलागिाि. ज्ञािेश्वरािंी ब्रह्म शब्िाचा अिय ििे केला आहे. 
 

(िया पजशन्द्या यज्ञीं जन्द्म । यज्ञािे प्रकटी कमश 
कमाणस आणद ब्रह्म । देिरूप 
मग िेदािें परापर । प्रसििसे अक्षर 
म्हिऊणन िें िरािर । ब्रह्मबद्ध ॥) 

 
जििोबा—गीिेंि ८ व्र्ा अध्र्ार्ाच्र्ा स रिािीला ७ प्रश्ि जिचारले आहेि. त्र्ािं ‘अक्षरं ब्रह्मपरमं’ 

अशी ब्रह्माची कल्पिा माडंली आहे. त्र्ाला अि सरूि ‘अक्षर’ शब्िाचा ‘ब्रह्म’ अिय केला. आजण ज्र्ापासूि 
कमय उद भििें त्र्ा ब्रह्म शब्िाचा प्रकृजि अिय केला. 
 

जशिािी—गीिाईचें पे्रमळ थिरूपः ‘समत्ि-र्ोग’ हा लेख िाचला कार्? 
 

जििोबा—होर्. 
 

जशिािी—त्र्ािं माडंलेला म द्दा बरोबर आहे िा? 
 

जििोबा—बरोबर आहे. ज्ञािेश्वराचं्र्ा लक्षािं िो म द्दा आलेला होिा असें जिसिें. 
 
‘अि यिा समत्ि जचत्ताचें । िें जच सार िाण र्ोगाचें । िेि मि आजण ब द्धीचें । साम्र् आिी ॥’ र्ा त्र्ाचं्र्ा 
भाषेिरूि असें जिसिें. 
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जशिािी—‘समत्िर्ोग’ र्ा शब्िािं भािरूप आजण अभािरूप िोन्ही कल्पिाचंी सूचकिा आहे. हा 
मोठा च ग ण समिला पाजहिे. 
 

जििोबा—‘अिासस्ति-र्ोग’ हा शब्ि अभािरूप आहे. त्र्ािें अिासस्ति िको म्हणिे कार् पाजहिे हें 
कळि िाहीं, हें खरें पण िो शब्ि ‘साधि-िशयक’ आहे. आजण ‘समत्िर्ोग’ हा शब्ि ‘साध्र्-िशयक’ आहे. 
समत्ि साधािर्ाचें अिासतिीिें च. अिासस्ति-र्ोग र्ा िािंािं हा ग ण आहे. 
 

जशिािी—परंि  त्र्ा िािंािर एक आके्षप घेण्र्ािोगा आहे. ‘मय्र्ासतिमिाः पािय’ असें भगििंािंीं 
म्हटल्र्ाम ळें  िें िािं पूणयपणें सािय ठरि िाहीं. 
 

जििोबा—मय्र्ासति म्हणिे च अिासतिीची ि सरी बािू. 
 

जशिािी—िल्लभभाईंिीं स्थििप्रज्ञािर लेखमाला जलजहली. त्र्ािं ‘कामात्िोधोऽ जभिार्िे’ र्ा 
िातर्ािरचें त्र्ाचंें जलखाण बरोबर झालें  िाहीं. 
 

जििोबा—कामाला अडिळा झाला िर च िोध उद भििो ही च कीची कल्पिा होऊं िरे् म्हणूि 
गीिाईंि “िोध कामािं ठेजिला” अशी भाषा िापरली आहे. 
 

जशिािी—ज्ञािेश्वरािंीं िर िेि काम उपिला । िेि िोध आधीं जच ठेला, असा ‘आधीं’ शब्ि 
घािला आहे. 
 

जििोबा—ज्ञािेश्वराचंी अशी प ष्ट्कळ जठकाणीं ‘सूक्षम दृजष्ट’ आहे. 
 

जशिािी—महाराष्ट्राचा भगूोल जलजहण्र्ाची कल्पिा केली िर त्र्ािं कोणकोणत्र्ा बाबी रे्िील? 
 

जििोबा—िोडा इजिहास त्र्ािं रे्ईल. सियसामान्र् माजहिी िेिा ं रे्ईल. कार्यदृष्टीिें महत्त्िाच्र्ा 
जठकाणाचंी कल्पिा िेिा ंरे्ईल. म ख्र्िः िोडतर्ािं स टस टीि अशी रचिा झाली पाजहिे. बारीक सारीक 
माजहिी जिली िर फार च मोठा गं्रि होईल. र्ा िळेीं मोटार िेिळीला रे्ऊि पोंचली. मोटार िाबंिली. 
िेिळीची काहंीं मंडळी मोटारीििळ रे्ऊि बोलंू लागली. 
 

मंडळी—िेिळीला कार्यिम ठेिािर्ाचा कीं िाहीं? 
 

जििोबा—िाहीं. मागल्र्ा िळेीं िेिळीला आलों च होिों. आिा ंिागझरीचा कार्यिम ठरलेला आहे. 
ि च पकडलें  िर प ढें परि रे्िािंा पाहंू—(मोटारिाला मोटारींिूि उिरूि कोठें गेला होिा. िो र्ािा 
म्हणूि िेिळीची मंडळी ‘िाह्यात् िाह्यात्’ म्हणूि त्र्ाला हाकंा मारंू लागली.) 
 

जशिािी—‘िाह्यात्’ िािं आहे मोटारिाल्र्ाचें? 
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मंडळी—लहािपणीं िाह्यािपणा करीि असेल म्हणूि िाह्यात् िािं पडलें . आिा ंसिय िण त्र्ाला 
िाह्यात् िािंािें च हाकंा मारिाि. 
 

जििोबा—िाहीि िािं असेल, त्र्ाचा िाह्यात् अपभं्रश झाला. 
 

जशिािी—महाभारिकालीं र् द्ध रात्रीं करािर्ाचें िाहीं असा जिर्म होिा. पण रामार्णकालीं िसें 
जिसि िाहीं. 
 

जििोबा—रामार्णािंलें  र् द्ध राक्षसाचंें होिें िसें महाभारिािंलें  िव्हिें. 
 

जशिािी—काकासाहेबािंीं मिाच्र्ा श्लोकाचंी एक आिृजत्त काढली िी पाजहली कार्? 
 

जििोबा—पाजहली. त्र्ािं प्रथिाििेंि काकासाहेबािंीं िोि महत्त्िाचे म दे्द माडंले आहेि. 
 
(१) मिाचे श्लोक म्हणणारी “िीजिजशक्षकाचंी फौि” जिमाण करािर्ाची होिी समिांिा (२) मिाला च का ं
बोध केला? र्ा संबधंींच्र्ा काकासाहेबाचं्र्ा कल्पिा अजिशर् उत्तम कल्पिा आहेि. 
 

जशिािी—िािासाहेब िेि म्हणिाि कीं “परपीडेिरी िसािें अंिःकरण” ही अवहसेची मर्ािा 
असािी. आत्मसंरक्षणािय वहसा चालेल पण ि सऱ्र्ािर आिमण करण्र्ाची इच्छा िको. 
 

जििोबा—जहटलर जह हें च म्हणिो. िो क ठें परतर्ािर आिमण करिो असें म्हणिो आहे? 
आत्मसंरक्षणाची च त्र्ाची भाषा आहे. 
 

जशिािी—जिरपिाि अवहसा ही अिीजि आहे असें सािरकर सागंूं लागले आहेि. 
 

जििोबा—िशीं पाश्चात्र्ािं जह मिें आहेि. एक िण िर मला म्हणि होिा मि ष्ट्र् हा सिांि उत्िािं 
प्राजण असूि मि ष्ट्र्िेहाजशिार् पशूिंा सद गजि िाहीं. म्हणूि पशूचंें मासं माणसािें खाण्र्ािं त्र्ाला सद गजि 
िेण्र्ाचें प ण्र् आहे.—मोटार िागझरीला आली. सियिण उिरूि खंडेराि िाधिाचं्र्ा बगीच्र्ािं गेले. 
गािंाच्र्ाििळ च पण अलग असा हा स ंिर बगीचा असूि, त्र्ािं एक लहािशीं राहण्र्ाची िागा जह केली 
होिी. बसण्र्ासाठीं एक माडंि घािला होिा. माडंिासमोर बैल बाधंण्र्ाची िागा होिी. माडंिाला लागिू 
मागच्र्ा बािूला संत्री, मोसंबीं लािलेलीं होिीं. जिजहरीला जिप ल आजण गोड पाणी असे. भािीपाला 
लािण्र्ाची सोर् त्र्ाम ळें  चागंली च झालेली होिी. खंडेराि िाधि हे र्ा गािंचे प्राण म्हटलें  िरी चालेल. 
त्र्ाचंें जठकाणीं धैर्य, शौर्य, धडाडी हे ग ण चागंले च जिकजसि झालें  होिें. गािंािं िे म्हणिील िें झालें  च 
पाजहिे अशी गािंािर त्र्ाचंी पकड होिी. त्र्ाचं्र्ा पाठीमागें हा १०/१२ शें िथिीचा गािं कोणिी जह 
थिाियत्र्ागाची गोष्ट करण्र्ासाठीं िर्ार असे. १९३० मध्र्ें त्र्ाचं्र्ाबरोबर गािंािूंि ५० स्त्रीप रुष िेलमध्र्ें गेले 
होिे. शरीरािें जह िे जधप्पाड होिे. आश्रमीर्ाशंीं त्र्ाचंा चागंला च पजरचर् असे. िे िसल्र्ाम ळें  गािंािं आजण 
त्र्ाचं्र्ा बगीच्र्ािं एक प्रकारची उिास छटा पसरली होिी. आचार्य स टले ित्पूिीं िोि च जििसापूंिी १३ 
िािेिारी १९४० रोिी त्र्ाचंें िेहािसाि झालें . एक चागंला कार्यकिा गेला. म द्दाम आचार्य िागझरीला 
रे्ण्र्ाचें जह हें च कारण होिें. िेव्हा ंआल्र्ाबरोबर खंडेरािाचं्र्ा सबंंधीं हकीकि थिाभाजिकपणेंच जिचारली. 
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िागझरीच्र्ा िमलेल्र्ा मंडळींिीं जह सिय हकीकि सजिथिर रीिीिें साजंगिली. र्ािंिर जफरिा ंजफरिा ंचचा 
स रंू झाली. 
 

जशिािी—िािाचं्र्ा अभगंाचंी जििड फार स ंिर िऱ्हेची झालेली आहे. त्र्ािं सोपेपणा प ष्ट्कळ आहे. 
पण काहंीं भाग गढू िाटिो च. त्र्ािं िािाचंी ओळख करूि घेण्र्ाची दृजष्ट िसली िरी िािाचंी चागंली 
ओळख होिे. 
 

जििोबा—अशा मोकळ्र्ा अभगंािं िािाजिक सिंाचंें िसें िशयि होिे असें त्र्ाचं्र्ा प्रबंधगं्रिािं होि 
िाहीं. िािाचं्र्ाप्रमाणें ज्ञािेश्वराचंें जह अभगं जििडले आहेि. स मारें १५० झाले आहेि. िामिेिाचें अजधक 
होिील. आजण ि कारामाचे सिांि ज्र्ाथि होिील. 
 

जशिािी—एकिािाचं्र्ा अभगंािं जचत्तश जद्ध, िामथमरण, सत्संगजि िगैरे प्रिाह िाखिला असला 
(प्रथिाििेंि) िरी ४० जिभागाचंी िीट कल्पिा रे्ि िाहीं. 
 

जििोबा—पजहल्र्ा प्रकरणािं अजित्र्-भाििा साजंगिली. ि सऱ्र्ािं कमयर्ोगाची प्रािजमक अिथिा 
आहे. हा िेजिसािा अभगं गीिेच्र्ा आपूर्यमाणम् र्ा श्लोकाशीं िाडूि पाहण्र्ािोगा आहे. सम द्रापेक्षा ंर्ोगी 
श्रेष्ठ असें र्ािं िाखजिलें  आहे, िें जिशषे आहे. ४ थ्र्ा प्रकरणािं साधि-श जद्ध आहे. पाचंव्र्ा प्रकरणािंला 
पजहला च श्लोक गीिेच्र्ा ७ व्र्ा अध्र्ार्ाची आठिण करूि िेिो. त्र्ाच्र्ा ह्याप ढच्र्ा श्लोकािं लक्षणा 
साजंगिली आहे. 
 

जशिािी—२८ व्र्ा प्रकरणािंला हा १९४ िा अभगं आई म्हणि असे. 
 

जििोबा—होर्, आईचे अभगं घेऊि च टाकले ह्यािं. काहंीं काहंीं जिचार पाहण्र्ािोगे आहेि. हा 
जिसाव्र्ा प्रकरणािंला ३८ िा अभगं “संि मार् बाप म्हणिा ं। लाि िाटे बह  जचत्ता” हा जिशषे जिचार आहे. 
हा जिचार अगिीं िीव्रिेिें माडंला आहे. संिािंा मार्बाप म्हणिािंा लाि िाटिे म्हटलें  आहे. 
 

जशिािी—काहंीं काहंीं अभगं आजण इिर संिाचें अभगं र्ािं प ष्ट्कळ सादृश्र् जिसिें. 
 

जििोबा—१७ र्ा प्रकरणािंला ११७ िा श्लोक ज्ञािेश्वरीसारखा च आहे. हें प्रकरण हजरकीियिाचें 
आहे. (२० व्र्ा प्रकरणािंला १४० िा अभगं संि केिळ घािकी). हा जिचार जह पाहण्र्ािोगा आहे. असें 
एकिािी भििें र्ा प थिकािंले अिेक जिचार िाखजिले गेले. िंिर जिराळ्र्ा जिषर्ािंर बोलणें स रंू झालें . 
 

जशिािी—सिोिर्ािं ईशािाथर्ोपजिषिािरचें जलखाण छापलें  गेलें  आहे. मराठींि त्र्ाचें प थिक 
िर्ार केलें  िर? 
 

जििोबा—िें ईशािाथर्ोपजिषद बापूंसाठीं च जलजहलेलें  आहे. छापािर्ाचें िर अजधक जलहािर्ास 
पाजहिे. 
 

जशिािी—गीिेच्र्ा िोडीचें जलखाण सथंकृिािं ि सरें कोणिें िाखजििा ंरे्ईल? 
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जििोबा—गीिेच्र्ा िोडीचें िव्हे परंि  त्र्ा जिशिेें पाहिा ं रे्ईल असें एक र्ोगशास्त्र आहे. संर्माचें 
शास्त्र च त्र्ािं बिििू टाकलें  आहे. आजण ि सरा गं्रि म्हणिे ब्रह्मजिदे्यचा. म्हणिे उपजिषिें, बार्बल ि इिर 
गं्रिािं प ष्ट्कळशी रूपकात्मकिा आहे. गीिा हें जबिचकू शास्त्र असूि शास्त्राची ककय शिा त्र्ािं िाहीं. 
 

जशिािी—गीिा हा ित्त्िदृष्ट्ट्या साियभौम गं्रि आहे. पण िो वहि  धमाच्र्ा िािािरणािंला गं्रि आहे. 
 

जििोबा—गीिेंि वहि धमाचा अध्र्ार् १० िा, पण त्र्ा अध्र्ार्ािंल्र्ा गोष्टींिा भगििंािंीं जह फार 
महत्त्ि जिलें  आहे, असें िाहीं. त्र्ािं च त्र्ािंीं म्हटलें  आहे “अििा बह िैिेि वक ज्ञािेि ििाि यि?” 
गीिेजशिार्चे गं्रि पहािर्ाचे िर भागिि पाहिा ं रे्िें. त्र्ािंलें  काहंीं श्लोक िर फार च गोड आहेि. 
मि थमृिींि जह ‘ऋषर्ो िीघयसंध्र्त्त्िाि....इत्र्ाजि थििंत्र जिचार आढळिाि. जिष्ट्ण सहस्त्रिाम जह गोड आहे. 
 

जशिािी—जिष्ट्ण सहस्त्रिामािं जिशषे कार् आहे? 
 

जििोबा—ईश्वराच्र्ा िािंािें जसद्धािं गाऊि िाखजिण्र्ाची पद्धजि जिसिे त्र्ािं ‘धमय गोप्िा’ म्हटलें  
कीं ‘र्िा र्िा जह धमयथर्—’ र्ाचें थमरण होऊि िािें. काहंीं रचिा छंिािं बसण्र्ाच्र्ा दृष्टीिें केलेली 
आहे—“भिूभव्र् भित्प्रभ ः” अशासारखी. 
 

जशिािी—समिांचे अभगं िगैरेंची जििड कोणत्र्ा धोरणािें करण्र्ाची कल्पिा आहे? 
 

जििोबा—समिय मिाच्र्ा श्लोकािं चागंले प्रकट होिाि. त्र्ाला अि सरूि च जििड करािर्ाची 
आहे. 
 

जशिािी—िेलमध्र्ें गीिेिर काहंीं साजंगिलें  कार्? 
 

जििोबा—र्ा िळेीं िागपूर िेलमध्र्ें २४ प्रिचिें झालीं. 
 

जशिािी—पण िीं िेिें कोणी उिरूि घेिलीं िसिील? 
 

जििोबा—िाहीं. पण जब्रिलाल जबर्ाणी रोि काहंीं िरी प्रश्ि घेऊि रे्िाि. त्र्ािंा १/१॥ िास िेिो. 
िे मात्र उिरूि घेिाि. 
 

र्ाप ढील कार्यिम िेिण जिश्राजंििंिर शाळेंि ठेिण्र्ािं आला होिा. िेिें च िकली उपासिा जह 
झाली. िंिर जशक्षकािंीं म लाचें कार्यिम करजिले. वहि महासभा आजण काँगे्रस असे िोि िाि र्ा जबचाऱ्र्ा 
कोिळ्र्ा म लाचं्र्ाकडूि पाठ करििू त्र्ाचा संिाि करण्र्ािं आला. खेड्ािं िोंपरं्ि उच्च ििाचे जशक्षक 
िाि िाहींि िोंपरं्ि कोणिी जह जशक्षण र्ोििा असो, म लािंा उत्तम जशक्षण जमळणें ही गोष्ट शतर् िाहीं. र्ा 
कार्यिमािंिर शाळेच्र्ा मिैािािं आचार्ांच्र्ा हथिें झेंडा फडकजिण्र्ाचा कार्यिम होऊि मंडळी परिली. 
संध्र्ाकाळ झाली. पक्षी आपापल्र्ा घरट्यािं िाऊं लागले. ग रें घरीं परि रे्ऊं लागली. त्र्ाचं्र्ा 
गळ्र्ािंल्र्ा घंटाचंा आिाि होऊं लागला. Those evening bells, How many a tell their music tells! 
त्र्ा घंटाचं्र्ा मध र भाषेचा भाि कोण सागंणार?—मंडळी िोडा िळे माडंिािं बसली. गदे्रिींिीं सत्र्ाग्रहाचीं 
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पद्यें जििोबािींिा िाखजिलीं. त्र्ािं जब्रजटश र् द्धास मिि करणें ‘हराम’ आहे असें एक िातर् होिें. िें 
जििोबािींिीं बिलण्र्ास साजंगिलें . “हराम” म्हणिे िज्र्य एिढा च मूळ अिय असला िरी मराठींि त्र्ाचा 
जिपरीि अिय होिो हें त्र्ाचें कारण होिें. संध्र्ाकाळ झालीं. माडंिािं जििोबािी िेिण्र्ास बसले. 
आिूबािूला जशिािी, रामेश्वरिी, गंगूिाई, िगडूभाऊ, चाििसभाऊ, ब द्धसेि—अशी मंडळी बसलेली 
होिी. इितर्ािं बोलणें चालू असिा ंच गंगूिाईसं जफट आली. त्र्ाम ळें  त्र्ा पडल्र्ा. रामेश्वरिींिीं त्र्ािंा 
सािध केलें . िोडा िळे मग त्र्ा च जिषर्ािर बोलणें झालें . 
 

कोणी िरी—जफट म्हणिे बशे जद्ध च िा? 
 

जशिािी—िाहीं. बेश द्ध अिथिेंि मि ष्ट्र् लिकर सािध झाला िाहीं िर मरण्र्ाची धाथिी आहे. पण 
जफट्टमध्र्ें िशी धाथिी म ळीं च िाहीं. डॉतटर लोकािंा अिूि त्र्ाचा उलगडा झाला आहे असें म्हणिा ंरे्ि 
िाहीं. 
 

जििोबा—अिूि मािसशास्त्रािंल्र्ा प ष्ट्कळ गोष्टी कळािर्ाच्र्ा च आहेि. जकत्रे्काचं्र्ा अंगािं रे्िें 
हा कार् प्रकार आहे र्ाचा जह काहंीं िीट उलगडा झालेला िाहीं. 
 

जशिािी—पण ही गोष्ट िक्की आहे कीं, अंगािं रे्णें, जफट रे्णें अशा गोष्टी जस्त्रर्ा ि म लें  र्ाचं्र्ािं 
ज्र्ाथि जिसिाि. 
 

जििोबा—कारण त्र्ाचं्र्ािं भाििेचें प्राबल्र् अजधक. त्र्ाचं्र्ािर कोणत्र्ा जह गोष्टीचा िाबडिोब 
पजरणाम होिो. 
 

जशिािी—अज्ञाि अिथिेंि ज्ञाि ग्रहण करण्र्ाला भाििामर्िा अि कूल आहे. त्र्ाम ळें  च लहाि 
म लें  कोणिी जह गोष्ट लिकर ग्रहण करिाि असें जिसिें. मग ही स्थिजि चागंली असें का ंम्हणूं िरे्?” 
 

जििोबा—भाििेबरोबर िकय  जह िाढला पाजहिे. भाििा आजण िकय  हीं सारखींच िाढि गेलीं 
पाजहिेि. मोठेपणीं िकय  िाढिो पण भाििा कमी होिे हें उपर्ोगी िाहीं. िोहींचा पूणय मेळ असािर्ास 
पाजहिे. र्ाला च ज्ञािेश्वरािंीं ‘मि ब द्धीचें साम्र् म्हटलें  आहे.’ 
 

—इितर्ािं िध्र्ाहूि सार्कलिरूि भाऊ आला. जििसभर सरंिाम कार्ालर्ाचें काम करूि 
५/५॥ ला कार्ालर् बंि करूि अधंारािूंि सार्कलिर ५/६ मलै रथिा िाईट असिा ंधडपडि रे्णें ही गोष्ट 
सत्सहिासाच्र्ा आिडीजशिार् कशी होणार? जििोबािंा जह त्र्ाच्र्ा रे्ण्र्ाचें आश्चर्य िाटलें . सिांचीं िेिणें 
होऊि प्राियिा झाली. प्राियिेंि एकिािाचंीं भििें म्हणण्र्ािं आलीं. व्र्ाख्र्ािाला अिूि िोडा िळे होिा. 
िेव्हा ंप न्हा ंबोलणें स रंू झालें . 
 

जििोबा—िमयिीची र्ा िळेची लढाई जिलक्षण जशथिीची आजण कार्यक शलिेची झाली. िमयिामंधे 
व्र्िथिाशस्ति जिलक्षण जिसिे. ७०/७० लाख फौि अगिीं स व्र्िस्थिि चालजिणें हे सामान्र् काम िाहीं. 
 

जशिािी—इंग्लंडची ही जचकाटी असामान्र् म्हटली पाजहिे. 
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जििोबा—होर्. इंग्रि लोकािं जचकाटीचा ग ण फार मोठा आहे. धीर खचूं ि िेिा ंशािंपणें आपलें  
ध्रे्र् जधम्मेपणािें साध्र् करण्र्ाची त्र्ाचंी हािोटी र्ा िळेीं जह असामान्र् आहे. िेपोजलर्िचा इंग्रिाचं्र्ा 
जधम्मेपणाम ळें  च परािर् झाला. 
 

जशिािी—र्ा दृष्टीिें पाजहलें  िर आपल्र्ा चळिळी अिूि प ष्ट्कळ च मागें आहेि असें जिसिें. 
 

जििोबा—र्ा िळेची बापूंची चळिळ प ष्ट्कळ जशथिीिें चाललेली आहे. एका माणसाच्र्ा िंत्रािें 
जबिििार सिय कामें चालि आहेि. र्ा जशथिीचा सरकारिर प ष्ट्कळ पजरणाम झालेला आहे. 
 

—र्ा िळेीं व्र्ाख्र्ािाची िळे झाल्र्ाचें सागंण्र्ािं आलें . मंडळी उठली. व्र्ाख्र्ािाची िागा ििळ 
च होिी. िेिें उंच व्र्ासपीठ िर्ार केलें  होिें. माणसाचंी जचक्कार गिी होिी. जस्त्रर्ा जह प ष्ट्कळ िमल्र्ा 
होत्र्ा. आरंभीं शाळेंिल्र्ा एका लहाि परंि  धीट म लािें पद्यगार्ि केलें . िंिर िागझरींिल्र्ा १०–१२ 
संथिािंफे स िाचे हार घालण्र्ािं आले. “माझ्र्ा खेडेगािंािंल्र्ा भािािंो आजण बजहणींिों” असें संबोधि 
करूि जििोबािींिीं व्र्ाख्र्ािाला स रुिाि केली. र्ा िळेीं ८॥। िािले होिें. सरकारी जरपोटयर जरपोटय घेि 
होिे. इकडे ब द्धसेि आजण भाऊ पािसे र्ािंीं ही जरपोटय घेण्र्ास स रुिाि केली. व्र्ाख्र्ािाचा पूियभाग 
थिाभाजिकपणें च खंडेरािासंबंंधींचा होिा. खंडेराि बहाि र होिे, त्र्ाचंी जहम्मि, लोकसेिचेी िळमळ, मला 
माहीि होिी. त्र्ाम ळें  मी सत्र्ाग्रह करीि िेव्हा ं िागझरीला िाईि अशी माझी कल्पिा होिी च. २६ 
िारखेला थिािंत्र्र्जिि आहे त्र्ा च जििशीं खंडेराििींचे १२ जििस पूणय होिाि. पण िोंपरं्ि सरकार मला 
बाहेर राहंू िेईल र्ाची शाश्विी िाहीं. म्हणिू मी म द्दाम आि रे्िें आलों. खंडेराि गेले. आपण जह िाणार च 
आहो. र्ा िगािं कार्मचा कोणी च राहणार िाहीं. िेव्हा ं सिांिीं त्र्ाचें ग ण घ्र्ाि.े त्र्ाचें िोष त्र्ाचं्र्ा 
िेहाबरोबर गेले. त्र्ाचें ग ण घ्र्ाल िर त्र्ािंा हृिर्ािं साठंिलें  असें होईल. आजण ग ण ि घ्र्ाल िर त्र्ािंा 
मारूि टाकलें  असें होईल. िेह गेल्र्ाचें ि ःख िाहीं. आत्मा कधीं मरि िसिो. त्र्ाचंें कार्य प ढें चालिा िर 
त्र्ािंा आिंि होईल. असा पूिाधय झाल्र्ािंिर उत्तराधांि िेहमींचे सिय र् द्धजिरोधजिषर्क म दे्द िर साजंगिले 
च पण एका महत्त्िाच्र्ा ििीि म द्याचें र्ा जठकाणीं आजिष्ट्करण करण्र्ािं आलें . अवहसेच्र्ा र्ोगािें शत्रूचा 
जमत्र बिजििा ं रे्िें. िाल्र्ा कोळ्र्ाची गोष्ट ि म्हालंा माहीि आहेच. िाल्र्ा कोळ्र्ािें िारिािर हल्ला 
करण्र्ासाठीं म्हणूि चाल केली असिा ं िारि शािंपणें उभे राजहले. िी िारिाचंी शाजंि पाहूि च िाल्र्ा 
कोळी चजकि झाला आजण शिेटीं िाल्र्ा कोळ्र्ाला िारिािें उपिेश करूि त्र्ाच्र्ा पापकमापासूि त्र्ाला 
परािृत्त केलें . ही गोष्ट िर सिांिा च माहीि आहे. आिा ंप्रश्ि असा करिाि कीं ि मची गोष्ट अगिीं खरी 
आहे. पण सगळे च िारि कसें होऊं शकिील? िर त्र्ाला उत्तर असें कीं, सगळे च िारि िाहीं झाले िरी 
चालू शकेल. आि िमयिीमध्र्ें कार् सगळे च जहटलर आहेि? जहटलर एक च आहे. पण त्र्ा एका 
जहटलरच्र्ा िंत्राप्रमाणें सिय िण चालिाि. एका जशथिीिें राहिाि. त्र्ाप्रमाणें िारि एक च असला—गाधंी 
एक च असला िरी आि आपण सिय त्र्ाचं्र्ा जशथिीबरह कूम िागूं िर जहटलरप्रमाणें आपल्र्ाला अवहसेिें जह 
मोठमोठे पजरणाम घडििू आणिा ंरे्िील. — हा ििीि महत्त्िाचा म द्दा हें च िागझरी च्र्ा भाषणाचें िैजशष्ट्ट्य 
होिे. भाषण झाल्र्ािंिर बह िेक सिय मंडळी शाळेंि झोपलीं. ६ िािेपरं्ि उठिू ंिका. प्राियिा त्र्ािंिर करंू 
असें सागंूि जििोबािी बगीच्र्ािंील माडंिािं जििले. जिि ेमंि झाले. सिय िण झोपी गेले. आकाशािंील 
रत्ििीप मात्र िागि होिे. अििा िागि होिे िरी कोणी म्हणाि?े 
 

िेिं न बािी बुझ नकह जािी । 
नकह जागि नकह सोिी । नजर न आिे आिमज्योिी ॥ 
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जििाकं १९ िािेिारी १९४१. 
 
३. सोनेगािंिा सत्यािह : 
 

जििोबािी जििले होिे त्र्ा िागझारीच्र्ा बगीच्र्ािं शिेारीं टोपल्र्ािं झाकंलेलीं प ष्ट्कळ कोंबडीं 
होिीं. त्र्ािंीं पहाटें िीि िािल्र्ापासूि ऱ्हथि-िीघय-प्ल ि थिरािं ओरडण्र्ाला स रुिाि केली. त्र्ाम ळें 
जििोबािींची झोपमोड होऊि िे अगोिर च उठले ि त्र्ािंी प्राियिा जह म्हटली. १/२ माणसें र्ा िळेीं िागीं 
होिीं. बाकीची मंडळी सहा िािेपरं्ि शाळेंि झोपूि राजहली. थिाि िगैरे आटोपूि सोिेगािंला िाण्र्ाची 
िर्ारी केली गेली. जििोबािींची खाण्र्ाजपण्र्ाची सिय व्र्िथिा िगडूभाऊ, ब द्धसेि मोठ्या मेहििीिें करीि 
असि. त्र्ािंा िही लागे. िें िळेोिळेीं जिरिण्र्ाचें काम पडे. त्र्ाचंी सिय भाडंी िगैरे त्र्ािंीं अलग काढूि 
ठेिलीं. आिा ंजििोबािींचा सकाळचा फराळ झाल्र्ािर जिघािर्ाचें अशी, िर्ारी झाली. जििोबािी सकाळीं 
न्र्ाहारी घेि होिे. संभाषण चालू होिें. गदे्रिी, मोघेिी, चाििस, िगडूभाऊ, सीिारामिी, जशिािी, 
रामेश्वरिी इत्र्ाजि मंडळी बठैकीिर बसलेली होिी. 
 

जशिािी—आिच्र्ा सिंाजंिषर्ीं सामान्र्िः आिर जिसि िाहीं. ५०० िषांपूिींच्र्ा सिंाजंिषर्ीं आिर 
िाटिो. िथि िः मागच्र्ाचंी भिूकाळामं ळें  आपल्र्ाला िीट कल्पिा जह रे्ऊं शकि िाहीं. 
 

जििोबा—भिूकाळािंल्र्ा संिाचंी बरोबर कल्पिा रे्ऊं शकेल. िसा रेजडओिर िूरचा आिाि 
बरोबर ऐकंू रे्िो म्हणिाि िशी भिूकाळािंली सिय कल्पिा बरोबर ग्रहण करिा ंरे्ईल. 
 

जशिािी—म्हणिे मागच्र्ा काळािं िािा ंरे्ईल असा अिय समिािर्ाचा कार्? 
 

जििोबा—होर्. आिाि िसा सियत्र पसरिो, रेजडर्ोिें िो ग्रहण होिो; त्र्ाप्रमाणें कोणिा जह जिचार 
िष्ट होि च िाहीं. िो सियत्र भरूि च राहिो. िो ग्रहण कसा करािा हा च प्रश्ि आहे. ग्रहणसामथ्र्य मात्र 
सियत्र असि िाहीं. ज्र्ाला ग्रहणसामथ्र्य आहे. त्र्ाला मागच्र्ा सिंाचंी जबिचूक कल्पिा रे्ऊं शकेल. 
 

जशिािी—भिूकाळाप्रमाणें मग भजिष्ट्र्काळािं जह िािा ंरे्ईल कार्? 
 

जििोबा—भजिष्ट्र्काळािं िाण्र्ाचा प्रश्ि च िाहीं. 
 

जशिािी—भिूकाळािंली प्रत्रे्क कृजि जह समिंू शकेल कार्? 
 

जििोबा—प्रत्रे्क कृजि समिण्र्ाची आिश्र्किाच कार् आहे? जिचार हा म ख्र् आहे िा? 
 

जशिािी—मीमासंकािंीं सजृष्ट शब्िप्रभि मािली आहे. र्ाचा अिय िी जिचारापंासूि उत्पन्न झाली 
असा मािािा लागेल. 
 

जििोबा—होर्. जिचार आजण भाषा अलग राहंू च शकि िाहींि. िाथिजिक आपण िें िें पाहिों िो 
एक जिचार आहे. सजृष्ट ज्ञािथिरूप आहे. म्हणिू ज्ञािेश्वरािंा जिच्र्ािूंि अिेक िऱ्हेिें बोध जमळजििा ंआला. 
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मी उन्हािं जफरि होिों. सहि समोरच्र्ा झाडाकडे लक्ष गेलें . ििीि पािामं ळें  झाड अगिीं जहरिेंगार जिसि 
होिें. िरूि प्रखर ऊि िापि होिें. िरी िें जहरिेंगार राजहलें  होिें. िेव्हा ंमला जिसलें  कीं हा एक थिच्छ 
जिचार च उभा आहे झाडाच्र्ा रूपािें. िरूि िपथर्ा आंिूि भतिीचा ओलािा. िरूि अिासस्ति आंिूि 
भस्ति. 
 

जशिािी—पण सृष्टींिील प्रत्रे्क िथि  हा अम क च जिचार आहे असें कसें म्हणिा ंरे्ईल? ि सऱ्र्ा 
कोणाला त्र्ािूंि आणखी काहंीं जिचार स चेल. 
 

जििोबा—हा च सग णािंला िोष आहे. सग ण हें जिजिध-थिरूप आहे. जिग यणाचें िसें िाहीं. जिग यण 
जिजश्चि एकथिरूप आहे. छोटेलालिी जिजहरींि पडूि िारलें . िेव्हा ं मी हाच जिचार साजंगिला होिा. 
अव्र्ति िशा जिजश्चि आहे. पण व्र्ति हें भ्रमात्मक आहे. एक िण मला एकिा ं म्हणाला मोठ्या 
माणसािंिळ राहूि लहाि माणसाचंा जिकास होि िाहीं. िसा मोठ्या झाडाच्र्ा सािलींि लहाि झाडांचा 
जिकास होि िाहीं. मीं त्र्ाला उत्तर जिलें  ही गोष्ट च कीची आहे. मोठा मि ष्ट्र् हा थिािी कस्ल्पला िर हें 
म्हणणें बरोबर आहे. पण िो िर जिथिािी असेल िर त्र्ाच्र्ापासूि लहािाचा फार्िा झाला च पाजहिे. 
सृष्टीच्र्ा िशयिािें जभन्न जभन्न जिचार उत्पन्न होिील हें सृष्टींचें िैभि जह आहे. 
 

जशिािी—सृष्टीचा जित्र् पजरचर् झाल्र्ाम ळें  व्र्ािहाजरक दृजष्ट च डोळ्र्ाप ढें उभी राहिे. शणे 
पाजहलें  कीं सारिणाचा एक पिािय र्ा जशिार् िेिें अजधक िशयि होि िाहीं. परंि  ज्ञािेश्वराचंें िसें जिसि 
िाहीं. त्र्ािंा अगिीं साध्र्ा िथिंूमधूि जिराळें  च िशयि होि असािें असें जिसिें. 
 

जििोबा—म्हणूि च सजृष्ट ही मार्ा आहे असे म्हणण्र्ाकडे त्र्ाचंा कल िाहीं. सजृष्ट ब्रह्मथिरूप च 
आहे. फति िी साकार झाली. जिचार हा आकाराला आला. 
 

जशिािी—लेण्र्ामंध्र्ें असें च जिसूि रे्िें. 
 

जििोबा—अव्र्ति िडे्ािाकंड्ा पियिािं लेणें अप्रकट च आहे. िरेूळचें लेणें पाजहल्र्ािर 
ज्ञािेश्वरािंीं ज्ञािेश्वरीला ‘िेशीकार लेणें’ म्हटलें  आहे. त्र्ाचा अिय लक्षािं आला. 
 

जशिािी—अविठ्याचें लेणें पाजहलें  कार्? 
 

जििोबा—िाहीं. 
 

जशिािी—जग्रजफि साहेबािंीं अविठ्यािर एक स ंिर प थिक जलजहलें  आहे. 
 

जििोबा—र्ा इगं्रिी भाषेिें ज्ञाि मेलें . 
 

मोघेिी—इंग्रिी िको असेल िर जशकंू िरे् पण जिच्र्ाम ळें  ज्ञाि मेलें  कसें? 
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जििोबा—अशीं च प ष्ट्कळशीं प थिकें  जलहूि ठेिलीं त्र्ािंीं. त्र्ाम ळें  बसल्र्ा बसल्र्ा प थिकें  िाचिाि 
आजण ज्ञाि झालें  असें आमचे लोक माििाि. प्रत्र्क्ष ज्ञाि कार् प थिकाच्र्ा माजहिीिें होिें? 
 

मोघेिी—मग मराठींि अशीं प थिकें  जलजहलीं िर? 
 

जििोबा—िरी जह ज्ञाि मरेल च. वहि थिािची माजहिी जमळजिण्र्ासाठीं मि ष्ट्र् जफरंू लागला िर 
त्र्ाला केिढा अि भि जमळेल? रथत्र्ािं ग िरािी, मारिाडी, बंगाली—जकिी िरी भाषाचंा पजरचर् होईल. 
पोषाख, न्र्ारीरीजि, िीियके्षत्रें, साध सिं, संथिा—र्ा सगळ्र्ाचंें प्रत्र्क्ष ज्ञाि कार् प थिकािंीं होणार आहे? 
मला िर हीं प थिकें  पाजहलीं म्हणिे ि कारामबोिाचंा अभगं आठििो— 
 

कामक्रोध आड िणडिें पिशि । राणहिंा अनंि पैिंीकडे 
 
िसें र्ा प थिकाचं्र्ा पलीकडे ज्ञाि आहे. प थिकें  ओलाडूंि गेल्र्ाजशिार् ज्ञाि लाभािर्ाचें िाहीं. 
 

गदे्रिी—मग इंग्रिीिें च ज्ञाि मेलें  असें का ंम्हणिा?ं प थिकािें ज्ञाि मेलें  असें म्हणािें पाजहिे िर. 
 

जििोबा—त्र्ाचें कारण आहे. त्र्ा लोकािंा इकडची दृजष्ट िाहीं. ि सिी माजहिी जमळििू कसला 
िरी भलिा च पोषाख िे जिला चढििाि. अबचूें सूर्यमंजिर पाहूि त्र्ािंीं जलजहलें  आहे कीं, िी क ठली 
ग्रीकाचंी का आणखी कोणाची पद्धजि पाहूि हें मजंिर बाधंलें  असािें ि त्र्ािरूि िें इितर्ा िषांपूिींचें असािें. 
कारण कार् िर मंजिरािं बाहेर इिकी िकशी वकिा कला िाखिीि िाहींि, जििकी आिं िाखजििाि. 
सूर्यमंजिरािं आिं-बाहेर सियत्र सारखी च कला िाखजिली आहे. त्र्ािंा सूर्यिेििेची कल्पिा िाहीं. सूर्य ही 
प्रकाशाची िेििा आहे. आंि-बाहेर सियत्र प्रकाश िेणाऱ्र्ा िेििेच्र्ा मजंिरािं आिं-बाहेर साम्र् असािर्ाचें 
च. ही दृजष्ट त्र्ािंा िाहीं. 
 

जशिािी—जिरुतिकारािंीं ऐजिहाजसक रथिा सोडूि िेऊि एका शब्िाच्र्ा अिेक व्र् त्पत्त्र्ा 
स चजिल्र्ा र्ािं ित्त्ि कोणिें आहे? 
 

जििोबा—प्रत्रे्क िथि  ही अिंि भाि िशयजिणारी आहे. हे भाि िाखजिण्र्ाचा जिरुतिकारािंीं प्रर्त्ि 
केला आहे. त्र्ाचंा प्रर्त्ि आध्र्ास्त्मक आहे. 
 

जशिािी—शब्िािूंि च िे भाि िाखजिण्र्ाचा अट्टहास का?ं 
 

जििोबा—कारण आपण ज्ञािपूियक शब्ि-संकेि करिों. त्र्ा त्र्ा िथिूला शब्ि र्ोिला हा 
जिचारपूियक—ज्ञािपूियक र्ोिला आहे. िेव्हा ंशब्िािूंि च िे भाि िाखिािर्ाचे. 
 

जशिािी—जिचार च आकाराला रे्ऊि िगािंल्र्ा िथि  झाल्र्ा असें मािलें  िर िगािंल्र्ा िथिंूि 
रूपािंर होिें िसें जिचाराचंें होिें कार्? 
 

जििोबा—जिचाराचंेंजह रूपािंर होिें. जिचार अव्र्ति-िशलेा िािाि. 
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जशिािी—पॉल बं्रटिचें वहि थिािािंल्र्ा साधंूसबंंधींचें एक प थिक मािेकरिींिीं जिलें  होिें. त्र्ािं 
त्र्ािें रमण महषीसंबधंीं फार आिरपूियक जलजहलें  आहे. िें िाचलें  कार्? 
 

जििोबा—पण िोच पॉल बं्रटि आिा ं त्र्ाचं्र्ा अगिीं जिरुद्ध झाला आहे. रमण महषींचा भाऊ 
अरुणाचलाचा मालक च बिला आहे. असें असूि रमण महजषं त्र्ाला काहंीं च सागंि िाहींि असें त्र्ाचें 
म्हणणें आहे. 
 

जशिािी—पॉल बं्रटििें रामकृष्ट्ण परमहंसाचें जशष्ट्र् माथटर महाशर् र्ाचंा फार गौरि केला आहे. 
 

जििोबा—रामकृष्ट्णाचें जशष्ट्र् मला जह भेटले. िे मोठे खोल िसले िरी सरळ जिसले. 
 

जशिािी—जिचार च िािा िथि रूपािें—िगरूपािें आकाराला आला ही गोष्ट पटिे पण केिळ 
मघाच्र्ा झाडाच्र्ा दृष्टािंािें िीट लक्षािं रे्ि िाहीं. 
 

जििोबा—ज्ञािेश्वरािंीं अवहसेचें िणयि केलें  आहे. 
 

िंीिंाकमळें  खेळिें । का ंपुष्ट्पमाळा झेिंिें । 
न करी म्हिे गोफिें । ऐसें होईिं ॥ 
हािंििीिं रोमािळी । यािंागीं आंग न कुरिाळी । 
नखािंी गंुडाळी । बोटािंरी ॥ 

 
र्ािं िखाचंी ग ंडाळी का ंम्हटलें? ही मरू्तिमंि अवहसा आहे. ग ंडाळी झाल्र्ाकारणािें िखाचंीं टोकें  कोणाला 
लागण्र्ाची भीजि िाहीं. किाजचत् कोणाला िख लागलें  च िर ग ंडाळलेला ग ळग ळीि थपशय होईल. हा िो 
िखाचंा ग ंडाळलेला आकार आहे हा अवहसेच्र्ा जिचाराचाच आकार िाहीं का? 
 

जशिािी—होर्. 
 

—र्ािंिर सोिेगािंला िाण्र्ासाठीं सियिण उठले. रथत्र्ांि जह बोलणें चालंू च होिें. 
 

जशिािी—िािासाहेबाचं्र्ा िाग्िेििामजंिरािं समिांिर पाचं प्रिचिें झालीं. त्र्ािं समिांचा 
ब्राह्मणाजंिषर्ींचा पक्षपाि, हजरििाजंिषर्ीं हीि उद गार, धटाजस आणािा धट हे जिचार अग्राह्य आहेि असें 
मीं साजंगिलें  िें िािासाहेबािंा पसंि पडले िाहींि. 
 

जििोबा—समिांच्र्ा हर्ािींि च त्र्ाचं्र्ा जशष्ट्र्ािं भाडंणें लागलीं होिीं. आजण सिांिीं एिढी मोठी 
संघटिा केली होिी म्हणिाि. पण िे गेल्र्ािंिर लगे च िी ि टूि पडली. आजण बह िेक सगळे लोक 
सासंाजरक आजण अजिथिािी झाले र्ाचें कारण कार्? र्ाचीं बीिें समिांि च काहंीं असलीं पाजहिेि. 
 

जशिािी—जिथिाच्र्ा जशष्ट्र्ािंीं जह जिथिाला फसजिलें  होिें. र्ािरूि त्र्ाचा िोष जिथिाकडे कसा 
रे्ईल? 
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जििोबा—जिथिाच्र्ा असमत्िाचा िो पजरणाम आहे. जिथिाला फाशी चढिला हें जह त्र्ाच्र्ा 
असमत्िाचें िशयक आहे. त्र्ाच्र्ा भाषेंि कट िा असली पाजहिे. 
 

जशिािी—र्ा दृष्टींिें ज्ञािेश्वराचंी भाषा आिशय ठरेल. त्र्ाचं्र्ा बालिर्ािं च इिका छळ झाला 
असूि त्र्ािंीं लोकाजंिषर्ीं कोठें जह अि िार उद गार काढले िाहींि. 
 

जििोबा—त्र्ाचें उिाहरण आश्चर्यकारक आहे. अवहसेचें िें फार मोठें उिाहरण आहे. 
 

जशिािी—बापूिींची जह भाषा अशी च िाहीं का? 
 

जििोबा—िें इजिहास ठरिील. बापूंच्र्ा पूिीच्र्ा भाषेंि कट िा आढळूि रे्िे. त्र्ाचं्र्ा भाषेचा जिकास 
होि गेला आहे. 
 

जशिािी—समिांचे काहंीं अग्राह्य जिचार सोडल्र्ास बाकी बह िेक जिचार घेिा ंरे्ण्र्ािोगें आहेि. 
 

जििोबा—त्र्ाचें अग्राह्य जिचार कोणकोणिे त्र्ाची एक र्ािी कर. 
 

जशिािी—िी सहि करिा ंरे्ईल. 
 

जििोबा—समिांचें िें ग प्ि रािकारण आहे त्र्ाचा मी अिय केला आहे जिधार्क कार्यिम. जिधार्क 
कार्यिम म्हणिे त्र्ाचं्र्ा िळेचा त्र्ािंीं ठरजिलेला कार्यिम. 
 

जशिािी—त्र्ाला ग प्ि रािकारण म्हणण्र्ाचें कारण कार्? 
 

जििोबा—कारण जिधार्क कार्यिम िरी रािकारण िव्हे, ििाजप त्र्ाचा रािकारणािर जििका 
अचूक पजरणाम होिो, जििका प्रकट रािकारणािें जह होि िाहीं. 
 

जशिािी—त्र्ा िळेच्र्ा जिधार्क कार्यिमाची समिांची कार् कल्पिा होिी? 
 

जििोबा—अिूि िी पूणयपणें पहािी लागेल. िरी काहंीं कांहीं म दे्द त्र्ाचें जिधार्क कार्यिमाचे—
म्हणिे च ग प्ि रािकारणाचे काढले आहेि. प्रािःकाळीं उठािें, शौचाला िूर िािें, िािं घासािें, िस्त्रें 
थिच्छ ध िािीं, सूर्यिमथकाराचा व्र्ार्ाम करािा, इत्र्ाजि जशकिणींि आरोग्र्ाचा म द्दा आहे. त्र्ाचं्र्ा 
जिधार्क कार्यिमाचा हा एक म द्दा झाला. ि सरा म द्दा ज्ञािप्रचाराचा. बाळबोध अक्षर स ंिर जलहािें. पोथ्र्ाचंा 
संग्रह करािा हा त्र्ािं उदे्दश जिसिो. जिसरा म द्दा प्रौढजशक्षण. कीियिािींच्र्ा िारें हें जशक्षण व्हािर्ाचें. चौिा 
म द्दा अन्र्ार्प्रजिकारभाििा. अन्र्ार्प्रजिकारभाििा त्र्ािंीं िागृि केली. न्र्ार्अन्र्ार् किाजप समाि िव्हे 
ह्या िातर्ािरूि हें जिसूि रे्िें. असें रामिासाचं्र्ा जिधार्क कार्यिमाचे म दे्द होिे. िे सगळे एकजत्रि केले 
पाजहिेि. 
 

जशिािी—िासबोधािं अध्र्ात्माचा जिषर् सिांि िाथि आला आहे. 
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जििोबा—समिांचा अंिरात्मा हा जिश्चळ िाहीं. िर िो चळिळ करणारा आहे. र्ा संबंधींचे त्र्ाचें 
जिचार िपासले पाजहिेि. 
 

जशिािी—समिांिीं ज्ञािेश्वराचं्र्ा अमृिाि भिािंील जशिभस्तिसमािशेिाप्रमाणें जशिशस्तिजिरूपण 
समासाची रचिा केलेली जिसिे. 
 

जििोबा—ज्ञािेश्वरािंी एक रूपक केलें  आहे. िसें समथ्र्ांचें जिसि िाहीं. ‘िरिेह हा थिाधेि । 
सहसा िव्हे पराधेि’ हें िे समिांिीं िरिेहाचे िणयि केलें  आहे. त्र्ािं िरिेह म्हणिे प रुषिेह असा त्र्ाचं्र्ा 
म्हणण्र्ाचा अिय जिसिो. अशी चचा चालिा ंचालिा ंसोिेगािं आलें . २०० घराचंें स मारें हिार िथिीचे हें 
गािं आहे. सोिेगािं आबािी म्हणूि र्ा िाल तर्ािंलें  हें प्रजसद्ध जठकाण आहे. आबािी महाराि सिं प रुष 
होऊि गेलें ,. त्र्ाचें हें जठकाण. त्र्ाचंें गािंाच्र्ा मध्र्भागीं उंच, प्रशथि िागा असलेलें , चारी बािूला कोट 
बाधंलेलें  थिाि आहे. त्र्ािं गोपालकृष्ट्ण ि लक्षमीिारार्णाचीं िोि मंजिरे आहेि. कार्तिक िद्य िािशी ि 
आषाढ िद्य प्रजिपिा र्ा िोि जििींस मोठी र्ात्रा ि उत्सि होिो. र्ा मजंिरािं हजरििािंा प्रिशे िाहीं. िरी 
मंजिराच्र्ा उंच पार्ऱ्र्ा चढल्र्ा बरोबर उिव्र्ा बािूला गच्ची लागिे. िेिे िामिराि िाणी र्ाचंें घर आहे. 
िेिें जििोबािी आजण त्र्ाचं्र्ा बरोबरीच्र्ा मंडळींची उिरण्र्ाची व्र्िथिा केली होिी. िामिराि िाणी हे 
थििः सत्र्ाग्रहािं िाखल झालेले होिे. त्र्ािंा िंड जह झालेला होिा. त्र्ाचं्र्ा घरीं हजरििािंा मज्जाि िसे. 
त्र्ाचंा आश्रमीर्ाशंीं जह दृढ पजरचर् होिा. स मारें १० परं्ि िेिें आणखी िोडी चचा झाली. 
 

रामेश्वरिी—रामसीिेच्र्ा जचत्रािं सीिा रामाच्र्ा माडंीिर िाखजिली हें कसें? 
 

जििोबा—त्र्ािं ईश्वरी भस्ति आजण ईश्वराचें ऐतर् िाखजिलें  आहे. ईश्वराची अजलप्ििा त्र्ािं 
िशयजिली आहे. अशा जचत्रािं कोणाला जह—हिारों लोक पहाि असूि जिकाराची कल्पिा होऊं शकली 
िाहीं. 
 

—र्ािंिर िगडूभाऊ, ब द्धसेि िगैरे मंडळी जििोबािींच्र्ा थिर्ंपाकाच्र्ा कामाला लागलीं. 
जििोबािींच्र्ा शरीराच्र्ा मािािें त्र्ाचंा आहार अजिशर् कमी असे. पोटािं िरा जह िाथि ििि त्र्ािंा 
खपािर्ाचें िाहीं. िरी मंडळींचा िेििािंा िोडाबह ि आग्रह चाले च. कोणी वह संत्रें एिढें घ्र्ा. त्र्ािं कार् 
पाणी च आहे असें म्हणे. िर कोणी पपईचा आग्रह करी. िही, पोळी, एखािी भािी, असा त्र्ाचंा आहार 
असे. पोळ्र्ा अगिीं पािळ आजण पूणय पततर्ा असल्र्ाजशर्ार् िे खाि िसि. म्हणिू प्रत्रे्क जठकाणीं िगडू 
भाऊ सारखी मंडळी थिर्पंाक थििःच करीि. िेिल्र्ािंिर जििोबािी अधा पाऊण िास जिश्रांजि घेि. 
िोंडािर माशा बसूं िरे्ि म्हणूि धोिर िगैरे घ्र्ािें िर श्वासोश्वास घेिा ंरे्ि िाहीं म्हणूि िेिढा च िोंडािर 
घेण्र्ाचा मच्छरिाणीचा कपडा असे. अशी प्रत्रे्क बाबींि जिचारपूियक र्ोििा र्ा प्रिासािं जह चालू च होिी. 
मंडळींचीं थिािें व्हािर्ाचीं होिीं. ज्र्ािंा िंड पाण्र्ाची सिंर् िव्हिी असे गदे्रिींसारखे अशति सत्र्ाग्रही 
ऊि पाण्र्ाच्र्ा शोधािं आपल्र्ा ओळखीच्र्ा जठकाणीं जिघूि गेले. कारण र्ा गािंीं आश्रमीर्ाचंें प ष्ट्कळ च 
रे्णें िाणें झालेलें  होिें. १२/१ च्र्ा स मारास मंडळींचीं िेिणें झालीं. आजण गच्चींि च िकली उपासिा स रंू 
झाली. र्ा िळेीं गच्चींि सािली होिीं. शाळेंिली म लें  जह िकली पेळू घेऊि आलीं होिीं. 
िकलीउपासिेिंिर िेिें च गािंच्र्ा प्रम ख मंडळींशीं चचा स रंू झाली. चचेचा जिषर् खािी, सूि कािंणें, 
िस्त्रथिािलंबि असा होिा. िामिरािाचें िडील बंध  आबािी िाणी पूिी खािीधारी असूि अलीकडे त्र्ािंी 
िी सोडूि जिली होिी. त्र्ािंा उदे्दशूि मोघेिी— “आिा ंिरी खािी िापरा.” 
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आबािी िाणी—“आम्हालंा िी परिडि िाहीं.” 
 

जििोबा—ि म्हालंा सूि कािंिा रे्िे िा? 
 

मोघेिी—िे िर पूिी कािीि च असि. 
 

कोणी िरी—गािंािंल्र्ा भाडंणाम ळें  त्र्ािंीं खािी सोडूि जिली. 
 

जििोबा—भाडंणाचा खािीशीं कार् संबधं? भाडंणाम ळें  िेिण सोडूि जिलें  का? खािी िापरूि जह 
भाडंण होऊं शकेल. 
 

आबािी िाणी—खरें म्हणिे आळसाम ळें  कािंि िाहीं. 
 

र्ािंिर िियमािपत्रािं सत्र्ाग्रहाचंी बािमी ि छापली िािी र्ा सरकारच्र्ा िृत्तीजिषर्ीं बोलणें 
जिघालें . त्र्ािर जििोबािींिीं एक उपार् स चजिला. 
 

जििोबा—र्ािर एक िोड आहे. इंग्रिाचं्र्ा वकिा िमयिाचं्र्ा कोणत्र्ा च र् द्धाची बािमी कोणत्र्ा च 
िियमािपत्रािें छापू िरे्. र्ा गोष्टीचा पजरणाम झाल्र्ाजशिार् राहणार िाहीं. 
 

मोघेिी—हा जिचार कोणी स चजिला िाहीं. पण र्ाचा मोठा पजरणाम होईल. 
 

—र्ाप ढें बोकड मारण्र्ाच्र्ा कल्पिेसबंंधीं बोलणें जिघालें . 
 

जििोबा—बोकड ब कलूि मारण्र्ाच्र्ा कल्पिेंि प्राण ब्रह्माडंीं िाऊि मग िो म ति होिो ही कल्पिा 
जिसिे. शस्त्रािंीं ि मारण्र्ािं हा उदे्दश जिसिो. वहि थिािािं मासंाहार केला िािो. िो खरोखर बाटण्र्ा 
प रिा च केला िािो. 
 

मोघेिी—बाटण्र्ाप रिा च कसा? 
 

जििोबा—मासंाहार काहंीं रोि करीि िाहींि. क्वजचि मासं खािाि. म्हणिे मासंाहारी आहे एिढें 
म्हणण्र्ाप रिा मासंाहार आहे. रोि मासं खार्चें िर िें वहि थिािािं परिडणार िाहीं. 
 

मोघेिी—का?ं 
 

जििोबा—रोि माणशीं जििाि ८ िोळे मासं िर पाजहिे. म्हणिे क ट ंबाला पौंडभर िरी मासं आहे. 
र्ा गािंािं २०० क ट ंबे आहेि. त्र्ािंा २०० पौंड मासं रोिचें हिें म्हटलें  िर जकिी बोकडे लागिील? 
 

गंगाधर कोमटी (र्ा गािंचे एक माल िार)—साधारणपणें एका बोकडाचें ८ शरे मासं होिें. 
 



 अनुक्रमणिका 

जििोबा—म्हणिे रोि १०/१५ बोकड िरी पाजहिेि. रोिचे इिके बोकड मारािर्ाचे म्हणिे 
बकऱ्र्ा जकिी िरी ठेिाव्र्ा लागिील. त्र्ाचं्र्ा चरण्र्ाची सोर् करािी लागेल. वहि थिािािं म ळीं माणशीं 
एक एकर िमीि आहे. िेव्हा ंहें िमणार कसें? 
 

गंगाधर कोमटी—रोि मासं खाणें शतर् च होणार िाहीं. 
 

जििोबा—म्हणूि मासंाहार वहि थिािािं परिडणार िाहीं. उगी च बाटण्र्ाप रिें लोक मासं खािाि. 
आहारदृष्टींिें आजण कोणत्र्ा च दृष्टीिें त्र्ािं काहंीं अिय िाहीं. 
 

—अशी चचा होिा ं होिा ं संध्र्ाकाळ झाली. प लगािं-िेिळी रथत्र्ािर प लगािंच्र्ा रथत्र्ािें 
जििोबािी जफरण्र्ास जिघालें . आबािी िाणी त्र्ाचं्र्ाबरोबर होिे. मोघेिी, रामेश्वरिी िगैरे मंडळीं बरी च 
मागें होिी. आबािी िाणी र्ाचं्र्ाशीं चाललेलें  बोलणें पूणयपणें ऐकंू रे्ि िव्हिें. िरी मधूि मधूि िोडा संिाि 
ऐकंू रे्ि होिा. प्रिम जशिािींिीं प्रश्ि काढला. 
 

जशिािी—िधा जशक्षण र्ोििेंि जचत्रकला िाखल केली आहे. पण सगळे रंग परिेशी रे्िाि. आजण 
थििेशी रंग िरी झाले िरी त्र्ाचंी आिश्र्किा कार्? रंगाजशिार् जचत्रकला जशकिािी. 
 

जििोबा—रंगाचंें जशक्षणािं महत्त्ि आहे. बालमिािर त्र्ाचंा पजरणाम होिो. जिरजिराळ्र्ा रंगािं 
जिरजिराळे भाि असिाि. जिळा रंग हा पे्रमाचा रंग आहे. ग लाबी रंग आसति पे्रमाचा रंग आहे. 
 

आबािी िाणी—आिा ंमाझ्र्ाच्र्ािें ि सरें काहंीं होणार िाहीं. माझें िर् जह झालें . 
 

जििोबा—का?ं ि मचें िर् कार्? ि म्ही िर अिूि मध्र्म िर्ाचे आहा. 
 

आबािी िाणी—हो. पण उत्साह िाटि िाहीं. 
 

जििोबा—मी आर् ष्ट्र्ाचे ५ भाग पाडले आहेि. पजहली २० िषें बाल्र्, ि सरी २० िषें िारुण्र्, त्र्ाप ढें 
२० िषें प्रौढ, त्र्ाप ढें म्हणिे ८० परं्ि िृद्ध. आजण ८० िे १०० िीणय. िृद्धािथिेपरं्ि काम करिा ं रे्िे. 
िीणािथिेंि काम होणार िाहीं. ि म्हालंा िर अिूि ५० टके्क जह माकय  जमळाले िाहींि. ५० टके्क माकय  जमळाले 
िो पास समिािर्ाचा. ५० िषें ज्र्ाला झाली, त्र्ाला २५ माकय . प ढें ७५ परं्ि एक एक माकय  म्हणिे िो पास 
झाला. त्र्ािंिर २५ िषांि िर िषाला िोि िोि माकय  अशी परीके्षची कल्पिा आहे. 
 

आबािी िाणी—मला शिेी उत्तम कशी करािी िें सागंा. 
 

जििोबा—उत्तम शिेींि गोरक्षण रे्िें. कमींि कमी एक गार्, िोि बलै शिेकऱ्र्ाििळ पाजहिेि. 
क ं क िाजशिार् स्त्री िशीं जिजहरीजशिार् शिेी समिली पाजहिे. आपल्र्ाप रिा भािीपाला, काहंीं फळझाडें 
आपल्र्ा शिेींि पाजहिेि. आपल्र्ा कापडाकरिा ंकापूस काढिा ंरे्ईल. धान्र् आपल्र्ाप रिें. िेलधान्र् जह 
काढूि घ्र्ािें. बाकी मग जिकण्र्ासाठीं माल काढािा—कापूस, भािी, धान्र् िगैरे. त्र्ाचे पैसे कामाप रिे 
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रे्िील. किय करंू िरे्. गाईची जिगा ठेिािी. जिचें िूध घरीं होईल. िासरें िाढििू बलै जिकिा ंरे्िाि. ि म्ही 
थििः शिेींि राबणार कार्? 
 

आबािी िाणी—िाहीं. 
 

जििोबा—मग शिेी कशाची? शिेींि थििः मेहिि केली पाजहिे. ऊि, िारा, पाऊस, प्रकाश र्ाचंा 
शरीरािर चागंला पजरणाम होिो. िो शिेींि चागंला अि भिािर्ास जमळिो. —र्ा िळेीं संध्र्ाकाळ झालेली 
होिी. मंडळींसकट जििोबा परि आले होिे. गच्चीिर बसले. इितर्ािं मजंिराच्र्ा वभिीिर काढलेल्र्ा 
िर्जििर्ाच्र्ा जचत्राकडे पाहूि मोघेिी म्हणिाि— 
 

मोघेिी—हे चार हाि कशाला िाढले? 
 

जििोबा—“िेिाजिकाचंीं जचत्रें ि सिी स ंिर असूि उपर्ोग िाहीं. त्र्ािं अमाि षिा जिसली पाजहिे. 
सामान्र् माणसाप्रमाणें िाटूि उपर्ोग िाहीं. म्हणूि चार हाि काढिाि. डोळे जह असे च कािापरं्ि—
आकणयपूणय िेत्र. असें माणसाचे डोळे िसिाि.” 
 

—आिा ंजििलेािणी झाली. िेिण्र्ाचें बोलािणें आलें  च होिें. जििोबािींचें िेिण ब द्धसेि िगैरेंिीं 
िर्ार केलें . मंडळीं जह समोर च बसली. िेिण आटोपूि काहंीं मंडळीं गच्चीिर बसली. काहंीं जििोबािींच्र्ा 
बरोबर आंिल्र्ा खोलींि बसली. भाऊ पािसे र्ाचंा धाकटा भाऊ गिािि िध्र्ाहूि आला होिा. त्र्ािें 
िमथकार केला. त्र्ाच्र्ाशीं िोडा िळे संिाि झाला. 
 

जििोबा—आिा ंजचत्रकला कोठपरं्ि आली? 
 

गिािि—अिूि िोि िषें िरी लागिील. 
 

जििोबा—म ंबईि खचय फार होि असेल? 
 

गिािि—काटकसरीिें राहिो. थििःच थिर्ंपाक करिो. एक िळे िेििो. 
 

जििोबा—लोकािंा िाहींि रहार्ला घरें. पािसाळ्र्ािं िरूि सियत्र गळणार. आजण हा त्र्ा वभिीला 
पेंवटग लािणार! बरें ि ला जचत्रकला रे्िे. िसें काहंीं गोणेंजबणें? 
 

गिािि—िाहीं. एखािें भिि म्हणूं शकेि. 
 

भाऊ—िाहीं िर काढील एखािें सीिेमािंलें  पि म्हणिे झालें ! (सिय हंसिाि). 
 

जििोबा—र्ाला एकिा ं आश्रमािं आला होिा िेव्हा ं चाळे करंू लागला म्हणूि कोंडला होिा 
खोलींि. लहाि होिा त्र्ा िळेीं. 
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भाऊ—आिा ं जह िागा आहे कोंडण्र्ाला ि मच्र्ा पििारच्र्ा बंगल्र्ािंल्र्ा िरच्र्ा खोलींि! (सिय 
हंसिाि). 
 

जििोबा—भाऊ जह िामस आहे िोडासा. लहािपणीं लोणच्र्ािंल्र्ा जमरच्र्ा खाि असे असें सागंि 
होिा. 
 

भाऊ—ि म्ही िेिढें च लक्षािं ठेिलें  िाटिें! 
 

जििोबा—मीं र्ाला कोंडला होिा. मिोहरिी िडेे झाले होिे िेव्हा ं त्र्ािंा िोि पऱ्हाट्या मारल्र्ा 
होत्र्ा. आजण प रुषोत्तम गाधंीला एक छडी मारली होिी. ही वहसा झाली कीं कार् िें पहा.” 
 

िगडू भाऊ—“छे छे, िी वहसा िोडी च झाली. हाि आपले मारार्ला गेले एिढें च!” (मंडळी 
हंसिाि) 
 

—इकडे व्र्ाख्र्ािाची िर्ारी झाली होिी. मंजिराच्र्ा पार्ऱ्र्ािंर च व्र्ाख्र्ािें होि. त्र्ाप्रमाणें 
मंडळी बसली होिी. व्र्ाख्र्ािाची िर्ारी झाली म्हणूि मोघेिींिीं साजंगिलें . मंडळींसह जििोबािी उठले. 
आिूबािूच्र्ा खेड्ाचंी जह मंडळी आली होिी. प्रत्रे्क व्र्ाख्र्ािािं सामान्र् म दे्द सागंूि रोि एक एक ििीि 
म द्दा सागंि िािर्ाचा िमािें हीं सत्र्ाग्रहाचीं व्र्ाख्र्ािें चालू होिीं. त्र्ाप्रमाणें शिेकरी हा र् द्धजप्रर् िसिो 
हा ििीि म द्दा र्ा व्र्ाख्र्ािािं साजंगिला. “शिेकरी हा िगाचा पालक आहे.” पण त्र्ाची र्ा राज्र्ािं 
अन्नान्निशा झाली आहे. इंग्रि रे्ण्र्ापूिीं अशी स्थिजि िव्हिी. इंग्लंडला रोि १३ कोटी रुपरे् खचय रे्िो. 
आपला रोिचा भोििखचय माणशीं िोि आणेस द्धा ं िाहीं. पण र्ा जहशोबािें वहि थिािच्र्ा रोिच्र्ा 
भोििखचाच्र्ा जिप्पट खचय इंग्लंड र् द्धासाठीं रोि करीि आहे. हा पैसा सरकार कोठूि आणिें? 
शिेकऱ्र्ाकंडूि. बरें र्ाचा उपर्ोग कार्? िर जिरपराधी बार्का-म लािंर जिमािािूि बाँब फेकणें. इंग्रि 
म्हणिो ि मच्र्ािर संकट आलें  आहे. ि मचें रक्षण करिों आम्ही. आमची अन्नान्निशा झाली आहे. र्ापेक्षा ं
आणखी संकट कोणिें रे्णार आहे? इिकें  असूि म्हणिाि इंग्लंडला मिि करा. मिि कोठूि करा? आजण 
कशासाठीं? माण समारीसाठीं. आपण सहकार्य करिों म्हणूि र्ाचंें सि ंचाललें  आहे. आम्हालंा ि जिचारिा ं
च इंग्रिािंीं आम्हालंा र् द्धािं सामील केलें  आहे. िसा शिेकरी बैलाला ि जिचारिां िागंराला ि ंपिो िसें 
आम्हालंा इंग्रिािंीं बैल बिजिलें . र्ा िळेीं र्ा लढाईशीं आम्हालंा काहंीं कियव्र् िाहीं, असें थपष्ट साजंगिलें  
पाजहिे. चूप बसलो िर कियव्र् केलें  िाहीं, असें होईल. शिेकऱ्र्ाला खरोखर लढाई िको च असिे. लढाई 
म त्सद्दी लोक उपस्थिि करीि असिाि. आजण शिेकऱ्र्ाला जशपाई बिजििाि. शिेकऱ्र्ाला आपलें  घर जप्रर् 
असिे. लढाई ही भाडंिलिाल्र्ाचंी असिे. म्हणूि र् द्धाला मिि िेऊं िका. थिािलंबी व्हा. िर माणशीं ४ 
रुपरे् िषाला कपड्ाचे धरले िर कपड्ापार्ीं िर िषीं ४ हिार रुपरे् बाहेर िािाि. िे सूि कािंण्र्ािें 
गािंािं च राहिील. र्ा र् द्धािं शिेकऱ्र्ाचंें वकिा खरोखर कोणाचंें च जहि िाहीं. ही गोष्ट लक्षाि ठेिा”, 
इत्र्ाजि भाषण झालें . ब द्धसेििें िें उिरूि घेिलें . रात्र बरी च झाली. लोक आपापल्र्ा घरीं गेले. जिकडे 
जिकडे सामसूम झाली. सियत्र जिःथिब्धिा पसरली होिी. उद्याचा कार्यिम आगरगािंचा होिा. रोि ििीि 
गािं, रोि ििीि चचा, रोि ििीि जिचार, हा एक पियकाळ च आला आहे अशा जिचारािं मंडळी झोपी 
गेली. भेिाचा पडिा पार िष्ट झाला. िेिाच्र्ा ििळ िेि आजण भति असिािंा काहंीं िळे भस्ति, काहंीं िळे 
ज्ञाि, िसें रात्रीं अिैि, जििसा आिंि असा हा कार्यिम आिच्र्ा जििसाप रिा समाप्ि झाला. 
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जििाकं २० िािेिारी १९४१. 
 
४. आगरगािंिा सत्यािह : 
 

सोिेगािंहूि सकाळीं उठूि प्राियिा प्रािर्तिजध इत्र्ाजि उरकूि आगरगािंकडे िाण्र्ाची जसद्धिा 
झाली. सकाळीं ििीि गािंीं िािर्ाचें. जििसभर िेिें िािा िऱ्हेची चचा व्हािर्ाची. जिधार्क पाहणी आजण 
उपासिाजि थििःचा कार्यिम व्हािर्ाचा. िसा एखािा भतिाचंा मेळािा िमािा िशी एक लहािशी र्ात्रा च 
त्र्ा गािंीं भरािर्ाची. संध्र्ाकाळीं सत्र्ाग्रहाचें प्रिचि होऊि प न्हा ं सकाळीं ि सरें गािं. असा हा स ंिर 
कार्यिम चालला होिा. सरकार आिा ंलिकर पकडणार िाहीं, अशी बह िेकाचंी समिूि होऊं लागली. 
जििोबािींिा पकडि िाहींि िोपरं्ि चार जििस आपण त्र्ाचं्र्ा सहिासाचा लाभ घेऊं र्ा, अशा मिोिृत्तीिें 
आलेली मंडळी जििोबािींबरोबर ज्र्ाथि जकिी जििस राहणार हा एक प्रश्ि होिा. सोिेगािंीं आिल्र्ा च 
जििशीं जििोबािींिीं एकेकाला परि िािें म्हणिू स चजिलें  होिें. पण प्रत्रे्क िण एकेक जििस अजधक 
िाढजिण्र्ाच्र्ा िृत्तींि होिा. आगरगािं िर पाहंू मग प ढचें ठरिू ंअसें म्हणि मंडळी जििोबािीं बरोबर चालंू 
लागली. िेहमींप्रमाणें चचेला जह स रिाि झाली. 
 

जशिािी—“ििाहरलाल िेहरंूिीं आपल्र्ा आत्मचजरत्रािं बापूिींच्र्ा हृिर्पजरिियिाच्र्ा 
जसद्धािंाजिषर्ीं एक शकंा माडंली आहे. त्र्ाचंें म्हणणें असें कीं, एक व्र्स्ति, ि सऱ्र्ा व्र्तिीचें हृिर्पजरिियि 
करंू शकेल. पण हृिर् च िसलेल्र्ा सबंध राज्र्र्ंत्राचें पजरिियि कसें होईल? 
 

जििोबा—र्ंत्राला हृिर् जह िाहीं. म्हणिू पजरिियिाचा प्रश्ि च िाही. 
 

जशिािी—मग प्रजिपक्षी राज्र्सते्तचें पजरिियि कसें होणार? 
 

जििोबा—प्रिम हें लक्षािं घेिलें  पाजहिे कीं, आधीं पजरिियि थििःचें आजण थििःच्र्ा लोकाचंें झालें  
पाजहिे. त्र्ाजशिार् प्रजिपक्षाचंें होणार िाहीं. थििःच्र्ा लोकाचंें हृिर्पजरिियि झालें  िर प्रजिपक्षाचें 
हृिर्पजरिियि झालें  च पाजहिे. र्ाचें काहंींसें प्रत्र्िंर गेल्र्ा िीस िषांिील आपल्र्ा आजण प्रजिपक्षाच्र्ा 
पजरिियिाकडूि लक्षािं र्ािर्ास पाजहिे. 
 

जशिािी—प्रजिपक्षाशीं असहकार केल्र्ािें त्र्ाला अम क एक गोष्ट करािर्ास भाग पाडल्र्ासारखें 
होिें. र्ािं हृिर्पजरिियि झालें  असें कसें म्हणिा ंरे्ईल? 
 

जििोबा—िाब म्हणिे पे्रशर आजण कोअशयि म्हणिे िबरिथिी र्ािंला फरक लक्षािं घेिला 
पाजहिे. हृिर्पजरिियि करण्र्ािं िाबाचा एक भाग असणार च. पण िी िबरिथिी िव्हे. हृिर्पजरिियि हें 
िोि िऱ्हेिें होिें आजण िोन्ही िऱ्हा एका च िळेीं अिलंबाव्र्ा लागिाि. िृत्तींिें हृिर्पजरिियि ही एक िऱ्हा. 
पजरस्थििींिें हृिर्पजरिियि ही ि सरी िऱ्हा. आपल्र्ा लोकािंीं अवहसा, सेिािृजत्त िाढिािर्ाची ि 
थिािलंबिाची पजरस्थिजि बििािर्ाची र्ाचा प्रजिपक्षािर पजरणाम झाला च पाजहिे. पजरस्थिजि आजण िृजत्त 
र्ा िोहोंमध्रे् पालट करण्र्ाचा प्रर्त्ि करणें म्हणिें च ज्ञािप्रसार करणें आहे. मि ष्ट्र् प्रौढ, अि भिी झाला 
म्हणिे त्र्ाला ब्रह्मचर्य पटू लागिे. मग िािप्रथिाश्रम घेणें त्र्ाला र्ोग्र् िाटिें. िसें िरुणपणीं बऱ्र्ा च 
लोकािंा िमािर्ाचें िाहीं. र्ाचें कारण कार्? िर पजरस्थिजि. िेव्हा ंपजरस्थिजि बिलल्र्ािें िो िाब रे्िो िी 
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काहंीं वहसा िव्हे. िो िाब र्ािर्ास पाजहिे च. प न्हा ंपजरस्थिजि वहसक रीिीिें आपण बिलि िाहीं. त्र्ािं 
कोणाचें ि कसाि करण्र्ाची िृजत्त िाहीं. 
 

जशिािी—सािाराला गेलों होिों िेव्हा ं रािाशीं (जश. गो. भाि)े मधूि मधूि बोलणें होई. रािाचें 
म्हणणें िगािं कोणिें जह ित्त्ि “ॲबसोल्र्टू” असें िाही. सापेक्ष िगत् आहे. म्हणिू ि मची अवहसा, सत्र्ाजि 
ित्त्िें जह सापेक्ष च आहेि. 
 

जििोबा—िीं िगाच्र्ा सापेक्षत्िाम ळें  िीं कार् सापेक्ष असिील िीं असोि. आपण िीं जिरपेक्ष 
अंजगकारलीं िर च थिाभाजिक िेिढीं सापेक्ष असिील िेिढीं राहिील. आपण त्र्ािं ढिळाढिळ करण्र्ाचें 
कारण िाहीं. 
 

चालिा ं चालिा ं आगरगािं आलें . घराचं्र्ा वभिींिर मोठ्या ठसठशीि आजण स ंिर अक्षरािं 
जििोबािींच्र्ा सत्र्ाग्रहाचें भाषण िाहीर केलेंलें  जिसि होिें. आगरगािंीं गेल्र्ाबरोबर मंडळी थिािाजि 
कार्यिमास लागली. िोड्ा िळेािें जििोबािींचें िेिण िर्ार झालें , ि िे िेििू जिश्राजंि जह घेऊं लागलें . 
त्र्ािंिर मंडळींचीं जह िेिणें आटोपली. जििोबािींिीं जिश्राजंि संपििू खाडंणविचरणाचे पेळू करण्र्ाचें 
आिपासूि स रंू केलें . त्र्ाचं्र्ा हािाला घाम स टि असल्र्ाम ळें  त्र्ािंा िें काम जििकें  स लभ िव्हिें. हा 
खाडंणविचरणाचा कार्यिम आटोपल्र्ािर शाळेंि बोलािणें आलें . िेिें िकली-उपासिा झालीं. 
िागझरीला झाले िसे म लाचंें संिाि झाले. र्ा संिािािं काहंीं अिय िव्हिा. त्र्ािंिर असले बाष्ट्फळ संिाि 
म लाकंडूि करिू ं िरे्ि म्हणिू जििोबािींिीं गंभीरपणें साजंगिलें . आजण हा कार्यिम आटोपला. र्ा िळेीं 
िेिळीहूि श्री. भागिि भेटण्र्ासाठीं आलें . त्र्ाचं्र्ाबरोबर आगरगािंच्र्ा टेकडीकडे जििोबािी जफरण्र्ास 
गेले. भागिि हे िेिळीचें कार्यकिे. जिशषे जशक्षण िाहीं. परंि  कळकळींिें आजण शािं थिभािािें साियिजिक 
कार्य करण्र्ाची हािोटी त्र्ािंा साधलेली होिी. त्र्ाचं्र्ाशीं चाललेलें  बोलणें ऐंकू रे्ि िव्हिें. कारण िे ि 
जििोबािी बरे च प ढें जिघूि गेले होिे. मागिू जशिािी, मोघेिी, िगैरे टेकडीकडे रे्ि होिे. िोड्ा च िळेािं 
सिय िण टेकडीिर चढले. टेकडी फार ऊंच िव्हिी. पण ही संध्र्ाकाळची िळे होिी. िारा िहाि होिा. 
आिूबािूला चागंली िूरिर ििर पोंचि होिी. िेिें च खडकाळ िागेिर मंडळी बसली. बोलणें काहंीं च 
चालू िव्हिें. परंि  उच्च िािािरणाम ळें  मि प्रफ जल्लि झालें  होिें. िोडा िळे िेिें बसूि जििोबािी ि मंडळीं 
परिली. भागििाशंीं बोलिा ंबोलिा ंकाहंीं िरी जलखाणासंबंधी बोलणें जिघालें . 
 

जशिािी—सासिडचे आचार्य भागिि म्हणि होिे, र्ा काळाला उ्ोधि करणारें जलखाण 
कािंबरीच्र्ा िारें च होऊं शकेल. इिर जलखाण लोक िाचीि िाहींि. महाराष्ट्रािं अशी मागयिशयक कािंबरी 
एक जििोबािी च जलहंू शकिील. त्र्ािर मी म्हणालों कािंबरी जििोबािी जलजहणें शतर् िाहीं. 
 

जििोबा—मी ‘ब्रह्मजिज्ञासा’ कािंबरी जलजहणार होिों. आजण अिूि जह िो जिचार रजहि केला आहे 
असें िाहीं. 
 

—आिा ं जििलेागणी झाली. हािपार् ध ििू जििोबािी िेिािर्ास बसले. महाराष्ट्राच्र्ा अंकािं 
जििोबािींचा उल्लेख करूि काहंीं िरी टीका केली होिी. िी मोघेिी िाचूि िाखिीि होिे. त्र्ािंिर 
मंडळींचीं जह िेिणें आटोपूि उघड्ािं बैठकीिर प्राियिा झाली. मंडळी हळंू हळंू िमूं लागली. रात्रीं ९ ला 
व्र्ाख्र्ािाला स रिाि झाली. 
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“माझ्र्ा खेडेगािंािंल्र्ा मंडळींिो, ि मच्र्ा गािंीं जिद्यामंजिर आहे. त्र्ाम ळें  मला रे्िें बोलािणें आलें  
होिें. पण त्र्ा िळेीं ि रे्िा ंआि सत्र्ाग्रही म्हणिू मी ि मच्र्ाप ढें आलों आहे. सत्र्ाग्रह म्हणिे कार् ि िो 
कशासाठीं हें मी ि म्हालंा समिाििू सागंणार आहे. आपला िेश अफाट, भाषा, धमय सिय जभन्न जभन्न. पण 
आपण एके जठकाणीं िािंिों. र् रोपािं एक धमय असूि िे लोक एकमेकाचें गळे कापूि राजहले आहेि. िे लोक 
मोठमोठे शोध करणारे, जिमािें, आगबोटी काढणारे आहेि. पण समंिसपणाचा शोध काहंीं त्र्ािंीं अिूि 
शोधूि काढला िाहीं. िे आपापसािं लढूि च राजहले आहेि. इंग्रि म्हणिाि आम्हालंा लढाईि मिि करा. 
पण लढाईिें कोणाचें जह कल्र्ाण होणार िाहीं. वहि थिािािं र् रोजपर्ि लोक आले िेव्हापंासूि त्र्ाचं्र्ािं 
लढार्ा स रंू च आहेि. २५ िषांपूिीच्र्ा लढाईि िमयिीला जचरडूि टाकण्र्ािं आलें . त्र्ाचा सूड िमयिी 
आिा ंउगिीि आहे. अशा र्ा लढार्ा िाढि च आहेि. काँगे्रस जह िाढि आहे. पण िी आहे अवहसेची. इंग्रि 
रे्ण्र्ापूिीं वहि थिाि स खी होिा. आिा ंशिेीजशिार् आपल्र्ाििळ काहंीं च उरलें  िाहीं. म सलमाि रािे 
होिे िरी िेशािंली संपजत्त रे्िूि त्र्ािंीं बाहेर िेली िाही. पण इंग्रि िर िषी रे्िूि पैसा िेऊि राजहला 
आहे. पैसा कार् पण हाडें स द्धा ंिेिाि. त्र्ािें वहि थिािची िमीि जिकस होि आहे. र्ा सिय पजरस्थििीम ळें 
आपलें  आर् ष्ट्र् जह कमी कमी होि चाललें  आहे. आम्हालंा इंग्रिी राज्र्ािं शेंकडा १० िणािंा िेमिेम 
जशक्षण जमळिें. मि राला मि री २ पैसे ि अजधकारी िगाला लठ्ठ पगार. ि ष्ट्काळ पडला िर शाळा-माथिराचंा 
पगार कमी करिाि. पण अजधकाऱ्र्ाचंा िेिढा च. काँगे्रस-मंत्री फति ५०० रु. पगार घेि असि. आजण र्ाचें 
पगार ५-५ हिार. आम्हालंा हें इंग्रि राज्र् असें घािक ठरलें  आहे. इंग्रिापंैकीं काहंीं म्हणिाि लढाईिंिर 
ि म्हालंा थिराज्र् िेऊं, जकत्रे्क िर ि म्हालंा थिराज्र् आहे च म्हणिाि. आजण जकत्रे्क िण ि म्ही 
आपापसािं भाडंिा, ि म्ही थिराज्र्ाला लार्क िाहीं असें म्हणिाि. आजण प न्हा ंलढाईि आम्हालंा मिि 
करा हें आहे च. लढाईि आमचा िर फार्िा िाहीं च पण इंग्रिाचंा वकिा ि सऱ्र्ा कोणाचा जह फार्िा िाहीं. 
पण हें साजंगिलें  िर सरकार अडििें. एिढ्यासाठीं हा सत्र्ाग्रह आहे. आिा ं ि म्हीं सिांिीं सत्र्ाग्रह 
करािर्ाचा िाहीं. पण प्रत्रे्क िणािें थिािलंबिाचा कार्यिम करािर्ाचा. जििाि १०० िरी खािीधारी र्ा 
िषीं र्ा गािंािं होऊं द्या. हजरििाचंा जिटाळ मािंू िका. क त्र्र्ामािंराचंा िाहीं जिटाळ मग माणसाचा जिटाळ 
कसला? वहि -म सलमािािं सलोखा राखा. शिेीचा धंिा सोडूि लढाईंि भाग घेणें वकिा र्ा पजित्र धंद्यािं 
कमािलेली कमाई माण स मारीला िेणें र्ापासूि िूर रहा.” अशा आशर्ाचें भाषण झालें . व्र्ाख्र्ािाला 
िागझरीची जह मंडळी आली होिी. प ढच्र्ा ि सऱ्र्ा जििसाचा कार्यिम लोणीला ठेिल्र्ाचंें िाहीर केलें  
होिें. लोणीचें प ष्ट्कळसे लोक महाि भािपंिी आहेि. िेिें कसें कार् िमेल अशी िागझरीच्र्ा मंडळींिीं शकंा 
काढली. “िे लोक िर असें आहेि कीं ि म्ही िेिें गेली कीं सगळे आपापल्र्ा घराला क ल प लाििू जिघूि 
िािील शिेािं. िेिें कधीं च सभा झाली िाही.” असें िागझरींचे पाडंबा म्हणालें— हें ऐकल्र्ािर 
जििोबािींिा िर िेिें िाण्र्ाचा िाथि उत्साह िाटला. िे म्हणाले असें असेल िर िेिें गेलें  च पाजहिे. िेिें 
आिपरं्ि सभा झाली िाहीं. म्हणिा ंिर िेिें सभा करणें हें कियव्र् च आहे. आपल्र्ा व्र्िथिेचा काहंीं प्रश्ि 
िाहीं. जशिार् महाि भािाचंी माजहिी िेिें जमळेल िो लाभ आहे च.” असा हा बोध जमळूि मंडळी झोपी गेली. 
 
 

णिघ्नै  पुन पुनरणप प्रणिहन्द्यमाना  । 
प्रारब्धमुत्तमजना न पणरत्यजं्जणि 

 
जििाकं २१ िािेिारी ४१ ि २२ िािेिारी ४१ 

 
िंोिीिा सत्यािह ि अटक 
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आि आगरगािंहूि लोणीला िािर्ाचें. मंडळी िर्ार झाली. आगरगािंच्र्ा लांब च लाबं ओटीिर 
जििोबािी सकाळची न्र्ाहारी घेि होिे. त्र्ा िळेीं प ढील संिाि झाला. 
 

जििोबा—समिांिीं रामोपासिा केली त्र्ासंबधंी महाराष्ट्रािं अशी कल्पिा झालेली आहे कीं 
जिठोबा म्हणिे काहंीं जह ि करणारा म्हणूि रामोपासिा प्रचजलि केला. पण जिठोबा, राम र्ािं समिय भेि 
मािीि असिील असें जिसि िाहीं. ििाियिपिं ित्ताचे उपासक होिे. पण िािाचंें क लिैिि कृष्ट्ण होिें. 
िरी ििाियिपिंािंीं ित्तोपासिा िािािंा साजंगिली िाहीं. एका उपासिेचा उच्छेि करूि ि सरी माडंािी हें 
वहि धमांि िाहीं च कोठें. िरी िािािंीं एकािशथकंिािं अिधूिोपाख्र्ािािं ग रुच्र्ा क लिैििाचा गौरि 
केला आहे. त्र्ाचें कारण हें कीं “जिः शरं िाजभसंधते्त रामो जििामाजभभाषिे” असें िाज्िल्र् सत्र् आजण 
अमोघ सामिय रामािं आहे. 
 

जशिािी—महाराष्ट्राचें खास िैिि कोणिें? 
 

जििोबा—पाडं रंग हें महाराष्ट्राचें खास िैिि जिसिें. 
 

मोघेिी—कंबरेिर हाि ठेििू िो थिथि च उभा आहे आपला! 
 

जििोबा—शकंराचार्य गेले होिें एकिा जिठोबाच्र्ा िशयिाला. त्र्ािंीं त्र्ाचा अिय साजंगिला. ‘प्रमाण ं
भिाब्धेजरिं मामकािा ं । जििंबः कराभ्र्ा ं धृिो रे्ि िथमात्’—भिसम द्र कार् कंबरेएिढा च आहे. माझ्र्ा 
भतिािंो जभऊं िका. ब डण्र्ाची भीजि िाहीं. असें जिठोबा कंबरेिर हाि ठेििू िाखजििो. जशिार् िेिािें च 
हािािं धि ष्ट्र् घेिलें  िर भतिािें कार् करािर्ाचें? म्हणिू थििः प्रर्त्ि करण्र्ासाठीं जिठोबा थिथि आहे. 
ि कारामबोिािंीं म्हटलें  च आहे “िटथि हें ध्र्ाि जिटेिरी”—हें िटथि, अजलप्ि ध्र्ाि आहे. िे म्हणिाि ही 
मी ओळख पक्की धरली आहे. “ि का म्हणे िेत्रीं केली ओळखण । िटथि हें ध्र्ाि जिटेिरी” पाडं रंग हें मोठें 
गूढ िैिि आहे. र्ाच्र्ािं िैि-वहिंूचें एकीकरण आहे. त्र्ाम ळें  िो आहे िागडा. िैि म्हणि च होिे काहंीं 
जििसापूंिीं कीं हा आमचा िेि आहे म्हणूि. ज्र्ा िळेीं महाराष्ट्रािं िैिाचंें प्राबल्र् होिें िेव्हापंासूि िैि हे 
मोठे जशक्षक होिे. िे एकीकरणाचा असा प्रर्त्ि करीि च होिे. “श्रीगणेशार्िमः ॐ िमः जसध्िं” हें त्र्ािंीं 
जशकजिलें . ॐ िमः जसदं्ध म्हणिे िमो जसद्धाणं. गणपिीच्र्ा िमिाबरोबर िैिाच्र्ा जसद्धाला िमथकार केला 
आहे. जिठोबाच्र्ा मूिींि जह िैि आजण वहिंूच्र्ा एकिेचा प्रर्त्ि केला. म्हणूि िो िागिा ठेिला. पण वहिंूच्र्ा 
कल्पिेला ि ळण्र्ासाठीं िो लहाि म लगा ठेिला आहे. त्र्ा बालमूिीच्र्ा डोतर्ािर जिली भाकरी. िो च 
शकंर. शिै िैष्ट्णि एकजत्रि करण्र्ाचा प्रर्त्ि जह त्र्ा मूिींि झाला होिा. कािडी मराठी एकीकरण जह त्र्ािं 
आहे. जिठ ठल हें िािं कािडी आहे. जशिार् उत्तर वहि थिािािं जह त्र्ाचा िामिेिािें प्रचार केला होिा. 
मोरोपंिािंीं म्हटलें— 
 

णिठ्ठिं नाम प्रणसद्ध देिािें । 
 
िरसीमेहत्र्ाचा िामिेि ग रु होिा. िो “िैरसैंर्ाचा थिामी” म्हणिो. जमराबाई स द्धा ं“जिठ ठल िरिे िरी” 
असें म्हणिे. 
 

जशिािी—महाराष्ट्रािं संप्रिार् कोणकोणिे आहेि? 
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जििोबा—महाि भाि, िारकरी, रामिासी, वलगार्ि, िैि, काहंीं कबीरपंिीं एिढे प्रम ख पंि 
जिसिाि. 
 

जशिािी—महाि भाि संप्रिार् िर पंिाबािं जह आहे. 
 

जििोबा—काहंीं अफगाजणथिािािं जह आहेि. पण िेिें जह त्र्ाचंें िाङ् मर् मराठींि च आहे. पिंाबचे 
महाि भाि स द्धा ंमराठीं च गं्रि िाचिील. महाि भािाचंा चिधर थििः ग िरािी असूि त्र्ािें सूत्रें रचलीं िीं 
मराठींि. महाि भािािं प्रचारसामथ्र्य असलें  पाजहिे. म्हणिू िो सपं्रिार् पंिाबपरं्ि पोंचला. 
 

जशिािी—िामिेिािें जह प ष्ट्कळ प्रचार केला होिा. 
 

जििोबा—िामिेि िर फार मोठा प्रचारक होिा. िो ज्ञािेश्वरापेंक्षा ं५ िषांिीं मोठा होिा. पण त्र्ािें 
ज्ञािेश्वराशंीं िोथिी केली. गं्रिसाहेबािं िामिेिाचीं ५८ िरी पिें आहेि. 
 

मोघेिी—िे लोक िामिेिाला कार् म्हणिाि? 
 

जििोबा—जछपीका िामा. िामिेि वशपी होिा. पण िो वशपीिूि िन्मला अशी िंिकिा िोडली 
गेली आहे. त्र्ािें िेऊळ जफरजिलें . त्र्ाचें िूध िेि प्र्ार्ला इत्र्ाजि िामिेिाचें चमत्कार पंिाबमध्र्ें प्रचजलि 
आहेि. रामिीिय िामिेिाचा उल्लेख करिाि. िामिेि पजहल्र्ा प्रिम ल टारूचा धंिा करी. चागंला मिबूि 
जह होिा. प ढें शकंराच्र्ा िेिळािं त्र्ाच्र्ा संबधंीं जस्त्रर्ाचंें जिरथकारर् ति चाललेंलें  बोलणें त्र्ािें ऐकलें  ि 
त्र्ाला पश्चािाप झाला. मग िो शकंराला शरण गेला. शकंरािें त्र्ाला पढंरपूरला िा म्हणूि दृष्टािं जिला. 
पण िो ल टारु म्हणिू त्र्ाला त्र्ा िळेीं कोणी िाऊं िेईिा. िेव्हा ं‘पिीि पािि िाम ऐक िी आलों मी िारा’ हें 
पि त्र्ािें म्हटलें . प ढें त्र्ाच्र्ा िियिािंला पालट पाहूि सिय साध संिािंा िो मान्र् झाला. पंढरपूरच्र्ा 
पाडं रंगाचा िो फति झाला. ज्ञािेश्वराचं्र्ा िळेेला पढंरपूरसाठीं मोठी िगयणी गोळा झाली. 
 

जशिािी—महाि भाि संप्रिार्ािं कृष्ट्ण आजण ित्ताची उपासिा आहे. िे गीिा माििाि. 
 

जििोबा—महाि भािाचंा ित्त म्हणिे जत्रमूर्ति ित्त िाहीं. िो भागििािंला अिधूि आहे. 
महाि भािाचं्र्ा ित्ताला िीि िोंडें िसिाि. महाि भाि संप्रिार् म्हणिे भागििसंप्रिार् च आहे—गीिा 
भागिि मािणारा. 
 

मोघेिी—क राणािं ित्त्िज्ञाि आहे कार्? 
 

जििोबा—क राणािं सग ण जिराकारभस्ति आहे. साकाराची भस्ति होऊं शकि िाहीं. साकाराची 
सेिा. सग णाची भस्ति. 
 

जशिािी—जिग यण जिराकाराचें कार्? 
 

जििोबा—जिग यण जिराकाराची ओळख. अि भि. 
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जशिािी—मग ध्र्ाि कशाचें? 
 

जििोबा—सग ण साकाराचें. 
 

जशिािी—कमयर्ोग आजण सेिेंि फरक कार्? 
 

जििोबा—जिष्ट्कामिा आली म्हणिे कमयर्ोग. मीं जिल्लीला हा जिचार माडंला होिा. सेिा व्र्तिीची. 
भस्ति समािाची. कारण व्र्स्ति साकार. समाि जिराकार. गाधंी म्हणिािच िा िीििं माणसाची भस्ति 
होऊं शकि िाहीं. 
 

जशिािी—िीििं माणसाची भस्ति केली िर कार् होईल? 
 

जििोबा—िी आसस्ति ठरेल. म्हणूि मि ष्ट्र्ाच्र्ा—मग िी व्र्स्ति कोणी जह असो—पार्ा पडणें 
जिलक्षणच िाटिें. 
 
—र्ािंिर लोणीकडे िाण्र्ासाठीं जििोबािी, गदे्र, जशिािी, चाििसभाऊ, िगडूभाऊ इत्र्ाजि मंडळीसह 
उठले. मोघेिी अगोिर च गेले होिे. रामेश्वरिी आजण सीिारामिी र्ा िोघािंीं आिा ं परि िािें असें 
जििोबािींिीं साजंगिल्र्ाम ळें  िे मागें च राजहले. रथत्र्ािं जह िेहमींप्रमाणें चचा चालू होिी. लोणीचें अंिर २–
२। मलै असेल. प्रिम गािंाच्र्ा िािंािरूि च बोलणें जिघालें . 
 

जशिािी—महाराष्ट्रािं लोणी िािंाचीं गािंें प ष्ट्कळ च आहेि. ग्रामिामाचं्र्ा व्र् त्पत्तीिरूि अि मािें 
काढलेला एक लेख राििाड्ािंीं जलजहला आहे. त्र्ािं लोणी िािं आलें  कीं िाहीं आठिि िाहीं. 
 

जििोबा—राििाड्ािंीं महािभािाचं्र्ािर जह काहंीं जलजहलें  आहे िा? 
 

जशिािी—महाि भािाचंी ग प्ि जलजप त्र्ािंीं शोधूि काढली. आपले गं्रि आपल्र्ा सपं्रिार्ाबाहेरच्र्ा 
लोकािंा कळंू िरे्ि एिढ्यासाठीं त्र्ाचें सिय गं्रि त्र्ा जलपींि जलजहले आहेि. बह धा र्ाम ळें  च 
महाि भािाजंिषर्ीं लोकािं आिर राजहला िसािा. 
 

जििोबा—त्र्ाचं्र्ा ग प्ििेचें कारण शोधलें  पाजहिे. म सलमािी आिमणापासूि बचाि होण्र्ासाठीं 
म्हणूि त्र्ािंीं ग प्ििा ठेिण्र्ाचा प्रघाि स रंू केला असािा. महाि भािाचं्र्ा काळ्र्ा कपड्ाचें जह हें च कारण 
असािें. म सलमािाचं्र्ा फकीरासंारखे हे लोक त्र्ाम ळें  जिसि असणार. त्र्ाम ळें  म सलमािी लष्ट्कर 
िगैरेंकडूि त्र्ासं त्रास होि िसािा. 
 

जशिािी—राििाड्ािंीं महाि भािाचंी जलजप उकलल्र्ापासूि आिा ंमहाि भािाचं्र्ा िाङ् मर्ाचें बरें 
च प्रकाशि झालें  आहे. 
 

जििोबा—(गदे्रिींिा उदे्दशूि) र्ा गािंीं आपल्र्ापैकीं कोणी कधीं आलें  होिें कार्? 
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गदे्रिी—मी आलों होिों, मागें जफरि असें त्र्ा िळेीं. त्र्ािंिर सगळीकडचें जफरणें च बंि झालें . 
 

जििोबा—जफरण्र्ाची र्ोििा हिी. त्र्ाजशिार् खेड्ाचंी स्थिजि कळि िाहीं. 
 

जशिािी—मी जह रे्िें मागें जफरि असिा ंउभ्र्ा उभ्र्ा आलों होिों. पण त्र्ाला प ष्ट्कळ जििस झाले. 
 
—असा संिाि चालू असिा ं च गािं जिसूं लागलें . मध्र्ें एक लहािसा िाला होिा. िो ओलाडूंि सरळ 
रथत्र्ािें गेल्र्ाबरोबर म ख्र् मालग िाराच्र्ा घराच्र्ा िारासमोर, मोघेिी मालग िाराच्र्ा जििाणिीशीं 
बोलि असिािंा जिसले. मोघेिींिीं लगे च मंडळींिा आंि िेले. सिर मालग िार ह्या गािंीं रहाि िसूि 
त्र्ाचें जििाणिी िेहमी रे्िें रहाि ि त्र्ाचंा च सिय कारभार असे. िोि बािूला ओटी. मध्र्ें िाण्र्ाचा रथिा. 
िेिूि शिेारी च आंि ग राचंा गोठा. गोठ्यासमोर चारी बािूला खोल्र्ा असलेंलें  लाबं च लाबं मोठें आजण 
बंजिथि अंगण. अंगणािं एका बािूला जिहीर. बािूच्र्ा पत्र्र्ािर लाल जमरच्र्ा िाळिाहेि. समोर २/३ रेंग्र्ा 
उभ्र्ा करूि ठेिल्र्ा आहेि, असा िेिला िेखािा होिा. जििोबािींसह मंडळी आंि गेली. िी िोि बािूच्र्ा 
ओट्यािर कोणी इकडे, कोणी जिकडे अशी बसली. ओटीिर बैठक टाकलेली होिी. जििाणिीिें 
अगोिरपासूि च आंबट िोंड केलें  होिें. िेव्हा ं“र्ा बसा” चा जशष्टाचार जह ििळ ििळ झाला िाहीं असें च 
म्हणण्र्ाइिका झाला. गािंच्र्ाबद्दल िागझरीच्र्ा लोकािंीं अगोिर च माजहिी साजंगिल्र्ाम ळें  हा प्रकार 
अिपेजक्षि िव्हिा च. जििोबािींिीं लगे च ओटीिर बसल्र्ा बसल्र्ा जििाणिीशीं बोलण्र्ास स रिाि केली. 
 

जििोबा—कार् जििाणिी! रे्िें सगळे च महाि भाि आहेि? 
 

जििाणिी—िाहीं िाहीं. ि सरे प ष्ट्कळ लोक आहेि. 
 

जििोबा—मग महाि भािाचंा गािं कसा? 
 

जििाणिी—रे्िले प्रम ख लोक महाि भाि आहेि म्हणूि महाि भािाचंा गािं म्हणिाि. (र्ा िळेीं 
गािंािं ििागि टोळीची माजहिी सियत्र पसरूि िेि ली मडंळी एक एक अशी ओटीिर िमा होऊं लागली). 
 

जििोबा—रे्िें कार् मासंाहार कोणी च करीि िाहींि? 
 

शाळा माथिर—बह िेक िाहीं च. 
 

जििाणिी—कोणी महाराचे पोटे्टपाटे्ट खाि असिील चोरूि िोडें. 
 

जििोबा—उघड िर कोणी खाि िाहीं िा? 
 

माथिर—िाहीं. 
 

जििोबा—महाि भािाचं्र्ा अवहसा ित्त्िािर च व्र्ाख्र्ाि िेण्र्ासाठीं मी आलों आहें. सभेजबभेची 
व्र्िथिा होईल िा जििाणिी? 
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जििाणिी—गािंच्र्ा लोकािंर आहे. 
 

जििोबा—भीजिजबजि िर िाटि िाहीं? 
 

जििाणिी—िाहीं. भीजि कशाची म्हणा! 
 

जििोबा—आमच्र्ा मंडळींिा ि मच्र्ा गािंीं िेऊं िर घालाल िा? 
 

जििाणिी काहंीं च बोलि िाहींि. 
 

जििोबा—िाहीं रे्िें िेिण झालें  िरी हरकि िाहीं. एक जििस उपिास करंू. पण कार्यिम होईल 
च ठरल्र्ाप्रमाणें. 
—िरी जििाणिी गप्प च! 

(इितर्ािं गािंची इिर मालग िार िगैरे मंडळी रे्िाि). 
 

जििोबा—र्ा गािंची िमीि जकिी आहे? 
 

जििाणिी—िजमिीची आरािी असेल १५ शें एकर. 
 

जििोबा—सारा जकिी आहे? 
 

कोणी िरी—िार्िा होर्? असेल २-२॥ हिार. 
 

जििोबा—जििाणिी महाि भाि आहेि? 
 

जििाणिी—िाहीं. कृष्ट्णपक्षी. 
 

जििोबा—र्ा गािंािं ज्र्ाथि जशकलेला कोण आहे? 
 

शाळा माथिर—िारार्ण माथिर. 
 

जििोबा—हे कोण? 
 

शाळा माथिर—हे पाडं रंग पाटलाचें जचरंिीि. 
 

जििोबा—र्ाचंें आडिािं कार्? 
 

कोणी िरी—लोणकर. 
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जििोबा—रे्िें मालग िार जकिी? 
 

िारार्ण माथिर—रे्िें जिघे मालग िार लोणकर आहेि. त्र्ािं बजळराम पाटील म्हणिे हे 
जििाणिी आहेि, र्ाचें मालक र्ाचंा म ख्र् ८ आणे जहथसा आहे. बाकी एक मारिाडी आजण इिर जिघे 
मालग िार आहेि. 
 

जििोबा—पाडं रंग पाटलािंा िारार्णमाथिरखेरीि म लें  जकिी? 
 

कोणी िरी—पाडं रंग पाटलािंा िाखििू—कारण िे समोर च बसले होिे—र्ािंा १२ म लें  आहेि. 
सिय क ट ंब एकत्र आहे. र्ाचं्र्ा घरािं ४५ माणसें आहेि. 
 

जििोबा—हीं सिय माणसें एकत्र राहिाि? 
 

िारार्ण माथिर—होर्. 
 

जििोबा—(िारार्ण माथिरािंा) ि म्ही जकिी जशकला आहा?ं 
 

उत्तर—एफ् ए परं्ि. 
 

कोणी िरी—िारार्णमाथिर मोठे िािजििाि करणारे आहेि. 
 

जििोबा—आपल्र्ाला काहंीं इिें िाि करािर्ाचा िाहीं. 
 

कोणी िरी—िाहीं. िसे िाहीं. िे महाि भाि पंिाचे अभ्र्ासी प्रचारक आहेि. कीियि करिाि 
िागोिागीं. शकंासमाधाि करिाि. 
 

जििोबा—ि म्ही प्रचार करिा ंम्हणिे कार् गािंोंगािं जफरिा?ं 
 

िारार्णमाथिर—होर्. 
 

जििोबा—मग ि मच्र्ाकडे महाि भािाचें गं्रि जह प ष्ट्कळ असिील. 
 

िारार्णमाथिर—हो बह िेक आहेि. 
 

जििोबा—ि मच्र्ाकडे आलें  पाजहिे प थिकें  पाहार्ला. 
 

िारार्ण माथिर—र्ा साधारण ९॥-१० च्र्ा स माराला. माझ्र्ाकडे पंिाबािूंि फकीर आले आहेि. 
त्र्ाचंी व्र्िथिा लािािर्ाची आहे मला. कोण रे्ईल माझ्र्ाबरोबर? 
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कोणी िरी—माथिर रे्िील. 
 
—िंिर माथिराचं्र्ा बरोबर जििोबािी आजण जशिािी गािं पाहण्र्ास गेले. प्रिम माथिराचं्र्ा घरापासूि च 
स रिाि केली. घर साधारणिः बरें होिें. जफरिािंा प्रश्िोत्तरें चालंू होिीं. 
 

जििोबा—ि मचें िािं कार् माथिर? 
 

माथिर—बाप राि गार्किाड. 
 

जििोबा—ि म्ही क ठले? 
 

माथिर—सेलूचा मी. 
 

जििोबा—ि म्हाला पगार जकिी जमळिो? 
 

माथिर—१९ रुपरे्. त्र्ािं कपाि २ रु. आहे. जशिार् ऑतटोबरपासूि पगार जमळाला िाहीं. मागें 
स द्धा ंपाचं मजहन्र्ाचंा पगार जमळाला िव्हिा. त्र्ािंला आिा ंिोि मजहन्र्ाचा जमळाला आहे. 
 

जििोबा—गािंची लोकसखं्र्ा जकिी? 
 

माथिर—७७५. 
 

जििोबा—घरें जकिी? 
 

माथिर—१८०. 
 

जििोबा—महारघरें? 
 

माथिर—५०, महारप रे िोि आहेि. मागंप रा एक असूि त्र्ाचंीं १५, १६ घरें आहेि. 
 

जििोबा—म सलमािाचंी िथिी जकिी? 
 

माथिर—म सलमािघर एक च आहे. िे जिघे भाऊ आहेि. त्र्ािंा शिेीिाडी िगैरे काहंीं िाहीं. 
 

जििोबा—रे्िें न्हािी जकिी? 
 

माथिर—िोि न्हािी आहेि. एक न्हािी िैद्यकी करिो. 
 

जििोबा—वशपी जकिी आहेि गािंािं? 
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माथिर—िोि वशप्र्ाचंीं ि कािें आहेि (त्र्ापंकैीं एक िण गणपिराि िाधिाचंें िािलग आहेि. 
िालिाडीला राजहलेले आहेि. असें जह आणखी कळलें ). 
 

जििोबा—रे्िें ि कािें जकिी? 
 

माथिर—िीि ि कािें आहेि. 
 

जििोबा—साियिजिक जिजहरी रे्िें जकिी आहेि? 
 

माथिर—५/६ आहेि जशिार् लोकाचं्र्ा आिारािंल्र्ा आणखी ५ जिजहरी िरी असिील. 
 
—अशा रीिीिें संिाि होिा ं होिा ं गािं िाखिीि िाखिीि माथिर शाळेंि घेऊि गेले. शाळा गािंाबाहेर 
ििळ च होिी. शाळेच्र्ा बाहेर महाि भािांचें मजंिर होिें. िेिें महाि भािपंिीं एकम खी चि भ यि ित्ताची मूर्ति 
होिी. हजरििािंा मंजिरािं िाण्र्ास परिािगी िव्हिी. त्र्ािंा फति मजंिराच्र्ा बाहेरच्र्ा िरिािाच्र्ा आिं 
िािा ंरे्ि होिें. प ढें परिािगी िव्हिी. त्र्ाम ळें  जििोबा मंजिरािं गेले िाहींि. शाळेंिली म लें  बाहेर िंडीची 
उन्हािं िापली होिी. िेिें च माथिरािंीं म लािंा िमजिलें . प न्हा ंप्रश्िोत्तराला स रिाि झाली. 
 

जििोबा—शाळेंि म लें  जकिी? 
 

माथिर—पटािर २७; हिर २०. 
 

जििोबा—र्ा म लािं म ली जकिी? 
 

माथिर—म ली चार. 
 

जििोबा—महाराचीं म लें  जकिी? 
 

माथिर—महाराचा म लगा एक. 
 

जििोबा—महाि भािाचंीं म लें  जकिी? 
 

माथिर—आठ. 
 
—र्ािंिर माथिरािंीं म लािंा एक धडा िाचािर्ास साजंगिला. त्र्ािं रािगिि आजण धािगिि असा एक 
पाठ होिा. म लगा भीि भीि कसें िरी िाचीि होिा. 
 

जििोबा—रािगिि म्हणिे कार्? 
 

—म लापंैकीं कोणी च बोलेिा. 
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माथिर—(ओरडूि) रािगिि कार् िें माहीि िाहीं का? 
 

जििोबा—रािगििापासूि च प ढें धािगिि झालें . 
 

माथिर—आम्हालंा िरी क ठें ही कल्पिा होिी—िर आम्ही म लािंा सागंणार? 
 
—र्ािंिर जििोबािींिीं एखाद्या मालग िाराचें घर पाहण्र्ाची इच्छा प्रिर्तशि केल्र्ािरूि माथिरािंीं 
िािीबा लोणकराचं्र्ा घरीं िेलें . िािीबाचें घर गढीिर होिें. िरिी जिहीर. जिजहरीििळ न्हाणीघर. पाणी 
फ कट िाऊं िरे् म्हणूि अळू लािलेंलें . एक अंजिराचें मोठें झाड जह िेिें लािलेंलें  आहे. आंिली िागा 
चागंली जिसली. गोपालकृष्ट्णाच्र्ा िोि िसजबरी लािल्र्ा होत्र्ा. मध्र्ें महात्मािींचा फोटो होिा. ििळ 
काहंीं गं्रि होिे. िो िेव्हारा पाहूि जििोबा म्हणाले— 
 

जििोबा—गोपाळकृष्ट्णाच्र्ा िसजबरी िर ि म्ही ठेिल्र्ा आहेि. पण गाईचें ि भिें आहे का घरीं? 
 

उत्तर—िाहीं. 
 

जििोबा—कारण? 
 

उत्तर—िूध काढार्ला गेलें  कीं गाईच्र्ा िािािूंि रति च जिघिे. कोणी िरी करणी केली आहे. 
 

जििोबा—ि मच्र्ा च गाईला करणी केली आहे का ंगािंािंल्र्ा सगळ्र्ा गाईिंा करणी केली आहे. 
 

उत्तर—सगळ्र्ा च गाईंिा करणी केली आहे. 
 

—र्ािंिर िारार्णमाथिरकडे महाि भािाचंीं प थिकें  पहाण्र्ासाठीं जििोबािी गेले. िारार्ण 
माथिराचें घरीं महाि भािाचंीं प ष्ट्कळ च प थिकें  जिसली. चिधराचीं सूत्रें पहािर्ास जमळालीं. र्ा सूत्राचंी 
महाि भािी जलजप िारार्णमाथिर भराभर िाचििू िाखिीि होिे. महाि भािाचंी जलजप िेििागरी जलपीच्र्ा 
उलटापालटीिें िर्ार केली आहे. एक सूत्र फार च मिेिार होिें. महाि भािी साधूिें पे्रिाची टाकूि जिलेली 
िस्त्रें जह िापरण्र्ास हरकि िाहीं. असें जलहूि प ढें चिधरािें सूचिा जिली होिी कीं “पण कपड्ासंाठीं 
कोणी मराि ेअशी इच्छा करंू िरे्.” प थिकें  पाहूि जििोबा परि आले. सिय मंडळींची िेिणाची व्र्िथिा 
पाडं रंग पाटलाकडे झाली. परंि  िेििािंा िे म्हणाले—“आम्हालंा जिचारलें  पोजलसािंीं कीं र्ा मंडळींिा का ं
िेऊं घािलें?—िर आम्ही सागंू कीं, िे उिरले ि सरीकडे आहेि. आपल्र्ा गािंीं कोणी बाहेरूि आले िर 
त्र्ाला िेऊं घालण्र्ािं कार् ग न्हा ंझाला?” हे जििोबािंा मागिू कळले िेव्हा ं िे म्हणाले—“ज्र्ाचं्र्ाकडे 
उिरलों िे जििाणिी म्हणिील आम्हालंा कार्? आम्ही त्र्ािंा िेऊं िोडें च घािलें  आहे? कोणी मि ष्ट्र् 
आपल्र्ा गािंािं आला िर त्र्ाला िागा िेण्र्ािं कार् ग न्हा आहे?—ही चागंली गंमि आहे”—र्ा च िळेीं 
बापूिींकडूि एक मि ष्ट्र् आला. बापूिींिा जििोबाचंी रोिची हालचाल कळली पाजहिे असा जिरोप त्र्ािें 
आणला होिा. त्र्ाला जििोबािंीं आिापंरं्िचा कार्यिम जिग िर्तशि करणारें पत्र िेऊि परि रिािा केला. 
ि पारीं जिश्रािंी, िकली उपासिा िगैरे कार्यिम झाला. संध्र्ाकाळ झाली. प ढच्र्ा गािंची व्र्िथिा 
करण्र्ासाठीं मोघेिी रिािा झाले. गािंािं सभेची व्र्िथिा कोणी च करीिाि. सिय िण भर्भीि झाले होिे. 



 अनुक्रमणिका 

ििडंी जह कोणी िेईिाि. िगडूभाऊ, चाििसभाऊ िगैरेंिीं ििडंी जिली. ििडंी िोि िळेा ं जिली. ज्र्ािें 
त्र्ािें आपापल्र्ा घराचें िार बंि करूि घेिलें . रात्रींचीं िेिणें झालीं. आगरगािंची मंडळी बैठक आजण 
पेरोमतॅस घेऊि आली. महाि भािंाचं्र्ा ित्ताच्र्ा िेिळाििळ एका चौरंगािर व्र्ासपीठ िर्ार केलें  होिें. 
गािंच्र्ा मंडळींिा प ष्ट्कळ बोलािणीं करूि जह कोणी रे्ईिा. िागझरीहूि मंडळी आली. पण समोर 
बैठकीिर कोणी बसेिाि. र्ा सगळ्र्ाचें कारण मूळची भीजि हें िर होिें च. पण संध्र्ाकाळीं च सकय ल 
इन्थपेतटर ि िारोगा मोटार घेऊि आले होिे. त्र्ाम ळें  सिय लोक अजधक च भर्भीि झाले. आगरगािंच्र्ा 
एका माणसािें िर ओरडूि सगळ्र्ािंा साजंगिलें  “बैठकीिर बसला म्हणिू ि म्हाला कोणी पकडूि िेणार 
िाहीं. र्ा आम्ही िाहीं का बसलों बठैकीिर.” शिेटीं काहंीं मंडळी रे्ऊि बसली. आजण व्र्ाख्र्ािाला 
स रिाि झाली. व्र्ाख्र्ािािं गािंािंल्र्ा भीजिग्रथि िािािरणाजिषर्ीं थिाभाजिकपणें च पजहल्र्ा प्रिम 
समिूि जिली गेली. आजण िंिर मग सत्र्ाग्रहाचे िेहमीचे म दे्द साजंगिले गेले. “माझ्र्ा खेडेगािंािंल्र्ा जप्रर् 
मंडळींिो, काल आगरगािंला व्र्ाख्र्ाि झालें . आि रे्िें आलों. र्ा िळेीं स टल्र्ाबरोबर िाबडिोब िोि 
जििसािंीं सेिाग्रामला सत्र्ाग्रह स रू करूि िागझरीला खंडेराि िारले म्हणिू गेलों. िंिर आगरगािंला 
बोलािणें आलें  म्हणिू आगरगािं घेऊि ि मच्र्ा गािंीं लोकाशंीं पजरचर् करािा, महाि भाि पंिाची माजहिी 
करूि घ्र्ािी म्हणूि आलों. लोक म्हणाले रे्िें िहा िषांि सभा च झाली िाहीं. हें ऐकूि मला िाटलें  कीं, 
रे्िें अिश्र् अिश्र् आलें  पाजहिे. रे्िें आलों. महाि भािाचें गं्रि पाजहले. गािंािं जफरलों. िेव्हा ंमला सियत्र 
भीिीचें िािािरण जिसलें . हे लोक कोणाला जभिाि? लहािपणीं मी बाग लबोिाला भीि असें. मग आईिें 
साजंगिलें  रामिाम घेिलें  कीं भ िें पळिाि. माझी आईिर श्रद्धा होिी. प ढें िर डोंगरािूंि एकटा च रात्रीं 
जफरलों िरी काहंीं िाटि िसे. मी गािंािं जिचारलें  लोक कोणाला जभिाि? िेव्हा ं कळलें  कीं, िारोगा 
साहेबाला. (र्ा िळेीं जरपोटय घेणारा िारोगा हंसला) मी िर िारोगा असिों िर लोकािंा साजंगिलें  असिें 
कीं, ि म्ही मला का ं जभिा?ं मी ि मचा—िििेचा सेिक आहें. चोऱ्र्ामाऱ्र्ा होऊं िरे्ि म्हणूि मी िििेंि 
जफरिों. लंडिमध्र्ें लोकािंा पोजलसाची भीजि िाटि िाहीं. उलट त्र्ािंा त्र्ाचं्र्ाजिषर्ीं पे्रम िाटिें. कोणी 
म लगा रथिा च कला असेल िर िेिला पोजलस त्र्ाला घरीं पोंचजििो. आपल्र्ाला जशक्षण िाहीं म्हणिू 
पोजलसाची भीजि िाटिे. लहािपणीं मीं प्रिम िेव्हा ंएक साहेब पाजहला िेव्हा ंमला िो जिलक्षण च िाटला. 
ऊंचच्र्ा ऊंच जचरूट ओढीि जफरि होिा िो. त्र्ाच्र्ा चेहऱ्र्ािर माण सकी कशी िी म ळीं च िव्हिी. हे 
साहेब उन्मत्तपणे िागिाि म्हणूि त्र्ाचंी भीजि िाटिे. महाि भािाचंें ित्त्ि आहे कीं, प्राजणमात्राची वहसा करंू 
िरे्. पण एिढ्यािें धमय प रा होि िाहीं. माणसाला िेष ि भर् िको असें झालें  म्हणिे अवहसा पटली. भर् 
गेल्र्ाजशिार् अवहसा समिली असें होि िाहीं. वहि थिािच्र्ा ४० कोटी लोकािंर िोडेसे लोक राज्र् 
करिाि र्ाचें कारण जह भीजि हें च आहे. प्रत्रे्काला मरण हें ठेिलेलें  च आहे. मग भीजि कशाची? ि लमी 
लोकाचंा िो ि लूम चालिो िो लोकाचं्र्ा भीिीिर चालिो. मी आगरगािंीं गेलों िेिें शाळेंि एक म्हण 
लािली होिी. “ज्र्ाच्र्ा हािीं शाळा छडी, िो जच ठेिी राष्ट्र-घडी.” जशक्षक कार् ढोरतर्ा आहे? मीं 
माथिरािंा साजंगिलें  कीं, ही म्हण कामाची िाहीं. आमची समिूि ही कीं, छडी मारली कीं काम होिें. िसें 
इंग्रिािंा िाटिें कीं िडपशाही केली कीं काम होिे. रे्िें असें कळलें  कीं आठिड्ािूंि लोक िोििा ंभिि 
करिाि. भस्ति आजण भीजि िोन्ही एके जठकाणीं राहंू च शकि िाहीं. “हजरजचर्ा िासा । िाहीं भर् वचिा 
आशा” एका जमत्राकडे मी िहा िषांपूिीं गेलों होिों िो जमत्र म्हणाला, ि मचें सिय काम उत्तम आहे. पण 
ि मची िेिणाची सोर् ि सरीकडे करा. कारण मला भीजि िाटिे. मी म्हणालों, जधक्कार ि मच्र्ा 
िािािपणाला. ह्यािं माण सकी िाहीं.” ह्यािंिर पूिींच्र्ा भाषणाप्रमाणें सत्र्ाग्रहाची भजूमका समिाििू 
साजंगिली. आजण भाषण संपजिलें . गदे्रिींिीं सत्र्ाग्रहाचे अभगं म्हटलें  आजण हा कार्यिम समाप्ि झाला. 
 



 अनुक्रमणिका 

ज्र्ा अिी सकय ल, िारोगा, िोि पोलीस मोटार घेऊि आले आहेि त्र्ा अिीं बह धा जििोबािी 
पकडले िािील असें समिूि जििोबािींचें सिय सामाि िर्ार ठेिलें . पकडल्र्ाबरोबर मंडळींिीं जह िध्र्ाला 
जिघूि िाण्र्ाची सिय सोर् असािी म्हणूि िर्ारी करण्र्ािं आली. सकाळीं आगरगािंािंल्र्ा मंडळींिीं एक 
खाचर पाठििू िेण्र्ाचें कबलू केलें . आजण जििािीि झाली. परंि  रात्रीं कोणाला च िीट झोप लागली 
िाहीं. कारण शिेारच्र्ा गोठ्यािं बरेचसे बैल होिे. त्र्ाचं्र्ा गळ्र्ािंल्र्ा घंटा सारख्र्ा िािि होत्र्ा. आजण 
िीि िािल्र्ापासूि च ग रें सोडूि िेऊि िेिल्र्ा िोकरािंीं झाडझ डीला स रिाि केली. जििोबािी झोपले 
होिे िेिें ख शाल खराटे घेऊि धूळ उडिीि झाडणें चाललें  होिें. ४ िािले. प्राियिा झाली. आिा ं
पकडिील मग पकडिील अशा मिःस्थििींि सिय होिे. परंि  जिकडे जिकडे थिच्छ जिसूं लागले, अरुणोिर् 
झाला िरी पकडण्र्ाचे जचन्ह जिसेिा. जििोबािी अंगणािं बसले होिे. मंडळी बोलि होिी. गदे्रिी एका 
बािूला िािण करीि होिे. इितर्ािं िारोगा आजण सकय ल त्र्ा जठकाणीं मोटार घेऊि आले. प्रिम त्र्ािंा 
रे्िािंा गदे्रिींिीं पाजहलें . आल्र्ाबरोबर त्र्ािंीं जििोबािींिा सलाम केला. ‘कार् आहे?’ म्हणूि जिचारिा ं
“आपके जखिमिमें आरे् है” असें सकय ल साहेबािंीं म्हटलें . जििोबािींिीं िंिर िेिें च न्र्ाहारी केली. 
िारोगा सकय ल िगैरेंिा जह उरलेला फलाहार जिला. चाििस, गदे्रिींिीं जह सत्र्ाग्रह केला होिा. परंि  
त्र्ािंा पकडलें  िव्हिें. िे म्हणाले “आम्हाला जह का ं पकडि िाहीं?” “आपको िो िेहली िािेके जलरे् 
रख्खा है, आप िाईरे् मिेसे िेहली” असा सकय स साहेबािंीं जििोि केला. हा गृहथि शीख असूि बरा होिा, 
असें जिसलें . जििोबािींचें सामाि िर्ार च होिें. िें सिय मोटारींि घािलें . मोटारींि िारोगा प ढें आजण 
सकय ल मागें जििोबाबंरोबर बसले. र्ा िळेीं एक फोटो घेण्र्ािं आला. जििोबािींिीं एकिािी भििाचें 
प थिक िाचण्र्ास स रिाि केली. मोटारीचा घरयर आिाि झाला आजण मोटार प ढें जिघूि गेली. त्र्ा 
मोटारीच्र्ा अगोिरच सार्कलिें ब द्धसेि भर िगेािं िध्र्ाला गेला. आजण ही बािमी त्र्ािें फोििें सियत्र 
पसरूि जिली. िध्र्ाच्र्ा रथत्र्ािं र्ा बािमीचे बोडय लागले. इिर मंडळीजह लोणीहूि बलैगाडींि बसूि 
िध्र्ाला िाखल झाली. 
 

िागजृि आल्र्ािर िसें थिप्ि जिघिू िािें िसें हें झालें . जििोबािींच्र्ा सहिासािं मंडळींिा िगाची 
पूणय जिथमजृि पडली होिी. िे पकडले गेले. आजण मग मडंळी हे जििस कसे गेले हें समिलें  स द्धा ंिाहीं, र्ा 
आश्चर्ांि िंग होऊि गेली. ििाजप अिूि जह जििोबािींचा खटला व्हािर्ाचा होिा. त्र्ाम ळें  त्र्ाचं्र्ा जित्र् 
सहिासािं खंड पडला असला िरी जिकडे सिांचें लक्ष िधेल्र्ाम ळें  पूणयपणें र्ा थिप्िािूंि िागजृि आली 
होिी असें म्हणिा ंरे्ि िाहीं. गाढ झोपेंिूि थिाभाजिकपणें मि ष्ट्र् एकिम िागा होि िाहीं. झोपेचा गाढपणा 
िोडा िोडा कमी होिो. झोपेची पकड हळंू हळंू स टंू लागिे. आजण मग मि ष्ट्र् झोपेच्र्ा पैलािीरािरूि 
िागिृीच्र्ा ऐलिीरािर रे्ऊि पोंचिो. सूर्य काहंीं एकिम उगिि िाहीं. हळंू हळंू त्र्ाचा प्रकाश पडि िािो. 
िसें च हें झालें . अिूि जह खटला ऐकािर्ाचा आहे र्ा व्र्िधािािं मंडळी ग ंिली होिी. खटला एक जििस 
प ढें ढकण्र्ाि आला. रात्रीं िध्र्ाला गाधंी चौकािं मोठी सभा भरली. बाबू रािेंद्रप्रसाि आजण आचार्य 
कृपलािी र्ािंीं जििोबािींच्र्ा अटकेचा अिय लोकािंा जिशि करूि साजंगिला. आजण हा अटकेचा जििस 
संपला. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ६० िें 
 

खटल्यािा णदिस 
 

जििाकं २३ िािेिारी १९४१ 
 
िारीख २३ िािेिारी १९४१. िधा िेलचें फाटक. सकाळीं ९॥–१० ची िळे. खटला िेलमध्र्ें ठेिला 
गेल्र्ाम ळें, िेलिर अिेक लोक क िूहलािें आलेले होिे. महािेिभाईंचा टागंा अगोिरच रे्ऊि िे आिं 
िाऊि जििोबािींशीं बोलि होिे. कोटाला सािर करण्र्ाच्र्ा थटेटमेन्टजिषर्ींचें बोलणें असािें. इिर 
मंडळी आपली िेलच्र्ा फाटकाबाहेर कोणी झाडाखालीं बसलीं होिी, कोणी उभी होिी, कोणी िेलच्र्ा 
िरिािाििळच्र्ा बाकािर बसलेली होिी. हा जत्रशकूंसारखा ि इकडे ि जिकडे असा काळ गप्पा 
छाटण्र्ािं, इकडेजिकडे फेऱ्र्ा मारण्र्ािं वकिा उगी च इकडेजिकडे शून्र् दृष्टींिें पाहण्र्ािं 
घालिण्र्ापलीकडे कोण कार् करणार? इितर्ािं रािेंद्रबाबूंची मोटार आली. िे जह खटला ऐकण्र्ासाठीं 
आले होिें. साधेपणा त्र्ाचं्र्ा रोमरोमािं िणूं कार् म रलेला होिा. िे रे्िाचं बसलेली मंडळी उठूि उभी 
राजहली. त्र्ािंा बसण्र्ाचा आग्रह करंू लागलीं. त्र्ािंा आपल्र्ासाठीं मंडळी उठली हें आिडलें  िाहीं. िे जह 
मग उभे राजहले. मंडळी जह उभी राजहली. 
 

िेलच्र्ा बाहेरचीं झाडें िाऱ्र्ािें ड लि होिीं. िेलच्र्ा उंच वभिीच्र्ा आंि िीं झाडें सहि बघू शकि 
होिीं. पण बाहेरच्र्ा माणसािंा िेलरच्र्ा ह क माजशिार् आंि कोण घेणार? िेलच्र्ा फाटकािूंि कोणी आंि 
गेली कीं क ल प. बाहेर आला कीं क ल प. त्र्ा क लपाची जििसािूंि अशी जकिी िरी िळे उघडझापं 
व्हािर्ाची. िें क ल प असें अिेक िळेा ं उघडलें  गेलें  आजण लािलें  गेलें  िरी ह क माजशिार् िें उघडलें  
िािर्ाचें िाहीं. बाहेर मंडळी जिष्ठि उभी आहेि. त्र्ाचंा ििा कार् आहे, त्र्ािं राष्ट्राचे कणयधार उभे आहेि 
का ंसामान्र् माणसे उभी आहेि र्ाची त्र्ा क ल पाला आजण त्र्ा क लपाच्र्ा जित्र् साजन्नध्र्ािं असलेल्र्ा िड 
जशपार्ाला कार् परिा! िो जह बाहेरच्र्ा मंडळीप्रमाणें आिं उभा राजहलेला होिा. िो जह खरोखर कैिी च 
होिा. आजण िेलर िरी कार्, त्र्ाची िाि कैद्याची च. म तिपणें ह्या िगािं राहणारे फार च िोडें? अशा 
एका म तिात्म्र्ाला आि हे अिेक प्रकारािंीं बद्ध झालेले लोक िेलच्र्ा बंधिािं अडकजिण्र्ासाठीं धािंपळ 
करीि होिे. िेिढ्यासाठीं साक्षीप राि े गोळा करूि ठेिलेले, व्र्ाख्र्ािाच्र्ा िळेीं हिर असणारे िारोगे, 
आपापल्र्ा कागिासंह सज्ज झाले. न्र्ार्ाजधशाचंी थिारी जह मोटारींि बसूि िेिें आली. त्र्ाचं्र्ासाठीं िेलचे 
फाटक उघडलें  आजण लगें च िेहमींप्रमाणें प न्हा बंि झालें . बाहेरूि मंडळींिीं खटल्र्ासाठीं हिर राहंू 
इस्च्छणाऱ्र्ा मंडळींची र्ािी आंि न्र्ार्ाधीशाकंडे पाठिली. त्र्ाचंी मिं री आल्र्ािर एकेक मि ष्ट्र् आिं 
सोडला गेला. ज्र्ािंा परिािगी जमळाली िाहीं िे जबचारे बाहेर िसे च उभे राजहले. 
 

आंि गेल्र्ाबरोबर समोर च िेलरसाहेबाचंें ख च्र्ा, टेबलें  माडंलेंलें  ऑजफस जिसलें . िेिूि डाव्र्ा 
हािाला एका लहािशा कैिी ठेिण्र्ाच्र्ा िागेंि कोटय बसलें  होिें. जििोबािींिा जिििण्र्ाबसण्र्ाला ही च 
िागा जिली होिी. प रािा िाखल करणारे िारोगे िोन्ही बािूला ख चीिर बसले. रािेंद्रबाबूसंह इिर पे्रक्षक 
मंडळी कैद्याचं्र्ा जििण्र्ाच्र्ा ओट्यािर बसली. जििोबािींिा बसण्र्ाला न्र्ार्ाजधशासंमोर ख ची जिलेली 
होिी. ििळच्र्ा लोखंडी गिाच्र्ा मोठ्या जखडकीसमोर महािेिभाई सूि कािंीि होिे. त्र्ाचं्र्ा कािंण्र्ाचा 
मध र ध्िजि िेिें घ मूि राजहला होिा. 
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खटल्र्ाच्र्ा कामाला—साक्षी प राव्र्ाला स रिाि झाली. िी एक किाईि च होिी. िो एक खेळ, िी 
एक गंमि अशा च दृष्टीिें पे्रक्षक मंडळी पहाि होिी. िेिें एकपक्षीं काम चालिें, िेिें काम िथि िः बंि च 
पडिें. खेळािं एक पक्ष भाग च घेईिा िेिें खेळ उिरिो च क ठें? असें होिें िरी न्र्ार्ाजधशाला आजण 
सरकारी अजधकाऱ्र्ािंा िो खेळ िाटि िव्हिा. केिळ ह क माचे बंिे म्हणूि, पोटासाठीं िोकरी करिों म्हणिू 
एका जिरपराध मि ष्ट्र्ाला—त्र्ािूंि अिेकाचं्र्ा आिराचा जिषर् बिलेल्र्ा महाप रुषाला केिळ िाजंत्रक 
िऱ्हेिें िोषी ठरििू बंधिािं टाकण्र्ाची किाईि आपण करणार आहोंि र्ाची िाणीि त्र्ाचं्र्ा चेहऱ्र्ािरूि 
प सली िाऊं शकि िव्हिी. मधूि मधूि घाम प सण्र्ाच्र्ा जिजमत्तािे जखशािूंि िे रुमाल काढीि. आजण िो 
घाम जबचारा रुमाल प सूि जह टाकी. पण घाम प सल्र्ािर िर चेहऱ्र्ािरची चलजबचल उलट ज्र्ाथि च थपष्ट 
उमटे. िरी र्ा च न्र्ार्ाजधशाचा चेहरा लाल झाला. माि खालीं घालूि िो हलतर्ा आिािािं 
प राव्र्ािाखल प ढें केलेल्र्ा भाषणासंबधंीं िोन्ही िारोग्र्ािंा प्रश्ि जिचारीि होिा. त्र्ा कागिािंर लाल 
पेस्न्सलीच्र्ा ख णा करीि होिा. पण केिळ िाजंत्रक िऱ्हेिें. इकडे समोर जििोबािी ख चींिर हािािं 
थटेटमेन्ट घेऊि जिश्चल बसले होिे. त्र्ाचं्र्ा चेहऱ्र्ािरूि कसलें  जह अि माि काढिा ं रे्ि िव्हिें. “िैषा 
िकेण मजिरापिेर्ा”—अशी ब्रह्ममर् जिर्तिकार अिथिा त्र्ाचं्र्ा जठकाणीं म जद्रि झाली होिी. िे जिव्िळ 
सहिािथिेंि बसले होिे. पे्रक्षक मंडळींि जस्त्रर्ा होत्र्ा. अगिीं अिाण म लें  होिीं.—िीं मधूि मधूि गडबड 
करीि होिीं. म ख्र्िः िमिालालिींकडची मंडळी, आश्रमाची मंडळी असा िो समूह होिा. सिांच्र्ा मिािं 
आिा ंजशक्षा जकिी होईल र्ाचे िकय जििकय  चालू होिे. “आपला धंिा कार्?” न्र्ार्ाजधशािें जिचारलें . त्र्ाला 
“कािंणें” म्हणूि उत्तर जिलें . पण न्र्ार्ाजधशाला िें ऐकंू गेलें  िाहीं. िेव्हा ंजफरूि प्रश्ि जिचारला. त्र्ािळेीं 
महािेिभाई वकजचत् हंसले. न्र्ार्ाजधशािंा आपणाला हंसले असें िाटूि िे “हें िाजंत्रक प्रश्ि आहेि. पण 
जिचाराि ेलागिाि.” असें महािेिभाईकंडे िळूि घाईघाईिें इंग्रिींि बोलले. जििोबािींिीं आपला धंिा 
“स्थपविग” म्हणूि साजंगिला. जििोबाचंा धंिा िाखजिण्र्ासाठीं िर महािेिभाई समोर कािंीि िव्हिे? 
म्हणूि िर त्र्ािंा हंसूं आलें  िाहीं? जििोबािींचा धंिा खरोखर च कािंण्र्ाचा होिा. हें उत्तर काहंीं म द्दाम 
ठरििू जिलेंलें  िव्हिें. िें सहि उत्तर होिें. पििारला, िालिाडीला, कन्र्ाश्रमािं, साबरमिीला िेिें िेिें 
िे गेले आजण राजहले िेिें िेिें त्र्ािंीं भरपूर आजण सिि कािंीि राहूि प न्हा ं अिेक िऱ्हेिें कािंण्र्ाचे 
संशोधि करूि त्र्ाचे जसद्धािं बसजिले होिे. खटल्र्ाचें काम िोड्ा च िळेािं संपलें . 
 

शिेटीं जििोबािींिीं आपलें  थटेटमेन्ट िाचिू िाखजिलें . न्र्ार्ाजधशािंीं िें ि िाचिा ं च फाईल 
करण्र्ाची इच्छा िशयजिली. परंि  जििोबािींिीं थटेटमेन्ट िाचिू िाखजिण्र्ाचें च िक्की ठरजिलें . साध्र्ा 
मराठींि जलजहलेंलें  हें थटेटमेन्ट अगिीं च लहाि होिें. बापूिींच्र्ा सल्ल्र्ािें िें िर्ार केलें  होिें. 
 

“िेलमधल्र्ा वचििािें सत्र्ाग्रहाचें धोरण जबिचकू आहे; अशी माझी खात्री पटली आहे. काँगे्रसची 
प्रिृजत्त आिच्र्ा मारामारीच्र्ा र् गािं जिःसंशर् शािंीची आहे. व्र्तिींच्र्ा हेि भेिािंरूि लढ्याचें थिरूप 
ठरणार िसूि िें सत्र्ाग्रह करणाऱ्र्ाचं्र्ा कृिीिरूि ठरेल. सारा वहि थिाि िर र्ा मागाचा अिलंब करील 
िर सिय कलहाचा शिेट होईल. त्र्ा िळेीं जब्रजटश, िाझी, फाशी कोणिा जह साम्राज्र्िाि िामशषे होईल. 
पण असा चमत्कार सहसा होईल अशी काँगे्रसिाद्यािंा आशा आहे असें िाहीं. पण असें असलें  िरी काँगे्रस 
आपलें  पजित्र कार्य सोडंू शकि िाहीं. आपली जिष्ठा िगाप ढें िाहीर करण्र्ाची काँगे्रसला ही च सजंध आहे. 
र्ा ध्रे्र्ाचा माग घेण्र्ािं च वहि थिािचें थिराज्र् आजण िजलि राष्ट्राचंी स टका आहे. म्हणूि काँगे्रसच्र्ा 
सजििर् प्रजिकारािें झोवटग राष्ट्रािंा मिि होिें, असें म्हणणें म्हणिे काँगे्रसची बििामी आहे. काँगे्रस 
झोवटगशाहीचा िर अजधक च िीव्र प्रजिकार करीि आहे. हा प्रजिकार कोणाला जह उपद्रि िेणारा िाहीं. पण 
हें िोपरं्ि जब्रजटश सरकारला कळि िाहीं. उलट र्ा गोष्टीला िें ग न्हा ं समििें िोपरं्ि माझ्र्ासारख्र्ा 
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काँगे्रसिाद्यािंीं हा कस्ल्पि ग न्हा करूि त्र्ाबद्दलची जशक्षा आिंिािें भोगली पाजहिे. कारण हा ग न्हा करणें 
आम्ही एक सामाजिक ि रािकीर् प ण्र्कार्य समििो.” 
 

अशा आशर्ाचें थटेटमेन्ट िाचूि िाखजिल्र्ािर कोटाचें काम संपलें . आिा ं जशक्षा स िािणार र्ा 
कल्पिेिें प्रत्रे्क िण उत्स क झाला होिा. परंि  “िज् मेंट उद्या ं िेऊं” म्हणूि न्र्ार्ाधीश उठले. लगे च 
मंडळी जििोबािींच्र्ा भोििीं गोळा झालीं. जििोबािींचें बाबू रािेंद्रप्रसाि र्ाचं्र्ाशीं िोडें औपचाजरक बोलणें 
झालें  “आिे ििमेंट िहीं एटले जििोबा िमिे अजहर्ा एक जििस िधारे रहेि  ं पडश”े असें महािेिभाई 
म्हणाले. िेलर घाई करंू लागला. आल्र्ा रथत्र्ािें मडंळी बाहेर आली. खाड कि िेलचें क ल प लागलें . 
आजण मंडळी आपापल्र्ा थिािीं र्ाच कल्पिेिें जिघिू गेलीं कीं उद्या ंप न्हां—प िरागमिार् च. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ६१ िें 
 

णनकािंािा णदिस 
 

जििाकं २४ िािेिारी १९४१ 
 
आज जिकालाचा जििस. ११-११। चा स मार. िेलच्र्ा फाटकािर मंडळीं कालच्र्ाप्रमाणें च िमली. आि 
वहगणघाटच्र्ा श्री. घटिाईिंा रे्िें पकडूि आणलें  होिें. त्र्ाचं्र्ा भेटीसाठीं जह त्र्ाचें आप्िइष्ट आले होिें. 
आि केिळ जिकाल असल्र्ाकारणािें ज्र्ाथि मंडळी रे्णार िाहींि िेलिर असें िाटलें  होिें. पण आि 
कालच्र्ासारखी च गिी होिी. न्र्ार्ाधीश घाईघाईिें मोटारींिूि उिरले. िोड्ा च िळेािं मंडळींिा 
परिािगी जमळिा ंच सिय िण कालप्रमाणें िेलमध्र्ें िाखल झाले. न्र्ार्ाधीश श्री. क ं टे उभे च होिे. िीि 
आरोपाबंद्दल प्रत्रे्कीं सहा-सहा मजहिे सिा त्र्ािंीं उभ्र्ा च स िािली. ि म्हालंा बी तलास जिला असूि सिय 
सिा एकिम च भोगािर्ाची असें जह त्र्ािंीं साजंगिलें . त्र्ाम ळें  खरी सिा सहा च मजहिे होिी. सिांिा 
आश्चर्य िाटलें . प ष्ट्कळाचें अिंाि च कले. महािेिभाईंिीं न्र्ार्ाजधशािंिळ िज् मेन्ट माजगिलें . त्र्ा लाबं 
ििमेन्ट मध्र्ें. 
 

“The accused committed three offences, believing as I find in his moral right to do a 
particular thing and he did so in a temperate and sober language.”—अशा िऱ्हेचे उद गार त्र्ािं 
काढण्र्ािं आले होिे. केिळ पोटासाठीं िोकरी करणाऱ्र्ांपासूि र्ापेक्षा ंिाथि अपेक्षा करणें शतर् जह िाहीं. 
आजण िोपरं्ि थििःची भजूमका अशा माणसािंीं थपष्ट केली िाहीं िोपरं्ि त्र्ाच्र्ासबंंधीं िकय  करण्र्ािं जह 
अिय िाहीं. झालें . जशक्षा होऊि गेली. न्र्ार्ाजधशािें सिांिा अजभिािि केलें . जििोबािींिा एकेक िण 
िमथकार करूि िेलच्र्ा बाहेर पडला. िरी िे अद्याजप िधा िेलमध्र्ें च होिे. त्र्ािंा िागपूरला आि च 
मोटारीमधूि िेिील, त्र्ा िळेीं त्र्ाचंें िशयि व्हािें म्हणूि जकत्रे्क मंडळी िालिाडीच्र्ा मोटाररथत्र्ािर बसूि 
राहीली. त्र्ाचंा िो हेि  सफळ जह झाला. ि पारीं ४-४॥ च्र्ा िळेीं जििोबािींिा घेऊि िागपूरकडे िाणारी 
पोलीस अजधकाऱ्र्ाचंी मोटार िाि होिी. अजधकाऱ्र्ािंीं िी उभी करिली. जििोबािी ४ शब्ि बोलले. मोटार 
िागपूरकडे जिघूि गेली आजण हा सत्र्ाग्रहाचा मंगलसोहळा ६ मजहन्र्ापं रिा समाप्ि झाला. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ६२ िें 
 

सत्यािहािी पणरसमाप्िी 
 
आिायांिी १२ ि लै १९४१ रोिीं िागपूर िेलमधूि स टका झाली. ि पारीं बापूिींिा भेटण्र्ासाठीं िे 
सेिाग्रामला गेले. सार्ंकाळीं िालिाडीला प्राियिा झाली. त्र्ािं त्र्ािंीं थििःसंबधंीं, िेलमधल्र्ा 
कार्यिमासंबधंीं प ढीलप्रमाणें प्रिचि केलें . १५ ऑगथट १९४१ च्र्ा ग्रामसेिािृत्ताच्र्ा अंकािं त्र्ाचा गोषिारा 
आलेला आहे. 
 

“पजहल्र्ा प्रिम माझ्र्ासंबधंीं च सागंिो. एकूण ९ मजहन्र्ािं ९ रत्तल ििि कमी झालें . त्र्ापैकी ६ 
रत्तल ििि भरूि आलें . आहार रे्िल्र्ा सारखा च घेि होिो. माझा कार्यिम—सकाळची प्राियिा 
आसपास चारी बािूला जििलेल्र्ािंा त्रास होऊं िरे् म्हणूि मिािंल्र्ा मिािं करीि असे. त्र्ािंिर 
प्रािर्तिजध, िाचि, अल्पाहार, आजण मग ८·३० िािेपरं्ि िोि िगय. एक िगय संथकृि िास्ल्मजकरामार्ण, 
रामकृष्ट्णाचा (िमिालालिींच्र्ा म लाचा) आजण ि सरा िगय गीिेसबंंधीं चचा. िगािंिर जफरािर्ास िािो. 
िंिर हल्लीं मी िोडें जलहंू लागलों आहें िें जलहीि असिों. त्र्ािंिर भोिि, जिश्राजंि. मग िोडा िळे सूि 
कािंिो. िंिर साियिजिक सूिकिाई रे्िल्र्ासारखी च अधा िास होिे. त्र्ािं सिय िर सामील िसिाि पण 
अधेअजधक असिाि. किाईिंिर आिल्र्ा जििसाच्र्ा कािंलेल्र्ा िाराचंी िोंि होिे. त्र्ािंिर एक मि ष्ट्र् 
िियमािपत्रीर् बािम्र्ा टाचंिू जटपूि आणलेल्र्ा असिाि त्र्ा ऐकििों. त्र्ािंिर जफरणें. संध्र्ाकाळच्र्ा 
िेिणािंिर २० जमजिटें काम िसिें. र्ािंिर सार्ंकाळची प्राियिा. हल्लीं प्रािंिेंि थिराज्र्ाची आपली कार् 
कल्पिा आहे िें सागंिों. रामार्ण िाचीि होिों. पण डोळ्र्ाच्र्ा कारणािें िें बंि केलें  आहे. प्राियिेिंिर ८॥ 
ला झोप ि सकाळीं ४ ला िागजृि. माझ्र्ा डोळ्र्ासबंंधीं लोकािंा कमी अजधक माजहिी जमळाली असेल. 
डोळा िोडा कमिोर झाला आहे ही गोष्ट खरी आहे. क राणाच्र्ा अभ्र्ासािें हें झालें  आहे. एरिीं जह झालें  िर 
असिें च. पण आि आलेला िकिा ५–६ िषांिंिर आला असिा. र्ा िकव्र्ाम ळें  अजधक िाचण्र्ा-
जलजहण्र्ाची शतर्िा आिा ंिाहीं. कियव्र् म्हणूि िेिढें िाचािें-जलहािें लागिें, त्र्ापेक्षा ंिाथिीची िरूरी 
पण िाही. मीं डोळ्र्ािंा त्रास िेण्र्ाचें बंि केलें  आहे. सकाळीं फति अधा िास क राणासाठीं िेिों. र्ािंिर 
िेिल्र्ा िािािरणासंबधंीं सागंािर्ाचें िर िेिें जिरजिराळे लोक आहेि. प्रािंाचे अध्र्क्ष आहेि, िाल तर्ाचें 
अध्र्क्ष आहेि, असेंब्लीचे सभासि िगैरे प ष्ट्कळ अजधकारी लोक आहेि. त्र्ाचं्र्ापासूि प ष्ट्कळ घेण्र्ासारखें 
आहे. माझ्र्ा लक्षािं एक गोष्ट आली कीं, र्ा सिय समािाला एकत्र राहािर्ाचें िर त्र्ाचं्र्ािं काहंीं 
साम िाजर्क भाििा जिमाण करािर्ास हिी. साम िाजर्क भाििा जिमाण करण्र्ाकरिा ंमला िकली साधि 
रामबाण िाटिें. र्ा गोष्टीचा अि भि िेलमध्र्ें प ष्ट्कळ लोकािंा आला. माझें िेव्हा ंस टािर्ाचें ठरलें  िेव्हा ं
मंडळींिीं ठरजिलें  कीं, उद्या ं रोिच्र्ा अध्र्ा िासाऐििीं एक िास कािंािर्ाचें आजण िें सूि जििोबािंा 
द्यािर्ाचें. काल मी स टार्च्र्ा िळेीं सिय लोक एकत्र आले होिें. त्र्ािंीं पे्रमाची सजं्ञा म्हणूि िें सूि जिलें  
आहे. ही सम िार्-भाििा आहे. एजप्रलच्र्ा ६ वकिा १३ कोणत्र्ा िरी एका िारखेला कांहीं मंडळींिीं २४ 
िास अखंड सूि कािंलें . त्र्ािं जिशषे गोष्ट ही होिी कीं िोि माणसािंीं अखंड २४ िास िोि िकल्र्ा 
चालजिल्र्ा. असला प्रर्ोग आपल्र्ा रे्िें आिापंरं्ि केला गेला िव्हिा. िो िेिें झाला. त्र्ापैकीं एकािें २४ 
िासािं २१ लटी कािंल्र्ा. िासािं एक लट पडली असिी िर गजि बरी पडली असें म्हटलें  असिें. 
कािंणारािें िोन्ही पार्ािंीं सूि कािंले. त्र्ाला िकिा िर आला होिा च. पण िो म ख्र्िः बसण्र्ाचा होिा. 
हाि वकिा पोटरी ि खली असा िव्हिा. र्ािंिर रे्िील मंडळींिा काहंीं गोष्टी सागंािर्ाच्र्ा आहेि. माझें 
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लक्ष खाडंण विचरणाच्र्ा प्रर्ोगाकडे लागूि राजहलें  आहे. त्र्ासंबधंीं मी लेख जह जलजहला होिा आजण त्र्ािं 
सूजचि केले होिें कीं मंडळींिीं र्ा संबंधीचे आपले अि भि मला कळिािें. परंि  त्र्ासबंंधीं कोणाकडूि 
माझ्र्ाकडे काहंीं आलें  िाहीं. मीं िेलमध्रे् खाडंणविचरण स रंू केलें . परंि  माझ्र्ा बोटाचं्र्ा घामाच्र्ा 
अडचणीम ळें  िो प्रर्ोग बंि करािा लागला. िरी पण िो काहंी अि भि आला त्र्ािरूि जिचार करिा ंसिय 
जिर्ा करूि एका घंट्यािं एक लट होण्र्ास हरकि िाहीं. त्र्ा जिर्ेंि अपार शस्ति आहे. त्र्ासाठीं 
आपल्र्ा रे्िल्र्ा बऱ्र्ा च मंडळींिीं रोि जिर्मािें अधा िास घालजिणें उपर्ोगाचें होईल. आपल्र्ा मंडळींिीं 
आपल्र्ा िीििाच्र्ा ित्त्िाचंा अभ्र्ास केला पाजहिे. आपल्र्ा रे्िील मंडळींिा आपल्र्ा सिय ित्त्िज्ञािाची 
माजहिी असािर्ास पाजहिे. खािी-शास्त्राच्र्ा ज्र्ा परीक्षा जिघाल्र्ा आहेि त्र्ा िर द्याव्र्ा च. जशिार् 
आपल्र्ा रे्िील सिांकडूि ग्रामोद्योग, खािी िगैरे ित्त्िाचंा अभ्र्ास झाला पाजहिे. आपल्र्ा मंडळींि वहि -
म सलमाि ही भाििा िाहीं. पण आपल्र्ा मिािं िशी भाििा िाहीं म्हणिू आिा ंआपल्र्ाला काहंीं करािर्ाचें 
िाहीं असें िाहीं. आि सियत्र िे िंगेधोपे होऊि राजहले आहेि त्र्ािं प्राणह जि िेण्र्ाची पाळी आली िर 
ख शाल प्राण सोडिा ंर्ाि ेअशी आपली िर्ारी पाजहिे. र्ा र्ाििींि प्राण िेण्र्ाची आपल्र्ािर पाळी आली 
िर िो श भम हूिय िाटला पाजहिे. आपलें  पे्रम उत्कषाला पोंचलें  असेल िर च आपण िसें करंू शकंू. पे्रमाच्र्ा 
अभािीं असें होणार िाहीं. एकमेकाजंिषर्ींचें पे्रम पजरपूणय आजण उत्कट असलें  पाजहिे. आत्ता ं च आपण 
रामार्णािं असें िाचलें  कीं, रामचंद्र िटार्ूला सागंिू राजहले आहेि कीं, “बा िटार्!ू ि झ्र्ा प ण्र्ािें च ि ला 
गजि जमळाली आहे. िे परजहिाजंिषर्ीं िेहमीं ित्पर असिाि त्र्ािंा र्ा िगािं ि लयभ असें काहंीं च िाहीं.” 
आपल्र्ा जचत्तािं कोणत्र्ा जह प्रकारचा भेिभाि िसला पाजहिे. िर च आपण कसोटीला जटकंू. रे्िें प्राियिा 
उत्तम होऊि राजहली आहे. पण शिेटीं िी सूििोंि होिे त्र्ािं सिांचीं िांिें जिसि िाहींि. िीं िािें 
असािर्ास पाजहिेि. र्ा बाबिींि पाश्चात्र् राष्ट्राचंा िाखला घेण्र्ासारखा आहे. ३०–३० लाख माणसें 
िोन्ही बािूला लढूि राजहलीं आहेि. केिढी त्र्ाचंी रचिा-शस्ति. जकिी अफाट व्र्िथिा! शत्रूच्र्ा हािािं 
आपली मालमत्ता पडंू िरे् म्हणूि आपलें  जठकाण सोडूि िािािंा मालमत्ता िाळूि टाकिाि. त्र्ािं त्र्ाचंी 
अपार सहिशस्ति आहे. र्ा सिय कृिींि िेष, वहसा प रेपूर आहे. पण त्र्ाबरोबर च त्र्ाग ि व्र्िथिाशस्ति जह 
आहे. लढाईंि िीं िीं जठकाणें विकीि िािाि त्र्ा जठकाणीं त्र्ािंा आपल्र्ाबरोबर िीि, रेल्ि,े पाणी, अन्न, 
सिय काहंीं घेऊि िािें लागिें. ही त्र्ाचंी रचिाशस्ति आपल्र्ािं र्ािर्ास पाजहिे. आजण आपल्र्ाला िी 
सहि असािर्ास पाजहिे. र्ा आपल्र्ा सूि-िोंिण्र्ाच्र्ा लहािशा जिर्ेंि आपल्र्ा जिििं श्रदे्धचा अशं 
ओिला पाजहिे. आिा ंपहा िा, मला िर हें िळण लागलें  िसिें िर मी िेलमध्र्ें िाऊि कार् करंू शकलों 
असिों? आि िेलमध्र्ें िी पे्रमाची गाठं जिसूि राजहली आहे िी एरिी जिसली िसिी. िेिें एकूण ६५ 
चरखासंघाचे सभासि मजहन्र्ािं हिार िार सूि िेणारे झाले. हा सिय पजरणाम कशाचा आहे? आिा ंहें सिय 
जकिी जििस जटकेल िें एका परमेश्वराला च माहीि. परंि  आपण िेिें िेिें िाऊं िेिें िेिें असें िािािरण 
आपल्र्ाभोििी जिमाण झालें  पाजहिे. सूर्य िेिें िेिें िािों िेिें िेिें आपले जकरण िो आपल्र्ा बरोबर च 
घेऊि िािो.” 
 

१४ ि लै १९४१—सार्ंकाळी िालिाडीला र् द्धजिरोधी भाषण. 
१५ ि लै १९४१—िधा िेलमध्रे् खटला. 
१६ ि लै १९४१—१ िषय साध्र्ा कैिेची जशक्षा. 

 
आचार्ांच्र्ा िृिीर् सत्र्ाग्रहाच्र्ा िळेीं सरकारिें िडकाफडकीं जिकाल केला. स टल्र्ापासूि प्रत्रे्क िळेीं 
७२ िासाचं्र्ा आंि आचार्ांिीं सत्र्ाग्रह केला होिा. सत्र्ाग्रह करण्र्ाला इिका जह िळे ि लागिा. पण 
िागपूर िेल िे िध्र्ापरं्िचा प्रिास, बापूिींशीं सल्लामसलि, इिका िळे लागण्र्ाचीं अपजरहार्य अशीं कारणें 
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होिीं. िाथिजिक िेलमधूि स टल्र्ाबरोबर ित्क्षणीं सत्र्ाग्रहाला स रिाि करािी असें आचार्ांचें र्ा िळेीं र्ा 
बाबि थपष्ट धोरण होिे. 
 

१६ ि लै १९४१ ला आचार्ांिा एक िषय सिा झाला खरा. परंि  िेलमध्र्ें १ िषय रहािें लागलें  िाहीं. 
४ जडसेंबर १९४१ ला च िागपूर िेलमधूि आचार्ांचीं स टका झाली. कारण सरकारिें कोणिें जह धोरण 
बिलल्र्ाचें िशयजिलें  िाहीं िरी सत्र्ाग्रहींचा जबिशिय स टका केली. र् द्धपजरस्थिजि उत्तरोत्तर बिलि 
चालली होिीं. िपाि, अमेजरका र् द्धािं सामील झाल्र्ािें र् द्ध िगभर पसरलें . वसगापूर ब्रम्हिेशचा िपाििें 
हा ं हा ं म्हणिा ं िाबा घेिला. िमयिी जह रजशर्ािर ि टूि पडूि त्र्ाचा फन्ना पाडिो असें जिसू ं लागलें . 
वहि थिािचें संरक्षण अशतर् च आहे अशी पजरस्थििी इगं्रिािंा थपष्ट जिसूि आली. त्र्ाम ळें  चर्तचलसारखे 
वहि थिािचे जिरोधी आजण साम्राज्र्ाचे महामेरु जह डळमळले. वहि थिािशीं म्हणिे काँगे्रसशीं कशी िरी 
िडिोड करािी अशा मिस्थििींि प ढें सर थरॅफडय जिप्स र्ािंा काँगे्रसशीं िाटाघाटी करण्र्ाला जह 
पाठजिले. त्र्ाम ळें  व्र्स्तिगि सत्र्ाग्रह प ढें चालजिण्र्ािं आला िाहीं. 
 

र्ा िैर्स्तिक सत्र्ाग्रहाच्र्ा १ िषाच्र्ा लढ्यािं २०/२५ हिार माणसें िेलमध्र्ें गेलीं. एक प्रकारें 
वहि थिाि आचार्ांिा ओळखंू लागला. िरी आचार्ांची खरी ओळख मध्र्प्रािंाला च झाली असें म्हटलें  
पाजहिे. कारण मध्र्प्रािंािंले बह िेक सिय िामििं कार्यकिे आजण साियिजिक िीििािंलें  प्रजिजष्ठि लोक 
िैर्स्तिक सत्र्ाग्रहािं आचार्ांबरोबर िेलमध्र्ें होिें. १९२१ पासूि िध्र्ाला आश्रम थिापि झाला होिा. 
आजण आचार्य िेिें रहाि होिें. परंि  आचार्ांची खरी ओळख मध्र्प्रािंािंल्र्ा सिय कार्यकत्र्ांिा पटलेली 
िव्हिीं. १९३२ च्र्ा िेलमध्र्ें िाजशक आजण खाििेशच्र्ा कार्यकत्र्ांिा आचार्ांची िशी अगिीं पक्की ओळख 
पटली िशी च स्थिजि र्ा िळेीं मध्र्प्रािंािंल्र्ा कार्यकत्र्ांची झाली. बह िेक कार्यकिे आचार्ांकडे आकर्तषि 
झाले. प्रिम सत्र्ाग्रही ही जििड पूणय सािय आहे र्ाची रे्िल्र्ा प्रत्रे्काला खात्री पटली. इिकें  च कार् पण 
इिके जििस ही ओळख पटंू शकली िाहीं र्ाची जकत्रे्कािंा हळहळ िाटंू लागली. िेलमध्र्ें रातं्रजििस र्ा 
कार्यकत्र्ांसमेि राजहल्र्ाम ळें  आचार्ांिा जह सिांची िीट कल्पिा रे्ऊं शकली. आचार्ांची ओळख आधीं 
व्हािर्ाची िाहीं आजण एकिा ंझाली िर िन्मभर िी जटकािर्ाची असा जिलक्षण र्ोगार्ोग रे्िें जह जिसूि 
आला. 
 

मोठमोठे िामििं प ढारी आचार्ांप ढें िेलमध्र्ें अजििम्रभािािें बसि आजण अिेक जिषर्ािंरचे त्र्ांचे 
बह मोल जिचार ऐकि. िऱ्हाडचे प्रजसद्ध जब्रिलाल जबर्ाणीिी र्ािंीं आचार्ांकडूि थिराज्र्जिषर्क मूलभिू 
जिचार ऐकले ि आचार्ांचे लेखक बिूि त्र्ाचंें “थिराज्र्शास्त्र” हे अद भ ि प थिक बाहेर आले. वहि-
थिराज्र्ािंिर र्ा जिषर्ािरचे इिके मौजलक प थिक ि सरें िाखजििां रे्णार िाहीं; असें काकासाहेब 
कालेलकरािंीं जह र्ाचें महत्त्ि सिोिर् माजसकािं िमिू केलें  आहे. जब्रिलालिींिीं िमिालालिींच्र्ा 
सागंण्र्ािरूि वहिीमध्र्ें आचार्ांचें एक सजंक्षप्ि चजरत्र जह टाइप करूि िर्ार केलें  िें प्रजसद्ध मात्र झालें  
िाहीं. एकिािाचं्र्ा भििाचं्र्ा प्रथिाििेच्र्ा शिेटीं आचार्ांिीं जलजहलें  आहे. “िगेिगेळ्र्ा िळेीं िगेिगेळीं 
िचिें उपर्ोगी पडिाि. आि िेलमध्र्ें मला ह्या संग्रहािंील खालील िचि काम िेि आहे. 
 

भगतिज्ञानाणिरणहि गोिी इिरा न कराव्या । 
पे्रमभरें बा िैरा्याच्या युगति णििराव्या ॥ 
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भस्तिज्ञाििैराग्र्ाला मूलभिू िीं एकािशव्रिें त्र्ािंील सत्र्, अवहसा, ब्रह्मचर्य अथिाि, अथिेर् र्ा पाचं 
व्रिाचंें आचार्ांिीं अभगंािं रूपािंर केलें  आहे. त्र्ाम ळें  िीं “अभगं-व्रिें” झाली. ग्रामसेिािृत्तािं िीं त्र्ा िळेीं 
िमािें छापलीं िाऊि िंिर त्र्ाचंें प थिक जह प्रकाजशि केलें  गेलें . बापूिींिीं “मंगलप्रभाि” र्ा प थिकािं 
व्रिाचंें िे थपजष्टकरण केलें  होिें त्र्ाचें हें पद्यथिरूप होिें. र्ा व्रिाम ळें  च आचार्ांिा बापूिींच्र्ा आश्रमाचें 
आकषयण िाटलें  होिें. र्ा व्रिाचं्र्ा सूक्षम जि सूक्षम अभ्र्ासािं त्र्ाचंीं िषाि िषें गेलीं होिीं. िेव्हा ंआचार्ांिीं र्ा 
व्रिािंा अभगं थिरूप जिलें  ही िमप्राप्ि च गोष्ट झाली. 
 

अशा प्रकारें सिय वहि थिािासाठीं थिराज्र्शास्त्र, साधकासंाठीं अभगं-व्रिें, िाि, ज्ञाििेिाचंीं भििें 
अशा बह मोल कृिी िर्ार होऊं शकल्र्ा. त्र्ाजशिार् आचार्ांिीं िेलमध्र्ें िे जिधार्क कार्यिमाचें वचिि 
केलें  त्र्ाचा जह लाभ िळेोिळेीं ग्रामसेिािृत्तािंील लेखाचं्र्ा िारें, भाषण संभाषणािूि अिेक लोकािंा 
जमळाला आजण हा व्र्स्तिगि सत्र्ाग्रह रे्िें समाप्ि झाला. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ६३ िें 
 

मद्रासकडीिं दौरा 
 

(२५ जडसेंबर १९४१ सार्ंकाळ िे ५ िािेिारी १९४२ सार्कंाळपरं्ि) 
 
व्यगतिगि सत्र्ाग्रह थिजगि झाल्र्ाबरोबर म्हणिे िो प्रश्ि काँगे्रस िजकंग कजमटींि जिचाराधंीि असिािंा च 
िजक्षण भारि वहिीप्रचार सभेचा ११ िा पििीिाि समारंभ आचार्ांच्र्ा हथिे करिािा ि त्र्ा समारंभाचे 
अध्र्क्षथिाि आचार्ांिीं जिभजूषि कराि े र्ा उदे्दशािें त्र्ा सभेचे मंत्री श्री. सत्र्िारार्णिी पििारला 
आचार्ांकडे बापूिींची आगाऊ च अि ज्ञा घेऊि आले. त्र्ाम ळें  आचार्ांिीं िी गोष्ट थिीकारली. 
आचार्ांबरोबर त्र्ाचें िोि जिद्यािी सेिक होिे. त्र्ा िोघािंीं त्र्ा िळेीं आचार्ांच्र्ा िौऱ्र्ाची हकीकि 
पत्रिारें कळजिली होिी. िी रे्णेंप्रमाणें— 
 
जप्रर् बधंूंिों, 
 

पूज्र् जििोबाचंी रे्िील प्रिासाची हकीकि िाणण्र्ाला आपण सिय मंडळी उत्स क असणार च हें 
सिय ओळखूि िळेािं िळे काढूि पत्र जलजहलें  आहे. 
 

आम्ही िारीख २५ जडसेंबर १९४१ ला सार्ंकाळी ६–३५ ला ग्रँड रंक एतसपे्रसिें जिघालों. जिसरा 
िगय. गाडींि गिी होिी हें पोंचिािर्ाला आलेल्र्ा मंडळींिा माहीि च आहे. ििळ ििळ िशी च गिी 
शिेटपरं्ि राजहली. डबा रंगरुटािंीं व्र्ापला होिा. जशिार् गाडींि जिसऱ्र्ा िगाचे डबे च कमी. त्र्ािं प न्हा 
धूम्रपािाचा त्रास. रात्रीं १० च्र्ा स मारास जििोबाचं्र्ा शिेारी बसलेला माणसू पेंगि पेंगि जििोबाचं्र्ा 
माडंीिर डोकें  टकूि झोपूि गेला. िोड्ा िळेािें शिेारीं बसलेल्र्ा काहंीं गृहथिाचं्र्ा हें लक्षािं आलें . त्र्ािंीं 
त्र्ाला उठजिलें  आजण मूखा, ि ला इिकें  जह कळि िाहीं कार् िगैरे गोष्टी स ििल्र्ा. जििोबािंीं त्र्ा 
गृहथिािंा िसें ि करण्र्ाजिषर्ीं आजण झोपलेल्र्ा माणसालंा झोपूं िेण्र्ाजिषर्ी स चजिलें . पण लोकाचं्र्ा 
रागािण्र्ाम ळें  िो माणूस बािूला डोकें  टेकूि जििला. जििोबा मधूि मधूि झोपण्र्ाचा प्रर्त्ि करीि होिे. 
पण जमजिटा जमजिटािें त्र्ाच्र्ा अंगाला कोणाचा िरी थपशय, धक्का जहथका लागािर्ाचा आजण प्रर्त्िािं 
अडिळा व्हािर्ाचा. हे सिय िूर संडासाििळ, सामािाच्र्ा गिींि रंगरूटामंध्र्ें उभा राहूि पहाि होिों. 
अिात् ि सरा काहंीं इलाि िव्हिा. जििोबािंा झोपार्ला िागा जमळििू िेणें काहंीं कठीण िव्हिें. पण 
त्र्ासाठीं इिरािंा सागंूि खटपट करण्र्ाला जििोबाचंी संमजि िव्हिी. चादं्याच्र्ा थटेशििर डब्र्ािंील एक 
िोि माणसें उिरल्र्ािंिर सिय सामािाचे डाग मोिूि घेिले. आजण त्र्ाचंी िागा जह लक्षािं घेिलीं. 
जििोबािंा पाघंरण्र्ाला एक ऐंडी जिली. पण जिचा फारसा उपर्ोग झाला िाहीं. क ं िरिींिीं सगळी रात्र 
उघड्ािें च काढली. मी िाकीट घालूि बसलों होिों. िंडी फारशी िव्हिी. धूम्रपािाम ळें  डब्र्ािं 
उकडण्र्ाइिकी िरी िाही िरी िंडी ि िािण्र्ाइिकी उष्ट्णिा होिी. रंगरूटजशपाई मधूि मधूि गडबड 
गोंधळ करीि िेव्हा ंत्र्ािंा िाटूि बाचाबाची करूि िाबिू ठेिािें लागे. डब्र्ािं सगळे लाबंचे प्रिासी होिे. 
आमच्र्ाििळ असलेल्र्ा पाण्र्ाच्र्ा ख िािर सगळ्र्ा लोकाचंी धूम होिी. िो िो पाणी मागार्चा. पाणी 
संपलें  कीं थटेशििरूि पाणी भरूि आणीि असूं. बल्लारशाच्र्ाप ढें जििाम थटेटमध्र्ें ग्रडँ रंक साध्र्ा पॅसेंिर 
गाडीप्रमाणे प्रत्रे्क थटेशििर िाबंि िाि होिी. जििाम थटेटच्र्ा थटेशिािर पाण्र्ाची िीटशीं व्र्िथिा 
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जिसली िाहीं. पहाटे पहाटे एका जशपार्ाच्र्ा अंगािर अगं रेटूि स मारें एक िास झोपलों. सकाळीं ६ च्र्ा 
स माराला डोणाकल थटेशि लागलें . र्ा िळेीं बाहेर जिसूं लागलें  होिें. क ं िरिींिीं शौचम खमाियि करूि 
डब्र्ािंील पार्खािा थिच्छ ध ििू काढला. िंिर जििोबािंीं शौचम खमाियि करूि काहंीं िळेािें िह्याचा 
िाथिा केला. आम्ही िोघािंी जह केळीं खाल्लीं. जििोबा म्हणालें  िंू जििाि बारा केळीं िरी िाथिा केला 
पाजहिेस. मीं आश्चर्य प्रकट केलें . िेव्हा ं म्हणाले बारा केळीं म्हणिे फार िाहींि. बारा केळीं म्हणिे ३६० 
उष्ट्णाकं होिाि. र्ा िळेीं बाहेर चें दृश्र् बरेंचसें ििीि भासलें . जिशषे म्हणिे श्वेिकमलें  आजण िाडाचंी बिें. 
थटेशिाचीं िािं ेइंग्रिी; िेलगू ि उिूय जलपींि. जििोबािंीं िेलगू जलजप उलगडूि िाखजिली. िी एक मौि 
होिी. रेल्ि ेलाईिच्र्ा बािूिीं आपल्र्ाकडे पाहार्ला ि जमळणारीं अशीं ि रीचीं, िंबाखूचीं आजण सरकंूची 
(सरकू हें एक बाभळीप्रमाणें िळाऊ लाकूड िेणारें झाड आहे) शिेें जिसलीं. मध्र्िंरी जििोबा काहंीं िाचीि 
होिे. इितर्ािं एका थटेशििर कोकटीं रंगाचीं िस्त्रें, हािािं िैला, डोतर्ािर लाबं भारिथि शेंडी असा एक 
माणूस आमच्र्ा डब्र्ािं डोकािला. मी एकिम ओरडलो— ‘सूर्यिारार्णिी आले’! जििोबािंीं जह 
त्र्ाचं्र्ाकडे पाजहलें . सूर्यिारार्णिींिा डब्र्ािं घेिलें . सूर्यिारार्णिी आम्हाला घेण्र्ासाठीं िेिालीहूि 
मद्रास-कलकत्ता मेलिें प ढील थटेशिािर िाण्र्ासाठीं जिघाले होिे. त्र्ािंी िाथिा आणला होिा. पण 
जििोबाचंा आजण आमचा िाथिा आगाऊ च आटोपल्र्ाम ळें त्र्ािंी आणलेल्र्ा िाथत्र्ाची गरि पडली िाहीं. 
जििोबाशंी काहंीं िळे सूर्यिारार्णिींचें बोलणें झालें . िंिर जििोबा मद्रासचे म ख्र् प्रजसद्ध िियमािपत्र “वहिू” 
िाचूं लागले. इकडे आम्ही सूर्यिारार्णिींशीं बोलंू लागलों. िे म्हणाले— “जििोबा पूिीं आपले होिे. पण 
आिा ंआपलें  असूि सिय वहि थिािचे झाले आहेि. त्र्ािंीं िोि जििस राहािें अशी माझी इच्छा होिी. पण मी 
त्र्ािंा िसें कसें सागंू?ं” मीं म्हटलें  “िे सगळ्र्ा वहि थिािचे िर असिील पण ‘आपले’ म ख्र् आहेि. आपण 
िरूर असल्र्ास त्र्ािंा सागं ूशकिो.” िे म्हणाले— “जििोबािींच्र्ा थिागिाची िंगी िर्ारी करणार होिो. 
पण ि मचे पत्र आलें  की, िेिालीला जििोबा घर म्हणूि राजहले आहेि. साियिजिक कार्यिम फारसा 
ठेिािर्ाचा िाहीं. म्हणिू मी जमत्राजंशिार् इिर लोकािंा िाहींर केलें  िाहीं.” अशा प्रकारें गोष्टी झाल्र्ा. 
िंिर बेझिाडा थटेशि आलें . बेझिाड्ाला जििोबा गाडीखालीं उिरले. शकेडों कार्यकिे थिागिासाठीं 
आले होिें. एका िियमािपत्राच्र्ा प्रजिजिधींिें मला जिचारलें  कीं, “जििोबाचंें काहंीं थटेटमेंट आहे कार्?” मीं 
त्र्ाला साजंगिले कीं, “कोणत्र्ा जह प्रकारच्र्ा प्रत्र्क्ष रािकीर् कार्यिमासाठीं जििोबािी आले िसूि 
जिधार्क कार्यिमािंील एक अंग असलेल्र्ा राष्ट्रभाषेचा प्रचार करणाऱ्र्ा िजक्षणभारि वहिी प्रचार सभेच्र्ा 
फंतशिमध्र्ें भाग घेण्र्ासाठीं आलेले आहेि.” बेझिाड्ाहूि काहंीं कार्यकिे आमच्र्ाबरोबर िेिालीला 
आले. काहंीं मंडळींिीं जििोबाकंडूि पत्रिारे िळे मागिू घेिला होिा. त्र्ाचं्र्ाशीं जििोबािंी बोलणें केलें . 
बेझिाड्ाहूि िेिालीला रे्िािंा मध्र्ें कृष्ट्णाििीचा स मारें मलैभर लाबं पूल लागिो. त्र्ा जठकाणीं बरेंच 
रमणीर् दृश्र् जिसिें. जपकािंा पाणी कालव्र्ाच्र्ा िारे िेण्र्ांि रे्िे. ९॥। िाििा ं िेिालीं थटेशि आलें . 
िहाबारा थिर्सेंिकािंी आमचें सामाि डब्र्ािंूि काढलें . थटेशििर शकेडों लोक आजण थटेशिच्र्ा बाहेर 
हिारों लोक िमलें  होिें. जििोबाचंें थिागि करण्र्ािं आलें . जििोबा, सूर्यिारार्णिी, क ं िरिी िगैरे सिय 
मोटारींिूि सूर्यिारार्णिींच्र्ा घरी गेले. मी सगळें सामाि गाड्ािं भरूि आलों. सामाि बरेंच होिें. 
त्र्ाम ळें मोठ्या काळिींिें रहाि ेलागे. िेिाली िाल का असल्र्ाम ळें  मोठें शहर आहे. गािंािं लोकाचें ििचे्र्ा 
िि े थटेशिािरूि घराकडे परि चालले आहेि. जििोबा बंगल्र्ािर रे्ऊि पोचलें . जििोबा कार्यकत्र्ांशीं 
बोलण्र्ािं ग ंिलें . मी भोििाच्र्ा व्र्िथिेंि च राजहलों. ११॥ िाििा ंभोििाला गेलों. भोििाच्र्ा प्रसंगी 
भगंी, म सलमाि, ब्राह्मण, ब्राह्मणेिर इत्र्ाजि सिय िािीचे लोक होिे. अिात् अशा प्रकारची र्ोििा 
म द्दामहूि करण्र्ािं आली होिीं. रे्िे च मी िोडा सूर्यिारार्णिींचा पजरचर् करूि िेिो.—डॉ. 
सूर्यिारार्णिी हे डोळ्र्ाचें खास िज्ञ डॉतटर आहेि. पू. जििोबाचंी सूर्यिारार्णिींशीं १९३६ सालीं ची 
भेट. र्ा भेटींिे सूर्यिारार्णिींच्र्ा िीििािं पूणय पजरिियि झालें . मोिीवबिूसारख्र्ा कजठण िेत्ररोगाच्र्ा 
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शस्त्रजिर्ा—ज्र्ासंाठी इिर िज्ञ शेंिोिशें रुपर्ें घेिाि—सूर्यिारार्णिी ८/१० रुपर्ािं र्ा अल्प 
मोबिल्र्ािं करूि िेिाि. अशा प्रकारें त्र्ािंीं शकेडों लोकािंा उपकृि केलें  आहे. त्र्ाचंें घर आश्रम बिला 
आहें. त्र्ािंी थििःच्र्ा घराला आश्रम म्हणूि च िािं ठेिलें  आहे. आश्रमािं लहािमोठे जमळूि १०/११ 
सभासि आहेि. सूर्यिारार्णिी वहिी िाणिाि. बाकी आश्रमािं वहिी िाणणारे कोणी िाहींि. त्र्ाचं्र्ा 
पत्िी ग णस ंिरी र्ािंा िोडें वहिी समििे. आश्रमािंील एका म लाला सूर्यिारार्णिींिी जििोबा असें िािं 
ठेिलें  आहे. आश्रमािं आहार सेिाग्रामच्र्ा आहारासारखाच आहे. पू. जििोबांिी त्र्ाचं्र्ा आश्रमाचंाच आहार 
घेिला. आश्रमािं ि सरा आहार बिि िाहीं. िारीख २६ ला ि पारी ४॥ िाििा ंआश्रमािं सभा झाली. स मारे 
४०० श्रोिृसम िार् होिा. जििोबाचंें भाषण वहिींि झालें . त्र्ाचंें भाषािंर सूर्यिारार्णिी करीि होिे भाषणािं 
वहि म स्थलम ऐतर्, वहिी प्रचार, अथपृश्र्िा जििारण आजण खािी ग्रामोद्योग हे चार म दे्द होिे. सार्ंकाळीं 
म सलमाि समािास भेट जिली. िेिें डॉ. अब्ि ल गझििीं, कडूि फािेहा श्रिण केलें . आजण म सलमािािंा 
िोि शब्ि साजंगिले. सार्ंकाळीं १ मलै जफरूि आल्र्ािर भोिि, प्राियिा िगैरे कार्यिम होऊि स मारें ९ 
िाििा ंआम्हीं मंडळीं झोपलों. प्राियिा िेलगूमध्र्ें झाली. जफरिािंा गािंािंील १०० मोठमोठी मंडळी आली 
होिी. िारीख २७ ला सकाळी ४॥। ला प्राियिा झालीं. प्राियिा आजण गीिापठण िेलगूमध्र्ें झालें . सकाळीं 
िेिालींिील वहिी रेविग कॉलेि, ग्रामोद्योग शाळा, क टीरजशल्प, िीलकालशाई कारखािा इत्र्ाजि 
संथिािंा भेटी जिल्र्ा. आजण ९ िाििा ंआम्ही मद्रासला िाण्र्ासाठीं ग्रँड रंकिें जिघालों. ग्रँडरकंमध्र्ें 
बसार्ला िागा बरी जमळालीं. िियमािपत्रािूंि पू. जििोबाचं्र्ा आगमिाची िािा इकडे सगळीकडे पसरली 
होिी. िेिालीिंिर प्रत्रे्क थटेशििर जििोबाचं्र्ा िशयिासाठीं लोकाचंी गिी िमि होिीं. सगळ्र्ाचं्र्ा 
िोंडािं एकच शब्ि! िो म्हणिे फथटय सत्र्ाग्रही जििोबा भाि.े ११॥ िाििा ं जििोबाचें िेिण झालें . १२॥ 
िाििा ंजििोबा झोपले. गाडींि प्रत्रे्क िण जििोबाचंी झोप मोडू िर्ें म्हणिू आजण त्र्ािंा कोणत्र्ा जह प्रकारें 
त्रास होऊ िरे् ह्याची काळिी घेि होिा. जििोबािंी रेल्िमेध्र्ें त्र्ाचं्र्ा रािजिजिजिषर्क जलखाणाचें 
अिलोकि केलें . िेलूर थटेशििर काहंीं सत्र्ाग्रहीं िमलें  होिें. त्र्ािं एकािे जििोबाचें हथिाक्षर माजगिलें . 
िेंव्हा ं जििोबा म्हणाले कीं, र् रोपमधूि उसन्र्ा घेिलेल्र्ा प ष्ट्कळश्र्ा िथिंूिींल ही एक िथि  आहे. असें 
म्हणूि त्र्ािंी हथिाक्षर िेणें त्र्ािंी िाकारलें . िंिर रथत्र्ािं काहंी बार्ा िेलगू भिि गाि होत्र्ा. त्र्ाचें 
भिि स मारे िासभर ऐकलें . सार्ंकाळीं ६॥। िाििा ंमद्रास सेंरल थटेशििर आम्हीं रे्ऊि पोंचलों. िेिें 
थटेशििर आजण थटेशि बाहेर हिारो लोक िमले होिे. राष्ट्रीर् कार्यकिे आजण जिद्यािी िगय बरा च होिा. 
रे्िें च र् िकसंघािें पू. जििोबािंा मािपत्र अपयण केले. त्र्ािं जकत्रे्क रेल्ि े कामगार जह सामील होिे. 
लोकाचंा उत्साह अलोट होिा. मोटरिें त्र्ागरार्िगर गाठंलें . आमच्र्ासाठी सभेच्र्ा िसाहिींि एका 
कोपऱ्र्ािं एक छािशीं झोपडी बाधंली होिी. थिाि रम्र् िाटलें . रात्री ९·३० ला झोपलो. िा. २८ ला 
सकाळीं थिाि, िाथिा िगैरे झाल्र्ािर ८ िे ९·३० परं्ि िजक्षण भारि वहिी प्रचार सभेच्र्ा कार्यकत्र्ांचे 
संमेलि झालें . ८ ला सभेचे सिय कार्यकिे पू. जििोबाकंडे िमले. त्र्ािंीं आपापल्र्ा प्रािंािंील—
िाजमलिाड, केरळ, किाटक, आंध्र आजण मद्रास शहर—रे्िील कार्ाचा व्र्िस्थिि पजरचर् जिला. सि 
१९१८ पासूि ही संथिा कार्य करीि आहे. जहचे १,२०० प्रचारक असूि िे िोि हिाराहूंि अजधक कें द्रािं 
काम करीि आहेि. परीक्षाकें द्रें ६०० आहेि. थिािक स मारें १,५०० असूि आिपरं्ि लाखाहूि अजधक 
लोक परीके्षस बसले आहेि. जस्त्रर्ािंा वहिीची जिशषे गोडी आहे. लाखो स्त्रीप रुष कामचलाऊ वहिी जशकले 
आहेि. जठकजठकाणीं वहिी ि भाष्ट्र्ें िर जमळिाि च. समिणारे जह प ष्ट्कळ आढळूि रे्िािं. १०·३० िाििा ं
जििोबािंी प्रिशयिाचें उद्घाटि केलें . ११·३० िाििा ंभोिि िगैरे. ४·३० िाििा ंपििीिाि झालें . समाि 
जिशाल होिा. िािािरणािं उत्साह आजण गाभंीर्य जिसि होिे. प्रिम जहरिा रूमाल खादं्यािर घेिलेल्र्ा 
थिािकाचंी जमरिणूक सभाथिािीं आलीं. जमरिण कीचा प ढाकार जििोबाकंडे होिा. आचार्यकृि प्राचीि 
समािियिजिधीचा हा आध जिक प्रकार आहे. सियिण थिािापन्न झाल्र्ािर “िर् िर् प्र्ारा भारि िेश” हें 
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मंगलगार्ि गाइलें  गेलें . त्र्ािंिर सभेच्र्ा कार्ास आरंभ झाला. मंत्र्र्ािंी आपली जिििेिें सािर केलीं. 
िििंिर थिािकथिाजिकाकंडूि आचार्ांिी म्हणिे जििोबांिी प्रजिज्ञा ििजिली, प्रमाणपत्रें जििरण केलीं, 
र्शोभािि (रििपात्र) पात्राच्र्ा थिाधीि केलें  आजण िीक्षािंींचें अि शासिरूप भाषण केलें . जििोबािंीं 
अिाि च िेहमींच्र्ा रीिीप्रमाणें जलखीि भाषण जिलें  िाहीं. व्र्ाख्र्ाि स मारें िीड िास झालें . सियत्र पजरपूणय 
शाजंि होिी. शिेटीं शिेटीं भाषा आजण भाि कडीिर कडी करीि कळसास पोचला. भाषणािंिर भेटीस 
रे्णाऱ्र्ा लोकाचंी जििोबाचं्र्ा झोपडींि रीघ लागलीं. भेटीस आलेल्र्ािं िाजमळ भाषेचे साजहत्र्सेिक जह 
होिे. िे िकरार करीि होिे कीं, जशजक्षि लोक िजमळची अिहेलिा करिाि. िजमळ गार्िाला मिलशींि 
थिाि िाहीं. त्र्ािंिर त्र्ािंी िजमळ साजहत्र्ाचंी िोडी िोरिी साजंगिलीं. िोडें कंबरामार्ण म्हणिू 
िाखजिलें  आजण जिरोप घेिला. काहंीं लोक जििोबाचें हथिाक्षर मागि िेंव्हा ं जििोबा त्र्ािंा सागंि “िो 
ऑटोग्राफ, िो फोटोग्राफ” ििाजप काहंीं लोकािंा जििोबािंी सही जिली. एका लहाि म लािें पेस्न्सलींिे ५ 
जमजिटािं जििोबाचें एक रेखाजचत्र काढलें . त्र्ािर जििोबािंी त्र्ाला सही जिलीं. त्र्ा सहीच्र्ा कागिाबद्दल 
एका व्र्ापाऱ्र्ािे त्र्ा म लाला २० रुपरे् जिले. िा. २९ ला सकाळीं थिाजिक रामकृष्ट्णजमशिचे लोक भेटीस 
आले होिे. त्र्ाचं्र्ा कार्ाची माजहिी ऐकली. जिद्यालर्ािं त्र्ािंी आिा ं जमलचें सूि सोडूि हािस िाचें 
जिणकाम करार्ला पाजहिे अशी िळे आली आहे. जमलचे सूि फ कट जमळि असलें  िरी िें सोडूि हािचें 
काढार्ला पाजहिे आजण त्र्ाचें च जिणकाम केलें  पाजहिे त्र्ािं च प रुषािय आहे इत्र्ाजि सागंूि त्र्ािंा जिरोप 
जिला. त्र्ािंिर अड्ारला थि. अॅिी बेझटंची सथंिा आहे िी पहार्ला गेलों. िेिें फारसें काहंीं पाजहलें  
िाहीं. प थिक जििीच्र्ा जिभागािंूि एक प थिक जिकि घेिलें  आजण एक स ंिर िडाचें झाड पाजहलें . त्र्ा 
िडाचें िैजशष्ट्ट्य हें की, त्र्ाला िीं ििीि म ळे फ टली होिीं, त्र्ािंा पाणी िेऊि एकच झाड पण अशा अशा 
रीिींिें खूप जिथिृि केलें  आहें. त्र्ा िडाम ळें  जििोबािंा समाधाि िाटलें . त्र्ािंा त्र्ािं प ष्ट्कळ आध्र्ास्त्मक 
गोष्टी आढळल्र्ा, असें जिसलें . आम्ही अन्र् गोष्टी पहार्ला साजंगिले िेव्हा ं जििोबा म्हणाले अिबघरािं 
प्रत्रे्क िथिू पाहंूि हें कार् िें कार् म्हणूि जिचारलें  िरी चालिें. अशा धार्तमक िागेि ि सिें जफरूि चालिें 
व्हािें. कारण अशा जठकाणीं हिेंि धार्तमकिा असिे, िेिढ्यािें च िो काहंीं फार्िा व्हािर्ाचा िो होऊि 
िािो. िेिूि रे्िािंा सम द्राचे िशयि घेिलें . भव्र् िीलिणय गंभीर सम द्र पाहूि हषय झाला. त्र्ािंिर आम्हीं 
हजरििसेिकसंघािफे चाललेली हजरिि शाळा ि छात्रालर् पहार्ला गेलों म लें  स मारे चाळीसेक होिीं. 
िेिें स िारी, लोहारी, ििेाचें जिणकाम,ं कागिकाम आजण किाई इिके उद्योग चालिाि. िोि िास 
िि पकारक रेंखिाजि जशक्षण जिलें  िािें. िैक ं ठएकािशीचा जििस होिा. म लांिा उदे्दशूि जििोबाचें एक 
छोटेसें स ंिर व्र्ाख्र्ाि झालें . परििािंा हजरििासंाठीं चालजिलेल्र्ा एका ििाखान्र्ाला जह भेट जिली. 
ि पारीं २ ला खास प्रचारकासंाठी एक व्र्ाख्र्ाि झालें . कालच्र्ाप्रमाणें हे जह चागंले १॥ िास रंगलें  होिें. 
खूप पजरणामकारक झालें . र्ािं अवहसक समािाची स्थिजि कशा प्रकारें होईल िो सिय कार्यिम सजिथिर 
जििरला गेला. ५ च्र्ा स माराला त्र्ागराि िगरिाजसर्ािंफे—म ख्र्िः जिद्यािी मंडळािफे—जििोबािंा 
मािपत्र अपयण करण्र्ािं आले. त्र्ाच्र्ा उत्तरािं जििोबाचें एक भाषण झालें . हा कार्यिम संपल्र्ािंिर 
भोििाजि आटोपूि मद्रास शहराच्र्ा उत्तर भागािं रार्प रम् मध्रे् एका िागीं जििोबािंी गाधंीिींच्र्ा जचत्राचें 
अिािरण केले. िेिे जह एक मािपत्र िेण्र्ािं आले. उत्तरािाखल चार शब्ि बोलूि सािकार पेठेंि ग िरािी 
समािाला भेट जिली. रे्िे मािपत्राजििाचि आजण समािाचें प्राथिजिक जिििेि झाल्र्ािंिर जििोबािंी 
छोटेंसें ग िरािी भाषण केलें . र्ािंिर आम्हीं सरळ मद्रासच्र्ा इग्मोर थटेशििर पोंचलों. गाडीि बसलों 
आजण चारपाचं जमजिटािं गाडी चालंू झाली. गाडींि िागा प ष्ट्कळ होिी. सकाळीं ७॥। िाििा ं मि रेला 
पोंचलों. थटेशििर थिाजिक प्रजसद्ध प ढारी िैद्यिाि अय्र्र, जशिरामकृष्ट्ण िकील आजण इिर प्रम ख 
कार्यकिे थिागिािय हिर होिे. िैद्यिाििी अय्र्र र्ाचं्र्ा घरीं थिाि िगैरे करूि मीिाक्षींचे िेऊळ पहार्ला 
स मारें ९॥ िाििा ंगेलों. िेिळासमोर हिारों लोक होिे. संपूणय िेऊळ स मारें १॥ िास पाजहलें . िेिालर्ािफे 
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िैिी प्रसािरूप िेिीचें िशयि करजिलें . जशरोिस्त्र आजण माळा अपयण करूि जििोबाचंा सत्कार करण्र्ािं 
आला. िेिळािं प्रिशे करण्र्ापूंिीपासूि च जििोबा भतिीिें ि हषािें भरूि गेले होिे. मीिाक्षीच्र्ा िेिळािं 
िर स मारे १५ जमजिटें जििोबाचं्र्ा डोळ्र्ािंा अश्रूचंी धार च लागली होिी. सारखें थफ ं िि चाललें  होिे. 
त्र्ािंा िेऊळ िाखजिणारे मागयिशयक िर पहाि च राजहले. त्र्ाचें िाखजिणें संपले िरी ही मूर्ति हलि च िाहीं 
आजण डोळ्र्ािूंि सारखें अश्रू गाळींि आहे, हे पाहूि सिांिा आश्चर्य िाटल्र्ािंाचिू राजहलें  िाहीं. पूज्र् 
जििोबािींची ही स्थिजि पाहूि अिेक भाजिक लोकाचं्र्ा आजण त्र्ा बरोबर माझ्र्ा जह डोळ्र्ाला पाझर 
फ टल्र्ाजशिार् राजहला िाहीं. जमत्रािंो, जििोबाचं्र्ा ह्या बाह्य स्थििींचें िणयि मी ि म्हालंा जलजहलें . त्र्ाचंी 
आंिरस्थिजि कार् असेल हें मी कसें जलहंू? मला प्रत्रे्क क्षणीं चिैन्र्महाप्रभूचंी आठिण होई. चिैन्र्महाप्रभ ू
अिेक िळेा ं िेिळािं िाण्र्ासंाठी जिघाले. पण कधीं एक फलांग िर कधीं िोि फलांग िूर िाऊि 
भािजििश होऊि हषाजिरेकािें समाजधथि होऊि िेहभाि जिसरूि िाि. अत्र्िं प्रर्त्िािें िे िेिळाची एक 
पार्री चढंू लागलें . संिाचं्र्ा ह्या िशचेी कल्पिा आपणास कशी रे्ईल? र्ा िेिालर्ाची जिशालिा, 
कल्पकिा, जशल्प कौशल्र् अपूिय आहे. मंजिर पाहिा ंपाहिा ं११ झालें . भोििोत्तर ि पारीं कार्यकत्र्ांची सभा 
झालीं. सभा आटोपल्र्ािर मि रेहूि १०-११ मलैािंर स िंररािाचें एक स ंिर िेिालर् अगिीं डोंगराच्र्ा 
पार्थ्र्ाशीं िसलेलें  आहे िें पहार्ला गेलों. मीिाक्षी मजंिरािल्र्ा प्रमाणें रे्िें जह िेिथिािािफे सत्कार 
झाला. िेिळालगि िेिथिािािफे कागि बिजिणें चालिें. हें काम करणारा आपल्र्ा आंिीला जशकलेला 
जिघाला. रे्िें जह जििोबािंा िेिालर्ािफे हारि िाचंी जशरोिसे्त्र जमळालीं. ७। ला मद्रासची गाडी गाठंार्ची 
होिी. अिकाश िोडा होिा. िरी त्र्ािंल्र्ा त्र्ािं सहोिरीसंघ, वहिीप्रचार संघ, हजरिन्िसिीगृहें इत्र्ाजि 
संथिािंा भेटी द्याव्र्ा लागल्र्ा. भोिि उरकूि थटेशि गाठंले. गाडींि चढलों. िा. ३० संपली. ि सरेंजििशीं 
सकाळीं ८ च्र्ा स मारास मद्रासेंिील महाराष्ट्र भििास भेट द्यािर्ाची होिी. परंि  आमची गाडी १० ला 
पोचलीं. थटेशिहूि सरळ भििाला गेलों. जििोबाचें ‘िोि शब्ि’ झाले. आजण त्र्ागरार्िगरािं मोटरिें 
आलों. १२-४० ला कािली पॅसेंिर गाठंािर्ाची होिी. भोिि श्री. सत्र्िारार्णिींच्र्ा घरीं आलें . त्र्ाचं्र्ा 
क ट ंबाचा िसा आग्रह होिा. िाथिजिक भोिि के. भाष्ट्र्म् आर्ंगार र्ाचं्र्ाकडे व्हािर्ाचें होिें. अखेर 
त्र्ाचं्र्ाकडे गेलों. िोि जमजिटे बसलों. बोललों आजण थटेशि गाठूंि गाडींि चढलों. थटेशिाथटेशिािर 
िशयिािी असािर्ाचे च. सार्ंकाळीं ६-४० ला िेल्लोरला पोंचलों श्री. राघिैय्र्ा थटेशििर थिागिास हिर 
होिे. मोटारींि बसूि सरळ सभेंस गेलों. सभेचें ठरलें  िव्हिें. परंि  आर्त्र्ा िळेीं मंिूर केलें  रे्िें स मारें 
पाऊण िास जििोबाचंें व्र्ाख्र्ाि झालें . व्र्ाख्र्ािास खूप गिी होिी. म सलमाि प्रार्ः कोणी िव्हिा. 
िेलोरला वहि  म सलमािाचें िंगे ि किेच िाबंले होिे. परंि  िािािरण साफ िव्हिें. ह्या च जिषर्ािर 
म ख्र्िः बोलणें झालें . इिर जह वहिी, ग्रामोद्योग, इत्र्ाजि जिषर् आले होिे. सभेंि जििोबािंा ११६ रुपर्ाचंी 
िैली अपयण करण्र्ािं आली. िी िेिील अिाजि लोकाचं्र्ा कार्ािय श्री. राघिैय्र्ा र्ाचं्र्ा थिाधीि करण्र्ािं 
आलीं. घरीं रे्ऊि थिाि, भोिि, प्राियिा करूि झोपलों. झोंपूि उठलों िो ििीि िषय लागलें  होिें. सकाळीं 
िेलोरमधील अिाजिच्छात्राचें िसजिगृह आजण अिाजि लोकािंील किाई पाजहलीं. जििोबाचें लहािसें भाषण 
झाले. हा कार्यिम आटोपल्र्ािर मोटरिें कािलीला गेलों. सामाि आगगाडीिें माणसाबरोबर आगाऊ 
रिािा केलें  होिें. कािलीला १० ला पोंचलों. गेल्र्ाबरोबर सभेंि भाषण झालें . िेिें जह ११६ रु. ची िैली 
अपयण करण्र्ािं आलीं. िी िेिें अिाजि लोकाचं्र्ा औषधालर्ािय श्री. राघिैय्र्ाचं्र्ा हिाली करण्र्ािं आली. 
सभेिंिर कािलीिासी शास्त्रीपंजडि आजण म सलमाि मौलिी इत्र्ाजि लोक भेटीस आले होिें. पजंडिािंी 
जििोबािंा संथकृि भाषेंि एक मािपत्र जिलें . म सलमाि गृहथि जििोबािंा क राण अिगि आहे हें िाणणारा 
होिा. जििोबािंी त्र्ाच्र्ाकडूि “फािेहा” म्हणििू घेिली आजण संि ि मध र रीिींिे कशी म्हणािीं िें थििः 
गाऊि िाखजिलें . पंजडिाकंडूि जह ऋग्ििेाचें पजहले सूति म्हणििू घेिलें . त्र्ािं त्र्ािंा िोडे सहाय्र् केलें . 
शास्त्रीमंडळीं संथकृिबद्दल िाि घालींि होिीं. त्र्ािंा सद्यःस्थििींि वहिीचे थिाि समिाििू साजंगिले. 
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संिाि मधूि मधूि सथंकृिािं झालें . भोििोत्तर लगे च गाडी गाठंािर्ाची होिी. १।–१॥ च्र्ा स मारास 
गाडींि चढलो. जििर्ाश्रमासाठीं िीडब्रोल  थटेशििर सार्कंाळीं ४॥ ला उिरलों. सीिारामशास्त्री आजण 
मंडळीं थटेशििर हिर च होिी. मोटरिे १०–११ मलैािंर असलेल्र्ा ंकल्र्ाण कािरू गािंी–िेिें जििर्ाश्रम 
िालीििािं िसला आहे—पोंचलों. एक िोि फलांग सेिक सेजिका ि िफा उभ्र्ा होत्र्ा. मंगल िोरणें आजण 
थिागििातर्ें जिसि होिीं. पाद्य आजण आसि ग्रहण केल्र्ािंिर आश्रमाच्र्ा ६ च्र्ा सार्पं्राियिेला गेलों 
प्राियिेिंिर जििोबािंी आपली आश्रमाची कल्पिा साजंगिलीं. त्र्ािं त्र्ािंी िोन्ही प्राियिा, जििस भराचें काम 
आजण शिेारच्र्ा गािंची सेिा हीं िीि अंगे जिपाईच्र्ा िीि पार्ासंारखीं समाि महत्त्िाची असल्र्ाचें 
साजंगिलें . प्रिचिािंिर जििोबाचं्र्ा हथिें अखंड ज्र्ोि पािळण्र्ािं आली. जििर्ाश्रमाच्र्ा उत्सिाच्र्ा 
सप्िाहािं िी िेिि रहािर्ाची आहे. ह्यािंिर भोििें झालीं. िोड्ा िळेािें जिदे्रचा आश्रर् घेऊि प्रथि ि 
जििस बंि केला. ि सरें जििशीं िारीख २ ला कािरू िें ४–५ फलांग सडकेपासूि िूर आहे—िेिें सार्ंकाळी 
४॥ ला गेलों. जििोबाचं्र्ा हथिें ििीि बाधंलेल्र्ा ं जििर्ाश्रमाच्र्ा हजरिि भििमंजिराचें उद्घाटि झालें . 
जिजध समंत्र झाला. ह्या मंजिरािं भारिमािेचें उठाििार जचत्र थिापण्र्ािं र्ािर्ाचे आहें. त्र्ािं गाधंींची मरू्ति 
जह ठेिणार आहेि. मजंिराचा उपर्ोग राजत्रशाळेसाठीं व्हािर्ाचा आहे. सूर्यिारार्णिींच्र्ा प्राथिाजिकािंिर 
जििोबाचें भाषण झालें . भाषणािं जििोबािंीं पंचखाबंी ग्रामथिराज्र्ाचें जचत्र रेखाटलें . पे्रम, थिच्छिा, उद्योग, 
जिद्या आजण जिभयर्िा हे िे पाचं खाबं आहेि. सभेंि स मारे ४५० गािंकरी उपस्थिि होिे. प्रारंभी हजरिि 
म लीचे स ंिर गार्ि झालें . संगीिाचें जशक्षण पद्धिशीर आजण सतिीचें आहे. सभेच्र्ा थिािीं च आिची 
सार्ंप्राियिा झाली. हा कार्यिम आटोपल्र्ािर मंडळी घरोघर जिघूि गेलीं. आजण आम्हीं आश्रमािं परिलों. 
िध्र्ाहूि मद्रासकडे िाणाऱ्र्ा ग्रँड रॅकच्र्ा रथत्र्ािं जिड ब्रोल  थटेशि आहे. जिड ब्रोल हूि १० मलैािंर 
जििर्ाश्रम आहे. जििर्ाश्रमहूि सम द्र स मारे ८ मलै आहे. आश्रमची िमीि ३३ एकर आहे. िींि छोटीशी 
गोशाळा, शिेी, ििाखािा, छापखािा, ढोर-ििाखािा िगैरे कामें चालिाि. ८–१० पक्कीं घरे आजण ८–१० 
कच्च्र्ा झोपड्ा.ं जििोबा अशा च एका कच्च्र्ा झोपड्ािं उिरले आहेि. आिारािं एक िलाि खणिू 
घेिला ंआहे. जििर्ाश्रमच्र्ा ििळ असलेल्र्ा एका खेड्ाला संपूणय खािीधारी करण्र्ाचा प्रर्त्ि चालला 
आहे. गािंािं १,५०० पैकीं ५०० खािीधारी आहेि. रे्िें िस्त्रथिािलंबिाचें कार्य चाललें  आहे. जिसगयशोभा 
बरी आहे. जिकडे जिकडे जहरिगेार गाजलचे पसरल्र्ासारखे दृश्र् आहे. सगळा टापू िाडाच्र्ा, िारळाच्र्ा 
झाडािंी भरलेला आहे. जििर्ाश्रमाची थिापिा श्री. (गोल्लाप डी) सीिारामशास्त्री र्ािंी केली असूि िे च 
त्र्ाचे जिश्वथि जह आहेि. आश्रमचे उद्घाटि १९३३ सालीं गाधंीिींच्र्ा हथिें झालें . िारीख ३ ला सकाळीं 
िरि ष्ट्र आजण रे्शू ह्याचें प िळे आश्रमािूंि जमरिि कािरू गािंी िेण्र्ािं आले. आजण िेिील 
जिश्वसंिेशमंजिरािं त्र्ाचंी थिापिा करण्र्ािं आली. प िळ्र्ाचें अिािरण जििोबाचं्र्ा हथिें झालें . रे्िें जह 
जििोबाचें भाषण झालें . ि पारी २-३० ला आश्रमाच्र्ा मंडपािं सभा झालीं. सिय स्त्रीप रुष कािंीि होिें. स मारे 
७०० लोक. त्र्ाचें कािंणें पाहूि झाल्र्ािर जििोबाचंें भाषण झाले. हा कार्यिम आटोपिाचं मोटरिें 
जिड ब्रोल  थटेशि गाठंले. आजण ग्रँडरकं एतथपे्रसिें मूलसाठीं रिािा झालों. चादं्याला िारीख ४ ला सकाळी 
६ ला पोंचलों. ख शालचंििी थटेशििर घ्र्ार्ला आले होिें. त्र्ाचं्र्ाकडें प्रािर्तिधी िगैरे आटोपूि मोटारिें 
१० ला मलूला पोचलों. मलूचें कार्य पाजहलें . संध्र्ाकाळीं कार्यकत्र्ांशीं बोलणें झाले. रात्रीं गािंािं जििोबाचें 
व्र्ाख्र्ाि झालें . ि सरें जििशीं पॅसेंिरिें चादं्यास आलों. ख शालचंििीकडे िेिण झाले. चादं्यािील 
लोकापं ढे एका हार्थकूलच्र्ा माडीिर व्र्ाख्र्ाि झाले. रे्िूि िध्र्ाच्र्ा गाडींि बसलों. ठरल्र्ाप्रमाणें ६ ला 
िधा. 
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प्रकरि ६४ िें 
 

िधा-याते्रिे िीस णदिस 
 

(िैिंजििींिील त्र जटि उिारे) 
 
िारीख १५ िािेिारी १९४२ िे िारीख ५ फेब्र िारीं १९४२ िीस जििस िध्र्ाला कोठल्र्ा कोठें जिघूि गेले. र्ा 
िीस जििसािं िेिें जकिी िरी घडामोडी झाल्र्ा. ऑल इजंडर्ा काँगे्रस कजमटी, गोसेिा पजरषि, िेत्रर्ज्ञ र्ा 
िेिें िीस जििसािं घडलेल्र्ा सिांिा माहीि असलेल्र्ा ठळक िाहीर गोष्टी, पण रे्िें िेहमी अव्र्ाहि जकिी 
िरी उलाढाली चालिाि. र्ा च िळेीं िव्हे, िेहमीं च िधा हें अिेक कार्ांच्र्ा पे्ररणेचें मूलकें द्र असल्र्ाम ळें 
कार्यकत्र्ांिीं गिबिूि गेलेंलें  असािर्ाचे. िगाला शाजंि िेण्र्ासाठीं सिि प्रर्त्ि चालािर्ाचें. त्र्ाम ळें 
कार्यकत्र्ांचें, संथिाचें, र्ोििाचें रे्िें जठकजठकाणीं बागबगीचे च फ ललेले जिसािर्ाचे. जिल्ली शहर शकेडों 
िषें रािधािीचें शहर असल्र्ाम ळें  जिरजिराळ्र्ा रािािंीं आपापल्र्ा कल्पिेप्रमाणें जिल्ली शहराची 
जिरजिराळ्र्ा िऱ्हेची माडंणी केली. त्र्ाम ळें  जिल्लीच्र्ा आसपास २५ मलैपरं्ि जिकडे जिकडे पडलेल्र्ा 
अिेक शहराचें अिशषे आढळूि रे्िाि. ही महम्मि िघलखची जिल्ली िर ही ह मार्िची जिल्ली, ही 
शहािहाि जिल्ली िर ही इंग्रिाचंी ििी जिल्ली—असे पाहणाऱ्र्ाला एका च शहराचे अिेक प्रकारचे 
ऐजिहाजसक िशयि होिें. िध्र्ाला जह अशी पचंिोशी आजण असे च जिरजिराळ्र्ा शहराचें िव्हे पण सथंिाचंें 
जिजिध िशयि होिें. फरक इिका च कीं जिल्लीचें िशयि हें गिकाळाचें पडकें  िशयि. रे्िें िियमािकाळाचें 
जिििं थिरूप. ही पहा मगििाडी—ग्रामोद्योगाच्र्ा प्रर्ोगाचें प्रचंड कें द्र. ही बिाििाडी—
िमिालालिींच्र्ा आजिथ्र्ाचें अद भिू कार्यर्तं्र, र्ा मजहलाश्रमच्र्ा टोलेिंग इमारिी,—हें ििभारि 
जिद्यालर्, हें हजरिि छात्रालर्, हें कॉ. कॉलेि, र्ा काका साहेबाचं्र्ा वहिीप्रचारकें द्राच्र्ा इमारिी, ही 
िमिालाल बिाि र्ाचंी चोहीकडे ििर टाकणारी अगिीं साधी गििाची झोपडी. रे्िूि च ही प ढें गोप री 
लागली, हें राधाजकसि बिाि र्ाचंें घर, ही गोशाळा, हें पजरश्रमालर्, हें सरंिाम कार्ालर्, हें 
िाळ ंिकरिींचें चमालर्, ही िालिाडी, रे्िें जििोबाचंी ही झोपडी पाहण्र्ास जकिी िरी लोक रे्िाि. र्ाप ढें 
मलै िीड मलैािर मिोहरिींच्र्ा महारोगी सेिचे्र्ा इमारिी—असें कोठपरं्ि िणयि िेणार? ि सिी संथिाचंी 
एकामागिू एक रीघ च लागलेली. पण र्ा सिय सथंिामंधली मलूदृजष्ट ही च खरी बाकीचें सिय िश्वर. प्राण हा 
च खरा. बाकी सिय कलेिर. प्राण कोणिा? र्ा सिय संथिा आजण कार्ें ज्र्ाचं्र्ा पे्ररणेिर िी. बापूिी, 
जििोबा, िमिालालिी र्ाचं्र्ासारखी अपूिय सिंमंडळी आजण त्र्ाचंा सत्संग हा च िो प्राण. र्ा सत्संगासाठीं 
च र्ा संथिाचंीं ही साधिें र्ा साधिाचं्र्ा िारें सेिा करािर्ाची आजण सत्संग अंिःकरणािं भरूि घ्र्ािर्ाचा. 
रे्िले सगळे लोक सेिकेरी, आपल्र्ाला लागलेला हा भिरोग—महारोग्र्ाच्र्ा जह पेक्षा ंअजिशर् ि ष्ट अशी 
ही अिेक िन्माची व्र्ाजध िष्ट व्हािी म्हणूि रे्िें सेिकेरी होऊि र्ार्चें आजण चमालर्ािं वकिा 
पजरश्रमालर्ािं वकिा गोसेिचे्र्ा वकिा खािीच्र्ा कार्ाि अििा शिेींि आपला िेह राबििू सेिा करािर्ाची. 
सेिा करीि करीि िेह िसा जझिेल, हळंू हळंू अहंिा िशी झडेल, िसा हा रोग झडूि िािर्ाचा, मग 
आत्मािंिाच्र्ा प जष्टसाठीं रे्िल्र्ा एकेक सत्प रुषाकडे िाऊि केिळ बसािर्ाचें. फति एिढें च काम. िेिें 
मग ि सरें काहंीं करािर्ास िको. रे्िलें  िािािरण, रे्िलें  साधे जह संिाि, रे्िली प्रत्रे्क िथि  म्हणिे 
ब्रह्मज्ञािाच्र्ा बोधाची मूर्ति च! रे्िल्र्ा प्रत्रे्क गोष्टींि ब द्धीची सूक्षमिा, श द्धीची उज्ज्िलिा, भतिीची 
रसमर्िा भरलेली च. जििकी पात्रिा जििकें  ग्रहण होईल. सेििेें पात्रिा िाढिा. आजण रे्िें ि सिें रे्ि िा. 
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असें हें सत्प रुषाचं्र्ा सहिस्थििीचें रहथर् माहीि असल्र्ाम ळें  च आम्ही मंडळी बाळूभाई मेहिासंह 
ऑल इजंडर्ा काँगे्रस कजमटी ि गोसेिा पजरषिेच्र्ा जिजमत्तािें रे्िें आलों. १६ िािेिारी १९४२ रोिीं 
ध ळ्र्ाहूि िध्र्ास रे्ऊि पोंचलों. सामािस माि भाऊकडे ठेििू, थिािाजि आटोपूि, जििोबाचं्र्ा झोपडींि 
गेलों. जििोबा िेहमींप्रमाणें जफरण्र्ासाठीं गेले होिे. िोड्ा िळेािं जििोबा आले. त्र्ािंा िमथकार केला 
आजण लगे च संभाषणाला स रिाि झाली. 
 

जििोबा—“जिचारपोिी प ष्ट्कळािंीं उिरूि घेिली आहे. आिा ंिी छापािी असें िाटिें. कारण कीं 
जिरजिराळ्र्ा उिरणाऱ्र्ािंीं उिरिा ंउिरिा ंबरे च पाठभेि करूि टाकलेले मी पाजहले.” 
 

जशिािी—“पण जिचारपोिी छापली िरी िी िीट सिांिा समिेल असें िाटि िाही.” 
 

जििोबा—जिच्र्ा मर्ाजिि ५०० प्रिी काढािर्ाच्र्ा. त्र्ािंला हेि  इिका च कीं, अजधकृि प्रि प ढें 
असािी. प न्हा ंजिचारपोिी छापािर्ाची िाहीं च. 
 

रामेश्वरिी—“अजधक प्रिी लागल्र्ा िर?” 
 

जििोबा—“मूळ छापलेल्र्ा प्रिीिरूि उिारा करूि घ्र्ािा.” 
 

जशिािी—“िािासाहेब िेि समिय-चजरत्र जलहीि आहेि. त्र्ासंबधंीं बोलिािंा िे म्हणाले कीं, 
माझी जलजहण्र्ाची पद्धजि भाजिक पद्धजि आहे. िार्तकक, जचजकत्सक पद्धजि िाहीं. 
 

जििोबा—भाजिक पद्धजि असली आजण िार्तकक पद्धजि िसली िरी हरकि िाहीं. पद्धजि 
जलजहण्र्ाची कोणिी जह असो. पण लेखकाला संपूणय िशयि पाजहिे. रामिास हे त्र्ा काळीं एकिम च िोर 
प रुष झाले असें एकागंीं िशयि बरोबर होणार िाहीं. कोणिा जह िोर प रुष हा एकटा च एकिम उत्पन्न 
झालेला िसिो. त्र्ा काळािं िो जिचारप्रिाह िाहि च असिो. ििि सार च िो िोर प रुष झालेला असिो. 
कालात्मा ओळखला पाजहिे. एक काळ असा होिा कीं, त्र्ा िळेीं सिय िगभर संि च जिमाण झाले. ित्पूिीं 
चोहोंकडे िगािं धमयसंथिापक च जिमाण झाले. हा िगािंल्र्ा जिचाराचंा प्रिाह ि ओळखिा ं एकिम च 
एखािा िोर प रुष झाला असें जलहणे अपूणय ठरेल.” 
 

जशिािी—“ही दृजष्ट िािासाहेब िेिािंा आहे कीं िाहीं र्ाची मला कल्पिा िाहीं. पण रामिासाचं्र्ा 
रािकारणाशीं अिाथिि संबधं िोडल्र्ाम ळें  जह त्र्ाचं्र्ासबंंधीं जिकृि कल्पिा झालेल्र्ा आहेि.” 
 

जििोबा—“रामिासाचं्र्ा पाठीमागें रािकारणी आजण ज्ञािेश्वराचं्र्ा पाजठमागें साजहस्त्र्क लागले 
आहेि. त्र्ािूंि त्र्ा जबचाऱ्र्ाचंी स टका होईल िेव्हा ंखरी.” 
 

िेिण्र्ाचा िळे झाल्र्ाम ळे हें बोलणें जििकें  च राजहलें . ि पारीं ऑल इंजडर्ा कॉ. कजमटी होिी. 
जििोबा िेिें फति बापूिींच्र्ा भाषणासाठीं गेले होिे. पण आि िे आले िाहींि. बिाििाडींि ऑल इंजडर्ा 
काँगे्रस कजमटीसाठीं मोठें िट्टट्याचें िगर—अभ्र्ंकरिगर—िर्ार करण्र्ािं आलें  होिें. मजहलाश्रमच्र्ा 
थिर्ंसेजिका आजण इिर थिर्ंसेिक आपल्र्ा गणिषेािं इकडे जिकडे जफरिािंा जिसि होत्र्ा. म ख्र् मंडपािं 
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प्रिशे केल्र्ाबरोबर िेिें व्र्ासपीठािर ििाहरलाल, रािगोपालाचारी, अध्र्क्ष मौ. अब ल कलम आझाि 
िगैरे प ढारी मंडळी बसलेली जिसली. आि रे्िलें  ऑल इंजडर्ा काँगे्रस कजमटीचें सिय काम समाप्ि 
व्हािर्ाचें होिें. त्र्ाप्रमाणें प ष्ट्कळ िािजििाि आजण चचा होऊि संध्र्ाकाळीं ७-३०, ८-०० च्र्ा स माराला 
बैठक समाप्ि झाली. ििेंमािरम् गीि गाईलें  गेलें . राधाजकसि बिाि र्ािंीं १०-११ जििस िेत्रर्ज्ञ होणार 
आहे असें लाऊड थपीकरिरूि िाहीर केलें . डॉ. मोघा हे मोिीवबि  केिळ एका क्षणािं काढूि टाकणारे 
म्हणूि प्रख्र्ाि होिे. त्र्ािंा रे्िें आणििू ११-१२ जििस हिारों लोकािंा फ कट िेत्रोपचार करजिण्र्ाची ही 
िमिालालिींची र्ोििा होिी. अंधाराचा पडिा िाट होि चालला. चोहोंकडे शाजंि पसरली. िालिाडीला 
प्राियिेच्र्ा िागीं रामेश्वरिी, जशिािी िगैरे मंडळी ऑ. इं. चा मंडप सोडूि टागं्र्ािूंि झपाट्यािें आलीं अजण 
प्राियिेंि सामील झालीं. समोर जििोबािी बसले होिे. आधींच्र्ा अपार शािंीमध्र्ें प्राियिेिें अजधक च भर 
पडली. आजण र्ाते्रचा पजहला जििस समाप्ि झाला. 

 
* * * 

 
१७ िािेिारी १९४२ सकाळची िळे. िालिाडीची जििोबािींची झोपडी. महािीरप्रसाि पोद्दार 

रे्िाि. 
 

महािीरप्रसाि—(जििोबािंा) “मैं आपके चरण छूिा चाहिा हंू ।” 
 

जििोबा—“उसकी आिश्र्किा िहीं. परमात्मा सब िगह है । उसकी ििंिा हो सकिी है ।” 
 

महािीरप्रसाि—“िी, आपके लेखों की जकिाब सथिा साजहत्र् मंडल िे छपिार्ी है । उसका 
िूसरा संथकरण जिकल रहा है । उसकी बडी मागं है । 
 

जििोबा—“मैंिे िह जकिाब िेखी । सहि ही िेखिे-िेखिे उसमें एक गलिी ििर आर्ी (चकू 
िाखजििाि). 
 

महािीरप्रसाि—(चूक थिीकारूि) “िी. मैं उसमें िरूर श जद्ध करंूगा ।” िात्र्ा िेशपाडें 
(महाराष्ट्र प्राजंिक काँ. चे सेिेटरी) ि िळगािंचे िेिकीिंिि रे्ऊि बसिाि. महाराष्ट्रािं जििोबािींिीं 
िौरा काढण्र्ासंबंधीं बोलिाि. 
 

िेिकीिंिि—“प्रत्र्क्ष िरी महाराष्ट्रािं काम िाखजििा ं रे्णार िाहीं, िरी आपल्र्ासारख्र्ाचं्र्ा 
जिचारश्रिणािें जह प ष्ट्कळ कार्यक्षमिा रे्ईल.” 
 

जििोबा—“पजहला श्रोिा रे्िें िो आपण होऊि आला िो जकिी कार्य करिो; त्र्ािरूि मग प ढच्र्ा 
अिेक श्रोत्र्ाचंें गजणि करंू (िात्र्ा ि िेिकीिंिि हंसिाि) मला लोक म्हणिाि प्रचार करा. १०–१२ 
िषांपूिी मी प्रचाराला िालार्क होिों असें समिि होिों. लोक समिि होिें कीं िे प्रचाराला लार्क 
आहेि. आजण मी अजधक लार्क आहे. परंि  मी म्हणे मी च िर िालार्क आहे िर ि म्ही िर अजधक च 
िालार्क असला ं पाजहिे. आिा ं १०–१२ िषांच्र्ा कार्ािंिर मी अजधक लार्क झालों असें समििों. 
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कारण रे्िें प्रत्र्क्ष काहंीं कार्य उभें होऊं शकलें . ि सिा च प्रचार केला असिा ंिर ज्र्ा गोष्टी मी सागंिों त्र्ा 
िाखजििा ंआल्र्ा िसत्र्ा. प्रत्र्क्ष काहंीं िाखजिल्र्ाजशिार् ि सत्र्ा सागंण्र्ाचा उपर्ोग कमी.” 
 

िात्र्ा िेशपाडें—“र्ा िळेीं लोकािंा मागयिशयि करूि िेण्र्ाची फार आिश्र्किा आहे. 
ज्र्ाचं्र्ाििळ पैसा आहे त्र्ािंीं र्ा र् द्धपजरस्थििींि त्र्ा पैशाचें रक्षण कसें करािें असे िििेचे अिेक प्रश्ि 
आहेि.” 
 

जििोबा—“पैसा स रजक्षि राहण्र्ाला िो िििेंि खचूयि टाकणें, जिधार्क कार्ांि अडकिणें हा 
उत्तम उपार् आहे. एखाद्यािें प ष्ट्कळशी िमीि घेऊि ठेिली िर िो किाजचि स रजक्षि झाला िरी खरेिी 
करणारा धोतर्ािं आला. िेव्हा ंसिांचा जिचार करंू पाहिा ं जिधार्क कार्ांि पैसा खचय करणें हें च र्ोग्र् 
ठरिें.” 
 

िेिकीिंिि—“मी प्रिम माझ्र्ा जिल्ह्याची आपल्र्ाला िोडतर्ािं कल्पिा िेिों. (िोडतर्ािं 
जिधार्क कार्ाची जिल्ह्यािंली कल्पिा िेिकीिंिि िेिाि) अशा पजरस्थििींि आपल्र्ा रे्ण्र्ािें जिधार्क 
कार्ाला चालिा जमळेल अशी माझी समिूि आहे. आपला आमच्र्ा जिल्ह्याशीं पजरचर् जह आहे. त्र्ाम ळें 
उपर्ोग होईल.” 
 

जििोबा.—“ि मच्र्ा जिल्ह्यािं कार् झालें  आहे कीं जिकडे जिकडे फाटाफूट. र्ाचें िोंड इकडे 
त्र्ाचें िोंड जिकडे असें जिसिें. ित्त्िज्ञािािं सागंिाि कीं प्रलर् व्हार्चा. एकाचे अिेक होि होि शिेटीं सिय 
जिभागिू शून्र् होऊि िािर्ाचें. र्ाच्र्ा उलट उत्पत्तीची प्रजिर्ा. अिेकाचे एक असे होि होि उत्पजत्त 
व्हार्ची. उत्पजत्तप्रलर्ाची प्रजिर्ा मोठी गमिीची आहे ही. जशिार् ि सरें असें कीं आिा ंकामाची जह िऱ्हा 
उपर्ोगी िाहीं. कार् म्हणाले आमच्र्ा जिल्ह्यािं ५०० खािीधारी आहेि. ५०० खािीधारी कसें िर एक इिे 
एक जििें. म्र् जिजसपाजलटीच्र्ा कंजिलासारखे. असे िकोि. िर सबंध गािंच्र्ा गािं खािीधारी जकिी आहेि 
हें पाजहलें  पाजहिे. मापण्र्ाची—आपलें  कार्य मापण्र्ाची ही एक िऱ्हा. ि सरी िऱ्हा र्ा कामािं आिा ंससंार 
जकिी लोकािंीं सोडला. िरच्र्ा िगांिूि कामाची मापणी करािर्ाची िर िी अशी खालच्र्ा खेडिळािं 
मापणी करािर्ाची, िर सबधं गािंच्र्ा गािं जकिी खािीधारी झाले िें पहािर्ाचें. हीं िोि मापें आहेि. एक 
िरूि एक खालूि. आिां खािीं-िशयि चार िऱ्हेिें झालें  पाजहिे.—(१) ि कािाची खािी, (२) उत्पजत्त ि 
जििीची खािी, (३) जिथिारलेलें  थिािलंबि, (४) सधि काम. र्ा चारही िऱ्हेिें कामाची प्रगजि झाली 
पाजहिे. आमचे िात्र्ा िेशपाडें डोतर्ािर िेलाचंा ब धला घेऊि जफरिील. “िेल घ्र्ा िी िेल—ग्रामोद्योगी 
िेल.” असें म्हणि जफरिील िेव्हा ंकाम होईल. िेिकीिंिििीं आिा ंसंसार सोडूि र्ा च कामािं ििमिधि 
अपयण केलें  पाजहिे. बरें, शकंरभाऊंच्र्ा रोगाचें कसें कार्?” 
 

िेिकीिंिि—“सध्र्ा ंप्रकृजि बरी आहे. पण त्र्ािंा मािजसक च रोग म ख्र् आहे. आपल्र्ाला क्षर् 
आहे ही भाििा त्र्ािंा म ख्र् त्रास िेणारी आहे. आपल्र्ा सागंण्र्ािें त्र्ाचं्र्ािर जह चागंला पजरणाम होईल.” 
 

जििोबा—“जिरोगी माणसाचें ज्ञाि रोग्र्ाला उपर्ोगी पडि िाहीं. रोगी झाल्र्ािर आपली जह 
स्थिजि िशी च होण्र्ाचा संभि आहे.” 
 

िात्र्ा िेशपाडें—“जिचार समिाििू सागंण्र्ाच्र्ा दृष्टीिें ‘मराठी हजरिि’ काढािें.” 
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िेिकीिंिि—“िें आपण च काढाल िेव्हा ंहोईल. महाराष्ट्रािं िरी कोणी िें काढंू शकणार िाहीं. 
गाधंीिी इंग्रिी, ग िरािी, वहिी हजरिि काढिाि त्र्ाप्रमाणें मराठी हजरिि काढण्र्ाची सोर् झाली 
पाजहिे.” 
 

जििोबा—“गाधंीिींिीं मराठी हजरिि काढंू िरे् असा मी सल्ला िेईि. इगं्रिी िे काढिाि िें 
िगासाठीं. वहिी राष्ट्रासाठीं. ग िरािी मािृभाषा म्हणूि. मराठींि त्र्ािंीं काढार्चें िर बंगालींि का ंकाढंू 
िरे्?” 
 

िेिकीिंिि—“गाधंीिींिीं काढार्चें म्हणिे िेिल्र्ा कोणी िरी िें काम करार्चें.” 
 

जििोबा—“रे्िल्र्ा लोकािंा आधीं च प ष्ट्कळ कामें आहेि. रे्िली मंडळी भारािलेलीं आहेि. 
सार्कंाळीं कोणाचें िोंड पाहािसेें िाटि िाहीं. सकाळीं काहंींशीं िोंडें बरीं जिसिाि. (सगळे हंसिाि)—
पण ि म्ही म्हणिा हा म द्दा—मराठी हजरिि काढण्र्ाचा—जिचार करण्र्ािोगा आहे. काकासाहेब, 
जकशोरलालभाई िगैरेंच्र्ा सल्ल्र्ािें त्र्ाचा जिचार करिा ंरे्ईल.” 
 

िेिकीिंिि—“मग पूियखाििेशािं आपण रे्णार.....िा?” 
 

“जििोबा—“ि म्हालंा ४/५ जििस िेऊं” 
 

िात्र्ा िेशपाडें—“महाराष्ट्रािं—प ण्र्ाकडे...?” 
 

जििोबा—“पूिय खाििेश पाहंू आधीं. मग प ढें जिचार करंू” 
 
—रे्िें हें संभाषण संपूि सिय मंडळी आपापल्र्ा कामाला जिघिू गेली. ि पारीं आि ऑल इंजडर्ा काँ. 
कजमटीसाठीं उभारलेल्र्ा मंडपािं जिधार्क कार्यिमाची समिूि िेण्र्ासाठीं बापूिींिीं खास मंडळी 
बोलािली होिी. र्ा सभेसाठीं जििोबा, बाळूभाई, जशिािी, क ं िर, रामेश्वरिी भर उन्हािं चालले होिे. 
रथत्र्ािें बाळूभाईंच्र्ा जिथिचजरत्राजिषर्ीं बोलणें जिघालें  (बाळूभाईिीं जिथिचजरत्र हथिजलजखि थििः 
अभ्र्ास करूि जलहूि जििोबािंा अिलोकिािय जिलें  होिें.). 
 

जििोबा—“बाळूभाई ि म्ही एकिा ं जिथिार्ि िाचा. ि सरें असें कीं ि म्ही िी बार्बलमधलीं िािंें 
िशीं च ठेिलीं आहेि, त्र्ाचंें वहिीकरण करा. ईसा, मूसा असें वहिीकरण करिा ं रे्ईल. ८ कोटी 
म सलमािािंा िर हीं िािंें पजरजचि आहेि.” 
 

बाळूभाई—“बास्प्िथमा” र्ा शब्िाला कोणिा शब्ि द्यािा?” 
 

जििोबा—“िीक्षा” शब्ि द्यािा. बॅजप्टथट म्हणिे िीक्षािार. रे्शू हा श्रमण होिा. श्रम करणारा िो 
श्रमण. िॉि जि बजॅप्टथट ब्राह्मण होिा. ब्राह्मणाला श्रम करण्र्ाची आिश्र्िा िाहीं. िोघे जह सेिक होिे. रे्शू 
जचडखोर होिा िोडासा. 
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जशिािी—“सॉिेटीस?” 
 

जििोबा—“सॉिेटीस िर लोकािंा जचडजिणारा आजण मिा पाहणारा होिा. जिथिाला स ळािर 
चढजिला, सॉिेटीसला जिष िेऊि मारलें , र्ािं र्ा िोघाचं्र्ा जठकाणीं जह िोष जिसूि रे्िो. “िो ि लोकासं 
कंटाळे । ज्र्ास कंटाळिी ि िे” हें सूत्र पूणयपणें त्र्ाचं्र्ा जठकाणीं जिसूि आलें  िाहीं.” 
 
—इितर्ािं ऑल इजंडर्ा काँ. कजमटीच्र्ा मंडपापरं्ि जििोबासंह मंडळी रे्ऊि पोंचलीं. मंडपािं प्रिशे 
केल्र्ाबरोबर जब्रिलाल जबर्ाणी र्ािंीं जििोबािंा िमथकार केला. जििोबा ि प ढारी मंडळी बसली होिी. 
त्र्ाचं्र्ाििळ बापूिींचें बोलणें िीट ऐकंू र्ािें म्हणूि बसले. बापूिींिीं सागंण्र्ास स रिाि केली. मध्र्ें च िे 
म्हणाले, एखाद्या म्हािारीिे चखा चालिला िर िो जिला रोटी िेईल. पण ििाहरलाल चखा चालजििाि 
िेव्हा ंिो थिराज्र्ाचा मागय ठरिो. बापूिींिा जकत्रे्कािंीं लेखी प्रश्ि जह जिचारले होिे. त्र्ा सिांिा उत्तरें 
िेऊि बापूिंीं हा कार्यिम १। िासािं प रा केला. झटकन् जििोबा ि मंडळी परि िालिाडीस िाण्र्ास 
जिघाली. रथत्र्ािं बाळूभाईिीं िध्र्ाची पंचिोशी जशिािींसह जफरण्र्ाची गोष्ट काढली. त्र्ािर जििोबा 
म्हणाले—“िपथरे्ला एक मि ष्ट्र्, अभ्र्ासाला िोि—म्हणिे एकमेकाचं्र्ा सहाय्र्ािें अभ्र्ास चागंला 
होिो–प्रिासाला जिघे असाििे आजण मेल्र्ािर उचलण्र्ाला कमींि कमी चार पाजहिेि.”—असें भाषण 
चाललें  असिा ं च चमालर् लागलें . जििोबा ि मंडळी िालिाडीस प ढें गेली. जशिािी ि बाळूभाई 
िाळ ंिकरिींकडे िेिण्र्ासाठीं राजहले. संध्र्ाकाळचा िळे होिा. बाळूभाई ि जशिािी िेिण करूि 
िमिालालिींिा भेटण्र्ासाठीं त्र्ाचं्र्ा झोपडींिर गेले. िोघािंीं जह िमथकार केला. कोठूि आला? प्रकृजि 
कशी? कार् करिा?ं असें िोि िीि औपचाजरक प्रश्ि झाल्र्ाबरोबर िमिालालिींिीं कार्यजिषर्क प्रश्ि 
जिचारण्र्ास स रिाि केली. 
 

िमिालालिी—“बाळूभाई, गोसेिासंघाचे सभासि झाला कीं िाहीं ि म्हीं?” 
 

बाळूभाई—“िाहीं. अिूि झालों िाहीं. पण होण्र्ाची इच्छा आहे.” 
 

िमिालालिी—(िल्िीिे) “अरे...कौि है अंिर—बालूभाई को गोसेिासंघ का सिथर्पत्र िे िो. 
बालूभाई आप अभी सिथर्पत्र पर सही िे िीजिए. कोई आपजत्त िो िहीं?” 
 

बाळूभाई—“िाहीं. मला सभासि व्हािर्ाचें च होिें. पण मिििळ आिा ंिगयणी िाहीं.” 
 

िमिालालिी—“कोई हरकि िहीं. पीछे से िगयणी भेि िीजिए. आप पर हमारा भरोसा है. 
जशिािी, ि म्ही झाले का िाहीं सभासि?” 
 

जशिािी—“िाहीं.” 
 

िमिालालिी—“मग ि म्ही होऊि िा आिा ं बाळूभाईच्र्ा बरोबर िगयणीिार. कां काहंीं शकंा 
आहे?” 
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जशिािी—“मी िर जकत्रे्क िषांपासूि गाईचें च िूध िूप खािों. ि जमळेल िर िसें च चालििू 
घेिों. मी आहें च सभासि. मला आणखी सही करण्र्ाची कार् आिश्र्किा?” 
 

िमिालालिी—“आप सभासि हैं िो िूसरों को कैसे मालूम हो िार्? संघ के पास िो कम से कम 
ऐसे आिजमर्ों की र्ािी रहिी चाजहए. खेडे पर घूमिे हो गीिाई प्रचार करिे के जलए िो गार् का घी िूध 
जबलकूल िहीं जमलिा?” 
 

जशिािी—“िाहीं. बह िेक कोठें च जमळि िाहीं. आजण क्वजचत् जमळालें  िरी िें चागंल्र्ा गाईचें िसिें 
म्हणूि मी घेि िाहीं.” 
 

िमिालालिी—“ि म्ही सभासि झाला िर ही सिय माजहिी संघाला कळजिणें शतर् होईल. त्र्ाचा 
इलाि कार् करािा त्र्ासंबधंीं जिचार करिा ंरे्ईल.” 
 

“जशिािी—“मी जििोबािींिा जिचारिों, र्ासंबधंीं मग सागंिों.” 
 

िमिालालिी—“काहंीं हरकि िाहीं. जिचार करूि कळिा. मला िर िाटिें कीं िेशाला र्ा 
कामाची फार िरूरी आहे. जििके सभासि गोसेिा संघाचे होिील जििके केले पाजहिेि.” 
 

जशिािी—“िें बरोबर आहे.” 
 
िमिालालिी—“बरं. जबर्ाणीिींिीं जििोबाचंें चजरत्र जलजहलें  आहे िें िाचलें  कां?” 

 
जशिािी—“भ सािळला मी गीिाईच्र्ा िौऱ्र्ािं असिािंा िल्लभभाईिंीं िें पाठििू जिलें  होिें. िेिें च 

मीं िें २-३ िासािं िाचूि टाकलें . 
 

िमिालालिी—“कसा कार् अजभप्रार् आहे ि मचा त्र्ाजिषर्ीं?” 
 

जशिािी—“त्र्ाचं्र्ा माजहिीप्रमाणें त्र्ािंीं जलजहलें  आहे.” 
 

िमिालालिी—“मला ि सिी टीकाजटपणी िको आहे.—िें चजरत्र चागंलें  िाहीं; त्र्ािं अशी 
उणीि आहे आजण िशी उणीि आहे. जिधार्क काहंीं सागंा. र्ा चजरत्रािं ि मची मिि कार् होईल िें थपष्ट 
करा.” 
 

जशिािी—“धोते्रिींिा जििोबािींजिषर्ीं चागंली माजहिी आहे. िे, गोपाळराि ही मंडळी मिि करंू 
शकिील.” 
 

िमिालालिी—“धोते्रिींचीं ख शामि करािी लागेल. ख शामि करार्ला जह हरकि िाहीं. िर 
त्र्ाप्रमाणें काम होईल िर. राधाजकसि, िल्लभ, प्रत्रे्किण म्हणिो कीं, जििोबाचें सगळे लेख, भाषणें िें 
काहंीं आहे िें जशिािींििळ आहे.” 
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जशिािी—“हें म्हणणें बरोबर िाहीं. मी जििोबाचं्र्ा लोकभाषणाचंा अभ्र्ास करिों. त्र्ाम ळें  रे्िूि 
िळेोिळेीं लेखभाषणें मी मागजिलीं आजण िी च उिरलेलीं आहेि. िसा इिर अभ्र्ास जह मी करिों.” 
 

िमिालालिी—“इिर अभ्र्ास िर ठीक. पण सध्र्ा ं जििोबाचं्र्ा जिषर्ीं िेिढें काहंीं प्रकाजशि 
होईल िेिढें िरूरीचें आहे. वहि थिािला त्र्ाची फार आिश्र्किा आहे.’ 
 

जशिािी—“जििोबािींचें चजरत्र असें कार् आहे? जिचार हें च म ख्र् आहे.” 
 

िमिालालिी—“िें कार् आहे चजरत्र िें. पण त्र्ापासूि वहि थिािला केिढा लाभ आहे 
(इितर्ािं महािीरप्रसाि पोद्दार रे्िाि.). 
 

महािीरप्रसाि—“इसमें िाम करिे की इच्छा हो िो िो भी हो सकिा है.” 
 

िमिालालिी—“िाम करिेकी इच्छा िहीं है िाम जछपािे की इच्छा है.” 
 

महािीरप्रसाि—“जशिािी आप हमको मिि करेंगे जििोबािी के लेख प्रजसद्ध करिे में?” 
 

जशिािी—“िी हा ंउिके प्रजसद्ध मराठी लेख हैं उसका वहिी उत्िा हो सकिा है.” 
 

िमिालालिी—“सबका त्र्ाग जकर्ा, अपजरग्रह रखिे हो, मगर जशिािी जििोबािी का सब 
जिचारधि अपिे पास लेके बठेै हो—बडे पूंिीपिी बििा चाहिे हो.” 
 

महािीरप्रसाि—“अच्छा, उिका अप्रजसद्ध साजहत्र् तर्ा तर्ा है?” 
 

जशिािी—“अभी जिचारपोिी कर के एक अप्रजसद्ध जकिाब छपिािे की बाि हो रही है. ख ि 
जििोबािी की संमजि है. मगर उसकी जसफय  ५०० िकल छपिािा है और िूसरा संथकरण करिा ही िहीं 
ऐसा जििोबािी कहिे हैं.” 
 

िमिालालिी—“रे् बाि कैसी? िूसरा सथंकरण करिा िहीं—५०० ही प्रि छपिािा—रे् राइट 
ि मको जकसिे जिर्ा?” 
 

जशिािी—“लेखक की इच्छा की बाि है रे्.” 
 

िमिालालिी—“रे् हमारा राइट है. ि मको मालूम है ि, िो क छ जििोबािी का छपिार्ेंगे उसके 
प्रकाशक हम हैं. रे् प्रकाशक का राइट है.” 
 

जशिािी—“आप प्रकाशक हैं र्ह मालूम है. मगर आपको जिचारपोिी छपिािे की बाि चल रही है 
र्ह भी मालूम िहीं?” 
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िमिालालिी—“ि म लोग जििोबािी के िंत्र में रहिेिाले—सब अपिे अपिे थििंत्र कार्य करिे 
हो. हमको कोई बिलािा िहीं. हम जिश्वास रखिे हैं जक रे् ठीक काम करेंगे.” 
 

जशिािी—“बराच िळे झाला. रे्िों.” 
 

िमिालालिी—“िाण्र्ापूिीं प न्हा ं एकिा ं मला भेटूि िा. जििोबािंा गोसेिासंघाचे सभासि 
होण्र्ाजिषर्ीं जह जिचारा आजण त्र्ाचं्र्ा चजरत्राजिषर्ीं जह......” 
 

जशिािी—“सभासि होण्र्ाजिषर्ीं जिचारीि. पण चजरत्राजिषर्ीं जिचारणार िाहीं.” 
 

िमिालालिी—“जिचारलें  िर कार् ग न्हा होईल का?—ि म्हालंा माहीि िसेल मी र्ाबाबि 
बापूंशीं जह चचा केली होिी. त्र्ा िळेीं जििोबाजह होिे. बापूंची जह जििोबाचंें चजरत्र प्रजसद्ध करण्र्ाला हरकि 
िाहीं. बापू म्हणाले जशिािींिीं चजरत्र जलजहलें  िर िें प्रजसद्ध करण्र्ाला काहंीं च हरकि िाहीं. त्र्ािं परीक्षा 
करण्र्ाचा प्रश्ि रे्ि िाहीं. पण जब्रिलालिींच्र्ा चजरत्राबाबि िपासूि पहािें लागिें.” 
 

जशिािी—“बाळकोबािंीं जब्रिलालिींिीं जलजहलेंलें  चजरत्र पाजहलें  कां?” 
 

िमिालालिी—“िहीं. उिको बिािा िो चाजहए. मैं जििोबािी का चजरत्र प्रजसद्ध करिे का आग्रह 
रखिा हंू. उसमें अंधश्रद्धा िहीं है. रे् िो ि म माििे हो िा जशिािी? मेरी जसफय  इििी इच्छा है जक वहि थिाि 
को जििोबािी का पूरा लाभ जमले.” 
 

—जशिािी ि बाळूभाई िमिालालिींिा िमथकार करूि िालिाडीकडे िाण्र्ास जिघाले. 
िमिालालिींचा सत्संग जकिी केला िरी अप रा च. पण रात्र झाली होिी. िमिालालिी िकलेले होिे. 
जिकडे प्राियिेची िळे झालीं. म्हणूि झपाझप पािलें  टाकूि त्र्ा झोपडींि िसणाऱ्र्ा महाप रुषाच्र्ा 
श द्धब द्धीजिषर्ीं बोलि बोलि िालिाडीला प्राियिेच्र्ा थिळीं िोघे जह रे्ऊि पोचले. कारण आि सकाळींच 
जििोबािंीं प्राियिेजिषर्ीं प ढीलप्रमाणें साजंगिलें  होिें. 
 

“प्राियिा अजिशर् व्र्िस्थिि आजण भस्तिमर् झाली पाजहिे. िोि प्राियिािं भरपूर ८ िासाचंें अिंर 
राखािें. झोंप पूणय झालेली असािी, अशी र्ोििा करािी. पण प्राियिेंि सिांिीं हिर राजहलें  पाजहिे. 
आपल्र्ा रे्िें जमजलटरी जशथिीपेक्षा ं ज्र्ाथि जशथि पाजहिे. जमजलटरी जशथि िबरिथिीची असिे. रे्िें 
प्रत्रे्कािें अंिःकरणपूियक जशथि पाळली पाजहिे. ि सिा बाह्याचार िको आहे. “रंगले त्र्ािं ओिूजि ब जद्ध 
जिश्चर् िीिि”—अशी आपली स्थिजि पाजहिे. मीं बापूिींिा परिा ंसाजंगिलें  कीं आपल्र्ा र्शस्थििेचें माप 
प्राियिा. प्राियिेिरूि आपलें  र्शापर्श मापािें. रे्िें आश्रमािं आपण िें िें करिो िें च राष्ट्रािं पसरजिणें 
चाललें  आहे. रे्िल्र्ा आपल्र्ा सिय कृजि अत्र्िं महत्त्िाच्र्ा आहेि. र्ाचा प्रत्रे्कािें जिचार करािा. रे्िें 
ढील म ळीं च उपर्ोगाची िाहीं. ढील हा आपल्र्ा राष्ट्राचा रोग आहे.” 
 

* * * 
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िारीख १८ िािेिारी १९४२ पहाटें प्राियिेिंिर बाळूभाई, जशिािी ि जशिरामपंि बाबािी सेगािंला 
िाण्र्ास जिघाले. िरोड्ािरूि रेल्िचेें फाटक ओलाडूंि प्रिम बाळकोबािींची झोंपडी लागली. जिच्र्ािं 
बाळकोबा िव्हिे. िे िरोड्ाला काँगे्रससभासि करण्र्ासाठीं गेले होिे. टेकडीच्र्ा पार्थ्र्ाशीं असलेली िी 
अजिशर् साधी आजण स ंिर झोंपडी आध्र्ास्त्मक म िीचें थमारकच िाटि होिी. िशािं िो सकाळचा िळे 
होिा. बालसूर्ाचे कोमल जकरण चोहोंकडे फाकलेले होिे. र्ा झोपडींि काहंीं जििस मीराबाई राजहलेल्र्ा 
होत्र्ा. झोपडी सोडूि टेकडी चढूि सेगािंच्र्ा रथत्र्ािर आल्र्ाबरोबर ि रूि बापूिींचें िशयि झालें . िे 
जफरण्र्ासाठीं आलेले होिे. बरोबर एक िोि म ली आजण माणसें जिसि होिी. प्रिम स काभाऊंकडे िाऊि 
थिाि िगैरे केलें . बाळूभाईचंी सेगािं आश्रमचें भोिि घेण्र्ाची इच्छा असल्र्ाम ळें  त्र्ाप्रमाणें रसोड्ािं 
कळजिलें . कृष्ट्णिास गाधंी, जचमणलालभाई, जकशोरलालभाई, िगैरेंिा भेटलों. आशािेिी, मीराबाई, 
प्रभाकर जििाण, सरिार पथृ्िीवसह जह भेटले. िेिणाची घंटा झाली. आि ििाहरलाल िेहरू, र्ाचंी 
म लगी, त्र्ाचंी बहीण, डॉ. महमूि, रािगोपालाचारी िगैरे काँगे्रसचे महािि िेिण्र्ासाठीं आले होिे. 
व्हराडं्ाच्र्ा एका कोपऱ्र्ािर बापूिी ि बा बसलेल्र्ा होत्र्ा. सिांचीं पािें माडंलीं. ििाहरलाल बापूिींच्र्ा 
ििळ च बसले. जशिािींिीं बापूिींिा िमथकार केला त्र्ा िळेीं बापूिींिीं िोि जमजिटािं त्र्ाचं्र्ा शारीजरक 
प्रर्ोगाजिषर्ीं माजहिी साजंगिली. िेिण स रंू झालें . िेिण्र्ािं भाज्र्ाचंा भरपूरपणा प्राम ख्र्ािें ििरेंि भरि 
होिा. ििाहरलाल िगैरे पाह ण्र्ासंाठीं डबलरोटी जह होिी. िेिण आटोपल्र्ािर बापूिींकडे गेलों. 
ििाहरलालिी आजण इजंिरा र्ाचं्र्ाशीं बापूंचें बोलणें चालंू होिें. िें संपल्र्ािर त्र्ाचं्र्ाशीं िोडें बोलणें 
झालें . ििळ च रािगोपालाचारी बसले होिे. “ऑल इजंडर्ा काँ. कजमटींिील जिणयर्ासंबधंीं जििोबािंा कार् 
िाटिें” असा बापूिींिीं जशिािींिा प्रश्ि जिचारला. “माझें काहंीं र्ाजिषर्ीं त्र्ाचं्र्ाशंीं बोलणें झालें  िाहीं.” 
असें जशिािींिीं उत्तर जिलें . िमथकार करूि बाळूभाईंसह िे रामिास ग लाटींकडे िोडा िळे बसले. िंिर 
सगळा ि पारचा िळे म्हणिे िोि िे पाचं परं्ि रे्िील शिेीचे काम करणारे बलििंवसह र्ाचं्र्ाबरोबर शिेीचें 
जिरीक्षण केलें . बाळूभाई शिेीसंबधंींची सिय माजहिी जटपूि घेि होिे. त्र्ािंिर िेिणाची घंटा झाली. िेिण 
झाल्र्ािंिर कृष्ट्णिास गाधंींबरोबर बोलणें झालें . प्राियिेची घंटा झाली. बाळकोबाचें पजरचारक, भोिूभाऊ 
र्ािंबरोबर प्राियिेला गेलों. रात्रीं स काभाऊंकडे जििलों. िंडी बरी च पडली होिी. सकाळीं उठूि प्राियिा 
केली. थिािाजि आटोपूि खािीजिद्यालर्ाचें अिलोकि केलें . िेिें जिद्याथ्र्ांबरोबर काहंीं प्रश्िोत्तरें झालीं. 
त्र्ािंिर शगेािंचे जिणकाम िगैरे स काभाऊंिीं िाखजिलें . िेिण करूि किू गाधंीकडे गेलों. त्र्ािें 
बापूिींच्र्ा ५/७ फोटोचे अल्बम िाखजिले. िोडा िळे कृष्ट्णिास गाधंींकडे बसूि बाळकोबाचं्र्ा झोपडींिर 
गेलों. िे िेिीि होिे. चाऊि चाऊि खाण्र्ाच्र्ा कल्पिेिें िेिणािं त्र्ाचें २ िास सहि िाि. िेिें 
हाथर्जििोिािं बाळकोबाबंरोबर सत्संगाचा लाभ घेऊि मजहलाश्रमाकडे जिघालो. मजहलाश्रमची सिय 
माजहिी बाळूभाईंिीं जलहूि घेिली आजण प न्हा ंपरि िालिाडीस रे्ऊि रात्रीं म क्काम केला. 
 

* * * 
 

२० िािेिारी १९४२ प्राियिेिंिरचा सकाळचा िळे. थिळ िालिाडीची पू. जििोबाचंी झोपडी. प्रिम 
जशिािींिीं A. I. C. C. च्र्ा ठरािासंबधंी जििोबािंा कार् िाटलें  हा बापूिींचा प्रश्ि जिििेि केला. 
सेिाग्रामची एकंिर हकीकि साजंगिली. बाळकोबाचंें िरूडला काँगे्रस मेंबर करण्र्ासाठीं िाणें ि त्र्ािरील 
आपलें  मि त्र्ािंीं प्रकट केलें  सेिाग्रामच्र्ा आहारािं भािीची अत्र्जधक मात्रा असिे िी बरोबर िाहीं असें 
जह िे म्हणाले. गीिाईसंबधंीं थिामी आिंि र्ाचं्र्ाशीं झालेंलें  बोलणें जह त्र्ािंीं साजंगिलें . हें सिय जिििेि 
ऐकूि पू. जििोबािंीं गीिाईप्रचारासंबधंींची प ढील कल्पिा स चजिली. महाराष्ट्रािंील २०० िाल तर्ािं—
प्रत्रे्क िाल तर्ािं एक माणूस जिमाण करािा. त्र्ािें िरिषीं ५०० प्रिी खपिाव्र्ा. स रिाि जििाि 
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जिल्ह्याला एका माणसापासूि िरी व्हािी. प ढें िे म्हणाले पारजशिणीच्र्ा वचिामणराि जिडतर्ािंीं मला 
बोलाजिलें . मीं त्र्ािंा म्हटलें  ि मच्र्ा गािंीं ज्र्ा िळेीं ६० प रुष आजण १५ जस्त्रर्ा गीिाईचा पाठ करंू शकिील 
त्र्ा िळेीं मी रे्ईि. त्र्ािंीं रे्त्र्ा रामििमीपरं्ि ही गोष्ट होईल असें उत्तर जिलें . र्ािंिर र्ात्राचं्र्ा जठकाणीं 
गीिाईप्रचाराची कल्पिा त्र्ािंीं माडंली. िेिें काहंीं होिो ि होिो. पण गीिाईप्रचार झाला पाजहिे. 
िाथिजिक वहि महासभा, िणाश्रमसेिासंघ िगैंरेंिीं हें काम करािर्ास पाजहिे. आिापंरं्िचा गीिाईचा 
प्रचार हा व्र्ापक प्रमाणािर झाला. परंि  आिा ंिो खोल झाला पाजहिे. बह धा पाचं िषांि व्र्ापक प्रचार 
संपेल असें िे म्हणाले. िंिर िे म्हणाले. वहि थिािािंला धमयप्रचार िाबंलेला च आहे. जकत्रे्कािंा िाटिें 
रािकारणािं सत्र् अवहसा कशाला पाजहिे? साध संिािंा अवहसासत्र् पाजहिे. िथि िः संिापेंक्षा ं
आपल्र्ाला सत्र्अवहसा ज्र्ाथि पाजहिे. कारण आपल्र्ाला धमय व्र्िहारािं आणार्चा आहे. लोक उलट च 
मािीि आहेि. संिाचं्र्ा िळेीं ि सिें च सत्र् होिें. आपला सत्र्ाचा आग्रह आहे. संिाचंें कार्य आजण आपलें  
कार्य र्ािं फरक आहे. िे उपिेश करूि मोकळे होि. लोक त्र्ाप्रमाणें ि िागले िर िे िजशबािर सोपििू 
िेि. पण गाधंींचा प्रचारक असा जिचार करील कीं, मी उपिेश करिो. पण लोक त्र्ाप्रमाणें ऐकि िाहींि 
ह्यािं माझें कोठें िरी च कि असलें  पाजहिे. म्हणूि च माझ्र्ा उपिेशाची छाप लोकािंर पडि िाहीं. म्हणिू 
गाधंींच्र्ा माणसाला िेहमीं िागरूक रहािें लागिें. सिंापं्रमाणें भतिीचा उमाळा आला. िृजत्त भस्ति रसािं 
िल्लीि झाली कीं समाधाि झालें  असें चालि िाहीं. सिंापंाशीं िाममहात्म्र् होिें. गाधंींच्र्ा प्रचारकाििळ 
सत्र्माहात्म्र् पाजहिे. म्हणिू च िेहमी सत्र् अवहसेचा सूक्षम जिचार हिा. मी जिधार्क कार्यिमासंबधंीं िें 
चि काढलें  आहे, त्र्ाच्र्ा कें द्रथिािीं शनू्र्ाकार पोकळी ठेिली आहे. ही 
 

 
 
पोकळी म्हणे अव्र्ति ईश्वरिशयक आहे. र्ा पोकळीच्र्ा िोन्ही बािूला सत्र् आजण अवहसा जििल 
धान्र्ाप्रमाणें आहेि. आजण म्हणूि ज्र्ाप्रमाणें जििल धान्र्ाचा भेि झाला म्हणिे त्र्ािूंि फलजिष्ट्पजत्त होणार 
िाहीं त्र्ाप्रमाणे कोणत्र्ा जह कार्ामध्र्ें सत्र् आजण अवहसेची फारकि झाली िर िें कार्य र्शथिी होणार 
िाहीं. पूिीची कल्पिा होिी कीं साधूिें कोणास ठकजििा ंकामा िरे्. पण आिा ंसाधू जह ठगिा कामा िरे्. िो 
लोकासं फसजिणार िाहीं हें िर ठीक च. पण त्र्ाला जह लोक फसजिणार िाहींि अशी कसोटी आली. 
रामकृष्ट्ण परमहंसाचं्र्ा गळ्र्ाला आंिूि गळंू झालें  िरी िे उपिेश करीि असि. िेव्हा ंलोक म्हणि कीं हे 
केिढे ज्ञािी! गळंू झालें  असूि स द्धा ंर्ाचंें उपिेशाचंें कार्य चालंू च आहे! परंि  हे ज्ञािी िर र्ािंा गळंू झालें  च 
कसें असें आपल्र्ा जिचारसरणीि म्हटलें  िाईल. कारण गळंू होणें हें जिकाराचें च लक्षण आपण माििों. 
ज्ञािी मि ष्ट्र्ाला गळू झालें  िरी िो ज्ञािी; अशी दृजष्ट आपली िाही. िध्र्ाला पजहल्र्ा प्रिम आश्रमथिापिा 
झाली िी िमिालालिींच्र्ा बगीच्र्ािं. हल्लीं मगििाडी आहे जििें. त्र्ा च जठकाणीं डॉ. कूियकोटी उिरले 
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होिे. त्र्ािंा मी जिचारलें , आपण खािी का ंिापरीि िाहीं? िे म्हणाले “मी संन्र्ासी आहें. मला सिय ब्रह्मच 
आहे. हें थििेशी, हे जिलार्िी असा भेि मी करंू शकि िाही.” त्र्ािर मीं म्हटलें—“िेििािंा सिय ब्रह्म 
असलें  िरी कोणी कोळसे िाढले िर खाल कार्? त्र्ाप्रमाणेंच अन्नािं िसा जििके रे्िो िसा िस्त्रािं जह 
पाजहिे.” हें माझें म्हणणें ऐकल्र्ाबरोबर िे रागािले. माझ्र्ाबरोबर रमजणकलालभाई होिे. त्र्ािंा त्र्ाचें 
एकंिर म्हणणें आजण रागािणें मोठें चमत्काजरक िाटलें . िे िैि अवहसक आहेि. िे म्हणाले “मग रे्िें 
समिा आजण साध िा कोठें राजहली?” पण १९१८ सालीं मी महाराष्ट्रािं जफरलों िेव्हा ं कऱ्हाडला माझीं 
प्रिचिें झालीं. करिीर पीठाच्र्ा शकंराचार्ांचा म क्काम होिा. िे माझ्र्ा प्रिचिाला त्र्ा मठािं च माझीं 
प्रिचिें होि त्र्ाम ळें  र्दृच्छर्ा हिर राहाि असि. िे असें कूियकोटींसारखे संिापी जिसले िाहींि. माझ्र्ा 
प्रिचिाचंी त्र्ाचं्र्ािर चागंली छाप पडली होिी. कारण प्रिचिें संपल्र्ािर एक जििस त्र्ािंीं मला भेटीला 
बोलािलें . िेव्हा ं मी त्र्ाचं्र्ाकडे गेलों होिों. िे म्हणाले—“िासरू िरी गाईकडे आलें  िाहीं िरी गाईला 
िासराचे िात्सल्र् असिें. त्र्ाप्रमाणें आपण िरी माझ्र्ा भेटीला आला िाहीं िरी मी आपणाला बोलािलें  
आहे. आपलें  गीिेचें प्रिचि मला आिडलें . गीिेचा प्रचार ठीक च आहे. परंि  आपण संध्रे्चा प्रचार करािा 
अशी माझी इच्छा आहे.” मी म्हणालो—“संध्रे्चा प्रचार ही चागंली गोष्ट आहे. गार्त्रीमंत्रािें, सूर्ोपासिेिें 
मि ष्ट्र् बलिान् बििो. त्र्ाला एक प्रकारची शस्ति प्राप्ि होिे. ही गोष्ट खरी आहे. परंि  िी गोष्ट सिय िणाचे 
लोक करंू शकिील त्र्ा च गोष्टीचा मी प्रचार करंू शकेि. ज्र्ा अिीं चारी िणांच्र्ा लोकािंा संध्र्ोपासिा 
करण्र्ाची कल्पिा आपणालंा मान्र् िाही, त्र्ा अिी आपल्र्ा कल्पिेप्रमाणें मी प्रचार करंू शकणार िाहीं. 
गीिा ही कोणत्र्ा जह िणाला जशकजिण्र्ाला हरकि िाहीं म्हणूि मी गीिेिर बोलि असिों.” 
 

* * * 
 

२१ िािेिारी १९४२ िालिाडी. ब द्धसेि मद्रासच्र्ा िौऱ्र्ाची हकीकि सागंि होिा. 
 

जशिािी—“आिा ंग्रामसेिािृत्त बंि होणार ि मराठी हजरिि काढणार असें ऐकिों?” 
 

ब द्धसेि—“होर्, अशी चचा झाली होिी काल सेगािला जििोबा गेले होिे िेव्हां. 
जकशोरलालभाईिंा जििोबा म्हणाले २-३ जििसािं काकासाहेब रे्िील मग करंू जिचार र्ाचा.” 
 

जशिािी—(जििोिािें) “मग िंू मराठी िििीििचा मिेॅिर हो.” 
 

ब द्धसेि—(हंसि) “मी हमाल होईि. रॅपर लािीि. जटजकटें जचकटिीि. टपाल इकडूि जिकडे 
पोंचिीि.” 
 

जशिािी—“हल्लीं जह िंू ग्रामसेिािृत्तीचा मिेॅिर आहेस िा?” 
 

ब द्धसेि—“होर्.” 
 

जशिािी—“मग कार्, मराठी हजरििचा हो िसा च.” 
 

ब द्धसेि—“माझें जमशि जििोबाचंी सेिा.” 
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जशिािी—(बाळूभाईंकडे िळूि) “हें कार् साधारण काम आहे? हें िर असामान्र् कार्य झाले.” 
 

बाळूभाई—“िा :! िा ं:! खरोखर हें मोठें च जमशि झालें .” 
 

जशिािी—“जििोबाचंी सेिा सगळी अगिीं बरोबर करीि असशील. काहंीं च कि िसेल. पण मि ष्ट्र् 
आहे. चूक होिे च कधींमधीं?” 
 

ब द्धसेि—“मि ष्ट्र् आहे. च क होिे असें िाहीं. सािधपणा िसल्र्ाम ळें  चूक होिे. पण बह िेक त्र्ाचें 
काम बरोबर होिें. मद्रासच्र्ा िौऱ्र्ािं पीठ, डाळ, कोळसे, शगेडी, घासलेट सगळे सामाि इिूि घेिलें  
होिें. जििोबािंा िळेेिर गजणिाप्रमाणें बरोबर ११ िाििा ंबाहेर िेिण कोण िेणार? िोडा कमज्र्ाथि िळे 
होिो च. म्हणिू सिय काम थििःच करीि होिो. अगाऊ प ढच्र्ा म क्कामीं सूचिा कळिीि होिो. मद्रासी 
लोकाचंी भस्ति अपूिय होिी. प्रत्रे्क थटेशििर मोठी गिी िमे. जििोबािंा आमतं्रणािर आमतं्रणे रे्ि. 
जिद्यािी ऑटोग्राफसाठीं गिी करीि. त्र्ािंा जििोबा सागंि कीं “हे एक जिलार्िी खूळ आहें. द्या सोडूि.” 
िसें च फोटोचें. िे म्हणि “िो ऑटोग्राफ िो फोटोग्राफ.” (जशिािी ि बाळूभाई हंसिाि). 
 

जशिािी—“आणखीं मािपत्राचंी जह भरमार झाली असेल.” 
 

ब द्धसेि—“मािपत्रें प ष्ट्कळ जमळालीं होिीं. िीं जििोबािंीं फेकूि जिली आगगाडीिूि ििींि. 
मिििळ च कूि एक राजहलें  होिें. िें मीं जह मग फेकूि जिलें . 
 

बाळूभाई—(ि ःजखि थिरािें) असें का ंबरें केलेंि ि म्हीं?” 
 

जशिािी—“िरी काहंीं मािपत्रें क ं िरिें मला जिली आहेि च.” 
 

ब द्धसेि—“असिील त्र्ाचं्र्ाििळ राजहलेलीं काहंीं” 
 

* * * 
 

िोि जििस चमालर्, पजरश्रमालर्, सरंिाम कार्ालर् िगैरेंचें अिलोकि करण्र्ािं गेले. 
 

* * * 
 

२३ िािेिारी १९४२ िालिाडी. थिळ—जििोबाचंी झोपडी. सकाळ. बाळूभाई, जशिािी, िल्लभभाई, 
भाऊ पािसे िगैरे मंडळी पू. जििोबासंह बसलीं होिीं. इितर्ािं राधाजकसििी ि महािीरप्रसाि पोद्दार 
र्ाचं्र्ासह िमिालालिी आले. िेिल्र्ा चटईिर बसले ि त्र्ािंीं एकिम बोलण्र्ास स रिाि केली. 
 

िमिालालिी—“जििोबा, आपिे महािीरप्रसाििी को चरण भी छूिे िहीं जिर्ा रे् तर्ा?” 
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जििोबा—“मैंिे उिको कहा सब िगह परमात्मा है, उसकी ििंिा हो सकिी है. मेरे चरण छूिे की 
िरूरि िहीं.” 
 

िमिालालिी—“िरूरि है र्ा िहीं कौि ठहरारे्गा—अच्छा इिकी पहचाि करा िेिा हंू—रे् बडे 
सीिेसीिे िीखिे हैं, मगर इिके पास काफी पैसा है. बडे लेखक हैं. एक िगह जटकिे िहीं. िारििी हैं.” 
 

महािीरप्रसाि—“िारििी बिलािे में इिका मिलब है लडाई झगडे से. मगर मैं भति कर के 
िारििी को पहचाििा हंू. िो रे् जह अिय तर्ों ि जलर्ा िारे्?” 
 

िमिालालिी—“िहा ंिािे हैं िहा ंझगडा जकरे् जबिा रहिे िहीं.” 
 

राधाजकसििी—(लक्षमीिारार्णाचें मंजिर मध्र्ें च िडा गेल्र्ाम ळें  ििीि बाधंणे स रंू होिें 
त्र्ासंबधंींचा िकाशा िाखििू) “अब सब मजंिर जह िर्ा हो रहा है. िब भगिाि का गभागार भी बिल जिर्ा 
िारे् िो तर्ा हरकि है?” 
 

जििोबा—“मंजिर िर्ा बधंिािा िहीं है. प्राणप्रजिष्ठा िर्ी करिी िहीं है. मूर्ति िर्ी िहीं है. बाहर 
जकििा भी फकय  करो लेजकि मूर्ति और मूिी की िगह प रािी ही है. र्ह भाििा कार्म रखिे के जलए 
गभागार भी बिलिा िहीं चाजहए.” 
 

िमिालालिी—“मेरी भी र्ही रार् है.” 
 

महािीरप्रसाि—“र्ही बराबर होगा.” 
 

िमिालालिी—“आपके चजरत्र का िो बापू िे जिणयर् जिर्ा है—प्रजसद्ध करिे में हरकि िहीं.” 
 

जििोबा—“िीजिि रहिे ह ए चजरत्र ठीक िहीं. और जकसी का भी चजरत्र तर्ा चाजरत्र्र् लेिा 
चाजहए.” 
 

िमिालालिी—“िो क छ हो हम जिचार कर लें गे. तर्ों िल्लभ गोसेिासंघ के सिथर् बिे र्ा 
िहीं?” 
 

िल्लभभाई—“मैं असभ्र् सभ्र् हँू.” 
 

िमिालालिी—“महािीरप्रसाििी चाहिे हैं जक आपका सत्संग जमलें . आपसे क छ बािचीि हो 
िारे्.” 
 

जििोबा—“मेरे घूमिे के िखि आ सकिे हैं.” 
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िमिालालिी—“अच्छा महिीरप्रसाििी अब जििोबािी का तर्ों जफिूल िखि लें—चजलए—” 
(िमथकार करूि िािाि) 

 
* * * 

 
२३-२४ िोि जििस पििार ि स रगािंला गेले, स रेंद्रिी, बाळूभाई, स रिमल मामा, जशिरामपिं 

बाबािी प्रिम पििारला गणपिराि बोकडे र्ाचें शिेीचे प्रर्ोग पाहण्र्ास गेले. गणपिरािाचं्र्ाकडे िेिण 
करूि बंगल्र्ािर कोटीिी ि िामिेिशीं िोडेंसें बोलणें करूि स रगािं गाठंलें . िेिें िािािी महाराि, 
िल्लभभाई िगैरेंच्र्ा भेटी घेऊि िेिल्र्ा कामाचें अिलोकि करूि २४ ला संध्र्ाकाळीं िालिाडीस रे्ऊि 
पोंचले. 

 
* * * 

 
२५ िािेिारी १९४२ िालिाडी. सकाळी ८ िाििा ं जििोबा जित्र्ाप्रमाणें जफरण्र्ासाठीं जिघाले. 

बरोबर जशिािी, रामेश्वरिी, बाळूभाई मेहिा, अच्र् िराि िेशपाडें, क ं िर ि गोपाळराि काळे होिे. 
सकाळचा मिोहर समर् होिा. िोडीं िंडी आजण िारा होिा. जििोबाचं्र्ा अंगािर काहंीं िव्हिें. चालिा ं
चालिा ंसंभाषणाला स रिाि झाली. 
 

गोपाळराि—“काल सेिाग्रामला जकशोरलालभाईकंडे गेलों होिों. मराठी हजरिि पत्र 
काढण्र्ासंबधंीं बोलणें चाललें  होिें. इितर्ािं बापू जििें आले. त्र्ािंीं कार् गोष्टी चालल्र्ा आहेि म्हणिू 
जिचारलें . “मराठी हजरिि काढण्र्ासंबधंीं चाललें  आहे” असें सागंिा ंच “हा ंकाढो. िरूर काढो” असें िे 
म्हणाले. जकशोरलालभाई जह अि कूल जिसले.” 
 

जििोबा—“त्र्ािं ि म्हालंा जह रस जिसिो च आहे. ि म्ही महाराष्ट्रधमय चालजिले च आहे.” 
 

गोपाळराि—“िािा धमाजधकारी जह मिि करिील. भाषािंरे िगैरे करणें सहि आहे असें िे 
म्हणालें .” 
 

जििोबा—“मग ि मचें म्हणणें कार्?” 
 

गोपाळराि—“ि म्ही त्र्ािं लेख जिले पाजहिेि. ि सरे कार्?” 
 

जििोबा—“मला ि मचे हें समिि िाहीं कीं लेख जह ि म्ही मागिा आजण िियमािपत्रािं “डेजफजसट” 
रे्िो िे पैसे जह मागिा ंहें कसें? 
 

गोपाळराि—“कोण मागिो पैसे?” 
 

जििोबा—“का ंबरें? ग्रामसेिामंडळाला ८०० रु. ि कसािी आली िा?” 
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गोपाळराि—“िी ग्रामसेिामडंळ सोसणार.” 
 

जििोबा—“हें मला परिडणार िाहीं. प ढच्र्ा िषीं असें च चाललें  िर िें बंि करािें लागेल. 
ग्रामसेिामंडळा चे पैसे म्हणिे आमचेच पैसे िा?” 
 

गोपाळराि—(जििोिी थिरािं) “सगळ्र्ा िगाचे पैसे ि मचे च आहेि िर ि मच्र्ा ििळ िाहीं 
मागणार िर कोणाििळ पैसे मागणार (सगळे हंसिाि).” 
 

जििोबा—“इिर जठकाणीं प्रकाशि केलें  िर माझ्र्ा प थिकाबद्दल—माझ्र्ा लेखाबंद्दल ५०० रु. 
जमळिील. उलट रे्िें िर लेख जह मागिा ंआजण माजसकाचा खचय भागेल इिका प्रचार जह करीि िाहीं. 
माजसकाचा िोटा जह आमच्र्ाििळ मागिा ंहें कसें िमेल?” 
 

गोपाळराि—“हें िर मोठेपणाचें लक्षण आहे. रािे लोक आपणाला मेििान्र्ा लोकाकंडूि 
करििाि. थििःच पैसे िेऊि सगळी सामग्री पाठििू िेऊि. िसें च आहे हें.” (सगळें च हंसिाि). 
 

स रेंद्रिी—“जसद्धािंदृष्टीिे िर हें बरोबर आहे. पण....” 
 

गोपाळराि—“जििोबा माििाि च कीं अव्र्ति जिचार चोहींकडे जफरि च राहिो. िो िेिें ग्राहक 
असिो िेिें ‘टच’ होिो च.” 
 

स रेंद्रिी—“पण इिरािंा जह त्र्ाचा उपर्ोग होण्र्ाला जिचार व्र्ति करणें जह चागंलें .” 
 

गोपाळराि—“हें जह खरें च आहे. आम्हालंा एक माहीि आहे. जििोबा कार् आहेि म्हणूि. आम्ही 
त्र्ाचें जिचार िाचिो. पण इिरािंा माहीि िाहीं त्र्ाचें कार्? जशिािी महाराि गीिाई प्रचार करिाि म्हणूि 
काहंीं प्रचार होिो. पण अॅडव्हरटाइसमेन्ट िाहीं, काहंीं िाहीं कसें व्हार्चे?” 
 

जििोबा—“ि म्ही करूि पहा. जशिािी िो प्रचार करिो िो करंू च द्या. आणखी जशिार् 
अॅडव्हरटाइझमेन्ट करा काहंीं ज्र्ाथि प्रचार होिो का ंपहा?” 
 

गोपाळराि—“िें बरोबर आहे.” 
 

जििोबा—“माझा र्ा ि सत्र्ा जलजहण्र्ािर जिश्वास िाहीं. त्र्ाची काहंीं र्ोििा कराल कीं िाहीं? 
महाराष्ट्रािं २०० िाल के आहेि. िोिशें प्रचारक ि म्ही िर्ार करा. २० हिार, १५ हिार अशा काहंीं प्रिी 
काढा. मग मराठी हजरििािं मी जलजहिों.” 
 

गोपाळराि—“िसें होि िाहीं म्हणूि िर हा प्रर्त्ि करार्चा. ७ लाख खेड्ािं एकेक मि ष्ट्र् असेल 
िर काम होईल िसें च ि मचें म्हणणें आहे हें होिा ंहोिा प्रचार होईल.” 
 

जििोबा—“कार् बाळूभाई ि मचें कार् म्हणणें आहे?” 
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बाळूभाई—“महाराष्ट्र, िऱ्हाड िागपूरच्र्ा काँगे्रसच्र्ा अध्र्क्षािंा बोलिािें...... 
 

जििोबा—(बाळूभाईचें बोलणें िसें च प ढें चालििू) “त्र्ाचंी एक मीवटग करािी, आजण जकिी 
िगयणीिार होिील िें अिमाििू पहािें असें च िा?” 
 

बाळूभाई—“होर्.” 
 

जशिािी—“त्र्ािं म ंबईचे अध्र्क्ष का ंिकोि?” 
 

गोपाळराि—“म ंबईला आहेि ि सरीं पत्रें” 
 

जििोबा—“िे का ंिकोि? िे जह बोलिा. म्हणिे कोण कोण झाले?” 
 

गोपाळराि—“शकंरराि िेि, पूिमचंि राका, जब्रिलाल जबर्ाणी, भ लाभाई िेसाई.” 
 

बाळूभाई—“आणखी काकासाहेब गाडगीळ.” 
 

जििोबा—“िे कोणी िकोि. माझा काहंीं र्ािर जिश्वास िाहीं. र्ािें काहंीं होणार िाहीं ि म्ही 
आपल्र्ा शतिीिर काम करार्चें असेल िर करा. असा िर प्रचार होि असला िर शकंरराि िेिाचं्र्ा 
लोकशतिीचें कार् झालें  बाळूभाई?” 
 

बाळूभाई—“िें िोट्यािं च आहे.” 
 

जििोबा—“कोणिी िरी एक र्ोििा पाजहिे. संिािंीं आध्र्ास्त्मक र्ोििा केली. कबीर शलेे 
जिणिो आहे, गाणीं गािो आहे—त्र्ाचा प्रचार होईल िगािं केव्हा ंव्हार्चा िो—अशा भजूमकें ि िो होिा. ही 
भजूमका मला पटिे. ि ळशीिासािंीं ४५ व्र्ा िषीं ि ळसीरामार्ण जलजहलें  आजण ९० िष ेिे िगले. म्हणिे ४५ 
िष े त्र्ािंी प्रचार केला. जठकजठकाणीं िें गाऊि िाखजिलें , म्हणििू घेिलें  िेव्हा ं त्र्ाचा प्रचार झाला. 
व्र्स्तिगि आध्र्ास्त्मक प्रचार म्हटला िर िो जिष्ठिेें च व्हािर्ाचा. व्र्ापक प्रचार करािर्ाचा िर िशी 
त्र्ाप्रमाणें र्ोििा हिी.” 
 

बाळूभाई—“र् द्धासबंंधीं जलजहलें  िर पत्राचा प ष्ट्कळ खप होईल.” 
 

जििोबा—“र् द्धासंबधंी म्हणिे?” 
 
बाळ भाई—“र् द्धकालीि सकंटपजरस्थििींि कसें िागािें इत्र्ाजि जलजहलें  िर.” 

 
गोपाळराि—“िाहीं. त्र्ाची लोकािंा जिशषे आिड िाहीं. आिड आहे र् द्धाच्र्ा बािम्र्ाचंी.” 
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जििोबा—“िें िपािच्र्ा िोरािर अिलंबूि आहे. िो जिल्लीिर आला. कलकत्त्र्ािर आला र्ा 
बािम्र्ा त्र्ाचं्र्ा हािािंल्र्ा. िी बाब कार् आपल्र्ाला उपर्ोगी? 
 

रामेश्वरिी—“िपाि जिल्लीिर आला िर रेल्िसे द्धा ंबंि होिील. िियमािपत्र कसें चालेल?” 
 

(बोलिा ंबोलिा ंहि मािगडच्र्ा टेकडीिर सि ंमंडळी पोंचली. टेकडीिरची िमीि िगडगोट्यािंीं 
भरलेली होिी. आिूबािूचा जिथिृि िेखािा जचत्ताकषयक िाटि होिा. समोर मगििाडी, िधा शहर, 
रामिगरचे बंगले जिसि होिे. बोलणें खडकाळ िजमिींिल्र्ा शिेीिर चालू झालें .) 
 

जििोबा—“िो कागािा आला होिा िा िपािचा, त्र्ािें असल्र्ा शिेीचें मोठें ग णगाि केलेंलें  आहे, 
माहीि आहे िा स रेंद्रिी?” 
 

स रेंद्रिी—“िाहीं. िो कोठें आला होिा?” 
 

जििोबा—“बापूंकडे, िो िपािचा गाधंी समिला होिा. पण कागािा िरी माहीि आहे िा? िाहीं 
िर कागािा कोण एिपासूि च स रिाि होईल. त्र्ाला बापूिंीं साजंगिलें  कीं “ि म्हीं िपािचा का ं जिषेध 
करीि िाहीं?” त्र्ािर िो म्हणाला “िसा जिषेध केला िर होिें िेिढें जह काम व्हािर्ाचें िाहीं.” असा 
ज्र्ाच्र्ा त्र्ाच्र्ा पाठीमागें संसार लागिू राजहला आहे. पण मी ससंार सोडला आहे. मला हें असें बधंि 
िाहीं.” 
 

गोपाळराि—“ि मचें सगळें च जिराळें  आहे. िियमािपत्रािं िाजहरािी जह घेि िाहीं. िें सेल्फ 
सपोवटग जह झालें  पाजहिे.” 
 

रामेश्वरिी—“भारिािं िाजहरािी घेिाि. त्र्ािं एक िाजहराि र् द्धाच्र्ा सट्टट्याची होिी. आजण 
िो सट टा म्हणिे िशे्र्ाचंा िाच.” 
 

जििोबा—“समिलों. त्र्ाचा िपशील िको आहे”. 
 

रामेश्वरिी—“पण अशा िाजहरािी का ंघ्र्ाव्र्ा?” 
 

जििोबा—“िें धोरणािर आहे. एक िर जलहूि टाकले कीं िाजहरािी कोणत्र्ा जह घेऊं. त्र्ाचंें 
आम्हालंा काहंीं लागि िाहीं. म्हणिे आटोपलें .” 
 

गोपाळराि—“लेखाबंद्दल जह असें होऊं शकिें.” 
 
जििोबा—“होर्. र्ािंील सगळ्र्ा जिचाराबंद्दल संपािक िबाबिार िाहीं असें जलजहलें  म्हणिे झालें  

(इितर्ािं टेकड्ाचे माथ्र्ािर मंडळी आली. िेिें एक िगड होिा. िेिें जििोबािंी हािािं असलेली शाल 
ठेिली. आजण आसिमाडंी घालूि िाठ असे िे बसले. समोर मग मंडळी जह िशी च बसली. Sermon on 
the mount चा च हा िेखािा! प न्हा ंबोलणें स रू झालें ). 
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जििोबा—“मी आहें गजणिी. िेव्हा ंगजणिाच्र्ा भाषेंि मी माडंिों. गजणिाि शून्र्ाच्र्ा जिरजिराळ्र्ा 
सापेक्ष व्हॅल्र्ू आहेि. मोठ्या रकमेसमोर लहाि रक्कम ठेिली िर िी शून्र् होिे. हा शून्र्ाचा एक प्रकार 
आहे. िसें सगळें चाललें  आहे. सगळ्र्ा चळिळी शून्र्ािं चाललेल्र्ा आहेि. मला हा अल्पसंिोष चालि 
िाहीं.” 
 

स रेंद्रिी—“अल्पसिंोष ही चागंली िथि  िाहीं कार्?” 
 

जििोबा—“साधी रहाणी असािी िगैरे अिािें ठीक आहे. पण अल्पसंिोष म्हणिे आत्मसिंोष 
िव्हे.” 
 

स रेंद्रिी—“आत्मसंिोष आजण अल्पसंिोष एक च.” 
 

जििोबा—“त्र्ािं िमीि अथमािाचा फरक आहे. बरें बाळूभाई, आिा ंि मचा प्रश्ि घेऊं. मामािंा मी 
सल्ला जिला कीं ि म्हीं खाडंणविचरणाचे प्रर्ोग करा. चार चार िास रोि. सध्र्ा ंइिकें  प रें आहे. मग कामाचे 
बघू.” 
 

गोपाळराि—“मग आमच्र्ा प्रश्िाचें कार्?” 
 

जििोबा—“टॉल्थटॉर्िें जलजहजलजह जलजहलें . लोक िें सिय िाचि. पण कोणी क िळ हािािं घेईिा. 
असा आहे हा प्रचार.” 
 

स रेंद्रिी—“पण त्र्ाच्र्ा जलजहण्र्ाचा ि मच्र्ािर िर पजरणाम झाला िाहीं िा?” 
 

जििोबा—“िो िर झाला च. िसा पजरणाम होिो च आहे. पण िो पे्रसम ळें  िव्हे. िो त्र्ाच्र्ा 
थििःच्र्ा आचरणाम ळें. बॉल्शसे्व्हिमचा प्रचार काहंीं प थिकािंीं झाला िाहीं. त्र्ािंीं एक गोष्ट जसद्ध केली. 
िी एक हिा िर्ार झाली. िी िाजहल्र्ाजशिार् कशी राहील?” 
 

स रेंद्रिी—“पण मध्र्ें पहाड आला म्हणिे हिा रुकिे च.” 
 

जििोबा—“होर्. र्ा छपाईचा हा पहाड आला कीं हिा रुकणार च (सगळे हंसिाि) मी ठरजिलें  च 
आहे कीं हें असलें  प्रकाशि म्हणिे अप्रकाशि च आहे. एक मोठा प्रकाजशि प थिकांचा जढगारा पडिो आहे 
त्र्ािं आपलें  प थिक िडििू टाकणें च आहे हें!” 
 

स रेंद्रिी—“र्ा प्रश्िाकडे ि सऱ्र्ा जह दृष्टीिें पाहिा ंरे्ईल. सध्र्ा ंिरी िियमािपत्र िोट्यािं चाललें  
िरी प ढें िें सेल्फ सपोटींग होईल.” 
 

जििोबा—“पहा एकंिरींि कसें कार् िमेल िें. िें कार् कराल िें आपल्र्ा शतिीच्र्ा िोरािर 
करा. बरें बाळूभाई ि मच्र्ा पजश्चम खाििेशािं कोठें आशा जिसिें.” 
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बाळूभाई—“शहाद्याला काम बरें होईलसें िाटिें!” 
 

जििोबा—“ि मच्र्ा पजश्चम खाििेशाि जशिािी जफरिो आहे. आि हा ध्र ि, प ढे आणखी ध्र ि 
बिलला, असें कधीं सािी िाल का बरा, कधीं वशिखेड िाल का बरा आिा ंशहािें िाल का बरा.” 
 

संभाषण चालू असिा ंच िालिाडी आली. संिाि संपला. 
 

* * * 
 

२५ िािेिारी १९४२ आि ि पारीं जििोबाचंें बाळूभाईंशीं बोलणें झालें . िें बाळूभाईिंीं प ढीलप्रमाणंें 
साजंगिलें— 
 

बाळूभाई—“िरुणाचंा सगं्रह कसा करािा?” 
 

जििोबा—“मी िरुणािंा थििंत्रिा जशकजििों पण त्र्ाचं्र्ािं संर्म करण्र्ाचा जििके आला पाजहिे हें 
म ख्र् सूत्र लक्षािं ठेििू काम करािें. मी १९१७ सालीं िाईंला होिों. िेव्हा ंिेिें ५/७ िािी चालिीि होिो. 
त्र्ा िळेीं माझ्र्ा भोििीं िरुण िमा झाले होिे. त्र्ा िळणाच्र्ा मिूरींिूि ५०/६० रुपरे् जमळाले. िंिर 
त्र्ाचीं प थिकें  जिकि घेिलीं. मग मागाहूि लोकाकंडूि जह प थिकें  जमळालीं. असा थिािलंबिाचा मागय 
िरुणािंा जमळाला पाजहिे. त्र्ाबरोबर च िैराग्र् पाजहिे. िैराग्र्ाचा जिशषे प्रभाि पडिो. आजण प्रगजि ही 
असामान्र् होिे. अशा र्ा िोि मागांिीं प्रर्त्ि केलेला फ कट िाि िाहीं. िाईंला माझ्र्ाबरोबर बिे िािंाचे 
िरुण होिे, िे गेल्र्ा िषीं पििारला मला भेटण्र्ासाठीं आले होिे. इिका पजरणाम त्र्ाचं्र्ािर होऊं शकला. 
एकिा ंिरुणाशंीं असा संबधं आला कीं िो पजरणामकारी होिो च. आजण त्र्ािूंि च काहंीं िरुण जिशषे िऱ्हेंिें 
आपल्र्ाला जमळिाि. जशिािीचें पहा. त्र्ाला िजडलािंीं काहंीं ड्रॉईंग एन् गे्रस्व्हंग जशकजिलें  होिें. मराठी ६ 
र्त्ता त्र्ाच्र्ा झाल्र्ा होत्र्ा. पण िो रे्िें आला. रे्िें प ष्ट्कळ ‘थकोप’ जमळाला. महाराष्ट्रािं अिेक जििाि 
आहेि त्र्ापेक्षा ंिो कमी िाटि िाहीं. आिा ं६ िषें गीिाईचा प्रचार केला आहे त्र्ािें. आणखी ६ िषें प्रचार 
होईल. मग मी जिचारीि त्र्ाला त्र्ा संबधंीं”. 
 

२५ िािेिारी १९४२ िालिाडी, संध्र्ाकाळचा िळे. जििोबा जफरािर्ास िािाि. बरोबर महािेिी, 
जशिािी, कारिारचे एक कार्यकिे, क ं िर ि भाऊ जह रे्िाि. िालिाडीहूि म्हसाळ्र्ाच्र्ा रथत्र्ाला जििोबा 
जफरािर्ास जिघिाि. कारिारचे गृहथि म ख्र् संभाषण स रंू करिाि. जििोबािंीं कारिारकडे गोकणय-
महाबळेश्वर मंजिर उघडण्र्ासाठीं र्ािें इत्र्ाजि त्र्ाचं्र्ा बोलण्र्ाचा जिषर्. िो पूरा करूि िे जिचारिाि. 
 

कारिारी गृहथि—“मला असें िाटिें कीं बापूिींच्र्ा ‘रघ पिी राघि रािाराम’ र्ा म्हणण्र्ाचा 
रेकॉडय घ्र्ािा. त्र्ाचंा असा एक रेकॉडय इंग्लंडमध्र्ें घेिला गेला आहे. पण बापूिी र्ा गोष्टीला कबलू होणार 
िाहींि असें िाटिें. पण मालिीर्िींिा सागंिू त्र्ाचं्र्ा करिीं हें काम करजिल्र्ास होईल िर बरें असें िाटिें. 
िर आपला कार् जिचार आहे र्ा बाबिींि?” 
 

जििोबा—“मला हा जिचार जििकासा रुचि िाहीं. ही एक अगिीं च थिूल माििपूिा झाली. 
जिच्र्ािूंि काहंीं लभ्र्ाशं जिसि िाहीं. ि सरें असें कीं, लोकािंर बापूच्र्ा िोंडच्र्ा भििाच्र्ा रेकॉडयचा िो 
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पजरणाम ि म्ही कस्ल्पिा िो िर ि म्ही आम्ही िे त्र्ाचं्र्ा आसपासचे लोक—त्र्ाचं्र्ा भििाचा पजरणाम 
होणार िाहीं िर िो त्र्ा ं रेकॉडयिें कार् होणार? ही थिाभाजिक रीि च िव्हे. प ष्ट्कळ लोक फोटो घेिाि. 
ऑटोग्राफ घेिाि र्ािें काहंीं त्र्ाचं्र्ा िर पजरणाम व्हािर्ाचा िाहीं. हा एक भोळसरपणाचा प्रकार आहे. 
र्ािूंि अिेक िाईट गोजष्ट जिघिाि. िें अमतर्ा बोिाचें चरणिीिय घ्र्ािें, िें िमतर्ाचें िस्त्र च घ्र्ािें असें रूप 
त्र्ाला रे्िें. ही ईश्वरपूिा होि िाहीं. आध्र्ास्त्मकिा र्ािें उरि िाहीं.” 
 

कारिारी गृहथि—“आपल्र्ा म्हणण्र्ाचा मला जिचार केला पाजहिे. एकिम च काहंीं मी सागंू ं
शकि िाहीं. पण हें सार्जंटजफक िग आहे. रे्िें अशा िथिंूचा उपर्ोग होणार िाहीं? पूिींची गोष्ट िगेळी 
िाहीं का?ं” 
 

जििोबा—“हा भ्रम आहे. आिा ंसार्न्सचे शोध लागले. आगगाड्ा झाल्र्ा. पण लोक जििके च 
भोळे आहेि. लोक कोठें सार्ंजटजफक झाले आहेि? परिा ंमला भेटार्ला आलेले गहृथि सागंि होिे कीं, 
बर्तलिमध्रे् ि सिीं अथरॉलािीचीं १२ माजसकें  चालिाि.” 
 

कारिारी गृहथि—“हेर जहटलरचा ही र्ा गोष्टीिर जिश्वास आहे असे ऐकिों. बरें, माझा ि सरा 
प्रश्ि असा आहे कीं, माझ्र्ा दृष्टीिें िर किाटक सबंध बापूिींच्र्ा पाठीमागें आहे असें िाटि िाहीं. पण 
कारिारमधले कार्यकिे िसे आहेि. ह्या बीिाचें रक्षण केलें  पाजहिे. कारिारमधल्र्ा कार्यकत्र्ांिा िध्र्ाला 
पाठजििा ंरे्ईल आजण त्र्ाचंा रे्िें सिि सबंंध राजहला िर हें िमेल असें मला िाटिें.” 
 

जििोबा—“हा जिचार ठीक आहे. पण सियच लोकाचंी अशी रे्िें र्ोििा होऊं शकि िाहीं. मी हा च 
जिचार कार्यकत्र्ांप ढें माडंीि असिो, िो असा कीं कार्यकत्र्ांचें काम ११ मजहिे चालाि.े १ मजहिा त्र्ािंीं 
सिय काम सोडूि रे्िें र्ािें. रे्िें जशकण्र्ासारखें जशकािें. रे्िल्र्ा आध्र्ास्त्मक चचा िगैरेंमधूि त्र्ाला मग 
सबंध िषय थफूिी जमळेल ि िो िािाििािा होईल. पिंाबमधूि अशी च मागणी आली होिी. िािूसाहेबािंीं 
ि जकशोरलालभाईिीं मी अशी कार्यकत्र्ांसबंंधीची र्ोििा करािी असें माडंलें  होिें. पण मीं र्ा बाबिींि 
काहंीं र्ोििा केली िाहीं. रे्िें अशी थिाभाजिक पद्धिी आहे च. हे अच्र् िराि िेशपाडें आले आहेि रे्िें. 
१०/१५ जििस राहिील आजण मग खाडंणविचरण जशकूि िािील. असें रे्िें चालि च आहे. पण त्र्ा 
संबंधींची काहंी र्ोििा ठरजिलेली िाहीं. काहीं कामें र्ोििेची, काहंी थिाभाजिक अशीं चालािर्ास 
पाजहिेि. हें थिाभाजिक काम आहे. इितर्ािं मंडळींसह जििोबा थििःच्र्ा झोपडीपाशीं आले आजण हा 
संिाि समाप्ि झाला. 

 
* * * 

 
२६ िािेिारी १९४२ सोमिार. आि थिािंत्र्र्जिि. सकाळीं जििोबा ि महािीरप्रसाि गोपूरींिूि 

परि रे्ि असिािंा जििोबा सागंि होिे— 
 

जििोबा—“िाझीिािािं एक ग ण आहे. िे पूियपरंपरेला धरूि बोलिाि. त्र्ाम ळें  एक आकषयण 
जिमाण होिें. आिा ंत्र्ािं प ष्ट्कळ जिपरीि कल्पिा त्र्ािंीं करूि ठेिल्र्ा आहेि िें िगेळें. िाझी आर्य आहेि. 
िे च िगािर राज्र् करण्र्ास लार्क आहेि. इ. इ. पण त्र्ािंला आकषयक म द्दा आहे िो हा च आहे. लोक 
सियसामान्र्पणें पूियपरंपरेला धरण्र्ाच्र्ा िृत्तीचे असिाि. वहि महासभािाल्र्ाचंी जह िी च पूियपरंपरा 
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सागंण्र्ाची रीि असिे. त्र्ाम ळें  लोक आकर्तषि होिाि. ि म्ही लोकािंा सागंणार ि मचे पूियि मूखय होिे, 
त्र्ाचंा हजरििािंर ि लूम होिा. ि म्ही ही मूखय आहा. आम्ही मात्र शहाणे. मूखय होिे, त्र्ाचंा हजरििािंर 
ि ल म होिा. ि म्ही ही मूखय आहा. आम्ही मात्र शहाणे. िर िें लोकािंा पटणें कठीण पडिें. मी असें सांगिो 
कीं संिािंीं हें च काम केलें  आहे. िें च आम्ही प ढें चालजििो. र्ािं ििीि काहंीं िाहीं. सिंाचं्र्ा िळेेला 
हजरििािंा गं्रिािंच प्रिशे िव्हिा. िो बाहेरचा कोट फोडण्र्ािं त्र्ाचें श्रम खची पडले. आिा ं मजंिर 
प्रिशेाचा आंिला कोट आमच्र्ासाठी राजहला आहे. र्ाचा अिय असा िाहीं कीं, पूियिाचें काहंीं च कलें  िर िें 
चूक म्हणािर्ाचें िाहीं. वकिा पूिींच्र्ा मध्र्ें पजरिियि करािर्ाचें िाहीं. पजरिियि िर सारखें होि रहािर्ाचें. 
वहि धमांि िाहीं िर अिेक थमृिी कशा झाल्र्ा असत्र्ा? पजरिियि करािर्ाचें हा िर थिभाि च आहे 
वहि धमाचा. उलट जब्रटीश राज्र्ािं वहि  लॉ िक्की करूि वहि धमाला बंधिािं टाकलें  आहे. िेव्हा ंआम्हीं 
त्र्ाचं्र्ाजिरुद्ध आहो. हा झगडा ि न्र्ाला सोडूि जह िाहीं. फूल पािािूंि रस घेिे. पण पािािं आजण 
त्र्ाच्र्ािं केिढें पजरिियि होिें. फळ फ लािूंि रस घेिें पण िें फ लाहूि िेगळें च जिसिें. िसें पजरिियिाचें 
आहे. 

 
* * * 

 
२६ िािेिारी १९४२ सोमिार सकाळीं जििोबा जफरूि आल्र्ािंिर जििोबाचं्र्ा झोपडींि मंडळी 

बसली—बाळूभाई, जशिािी, एक मद्रासी सनं्र्ासी, ब द्धसेि, क ं िर, इ. इ. प्रारंभी िाँजटर्रचे एक गृहथि 
हैिरची िाँजटर्रकडे मागणी करीि होिे. त्र्ाला जििोबािंीं राधाजकसििींकडें िपास करूि मग पाहंू, िूिय 
मि ष्ट्र् िेण्र्ािोगा िाहीं असें धरूि चालािें असें उत्तर जिलें . िंिर बाळूभाईंच्र्ा वहि म सलमाि संथकृिीच्र्ा 
हथिजलखीि प थिकाची चचा जिघाली. र् द्ध पजरस्थििींि कसें िागािें र्ा संबंधींच्र्ा बाळूभाईंच्र्ा 
लेखिींबाबि बाळूभाईिीं प्रश्ि जिचारला— 
 

बाळूभाई—“आपण लेख िाचूि पाजहलेि िा?” 
 

जििोबा—“होर्, ब द्धसेििें िाचलें  ि मीं ऐकलें .” 
 

बाळूभाई—“आपल्र्ा त्र्ा सबंंधीं कार् सूचिा आहेि?” 
 

जििोबा—“त्र्ािंला िो चकमकीचा उल्लखे िको असें िाटिें. कारण त्र्ाम ळें  ि म्हीं त्र्ा ि न्र्ा र् गािं 
लोकािंा िेऊं इस्च्छिा असा भास होईल.” 
 

बाळूभाई—“मला असें िाटिें कीं पेट्याचंा भाि फार च िाटला िर िसें करािें च लागेल.” 
 

जििोबा—“त्र्ा जशिार् काहंीं स चजििा ंरे्णार िाहीं का?ं 
 

क ं िर—“ध िी ठेिािी.” 
 

जििोबा—“अस्ग्िहोत्र आलें  िें पूिींचें. पण पेटीच्र्ा मािािें त्र्ािं खचय कसा कार् होईल?” 
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क ं िर—“त्र्ािं कार् गोिरी ठेिािर्ाची?” 
 

बाळूभाई—“गोिऱ्र्ा िाळािर्ाच्र्ा िाहींि असें जह आम्ही सागंिों.” 
 

कोणी िरी—“ही पंचाईि च आहे!” 
 

क ं िर—“मग चकमक ही चालेल. शास्त्रीर् चकमक िगेळी च आहे.” 
 

जििोबा—“िी िगेळी कार् आहे िी अगोिर आपण केली िर िी सागंण्र्ाि मौि. आपण काहंीं च 
करािर्ाचें िाहीं आजण लेख जलहािर्ाचा अशािें कार् होणार? ही जिस्ष्ट्िर्िा आहे. माझा चकमकीिर 
आके्षप िाहीं. आके्षप आहे आपण काहंीं ि करिा ं जलजहण्र्ािर. हें मी पाहूि च राजहलो आहे. ब द्धीप रथपर 
कोणिी च गोष्ट होि िाहीं ि मच्र्ाकडूि. मद्रासच्र्ा िौऱ्र्ािं िेिालीला गेलों. िेिें त्र्ा गृहथिािें माझा साब ू
पाहूि जिचारलें  च कीं “हा जिलार्िी साबू िापरण्र्ािं काहंीं जिशषे आहे कार्?” शौचाला गेल्र्ािंिर हाि 
ध ण्र्ासाठी िो साबू ब द्धसेििें घेिला होिा. पण त्र्ािं काहंीं ब जद्ध िापरली िव्हिी. मध्र्ें र्ा लोकािंीं 
आश्रमािं जिि ेस रंू केले गोड्ा िेलाचे. पण त्र्ािं प्रकाश मंि पडिो. आिा ंत्र्ािंीं कंिील घेिलें . त्र्ाचंा 
प्रकाश िसा च मंि आहे. आजण िे सगळे िमयिीचे. आपण िमयिीचे जिि ेिापरािर्ाचे आजण चकमकीचे लेख 
जलहािर्ाचे हें रुचि िाही.” 
 

(बाळूभाईिंीं र्ाप ढें वहि  म थलीम सथंकृिीिर प थिक जलजहलें  ित्संबधंीं प्रश्ि जिचारला.) 
 

बाळूभाई—“आपण सगळीं प्रकरणें पाजहलीं का?ं” 
 

जििोबा—“मी चाळूि गेलों आहे. ि म्ही पॅजरग्राफ पाडले आहेि. त्र्ा पजॅरग्राफची पजहलीं िातर्ें 
पाजहलीं कीं प ढचा सगळा अिंाि मला झाला च. त्र्ाप्रमाणें सिय प थिक चाळलें .” 
 

बाळूभाई—“त्र्ािं आपणाला कार् िाटिे?” 
 

जििोबा—“ि म्ही िो वहि म थलीम समन्िर्ाचा भाग जलजहला आहे िो धोतर्ाचा आहे.” 
 

* * * 
 

२६ िािेिारी १९४२ ि पारीं थिािंत्र्र्जििासाठीं गाधंी चौकािं सूि कािंण्र्ाचा कार्यिम ठेिला 
होिा. त्र्ासाठी जििोबा पार्ीं िालिाडीहूि जिघाले. बरोबर जशिािी, बाळूभाई, रामेश्वरिी, क ं िर, ब द्धसेि 
िगैरे मंडळी होिी. रथत्र्ािं बोलणें चालंू च होिें. प्रचारािंले अि भि जशिािी सागंि होिे. भिि, भोिि, 
संगीि गोष्टी इत्र्ािींम ळे खेड्ापाड्ािं प्रचार होऊं शकिो. असें िे म्हणाले. त्र्ािर जििोबा म्हणाले—
“बरोबर आहे. संगीिाचा उपर्ोग आहे च. भोििाची ही आिश्र्किा आहे. प्रसाि शब्ि भारिीरे्िर 
भाषणािं भोिि र्ा अिीं आढळि िाहीं. अन्निािािं जिशषेिा ही कीं िें िेण्र्ािं कसला जह िोष िाहीं. इिर 
िािािं िसें िाहीं.” मध्रे् च िे म्हणाले— “मला िर कोणिी पे्ररणा असेल िर िी धमयप्रचाराची, इितर्ाि 
रथत्र्ािं “शािी-लगि” अशी जसिेमाची पाटी त्र्ािंीं पाजहली. त्र्ािर िे म्हणाले—“शािी ब्र्ाह” हा शब्ि 



 अनुक्रमणिका 

म सलमािाचं्र्ा संथकृजिक ऐतर्ाचा—ब ध्र्ा घडििू आणलेल्र्ा ऐतर्ाचा सूचक आहे. िसा हजरहर हा शब्ि 
शिैिैष्ट्णिाचं्र्ा ऐतर्ाचा प्रर्त्ि सूचीि करिो.” असें बोलणे चालू असिाचं गाधंीचौक—िमिालालिींच्र्ा 
घरासमोरचा िो स प्रजसद्ध चौक आला. िेिें बैठकी घािल्र्ा होत्र्ा. मोठ्या चौरंगािर गाद्या घालूि मोठ्या 
लोकासंाठीं उच्चासि िर्ार करूि ठेिलें  होिें. मोघेिी, शरर् िाई, िािा धमाजधकारी व्र्िथिा पहाि होिे. 
जििोबा आल्र्ाबरोबर त्र्ािंा उच्चासिािर बसण्र्ास सागंण्र्ािं आले. “आमचे पार् ध ळीिें भरलेले आहेि. 
र्ा गािीिर कार् बसािें?” असें जििोबा म्हणालें . त्र्ािर पार् ध ण्र्ास पाणी आणिू िेऊं? म्हणूि 
शरर् िाईिंीं जिचारलें—पण जििोबािंीं िर बसण्र्ाचें िाकारलें . बापूिींची िसबीर ठेिा िेिें. असें त्र्ािंीं 
साजंगिल्र्ािरूि िसबीर ठेिण्र्ािं आली. िकलीिर सूि कािणारे ि चख्र्ािर सूि कािणारे त्र्ाचप्रमाणें 
जस्त्रर्ा ि प रुष असे गट केले होिे. जस्त्रर्ामंध्रे् मजहलाश्रमच्र्ा म ली च प ष्ट्कळशा होत्र्ा. िमिालालिी 
जििार घालूि कािंण्र्ाला बसले होिे. अधा िास हा कार्यिम अजिशर् स ंिर िऱ्हेिें चालला. िंिर िो बिं 
करूि िािा धमाजधकाऱ्र्ािंीं सिांकडूि थिािंत्र्र्ाच्र्ा प्रजिजे्ञचा उच्चार करिला आजण हा गंभीर कार्यिम 
समाप्ि झाला. जििाकारण भाषणे आजण इिर कार्यिम कोणिा ही झाला िाहीं. 

 
* * * 

 
२६ िािेिारी १९४२ िालिाडी. रात्रीची प्राियिा. जििोबािींिीं जिणकरािंा उदे्दशूि प ढीलप्रमाणें 

साजंगिलें .—“मी रोि एकिा ंिरी जिणकामािं िािों. पण जिणकराचंी गिी अगिीं च मंि जिसिें. र्ाच्र्ा 
ि प्पट िरी गिी होऊं शकेल. वहि थिािािं हा च सियत्र रोग आहे. मला मगिलालभाई ही सागंि होिे 
िजक्षण आजिकें िली गोष्ट. िे जिकडे प ष्ट्कळ जििस होिे. जििे वहिी मिूर ८ आण्र्ािं जमळि असला आजण 
िपािी मिूर रुपर्ा रोिाचा असला िरी िपािी मिूर ठेिला िािो. कारण वहिी मिूर रेंगाळि काम 
करिो. कामाकडे लक्ष िेि िाहीं. काम जबघडििो. एकूण िो परिडि िाहीं. वहिी मि राची ही च सियत्र 
िगभर कीिी आहे. काम िसेल करािर्ाचें िर िका करंू, अधा िळे काम करा. त्र्ािंें अधा िळे जरकामा 
िरी जमळेल. रेंगाळि मेल्र्ासारखे काम केल्र्ािें काहंींच साधि िाहीं. ि सरी गोष्ट पाजहली िी अशी कीं, रे्िें 
१७ भाग आहेि, काल मी गेलों िेव्हा ंपाचं च चालू होिें. कां? िर सूि घेण्र्ासाठीं इिके जिणकर खोळंबिू 
राजहले होिे. बाळकोबा साबरमिीला होिा. त्र्ािें िाणी संपण्र्ाच्र्ा अगोिर च जिणकराििळ ि सरी िाणी 
ठेििू द्यािी अशी िक्षिा ठेिली होिी. िर असा खोळंबा होिा कामा िरे्. जिसरी गोष्ट म्हणिे िपािचा 
कपडा आिा ंरे्णार िाहीं लढाईम ळे. िर जिणकरािंीं थििः कािंािें, थििः जिणािें िें महाग पडि िाहीं. ही 
मी त्र्ाचं्र्ा कल्र्ाणाची गोष्ट सागंिो. चििी गोष्ट जिणकराचं्र्ा घरीं िळलें  गेलें  पाजहिे. जगरणीच्र्ा जपठािंलें  
सत्त्ि िािें. जिणकराचंा—गरीबाचंा आधार म ख्र्िः धान्र्. त्र्ािंलें  सत्त्ि िािा ं कामा िरे्. जिणकर 
म्हणिील हा बरा िेलमध्रे् होिा. बाहेर आल्र्ाम ळे आमच्र्ामागे िळण्र्ाचें लचाडं लाििों. िर िसें िाहीं. 
एिल्र्ा सिय जिणकराचंा जहशबे केला िर िषाला िळण्र्ाचे ५० रुपरे् िाचिील. सकस अन्न जमळेल आजण 
व्र्ार्ाम होईल. 

 
* * * 

 
२७ िािेिारी १९४२ सकाळीं ८ िाििा ं पििारकडे जफरण्र्ासाठीं जििोबा जिघाले. त्र्ािळेीं 

बाळूभाई, जशिािी, अच्र् िराि, रामेश्वरिी बरोबर होिे. िाजलमी संघाच्र्ा जशक्षकासंाठीं ५०० प थिकाचंी 
एक सूची करण्र्ासंबधंीं जििोबािंीं साजंगिलें . त्र्ाप ढें भतिीसंबधंीं बोलणें जिघालें . जििोबा म्हणाले—“मी 
िागपूर िेलमध्र्ें असिािंा लोक जिचारीि महाराष्ट्रीर् भतिीचा जिशषे कार्? भतिी, ज्ञाि, कमय हे िीि 



 अनुक्रमणिका 

मागय असिा ं जिजिधा जिष्ठा का?ं मी र्ोगाजशिार् संन्र्ासाचा प ष्ट्कळ प्रर्ोग केला. पण िो कठीण असा 
अि भि आला. र्ोग आजण संन्र्ास जिष्ठा खऱ्र्ा पण त्र्ा भतिीच्र्ा च. भस्ति िगेळी िाहीं च. महाराष्ट्रीर् 
भतिीचें थिरूप िेििेला मािृथिरूप मािणे हें जिशषे जिसिें. जिठाई, कान्हाई, ग रुमाउली िगैरे. किाजचत् 
माझ्र्ा मािृपे्रमाम ळें  हें भासि असेल. भतिीमध्र्ें स्त्रीप रुषासंबंधींची भतिी िी मध रा. जिचा ब्रह्मचर्य हा अिय. 
ज्ञािेश्वराचं्र्ा ज्ञािेश्वरींि र्ाचा िोडा प रािा आहे. पण त्र्ाचं्र्ा अभगंािं र्ाचा ज्र्ाथि प रािा सापडिो. 
िामिेिाचं्र्ा अभगंािं िळमळ अजधक. िामिेिािें जिठ ठल िामाचा प्रचार केला. जमराबाईस द्धा ं“जिठ ठल 
िरिे िरी” असें म्हणिे. जशखाचं्र्ामध्र्ें िामिेिािें जिठ ठल प्रचार केला. िामिेि फार मोठा प्रचारक होिा. 
रामिास जिरीक्षण करीि करीि जफरले. त्र्ािंीं काहंीं मठ संघटिा केली पण िामिेि त्र्ाचं्र्ापेक्षा ंही मोठे 
प्रचारक होिे. ज्ञािेश्वरींि िें र्ोगशास्त्र आलें  आहे िें भतिीचें महत्त्ि िाखजिण्र्ासाठीं.” र्ािंिर “एरसिो 
थिाि शकंर िाणै के िाणे श क िोगी रे, कंई एक िाणे ब्रििी रे गोपी िणे िरसर्ो भोगी रे” र्ा पिािंींल 
‘भोगी’ शब्िाचंा अिय “भोगूि” असा ििीि च जििोबािंीं स चजिला. असें बोलणें चालू होिें िों च पििारचा 
लाल बंगला आला. िेिें पार् ध ऊि जििोबा िोडा िळे बसले. रामेश्वरिींिीं िेिाचं्र्ा रामिास रामिासी 
माजसकािं बापूिींच्र्ािर चाजरत्र्र्भ्रष्टिेचा आरोप केल्र्ाचें साजंगिलें . अशा माजसकािं लेख िेणें र्ोग्र् होणार 
िाहीं असें जह त्र्ािंीं प्रजिपािि केलें . व्र्तिीच्र्ा आरोपासंबंधीं जििोबा म्हणाले हा ज्र्ाच्र्ा त्र्ाच्र्ा 
पजरचर्ाचा प्रश्ि आहे. ि म्हाला अम क व्र्स्ति श्रेष्ठ िाटिे त्र्ािंा िी कजिष्ठ िाटिे. पण चाजरत्र्र् हें ि मचें 
मान्र् ित्त्ि आहे िसें च त्र्ाचंें ही आहे. त्र्ाचंें िेव्हा ंचाजरत्र्र्शून्र्िा हें ित्त्ि होईल िेव्हा ंि मचा त्र्ाचंा जिरोध 
आला असें होईल. जिरोध व्र्तिीजिषर्क रे्ि िाहीं. ित्त्िजिषर्क रे्िो. काशीला असिािंा जमशिऱ्र्ािंीं 
कृष्ट्ण व्र्जभचारी म्हणूि वििा केली. त्र्ािंा ि सरे लोक मारार्ला धािले. मीं साजंगिलें  कृष्ट्ण कसा ही असो. 
व्र्जभचार िोघािंा ही िापसंि आहे. िेव्हा ं िोघाचंा िाजत्त्िक जिरोध क ठें उिरला? र्ािंिर मंडळींसह 
जििोबा परि रे्ण्र्ाला जिघाले. रे्िािंा उि बरें च होिे. जििोबा िेहमींप्रमाणें सपाट्यािं उन्हािूंि चालले 
होिे. बाळूभाईंिा िे िाठ चालण्र्ासंबधंीं म्हणाले—“मी पूिीं िोडासा िाकंलों होिो. पण काहंी जििस 
कंबरेिर हाि ठेििू छािी काढूि चालण्र्ाचा अभ्र्ास केला. लोकािंा िें जिलक्षण भासे. पण आिा ंसहि 
झालें  िाठ चालणे. िाट चालणें म्हणिे िग िसें म ठींि आलें  असें िाटिें. आजण िरा का ंिाकंले कीं िाटिें 
सिय िगाचा भार आपल्र्ािर आला. आपण त्र्ाखाली िबूि िािो. िेििािंास द्धा ंमी िाठ बसूि िेििों. 
एकिा ंिेलमध्र्ें पूिमचंि राका मला म्हणाले, ि म्ही िेििािंास द्धा पोटाला ढील िेि िाहीं. मी म्हटलें  िाठ 
बसल्र्ािें पोट माझ्र्ा िाब्र्ािं राहिें. 

 
* * * 

 
२८ िािेिारी १९४२ सकाळीं आठ िाििा ंजििोबा बाळकोबाचं्र्ा झोपडीकडे जफरािर्ास जिघाले. 

बरोबर जशिािी, बाळूभाई, अच्र् िराि िेशपाडें होिे. सभंाषणास स रिाि झाली. 
 

अच्र् िराि—“क राणािं ब्रह्मचर्ाला महत्त्ि जिलें  िाहीं म्हणिाि हें कसें?” 
 

जििोबा—“कोण म्हणिो? क राणािं िातर् च आहे कीं हिस म्हणिे िासिा िाहींशी करशील िर 
ि ला िेिासमोर िाठ उभें राहिा ंरे्ईल.” 
 

अच्र् िराि—“हिस म्हणिे िासिा र्ािूंि ब्रह्मचर्ांचें अि माि कसें करािर्ाचें?” 
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जििोबा—“हिस म्हणिे सामान्र् अिािें–ििरली–िासिा. पटीतर् लरली–कामिासिा–
स्त्रीजिषर्क िासिा.” 
 

अच्र् िराि—“मद्रासच्र्ा आपल्र्ा एका भाषणािर उिूय पत्रािं टीका आली आहे. त्र्ािं आपण िेिें 
“वहिी” शब्िािर कसा आके्षप घेिला िाहीं असें म्हटलें  आहे.” 
 

जििोबा—“वहिी उिूय एक च आहे म ळीं. एखाद्यािें िाढी राखली कीं झाली उिूय. हिामि केली कीं 
वहिी एिढा च फरक. मूळ माणूस एक च. हे लोक उगीच च िसिे भेि िाखििाि. िाथिजिक भेि िाहीं च. 
मी क राणािंील िहा बाराशें धािंूचे ििेािंील धािंूशीं साम्र् पाजहलें  आहे. त्र्ाम ळें  मला अरबी–संथकृि हा 
भेि च जिसि िाहीं. िोन्ही भाषा सारख्र्ा च िाटिाि.” 
 

बाळूभाई—“भारिीर् आर्य ि िे एक च कार्?” 
 

जििोबा—“िोघे जह जिसऱ्र्ा एकाचे िशंि असण्र्ाचा संभि आहे. पण भाषेंि िर प ष्ट्कळ साधम्र्य मी 
पाहिों. ि मचा ‘ख प’ धाि  आहे िा. ‘ख जपर्ा’ मध्र्ें रे्िो िो. िो ‘ग प्’ धाि िरूि च आला आहे. त्र्ाचें 
“खौफिाक” मध्र्ें िें रूप आहे िें ‘क्ष भ्’ िरूि आलें  आहे. क राणािं हा धाि  ‘खाफ’ िगैरे प्रकारें प ष्ट्कळ िळेा ं
आला आहे. संथकृि िोि धािंूिरूि हा धाि  साधला. अििा राििाड्ाचं्र्ा भाषेंि िे िोि धािू च समिाि.े 
क राणािं अल्ला शब्िाला काहंीं व्र् त्पजत्त िाहीं असें माििाि. पण मी म्हणिों िो ‘आत्मा’ च आहे. अरबी ‘ला’ 
आजण संथकृि ‘मा’ एका च अिी आहेि. लाम्, मीि, िूि—एल,् एम्, एन् एकामागें एक रे्ि असूि िे 
बह िेक िकारािी आहेि. म् चा ल् झाला आजण ‘आत्मा’ चा ‘अल्ला’ बिला. र्ािं अत् धािू च आहे. ला 
म्हणिे िकार. एम्–मा म्हणिे संथकृिािं िकार आजण एन् म्हणिे ि म्हणिे िकार हें िर प्रजसद्ध च आहे. 
राििाड्ािंीं ज्ञािेश्वरीच्र्ा ििव्र्ा अध्र्ार्ाचें संथकृि भाषािंर केलें  आहे. प रें केलें  आहे कीं िाहीं िें माहीि 
िाही.” 
 

जशिािी—“प रें केलें  आहे.” 
 

जििोबा—“िें भाषािंर िाहीं म्हणिा ं रे्णार. व्र् त्पत्तीच्र्ा दृष्टीचें िें भाषािंर आहे. क राणाचें जह 
बरेचसे िसे करिा ंरे्ण्र्ासारखें आहे संथकृिािं. 
 

‘इहजििस् जसरािल् म थिकीम’ 
 
हा म थिकीम् शब्ि घ्र्ा. ‘सरळ’ असा त्र्ाचा अिय आहे. त्र्ािं कम् धाि  आहे. कार्म, म क्काम, म कीममध्र्ें िो 
रे्िो. ‘मक्कम’ र्ा ग िरािी शब्िािं िो आला आहे. मराठींि िो भक्कम झाला आहे. ग िरािींि ‘भण’, 
मराठींि ‘म्हण’ िसा हा प्रकार आहे. मराठींिला खाबं हा शब्ि थिंभ् पासूि असेल असें प ष्ट्कळािंा िाटिें. 
पण अिियििेािं खंभ् धाि  रे्िो, त्र्ाचा अिय टीकाकार थिंभ िेिो. पण िो मूळ थिंभ धािूिरूि च झाला 
आहे असा संभि जिसिो. ‘हमद’ धाि  पहा.‘थि ’ चें च िें रुप आहे. ‘स’ चा ‘ह’ झाला. ‘ि’ चा ‘ि’ झाला. 
‘अल् हम्ि  जलल्लाजह रस्ब्बल’् म्हणिे प्रभ . आजण ‘आलम्’ पर्ाप्ि पासूि झाला. िसाच ‘खिम्’ शब्ि हा 
समाप्िचें रूप आहे. ‘िम्’ ची उलटापालट झाली. अशी उलटापालट होिे. त्र्ाला िणयव्र्त्र्ास म्हणिाि. 
उिाहरणािय ‘घमघम’ ‘मघमघ’. ‘उिूय’ शब्ि घे. त्र्ाचा बािार संघ असा अिय आहे िा? Hoard शब्िासारखा 
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शब्ि आहे िो. िो िृिं च आहे. ‘िृि’ म्हणिे सम िार्. उिूय म्हणिे सम िार्ाची भाषा. (ही शब्ि चचा चालू 
असिा ंरथिा िोडासा च कला. बाळकोबाचं्र्ा झोपडीकडे िाण्र्ासाठीं मग रेल्ि ेलाईििर चढािें लागलें . 
मग प न्हा ंबोलणें स रंू झालें ). 
 

जििोबा—“क राण” ‘व्र् त्पत्ती’ िगैरे आिा ंप रे. आिा ंि सरा काहंीं जिषर् काढा.” 
 

बाळूभाई—“आम्ही कार् जिषर् काढणार. आपण च सागंा आम्हालंा.” 
 

जििोबा—“िगाचें मलूित्त्ि हें असें. त्र्ाचें प ढें पंचीकरण झालें . िीं प्रकृजि अशी आहे. जत्रग ण असे 
आहेि—हें सगळें अिैिाचें आिापंरं्ि चाललेंलें  रूप आहे. मला अिैिाचा अि भि घेण्र्ाचें म्हणिे 
‘सहाि भिूी िें घेण्र्ाचें महत्त्ि िाटिें’ आिापंरं्िची िऱ्हा िैज्ञाजिक झाली. िें ि सिें िाणणें झालें . सहाि भजूि 
म्हणिे केिळ मि ष्ट्र्-मि ष्ट्र् स्त्री-प रुष असा च अिय िाहीं. िर मि ष्ट्र्-पश , मि ष्ट्र्-ििथपजि असा सगळा 
अिैिाि भि सहाि भिूीिें आला पाजहिे. थपशृ्र्ाथपृश्र्भेि का ंअसें मीं एकाला जिचारलें . िो म्हणाला ि मची 
समिूि च कीची आहे. थपृश्र्ाथपृश्र् भेि िाहीं. पण जििके आहे. मीं त्र्ाला म्हटलें  कीं, थपृश्र्ाथपशृ्र्ािं भेि 
िसूि जििके आहे कीं कार् हा म द्दा अलाजहिा आहे. पण ि झी एक कल्पिा मला पटिे. भेि आजण जििके 
िगेळा. जििके केला पाजहिे पण भेि असिा ं कामा िरे् हें महत्त्िाचें ित्त्ि आहे. लग्िाचें घ्र्ा. िािीचा 
अजभमाि म्हणिे िाथिजिक लग्िाजभमाि आहे. अम क िऱ्हेचें ब्रीड िर्ार करािर्ाचें. त्र्ाला मग जिजशष्ट 
लग्िें लािलीं पाजहिेि, असें रे्िें आहे कार्?—(इितर्ािं बाळकोबाचंी झोपडी लागली. बाळकोबा उठले. 
त्र्ाचं्र्ा ििळ च रामिास ग लाटी बसले होिे). 
 

जििोबा—“ििि जकिी आहे?” 
 

बाळकोबा—“११३” 
 

जििोबा—“आहार कार् आहे?” 
 

बाळकोबा—“िूध, केळीं, मि का, लोणी, पोळी.” 
 

(जििोबा कागिािर सिय आहार जटपूि घेिाि ि जटपलेल्र्ा आहारािंील कॅलरीज् काढूि त्र्ाचंी 
बेरीि करिाि.) 
 

जििोबा—“हा आहार ििि िाढजिणारा िर िाहीं च. पण र्ािं ििि कमी च होि िाईल. कारण 
शरीराला पाजहिें जििकें  िळण च र्ािं िाहीं. बरें लोणी ि घेिा ंिूप घेिलें  िर?” 
 

बाळकोबा—“लोणी पचार्ला स लभ असिे िा?” 
 

जििोबा—“पचार्ला स लभ म्हणिे सारक आहे. िूप पोषक आहे.” 
 

बाळकोबा—“शगेािंला िर लोणी पचार्ला स लभ समिलें  िािें.” 
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जििोबा—“शगेािंचे प्रर्ोग िको सागंू. मी प्रर्ोग केला िो शगेािंच्र्ा कल्पिाचं्र्ा अगिीं जिरुद्ध. 
ििेामध्र्ें जह क ठें लोण्र्ाचा उल्लेख रे्ि िाहीं. “घृिथर् धारा अजभचाकषीजि”—र्ा ििेिचिाचा उल्लखे केला 
त्र्ािं िोडा श्रदे्धचा भाग रे्िो. िर ि पाचा प्रर्ोग करूि पहा.” 
 

बाळकोबा—“मग पाश्चात्र्-गं्रिािं लोण्र्ाची का ंप्रशसंा?” 
 

जशिािी—“त्र्ािंा िूप माहीि च िाहीं.” 
 

जििोबा—“जशिािी म्हणिो िा त्र्ािंा िूप च माहीि िाहीं म्हणूि. िसें च जिसिें.” 
 

रामिास ग लाटी—“उि लोगों में मासं जिशषे प्रमाण में खार्ा िािा है. उिको उििी फॅट की 
िरूरि भी िहीं.” 
 

जशिािी—“लोणी पॅरजफिसारखें आहे.” 
 

जििोबा—“बरोबर आहे. शौचाजबचाला त्र्ािें साफ होिें. िें पोटािं जटकि िाहीं. िसें च शगेािं चें 
भाज्र्ाजबज्र्ाचंें खूळ आहे. (शगेािंला डॉ. िास र्ािंीं भरमसाट भािी खाल्ली पाजहिे असे प्रर्ोग चालजिले 
होिे) िें उपर्ोगी िाहीं.” 
 

बाळकोबा—“भाज्र्ािं क्षार असिाि. जमिरल्स असिाि म्हणिाि िा?” 
 

जििोबा—“जमिरल्स पाण्र्ािं जह असिाि. ि धािं आहेि. जमिरल्सचें कार्? भािी ज्र्ाथि िको. 
जििाकारण पोटाला भार का? हें शरीराचें शास्त्र मी फार मोठें कजठण मािीि िाहीं. क्षर्रोग वकिा ग डघे 
ि खणें असा काहंीं रोग च झाला असेल िर गोष्ट िगेळी. बाकी गजणिािें शरीर जबिचकू िाढंू शकिें. त्र्ािं 
काहंीं कजठण गोष्ट मी मािीि िाहीं.” 
 

—आणखी िोडा िळे बसूि जििोबा परि िाण्र्ास जिघाले. रथत्र्ािं बाळूभाईंशीं बोलणें चालू होिें. 
 

बाळूभाई—“मोठ्या लोकाचंीं म लें  चागंलीं असें क्वजचत् च जिसिें. फति ििाहरलालिींचें च एक 
उिाहरण आहे. जटळकाचंीं म लें  चागंलीं जिघालीं िाहींि. बापूिींचा जहरालाल जह िाईट जिघाला.” 
 

जििोबा—“बापूंच्र्ा ि सऱ्र्ा म लामंध्र्ें चागंलेपणा आहे. म्हणिे प्रर्ोग पूणय जिष्ट्फळ झाला िाहीं. 
(सगळे हंसिाि.) प त्र िीि प्रकारचे. औरस, ित्तक आजण मािस. औरस प त्रािं आईबापाचें ग णिोष उिरणें 
शतर् असिें ि िो इथटेटीचा सारखा च हक्किार होिो. ित्तक प त्राला इथटेटीचा हक्क असिो पण आईबापाचें 
ग णिोष त्र्ाचं्र्ािं रे्ि िाहींि. मािसप त्रािं इथटेट जह िाहीं आजण ग णिोष जह िाहींि. गीिेंि म्हटलें  आहे 
िा—‘मद्भािामािसा िािा!’ इितर्ािं िालिाडीची झोंपडी आली. बाळूभाई, जशिािी, अच्र् िराि िगैरे 
िेिण्र्ासाठी जिघूि गेले.” 

 
* * * 
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िा. २९ िािेिारी १९४२ ग रुिार. िालिाडी सकाळीं ८ िाििा.ं गोपाळराि झोपडींि बसले होिे. 
जशिािी ि बाळूभाई रे्ऊि बसिाि. 
 

जििोबा—“(क राण िाचि बिं करूि गोपाळराि काळ्र्ािंा)” र्ा गिीिें मी आणखी िोि िषांि 
मौलािा बिेि. 
 

गोपाळराि—“िोि िषें कशाला लागिाहेि ि म्हालंा?” 
 

जििोबा—“सध्र्ा ंज्र्ाथि िळे िेि िाहीं. िसा प ष्ट्कळ िळे जिला क राण िाचिाला िर कार् सहा 
मजहन्र्ािं स द्धा ंमौलािा होिा ंरे्ईल.” (असें म्हणूि जििोबा उपरणें घेऊि जफरािर्ास िाण्र्ासाठीं उठले. 
बरोबर जशिािी, गोपाळराि, बाळूभाई, अच्र् िराि ि क ं िर होिे. जफरिािंा बोलणें स रू झालें .) 
 

गोपाळराि—“होर्. िें कळलें  मला. परिा ं गोसेिसेंबधंीं चचा चालली होिी िमिालालिींकडे. 
सूर्यभािच्र्ा लग्िासंबधंीं जह बोलणें जिघालें  होिें. िामिेिरािाची म लगी आश्रमािं राजहली आहे िेव्हा ं
िबाबिारी एक प्रकारें िमिालालिी माििाि. सूर्यभािला र्ासाठीं बोलािणें पाठजिलें  आहे. सूर्यभाि 
म्हणि होिा ंमला र्ािं जिचारण्र्ाचें कारण िाहीं. ि म्ही कराल िें मला प्रमाण च आहे.” 
 

जििोबा—“िसा िो म लगा चागंला आहे.” 
 

गोपाळराि—“िो इकडे जिकडे प ष्ट्कळ जफरला. म बंईला थििंत्र राजहला िरी िो जबघडला िाहीं हें 
च पाहर्चें.” 
 

जििोबा—“होर्. ही गोष्ट खरी आहे. त्र्ािें वहि थिािभर प्रिास जह केला आहे. उिर्शकंर बरोबर. 
ि मची गोसेिासंघाची सभा आली आहे िर ि म्ही काहंीं जिचारजबचार केला कीं िाहीं?” 
 

गोपाळराि—“आम्ही गोरक्षण केलें  होिें िोडेंसें एकिा.ं त्र्ािरूि बिलेले आमचे काहंीं अि भि 
आहेि. िे आम्ही माडंूं. पण इिर लोकापं ढें माडंण्र्ाची आमची वहमि िाहीं. ि मच्र्ाप ढें माडूं पाजहिे िर.” 
 

जििोबा—“कार् ि मचा अि भि?” 
 
गोपाळराि—“बापाचा म लीिर आजण आईचा म लािर पजरणाम होिो हा िो ि मचा जिचार त्र्ाचा 

अि भि आला आहे. िसा िळूचा म ख्र् पजरणाम होिो च. पण गार् िर चागंली असेल िर बैल चागंले 
होिाि. ि िळू चागंला असला िर िासऱ्र्ा चागंल्र्ा होिाि.” 
 

जििोबा—“जिचारपोिींि मी हा जिचार जलहूि ठेिला आहे. कारण त्र्ा जशिार् सृष्टींि समिा िमेल 
कशी? बॅलन्स राखण्र्ाचा म द्दा आहे त्र्ािं सृष्टीचा.” 
 

गोपाळराि—“जिचारपोिींि हा जिचार आहे कीं िाहीं िें मला आठिि िाहीं. पण ि मच्र्ाकडूि िो 
ऐकला आहे खरा. ि म्हालंा म ख्र् भाषण करािें लागणार आहे पजरषिेंि.” 
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जििोबा—“का?ं बापू उद्घाटि करणार आहेि. त्र्ाचंें भाषण होईल च.” 
 

गोपाळराि—“िरी पण ि म्हालंा बोलािें लागणार च.” 
 

जििोबा—“िें बोलंू. मला भाषण लेखी मागि होिे. मीं म्हटलें  िशी माझी पद्धि िाहीं. िळेेिर 
बोलेि मी.” 
 

गोपाळराि—“बरोबर आहे. त्र्ािं थफूर्ति रहाि िाहीं. कार् बोलणार त्र्ाचा िोडा अंिाि?” 
 

जििोबा—“बोलंू साधारण बापूंच्र्ा भाषणाकडे पाहूि. काहंीं त्र्ाचंें म्हणणें जिथिारंू, काहंीं ििीि 
सागंूं.” 
 

गोपाळराि—“बापूिी धि ष्ट्र्-िकली, धि ष्ट्र्-िकली म्हणूि राजहले आहेि. जिचा प्रचार त्र्ाचं्र्ा 
लेखािं करीि आहेि. ि मच्र्ाकडे िसें काहंीं जिसि िाही?” 
 

जििोबा—“मला िव्र्ा ि िाईचा प्रचार करािर्ाचा आहे. ि म्ही स द्धा ं करा ं िोडें काम म्हणिे 
ि म्हालंा जह कळेल त्र्ाचें शास्त्र.” 
 

गोपाळराि—“पण रे्िें धि ष्ट्र्-िकल्र्ा सरंिाम-कार्ालर्ािं जमळि जह िाहींि. एकिा ं जिचारलें  
होिें िेव्हा ंधि ष्ट्र्-िकली प्रर्ोगािथिेंि आहे म्हणिू रे्िें करीि िाहींि असें कळलें .” 
 

जििोबा—“त्र्ािं प्रर्ोग कसला. िकलीसारखें च आहे िें. माडंीिर कािंिो िसें च 
धि ष्ट्र्िकलीचें.” 
 

गोपाळराि—“पण चखे िर्ार करणें िड. रे्िें धि ष्ट्र्-िकलीची िरूरी आहे. म्हणूि जिच्र्ा 
प्रचाराची आिश्र्किा आहे. 
 

जििोबा—“प्रचाराची आिश्र्किा आहे िई ि िाईबद्दल. कारण त्र्ाम ळें  वपिण्र्ाचा प्रश्ि स टिो. 
कािंण्र्ािाचंिू अडलें  िाहीं. अडलें  आहे वपिण्र्ाशीं िें िर जसद्ध होईल िर हा ं हा ं म्हणिा ंलोक कािंूं 
लागिील, इिकी त्र्ािं शस्ति आहे.” 
 

गोपाळराि—“शहरािं आम्ही कािंणे स रंू केलें  आहे.” 
 

जििोबा—“शहरािंलें  कािंणें उपर्ोगी िाहीं. शहरािं कापड प रजिण्र्ाची र्ोििा आम्ही केली 
आहे. हा,ं कार्यकत्र्ांिा जशकिािर्ाचें असेल िर गोष्ट जिराळी. िसें मीं रामेश्वरिींिा स रगािंला पाठजिलें  
आहे. बाळूभाईंिा िई ि िाई जशकूि घ्र्ार्ला साजंगिलें  आहे. मला ि िाईचा प्रचार कसा होईल ही वचिा च 
िाहीं. बापूंििळ एखािा एतसपटय घेऊि िाईि ि त्र्ािंा खाडंणविचरण िाखििू ि िाईिर लेख जलहूि 
त्र्ािर सही करा म्हणेि कीं झाला प्रचार.” 
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(इितर्ािं एकिम जशिािी प्रश्ि जिचारिाि) 
 

जशिािी—“गीिेंि जत्रग णािीि साजंगिला आहे. त्र्ािं प्रकाश, मोह, उद्योग म्हणिे सत्त्ि, रि, िम 
प्राप्ि झालें  असिा ं खेि वकिा आकाकं्षा त्र्ाला िाहीं असें म्हटलें  आहे, िें लक्षािं रे्ि िाहीं. िाथिजिक 
सत्त्िग ण पाजहिे. रििम िको असें असािर्ास पाजहिे.” 
 

जििोबा—“जत्रग णािीिािर कोणाचें च भाष्ट्र् िीट झालेंलें  जिसि िाहीं. ज्ञािेश्वरािंीं िर फार च 
घोटाळा केला आहे. वकिा िे कार् जलजहिाि िें िीट समिि िाहीं. शकंराचार्ािीं काहंीं बरें जलजहलें  आहे. 
माझ्र्ा म्हणण्र्ाप्रमाणें उपिमािे उपसंहार केला आहे.” 
 

इदं ज्ञानमुपाणश्रत्य मम साधम्यशमागिा  । 
सगेऽणप नोपजायिें प्रिंये न व्यथंणि ि ॥ 

 
र्ािं सगयप्रलर्ाची गोष्ट काढली आहे. िे माझ्र्ा साधम्र्ाला आले ज्ञािाचा आश्रर् करूि म्हणिे मग त्र्ािंा 
सगय म्हणिे उत्पत्तीिें वकिा प्रलर्ािें काहंीं होि िाहीं हें िाखजिलें  आहे, उपसंहारािं— 
 

प्रकारं् ि प्रिृकत्त ि मोहमेि ि पाडंि । 
न दे्वणि संप्रिृत्ताणन न णनिृत्ताणन काकं्षणि ॥ 

 
रािजसकाला रिोग ण हिा, िामसाला िमोग ण हिा, साजत्त्िकाला सत्त्िग ण हिा. पण सत्त्ि, रि, िम 
जिन्ही हि ेअसा कोणी जिसिो का?ं” 
 

जशिािी—“िाहीं.” 
 

जििोबा—“िसा िो िो आसति. आसतिाला सत्त्ि, रि, िम िष्ट झालें  िर त्र्ाचंी आकाकं्षा असिे. 
म्हणिे िगाची आकाकं्षा असिे. त्र्ाच्र्ा उलट जिरतिाला म्हणिे म म क्षूला सत्त्ि, रि, िम, प्रिृत्त झाले 
म्हणिे सृष्टीची प्रिृजत्त झाली िर त्र्ाचा िेष िाटिो. िग हें जिरतिाला शत्र  िाटिें. ग णािीिाला िसें कांहीं 
च िाहीं. म्हणूि संप्रिृत्ताजि’, ‘जििृत्ताजि’ र्ा भाषेिें जिन्ही एकिम घेिलीं पाजहिेि असें जिसिें.” 
 

जशिािी—“जत्रग णािीिाला थििःला सत्त्िग ण पाजहिे. रििम िको असें िाहीं कां?” 
 
जििोबा—“जत्रग णािीिाचा हा श्लोक जह आहे त्र्ाची व्र्ाख्र्ा. त्र्ाला िेह आहे िेव्हां त्र्ाला सत्त्ि, 

रि, िम जिन्ही आहेि. िे त्र्ाच्र्ा जठकाणीं जिरुपद्रिी आहेि. झोंप आली िर िो झोंपेल. ‘जिद्रा 
समाजधस्थिजिः’—िेिें शाजंि असेल. रिोग ण असला िर िो सत्कमे करील. अशी त्र्ाची अिथिा आहे. मी 
शरीर िव्हे, मी च आत्मा आहे. मला र्ा अिथिा लागू िाहींि, अशी त्र्ाची स्थिजि असेल. एकिा ं बाबा 
गद्यांिीं मला प्रश्ि जिचारला. “ज्ञािी पते्त खेळेल कीं िाहीं? मीं त्र्ािंा म्हटलें—“पते्त खेळणें हें जचत्तश द्धीचें 
साधि म्हणिू त्र्ािें पूिीं केलें . िें जसद्धािथिेंि िसें च चालू राजहलें  असें ि म्ही कस्ल्पिा ंकां? िर िसें िाहीं. 
मग िो कशासाठीं खेळेल? िो खेळेल कीं िाहीं हें मी सागंि िाहीं. पण िो िरी खेळला िरी त्र्ा त्र्ाच्र्ा 
खेळण्र्ािें लोकसंग्रह होईल च. कारण प ष्ट्कळसे लोक पते्त खेळिािंा भाडंिाि, ि गारी करिाि, िी 
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त्र्ाच्र्ा खेळण्र्ािें टळेल. लोकसंग्रहाची व्र्ाख्र्ा च “लोकथर् उन्मागय प्रिृजत्तजििारणं लोकसगं्रहः” अशी 
केली शकंराचार्ांिीं. िेव्हा ंिो खेळेल पते्त. पण खेळेल च असें जह िव्हें. खेळणार च िाहीं असें जह िाहीं. पण 
िो िें कार् करील त्र्ािें लोकसंग्रह होईल च. हें मात्र जिजश्चि. आजण त्र्ािें काहंीं िाहीं केलें  िरी 
लोकसंग्रह होईल.” 
 

जशिािी—“मग जिजषद्ध कमांचें कसें? त्र्ािें जिजषद्ध कमें केलीं िर लोकसंग्रह होईल.” 
 

जििोबा—“िें आहे िा— 
 

यस्य नहंकृिो भािो बुणद्धयशस्य न णिंप्यिे । 
हत्िाऽणप स इमालं्लोकान्नहंणि न णनबध्यिे ॥ 

 
त्र्ािर शकंराचार्ांिीं जलजहलें  आहे कीं िो जिजषद्ध जह कमें करूि त्र्ाला लेप लागि िाही. “िो जिजषद्ध कमें 
करंू” असें ज्ञाििेिािंीं जलजहलें  आहे. िें भाष्ट्र्ाला अि सरूि जलजहलें  आहे. पण ही व्र्ाख्र्ा आहे. ज्ञाि हें 
अिंि आहे. त्र्ा अिथिेला पोंचलेला ज्ञािी मि ष्ट्र्, िाखिािर्ाचा िर िो जह अिंि िाखिािा लागिो. 
त्र्ाला सािं भाषा चालि िाहीं. एक िर िो कमं म ळींच करीि िाहीं. ि सरें िो सियकाळ सिय कमें करिो. 
असें ि हेरी म्हणािें लागिें. िेव्हा ंिी व्र्ाख्र्ा होिे. िोि टोकें  जमळािीं लागिाि. िें शकंराचार्य ज्ञान्र्ाच्र्ा 
जठकाणीं र्स्त्कंजचत् जह कमय मािीि िाहीं िें सामान्र् कमय िर राहंू च िे जिजषद्ध कम जह िो करिो असें 
म्हणिाि र्ाचा हा अिय आहे. (र्ा िळेीं झोपडींि सिांिी प्रिशे केला ि चटईिर सिय बसले.) पण ज्र्ािंा 
ज्ञान्र्ाच्र्ा हािूि लोकसंग्रह व्हािा असें िाटिें, अशा पंिाचे िे लोक जटळकासंारखे आहेि—त्र्ािंा हा ंअिय 
मान्र् होि िाहीं. िे मग म्हणिाि ज्ञान्र्ािें सत्कमय च केलें  पाजहिे. आजण व्र्िहारी भजूमकें ि उिरलें  म्हणिे 
िे म्हणणें बरोबर जह आहे. पण ज्ञान्र्ािें कार् करािें हें आम्हीं अज्ञान्र्ािंीं कशासाठीं ठरिािर्ाचें? त्र्ाला िें 
समिि िाहीं िर िो ज्ञािी च कशाचा? म्हणिे असें कीं, ज्ञान्र्ाला लोकसंग्रह करािा लागि िाहीं. िर िो 
त्र्ाच्र्ा हािूि होिो च. िो सहि आहे. ज्ञािी माणसाचंा लोकािंर पजरणाम व्हािर्ाचा िो च लोकसंग्रह.” 
 

गोपाळराि—“हें म्हणणें ठीक आहे. पण र्ाच्र्ा उलट िी ि मची कसोटी कीं ज्ञान्र्ाचा पजरणाम 
िाहीं झाला िर िो ज्ञािी कशाचा? हें आम्हालंा पटि िाहीं.” 
 

जििोबा—“मग ज्ञािाची कसोटी कार्?” 
 

गोपाळराि—“ज्र्ाचें त्र्ाचें प्रारब्ध असिें त्र्ाप्रमाणें त्र्ाचा जिकास होिो. म्हणिू समिा ज्ञान्र्ाच्र्ा 
संगिींि राजहलेल्र्ा मि ष्ट्र्ािें चोरी केली िर िेिढ्यािें ज्ञािी हा ज्ञािी च िाहीं हें ि मचें म्हणणें मला पटि 
िाहीं. िें त्र्ा माणसाचें प्रारब्ध आहे.” 
 

जििोबा—“पण त्र्ाच्र्ा प्रारब्धािें च र्ाला सत्संग लाभला िा? िर त्र्ा लाभलेल्र्ा सत्संगाचा 
पजरणाम अपेजक्षि िाहीं कार्?” 
 

गोपाळराि—“पजरणामाची अपेक्षा ठीक आहे. पण पजरणाम ि झाला िर त्र्ािं ज्ञािी माणसाची 
उणीि कशी हें आम्हालंा समिि िाहीं.” 
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जििोबा—“हें िर कार् पण ज्ञािी माणसाला फोड झाले िरी त्र्ाला पूणय आत्मज्ञाि िाहीं असें बापू 
माििाि िा?” 
 

गोपाळराि—“िें आम्हालंा पटि िाहीं. कार् म्हणे रामकृष्ट्णािंा गळ्र्ाला फोड झाले. िर ह्यािंा 
पूणय ज्ञाि िव्हिें. (हाि िोडूि) म्हणिे आिा ंकमाल च झाली. रौक्व ऋषींिा जह ज्ञाि िव्हिें असें ि म्हीं 
म्हणणार?” 
 

जििोबा—“होर्. आम्ही िर म्हणिों च.” 
 

गोपाळराि—“फोडाचंा आजण ज्ञािाचा कार् संबधं आहे?” 
 

जििोबा—“ज्ञािी म्हणिे सत्त्िग णी समििा ं कीं िाहीं?” सत्त्िग णाचा पजरणाम कार् आहे? 
‘प्रकाशकम् अिामर्म्’ र्ा ‘अिामर्’ शब्िाकडे काहंी लक्ष द्याल कीं िाही?” 
 

गोपाळराि—“त्र्ाचा शारीजरक अिय िाहीं घेि आम्हीं.” 
 

जििोबा—“मग गीिेंि साजत्त्िक रािस िामस आहार कशासाठीं साजंगिला? रािस आहार 
रोगिधयक म्हटला आहे िा?” 
 

गोपाळराि—“म्हटला आहे. पण त्र्ाचा ज्ञािाशीं संबधं िाहीं. ज्ञान्र्ाला काम िसेल, िोध िसेल हें 
आम्ही माििो. पण म्हणे डोकें  ि खलें  झालें  गेलें  ज्ञाि लगे च. हें आम्हालंा पटि िाहीं. आिा ंआम्हीं ि मच्र्ा 
सहिासािं राजहलों ३० िष.े मग ि म्ही आम्ही सारखे झालों का?ं ‘आप ल्र्ासारीखे कजरिी िात्काळ’ हें मी 
मािीि िाहीं. हा ज्र्ाच्र्ा त्र्ाच्र्ा प्रारब्धाचा जिषर् आहे. ज्ञािी फति चांगलें  िािािरण उभें करिों. आिा ं
िाहीं त्र्ाचा पजरणाम झाला िर िो कार् करणार त्र्ाला?” 
 

जििोबा—“मी आप ल्र्ासाजरखे करण्र्ाची गोष्ट बोलि िाहीं. मी फति त्र्ाच्र्ा संगिींिल्र्ा 
माणसाकंडूि जिजषद्ध कमें होणार िाहींि एिढा च पजरणाम अपेजक्षिों. आजण शकंराचार्ांिीं जबिचकू िसा च 
लोकसंग्रहाचा अिय साजंगिला आहे. ‘लोकथर् उन्मागयप्रिृजत्तजििारणं’ म्हटलें  आहे िा? लोकाचं्र्ा 
उन्मागयप्रिृजत्तजििारणापासूि ‘आपणासाजरखे कजरिी िात्काळ’ एिपरं्ि लोकसंग्रहाचा प्रािं आहे. पण 
कमींि कमी एिढें िर मािलें  च पाजहिे िा कीं, ज्ञािी थििः लग्ि करणार िाहीं, कारण त्र्ाच्र्ा जठकाणीं 
काम च िाहीं, िर काम्र्-कमय कसें होणार? पण िो ि सऱ्र्ाला जििाहाचा सल्ला िेऊं शकेल. पण 
व्र्जभचाराचा, चोरीचा, ख िाचा, जिजषद्ध कमांचा सल्ला िेईल का? त्र्ाच्र्ा संगिींिले लोक जििाह करोि, 
पण िे व्र्जभचार, चोरी करिील िर ज्ञािी माणसाच्र्ा ज्ञािीपणाला कमीपणा आला िाहीं का?’ 
 

गोपाळराि—“ज्ञािी ख िाचा सल्ला िेणार िाहीं. पण ख िी मि ष्ट्र् त्र्ाच्र्ा संगिींि असला म्हणिे 
िो ज्ञािी ज्ञािी च िव्हे हें आम्हालंा पटि िाहीं.” 
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जििोबा—“ि म्हालंा माहीि आहे ज्ञाि झालें  म्हणिे त्र्ाच्र्ा इजंद्रर्ािूंि प्रकाश फैलाििो असें 
म्हटलें  आहे गीिेिें? ज्ञािाचा प्रकाशच िर जिसेिा बाहेर िर िें ज्ञाि कशाचें? लोक—त्र्ाच्र्ा बािूचे—हा 
आरसा च आहे ज्ञान्र्ाच्र्ा ज्ञािाचा.” 
 

गोपाळराि—“असें ज्ञािी माणसािें म्हणािें हें मला मान्र् आहे. त्र्ािं काहंीं िाईट िाहीं.” 
 

जििोबा—“िाहीं. खोटें च कशाला िसें मािािें? िथि स्थिजि िसिा ंअसें मािणें ही एक मोठी च 
वहसा होईल. खोटी च कल्पिा करािर्ाची, मग ििळच्र्ा माणसाच्र्ा िोषाबद्दल गाधंीप्रमाणें उपिास 
करािर्ाचें हें फार मोठें वहसाकमय होईल.” 
 

गोपाळराि—“ि मचें हें समिि िाहीं कीं पजरणामािरूि कसें माप काढिा ंि म्हीं ज्ञािाचें? जबहारचा 
भकंूप झाला िर िो आमच्र्ा च पापाम ळें  झाला हें सगळे संबंध आमच्र्ा लक्षर्ािं रे्ि िाहींि.” 
 

जििोबा—“आधीं भकंूप झाला हा पापाम ळें  झाला हें िरी ि म्ही माििा ंकां? मग कोणत्र्ा पापाम ळें 
झाला िे प ढें पाहंू.” 
 

गोपाळराि—“पापाम ळें  भकंूप झाला हें आम्ही मािीि िाहीं. पण पापाम ळें  झाला असें मािलें  िर 
त्र्ािं काहंीं जबघडि िाहीं. आपल्र्ा स धारणेला त्र्ाचा उपर्ोग होईल. ईश्वर िसला िरी त्र्ाचा उपर्ोग 
आहे असें जकत्रे्क म्हणिाि िसें आमचें आहे.” 
 

जििोबा—“हें बरोबर िाहीं. िसें िाटि असेल िसेंच मािलें  पाजहिे. हा प्रॅग्मजॅटझम उपर्ोगी 
पडणार िाहीं.” 
 

गोपाळराि—“मग भकंूप हा पापाचा च पजरणाम कशािरूि?” 
 

जििोबा—“कोण म्हणिो? िो ज्र्ाला िसा लागू होईल त्र्ािर अिलंबूि आहे. एखाद्याला िर 
भकंूपाम ळें  अगिीं आिंि झाला. समाजध लागली िर िो त्र्ाच्र्ा प ण्र्ाम ळें  झाला म्हणािर्ाचा.” 
 

गोपाळराि—(हसि) “म्हणिे मग सीिेंप्रमाणें त्र्ािें, हे धरणीमािे! मला ठाि िे! असें च 
म्हणािर्ास पाजहिे!” (सगळे हंसिाि) 
 

जििोबा—“भकंूप झाला िो पृथ्िीच्र्ा पोटािंल्र्ा हालचालींिें झाला. पण िो आम्हालंा ि ःखकारक 
लाग ू पडला म्हणिे आमच्र्ा पापाम ळें  च. असें हें आहे. म्हणूि कमींि कमी ज्ञान्र्ािें आपल्र्ा संगिींि 
असलेल्र्ाचं्र्ा हािूि जिजषद्ध कमें झालीं िर आपलें  ज्ञाि िेिढें कचे्च असें मािलें  च पाजहिे, हा मूळ म द्दा 
लक्षािं घेिला पाजहिे.” 
 

गोपाळराि—“िें बापूंचें म्हणणें आम्हालंा पटि िाहीं. आिा ंिें आम्ही बापूंिा सागंि िाहीं. ि म्हालंा 
सागंिों.” 
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जििोबा—“खोलींि जििा असेल िर जखडकींिूि प्रकाश पडेल िा? र्ािं ि समिण्र्ािोगें कार् 
आहे? ज्ञािाचा प्रकाश हा ग ण आहे. िो िर ि जिसेल िर ज्ञाि िाहीं हें जसद्ध होिें. बापूचंें म्हणणें मला 
पटिें.” 
 

गोपाळराि—“शकंराचार्ांिा भगंिर झालें  िे ज्ञािी िाहींि, रामकृष्ट्ण परमहंसािंा गळंू झालें  िें 
ज्ञािी िाहींि. िर्ािंि जिषप्रर्ोगािें मेले िे ज्ञािी िाहींि, हृिर्िाििर पजरणाम झाला िाहीं रामकृष्ट्णाचंा, 
गेलें  त्र्ाचंें ज्ञाि! म्हणिे ि मच्र्ा म्हणण्र्ाचा अिय असा कीं, िगािं ि मच्र्ा व्र्ाख्रे्प्रमाणें ज्ञािी कोणीच 
झालें  िाहींि!” 
 

जििोबा—“असें मीं केव्हा ंम्हटलें? माझें म्हणणें असें कीं, िगािं ज्ञािी प ष्ट्कळ झाले पण िें ज्ञाि च 
क ठें झालें? हे िे सगळे जिसिाि ि म्हालंा िे त्र्ाचं्र्ा जिरजिराळ्र्ा ग णामं ळें  प्रजसद्ध जिसिाि. 
शकंराचार्ांच्र्ा जठकाणीं रिोग ण असािा हें िर त्र्ाचं्र्ा भाष्ट्र्ािरूि जह जिसिें. ‘माझें िामरूप हारपो’ असें 
म्हटलें  आहे िा ज्ञािेश्वरािंीं?” 
 

गोपाळराि—“पण त्र्ाचंें िािं राजहलें  आहे च!” 
 

जििोबा—“त्र्ाचंा प्रर्त्ि िसा होिा, पण िो साधला िाहीं प रा. खरा ज्ञािी आत्मरूप च होईल. 
बस् लोक म्हणिील र्ाचें िािं कार् करािर्ाचें—आत्मा—आत्मा—आत्मा! असें त्र्ाच्र्ा बाबिींि होऊि 
िाईल. उपजिषिाचें ऋजष त्र्ािंीं एिढें ज्ञाि जिलें  पण त्र्ाचंें िािं कोठें राजहलें?” 
 

गोपाळराि—“ज्ञािाचा प्रकाश पडिो असें ि म्ही च म्हणिा िा? 
 

जििोबा—“प्रकाश पडिो म्हणिे का त्र्ाचें िािं जटकूि राहिें? जटकण्र्ािर कार् आहे? साजत्त्िक 
माणसािें बाधंलेली झोपडी?? जटकली िाहीं. आजण िािमहाल अिूि जिसिो म्हणिे िािमहाल बाधंणारा 
हा ज्ञािी िोडा च ठरणार!” 
 

गोपाळराि—“बरें, ि मचे डोळे जबघडले आहेि िर ि म्ही आत्म ज्ञािी िव्हे असें म्हणािर्ाचें 
कार्?” 
 

जििोबा—“माझा प्रश्ि च कार्? बरें, बाळूभाई ि म्हालंा पटिो का ंहा जिचार?—रामकृष्ट्णािंा गळंू 
झालें  िर िो अज्ञािाचा पजरणाम असला पाजहिे.” 
 

बाळूभाई—“होर्. खाण्र्ाजपण्र्ाच्र्ा कमीिाथिपणाचा हा पजरणाम जिसिो.—पण आपले डोळे पूिी 
एकिा ंजबघडले होिे. पण त्र्ाम ळें  आपल्र्ा ज्ञािाला बाध रे्िो असें कसें?” 
 

जििोबा—“हा प्रश्ि िगेळा आहे. कसें जह असो. मी असें मात्र माििो कीं ज्ञान्र्ाचें आरोग्र् उत्तम 
असलें  च पाजहिे. बापू स द्धा ंमाििाि.” 
 



 अनुक्रमणिका 

जशिािी—“भौजिक ज्ञािाच्र्ा अभािीं समिा त्र्ाच्र्ा अन्नािं िकळि िीष जमसळलें  गेलें  िर त्र्ाला 
रोग होईल कीं िाहीं?” 
 

जििोबा—“िर त्र्ाची िीभ श द्ध िीभ असेल िर त्र्ाला ित्काळ कळेल. अन्न ग्रहण च होणार 
िाहीं.” 
 

गोपाळराि—“प्राचीि काळचे ऋजष मासं खाि असि त्र्ािंा जह ि म्ही अज्ञािी ठरिाल.” 
 

जििोबा—“आम्ही आि िूध जपिों. िोि लाख िषांिीं किाजचत् पोरेंस द्धा ंम्हणिील कीं हे कसे लोक 
होिे? आचळे ओढूि िूध पीि होिे!—पण. त्र्ा त्र्ा िळेच्र्ा समािािं मािल्र्ा गेलेल्र्ा जिजषद्ध गोजष्ट िरी 
ज्ञान्र्ाच्र्ा संगिींि असलेल्र्ाचं्र्ा हािूि घडंू िरे्ि ही ज्ञािाची कसोटी मािािी च लागेल. (र्ा सगळ्र्ा 
संिािािं ११ िािले. मंडळी उठली.) 
 

जििोबा—“प ष्ट्कळ झाले. जिषर् बरा वपिूि जिघाला.” (आलेंलें  इंग्रिी िियमािपत्र ित्तोबासं 
िाचािर्ास साजंगिलें . मंडळीं जह िें िाचि िोडें एकूि आपापल्र्ा उद्योगाला जिघूि गेलीं.) 
 

िारीख २९ िािेिारी १९४२ ग रुिार. ि पारची ३॥–४ ची िळे. जशिािी क ं िरच्र्ा ििळ 
खाडंणविचरण करीि होिें. इितर्ािं चाििस भाऊंिीं जििोबा बोलाििाि म्हणूि साजंगिलें . लगे च 
जशिािी उठूि जििोबाचं्र्ा झोपडींि गेले. बाळूभाई मेहिा र्ाचं्र्ाबरोबर बोलणें चालू होिें. (बाळूभाईंिीं 
पजश्चम खाििेशािं आश्रम थिापण्र्ासबंंधी प्रश्ि काढला होिा.) 
 

जििोबा—“आश्रमासारखी िीििसंथिा थिापािर्ाची िर िी थिाभाजिक व्हािी लागिे. कृजत्रम 
िऱ्हेिें होऊं शकि िाहीं. आपल्र्ाििळ श्रद्धार् ति अशीं भक्कम माणसें असािीं लागिाि. िीं आगाऊ िर्ार 
िसिा ंआश्रम िर्ार होऊं शकि िाहीं. जशिार् आश्रम ही प्रर्ोगाची—लेबोरेटरीसारखी—संथिा. िी सगळी 
च अद भ ि. िेिें अद भ ि शोध लागिील िसें काहंीं च व्हािर्ाचें िाहीं. िेव्हा ंर्ा दृष्टीिें आश्रमला लागणारा 
पैसा जह अजिशर् थिाभाजिकपणें श्रद्धार् ति िऱ्हेिें आला पाजहिे. साियिजिक फंड िसे करिाि िशा िऱ्हेचा 
िो पसैा उपर्ोगाचा िाही. माझ्र्ा अि भिािरूि जह असें च जिसिें. माझ्र्ापाशीं आगाऊं च काहंीं माणसें 
काम करणारीं िर्ार होिीं. श्रदे्धचीं. िसें च मला िो पैसा जमळाला आहे िो अजिशर् श्रदे्धिें जमळाला आहे. 
रामेश्वरिींिीं काहंीं हिार रुपरे्—जकिी िे िक्की माहीि िाहीं.—जिले. िसें च सीिारामिींचें. मी सहि 
साियिजिक कामाला प्रत्रे्कािें मिि करािी अशासारखें काहंीं बोलि होिों. िें त्र्ािंीं ऐकलें  आजण लगे च 
स रुिाि करूि जिली. िे उत्पन्नाचा एक िशाशं िेिाि. त्र्ाचें पाचंश ेरुपरे् मीं महारोगी-सेिा-मंडळाला 
जिलें . कारण इितर्ा श्रदे्धचे िे पैसे त्र्ा कामािं खचय केलेले बरें. िमिालालिींचें जह असें च आहे. त्र्ाचं्र्ा 
जठकाणीं अपार श्रद्धा आहे. आपण आश्रम काढला िर आपलीं म लें  त्र्ािं पाठजिलीं पाजहिेि ही त्र्ािंा 
िळमळ! आपण आश्रमिासी झालें  पाजहिे अशी त्र्ाचंी श्रद्धा! राधाजकसि, कमलिर्ि, मिालसा, अशािंा 
िे ठेिि च गेले. िर अशी स्थिजि असल्र्ाजशिार् आश्रमासारखी िीििसंथिा जिघूं शकि िाहीं. पण जिच्र्ा 
अभािीं ि म्ही असें करंू शकिा—आपण व्र्स्तिगि प्राियिा करिों िर िी साम िाजर्क करािी. सकाळीं िाहीं 
लोक रे्णार िर संध्र्ाकाळीं िरी िमिािें. िसें च सूि कािंण्र्ाचें. सूि कािंणें साम िाजर्क होईल जििकें  
करण्र्ाचा प्रर्त्ि करािा. जशिार् ज्र्ा ज्र्ा म्हणिू संथिा असिील िेिें मधूि मधूि िािें, िेिें काहंीं सेिा 
करािी. त्र्ािंा सूि कांििों जशकजििों म्हणािें. त्र्ाचं्र्ािं जमसळािें. कधीं िेिें िेिण्र्ाला च िािें असें करिा ं
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करिा ंमाणसें हािीं लागािर्ाचीं, साम िाजर्किा र्ािर्ाची आजण सेिा व्हािर्ाची. वहि थिािािं असें जिसिें 
कीं, व्र्स्ति आपल्र्ा िोरािर काहंीं काम करिाि. पण साम िाजर्किा त्र्ािं रे्ि िाहीं. कार्यकिे श्रीमिं 
िगांिूि जमळि िाहींि, अगिीं बकाल िगांिूि जह कार्यकिे जमळि िाहींि, कारण त्र्ािंा सियच िंगी असिे. 
कार्यकिे बह धा मध्र्म िगांिूि जमळिाि. (इितर्ािं िेिें भाऊ ि िाई करण्र्ासाठीं आला. आजण मग त्र्ाला 
ि िाई संबधंीं सागंण्र्ािं सगळा िेळ गेला. जििोबािींचे डोळे िपासािर्ाचे होिे. त्र्ासाठीं बिाििाडींि 
िमिालालिींिीं बोलािलें  होिें. िेिें डॉ. मोघा र्ाचं्र्ाकरिीं िमिालालिींिीं िेत्रर्ज्ञ करजिला. म्हणिे 
हिारों लोकाचं्र्ा डोळ्र्ािंला मोिीवबि  एकेका जमजिटािं ऑपरेशि करूि त्र्ािंीं काढला. इिके िे प्रिीण 
होिें. त्र्ाचं्र्ाकडूि जििोबाचें डोळे िपासजिण्र्ाचा आग्रह िमिालालिी का ंधरणार िाहींि?—त्र्ाप्रमाणें 
जििोबा जिघालें . बरोबर बाळूभाई, जशिािी, क ं िर, भाऊ िगैरे मंडळी होिी. रथत्र्ािं प्रश्िोत्तरें चालू 
झालीं.)” 
 

जशिािी—“जत्रग णािीिाच्र्ा श्लोकािं स्थििप्रज्ञाच्र्ा श्लोकासंारखी थपष्टिा भासि िाहीं. िी केिळ 
व्र्ाख्र्ा जिसिे. त्र्ािं साधि जिसि िाहीं.” 
 

जििोबा—“का?ं पजहले िोि श्लोक जत्रग णािीिाच्र्ा व्र्ाख्रे्चे आहेि. प ढचे िोि साधिाचे आहेि.” 
 

जशिािी—“लोकसंग्रह म्हणिे उन्मागयप्रिृजत्त जििारण हें खरें. पण हा अिय त्र्ा शब्िािूंि कसा 
जिघिो िें लक्षािं रे्ि िाहीं.” 
 

जििोबा—“लोकसंग्रह म्हणिे लोकािंा िमिणें िव्हें. िर लोक िे उन्मागांि जभन्न जभन्न फाकले 
गेले आहेि त्र्ािंा िाटेिर आणणें. संग्रह करूि हा अिय होऊं शकिो. उन्मागांि िे भेिले गेले आहेि िे 
सन्मागाच्र्ा िाटेिर आणािर्ाचे.” 
 

जशिािी—“मी जच कमीं ि िागेि िरी आळस झाड िी—र्ा िातर्ािं भगििंाला आळस असिो असें 
जिसिे हें कसें?” 
 

जििोबा—“हें िातर् ईश्वराला लागू िाहीं. िेहधारी व्र्स्तिला लागू आहे. कृष्ट्णािें थििःचा िाखला 
जिला आहे.” 
 

जशिािी—“ि मे पािाऽस्थि कियव्र्ं असें जह म्हटलें  आहे.” 
 

जििोबा—“िें म्हटलें  आहे पण िें ज्ञािी प रुषाच्र्ा व्र्ाख्रे्प्रमाणें म्हटलें  आहे. िेहधारी प रुषाला 
लोकसंग्रह हा राहिो च. पण त्र्ािं हें लक्षािं ठेिलें  पाजहिे कीं ‘लोकसंग्रहमेिाऽजप’ ही भाषा िापरली आहे. 
थििःसाठीं काहंीं करण्र्ाची िरूर िाहीं. आजण लोकसंग्रहासाठीं करािर्ाचें अशी रे्िें कल्पिा िाहीं. मला 
ि पारीं जििण्र्ाला—जिश्राजंि घेण्र्ाला हरकि िाहीं. पण ि सऱ्र्ािंा मी जििलों िर आळशी संिर् लागेल 
असें मािणारा िो प रुष आहे िो लोकसंग्रह करीि िाहीं. मला िर ि पारीं जििणें र्ोग्र् असेल िर त्र्ािें 
त्र्ा जििण्र्ािें च लोकसगं्रह होणार आहे. मला प्राियिेची िरूर िाहीं आजण लोकासंाठीं प्राियिा करािर्ाची 
असें िाहीं. ज्र्ािं माझें जहि आहे त्र्ािं लोकाचंें अजहि होणार च िाहीं. माझे जहि आजण लोकाचंें जहि र्ािं 
िो जिरोध कस्ल्पला िािो िो बरोबर िाहीं.” 
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जशिािी—“अकराव्र्ा अध्र्ार्ािं ‘ऋिेऽजप त्िा ंि भजिष्ट्र्ंजि सिे’ र्ाचें ‘हे िष्ट होिील ि झ्र्ाजििा 
जह’ असें केलें  आहे. जकत्रे्क िर ि झ्र्ाखेरीि हे सगळे िष्ट होिील असा अिय करिाि.” 
 

जििोबा—“असा केला आहे ज्ञािेश्वरािंीं अिय. पण िंू िाहीं मारलेस िरी हे मरणार च आहेि हा 
अिय बरा जिसिो.” 
 

जशिािी—“मग जिजमत्रमातं्र भि सव्र्साजचि ह्याचा अिय कार्?” 
 

जििोबा—“िंू जिजमत्त हो म्हणिे आपलें  कत्तयव्र् कर. त्र्ािं सध्र्साजचन् शब्िाचा रे्िें जिजशष्ट अिय 
आहे. जिजमत्तमात्र व्हािर्ाचें म्हणिे िोन्ही हािािंीं काम करािर्ाचें. आपली सिय शस्ति िापरािर्ाची. िर च 
जिजमत्तमात्र होिा ंरे्िें. कमयर्ोगाचा आिशय आहे िो. रे्िें हें जिशषेण जिशषे अिािें आलें  आहे.” 
 

जशिािी—“गीिेंिील सिय च जिशषेणें साजभप्रार् आहेि कार्?” 
 

जििोबा—“असें काहंीं टीकाकार माििाि. पण ‘त्र्तत्िोजत्तष्ठ परंिप’ रे्िें उत्साह रे्ण्र्ासाठीं 
साजभप्रार् जिशषेण जिसिें असें काहंीं सियत्र जिसि िाहीं.” 
 

जशिािी—“गीिेंि हीं अशीं जिशषेणें का ंरे्िाि? ही पद्धजि कार् आहे?” 
 

जििोबा—“अक्षरें कमी पडलीं घािलें  एक जिशषेण—असे च काहंीं जिसिें. 
 

संन्द्यासस्य महाबाहो ित्त्िणमच्छाणम िेणदिुम् । 
त्यागस्य ि हृषीकेर् पृथके्कणर्णनषदून ॥ 

 
र्ा श्लोकािं िीि जिशषेणें आलीं आहेि. िाथिजिक र्ा श्लोकािं प्रश्ि अगिीं च लहाि आहे. िेव्हा ंश्लोकािं 
िीि जिशषेणें घालूि श्लोक भरूि जिला. मीं िीं जिशषेणें काढलीं आहेि. पण मला जह 
 

संन्द्यासािें कसें ित्त्ि त्यागािें णह कसें असे 
 
असें करािें लागूि प्रश्ि िोििा ंजिचारािा लागला आहे. कारण िेिढी िागा भरली पाजहिे.” 
 

जशिािी—“काकासाहेब असें माििाि कीं हीं जिशषेणें आल्र्ािें ‘उिाच’ म्हणण्र्ाचें कार्य होिें.” 
 
जििोबा—“होिें. पण सियत्र असें जिजश्चि िाहीं. मीं स्थििप्रज्ञाच्र्ा श्लोकािं असें केलें  आहे. 

अि यिाच्र्ा प्रश्िािं 
 

कृष्ट्िा, सागं कसा बोले 
 
म्हटलें  आहे, िसें शिेटीं श्रीकृष्ट्णाच्र्ा िोंडी 
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अजुशना, स्थिजि ही ब्राह्मी 
 
असें घािलें  आहे.” 
 

(इितर्ािं गोसेिासंमेलिासाठीं मंडळी िमली होिी, त्र्ा बिाििाडींिील राधाजकसििींच्र्ा 
बंगल्र्ाििळ मंडळी आली ि जििोबासंह गोसेिासंमेलिासाठीं आधीं चचेचें काम चाललें  होिें त्र्ा खोलींि 
जशरलीं. खोली फार मोठी िव्हिी. मंडळी अगिीं गिीिें बसली होिी. एका फार च मोठ्या लोडाला टेकूि 
गािीिर िमिालालिी बसले होिे. जििोबािींिा िेिें च गािीिर बसजिण्र्ािं आलें . जििोबाबंरोबरची 
मंडळी जह गिींि कशी िरी बसली. िोडा िळे जििोबािंा कार् चचा चालू आहे हें सांगण्र्ािं आलें . 
िमिालालिींिीं राधाजकसििींिा डॉतटरकडे िाऊि जििोबा आले आहेि म्हणूि ििी िेण्र्ास साजंगिलें . 
लगे च राधाजकसििी परि रे्ऊि जििोबािंा डॉतटरकडे घेऊि गेले. बरोबरची मंडळी जह उठली. 
िमिालालिी जह उठले. डॉतटरिें िमथकार केला.) 
 

‘आपको िकलीफ िेिे के जलए इन्होंिे (िमिालालिींिीं) म झे लार्ा है’ ।—जििोबा हंसि हंसि 
म्हणाले. 
 

डॉतटर—“म झे िकजलफ होगी िो म ैिरूर कहंूगा.” 
 

बंगल्र्ािं डॉतटरिें जििोबािंा एका ख चीिर बसििू समोर िूर अक्षराचंी पाटी धरली ि एकामागिू 
एक काचा बिलििू डोळ्र्ाचंी परीक्षा आरंजभली. कागिािंर काहंीं जलहूि घेिलें . जििोबासंह मंडळी परि 
िालिाडीकडे परिली. िोडा िळे डोळ्र्ाचंी श्री. सूर्यिारार्णिींिीं परीक्षा केली िशी च ही परीक्षा झाली 
र्ािं ििल काहंीं िाहीं इत्र्ाजि गोजष्ट जिघाल्र्ा. प ढें गीिेजिषर्ी संिाि चालू झाला. 
 

जशिािी—“ि चा श श्रूषि ेिाच्र्”ं र्ाचें भाषािंर गीिाईिं श्रिणेच्छा िसे ज्र्ास असें केलें  आहे. पण 
श श्रूषा म्हणिे सेिा िो करीि िाहीं—असा अिय का ंघेिा ंरे्णार िाहीं?” 
 

जििोबा—“कारण रे्िें प्रश्ि प्रचाराचा आहे. उगी च िो ऐकि िाहीं त्र्ाला कशाला सागंािें? 
जमशिरी लोकासंारखें. ‘र् इमं परमं ग ह्य ंमद भतिेष्ट्िजभधाथर्जि’ इत्र्ािींिरूि सागंण्र्ाचा म द्दा रे्िें जिशषे 
आहे. िेव्हा ं“िो ऐकण्र्ाला िर्ार िाही” हा अिय रे्िें ज्र्ाथि र्ोग्र् होर्. जशिार् ‘इिं िे िािपथकार्’ 
म्हटलें  च आहे, त्र्ािं म्हणिे िपािं सेिा िगैरे रे्ऊि च िािे. (मध्र्ें च काहंीं िरी सामान्र् प्रश्िोत्तरें झालीं. 
िंिर िालिाडीच्र्ा गोशाळेििळ मंडळी आली. मधूि मधूि रथत्र्ािें अजिशर् आिरािें िमथकार करणारे 
भेटि च होिे. संिािाच्र्ा ओघािं जििोबा म्हणाले)—सूर्य आजण आपला डोळा र्ामध्र्ें आकाशाचा पडिा 
आहे असें पूिीं मािलें  िाि होिें. िसें आिा ं मािलें  िाि िाहीं. सूर्य आजण डोळा र्ांि आकाशािें संबधं 
साधला आहे. आिा ंजिन्ससारखे गजणिी आजण ज्र्ोजिषी िगािं सियत्र अिैि आजण चैिन्र्मर् अिैिसंबधं 
मािण्र्ापरं्ि आले आहेि. पूिीची िीि पजरमाणें प रेशी िाहींि. चौिें एक पजरमाण असािें असें जिसिें. मी 
िर असें माििों कीं बर्तलिचा रेजडओ इिें ऐकंू रे्िो त्र्ाप्रमाणें भिूकाळािंले सगळे आिाि रे्िें पसरलेले च 
आहेि. िे जह ऐकंू रे्ण्र्ाचा शोध लािणे शतर् आहे.” 
 

जशिािी—“म्हणिे भौजिक शोध?” 
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जििोबा—“होर्, म्हणिे असें कीं, र्ंत्र िाबलें  कीं िाल्मीकीचा काळ, जिथिपूिय ९००० िष े
िास्ल्मकी आश्रमािं रामार्ण सागंि आहेि िो आिाि िसा च ऐकू रे्ईल.” 
 

जशिािी—“रूपाचें कसें? आिाि िसा सियत्र पसरला आहे िसें रूप जह पसरलें  आहे कार्?” 
 

जििोबा—“त्र्ा बाबिींि मी जिःशकं िाहीं. पण अशतर् िाटि िाहीं.” 
 

क ं िर—“हे सगळे आिाि एकमेकािं जमसळणार कसें िाहींि?” 
 

जििोबा—“त्र्ाचें जिरजिराळे प्रिाह कस्ल्पणें शतर् आहे. पूिीं मी मािीि होिो कीं, पूियिन्माचें 
थमरण असणें शतर् िाहीं. पण आिा ंिेलमध्र्ें अजधक जिचार करिा ंअसें िाटिें कीं, शतर् आहे. ‘िाणिो 
सगळे मी िे अि यिा िंू ि िाणसी.’ र्ा चौथ्र्ा अध्र्ार्ािंील श्लोकािंरूि मला असें िाटिें कीं िीिाला पूिय 
िन्माचें भाि शतर् आहे. पण ज्ञाि शतर् िाहीं. िें ईश्वराचें राखीि च आहे. पण आिा ंिसें िाटि िाहीं.” 
 

जशिािी—“गीिेंि ‘पे्रिें आजण भ िे खेिें पूजििी लोक िामस’ असें म्हटलें  आहे. िर भ िाचंी कल्पिा 
लाक्षजणक आहे कार्?” 
 

जििोबा—“लाक्षजणक म्हणण्र्ाचें कारण िाहीं. सूक्षम िेहाची र्ोजि कस्ल्पणें शतर् आहे.” 
 

जशिािी—“भ िाचं्र्ा जठकाणीं एकिम प्रकट होण्र्ाची, ग प्ि होण्र्ाची शस्ति कोठूि आली?” 
 

जििोबा—“सूक्षमिेम ळें  िसें शतर् आहे. पण त्र्ाला जभण्र्ाचा काहंीं प्रश्ि िाहीं. अशा जकत्रे्क र्ोजि 
आिा ंजह जफरि असिील आपल्र्ाििळ.” 
 

क ं िर—(हंसि) “त्र्ाचंा आपल्र्ाला धक्का बसि असेल मग?” 
 

जििोबा—“धक्का कशाला? ि मच्र्ा मधूि च िाि असिील त्र्ा. र्ोिींिले प्राणी त्र्ािं कार् आहे?” 
 

क ं िर—“म्हणिे ि म्ही आिा ंचमत्कार मािंू लागला जििोबा असें जिसिें.” 
 

बाळूभाई—“रेडा ज्ञािेश्वरािंीं बोलजिला हें शतर् आहे कार्?” 
 

जििोबा—“त्र्ाचा मी इिका च अिय करिों कीं, ब्राह्मणाची वकमि—त्र्ाचं्र्ा ििेपठिाची वकमि—
सरासरी रेड्ाच्र्ा आिािाइिकी च केली त्र्ािंीं.” 
 

क ं िर—“हें पटण्र्ािोगें आहे. िामिेिाचें िूध िेि प्र्ाला हें ि म्ही माििा ंकार्?” 
 

जििोबा—“होर्”. 
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क ं िर—“म्हणिे...? ि मचें काहंीं समिि िाहीं. कार्यकारणभाि िाहीं िो चमत्कार माििाि. पण 
िगािं कार्यकारणभािाजशिार् असे चमत्कार होिाि असें मी मािीि िाहीं. ि म्हीं आम्हालंा र्ािंला 
कार्यकारणभाि समिूि द्या जििोबा.” 
 

जििोबा—“िामिेिािें कळिळूि प्राियिा केली िूध जपण्र्ासाठी. िेव्हा ं त्र्ा िळेीं िेिें आले असेल 
एखािें मािंर. िें िूध प्र्ालें . िामिेिाला िेि च िूध प्र्ाला असें िाटलें .” 
 

क ं िर—(हंसि) “हें चागंलें  आहे थपष्टीकरण!” 
 

जििोबा—“िी िेिाची मूर्ति ज्र्ाला िेि िाटली त्र्ाला मािंर का ंिेि िाटणार िाहीं?” 
 

जशिािी—“जिथिािें डोळ्र्ािंर हाि ठेिला आजण लगे च त्र्ा माणसाला डोळे आले िें शतर् आहे 
कार्?” 
 

जििोबा—“पूणय शतर् आहे.” 
 

क ं िर—“हें कसें शतर् आहे. मला िर हें म ळीं च पटि िाहीं.” 
 

जििोबा—“ि ला हें पटिें िा कीं एखाद्याला म ंगळा चािला. पण िाटलें  साप चािला आजण त्र्ा 
भाििेिें िो मेला?” 
 

क ं िर—“होर्”. 
 

जििोबा—“र्ाच्र्ा उलट एखाद्याची अशी पूणय श्रद्धा असेल—अगिीं िोडी स द्धा ंकमी असिा ंकामा 
िरे्—कीं मला ग रूच्र्ा हािाचा—सत्प रुषाच्र्ा हािाचा थपशय झाला कीं डोळे रे्िील—िर आधंळ्र्ाला 
डोळे रे्िील. र्ािं मी अशतर् काहंीं च पहाि िाहीं.” 
 

बाळूभाई—“मृि मि ष्ट्र् उठजिल्र्ाच्र्ा गोजष्ट खऱ्र्ा आहेि कार्?” 
 

जििोबा—“मृिप्रार् माणसें उठजिण्र्ाची मी कल्पिा करंू शकिों. पण मिृ माणसें उठणें शतर् िाहीं 
असें मला िाटिें.” 
 

जशिािी—“र्ाचें कारण कार्?” 
 

जििोबा—“त्र्ािं मोठी अडचण आहे. मरण हें प्रारब्धक्षर्ािर आहे. िें मरण एकिा ंआल्र्ािर प न्हा ं
मि ष्ट्र् परि रे्णें शतर् जिसि िाहीं.” 
 

भाऊ :—“ ४/५ भाकरींि हिारों लोक िेऊं घािलें  अशा गोजष्ट आहेि त्र्ाचें कार्?” 
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जििोबा—“िशीं प ष्ट्कळशीं रूपकें  जह असिाि.” 
 

क ं िर—“मरण हें िर प्रारब्धािर िर त्र्ाला डोळे रे्णें हें जह त्र्ाच्र्ा प्रारब्धािर च मािािें लागेल. 
सगळ्र्ा च गोजष्ट प्रारब्धािर मािाव्र्ा लागिील. ि मचें हें मला समिि िाहीं, एक िर सगळे चमत्कार झटू 
िरी समिा वकिा सगळे खरे िरी समिा.” 
 

जशिािी—“त्र्ािं फरक आहे. िीििािं प रुषािय आहे. िसें मरणािं िाहीं.” 
 

क ं िर—“रामकृष्ट्णाशंीं िेिी बोलि असे हें ि म्ही खरे माििा?” 
 

जििोबा—“हें शतर् आहे.” 
 

क ं िर—“हें कसें शतर् आहे? िी मूर्ति बोलि होिी िी कोणत्र्ा िऱ्हेिें बोलि होिी?” 
 

जििोबा—“िी त्र्ाचं्र्ाशीं बोलि होिी. िें बोलणें ि सऱ्र्ा कोणाला ऐकंू िाि होिें असें आहे कां? िी 
िैखरी िाणी च िव्हिी. िी जिराळी िाणी होिी. िें बोलणें फति रामकृष्ट्णािंा च ऐकंू रे्ई.” 
 

बाळूभाई—“जिथिाचे प िरुत्िाि झालें  हें खरें समिािर्ाचें कार्?” 
 

जििोबा—“होर्, त्र्ािं कार् अशतर् आहे. िो त्र्ाचं्र्ा जशष्ट्र्ािंा जिसला. त्र्ािें जशष्ट्र्ािंा थफूर्ति 
जिली.” 
 

ब द्धसेि—“कसा जिसला?” 
 

क ं िर—“जििोबा, र्ाची उपपजत्त लागल्र्ाजशिार् काहंीं आमचें समाधाि होणार िाहीं.” 
 

जििोबा—“ध्र्ािाच्र्ा र्ोगािे जिसूं शकिें असें.” 
 

क ं िर—“िो िो िेह जिथिाचा गेला िो च प न्हा ंजिसला?” 
 

जििोबा—“िो िेह िर गेला च. पण िसा च िो प न्हा ंध्र्ािािें जिसणें शतर् आहे.” 
 

क ं िर—“त्र्ाचा थपशय होणें, शब्ि ऐकणें शतर् आहे?” 
 

जििोबा—“होर्. त्र्ािं काहंीं अशतर् िाहीं. (र्ा िळेीं पूणय अंधार पडला होिा. चाििसभाऊ िगैरे 
मंडळी संिाि ऐकण्र्ास झोपडींि आली.)” 
 

ब द्धसेि—(आश्चर्ािें हंसूि) “हें एक चमत्काजरक च जिसिे ब िा!” 
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जशिािी—“थिप्िािं िाहीं का ंजिसि? िसें च हें.” 
 

जििोबा—“िागृिींि िे ि म्ही पाहिा ंिो जह ध्र्ािाचा च पजरणाम आहे. सिय ध्र्ािमर् आहे.” 
 

क ं िर—“हें कसें?” 
 

जििोबा—(ििळचे एक पाकीट िाखििू) “हें पहा ही िागजृि. र्ािं हें ि सरें पाकीट घािलें  ही 
जिद्रा. र्ािं हें जिसरें पाकीट घािलें  िें थिप्ि िसें च ध्र्ाि.” 
 

बाळूभाई—“ज्ञािेश्वरािंी वभि चालिली हें खरें कार्?” 
 

जििोबा—“िाहीं. िें माििा ंरे्ि िाहीं.” 
 

जशिािी—“चेिि चेििाच्र्ा संबंधािें चमत्कार िाटणाऱ्र्ा गोजष्ट घडूि रे्िाि असें जिसिें. िड-
चेिि अशा संबधंाचें चमत्कार होऊं शकि िाहींि असें जिसिें.” 
 

जििोबा—“मी िर असें जह माििो कीं, ध्र्ािाम ळे अस्ग्ि हा िंड आहे अशी भाििा झाली िर अग्िींि 
बोट घालूि स द्धा ंअगिीं बफासारखें िाटेल.” 
 

ब द्धसेि—“त्र्ाचा हाि िळणार िाहीं का?ं” 
 

जििोबा—“हाि िळेल. पण त्र्ाला िें कळणार िाहीं.” त्र्ाला िंडगार िाटेल. िसें च िंड 
पाण्र्ािं हाि घालूि त्र्ाच्र्ा ध्र्ािभाििेम ळें  हाि भािला असें त्र्ाला होईल.” 
 

चाििस—“प रुषाची स्त्री आजण स्त्रीचा प रुष कोणी करिो म्हणिाि.” 
 

जििोबा—“प रुषाची स्त्री आजण स्त्रीचा प रुष होणें सहि शतर् आहे. प रुषाचे थिि च ही गोष्ट 
िाखजििाि. प रुषाचें जचन्ह िाहींसें होि होि िें आंि िाऊि स्त्री होणें शतर् आहे.” 
 

क ं िर—“परकार्ा प्रिशे शतर् आहे कार्?” 
 

जििोबा—“िंिू िेखील आपल्र्ा शरीरािं जशरिाि!” (सगळे हंसिाि.) 
 

क ं िर—“जििोबा, हें ि मचें म्हणणें बरोबर िाहीं. िंिू थििःच्र्ा शरीरासकट प्रिशे करिाि. पण 
परकार्ाप्रिशे िगेळा आहे.” 
 

जििोबा—“परकार्ा प्रिशे म्हणिे ि सऱ्र्ाचें मािसशास्त्र पूणय समििो.” 
 

क ं िर—“हें च िें मला पटि िाहीं.” 
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जििोबा—“मला िंू जिचारिोस िर मी माझे च मि सागंणार कीं िाहीं?” 
 

क ं िर—“र्ोग्र्ाला सिय काहंीं समििें. सिय जठकाणचें कळिें असें ि म्ही माििा ंकार्?” 
 

जििोबा—“कालथिलाच्र्ा कें द्रवबिंूि िर एखाद्याचें मि स्थिर झालें  िर त्र्ाला कोठें कार् चाललें  
आहे हें समिण्र्ाला हरकि िाहीं असें िाटिें.” 
 

र्ा संिािािं प ष्ट्कळ िळे गेला. प्राियिा लिकर होणार म्हणूि मंडळी उठली. प्राियिा आि १५ 
जमजिटे उशीरा व्हािर्ाची असें जििोबािंीं ठरजिलें . मंडळींचीं िेिणे झालीं िव्हिी म्हणूि ही सिलि. बाहेर 
चंद्रप्रकाश पडला होिा. ििचैिन्र्ाचा प्रकाश प्रत्रे्काच्र्ा हृिर्ािं जिरािमाि झालेला होिा. अशा अिथिेि 
मंडळी िेिण्र्ाला गेली. िेिण झाल्र्ािर िाबडिोब प्राियिा होऊि जिकडेजिकडे शाजंि पसरूि गेली. 

 
* * * * * * 

 
३० िािेिारी १९४२, िालिाडी. श ििार सकाळीं ८ िाििा ं हि मािगडच्र्ा टेकडीच्र्ा रथत्र्ािें 

जििोबा िेहमींप्रमाणें जफरण्र्ास जिघाले. गोपाळराि काळे, क ं िर, जशिािी, बाळूभाई, अच्र् िराि िेशपाडें 
ही मंडळी बरोबर होिी. जििोबािंीं च प्रश्ि काढला. 
 

जििोबा—“गीिेंि आहे िा ‘धूमेिाजव्रर्िे’ िेिें काहंीं िरी चूक आहे असें माझ्र्ा मिािं राहूि गेलें  
आहे.” 
 

क ं िर—“िें रूप बरोबर आहे.” 
 

जििोबा—“जिजव्रर्िे असें काहंीं रूप होिें कीं िाहीं?” 
 

क ं िर—“िसें होि असेल. पौिःप न्र्िाचक पण रे्िें आजव्रर्िे बरोबर आहे.” 
 

जििोबा—“मग मला िाटिें प्रिजहह्यिंे र्ा जठकाणीं काहंीं िरी घोटाळा असािा. त्र्ाम ळें  माझ्र्ा 
मिािं हें राजहलेंलें  जिसिें.” 
 

क ं िर—“प्रिजहह्यिेम्” पाजहिे. र्ािं हा ंधािूचें रूप आहे. प्रिजह ह्याि ‘हन्’ चे रूप आहे. िे ‘िजह 
शत्र ं महाबाहो’ रे्िें प ढें आलें  आहे. 
 

जशिािी—“गीिेंिले सगळे पाठभेि कोठें छापले आहेि?” 
 

जििोबा—“भाडंारकर जरसचय इंस्थटटू्यटमध्र्ें महाभारि छापलें  िाि आहे. त्र्ािंील भीष्ट्मपिांि 
गीिा आहे. त्र्ािं बह धा गीिेचे उपलब्ध पाठभेि असिील.” 
 

जशिािी—“गीिेंि उपजिषिािंील अििरणें आलीं आहेि िीं फरक करूि का ंआली आहेि?” 
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गोपाळराि—“उपजिषिािंील िचिें कोणिी?” 
 

जििोबा—“सिे ििेा र्त्पिमामिस्न्ि” च्र्ा ऐििीं गीिेंि “र्िक्षरं ििेजििो ििंजि” अशीं िचिें 
आलीं आहेि. शूद्राला श्र िीचा अजधकार िाहीं. गीिा स्त्रीिैश्र्शूद्रासंाठीं. िेव्हा ंहें एक कारण जिसिें.” 
 

गोपाळराि—“हें एक अिब च कारण काढलें  ि म्हीं.” 
 

जििोबा—“भागििािं ईशािाथर्ोपजिषत् सगळें आलें  आहे. त्र्ािं ‘ईशािाथर्जमिं सि’ं हा मंत्र 
‘ईश’च्र्ा ऐििीं आत्मा असा फरक करूि घेिलेला आहे. िेिढ्यािें हें सगळें उपजिषत् शूद्रािंा जह िाचिा ं
रे्िें.” 
 

बाळूभाई—“एिढ्या फरकािें िें झालें  का ंजिराळें? कमाल आहे ब िा!” 
 

गोपाळराि—“केिळ थिरािं फरक केला िरी िी श्र जि शूद्राला ऐकण्र्ाला हरकि िाहीं असे 
आहे.” 
 

बाळूभाई—“किीिाम शिा कजिः, महषीणा ंभगृ रहं, जसद्धािा ंकजपलो म जिः, म िीिामप्र्हं व्र्ास :—
र्ाचें काहंीं थपष्टीकरण?” 
 

जििोबा—“कजि शब्िािें ईश्वरी पे्रमाचीं गाणीं गाणारा घ्र्ार्चा. िो कोणी उशिस् िािंाचा होऊि 
गेला—ज्र्ाचा ििेािं जह उल्लेख आहे. उशिस् हा शब्ि िश् धाि िरूि झाला. ईश्वरी पे्रमाचीं गाणीं गाऊि 
िश करणारा िो उशिस् त्र्ािरूि च ििे शब्ि झाला ििेािंला. व्हीिस् रोमि िेििा िी जह पे्रमाची च 
िेििा.” 
 

जशिािी—“जटळकािंीं अशी च कल्पिा माडंली आहे—ओरार्िमध्र्ें.” 
 

जििोबा—“ििे म्हणिे श ि. व्हीिस म्हणिे जह श ि. श िाला च प वल्लगी काव्र् हें िािं आहे. 
िप ंसकवलगी काव्र् शब्ि जिराळा. प वल्लगी कजि शब्ि जह आहे च. िसा काव्र् शब्ि जह आहे. चंद्र ही पे्रमाची 
िेििा आहे. पण िो रे्ऊि गेला आहे िक्षत्रािं. िेव्हा ंउशिस् म्हणिे श ि घेण्र्ाला हरकि िाहीं. ‘जसद्धािा ं
कजपलो म जिः’ जसद्ध म्हणिे जसद्धािंी. ज्र्ािंीं एखािा ििीि जसद्धािं शोधूि काढला िे जसद्धािंी. कजपलािंी 
िो जसद्धािं शोधूि काढला त्र्ाच्र्ाप ढें काहंीं ज्ञाि अिूि गेलें  िाहीं.” 
 

बाळूभाई—“ऑटमचें िगैरे िा?” 
 

जििोबा—“होर्. महाभारिािं एक श्लोक आहे. ‘ज्ञािंच लोके र्जिहास्थि वकजचत् । साखं्र्ागिं िच्च 
महन्महात्मन्.” 
 

जशिािी—“‘गंधियर्क्षास रजसद्धसंघाः’ र्ािंले जसद्ध कोण?” 
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जििोबा—“ही एक िेिर्ोजि आहे.” 
 

जशिािी—“पण शकंराचार्य ‘जसद्धाः कजपलािर्ः’ म्हणिाि.” 
 

जििोबा—“िसें घेण्र्ाला हरकि िाहीं. ििेािं जह कजपलाचा पजहला ज्ञािी म्हणिू उल्लेख आहे. 
‘ऋवष प्रसूिं कजपलं र्थिमगे्र ज्ञािे जबभर्ति िार्मािं च परेर्त् ।’ कजपल ही जिभजूि सागंिू गीिा साखं्र् 
ित्त्िज्ञािाचा उल्लखे करीि आहे.” 
 

गोपाळराि—“कजपल—िेिहूजि िे च कजपल?” 
 

जििोबा—“होर्, िे च. त्र्ािंीं प्रिम आपल्र्ा आईला च ज्ञाि साजंगिलें . आिा ंमहर्तष भगृ . भगृ  हें 
जिदे्यि जिदे्यचे आचार्य होिे. भगृिे िारुजणः । िरुणं जपिरम पससार अधी जह भगिो ब्रहे्मजि । अन्नं ब्रहे्मजि 
व्र्िािात्—असा उपजिषिािं उल्लखे आहे. भगृ  हा िरुणाचा प त्र.” 
 

गोपाळराि—“मािसप त्र?” 
 

जििोबा—“मािसप त्र असला िरी कोणाचा िरी औरसप त्र िो असिो च. िरुण ही िेििा आहे. 
त्र्ािें प्रिम ब्रह्मज्ञाि जमळजिलें . िे अन्न ब्रह्म साजंगिलें . म्हणिे चखारोिी. त्र्ाजशिार् चालािर्ाचें िाहीं. प ढें 
िेिढ्यािें भागेिा म्हणूि प्राण ब्रह्म साजंगिलें . असें करिा करिा ंआिंिमर् ब्रह्मापरं्ि मिल आली. असा हा 
महर्तष भगृ  झाला. म्हणिे गीिेंि हा उपजिषिाचंा उल्लखे आला जिभिूींमध्र्ें.” 
 

गोपाळराि—“सप्िषींिले भगृ  का ि सरे कोणिे आणखी?” 
 

जििोबा—“िे सप्िषी च कोठें िक्की आहेि? गीिारहथर्ाि ‘महषंर्ः सप्ि पूिे’ र्ािर जलजहिािंा ही 
सगळी भािगड माडंली आहे जटळकािंीं. माझी सप्िषींची कल्पिा िगेळी आहे. उपजिषिािं च साजंगिलें  
आहे कीं िोि डोळे हे ऋजष, िोि काि हे ऋजष, िोि िागप ड्ा िे च ऋजष. आजण ही िी खाणारी—अद 
म्हणिें खाणें—िीभ िी अत्री.” 
 

जशिािी—“अजत्र शब्िाची काकासाहेबािंीं जिराळी व्र् त्पजत्त लािली आहे. त्र्ािंीं म्हटलें  आहे. ‘अ 
+ जत्र’. ित्ताते्रर् हे जत्रग णी. त्र्ा जत्रग णाचं्र्ा पलीकडचा िो अजत्र. त्र्ाचा िडील.” 
 

जििोबा—“ही गंमिीची व्र् त्पजत्त झाली. र्ािं ित्ताते्रर्ाला कमीपणा रे्िो. िो जत्रग णापजलकडचा 
पाजहिे िें उलट च होिे. ित्ताते्रर्ाला िीि िोंडे पण त्र्ाचें हृिर् त्र्ा पलीकडचें. िो जत्रग णापलीकडचा. 
त्र्ाच्र्ा जचत्रािं गार् आजण क त्री िाखजििाि. त्र्ािं चाडंाळ, हत्ती आजण ब्राह्मण जह िाखिार्ला पाजहिे. 
म्हणिे िे “जिद्याजििर्संपने्न ब्राह्मणे गजि हस्थिजि श जि चिै श्वपाके च पजंडिाः समिर्तशिः” चें जचत्र होईल. 
महर्तष झालें . आिा ंम िींि व्र्ास. म जि म्हणिे मिि करणारा. व्र्ासािंीं प्रथि ि मिि िें गीिा िें माडंलें . 
म्हणूि त्र्ाचंी जिभजूि गीिेंि आली आहे. प्रथि िः िें िें च उत्तम हा जसद्धािं आहे. जकत्रे्क राष्ट्रीर् शाळेचे 
जशक्षक ििार करिाि. आम्हालंा रद्दी म लें  जमळालीं आाहेि. पण िीं च उत्तम. प्रथि ि िें असिें िें च उत्तम. 
म्हणूि गीिेंि अि यि हा जह जिभूजि आहे. ग रुप ढें प्रथि ि िो जशष्ट्र् उभा आहे िो च महत्त्िाचा. िसा जशष्ट्र्ाप ढें 
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प्रथि ि ग रु िो बसला आहे त्र्ाचें च महत्त्ि. म्हणिू कृष्ट्ण जह जिभजूि. िेव्हा ंकजपल हें साखं्र्, भगृ  म्हणिे 
उपजिषत्, उषिस् म्हणिे ििे. आजण व्र्ास म्हणिे गीिा. अशा र्ा जिभजूि झाल्र्ा. आणखी काहंीं आहेि 
का?ं” 
 

जशिािी—“रुद्राजित्र् िगैरे आहेि.” 
 

जििोबा—“त्र्ा िेििा झाल्र्ा. माििजिभजूि एिढ्या च मला िाटिें.” 
 

जशिािी—“चंद्रमा आजण शशी र्ािं फरक कार्?” 
 

जििोबा—“एक च. चदं्र आल्हािकारक. िो च शशी शब्िािें पूणय घ्र्ािर्ाचा.” 
 

क ं िर—“चंिर्जि छंिर्जि अशी आहे त्र्ाची व्र् त्पजत्त.” 
 

जििोबा—“चंद्र िो च अरबी ‘कमर’.” 
 

क ं िर—“हें कसें ब िा?” 
 

जििोबा—“च चा क होिो च. ड. ञ. ण. ि. म. र्ा अि िाजसकाचंी उलटापालट होिे. चंिरमधील 
ि चा म झाला. बाकी र िसा च राजहला. मी िर म्हणिो कीं कोणत्र्ा जह िणाचा कोणिा जह िणय होऊं 
शकिो. च चा क, क चा ग, असें बिि च असिें. साफ शब्ि थपष्ट शब्िािरूि झाला. ििेािं एक 
“पश् पशास्न्हक” आहे. त्र्ाचा अिय िो च. साफ साफ आस्न्हक. (सगळे हंसिाि.) 
 

(र्ा िळेीं हि मािगडची टेकडी चालण्र्ास स रिाि झाली.) 
 

क ं िर—“हें पश् पशास्न्हक थपष्टिरूि कसें झालें  कळलें  िाहीं.” 
 

जििोबा—“रामिासािंीं थपष्टचें पष्ट केलें  आहे.” 
 

गोपाळराि—“आणखी कोणी थपष्टचें प सट ि करों म्हणिे झालें ! (सगळे हंसिाि). 
 

(र्ािळेीं मंडळी ििळ ििळ टेकडी चढूि गेली. जििोबा मािींि बसले. बाळूभाईंिीं आपली लोई 
अंिरली. िाहीं म्हणिा ंम्हणिा ंिे जिच्र्ािर बसले. सूर्ाचे जकरण चोहीकडे चमकि होिे प न्हा ंबोलणें स रंू 
झाले.) 
 

जििोबा—“ििेािं शन्स म्हणिाि सूर्ाला. अरबींि शम्स म्हणिाि.” 
 

जशिािी—“हंस शब्ि आहे िा सूर्ाला?” 
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जििोबा—“होर्. पण िो िगेळा.” 
 

गोपाळराि—“र्ािरूि जिसिें कीं, पूिींचे प्रचारािंलें  शब्ि हल्लीं बिलले.” 
 

जििोबा—“असें च होिें. म्हणूि िामीळ िगैरे भाषा ज्र्ा संथकृिाहूि िगेळ्र्ा भासिाि त्र्ाचंें मूळ 
पाह्यचें िर आणखी पलीकडे िार्ला हिें. कारण मूळ सगळे एक च आहे.” 
 

जशिािी—“मूळ एक च असें का?ं जिरजिराळे माििसमाि असिील त्र्ाम ळें  जिरजिराळ्र्ा भाषा 
झाल्र्ा.” 
 

जििोबा—“िें खरें. पण मि ष्ट्र् एक च िा?” 
 

जशिािी—“ईश्वर एक कीं िोि र्ा िािािं ईश्वर एक िाखजिण्र्ाची िी र् स्ति सागंिाि िी पटि 
िाहीं.” 
 

जििोबा—“क राणािं िोि ईश्वर िाहींि हें िर खरें च. पण भाष्ट्र्ािं जह असें च म्हटलें  आहे. एक 
ईश्वर म्हणेल प्रलर् करािा. ि सरा म्हणेल उत्पजत्त करािी. िोघांचें िमािर्ाचें कसें?” 
 

जशिािी—“हें च लक्षािं रे्ि िाहीं. कारण िोि माणसािं झगडा होि िाहीं असें जिसिें. मग िोि 
ईश्वरािं च झगडा का ंव्हािा?” 
 

जििोबा—“िे िोघे सामंिथर्ािें चालले िर त्र्ा िोि ईश्वरािंा एकसारखा च जिचार करण्र्ाची 
पे्ररणा िी एक च असणार. िेव्हा ंिी एक पे्ररणा िो च ईश्वर ठरला. िो एक च!”. 
 

(र्ािंिर बोलणें ज्ञान्र्ाच्र्ा प्रकृजिसंबधंीं जिघालें .) 
 

जििोबा—“ज्ञािी जह िागिो त्र्ाच्र्ा थिभािास धरूजिर्ां” र्ाचा अिय काहंीं िगेळा च करिाि. 
म्हणिे ज्ञािी जह प्रकृिीचा बिंा असिो, लाचार असिो, असा अिय केला िािो. पण ज्ञान्र्ािें आपली प्रकृजि 
ज्ञािमर् बििली आहे. िो त्र्ाप्रमाणें च चालणार. िो का ि मच्र्ासारखा चालेल? ‘जिग्रहः वक कजरष्ट्र्जि’ 
र्ाचा अिय जह भलिा च करिाि. जिग्रह करूि कार् होणार? जिग्रह करूि म्हणिे प्रकृिीचा जिग्रह करूि 
कार् होणार. प्रकृजि बिलण्र्ासाठीं जिग्रह हें ित्त्ि हिें च.” 
 

क ं िर—“ज्ञािी जह िागिो त्र्ाच्र्ा थिभािास धरूजिर्ां” हें ि मचें इंग्रिीसारखें भाषािंर झालें . 
‘त्र्ाच्र्ा’ कार्? आपल्र्ा म्हणािर्ाचें िें?” 
 

गोपाळराि—“इंग्रिी म्हणिे िाईट िोडें च आहे?” 
 

जििोबा—“सियिाम कशासाठीं असिें? िामाची प िरािृजत्त टाळण्र्ासाठीं िा? त्र्ाच्र्ा म्हणिे 
कोणाच्र्ा? ज्ञान्र्ाच्र्ा. िेव्हा ंत्र्ाच्र्ा घालूि प िरािृजत्त टाळली. 
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(र्ा िंिर अवहसेच्र्ा उिूय भाषािंरासंबधंीं बोलणें चाललें ) 
 

जििोबा—“अवहसेला ‘उिूय’ भाषेंि ‘अिमि शद ि द’ म्हणिाि. त्र्ािं ‘शि’ = बलिाि हा धाि  
आहे. पण त्र्ािें पूणय अिय प्रकट होि िाहीं. म्हणूि उिंूि जह अवहसा शब्ि च जलजहला पाजहिे. प्रत्रे्क 
शब्िाभोििीं िाङ्मर्ािंील प्रर्ोगाम ळें  आपले खास भाि असिाि. िे बािूला सारूि शब्ि घेिा ंरे्ि िाहीं. 
थिराज्र्ािं िो भाि आहे िो थिािंत्र्र्ािं िाहीं. थििःला वकिा परतर्ाला िाणूि िाणिू िें झालें  िे थिािंत्र्र्! 
िंत्र शब्ि च म ळीं ‘िन्’ पासूि बिलेला आहे. ‘ि स्त्री थिािंत्र्र्महयजि’ अशा प्रकारच्र्ा थिािंत्र्र्ाच्र्ा अजिष्टिेचे 
जह आम्ही िाग्व्र्िहार करिों. थिािंत्र्र्ाला ििेािं ‘थिराज्र्’ शब्ि रे्िो. िो मोठा स िंर िाटिो. ‘र्िेमजह 
थिराज्रे्’ । राज् म्हणिे शोभणारा. सूर्य हा थिराट म्हणिे थिर्ंप्रकाश. चंद्र हा अन्र्रािा आहे. िो 
परप्रकाजशि आहे म्हणूि िे चंद्राची उपासिा करिाि िे ‘क्षय्र्लोका भिजंि’ असें आम्ही बोलि आलों. 
काजलिासािें रािा शब्ि रंज् पासूि घेिला आहे. रािा प्रकृजिरंििात् असें त्र्ािें म्हटलें  आहे. हा प्रकृजि 
शब्ि जह जकिी स ंिर आहे! आत्म्र्ाला िशी प्रकृजि िशी रािाला प्रकृजि. बापूंिीं थिराज्र्ाला पूणय शब्ि 
िोडूि जिला आहे. पूणय थिराज्र् म्हणिे गोल िि यळ. िि यळ म्हणिे च गोल. िरी जह म्हणािर्ाचें गोल 
िि यळ.” 
 

जशिािी—“िािासाहेब िेि रामिासािंा आर्यचाणतर् ठरजििाि. ‘मला भासला आर्य-चाणतर् 
िैसा’ अशी त्र्ािंीं कजििा च जलजहली आहे. पण जकत्रे्कािंा र्ािं रामिासाची र्ोग्र्िा कमी करण्र्ासारखें 
िाटिें.” 
 

जििोबा—“आहे िसें रामिासाचंें ग प्ि रािकारण. िें म्हणिाि हें िें ि मचें प्रकट आहे िें रािकारण 
च िव्हें. चर्तचलचें रािकारण कार् प्रकट आहे? त्र्ाचें रािकारण म्हणिे जिधार्क कार्यिम. त्र्ाचा 
पजरणाम व्हार्चा. पण िें रािकारण म्हणूि जिसािर्ाचें िाहीं. म्हणूि ग प्ि.” 
 

जशिािी—“रामिासािंीं िासबोध जकिी िषांि जलजहला. प्रिम कोणिा भाग जलजहला. इत्र्ाजि 
संबंधीं िाि आहेि.” 
 

गोपाळराि—“र्ा ऐजिहाजसक िािािं कार् िात्पर्य?” 
 

जििोबा—“रामिासािंीं पजहल्र्ािंा िमिाचा िशक जलजहला. मग त्र्ािंीं जिकडे जिकडे मूखं च मखू ं
पाजहले. त्र्ाचंीं लक्षणें जलजहलीं. र्ािंिर शहरािंले लोक म्हणिे पढिमूखय जिसले त्र्ािंीं त्र्ािर जलजहलें . हें 
झालें  िीजिशास्त्र. िीजिशास्त्रािंिर िैराग्र्. िीजिशिकािंिर िैराग्र्शिक आहे िा भिंृहरीचें. मिाच्र्ा 
श्लोकािं ही असें च आहे. ‘मिाचीं शिें ऐकिा ंिोष िािी’. मी जशिािीला िें सगळें समिाििू साजंगिलें  
आहे. िैराग्र् झाल्र्ािंिर भस्ति साजंगिली. आजण मग ब्रह्मज्ञािाला स रुिाि केली. परमात्मा जिश्चळ 
साजंगिला. पण प ढें चळिळ आली. त्र्ा संबधंीं ित्त्िज्ञाि पाजहिे च. म्हणिू अंिरात्मा घेिला. िो चचंल 
घेिला. िेिबलात्कार साजंगिला. १२ िािले म्हणिे िो खार्ला लाििो. हा बलात्कार झाला. अशी ही 
िासबोधाची माडंणी जिसिे.” 
 

क ं िर—“िासबोध अगिीं अव्र्िस्थिि आहे.” 
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जशिािी—“त्र्ािं िीट पाजहलें  िर व्र्िथिा आढळूि रे्िे.” 
 

गोपाळराि—“अव्र्िथिेंि जह व्र्िथिा पाहिा रे्िे.” 
 

जििोबा—“त्र्ािं व्र्िथिा िाहीं असें िाहीं.” 
 

गोपाळराि—“क राणासारखा आहे िो गं्रि.” 
 

जििोबा—“िाहीं. क राणािं ि त्र्ािं फरक आहे. मिाचे श्लोक मात्र एका बैठकींि जलजहले आहेि.” 
 

जशिािी—“बापूिींिीं म्हािारी चख्र्ािर कािंिे िी आजण ििाहरलाल कािंिाि त्र्ािं म्हािारीला 
गौणपणा जिला आहे, िें रुचि िाहीं.” 
 

जििोबा—“िें बरोबर आहे. म ळािं कािंण्र्ािं च िर थिराज्र् जमळजिण्र्ाची शस्ति िसेल िर 
ििाहरलालिींचें कािंणें थिराज्र् जमळिू ं शकणार िाहीं. िाथिजिक असें म्हणािर्ास पाजहिे होिें कीं, 
थिराज्र्सपंाििाची जििकी शस्ति ििाहरलालिींच्र्ा ज्ञािपूियक कािंण्र्ािं आहे, जििकी एका जिब यद्ध 
म्हािारीच्र्ा कािंण्र्ािं िाहीं. शकंराचार्ांिीं “र्िेि जिद्यर्ा करोिी श्रद्धर्ोपजिषिा ििेि िीर्यित्तरं भिजि” 
र्ा िचिािंील भाष्ट्र्ािं—‘िीर्यित्—िरम्’ चा ख लासा केला आहे. िें िीर्यिान् आहे मूळचें िें च कमय 
ज्ञािश्रद्धा ित्परिापूियक केल्र्ास ‘िीर्यित्तर’ म्हणिे अजधक िीर्यिान् होईल. कमय च जििीर्य असेल िर िें 
िीर्यित्तर होणार िाहीं. पण समोर च ििाहरलाल बसले होिे त्र्ा जििशीं—िेव्हा ंम्हटलें  त्र्ािंा पाहूि.” 
 

गोपाळराि—“हें ि मचें बरोबर िाहीं म्हणणें. 
 

जििोबा—“रामिास म्हणिाि. 
 

िेड्यास िेडें म्हिो नये । िमश कदाणप बोिंों नये ॥ 
िरी ि घडे णदग्िजयो । णन स्पृहासी ॥ 

 
रे्िें ख शामि करण्र्ाची गोष्ट सागंि िाहींि रामिास. जिःथपृहाची ही स्थिजि आहे. समोरच्र्ाला पाहूि असें 
म्हणणें ही ख शामि िव्हे. परिा ंच बापू म्हणाले कीं, माणसामंाणसािंली अवहसा ही काहंीं धार्तमक अवहसा 
िव्हे. ही रािकीर् अवहसा आहे.” 
 

गोपाळराि—“िसे थपष्टीकरण केलें  त्र्ािंीं. चागंलें  केलें .” 
 

“जििोबा—“लोक समििाि गाधंींची धार्तमक अवहसा आहे ही. पण धार्तमक अवहसेि 
श्वासोच्छ् िासािं िंि  मरिाि त्र्ाचा जह जिचार रे्िो. रािकारण एिढें व्र्ापक झालें  आहे कीं त्र्ािूंि आि 
कोणी स टंू च शकि िाहीं. गाधंींची थििःची धार्तमक अवहसेची दृजष्ट असली िरी रािकारणािूंि िे स टू 
शकि िाहींि. कोणी च साध  हल्लींच्र्ा स्थििींि रािकारणािूंि स टंू शकला िाहीं. िाखजििा ंका?ं 
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जशिािी—“रिींद्रिाि टागोर?” 
 

जििोबा—“हें उिाहरण अगिीं च जिरुपर्ोगी आहे. रिींद्रिािािंीं ‘ििगणमिअजधिार्क’ जलजहलें . 
सर पििी परि केली. िॅशिॅजलझममध्र्ें कार् आहे पहा.” 
 

गोपाळराि—“रािकारणापासूि िे अलग समििा ंरे्ि िाहींि.” 
 

अच्र् िराि—“रिींद्रिािािंीं आिारी असूि जह रॅिबोि बाईंिा उत्तर जिलें .” 
 

क ं िर—“अरविि घोष?” 
 

जशिािी—“पूिीं त्र्ािंीं रािकारण केलें  होिें च.” 
 

जििोबा—“पूिींचे राहंू िे. आि त्र्ािंीं र् द्धाला ३,५०० रुपरे् जिले.” 
 

जशिािी—“रामकृष्ट्ण?” 
 

जििोबा—“हें एक असें उिाहरण जिसिें. पण िे िड होिे. चागंल्र्ा अिािें िड होिे. त्र्ाचं्र्ा 
िळेची पजरस्थिजि जह जभन्न होिी. ििाजप सिय बंगालच्र्ा रािकारणाला थफूर्ति िेणारी पे्ररकिा त्र्ाचं्र्ािं 
होिी. त्र्ािंीं पे्ररक रािकारण केलें  असें जह म्हणिा ं रे्ईल. जििकेािंिाचें िर थपष्ट च आहे रािकारणी 
िळण.” 
 

जशिािी—“पण रामकृष्ट्ण जमशिमध्र्ें रािकारण करंू िरे् असा त्र्ािंीं जिबधं घािला आहे. आजण 
जििकेािंि वहि थिािचें जहि रािकारणािं िसूि धमामध्र्ें आहे असें म्हणि असि.” 
 

जििोबा—“रािकारणाचा ल चे्चजगरी—फसिजेगरी असा काहंींसा अिय होिा म्हणिू. पण त्र्ािंा 
अथपृश्र्िाजििारण मान्र् होिें. िजरद्रिारार्ण शब्ि त्र्ाचंा च.” 
 

(प ढें मोििेींच्र्ा थिर्ंसेिकासंंबंधीं बोलणें जिघिू मंडळी परि िालिाडीस रे्ऊि पोंचली.) 
 

* * * 
 

िारीख ३१ िािेिारी १९४२ िालिाडी. शजििार. आि पूज्र् जििोबा बापूिींकडे सेिाग्रामला गेले. 
प्रािंिा झाल्र्ािर थिाि करूि, िाथिा करूि िमिालालिींिीं पाठजिलेल्र्ा बलैाचं्र्ा गाडींिूि 
िमिालालिींच्र्ा झोपडीिर गेले आजण त्र्ाचं्र्ासह शगेािंला िाऊि १० िाििा ं परि आले. बाळूभाई 
झोपडींि रे्ऊि बसले. त्र्ािंीं प्रश्ि जिचारण्र्ास स रुिाि केली. 
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बाळूभाई—“थिाध्र्ार्ासाठीं कार् करािें िें आपण सागंा. मी चखा कािंण्र्ाच्र्ा िळेीं गीिा म्हणि 
असिों. पण आणखी कार् करािें िें स चिा. बापूिींिीं अिासतिीर्ोग जलजहला. त्र्ािं मूळ श्लोक जिले 
िाहींि. केिळ अिय जिला आहे. िो अिय िाचिा ंिाचिा ंिें समाधाि होिें िें श्लोक म्हणिू होि िाहीं.” 
 

जििोबा—“ठीक आहे.” 
 

बाळूभाई—“रे्िें प्राियिेंि रामार्ण म्हणिाि. त्र्ाच्र्ापूिीं अिय िाचिाि. त्र्ा अिाि गोडी लागिे, 
िेिढी रामार्ण िाचिािं िाटि िाहीं.” 
 

जििोबा—“माझें उलट आहे. मूळ ि ळशीरामार्ण गािािंा काहंीं जिशषे च आिंि होिो. कालचा िो 
रामार्णािंला जिचार जकिी मध र होिा!” 
 

रामिणरि जे सुनि अघाहीं । 
रसणिरे्ष जाना णिन्द्ह नाहीं ॥ 

 
रामचजरत्र ऐकूि िे िृप्ि होिाि त्र्ािंा रामचजरत्राचें रहथर्च कळलें  िाहीं. हा फार च महत्त्िाचा जिचार 
आहे.” 
 

बाळूभाई—“व्रिजिचार मी िेलमध्र्ें िाचीि असे. त्र्ािं जह समाधाि होई. पण आणखी काहंीं स चिा 
म्हणिे त्र्ाप्रमाणें रोि करीि. सूि कािंणें झालें  च पाजहिे िसा थिाध्र्ार् झाला च पाजहिे. त्र्ा जशिार् 
िेिािर्ाचें िाहीं िर च िें होईल.” 
 

जििोबा—“गीिा, व्रिजिचार, गीिाबोध—हे च आपले म ख्र् वचििाचे गं्रि. ज्ञािेश्वरी त्र्ािं च 
आली. अि भिािर उभारलेले गं्रि च पाह्यचे.” 
 

बाळूभाई—“(ि ःजखि थिरािें) ि सरी गोष्ट माझ्र्ा जठकाणीं असलेल्र्ा ‘इस्न्फजरऑजरटी 
कॉम्प्लेतसची’. 
 

जििोबा—“इस्न्फजरऑजरटी काँप्लेतस?” 
 

बाळूभाई—“र्ा कासाऱ्र्ाच्र्ा फेल्र् अरपासूि माझ्र्ा हािूि काहंीं च झालें  िाहीं, हा एक न्र्िूिेचा 
जिचार िेहमीं डोळ्र्ासंमोर रे्िो.” 
 

जििोबा—“त्र्ाला इस्न्फजरऑजरटी कॉप्लेतस म्हणिा ंरे्णार िाहीं.” 
 

बाळूभाई—“िाहीं त्र्ाला िसें म्हणिा ंरे्णार िाहीं. पण आिा ंग्रामसेिचेा जिचार काढला कीं पोटािं 
धथस च होिें.” 
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जििोबा—“बाळूभाई, ि मच्र्ा कासाऱ्र्ाचें फेल्र् अर झालें  िसें इिें जह पाचं िहा प्रर्ोग जिष्ट्फळ 
ठरले. असें व्हािर्ाचें च. ि मच्र्ा कासाऱ्र्ाचें असें झालें  कीं, ि म्ही िेिें िाऊि बसला पण खाििेशच्र्ा 
मंडळींिीं ि मच्र्ा कामाची उपेक्षा केली. ि म्ही िेिें ि राहिा ं परि र्ािें असें बोलंू लागले. मी िल्लभला 
स रगािंला पाठजिले आहे. त्र्ाला प्रिम िर िेिूि कोणी माणूस जमळणार िाहीं, अशी कल्पिा जिली होिी. 
त्र्ािें िेिूि माणसें जिमाण करािी ही दृजष्ट ठीक च होिी. पण त्र्ाच्र्ा पाजठशीं आमचें सगळें मंडळ आहे. 
आम्ही त्र्ाला आर्सॉलेट केला िाहीं. मी ि मच्र्ाकडे पढंरीला पाठजिला. अच्र् ि, िाडेंकर िेिें होिे. पण 
सगळी बाहेरची मंडळी. खाििेशिें माणसें जह जिलीं िाहींि. गािं िर्ार करािर्ाचा िर कार्यकिा मि ष्ट्र् 
एकाकी पडूि उपर्ोगी िाहीं. िसें पाजहलें  िर आमच्र्ापाशीं िाथिींि िाथि उपर्ोगी माणूस म्हणिे िल्लभ. 
पण त्र्ाला िेिें पाठजिल्र्ािर इकडचीं कामें—िालिाडीचीं—काहंीं कमी होिाि च. िरी िसें आम्ही मिािं 
जह आणीि िाहीं. उलट िल्लभकडे महािू पाठजिला. पंढरी आहे च. अशीं माणसें मी पाठिीि च गेलों. 
जलजबर्ामध्र्ें रॉमेलला मिि पाठििू जहटलरिें त्र्ाचा ििा िाढििू त्र्ाला उत्साह जिला च. आि च 
िियमािपत्रािं िाचलें  हें. परािर् झाला म्हणूि परि बोलािलें  असिें िर कार् झालें  असिें? मागच्र्ा 
मंडळािें असा सिि पावठबा द्यािर्ास हिा च. जशिार् ि सरें असें कीं खेड्ाच्र्ा कामािं िोडें र्श 
जमळालें—िसें ि मच्र्ा कासाऱ्र्ाला रथिा केला—त्र्ाचा िोडा उत्साह आला होिा—िर िो उत्साह, िें 
िोडेंसें र्श भोगूं िेिा ंकामा िर्ें. त्र्ाचा उपर्ोग करूि आणखी कामें काढीि च गेलें  पाजहिे. स रगांिला 
िस्त्रथिािलंबिािं िोडें पाऊल प ढें पडिाचं लगे च सफाई काढली. आिा ं िेिली शाळा घेिली. घाण्र्ाचें 
काम केलें . एकामागूि एक िे आपले जिधार्क १३ म दे्द िे सगळे गािंािं जसद्ध झाले पाजहिेि. आिा ंच 
िमिालालिींशीं बोलणें झालें  आहे. िेिें गािंािं सितं्र गाईच राखािर्ाच्र्ा अशी र्ोििा करािर्ाची आहे. 
असें करीि गेलें  पाजहिे. एका गािंीं अिेक रीिींिीं काम स रू केलें  पाजहिे.” 
 

बाळूभाई—“खाििेशािं र्ा दृष्टीिें कार् करािें?” 
 

जििोबा—“ि म्ही असें करा. पजहल्र्ािंा िेिल्र्ा सगळ्र्ा सथंिाचंी र्ािी करा. िेिें अगिीं च 
अशतर् होईल त्र्ाखेरीिच्र्ा सिय सथंिा गाठंा. व्र्ार्ामशाळा, बोजडंगें, हार्थक लें , शाळा, लार्ब्रऱ्र्ा, अशी 
सगळी माजहिी काढा. प्रत्रे्क साियिजिक सथंिा िमूि पाजहिे. मग ग्रामसेिािृत्ताचा प्रचार करािा. लढाईचें 
भर् वहि थिािला ििळ आलें  आहे. ग्रामोद्योगाजशिार् आिा ं चालणार िाहीं. प्रत्रे्क खेड्ािें थिािलंबी 
बिलें  पाजहिे र्ा म द्यािर सरकारचें ि आमचें कॉमि ग्राऊंड आहे. सरकारला जह िें पाजहिे च आहे कारण 
सरकार र्ा िळेीं कोणिी च व्र्िथिा करंू शकि िाहीं. ग्रामसेिेंिील फेल्र् अरपासूि आपणाला ििीि काहंीं 
िरी जशकिा ंआलें  पाजहिे. 
 

(र्ािंिर बाळूभाईिंीं जििोबािींच्र्ा पजश्चम खाििेशमधील िौऱ्र्ाच्र्ा कार्यिमासबंंधीं बोलणें केलें . 
११-११॥ िािले होिे. जििोबा िेिण घेि होिे. मंडळी जह िेिण्र्ासाठीं उठली.). 

 
* * * 

 
१ फेब्र िारी १९४२ रजििार. आि गोसेिासंमेलिाचा जििस. पू. िमिालालिींिीं गोसेिचेें कार्य 

हािीं घेिल्र्ापासूि एक च ध्र्ास घेिला. वहि थिािािं गोिशंस धारणा कशी व्हािी र्ा च वचिेिें त्र्ािंीं 
गोप रीमध्र्ें प्रभािकाळापासूि जििेपरं्ि िाथिव्र् केलें . गाईच्र्ा महाि प्रश्िासाठीं त्र्ािंीं ही पजरषि 
बोलािली. अध्र्क्ष पजंडि मििमोहि मालिीर् जिर् ति केले. पण त्र्ाचं्र्ा अशति ि िृद्ध स्थििीम ळें  िे 
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उपस्थिि राहंू शकले िाहींि. त्र्ािंीं आपला संिेश पाठजिला. मग ि सरा अध्र्क्ष कोण होणार? र्ा पजित्र 
कार्ाला िसा च पजित्र माणूस पाजहिे. ब जद्धमान् असूि जह िमिालालिींची श्रद्धा अपार. त्र्ािंीं 
जििोबािींिा अध्र्क्ष केलें . सकाळीं ८ िाििा ं जित्र्ाप्रमाणें जफरण्र्ासाठीं जििोबा गेले असिािंा थिामी 
आिंि म द्दाम पजरषिेंिील जिषर्चचेच्र्ा दृष्टीिें चचा करण्र्ास आले होिें. ि पारीं बरोबर िोि िाििा ं
पजरषिेला स रुिाि झाली. ऑल इंजडर्ा काँगे्रसकजमटीसाठीं उभारलेल्र्ा भव्र् िट्टट्याच्र्ा मंडपािं च 
पजरषिेला स रुिाि झाली. पजरषिेला गोिशं स धारणेबाबि प्रर्त्ि केलेले १२ िज्ञ आलेले होिे. 
गोसेिासंघाचे ६५ सभासि उपस्थिि होिे. जशिार् पू. बापूिी, महािेिभाई, काका कालेलकर, 
जकशोरलालभाई, सिीशचदं्र िासग प्िा, कथि रबा, घिश्र्ामिास जबरला इ. १४ प्रम ख बडीं माणसें होिीं. 
त्र्ाजशिार् पे्रक्षकसम िार् होिा िो िगेळा च. उंच व्र्ासपीठािर मोठे लोड ठेिले होिे. त्र्ाला टेकूि 
बापूिी, बा, रािक मारी अमृि क ं िर, सरिार िािारवसग अशी मंडळी बसली होिी. जििोबा अध्र्क्ष 
असल्र्ाम ळें  िे जह बसले होिे. राधाजकसििी सभेचें काम करण्र्ासाठीं हालचाल करणारा हरकाम्र्ा अशा 
भजूमकें ि व्र्ासपीठाखालीं बसले होिे. पू. िमिालालिी जह व्र्ासपीठाििळ च बसले होिे. लाऊड 
थपीकरची व्र्िथिा होिी. ििेंमािरम् गीि झालें . बापूिींचें उद्घाटिाचें भाषण झालें . महािेिभाई जरपोटय 
घेि च होिे. कन्नू गाधंींिीं आपला कॅमेरा सज्ज ठेििू पू. बापू ि जििोबा र्ाचंा फोटो काढला. र्ा िळेीं 
आकाशािं एकाएकी ढग िमले. टपाटंपीला स रिाि झाली. जििोबािींचें अध्र्क्षीर् भाषण स रू झालें . 
त्र्ािंीं लाऊड थपीकरचा उपर्ोग केला िाहीं. भाषण िीटपणें ऐकंू रे्ईिा. िशािं िरच्र्ा िट्टट्यािूंि 
व्र्ासपीठािर बापूिींच्र्ा डोतर्ािर पाणी गळणार असा रंग जिसूं लागला. ओम् (िमिालालिींची म लगी) 
उठूि कथिूरबािंा पाघंरण्र्ाला शाल घेण्र्ाचा आग्रह करंू लागली. ि सरी मडंळी उठली. एकािें 
बापूिींच्र्ा डोतर्ािर मोठी पराि च धरली. मोठा हंशा जपकला. जििोबािींचें भाषण चालू च होिें. त्र्ािंा हा 
एिढा मोठा हंशा कां जपकला हें समिेिा. मग िमिालालिींिीं त्र्ाचें कारण साजंगिलें . जििोबािींिीं 
प ढील आशर्ाचे भाषण केलें . “जप्रर् बधं भजगिींिो, मी एक िंगली ििािर आहे. मला शहरी सभ्र्िा माहीि 
िाहीं. उपजिषिाला आरण्र्क म्हणिाि. आरण्र्क म्हणिे िंगली िाङ्मर्. त्र्ािं ईश्वराचें िणयि आहे. िो 
कोणाची पिा करीि िाहीं. कोणाशीं बोलि िाहीं. िशी च माझी स्थिजि आहे. मराठी भाषेंि जह िरबारीपणा 
िाहीं. मी लेखी व्र्ाख्र्ाि िेि िाहीं. कारण माझी िशी पद्धजि िाहीं. गोसेिासंघ र्ा िािंाकडे प्रिम लक्ष 
िेऊं. गो-सेिा हेि पूियक िापरलेला शब्ि आहे. आम्ही कोणाचें जह रक्षण वकिा िाश करंू शकि िाही. म्हणिू 
सेिा शब्ि आहे. ििेािं गाईच्र्ा सेिचेें िणयि आहे. गाई ५०/५० शरे िूध िेि. गाईम ळें  प जष्ट जमळिे. गार् 
शरीराला शोजभििं बिजििे, असे ििेािं उल्लखे आहेि. सेिा करण्र्ािं उपर्ोगहीि सेिा िको. आजण 
सेिाहीि उपर्ोग िको. हें सूत्र लक्षािं ठेिािें. गार् पाळिािंा थिेहमर् िियि ठेिल्र्ािें जिचें िूधं िाढिें. हा 
पििारच्र्ा िामिेिचा अि भि आहे. काजलिासािें गोसेिाचा आिशय “स्थििःस्थििाम श्चजलिः प्रर्ािा”ं र्ा 
श्लोकािं िाखजिला आहे. सघंासंबधंीं जह जिचार केला पाजहिे आि साजंघक प्रर्त्िाजशिार् गोिशं स धारणें 
शतर् िाहीं. गाईचें च िूधिूप िापरंू अशी प्रजिज्ञा घेणें आि अत्र्ािश्र्क आहे. गार् आजण म्हैस र्ाचं्र्ा 
ि लिेंि म्हैस मागें पडिें. कारण जिच्र्ा टोणग्र्ाचा उपर्ोग िाहीं. बैल खाऊि रॅतटर िारा शिेी केली िर? 
असा जह प्रश्ि जिचारला िािो. पण माििसमाि िाढेल िसिसें मासंाशि परिडणार िाहीं. र् रोप 
अमेजरकें ि जह हें लक्षािं रे्ि चाललें  आहे. म्हणिू च ििेािं 
 

गोणभिरेि अमकि दुरैिाम् । 
यिेन कु्षधं पुरुहूिं णिश्वम् । 
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हें िचि आलें  आहे. िेव्हा ंप्रत्रे्कािें गाईची सेिा करािी. आजण खािी ग्रामोद्योग, गोसेिा ही सिय एक च 
सकलागं जिधार्क दृजष्ट ठेििू काम करािें.” 
 

र्ािंिर प्रिापसेठिींिीं एक ठराि माडंला ि त्र्ाचें िािारवसग र्ािंीं समियि केले. आजण आिचा 
कार्यिम समाप्ि झाला. 

 
* * * 

 
िारीख २ फेब्र िारी १९४२ िालिाडी. सकाळची प्राियिा. पू. जििोबािंीं वहिींि प ढीलप्रमाणें प्रिचि 

केलें— 
 

मैं िेख रहा हंू जक हमारे कार्य िैसे होिे चाजहए िैसे िहीं होिे । िैसे काम िो चल रहा है । और बाहर 
के आिमी भी िेखिे हैं । लेजकि िैसे होिा चाजहए, िैसे प्रफ जल्लि िीखिा चाजहए िैसे िहीं होिा है । इसका 
कारण ईश्वर पर भरोसा रखिे की िृजत्त हमारे में िहीं है । र्ािी जिििा रस हमको इि कामों में आिा है 
उििा ईश्वर की प्राियिा में िहीं आिा है । 
 

हमारे सब काम भी ईश्वर की प्राियिा है ऐसा ही मैं माििा हंू । लेजकि ईश्वर की प्राियिा में हमको रस 
िहीं है इसी जलए हमारे सब कामों में ईश्वर की उपासिा ईश्वर के साि अि सधंाि िहीं है । िैसा अि सधंाि 
होिे से हमारे कामों में िो िगे, िो थफूर्ति आिी चाजहए िह आ सकिी है । इसकी जमसाल हमको हमारे 
संकल्प में ही जमलिी है । एक जिश्चर् कर लेिे में हमको कैसे होगा इसमें क छ जिक्कि आरे्गी तर्ा ऐसी वचिा 
रहिी है । लेजकि अगर सकंल्प जिश्चर् उजचि है िो ऐसी जफकर हमको करिी िहीं चाजहए । ऐसी जफकर 
करिे से ईश्वर पर हम भरोसा रखिे िहीं है ऐसा जसद्ध होिा है । र्ािी हमारे में भस्ति िहीं है । 
 

मैं िेखिा ंहंू जक प्राियिा के िख्ि पर बािजचि होिी है । मीवटग भी रखिे हैं । चचा भी कर लेिे हैं । 
इि बािों से पिा चलिा है जक हमको प्राियिा में जकििी जिलचथपी है । जििका जिश्वास जह िहीं है उिको रे् 
बाि लागू िहीं होिी । िैसे हमारे काम चमालर् आजि िेखिे को लोग आिे हैं । िैसे हमारी प्राियिा भी अगर 
समृद्ध हो, भस्तिर् ति हो, िो लोग आर्ेंगे । लेजकि लोग आिे के जलए हमको क छ करिा िहीं है । हमें 
प्राियिा में इििे मग्ि हो िािा चाजहए जक लाखों आिमी हमारी प्राियिा में सम्मीजलि है ऐसा हमको लगिा 
चाजहए । बापू भी इस बाि को हमारे सामिे सत्र् अवहसा के रूप में रखिे है । भस्ति, सत्र्, अवहसाजि व्रिों 
के जसिार् िो हो िहीं सकिी । भस्ति और सत्र्अवहसाजि व्रिों में फकय  िहीं है । और एक बाि ध्र्ाि में रखिी 
चाजहए । र्हा ंप्राियिा में आिेिाले लोगों को ऐसा िहीं समझिा चाजहए जक हम प्राियिा में आिें हैं और िूसरे 
आिे िहीं है । ऐसा जिचार करिेिालों की प्राियिा प्राियिा िहीं है इ. इ. इ. 

 
* * * 

 
२ फेब्र िारी १९४२ िालिाडी. सार्कंाळची प्राियिा. प्राियिेिंिर जििोबा म ख्र्िः जिणकरािंा उदे्दशिू 

म्हणाले— “आपल्र्ा रे्िें २५ जिणकर आहेि. म्हणिे २५ क ट ंबाचंी जमळूि १०० माणसें झालीं. जशिार् 
आश्रमचीं माणसें आहेि च. र्ा सिांिीं संध्र्ाकाळच्र्ा प्राियिेंि हिर राजहले पाजहिे. ज्र्ािंीं काहंीं काम 
आहे, िे आिारी आहेि, असे काहंीं लोक िाहीं हिर राहंू शकणार. पण बाकी बह िेकािंीं हिर राजहलें  
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पाजहिे. प ष्ट्कळ जठकाणी ७ जििसािंीं िमिू ३/३ िास भिि करिाि. िसें रे्िें िाहीं. त्र्ाची िरूर जह 
िाहीं. जिणकरािंा ि इिरािंा जििसभर काम असिें. त्र्ािंीं िीि िास रात्रीं िागणें र्ोग्र् िाहीं. परंि  रोि 
र्ा जठकाणीं भिि चालिें. प्राियिा होिे. त्र्ािं १५/२० जमजिटें िािाि. र्ािं िेिाची भस्ति रे्िे. िेिाची 
भस्ति जििसभर भिि केल्र्ािें होिें असें िाहीं. िारिाचंी गोष्ट आहे. सकाळीं उठािें भिि करािें. ि पारीं 
जभक्षा मागािी. प न्हा ंभिि करािें असा त्र्ाचंा जििसभराचा कार्यिम होिा. िारिािंा आपल्र्ा भतिीचा गिय 
झाला. परंि  भगिान् म्हणाले माझा श्रेष्ठ भति एक शिेकरी आहे. त्र्ा शिेकऱ्र्ाचा कार्यिम म्हणिे सकाळीं 
उठािें, रामराम करािें. शिेािं िािें. काम करािें. ि पारीं िोडी भाकर खािी. प न्हा ंकाम करािें. संध्र्ाकाळीं 
िकूि गेल्र्ािर जिििािंा िोडे िािं घ्र्ािें. असा त्र्ाचा कार्यिम होिा. िारिािंा मोठें आश्चर्य िाटलें . हा 
भति कसा आजण श्रेष्ठ भति कसा? िेव्हा ंभगििंािंीं िारिािंा काठोकाठ िेलािें भरलेलें  एक भाडंें िेऊि िें 
एके जठकाणीं पोंचजिण्र्ास साजंगिले. िारि त्र्ाप्रमाणें िें भाडंें घेऊि गेले. िरा इकडे जिकडे लक्ष गेले 
असिे िर कार् झालें  असिें? (कार् रे िामिेि? प्राियिेंि ििळ बसलेल्र्ा एका जिणकराच्र्ा म लाला 
उदे्दशूि—काहंीं उिर रे्ि िाही. हे पाहूि—ि झें लक्ष िाहीं िाटिें?—एक िण ि सरा जिणकराचा म लगा 
उत्तर करिो—िेल साडंलें  असिें) हं, मग भगििंािंीं जिचारलें  िारिाला िेलाचें भाडें िेि असिािंा भिि 
केलें  का? माझें जकिी िळे थमरण केलें? िारि म्हणाले सगळें लक्ष िेलाकडे होिें. भिि कसें. करणार? 
आजण आपलें  थमरण िरी कसें होणार?—भगिान् म्हणाले—जििसभर कष्ट करूि िोडें सकाळीं संध्र्ाकाळीं 
भिि म्हणणारा शिेकरी म्हणूि च खरा श्रेष्ठ भति आहे. िो ससंारी असूि माझें थमरण करिों—कष्ट करूि 
िकला असला िरी करिो िेव्हा ंिारि समिले. (ििळ बसलेल्र्ा जिणकराच्र्ा लहाि म लाला हािािें 
हलििू—समिलें  का िामिेि?—हंसला—झालें .) सार्पं्राियिा संपली. 

 
* * * 

 
३ फेब्र िारी १९४२. ि पारीं बिाििाडींि जििोबािी िाि असिा ंस रेंद्रिींबरोबर िािा िऱ्हेची चचा 

झाली. त्र्ािं र्ंत्रासबंंधीं जििोबािींिीं प ढीलप्रमाणें पृिक्करण माडंलें  : 
 

र्ंते्र, िीि प्रकारची. 
 

(१) जििाशक—बंि का, िोफा, टॅतस, िगैरे. र्ा र्ंत्राचंा सियथिी जिषेध च करािर्ास पाजहिे. हीं 
जिजषद्ध र्ंते्र. 
 

(२) अत्र् त्पािक—उिाहरणािय, मोठमोठे र्ाजंत्रक कारखािे—प्रािजमक गरिाचं्र्ा िथिू सोडूि 
अशीं र्ंत्रें मर्ाजिि िापरण्र्ास हरकि िाहीं. 
 

(३) गत्र् त्पािक—उिाहरणािय टेजलफोि, मोटार इत्र्ाजि, र्ा र्ंत्राचंा थिीकार करिा ंरे्ईल पण 
त्र्ाचंें अिलंबि िको. 

 
* * * 

 
३ फेब्र िारी १९४२ मंगळिार, िालिाडी. आि िेठालालभाई आले. त्र्ािंीं अिंिपूरच्र्ा आपल्र्ा 

कामािंल्र्ा अपर्शासंबधंीं जििोबािंा जिििेि केलें . िेहमीप्रमाणें ८ िाििा ंसकाळीं त्र्ाचं्र्ाबरोबर बाळूभाई, 
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जशिािी, रामेश्वरिी, क ं िर इत्र्ाजि मंडळी जफरण्र्ासाठीं गेली. बोलणें म ख्र्िः िेठालाल भाईशीं चाललें  
होिें. आकाशािं अभे्र आलीं होिी. पाण्र्ाचे वशिोडे िोडे पडि होिे. िेठालालभाईंच्र्ा बोलण्र्ािं म ख्र्िः 
२०/२५ िष ेत्र्ािंा िो अि भि आला िो जिराशाििक होिा अशा िऱ्हेचा भाि होिा. मधूि च िे म्हणाले—
“लोकािं चैिन्र्ाचें इंिेतशि िेण्र्ाची िरूरी आहे. केिळ सेिचेी फॅतटरी काढूि होणार िाही.” त्र्ािर 
जििोबा म्हणाले—“चैिन्र्ाचें इंिेतशि समािाला जिलें  पाजहिे ही गोष्ट खरी च. पण इंिेतशि काहंीं सिय 
शरीरभर िेि िाहींि. इिेंतशि अम क एका थिािीं च द्यािर्ाचें असिें. त्र्ा जठकाणी इंिेतशि जिलें  कीं सिय 
शरीरभर फैलाििें. िें थिाि म्हणिे आपण थििः.” 
 

आि गोप रीमध्र्ें गोसेिासंघािंफे गोसेिचे्र्ा बाबिींि जिशषेज्ञ लोकाचंी सभा भरािर्ाची होिी. 
त्र्ाम ळें  गोप रींि जििोबा मंडळींसह गेले. िेिील पजरश्रमालर्ािं िोडा िळे झाला. मगि रहाटािर िोन्ही 
हािािंीं कािंणाऱ्र्ा सव्र्साची बार्ा, साध्र्ा रहाटािर सरासर सूि कािंणारी म लें , िकलीिर कािंणारी 
म लें , हा सिय िेखािा कोणाला जह सद्गजिि करणारा होिा. र्ा जठकाणीं खाडंणजिचरण्र्ाचे प्रर्ोग आिा ं
झाले पाजहिेि अशा िऱ्हेची सूचिा िेिील व्र्िथिापक हैिर र्ािंा िेऊि जििोबा पजरश्रमालर्ाच्र्ा बाहेर 
पडले. गोप रींिील सभेच्र्ा थिािीं आले. िेिें ११ िािेपरं्ि जिशषेज्ञ लोकाचंी चचा झाली. 

 
* * * 

 
३ फेब्र िारी १९४२ सकाळची िळे. स मारें ६–६॥ चा स मार. िालिाडीची झोंपडी, जििोबा आजण 

क ं िर र्ाचंी थिराज्र्शास्त्राच्र्ा प्रथिाििेसबंंधीं चचा चालू असिािंा— 
 

जििोबा—“िंू िेहमीं व्र्ाकरणाच्र्ा खटपटींि असिोस. काहंीं जिचारदृष्टीिें का स चिीि िाहींस?” 
 

क ं िर—“व्र्ाकरणाच्र्ा जशजिलिेिें लोकाचं्र्ामध्र्ें एक जछद्र पडिें. िें ि पडािें म्हणूि मी 
व्र्ाकरणाची चचा करिो.” 
 

जििोबा—“मला जशजिलिा िको च आहे. पण लोकािंा प्रर्ोगथिािंत्र्र् जिलें  पाजहिे.” 
 

क ं िर—“मी केिळ जशजिलिा रे्ऊं िर्ें र्ा दृष्टीिें पाहिों.” 
 

जििोबा—“मी िोन्ही दृष्टींिीं पाहिों.” 
 

* * * 
 

४ फेब्र िारी १९४२ ब धिार. िालिाडी. आि पाऊस पडि असल्र्ाम ळें  प्राियिा झोपडींि झाली. 
सूर्यभाििें ‘मि िा रामिामरस पीिे’ हें पि म्हटलें . प्राियिा संपल्र्ािर जििोबा वहिींि बोलले. 
 

काल िेठालालभाई माझ्र्ाशीं बोलले. प ष्ट्कळ जिथिारपूियक त्र्ािंीं आपलें  म्हणणें साजंगिलें . त्र्ािंीं 
लक्षमीिासभाईंबरोबर रामेश्वरला काम केलें . िंिर जबिोजलर्ा आजण आि १०–१२ िषें झालीं अिंिपूरला 
त्र्ािंीं काम केलें . अशीं २०–२२ िषें त्र्ाचंीं र्ा कामािं गेलीं. परंि  हल्ली त्र्ािंा त्र्ाचें सहकारी सोडूि गेले 



 अनुक्रमणिका 

असूि फति एक च गृहथि त्र्ाचं्र्ाबरोबर राजहले आहेि. त्र्ाम ळें  त्र्ािंीं पूिीं िो कामाचा जिथिार केला 
होिा, अिेक गािंािं त्र्ाचंें काम चाललें  होिें, िें त्र्ािंीं सिय सोडूि जिलें  आहे. आजण िे र्ा जिणयर्ािर आले 
आहेि कीं, बाह्य काम खािी वकिा गोरक्षण वकिा कोणत्र्ा जह सेिचे्र्ा कामाचा लोभ हा बरोबर िसूि 
व्र्तिीचा जिकास होईल, त्र्ा मािािें आसपास सेिा करणें हें च खरें आहे. त्र्ाचं्र्ा भाषेंि असें केलें  िाहीं 
िर सेिा होि िाहीं. पण सेिचेी फॅतटरी होिे. र्ा त्र्ांच्र्ा जिचाराप्रमाणें त्र्ाचंी पूिीची सिय प्रिृजत्त आिा ंबंि 
झाली आहे. हा जह जिचार त्र्ािंा कधीं कधीं रे्िो कीं, बाह्य आडंबराचा त्र्ाग करािा हा िो माझा हल्लींचा 
जिचार आहे त्र्ािं जह काहंीं अजिशर्िा रे्िे कीं कार्, वकिा िी जह एक बाह्य िथि  िर होि िाहीं? पण िें 
कसें जह असो, बाह्य आडंबर सोडूि व्र्तिीचा थिाभाजिक जिकास होऊि काम व्हािर्ाचें िर प ढील पाचं 
गोष्टींची िरूर आहे असा त्र्ािंीं जिष्ट्कषय काढला. पजहली गोष्ट भस्ति पाजहिे. ि सरी गोष्ट िें करू िरे् िें 
करंू िरे् आजण िें केलें  पाजहिे िें अिश्र् केलें  करािें. म्हणिे ही िीजि झाली. जिसरी गोष्ट आपल्र्ा 
शरीराकडूि काहंीं िरी कार्य झालें  पाजहिे रोि. म्हणिे माझ्र्ा भाषेंि हें शरीरश्रमाचें व्रि झालें . र्ािंिर 
चििी गोष्ट त्र्ािंीं साजंगिली कीं, काहंीं िरी एकमेकािंर उपकार झाला पाजहिे. अशा पाचं गोष्टी त्र्ाचं्र्ा 
अि भिाच्र्ा म्हणिू मीं ऐकल्र्ा. मला ही गोष्ट लहािपणापासूि च माहीि होिी—म्हणिे अगिीं 
थिाभाजिकपणें च होिी. मी बाह्य अिडंबराला कधीं च महत्त्ि िेि िसे. त्र्ाम ळें  माझ्र्ाभोििीं हल्लीं िरी बरें 
च काम उभें झालें  असलें—िें र्ोग्र् च आहे—िें अथिाभाजिक उभें केलें  िाहीं—िरी खािी, चमालर् र्ा सिय 
प्रिृिींि माझी एक च दृजष्ट आहे. िी म्हणिे श द्धीची व्र्तिीची श जद्ध होण्र्ाला आिूबािूला िािािरण उभें 
असलें  म्हणिे मिि होिे र्ा दृष्टीिें, साम िाजर्किेसाठीं र्ा गोजष्ट करािर्ाच्र्ा आडंबरासाठीं िव्हे. 
िािािरणाप्रमाणें च व्र्तिीच्र्ा श द्धीचें माप, श द्धीची कसोटी पाहण्र्ासाठीं जह उपासिेच्र्ा दृष्टीिें ज्र्ा गोष्टी 
आपण करंू त्र्ा गोष्टींची साम िाजर्क िरूरी आहे. अजभजे्ञची कल्पिा ही र्ा च दृष्टीिें मी केलेली आहे. पेळू 
त्र्ाम ळें  प ष्ट्कळसे हािािं रे्िील आजण िे िेिा ंरे्िील अशी अजभजे्ञची गोष्ट िाहीं. आजण िसा जिचा मी प्रसार 
केला ंिाहीं. गोसेिासंघाचे सभासि करण्र्ाचे ज्र्ा िऱ्हेिें केलें  िाि आहे. र्ा िऱ्हेिें अजभजे्ञचा प्रसार केला 
िाहीं. र्ाि मी गोसेिासंघाची वििा करीि िाहीं, अजभजे्ञची सूचिा माझ्र्ा र्ा उपासिेंि िे सहमि आहेि, 
ज्र्ाचंा काहंीं रे्िें आध्र्ास्त्मक संबधं आहे अशािंा च मी प्रार्ः केली आहे. अजभजे्ञसंबधंीं मीं साजंगिलें  आहे. 
आिा ंही अजभज्ञा चालू व्हािर्ास पाजहिे. मी थििः िेि िसे आिापंरं्ि अजभज्ञा. िागपूरिेलमध्र्ें स रिाि 
केली. र्ा मजहन्र्ाची अजभज्ञा राजहली आहे माझी. किय ही फार भर्ंकर िथि  आहे. पण िर अजभजे्ञची ही 
कल्पिा ि म्हालंा पटणार िाहीं आजण ि म्ही मला सोडूि जिलें  िरी माझा उत्साह म ळीं च कमी होणार िाहीं 
मी एकटा पडेि. पण िें शतर् िाहीं. कारण ही िथि  मी लहािपणापासूि जशकलों आहे िासबोधािूंि :— 
 

ज्ञािी आजण उिास । सम िार्ाचा हव्र्ास 
 
मी कोणी ज्ञािी िाहीं. परंि  साधकाभोििीं साधिा करणारे उभे रहािर्ाचे च हा माझा अि भि आहे. 
लहािपणापासूिचा अि भि आहे. िेव्हा ंिेठालालभाईंचा िो अि भि भस्ति, िीजि, शरीरपजरश्रम, परोपकार 
प्राियिा िो लक्षािं ठेििू थििःची श जद्ध ि साम िाजर्क साधिा र्ा गोजष्ट साधल्र्ा पाजहिेि. 
 

ि सरी गोष्ट िेिशमांचें पत्रक. िें त्र्ािंीं माझ्र्ाकडे पाठििू जिलें  आहे. भ्रािृमंडळ थिापण्र्ासाठीं िें 
पत्रक काढलें  आहे. भ्रािृमंडळािं िे ब्रह्मचर्ािें आजण अिैिजिक राहिील त्र्ािंा च घेण्र्ाि रे्ईल. अशी 
कल्पिा आहे. म्हणिे त्र्ािंल्र्ा म ख्र् िोि िथि  आहेि. ब्रह्मचर्य आजण अपजरग्रह. िें पत्रक मला 
उत्साहिधयक िाटलें . परंि  मी त्र्ािं िाखल होणार आहे असें िाहीं. कारण त्र्ािंली कल्पिा र्ा आश्रमािं 
आहे च. िाथिजिक खरा ब्रह्मचारी आजण खरा गृहथि र्ािं सरं्मदृष्टीिें मी फारसें अिंर पहाि िाहीं. खऱ्र्ा 
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गृहथिधमांजिषर्ीं मला आिर होिा. पण मला हें कबलू केलें  पाजहिे कीं संिािोत्पत्तीच्र्ा जिरे्जिषर्ीं मला 
पूिीं लहािपणीं जिरथकार होिा. पण आिा ंमी िसें मािीि िाहीं. िसें खोटें बोलणें हें पाप आहे, िशी ही 
जिर्ा मी मािीि िाहीं. उलट िी मी अजिशर् पािि जिर्ा माििों. आजण र्ा जिषर्ासंबंधीं बोलिािंा आिा 
मी अत्र्िं पािििेचा अि भि घेिो. शिेकरी िसें शिेािं बी पेरिो िसें बीि पेरण्र्ाची ही जिर्ा आहे. मला 
लहाणपणीं र्ा जिरे्चा जिरथकार होिा. त्र्ाम ळें  माझें काहंीं ि कसाि झालें  आहे असें िाटि िाहीं. त्र्ा 
जिरथकारािं िैराग्र् होिें. ि न्र्ा संिगं्रिािं—म ख्र्िः भिृयहरीसारख्र्ा संथकृि गं्रिािं हें िैराग्र् जिसिें. त्र्ा 
जिरे्चा िर मला जिरथकार िसिा िर माझा जिकास जिराळ्र्ा िऱ्हेचा झाला असिा असा जह संभि आहे. 
पण िें सोडूि िेऊं. िसें पाजहलें  िर र्ा जिरे्जिषर्ीं मला जिरथकार होिा असें जह म्हणिा ं रे्णार िाहीं. 
कारण माझे गृहथिाश्रमी जमत्र जह होिे. मी त्र्ाचंा जिरथकार केला िाहीं. त्र्ािरूि त्र्ाच्र्ा म ळाशीं िैराग्र् 
भाि च होिा. परंि  खरा गहृथिाश्रम हल्लीं ि र्तमळ आहे िसा खरा ब्रह्मचर्ाश्रम जह ि र्तमळ च आहे. हल्लींचा 
गृहथिाश्रम म्हणिे व्र्जभचाराची एक सोर् च आहे. म्हणूि बापूिंीं िेव्हा ं जलजहलें  होिें हजरििमध्र्ें कीं 
“पजिपत्िींचा संगम सिंािोत्पत्तीच्र्ा इच्छेजशिार् होऊं शकिो. असा िळे असिो कीं त्र्ा िळेीं संगमािें 
उत्पजत्त होि िाहीं”. “िर हीं िातर्ें मला भाल्र्ासारखीं बोचलीं. पण मी एकिम बोललों िाहीं. सारखा िोि 
मजहिे जिचार करीि होिो. सािलीच्र्ा संमेलिाच्र्ा िळेीं त्र्ािंा मीं माझा जिचार साजंगिला कीं खरा 
गृहथिाश्रमी सिंािोत्पत्तीसाठीं च संगम करंू शकिो. शिेकऱ्र्ािें बी पेरलें  आजण िें उगिलें  िाहीं िसा सगंम 
जिष्ट्फळ िाईल िर त्र्ाला ि ःख होईल. आजण शिेकरी िसा ि ःजखि होऊि, िाईलाि होऊि प न्हा ंधान्र् 
पेरील िशी त्र्ाची प्रिृजत्त होईल. शिेकऱ्र्ाचें धान्र् फ कट गेलें  िर िी एक बाह्य गोष्ट झाली. पण िीर्य 
फ कट गेलें  िर शिेकऱ्र्ापेक्षा ंजह त्र्ाला अजधक ि ःख होईल. गृहथिाश्रमी ही जिर्ा केिळ संिािोत्पत्तीसाठीं 
च करील. आजण िींि मी अत्र्ंि पािििा पाहिो. िींि ग प्िपणा काहंीं च िाहीं. पण एकीकडे अशासाठीं 
करािर्ाची कीं, म लािंा, जिद्याथ्र्ांिा, सिांिा जिची िरूर िाहीं. जिच्र्ािं चोरीसारखें काहंीं च िाहीं. िेव्हा ं
मी हा जिचार बापूंच्र्ा ंप ढें माडंला िेव्हा ं त्र्ािंा एक ििीि थफूर्ति जमळाली. असे प्रसगं माझे आजण बापूचें 
आणखी िोि-िीि झाले आहेि कीं, ज्र्ाम ळें  बापूिंा ििीि प्रकाश जमळाल्र्ासारखें झालें . त्र्ािंीं सािली 
संमेलिािं मला ही गोष्ट लोकािंा—िेिें िमलेल्र्ा लोकािंा—समिाििू सागंण्र्ासाठीं साजंगिलें . मीं 
जिचार करिो एिढेंच उत्तर जिले. पण मग त्र्ािंीं अजधक आग्रह केला िाहीं. माझा हा जिचार पूिींचाच आहे. 
कोणत्र्ा जह जिचाराची परंपरा जमळेल िर मला बरें िाटिें. पण िी ि जमळाली िरी जिचार च प्रधाि. कसें जह 
करूि िो ि न्र्ािूंि काढािर्ाचा अशी कल्पिा िाहीं. िाथिजिक र्ा जिषर्ाचा जिचार करणें, बोलणें हें जह 
असभ्र् माििाि. पण मला िसें िाटि िाहीं. र्ा सबंंधींचे अि भि अिश्र् एकजत्रि झाले पाजहिेि. 
गृहथिाला जह मला जिचारिा ं रे्ईल कीं ि झा गृहथिाश्रम कसा कार् चालला आहे? ि झा कार् अि भि 
आहे? पण िी गोष्ट माझ्र्ा थििःच्र्ा िृत्तीिर आजण समोरच्र्ा माणसाच्र्ा साधकिृत्तीिर अिलंबूि राहील, 
िेव्हा ंखरा ब्रह्मचारी आजण खरा गृहथि र्ािं मी फरक करीि िाहीं. खरा गहृथि सिंािोत्पत्तीसाठीं च संगम 
करील आजण िंिर पजिपस्त्ि एकमेकाचंा जिकास करिील, सेिा करिील. पण र्ा जिरे्साठीं एकत्र होणार 
िाहींि. परंि  ि लिा च िर करािर्ाची िर िो व्र्ाप िको म्हणूि, िेशसेिसेाठीं वकिा अन्र् उच्च हेिूसाठीं 
ब्रह्मचारी राजहला त्र्ािं आजण खऱ्र्ा गृहथिाश्रमाि सरं्मदृष्टीिें िरी फारसा फरक िसला िरी िो मोक्ष 
जमळजिण्र्ाच्र्ा इच्छेिें ब्रह्मप्रास्प्िसाठीं ब्रह्मचारी राजहला त्र्ाच्र्ािं आजण खऱ्र्ा गृहथिाश्रमािं प ष्ट्कळ फरक 
आहे. माझी थििःची हीच भाििा आहे. मला एकच लगि आहे. ब्रह्म—ब्रह्म—ब्रह्म होऊं शकेल िर हा िेह 
शिेटचा च व्हािा ही इच्छा. बाकी ईश्वराला माहीि. ब्रह्मप्राप्िीची इच्छा असेल िो कधीं जह संिािोत्पत्तीची 
जिर्ा करणार िाहीं. कारण ही इच्छा म्हणिे अजिद्या—मार्ा आहे. ज्र्ा अजिदे्यिूि हा िेह झाला त्र्ा 
िेहिारा आणखी जह िेह उत्पन्न करण्र्ाला िो जिजमत्त होऊं िेणार िाहीं. िसा मार्ेंिूि कोण स टला आहे? 
मला मोक्षाची इच्छा आहे ही मारे्ची च आहे. ‘मी’ ‘इच्छा’ ही सिय मार्ा च आहे. सिंािोत्पत्तीचा जह थिूल 



 अनुक्रमणिका 

अिय घेण्र्ाचें जह कारण िाहीं. जशष्ट्र् जह संिाि च. कजपल म ंिींिीं साखं्र् शास्त्र शोधलें  हें जह साधि च आहे. 
पण एिढा मोठा दृष्टािं कशाला? माझा च िाखला आहे. मला खाडंणविचरण िकलीमधले िे शोध, ज्र्ा 
कल्पिा स चल्र्ा त्र्ािं िीर्यशतिीचा पूणय िाटा आहे. त्र्ा जशिार् हे शोध लागूं शकि िाहीं. म्हणूि सिांिीं र्ा 
गोष्टीचा जिचार करािा. 
 

िेिशमांच्र्ा भ्रािृमंडळािंली ि सरी गोष्ट अििेिाची. आपल्र्ा रे्िें िल्लभ ८ का १० रुपरे् घेिो. पण 
हें ििेि ही व्र्िथिा आहें हें काहंी ििेि िव्हें. त्र्ाचा िो प रा जहशबे िेईल. असें िाहीं म्हणणार कीं ही माझी 
खासगी बाब आहे. ज्र्ा जििसापासूि मीं घर सोडलें  िेव्हापंासूि मीं कोणिें जह माजसक, िियमािपत्र, कोणिें 
जह प थिक माझें खासगी असें मागिलें  च िाहीं. साबरमिीला िििीिि माझ्र्ा िािंाचें रे्ि िसे. मी ि सऱ्र्ा 
कोणाचें िाची. पण समिा त्र्ाची िरूरी च असिी िर मी िोि आणे िेऊि साियिजिक िाचिालर्ािं गेलों 
असिों. ि जिर्ेंि कोणी १०० रुपरे् जमळिील. िर त्र्ाची र्ोग्र्िा अजधक समििील. पण रे्िें १० रुपरे् 
िल्लभ घेिो. िर िो ९ घेईल वकिा ८ घेईल. िर िो अजधक र्ोग्र्िेचा असें माप िाहीं. वकिा त्र्ाला िरूर 
असेल ज्र्ाथिी पैशाची िरी जह त्र्ाची र्ोग्र्िा कमी होणार िाहीं. अपजरग्रहाचें माप साियिजिक रुजच आहे 
कीं खासगीपणा आहे र्ािर म्हणिे अथिाििृत्तीिर अिलंबूि आहे. कोठें मंजिर पाहण्र्ाला, म्र् जझर्म 
पाहण्र्ाला गेला िर िी गोष्ट खासगी होईल. मी मलबारमध्र्ें हजरििासंाठीं उघडलेंलें  मीिाक्षीचें मंजिर 
पाहण्र्ासाठीं गेलों. पण िी खासगी गोष्ट िाहीं. त्र्ािं साियिजिक हेि  होिा. मला ित्सलेचें पत्र आलें  कीं, 
ि म्ही मद्रासच्र्ा िौऱ्र्ािर एिढ्या लाबं गेला िर आमच्र्ासारख्र्ाला भेटण्र्ाला रे्णार िाहीं का?—हें 
भेटणें होणार िाहीं. िी खासगी गोष्ट आहे. िाजशकला िर साियिजिक कामासाठीं गेलों आजण भेट झाली 
िर गोष्ट िगेळी. वकिा मला िर कळलें  कीं ित्सला आिारी आहे आजण सेिचेी िरूरी आहे िर मी 
िाबडिोब जिििे. र्ाच अपजरग्रहाच्र्ा कल्पिेिें मीं घर सोडल्र्ापासूि खासगी पत्र पाठजिलें  िाहीं. 
िियमािपत्र, डॉतटर, प थिक खासगी असें काहंीं िको. डॉतटरचा उपर्ोग मीं केला आहे िािं बसजिले 
िेव्हा.ं पण प्राियिा अशी आहे कीं, मला डॉतटर िको. िार्कम सत्र्ाग्रहाच्र्ा िळेीं मला बार्कमला 
बापूिींिीं पाठजिलें  होिें. ििळ च शकंराचार्ांचें गािं होिें. पण मी िेिें गेलों िाहीं. भािाला िरी मीं पत्र 
जलजहलें  िरी भाऊ म्हणिू जलहीि िाहीं. साियिजिक दृष्टीिें च जलजहिों. ब्रह्मचर्य, गृहथिाश्रम, िािप्रथि 
आजण संन्र्ासी ह्याचं्र्ािं आम्ही ििीि भर टाकली आहे. ि न्र्ाचा आधार जमळेल िर मी घेि च असिो. 
गृहथिाश्रमाबाबि िर मला ि िा च आधार जमळाला आहे. 

 
* * * 

 
िारीख ५ फेब्र िारी १९४२ जििोबा ि क ं िरचें बोलणें चाललें  असिािंा संिजिजिर्मिासंबंधीं जििोबा 

म्हणाले—“मातसयिें माल्िसच्र्ा जिर्री ऑफ पॉप्र् लेशिची वििा केली आहे. त्र्ाच्र्ा मिें आिची ही 
स्थिजि भाडंिलशाहीम ळें  झाली आहे. जिच्र्ाम ळें  आि गरीब, अजधक गरीब आजण श्रीमंि अजधक श्रीमंि होि 
आहेि. िाथिजिक शिेी शास्त्रीर् पद्धिीिें केल्र्ास पोषणशस्ति अपार आहे. ह्याचा अिय असा िाहीं कीं 
संर्माची िरूर िाहीं. परंि  त्र्ाची िरूर लोकसंख्र्ा कमी व्हार्ला पाजहिे, म्हणिू िाहीं. िर आपली 
आध्र्ास्त्मक शस्ति िाढािी म्हणूि आहे. िे प्राजण अजधक प्रमाणािं प्रििि करिाि िे ग णािं कमी असिाि. 
उलट िे प्रििि कमी करिाि िे ग णािं िरचढ असिाि. पण हें कृजत्रम उपार्ािंीं करूि होणार िाहीं. 
त्र्ाम ळें  र्ंत्राचें महत्त्ि च कमी होिें. होणारी प्रिा च कमिोर होईल.” 

 
* * * 



 अनुक्रमणिका 

५ एजप्रल १९४२ श्री. िेिशमा र्ाचं्र्ाशीं चचा चालू असिा ंप ढील प्रमाणें जििोबा बोलले— 
 

गोणभिरेम अमकि दुरेिाम् 
यिेन कु्षधं पुरुहूि णिश्वाम् 

 
जिश्वभर अमजि फैलली आहे; आजण क्ष धा फैलली आहे. र्िा इिकें  ि सरें कोणिें जह प्रोटीि िजमिींि उत्पन्न 
होि िाहीं. िे क्ष धाजििारक आहे. ि धाच्र्ा र्ोगािें—मासंाहाराची िी िगभर फैललेली अमजि, ि ब यजद्ध िी 
िरंू. िूध पजित्र का?ं कोणत्र्ािरी अिैजिकिेंिूि िाचजिलें  त्र्ािें म्हणूि. 
 

ऋग्ििेाच्र्ा १,००० ऋचाचंा िाश झाला आहे. 
िािििेाः कृष्ट्णाजगरसाचें १० मंडलािं । 
अंजगरस—जशष्ट्र् िा स ि । घोराजंगरस—कृष्ट्णार् िेिकीप त्र । कृष्ट्ण गोपालाचें सूचि माििा ंरे्ईल. 
 

* * * 
 

५ फेब्र िारी १९४२ क ं िरबरोबर चचा करिािंा—‘१ िाङ्मूल ॐ । जिची उपपजि—जत्रपिा. २४ 
अक्षराहूंि अजधक िसािी. आिशय ॐ िमोिी आद्या ।’ 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
  



 अनुक्रमणिका 

 
 
 

 
 
 

  



 अनुक्रमणिका 

 
आजोबा (आईिे िडीिं) श्री. बळिंिराि िैद्य 

 
 

 
आजोबा आणि आजी, श्री. रं्भुराि—सौ. गंगाबाई 

 



 अनुक्रमणिका 

 
श्री. नरहर भािे (िडीिं) 

 
 

 
जन्द्मस्थान—गागोदेिे घर 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
णिनोबा-कुटी—साबरमिी आश्रम 

 
 

 
मणहिंाश्रम ‘गीिाई’ िे जन्द्मस्थान १९३२ 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
मधिें बंधू—बाळकोबाजी 

 
 

 
िंहान बंधू—णर्िाजी 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
िीन बंधु—णर्िाजी, णिनोबा, बाळकोबा. 

 
 

 
कौमारे आिरेत्, प्राज्ञो धमान् भागििाणनह । 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
“मी नेहमीि बापूंच्या आजे्ञि राणहिंो.....” 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
परंधाम आश्रमाि राष्ट्रपिी राजेन्द्द्रबाबूसोबि—१९४८ 

 
 

 
१९५२—सेिापुरी सम्मेिंनािं सामूणहक किाई. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
उत्तर प्रदेर् पदयात्रा, १९५२—अपघािामुळे गुडघा दुखाििंा िरी बैिंगाडीिून यात्रा िािूंि राणहिंी. 

 
 

 
भारिािीिं प्रथम िामदान—मंगरोठिे िामदान पत्र समपशि िामस्थानंी िाटेिर येऊन केिें. 



 अनुक्रमणिका 

 

 
 

“र्ा र्ज्ञािं अिेक शबरींिी आपली बोरे आजण अिेक स िामािंी आपले िािूंळ टाकंले आहेि माझ्र्ासाठी ही 
एक थमरणीर् भस्तिगािा झाली आहे” 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
पिर्ाते्रि बालगोपालासंह, िाजमळिाडू—१९५६ 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
कन्र्ाक मारीला िीि सम द्राच्र्ा संगमथिािी शरीराि शतिी असेिों अखंड पिर्ाते्रचा संकल्प करिािंा—

१९५७. 
 

 
रे्लिाल (किाटक) सिय पक्षाचं्र्ा िेत्र्ाचं्र्ा बठैकीचे िळेी पंजडि ििाहरलालिींसह—१९५७ 



 अनुक्रमणिका 

 
काश्मीर र्ात्रा—१९५९ 

 
 

 
किाटक पिर्ाते्रि गीिाई वचिजिकेसबंंधी जशिािींशी चचा—१९५८ 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
पंिाब र्ाते्रि ग रूिाणीचे श्रिण 

 
 

 
बागी समपयण—१९६० 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
िर्प्रकाशिींच्र्ा सेखोिेिरा आश्रमाि शाजंि सैजिकाचं्र्ा सभेि डाव्र्ा बािूला शाजंि सैजिकाचा रूमाल 

बाधंलेले िर्प्रकाशिी 
 
 



 अनुक्रमणिका 

 
आसाम पिर्ात्रा—१९६१ 

 

 
आसाम पिर्ात्रा—ग्रामथिाकंडूि पारंपाजरक थिागि—१९६२ 



 अनुक्रमणिका 

 

 
बंगाल र्ात्रा—सार्ंकालीि सभा 

 
 

 
बोधगर्ा सिोिर् संमेलि, १९५४—कार्यकत्र्ांशीं जहिग ि 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
“एक आहे िकली, बाकी सिय िकलीफ” 

 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

अंबर चरखा किाई 

 
चरखा किाई  

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
ब्रह्मजिद्या मंजिर—आश्रम पजरसराि सफाई 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
ब्रह्मजिद्या मंजिर—श्रमिाि 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
ब्रह्मजिद्या मंजिर—बालजमत्र बाबािी मोघे आजण बाळूभाई मेहिासोबि 

 
 

 
चौघ बालजमत्र—उििीकडूि : भाई धोते्र, बाबािी मोघे, गोपाळराि काळे आजण जििोबा 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
ब्रह्मजिद्या मंजिर—िािकीिेिी बिािसोबि 

 
 

 
कंजिलाच्र्ा प्रकाशाि—लेखि 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
“जिसामािी काहींिरी जलहाि”े 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
पत्रलेखि 

 

 
संिामक प्रसन्निा 



 अनुक्रमणिका 

 

 
पत्रलेखि 

 
 

 
जित्र् िाचि आजण मिि 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
“एक ग िा खािा 
िो ग िा पीिा 

िीि ग िा काम करिा 
चार ग िा हंसिा” 

 
 

 
ध्र्ािािथिा 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
जिचारमग्ि 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
वचििमग्ि 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
गाधंीथिंभाििळ ध्र्ािथि. (र्ाच्र्ा शिेारीच जििोबािींची अंजिम जिर्ा झाली) 

 
 

 
भरि-राम मंजिर ि मागे जििोबाचंी क टी 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
—आश्रम पजरसरािं सापंडलेलें  ५ व्र्ा शिकािंील जशल्पे 

 
 

 
—आश्रम पजरसरािं सापंडलेलें  ५ व्र्ा शिकािंील जशल्प 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
भरि-राम मूर्तिििळ 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
प्रसन्नििि 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
ब्रह्मजििाणाच्र्ा िोि जििस आधीं 

 
 

 
अंजिम िशयि—१५-११-१९८२ 

 



 अनुक्रमणिका 

 
धाम ििीच्र्ा पात्रािं अजंिम संथकार—१६-११-१९८२ 

 
अंजिम सथंकाराच्र्ा थिािीं बििलेलें  थमारक 

  



 अनुक्रमणिका 

पणरणर्ि 
 
 

पूज्य णिनोबाजींिे कणििेि पत्र 
 

िािािंा मािेिंा िंदन कणरिों िदीय नंदन मी 
िदनंिर प्रभूिें िरिािा हीन दीन दास नमी 
िुमच्या आर्ीिादें कृपाकटाक्षें िसा प्रभूच्या णह 
कुर्िंीं नादंिसे हा सुि िुमिा आश्रमीं िसा गेहीं 
पे्रयोभूणमगृहािें सोडुणनया ंश्रेय आश्रमस्थानीं 
आिंों णखन्न णियोगें पणर केिें मुणदि आश्रमस्थानंीं 
मािेिें मन संिि कििुणन दीना मुिंास कळकळिे 
कििा िृथा कर्ािंा? माय जगािी णििंा सकळ कळिें 
प्राविनथिसें यास्िि कीं ककध न धरािें िुम्हीं णिषादास 
प्रभुिी कृपा असे जणर िणर न मरे प्रारु्नी णिषा दास 
सामर्थ्यश मदार्ीिादीं णकमणप नसे परंिु रीिीिें 
अनुसरूनी पे्रमानें अपी णर्िकृष्ट्िदत्तर्ािंीिें. 

 
सत्यािहाश्रम : णिनोबा. 
णदनाकं १-१-१९१७.  

 
सिर आर्ाबद्ध पत्र पूज्र् जििोबािींिीं आश्रमािं म्हणिे साबरमिी आश्रमािं गेल्र्ािर घरीं 

(बडोद्याला) जलहूि पाठजिलें . िें िजडलािंी (ि. श.ं भाि)े टाईप करूि ठेिलें . िे अद्याजप िसे च आहे. र्ािं 
पूज्र् जििोबािींची आर्ाभारिपे्रमाची र्मकािींची छाप सहि जिसूि रे्िे. 
 

गोपाळराि काळे यासं पत्र 
 
जमत्रिर्य गोपाळराि र्ासं, 
 

सा. ि., जि. जि., आपलें  कृपापत्र पािलें . थिाभाजिक िृत्तीम ळें  पत्र लाबंणीिर पडि चाललें  होिें, िें 
जलजहण्र्ाची ब जद्ध आि होि आहे. िा. ४-१—रजििार रोिीं आश्रमािूंि जिघालों िेव्हापंासूि िोडीशी 
माजहिी र्िािम प्रजिष्ट करिों. अमिाबािेहूि गाडींि बसल्र्ापासूि प्रारंभी च एक शास्त्री भेटला. त्र्ाच्र्ा 
बरोबर गीिेसबंंधािें चचा करण्र्ािं बडोद्यापरं्िचा काळ आिंिािें गेला. त्र्ािंिर आपली भेट झाली. प ढें 
स रिेस एक मीमासंाशास्त्रािंील प्रिीण गृहथि भेटले. त्र्ाचं्र्ाशीं संभाषण करण्र्ािं म ंबईपरं्िचा काळ 
व्र्िीि झाला. त्र्ािें गृह्यसूतिाचा गं्रि जलजहला आहे. ित्संबंधीं खटपटी करिा ंिे म ंबईस िाि होिे. त्र्ाचंी 
आमची ि िी ओळख जिघाली. त्र्ािंा जटळकािंा भेटण्र्ाकरिा ंमी घेऊि िाणार होिों. पण िमलें  िाहीं. 
असो, त्र्ािंिर काहंीं काळ म ंबईि इिथििः संचार करण्र्ािं गेला. िेिूि प ण्र् िगरींि िाखल झालों. 
अिाि जिद्यार्तिगृहािं उिरलों. संध्र्ाकाळचे पाचं िािले होिे. गार्किाड िाड्ािं िाऊि जटळक केव्हा ं
रे्णार म्हणूि िरसोपंिािंा जिचारलें . १/२ जििसािं रे्िील म्हणूि उत्तर आलें . ित्क्षणीं लोकजशक्षणकिे 
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ओक र्ाचंा िपास करण्र्ास जिघालों. िोि िासािं पत्ता लागला िाहीं. िेिढ्या अिधींि िोिश ेलोकािंा 
िरी जिचारलें  असेल. ‘लोक-जशक्षण’ म्हणिे एक माजसक आहे र्ाची िाि स द्धा ंफारच िोड्ािंा जिसली. 
जशिार् स जशजक्षि ि जिद्यािी र्ािंाच मी जिचारीि गेलों. प ण्र्ाची ख्र्ाजि जकिी पोकळ आहे र्ाचा अि भि 
जमळाला. जकत्रे्कािंीं िापा स द्धा ं ठोकल्र्ा. पण मी फसण्र्ासारखा िव्हिों. असो र्ािंिर २ जििसािंीं 
जटळकाचंी भेट झाली. भेटीिला प्रकार ििळ ििळ ‘ग रोथि  मौिं व्र्ाख्र्ािं जशष्ट्र्ाथि  जछन्नसंशर्ः’ असा 
झाला असें म्हटलें  िरी चालेल. सामान्र् माजहिी िेि आहे. “जिशषे” पत्रािं जलजहिा ं रे्ि िाहीं. ििाजप 
खालील प्रश्ि एका म म क्ष  ििेातं्र्ाचे आहेि अशा दृष्टीिें िाचलेि. िोडी गंमि आहे. 
 

प्रश्ि.—आपणास सत्समागम झाला आहे कार्? 
 

उत्तर.—िाहीं (र्ािरूि िािासाहेब, िात्र्ासाहेब, िािीसाहेब आजण ि सरे जह साहेब र्ाचंी 
र्ोग्र्िा जटळकाचं्र्ा मिािें उघड आहे. प्रश्ि ज्र्ा अिांि जिचारलेला आहे त्र्ाच अिाि उिर आहे). 
 

प्रश्ि.—आपली िन्म-मरणाची भीजि स टली कार्? 
(सिर प्रश्ि गाधंींिा जिचारला असिा उत्तर कार्? आपण कल्पिा करािी) 

 
प्रश्ि.—आपण अमृिाि भि पाजहला आहे कार्? 

 
उत्तर.—िाहीं. 

 
प्रश्ि.—बीिक गं्रि आपले िाचिािं आहे कार्? 
(कबीराचा एक उत्कृष्ट गं्रि) 

 
उत्तर.—िाहीं. मी प्राकृि गं्रि फारसे िाचले िाहींि. ज्ञािेश्वरी मात्र िोडीशी पाजहली आहे. संथकृि 

गं्रि िाचणेचा मला लहािपणापासूि िाि होिा. िे मात्र मी बह िेक सगळे िाचले आहेि. गीिेच्र्ा त्र्ा ७०० 
श्लोकासंंबधंीं ि म्हासं काहंीं कमीज्र्ाथि जिचारािर्ाचें असल्र्ास जिचारा. र्ाप ढील प्रश्िोत्तरें िेिा ं रे्ि 
िाहींि. िरील प्रश्िोत्तरािरूि अिेक अि मािें जिघणेंसारखी आहेि. परंि  िी सिय आपल्र्ा िकय क शल 
डोतर्ािर सोंपजििों. र्ा महात्म्र्ास साष्टागं िमथकार घालूि घरीं आलों. प ढील ४-५ जििसािं कार् प्रकार 
घडले असिील र्ाची आपण मी भेटेपरं्ि ख शाल कल्पिा करािी. म ििबंिीचा करार मी करीि िाहीं. 
एिढें मात्र मी सागंिों कीं पियिी िगैरे पाहणेस स द्धा ं िळे जमळाला िाहीं. परंि  “र्शििंराि खरे” ही 
सामाजिक कािंबरी मात्र िोि रात्रींि िाचूि काढली. कािंबरी र्ा िात्र्ािें ही मोठीशी चागंली िसेल. 
िसेल कशाला? िाहींच. परंि  र्शििंरािाचं्र्ा िािंािें ९९ जहश्श्र्ािें माझें च ६/७ िषांपूिींचें जचत्र मला 
पहािर्ास जमळालें . प ढें िोडी करमणूक झाली. प्रकृिाि सरामः म म क्ष चे संपािक रािमान्र् जभडे मला 
भेटण्र्ासाठी २/४ िळेा माझ्र्ा घरीं आले होिे. परंि  मी त्र्ांिा भेटलोंच िाहीं. जमत्रिर्य िाबंे र्ािंा भेटलों. 
िासभर बोलि होिों. प ण्र्ाची हिा िाबं्र्ािंा चागंलीच माििलेली जिसली. आपण आिा ं िाईंस िाखल 
होऊं र्ा. िो पजहलाच जििस. सकाळची िळे कृष्ट्णेमध्र्ें, श्री समिांच्र्ा थपशयिािें पजित्र झालेल्र्ा कृष्ट्णेमध्र्ें, 
थिाि करूि परमधन्र् झालों. त्र्ा िळेच्र्ा भाििेचें िणयि करणेचें सामथ्र्य माझ्र्ािं िाहीं, हें मी प्रािंलपणे 
कबूल करिों. प न्हा ं िाईस असिािंा कृष्ट्णेच्र्ा थिािाची इच्छा झाली िाहीं. उघडच आहे. “लोकः 
प्रर्ागिासी कूपे थिािं समाचरजि ।” रे्िें ४/२ माणसाचंी ओळख झाल्र्ािर ज्ञािेश्वरीिर बरीच प्रिचिें स रंू 
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केलीं. त्र्ािें बरेंच काम झालें . १/२ उपर्ोगी गृहथि जमळाले. त्र्ाम ळें  चौंडेब िाचं्र्ा गोरक्षणािं प्रिशे करिा ं
आला. मला अिात् जिरीक्षणाचें काम करािर्ाचें होिें. िें साध्र् झालें . संथिेंि असखं्र् िोष आहेि, िे मी 
त्र्ाचं्र्ाप ढें माडंलें  स ध्िा.ं परंि  संथिा उपर् ति आहे, असा माझा ग्रह झाला. प ढें रे्िील मोफि 
िाचिालर्ाची ि गं्रिसंग्रहालर्ाची भेट घेिली. िाचिालर्ाची अगिींच खालािलेली स्थिजि जिसली. 
िरूि िेखािा मात्र मोठा. आिं पहािें िों काहंीं िाहीं. फग्र् यसि कॉलेिचा जडबवेटग तलब घ्र्ा, िाईचें मोफि 
िाचिालर् घ्र्ा, अििा चौंडेब िाचंें गोरक्षण घ्र्ा, सियत्र ‘बडे घरका’ इत्र्ाजि म्हणीप्रमाणें प्रकार जिसूि 
आला. म्हणूिच माझी आपणा सिांिा सजििर् जििंजि आहे कीं, बाहेरच्र्ा डामडौलाकडे ि पाहिा ंकाहंींिरी 
भरीि काम करा. असो. िाचिालर्ाच्र्ा व्र्िथिापकासं भेटूि त्र्ािंा त्र्ाचें िोष उघड सागंूि काहंीं 
स धारणा स चजिल्र्ा. परंि  त्र्ाचंा उत्साह इिका अिणयिीर् जिसला कीं िे म्हणाले, ‘सिय व्र्िथिा ि मच्र्ाच 
िाब्र्ािं िेिों. ि म्ही आपल्र्ा मिाप्रमाणें स धारणा करा. मला हें काम फारच त्रासिार्क झालें  असूि माझ्र्ा 
हािूि काहंीं स धारणा होऊं शकिील असें िाटि िाहीं’. मी त्र्ािंा साजंगिलें  कीं मला ि सरीं कामें 
असल्र्ाम ळें  िसें करिा ं रे्ि िाहीं. िंिर आपल्र्ा संथिेची (म्ह. ि मची) त्र्ासं माजहिी जिली. त्र्ाचं्र्ा 
बोलण्र्ािरूि असें जिसूि आलें  कीं शकंर मोरो रािडे र्ाचं्र्ा जचरंिीिाचं्र्ा ििळ मराठीचा मोठा संग्रह 
आहे. िो जमळण्र्ासारखा आहे. िो जमळाल्र्ास आपण र्त्ि करूि पहािा. इंग्रिीचा जह मोठा संग्रह (त्र्ाचं्र्ा 
सागंण्र्ाप्रमाणें िीस हिार) रािडे र्ाचं्र्ापाशीं होिा. एिढ्याश्र्ा सथंिेंि स द्धा ं ‘भाडंणे’ स रंू झाल्र्ाचें 
जिसलें . र्ािरूि आपणा ं सिांस बोध घेिा ं रे्ण्र्ासारखा आहे. रे्िील प थिकालर्ािं स मारें २॥ हिार 
प थिकें  आहेि. आपण जह आणखी ८/९ मजहन्र्ािं २ हिार प थिकें  िमजिण्र्ाचा जिचार केलेलाच आहे ि 
त्र्ा जिशिेें आपण प्रर्त्ि करीि च आहािं, अशी माझी पूणय खात्री आहे. रे्िील व्र्िथिा िीटशी जिसली 
िाहीं. परंि  रे्िूि आपणासं एक गोष्ट घेण्र्ासारखी आहे. त्र्ािंीं स मारें िोिशें–अडीचशें माजसकें  एकत्र 
केलीं आहेि. त्र्ा जिशिेें आपण र्त्ि करीि िव्हिों. सिय िणय जमळाल्र्ास घ्र्ािर्ाचें असें आपलें  धोरण होिें. 
पण आिा ंमला िाटिें जमळिील जििकी ि िीं माजसकें  जमळजिण्र्ाचें धोरण थिीकारािें. हें बरें. त्र्ा गोष्टीचा 
सभेंि थििंत्र जिचार होईलच. आपली “मोहीम” रेंगाळिा ंकामा िरे् म्हणिे झालें . प ढें रे्िील जिरजिराळ्र्ा 
घाटाचें उत्सि स रंू झाले. महाप्रसाि िगैरेला मी िाि िव्हिों. परंि  गणपिी आळीच्र्ा घाटािरील 
उत्सिािं एक, ब्राह्मणशाहीच्र्ा (म्ह. आमच्र्ा) घाटािरील उत्सिांि िोि अशी िीि प्रिचिें िाहीरपणें 
केलीं. िी िीन्ही लोकािंा फारच पसंि पडूि पजरणामकारक झालीं. गीिा, ि काराम ि रामिास र्ा िीि 
जिषर्ािंर माझीं प्रिचिें होिीं. पैकीं पजहल्र्ा जिषर्ािरील व्र्ाख्र्ािाचंा इिका पजरणाम झाला कीं एक 
जिद्यािी भर रथत्र्ािर माझ्र्ा पार्ा पडला आजण ‘िन् फाइि मॉजिंग आर् रोि अँड फाइंड मार्सेल्फ फेमस’ 
र्ा बार्रि किीच्र्ा उतिीप्रमाणें िाईस माझी (ि त्र्ाबरोबर आमच्र्ा आश्रमाची जह) स्थिजि झाली. र्ािंिर 
गोव्र्ािं उत्सिासाठीं गेलों होिों. िेिें गीिेिर िोि, उपजिषिािर एक, िारि भस्तिसूतिािंर एक, 
ि कारामाजिषर्ीं एक ि थििंत्र एक अशी ही सहा प्रिचिें केलीं. िेिील ब्रह्मिृंिािं खळबळ उडूि मला िोि 
जठकाणी मोठा िाि करािा लागला. एका शाथत्र्र्ािंीं िर मोठ्या सिंापािें माझें उपजिषिािंरील प्रिचि 
चाललें  असिािंा शाकंरभाष्ट्र्ाजिषर्ीं मला िोरािं प्रश्ि जिचारला. परंि  व्र्ासपीठािर मी बसलों होिों त्र्ा 
गोष्टीचा फार्िा घेऊि त्र्ाचा ि एकंिर शास्त्रीिगाचा िसपट िोरािें मी समाचार घेिला. परंि  र्ा सिय 
प्रकरणािं लोक माझ्र्ा बािूि होिे. प ढें प ढें माझ्र्ा घरीं (म्ह. मी उिरलों होिों िेिें) १०/५ मंडळी रोि 
रे्ऊि माझ्र्ाशीं कटकट करीि बसि. ि मला त्र्ाचंें समाधाि करािें लागे. माझीं प्रिचिें जकिी उत्तम झाली 
असिील र्ाजिषर्ीं खालील प रािा बस होणार आहे. जडटेस्तटव्ह पोजलसाची थिारी उघड उघड आमच्र्ा 
घरीं रे्ऊि माझा पत्ता, िािं िगैरे सिय जलहूि घेऊि गेलीं. मी त्र्ाला साजंगिलें  कीं—इिें बसिों िसा 
ि रंुगािं बसण्र्ाला जह माझी हरकि िाहीं. गािं लहािसाच आहे. पण उत्सिाच्र्ा जिजमत्तािें ५०० लोक 
बाहेरच सहि िमिाि. रे्िें उसाचा रस ‘रेट’ प्र्ालों. िो पीि असिािंा—इंजद्रर्थर्ेंजद्रर्थर्ािे रागिेषौ 
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र्िस्थििौ । िर्ोिय िशमागच्छेत्तौ ह्यथर् पजरपजंििौ ॥ र्ा गीिा श्लोकाशंीं ि जटळकािंीं केलेला अिात् 
आठिण झाल्र्ाजशिार् राजहली िाहीं. रे्िील काटेंश्वराचें िेिालर् फारच उिात्त रमणीर् अशा िेिालर्ािं 
िसलें  आहे. िोन्ही बािंूिीं कृष्ट्णा ििीचा प्रिाह िाि असूि मध्र्ें िेऊळ आहे. प्रािःकाळची शोभा अिणयिीर् 
च. र्ा गािंािं ८/९ जििस होिों. िेिें ि सऱ्र्ा गािंची प राणाचीं आमंत्रणें ठेिलीं आहेि. कार् होईल िें खरें. 
रे्िें एक चमत्काजरक र्ोगार्ोग म्हणिे रा. िगारे र्ाचें मामलेिार काका ज्र्ा घरािं रहाि होिे िेिें च मी 
उिरलों होिों, हा होर्. प्रिासापासूि जमळणारें ज्ञाि ि होणारें स ख केिढें मोठें असिें त्र्ाचा गेल्र्ा िषांिील 
अि भि सागंूं लागलों िर एिढें च म्हणेि की र्ा ज्ञािाप ढें ि त्र्ा स खाप ढें ज्ञािेश्वरी आजि िाचि जह कमीच 
आहे. मग संथकृि ि इंग्रिी गटारें ज्र्ािं जिद्यािी आिंिािें पोहि असिाि त्र्ाचंी कार् किा? परीक्षापेंक्षा ंजह 
उच्चिर कियव्र् पार पाडण्र्ास जिद्यािी प ढें आले पाजहिेि. असें आिा ंमागासलेले प ढारी स द्धा ंम्हणूं लागले 
आहेि ही भाग्र्ाची गोष्ट आहे. असो. रे्णेंप्रमाणें आपल्र्ा इच्छेप्रमाणें काहंीं माजहिी आपणासं कळिीि आहें. 
आपली िृस्प्ि करण्र्ाचें सामथ्र्य माझ्र्ािं िाहीं, हें मी िाणूि आहें. पण आपण एिढेंच गोड मािूि घ्र्ाल िर 
आपल्र्ा उिार मिाला िें र्ोग्र्च होईल. िारार्णशास्त्री मराठे र्ाचं्र्ा प्राज्ञमठासंबंधीं जिरीक्षण झालें  
िसल्र्ाम ळें  आिच काहंीं जलजहिा ं रे्ि िाहीं. एिढें म्हणण्र्ास हरकि िाहीं कीं शास्त्रीबोिासारखा 
जिरजभलाष जििान् लाखािं स द्धा ंजमळािर्ाचा िाहीं. िसेंच ही संथिा म्हणिे िाईचें एक भषूण आहे. परंि  
िूिय इिकें  च प रे. म ंबई गं्रिसंग्रहालर्ाचा कॅटलॉग जिणयर् सागरािं छापला आहे. परंि  जिणयर् सागरािं 
छापलेलीं प थिकें  जिणयर् सागरािं जमळिािच असें िाहीं. उिा. क ं भकोण म िीचें महाभारि जिणयर् सागरािं 
छापलें  असूि िें क ं भकोणासच जमळिें. िेव्हां िेिें ि जमळाल्र्ास गं्रिसंग्रहालर्ास जलहािें. िसेच बार्बलचे 
जिसरू िरे्. गािंािं प्लेगचे फ टाणे भािण्र्ाचें काम छाि चाललें  आहे. जिशषे सोडूि जिल्र्ास एकंिर 
फ टाणे फटाफट फ टि आहेि. िरी पण माझी काळिी ईश्वर करण्र्ास समिय असल्र्ाम ळें  ि म्हीं िा ि सऱ्र्ा 
कोणी जह करण्र्ाची िरुरी िाहीं. माझी प्रकृजि चागंली आहे. महाबळेश्वर, प्रिापगड िगैरे पाहण्र्ाचें मिािं 
आहे. ईश्वर कार् घडजििो िेिढेंच पाहणें आहे. 
 

रे्णेंप्रमाणें माझी हकीकि झाली. आपल्र्ाकडूि सजिथिर हकीकिीचें पत्र रे्ईलच. आपल्र्ा 
परीक्षाचंा ऐि मोसम चालला असेल. प्रिम िषाची परीक्षा िर होऊिच गेली असेल. परीके्षचा जिकाल जह 
ज्र्ाच्र्ा त्र्ाच्र्ा अभ्र्ासाप्रमाणें गोडच झाल्र्ाजशिार् राहणार िाहीं. िगारे बह िेक िूिमध्र्ें बडोद्यास 
रे्िील असें िाटिें. रा. रा. िेशपाडें सािाऱ्र्ास िाणार असल्र्ास त्र्ाचंा पत्ता मला कळिािा. म्हणिे िेिें 
गेल्र्ास भेटिा ं रे्ईल. काका कालेलकर ि आिंिािंि र्ािंबरोबर जहमालर्ािं गेलेले ब िा मढेकर भेटले 
होिे. त्र्ाचंें माझें संभाषण जह झालें . रा. प रोजहिािंा परथपर आपण च पत्र जलहािें. मला िे िाि िेिील असें 
िाटि िाहीं. मोघेिी, धोते्रिी ि आपण आपल्र्ा आर् ष्ट्र्ाचें धोरण अिूि ठरजिलें  आहे कीं िाहीं? जििाि 
ठरजिण्र्ाचा प्रर्त्ि िरी चालला आहे कीं िाहीं? हा प्रश्ि प न्हा ंएकिा ंजिचारूि ठेििों. आर् ष्ट्र् संपािर्ाच्र्ा 
आंि जिकाल झाल्र्ास ठीक ि म्हालंा िोष लािण्र्ाची माझी म ळींच र्ोग्र्िा िाहीं. मी माझ्र्ा मिास एकच 
प्रश्ि जिचारीि आहें, (जटळकािंा जिचारलेला २ रा) त्र्ाचें समाधािकारक उत्तर जमळेपरं्ि मला काहंींच 
बोलािर्ाचा हक्क रे्ि िाहीं. िरी आपल्र्ा कार्ाकडे दृजष्ट लािा इिकी जििंजि केल्र्ाजशिार् राहिि िाहीं. 
ि मच्र्ा आमच्र्ा सारखे िरुण िपश्चर्ा करंू लागल्र्ास भारिभमूीचा उद्धार लाबंणीिर आहे कार्? 
प थिकालर्ाचें एक काम पूणय िडीस गेल्र्ास आपणासं एक प्रकारची जिव्र् शस्ति, आत्मजिश्वास उत्पन्न 
होईल असा मला भरंिसा िाटिो. मोघ्र्ािंीं आपला म लगा िेशासाठींच िर्ार करािा अशी त्र्ािंा जििंजि 
करण्र्ाचें अप्रथि ि साहस मी करिों. र्ाचा त्र्ािंीं िरूर जिचार करािा. सिय जमत्रमंडळींस िमथकार. 
मागील पत्रािं उल्लेख केलेल्र्ा मंडळींस पत्र िाखजिणे. भारिमािेच्र्ा हाकेंला बजहरे होऊं िका, हीच 
जििंजि. ििें मािरम्. 
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िाई : णिनायक नरहर भािे. 
िT. १-३-१७.  
 

पू. बापंूना िाईंहून पाठणििेंिें पत्र (१०-२-१९१८) 
 
परम पूज्र् बापूिी, 
 

एक साल पहले अथिाथथ्र् के कारण आश्रम के बाहर गर्ा िा । र्ह िर् ह आ िा । जक िो िीि मास 
िाई रह कर आश्रम लौट आऊंगा । पर एक साल बीि गर्ा । जफर भी मेरा कोई जठकािा िहीं । इस कारण मैं 
आश्रम आऊंगा र्ा िहीं अििा िीजिि हंू र्ा िहीं र्ह शकंा िहा ंह ई होगी । पर म झे कबूल करिा चाजहए जक 
इस बारे में सारा िोष मेरा ही है । िैसे मामा (फडके) को मैंिे एक िो पत्र जलखे िे उिमें जलखा िा जक 
‘सत्र्ाग्रह’ श रू होिे की बाि आिी हो िो म झे िरूर जलजखएगा । मैं सबक छ छोड कर ि रंि ही आ पह चूंगा । 
िहीं िो जिस लोभ के कारण मैं आश्रम के बाहर रह रहा हंू िह पूरा होिे पर ही आश्रम में प्रिशे करंूगा । 
आश्रम छोड कर म ैचला गर्ा हंू ऐसंा भी शक जकसी को ह आ हो िो उसमें भी िोष मेरा ही है; तर्ोंजक पत्र ि 
जलखिे की मेरी आिि है । पर इििा िो जलखिा ही चाहिा हंू जक आश्रम िे मेरे हृिर् में खास थिाि प्राप्ि 
कर जलर्ा है, इििा ही िहीं अजपि  मेरा िन्म ही आश्रम के जलए है, ऐसी श्रद्धा बिी है । िो जफर प्रश्ि उठिा 
है जक मैं एक िषय बाहर तर्ों रहा? 
 

िब मैं िस िषय का िा िभी मैंिे ब्रह्मचर्य-व्रि का पालि करिे ह ए िेशसेिा करिे का व्रि जलर्ा िा । 
उसके बाि मैं हाईथकूल में िाजखल ह आ । उस समर् म झे गीिािी का शौक लगा । पर मेरे जपिािी िे िूसरी 
भाषा के िौर पर िें च लेिे की आज्ञा िी िो भी गीिा पर का मेरा पे्रम कम िहीं ह आ िा और िभी से मैंिे घर 
पर ही ख ि-ब-ख ि संथकृि का अभ्र्ास श रू कर जिर्ा िा । मेरा जिश्चर् िा जक ििेािं और ित्त्िज्ञाि का भी 
अभ्र्ास करंू । मैं आपकी आज्ञा ले कर आश्रम में िाजखल ह आ । पर उसी समर् ििेािं का अभ्र्ास करिे का 
अच्छा मौका हाि लगा । िाई में िारार्णशास्त्री मराठे िामक एक आिन्म ब्रह्मचारी जििाि जिद्यार्तिर्ों को 
ििेािं ििा िूसरे शास्त्र जसखािे का काम करिे हैं । उिके पास उपजिषिों का अध्र्र्ि करिे का लोभ म झे 
ह आ । इस लोभ के कारण िाई में म ैज्र्ािा समर् रह गर्ा । इििे समर् में मिेै तर्ा-तर्ा जकर्ा, िह जलखिा 
हंू । 
 

जिस लोभ के खाजिर मैं इििे जििों आश्रम से बाहर रहा िह मेरा लोभ और उसका कार्य िीचे जलखे 
अि सार है :— 
 

(१) उपजिषि, (२) गीिा, (३) ब्रह्मसूत्र और शाकंरभाष्ट्र्, (४) मि थमजृि, (५) पािंिल 
र्ोगिशयि-इि गं्रिों का मैंिे अभ्र्ास जकर्ा । इसके अलािा (१) न्र्ार्सूत्र, (२) िैशजेषकसूत्र, (३) 
र्ाज्ञिल्तर् थमृजि इि गं्रिों को पढ गर्ा । अब म झे अजधक सीखिे का मोह िहीं है । अपिे आप ही िो पढिा 
होगा िह पढ लंूगा । िूसरा काम िा थिाथथ्र्-स धार, जिसके जलए मैं िाई गर्ा िा, उस बारे में— 
 

थिाथथ्र्-स धार के जिजमत्त पहले िो मैंिे १०-१२ मील घूमिा श रू जकर्ा । बाि में ६ से ८ सेर अिाि 
पीसिा श रू जकर्ा । आि ३०० सूर्य िमथकार और घूमिा, र्ह मेरा व्र्ार्ाम है । इससे मेरा थिाथथ्र् ठीक हो 
गर्ा । 
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आहार के जिषर् में पहले छः मजहिे िक िो िमक खार्ा । बाि में उसे छोड जिर्ा । मसाले िगैरह 
जबलक ल िहीं खारे् और आिन्म िमक और मसाले ि खािे का व्रि जलर्ा । िूध श रू जकर्ा । बह ि प्रर्ोग 
करिे के बाि र्ह जसद्ध ह आ जक िूध जबिा बराबर चल िहीं सकिा । जफर भी अगर इसे छोडा िा सकिा हो 
िो छोड िेिे की मेरी इच्छा है । एक मजहिा केिल केले, िूध और विबू पर जबिार्ा । इससे िाकि कम ह ई । 
आि मेरी ख राक िीचे जिरे् अि सार है । 
 

िूध १॥ सेर (६० िोला), भाखरी २ (२० िोला ज्िार की), केले ४-५, विबू १ (जमल िारे् िो) । अब 
आश्रम पह ंचिे पर अपिा भोिि आपकी सलाह ले कर िर् करिे का जिचार है । थिाि के जलए अन्र् कोई 
पिािय खािे की इच्छा ही िहीं होिी । जफर भी ऊपर जलखा मेरा आहार बह ि अमीरी है, ऐसा महसूस करिा 
हंू । रोि का खचय लगभग िीचे जलखे अि सार— 
 

केले और विबू  —) 
ज्िार  ) ॥ 
िूध  —॥ 
 क ल =) । । ।  
    

 
इसमें और तर्ा फेरफार करिा चाजहए, िह आपसे म झे िाििा है । सो म झे पत्र िारा जलजखएगा । 
 

कायश 
 

१. गीिािी का िगय चलािा । उसमें ६ जिद्यार्तिर्ों को अियसजहि सारी गीिा जसखार्ी । जबिा 
पाजरश्रजमक के । 
 

२. ज्ञािेश्वरी छः अध्र्ार् । इस िगय में चार जिद्यािी िे । 
 

३. उपजिषद िौ, इस िगय में िो जिद्यािी रहे । 
 

४. वहिी प्रचार—म ैथिर्ं अच्छी वहिी िहीं िाििा, जफर भी जिद्यार्तिर्ों को वहिी के समाचारपत्र 
पढिे पढािे का िम रखा । 
 

५. अंगे्रिी िो जिद्यार्तिर्ों को जसखार्ी । 
 

६. र्ात्रा लगभग ४०० मील पैिल । रािगढ, वसहगढ, िोरणगढ आजि इजिहासप्रजसद्ध जकले िेखे । 
 

७. प्रिास करिे समर् गीिािी पर प्रिचि करिे का िम भी रखा िा । आििक ऐसे कोई ५० 
प्रिचि जकरे् । अब र्हा ंसे आश्रम आिे ह ए पहले पैिल बंबई िाऊंगा और िहा ंसे रेल से आश्रम पह चूंगा । 
मेरे साि २५ िषय का एक जिद्यािी प्रिास कर रहा है । म झसे गीिा सीखिे का उसका जिचार है । मैं अजधक से 
अजधक चैत्र श तल प्रजिपिा को आश्रम पह चूंगा । 
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८. िाई में जिद्यािी-मंडल िाम की एक संथिा थिापि की । उसमें एक िाचिालर् खोला और 
उसकी सहार्िा के जलए चक्की पीसिेिालों का एक िगय श रू जकर्ा । उसमें मैं और ि सरे १५ जिद्यािी चक्की 
पीसिे । िो मशीि की चक्की पर जपसिािे ले िािे उिका काम हम (एक पैसे में िो सेर जहसाब से) करिे 
और रे् पैसे िाचिालर् को िेिे । पैसेिालों के लडके भी इस िगय में शाजमल ह ए िे । िाई प रािे जिचारिालों 
का थिाि होिे से और इस िगय में हम सब हाईथकूलों में पढिेिाले ब्राह्मणों के लडके होिे के कारण सब हमें 
मूखय ही समझिे । इििे पर भी र्ह िगय कोई िो मास चला और िाचिालर् में ४०० प थिकें  इकट ठी हो गर्ीं । 
 

९. सत्र्ाग्रहाश्रम के ित्त्िों का प्रचार करिे का मैंिे काफी प्रर्ास जकर्ा । 
 

१०. बडोिा में १०-१५ जमत्र हैं । इि सबको लोकसेिा करिे की इच्छा है । इस कारण िहा ंिीि िषय 
पहले हमिे मािृभाषा के प्रचार के जलए एक संथिा थिाजपि की िी । इस संथिा के िार्तषकोत्सि में गर्ा िा 
(उत्सि र्ािी सथंिा के सभासि इकट ठे हो कर तर्ा काम जकर्ा और आगे तर्ा करिा है इसकी चचा) । 
उसमें मिेै वहिी प्रचार करिे का जिचार रखा । मेरी श्रद्धा है जक िह संथिा र्ह काम िरूर करेगी । आपिे 
वहिी प्रचार का िो प्रर्त्ि श रू जकर्ा है उसमें बडौिा की र्ह संथिा काम करिे को िैर्ार रहेगी । 
 

अंि में सत्र्ाग्रहाश्रमजििासी के िौर पर मेरा आचरण कैसा रहा र्ह कहिा आिश्र्क है । 
 

अथिािव्रि—इस जिषर् पर भोििसंबधंी प्रकरण में ऊपर जलखा िा च का है । बंडी, कोट, टोपी 
िगैरा ि पहििे का व्रि जलर्ा है । इस कारण शरीर पर भी धोिी ही पहि लेिा हंू । करघे पर ब िा कपडा ही 
इथिेमाल करिा हंू । 
 

थििेशी, परिेशी का संबंध मेरे पास है ही िहीं (आपके मद्रास के व्र्ाख्र्ाि के अि सार व्र्ापक अिय 
ि जकर्ा हो िो ही) । 
 

सत्र्-अवहसा ब्रह्मचर्य—इि व्रिों का पजरपालि अपिी िािकारी में मैंिे ठीक ठीक जकर्ा है, ऐसा 
मेरा जिश्वास है । 
 

अजधक तर्ा कहंू? िब भी सपिे आिे हैं िभी मि में एक ही जिचार आिा है, ईश्वर म झसे कोई सेिा 
लेगा? मैं पूणय श्रद्धा से इििा कह सकिा हंू जक आश्रम के जिर्मों के अि सार (एक को छोड कर) मैं अपिा 
आचरण रखिा हंू, र्ािी मैं आश्रम का ही हंू । आश्रम ही मेरा साध्र् है । जिस एक बाि की कमी का मैंिे 
उल्लेख जकर्ा है िह है अपिा भोिि (र्ािी भाखरी) थिर् ंबिािा । मिैें इसका भी प्रर्त्ि जकर्ा । पर प्रिास 
में र्ह संभि ि हो सका । 
 

सत्र्ाग्रह का र्ा िूसरा कोई (शार्ि रेल सबंंधी सत्र्ाग्रह श रू करिे का) सिाल पैिा होिा हो िो 
पह ंच िाऊंगा, िहीं िो ऊपर जलखे समर् पर अिश्र् ही । 
 

इधर आश्रम में तर्ा फेरफार ह ए हैं ििा जकििे जिद्यािी हैं? राष्ट्रीर् जशक्षा की तर्ा र्ोििा है? म झे 
अपिे आहार में तर्ा पजरिियि करिा चाजहए, र्ह िाििे की मेरी प्रबल इच्छा है । आप थिर्ं म झे पत्र जलखे । 
ऐसा जििोबा का आपको, जपिृि ल्र् समझिेिाले आपके प त्र का—आग्रह है । 
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मैं िो चार जिि में ही र्ह गािं छोड िंूगा । 
जििोबा के प्रणाम । 

 
(र्ह पत्र पढ कर “गोरख िे मवछिर को हरार्ा । भीम है भीम” र्ह उद्गार बापू के म ंह से जिकले 

िे । स बह उिको इस प्रकार उत्तर जिर्ा) 
 

ि म्हारे जलए कौिसा जिशषेण काम में लाऊं र्ह म झे सूझिा िहीं । ि म्हारा पे्रम और ि म्हारा चजरत्र 
म झे मोह में ड बो िेिा है । ि म्हारी परीक्षा करिे में मैं असमिय हंू । ि मिे िो अपिी परीक्षा की है, उसे मैं 
थिीकार करिा हंू । और ि म्हारे जलए जपिा का पि ग्रहण करिा हंू । मेरे लोभ को ि मिे लगभग पूरा ही जकर्ा 
है । मेरी मान्र्िा है जक सच्चा जपिा अपिे से जिशषे चजरत्रिान् प त्र पैिा करिा है । सच्चा प त्र िह है िो जपिा िे 
िो क छ जकर्ा हो उसमें िृजद्ध करे । जपिा सत्र्िािी, दृढ, िर्ामर् हो िो थिर्ं अपिे में रे् ग ण जिशषेिा से 
धारण करे । र्ह ि मिे जकर्ा है ऐसा िीखिा है । ि मिे र्ह मेरे प्रर्त्िों से जकर्ा हैं, ऐसा म झे िहीं मालूम 
होिा । इस कारण ि मिे म झे िो जपिा का पि जिर्ा है, उसे मैं ि म्हारे पे्रम की भेट के रूप में थिीकार करिा 
हंू । उस पि के र्ोग्र् बििे का प्रर्त्ि करंूगा और िब म ैजहरण्र्कश्र्प साजबि होऊं िो प्रल्हाि भति के 
समाि मेरा सािर जिरािर करिा । 
 

ि म्हारी र्ह बाि सच है जक ि मिे बाहर रह कर आश्रम के जिर्मों का बह ि अच्छी िरह पालि 
जकर्ा है । ि म्हारे आश्रम में आिे के बारे में म झे शकंा िी ही िहीं । ि म्हारे संिेश मामा (फडके) िे म झे पढ 
कर स िारे् िे । ईश्वर ि म्हे िीघार्  करे और ि म्हारा उपर्ोग वहि की उन्नजि के जलए हो, र्ही मेरी कामिा है 
। 
 

ि म्हारें आहार में जकसी प्रकार का पजरिियि करिे का अभी िो म झे क छ िहीं लगिा । िूध का त्र्ाग 
अभी िो मि करिा । इििा ही िहीं आिश्र्किा हो िो िूध की मात्रा बढाओ । 
 

रेलजिषर्क सत्र्ाग्रह की आिश्र्किा अभी िहीं है । पर उसके जलए ज्ञािी प्रचारकों की 
आिश्र्किा है । र्ह संभि है जक शार्ि खेडा जिले में सत्र्ाग्रह करिा पडे । अभी िो म ैरमिाराम हंू । िो-
एक जिि में जिल्ली िाऊंगा । 
 

जिशषे िो िब आओगे िब । सब ि मसे जमलिे को उत्स क हैं । 
बापू के आशीिाि । 

 
(बाि में बापू के उद्गार—“बह ि बडा मि ष्ट्र् है । म झे अि भि होिा रहा की महारास्ष्ट्रर्ों और 

मद्राजसर्ों के साि मेरा अच्छा संबधं रहा है । मद्रासी िो इस समर् रहे िहीं; परंि  महारास्ष्ट्रर्ों में िो जकसी िे 
म झे जिराश जकर्ा ही िहीं । उसमें भी जििोबा िे िो हि कर िी!”) 
 

श्रुणिमाउिंी—िेद (१९१८) 
 

िारीख १० फेब्र िारी १९१८ आईचा मृत्र्  जिि जििोबािी म्हणाले आम्ही जह िाणार हे उद्गार 
प्रथि ि लेखकािे थििः ऐकले आहेि. िंिर पूज्र् जििोबािींिी ज्ञािेश्वरमहारािाचं्र्ा ‘िाही श्र िीपरौिी 
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माउली िगा’ र्ा उतिीप्रमाणे ििेाला आईच्र्ा जठकाणीं मािूि बडोद्यास ििेाभ्र्ास स रू केला. लोकमान्र् 
जटळक, अरविि, जग्रफीि इत्र्ािी १४/१५ महाप रुषाचंें ििेािरचे जलखाण त्र्ािंी आत्मसात् केले. ि 
त्र्ाप्रमाणे िीिि िगण्र्ाचा प्रर्त्ि केला. िीस हिार िषांपूिीचा ििे. िो समिणे कठीण. आध्र्ास्त्मक, 
ऐजिहाजसक, भौगोजलक अिेक िऱ्हेिें ििेाचंा अभ्र्ास केला िािो. पण ििेाचंा जबिचकू अिय समिणे शतर् 
िाहीं, म्हणूि िो करंूच िरे्. िो केिळ शब्िराजश आहे. कमयकाडंी लोकािंी ििेाचा अिय केिळ र्ज्ञर्ाग असा 
केला आजण थिगयप्रास्प्ि हा उदे्दश ठेिला. 
 

जििोबािी ििेवचिि करीि. पण िें जलहूि ठेिीि िसि. अिेकािंी त्र्ािंा जििंजि केली पण ििेाचंा 
अिय जलजहण्र्ाचे त्र्ािंी मान्र् केलें  िाही. 
 

ििेाचंा अिय च कार् पण उच्चार स द्धा स्त्री, शूद्रािींिीं करणे र्ोग्र् िाही, असे म्हटलें  गेलें . पण ििेािं 
च जस्त्रर्ा ऋचाकत्र्ा आहेि. िेव्हा हा प्रश्ि सहि च रुढीम ळें  ि अज्ञािाम ळें  उत्पन्न झाला ही गोष्ट उघड 
आहे. िर शमिमाजि साधि ििळ असेल िर कोणी जह ििेाभ्र्ास करंू शकिो. 
 

पूज्र् जििोबािींचे ििेाध्र्र्ि ििळ ििळ शिेटपरं्ि चालंू होिे. पूज्र् जििोबािींिी ब्रह्मजिद्या 
मंजिराि ऋग्ििेसार गं्रि छापजिला. िंिर र्ा सारािील जह एकूण ८३ मंत्र जित्र्पाठाकजरिा ं जििडले 
आहेि. फति महत्त्िाचा र्ा सारगं्रिाचा आजण ऋग्ििेाचा जह शिेटचा मंत्र आहे— 
 

समािीि आकूजिः समािा हृिर्ाजि िः 
समािमथि  िो मिो र्िा िः स सहासजि । 

 
ि मची आकूिी म्हणिे भाििा, ि मचीं हृिर्ें, ि मचे संकल्प, समाि असाििे की ज्र्ाम ळें  ि मची उत्तम 
संघटिा बिेल. 
 

आईच्या माडंीिर (१८-४-१९५८) 
 

आई म्हणाली, मला िरुरीच्र्ा कामासाठीं िरा बाहेर िार्चें आहे. ही न्र्ाहारी र्ा कपाटािं ठेिली 
आहे. िरूर खा. ऐकलेंस? अत्र्ंि पे्रमािें आई आपल्र्ा लाडतर्ाला सागंि होिी. आईचा जिर्म होिा कीं 
शाळेंिूि म लगा घरीं आला कीं िाटलींि खाण्र्ाचे िर्ार करूि त्र्ाला िेई. 
 

पण आि आईला कोठें िरुरीच्र्ा कामासाठीं बाहेर िािर्ाचें होिे. जििे न्र्ाहारीचें थिाि बिाििू 
िाखििू जिलें . पण जिला शकंा होिी च. 
 

परि आली िर शकंा खरी च होिी. जििें पाजहलें , न्र्ाहारी िशीच्र्ा िशीच पडलेली होिी. म लगा 
मागणें वकिा थििः हािािें घेऊि खाणें िाणिच िव्हिा. मग आईिें जिश्चर् केला कीं ही खाऊ घालण्र्ाची 
िळे कधींच टळू िेिा ंकामा िरे्. 
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पण एक िळे सिय लोक आईच्र्ा माहेरीं गेले होिे. म लािंा िर आिोळीं िाणें आिडिें च. िोघे 
लहाि आईच्र्ाबरोबर गेले. पण मोठ्यािें िें रद्द करूि प थिकालर्ाचा आश्रर् घेणें पसंि केलें . िाचण्र्ाचा 
शौक, उत्तमोत्तम प थिकालर्, जिद्यालर्ाला स ट्टी! 
 

आई म्हणाली पहा हे पाचं रुपरे् रे्िे ठेिले आहेि. आंब्र्ाचे जििस आहेि. रोि आबंे खाि िा. 
 

भोििाची व्र्िथिा एके जठकाणीं केली होिी. त्र्ाम ळें  काहंी च अडचण िव्हिी. परंि  आईला शकंा 
होिी च कीं रुपरे् िसेच राहूि ि िािोि. आपल्र्ा लाडतर्ाचा थिभाि िाणि च होिी. 
 

परि आली िेव्हा ंप्रिम त्र्ा िागेला पाजहले, िेिें पैसे ठेिले होिे, िे िसेच होिे. जिच्र्ा डोळ्र्ािं 
अिािर अश्र  उभे राजहले. जििें जिश्चर् च केला कीं जिन्र्ाला सोडूि आिा ंकधीं जह िार्चें िाहीं. असें होिे 
आईचें पे्रम आजण अशी होिी जिन्र्ाची मािृजिष्ठा! 
 

प ष्ट्कळािंा कळि िाहीं कीं जििोबा जिरपेक्ष, जिरुपाजर्क होऊि महाराष्ट्रािं िाण्र्ाची गोष्ट करीि 
आहेि. प्रिशेिा ंच िे म्हणाले कीं बार्बलमध्र्ें म्हटलें  आहे, मागा म्हणिे जमळेल. पण मी जिजश्चि केलें  आहे 
कीं मागार्चें िाहीं. मागा आजण जमळिा हा प्रर्ोग आिपरं्ि झाला. कामधेिूप्रमाणें लोकािंीं जह अपार जिलें . 
जबहारमधें म्हटलें  सहािा जहथसा द्या. जकत्रे्क लोक जििोिािें म्हणि कीं र्ाचंी फी रोि िोि हिार एकराचंी 
आहे. वकिा रोि िहा हिाराचंी जह आहे. लोकािंीं जििकी िमीि जिली. उत्कल िे केरळ सिय च माजगिलें  
िें जमळालें . शाजंि-सेिा झाली. 
 

पण आिा?ं िर आिा ंजिश्चर् केला आिपरं्ि माजगिलें  िें माजगिलें . आईच्र्ा ििळ कार् कोणाला 
मागािें लागिें? िी िर िाट च पाहिे, कीं केव्हा ंरे्ईल घरािं, आलो कीं लगेच भोिि िाश्िा िर्ार. कधीं 
खेळािं ग ंग झालों िर थििः आठिण िेई. चल िेिणाची िळे झाली! असे जकिीिरी प्रसंग, कीं रात्री 
१०/१० िािेपरं्ि जििोबा घरीं आले िाहीं. आई िाट बघे. 
 

अशी च िाट गेल्र्ा िषापासूि महाराष्ट्र माउली का आपल्र्ा जिजचत्र म लाची पहाि होिी? 
िसिसा जिलंब होि होिा िसिशी िी जिरहव्र्ाक ळ होि होिी. पण आिा ं जििें ऐकलें  कीं २३ माचयला 
प्रिासूर्र्ज्ञाचा जिस्ग्ििर्ी जिश्वशािंीचा संिेशिािा रे्ि आहे. िेव्हा ंित्साला गार् िशी र्ा महाराष्ट्रमािेची 
स्थिजि झाली. र्ािं आश्चर्य िाहीं. िणूं कार् राम च चौिा िषांिंिर थिाजमत्िरूपी महास राचा िध करूि 
अर्ोध्रे्मधें रे्ि आहे. आजण महाराष्ट्रमािा हर्तषि होि आहे. 
 

म्हणूिच थिाभाजिक होिें कीं महाराष्ट्राचे आबालिृद्ध सिांच्र्ा हृिर्ािं उत्साहाचा पूर आला. 
सीमेिर हिारों लोक आले होिे. महाराष्ट्राचे सिांि िर्ोिृद्ध िेिे अण्णासाहेब किे र्ाचंा आशीिाि 
जमळाला. गोसेिक िपोिृद्ध चौंडेमहाराि थििः आले होिे. श्री. काकासाहेब गाडगीळ, र्शििंराि चव्हाण, 
एस. एम. िोशी, आचार्य अते्र, सरिेसाई, जचिळे, िाईक, विबाळकर, िेिकीिंिि, िेिजगरीकर, इत्र्ािी 
सिय पक्षाचें कणयधार हर्तषि होऊि आले होिे. गािोंगािीं हषोदे्रक झाला होिा. १०/२०, ३०/३० िष ेवकबह िा 
अजधक िषें सेिेंि जिमग्ि झालेले कार्यकिे उपस्थिि होिे. िणू महाराष्ट्राची भस्ति, शस्ति, म स्ति साकार 
झाली होिी. कधीं जह अि भिला िाहीं असा शतिीचा भािािशे रे्िें अि भिला. महाराष्ट्र माउलीच्र्ा र्ा 
लाडतर्ा जिलक्षण प त्राचा गौरि करण्र्ासाठीं सिय बाधंि आि एकत्र झाले होिे. िो भाि प्रगट होणें च शतर् 
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िाहीं. एकिािाचं्र्ा प्रजसद्ध गीिािे त्र्ािे महाराष्ट्र मािेचें ििंि केलें . त्र्ािं िििाििाियिाचे रहथर् 
समिािलें  आहे—जिरजभमाििा. भाषणाच्र्ा स रुिािीला च जििोबािंीं साजंगिलें , जप्रर् बंध िों! मी 
ि मच्र्ाकडे सिय अजभमाि सोडूि आलों आहें. त्र्ा एकाच िातर्ािें जिद्य िसचंार झाला, भाषा, प्रािं, िाजि, 
पक्ष इत्र्ाविचा पक्षाघाि कोठल्र्ाकोठें जिघूि गेला. हा जििोबा पे्रमािें एका प्रािंािूि ि सऱ्र्ा प्रािंािं अगे्रसर 
होि गेला. ि लसी आजण कबीराच्र्ा प्रािंािूंि, चैिन्र् आजण िगन्नाि र्ाचं्र्ा चरणापंासूि शकंर आजण 
रामाि िाचंें, बसिशे्वराचंें िशयि घेऊि आि मी ज्ञािोबा माउलीच्र्ा चरणी... आिा ंएक अक्षर जह बोलणें 
कजठण झालें . झाले, भतिीगंगेला महापूर आला. जबलक ल अलग ि जिर्ेंि राहणारी ही व्र्स्ति! एका 
ध्रे्र्ाजशिार् ि सरें काहंीं च ि िाणणारा, पे्रमशतिीजशिार् ि सऱ्र्ा कोणत्र्ाच शतिीला ि मािणारा. म्हणिू 
र्ा पृथ्िीिर मािििेला खंजडि करण्र्ाची गोष्ट ऐकिाचं त्र्ाला असह्य होिे. म्हणूि संर् ति महाराष्ट्र, 
संर् ति किाटक जिश्वाच्र्ा संिभाि असेल िरच त्र्ाला मंिूर. अन्र्िा िो हे शब्ि जह ऐकंू इस्च्छि िाहीं. 
‘िर् िगत्’ च्र्ा उद्घोषाहूि कमी उद्घोष त्र्ाला मान्र् िाहीं. 
 

आगमिाच्र्ा िळेीं पे्रमाचा साक्षात्कार झाला. उत्तरािाखल अगिीं िोडतर्ािं जििोबा बोलले. मी 
आपल्र्ा सेिलेा हिर आहें. आपण माझ्र्ापासूि िें काम घेऊ इच्छाल िें घ्र्ा. 
 

संध्र्ाकाळपरं्ि अलगअलग लोक व्र्तिीशः सामूजहकरीत्र्ा भेटले. सकाळच्र्ा प्राियिेंि मिभेि 
असूि जह सगळ्र्ाचं्र्ा अगिीं अंिःकरणािंल्र्ा अंिःकरणाला भाषणाम ळें  पे्ररणा जमळाली होिी. िो आला, 
त्र्ािें पाजहले ि त्र्ािें विकलें  हा च िेखािा होिा. 
 

पण त्र्ाच्र्ा मिािं एक च भाििा होिी, मी आपल्र्ा आईच्र्ा माडंीिर बसण्र्ाला आलों आहें. आिा ं
मला मागार्चें िाहीं. ि मागिा ं च जमळिार्चें आहे. आजण ि ला जमळेल च असा आश्वासिाचा आईचा 
आशीिाि आहे. 
 

मोघेजींिा आश्रमप्रिेर् (२४-१०-१९२१) 
 

मोघेिींचें पूणय िािं महािेि अिंि मोघे. त्र्ािंा भाऊ-बहीण कोणी िव्हिें. िे कोकणािंले. त्र्ाचें 
िडील बडोद्याला पोजलस खात्र्ािं होिे. िे उंच, जधप्पाड, पहाडी आिािाचे होिे. कासार फळ्र्ािं रहाि. 
जििोबाचें िडील प्रिम बडोद्याला गेले िे जह कासार फळ्र्ािं. मोघेिी िजडलाचं्र्ा उलट अगिीं ब टके. 
 

मोघेिींचे िडील ि आत्र्ाबाई कोंकणािं गेल्र्ाम ळें  ि जििोबाचें िडील जह कोठें कामाला गेल्र्ाम ळें 
जििोबािंा खाणािळींि िेिािें लागलें . मोघेिी जह िेिे िेिि होिे. िेिें त्र्ाचंी ि जििोबाचंी प्रिम ओळख. 
 

मोघ्र्ाचें जिषर् मूळचे कचे्च, त्र्ाम ळें  िे बडोिा कॉलेिच्र्ा आिारािं जिमलेश्वर मंजिरािं िॉमेरी 
घोकि बसि. िेिें जििोबा त्र्ािंा खेचूि बाहेर िेि. म्हणि िेरम कसले घोकिो? िे समिूि घ्र्ािर्ाचे 
असिाि. मग िे जििोबाबंरोबर १०/१५ मलै जफरि. मोघेिी जिद्यािी मंडळािं होिे च. 
 

जििोबा ह शार म्हणूि त्र्ाचंी संगजि मोघेिींच्र्ा िजडलािंा बरी िाटे. गाधंींची अवहसा मोघेिींच्र्ा 
िजडलािंा पटि िसे. म ंबईला काहंीं जििस मोघेिींिीं िोकरी केली. पण िी सोडूि िे साबरमिी आश्रमािं 
िाखल झाले. िजडलािंा कळजिलें  िव्हिें च. िेव्हा ं मोघेिींच्र्ा िजडलाचंा पारा चढला. मोघेिींचें लग्ि 
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होऊि त्र्ािंा म लें  जह झालीं. प ढें मोघेिी साबरमिी सोडूि िध्र्ाला आले. िेिे ग्रामसेिामंडळािं िाखल 
होऊि त्र्ािंी आंिीला कें द्र केलें . िेव्हा ं िध्र्ाला त्र्ाचं्र्ा आत्र्ाबाई आल्र्ा ि जििोबाचं्र्ा हािापार्ा 
पडल्र्ा. ढळढळा रडल्र्ा. जििोबािी म्हणाले, मोघ्र्ािंा परि िािर्ाचे असेल िर माझी हरकि िाहीं. मग 
मोघेिींचे िडील जह आले. िेिल्र्ा जिणकामािं जशरूि िाणीचे िार िोडले. त्र्ाचें सोबिी मधे पडले. मग िंू 
चोर म्हणूि ि झ्र्ािर खटला भरिो म्हणूि गेले. मोघेिींिीं महाराष्ट्र धमय साप्िाजहकाचा जह महाराष्ट्रािं 
प ष्ट्कळ प्रचार केला. मोघेिी भाऊ पािसे र्ािंा प त्र मािीि. त्र्ाचं्र्ा घरीं गोप रीला रहाि ि ब्रह्मजिद्या-
मंजिरािं रे्णेंिाणें करीि. त्र्ािंा सियिण बाबािी म्हणि. त्र्ािंा गोड आिडे. िाचि, मिि, जििोबाचंा 
सहिास. मोघेिींचे आर् ष्ट्र् मोठ्या आिंिािं व्र्िीि झालें . शेंिटी त्र्ािंा मूत्रजिकार िडला. त्र्ािंा 
िागपूरला मेजडकल कॉलेिमध्रे् िेलें . पण व्र्िय. परि आश्रमािं आले. बेश द्ध होिे. लगेच जििोबािी िेिें 
त्र्ाचं्र्ाकडे गेले. त्र्ािंीं डोळे उघडले. पण ओळखले कीं िाहीं माहीि िाहीं. लगेच प्राण गेला. ब्रह्मजिद्या-
मंजिरािं िे सिांिा िजडलासंारखे च होिे. प ढें सिय जिर्ाकमांिरें झालीं. बडोद्याहूि जह लोक आले. िन्मभर 
जििोबाचंी साि त्र्ािंी केली. शिेटपरं्ि जमत्र राजहले. िार्चें सिांिाच, पण जमत्रत्िािें महिीर्िा जमळििू 
िाणारे जिरळा. बाबािी मोघे िारले िो जििस १८ एजप्रल (भजूमिाजंि जिि) १९७६ हा होिा. 
 

गोपाळराि काळे यािंा आश्रमप्रिेर् (१९२२) 
 

जििोबािींचा ि गोपाळराि काळे र्ाचंा पजरचर् १९१० मधें झाला. जििोबािी कापडीपोळेंि 
राहण्र्ाला आले िेव्हा ंकाळे शकंरपोळेंि अगिीं ििळ रहाि. त्र्ाम ळें  हा पजरचर् दृढ झाला. जििोबािीं 
बरोबर काळे रोि १०/१२ मलै जफरण्र्ास िाि. अिेक जिषर्ािंर चचा चाले त्र्ाम ळे त्र्ािंा भाि च रहाि 
िसे. घरासंमोर जह चचा चाले िी रात्रीं ११ परं्ि. आमच्र्ा आिूबािूला लोक िमि, पण त्र्ािंा काहंीं 
समिि िसे. िे जिघूि िाि. काळे ि जििोबा लार्ब्ररींि जह िाचिािं प ष्ट्कळ िळे घालिीि. काळे आजण 
जििोबािी शाळेंि िोडा िळे िाि. िोड्ा अभ्र्ासािें पास होि. जििोबांच्र्ा िजडलाचं्र्ा सागंण्र्ािरूि 
जििोबािंीं िें च भाषा घेिली होिी, काळ्र्ािंी संथकृि, काळ्र्ािंी जििोबािींमध्रे् शकंराचार्ासारखी ब जद्ध 
आजण ब द्धासारखी भाििा पाजहली. जििोबािींचे ब्रह्मचर्य सहिथफूिय होिें. केिळ सिरा ि सिा आगंािर 
घेऊि जििोबाबंरोबर काळे जह बडोद्यासारख्र्ा शहरािं उन्हािं पािसािं जफरि. िासबोध, आर्ाभारिाचा 
जििोबािंी खूप अभ्र्ास करूि िे पाठ केले होिे. मराठींि जििोबा अजििीर् होिे. जशक्षक १०० माकय  
िेण्र्ाऐििी केिळ १/२ माकय  कमी िेि. प ढे जिद्यािीमडंळ काढलें . त्र्ािं प ष्ट्कळ गं्रि ठेिले. जििोबािींची 
व्र्ाख्र्ािें अद भिू असि. त्र्ाचें िैराग्र् अजिप्रखर होिे. त्र्ाम ळे िे कठोर भासि. 
 

काळ्र्ाचंें लग्ि झालें . जििोबा िाराि होिें पण त्र्ािंीं काळ्र्ाचंी मतै्री कार्म ठेिली. िे काळ्र्ािंा 
गोप्र्ा म्हणि. जििोबािी प ढे बापूंकडे साबरमिीला गेले. काहंीं जििस िाईला राहूि अिेक शास्त्रें जशकले ि 
प्रिचिािंी सिय लोकािंा चजकि केले. काळ्र्ािंा आश्रमाच्र्ा राष्ट्रीर् शाळेंि जशक्षक म्हणूि जििोबािंीं 
बोलािले. िंिर गोपाळराि िधा आश्रमािं गेले. िेिें काळ्र्ािंी जििोबाबंरोबर सिय कामािं अपार श्रम 
घेिलें . शिेटीं जििोबािी भिूािपिर्ात्रेंि होिे. िेव्हा ं काळ्र्ािंा क्षर्रोग झाला. त्र्ाचें सिय आप्ि जह 
थिगयिासी. िे एकिा मध्र्प्रिेशचे खाद्य मंत्री जह झाले होिे. शिेट आला. ३१-५-१९६२ ला िे गेले. ७२ िर् 
होिे. सिांिा हळहळ िाटली. गोप रीचे िे प्राण होिे. 
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िायकोम सत्यािह (१९२४) 
 

िार्कोम (केरळ) मधे शकंराचे एक मंजिर आहे. हजरििािंा िेिें िाण्र्ाची मिाई होिी. िेिले 
प िारी त्र्ाचंा अजिशर् छळ करीि. त्र्ासाठीं गाधंीिींच्र्ा आिेशाि सार जििोबािी िेिें गेले. िेिें जििोबािंी 
कार्यकत्र्ांशीं चचा करूि सिय पजरस्थिजि िीट समिाऊि घेिली. मग जििोबािींिीं िेिे ित्िेच्र्ा ित्िे 
पाठजिण्र्ास स रुिाि केली. पोजलसािंी अत्र्ाचार फार केले. मग गाधंीिी थििः िेिें गेले. पािसाळ्र्ािं 
गळ्र्ाएिढ्या पाण्र्ािं रहािें लागलें . पण कोणी जह सत्र्ाग्रह सोडला िाहीं. पोजलसािंा जह फार त्रास 
पडला. िियमािपत्रािं अत्र्ाचाराचीं िणयिें रे्ि. गाधंीिी अजधकाऱ्र्ािंा भेटले ि शेंिटीं एक िषय चार 
मजहन्र्ािंीं सत्र्ाग्रह र्शथिी झाला. 
 

सत्र्ाग्रहािं त्र्ािळेीं कोणकोण होिे हें समिण्र्ाला आिा मागय िाहीं. प्रत्रे्क सत्र्ाग्रहींि जभन्नजभन्न 
ग ण असिाि. िे एकमेकािंा उपर्ोगी पडिाि. असा सहिास अन्र् जठकाणीं लाभणें शतर् िसिें. सत्र्ाग्रह 
जिचाराखेरीि िेिें अिेक जिषर्ाचंें जिचारमंिि होिें. सामूजहक ध्र्ाि, प्राियिा, अध्र्र्ि इत्र्ािींचा जह लाभ 
होिो. िगेळ्र्ा प्रािंािंले हिापाणी खाणेजपणें र्ािं ग्राह्य कार् अग्राह्य कार् र्ाचा जह जिचार होई. 
 

एकूण गीिेंि म्हटल्र्ाप्रमाणें ‘ि ष्ट्र्स्न्ि च रमस्न्ि च’ असा हा सगळा सत्र्ाग्रह सोहळा झालT. 
 

ऐतयपणरषदेंि णदल्लीिंा (१९२४) 
 

वहि -म सलमािाचं्र्ा िेढीम ळें बापूंिीं उपिासाचा शेंिटचा आश्रर् घेिला. अिेकािंीं त्र्ािंा म्हटलें , 
िाट पहा. 
 

१८ िारखेची सकाळ. सिांचे चेहरे उिरले. इितर्ािं एक िृद्ध म सलमाि िारािर धके्क िेऊि आिं 
जशरला ि त्र्ािें गाधंीिींच्र्ा हािािं हाि जमळिला. त्र्ाच्र्ा आिंिाला पार िव्हिा. मग शौकिअल्ली महंमि 
अल्ली आले ि म्हणाले वहि -म सलमाि भाडंणे सोडि िाहींि म्हणूि र्ािंीं २१ जििसाचंा उपिास केला आहे 
हें ि म्हालंा माहीि िाहीं? िो म सलमाि म्हणाला पािभर िूध प्र्ा ि आराधिा करा. बापू म्हणाले उपिासािं 
आराधिा होि िाहीं कार्? 
 

मग ऐतर्पजरषिेंि अिेक ठराि झाले. गोिध, िाद्यें िािजिणें, धमांिर आजण पजििपरािियि. असे 
अिेक ठराि झाले. उपिास पार पडला. 
 

प्राियिा झाली. िंिर हकीमिी आजण अन्र् लोकाकंडूि पूणय मिि िेण्र्ाचें आश्वासि जमळालें . बापू 
म्हणाले, मी केिळ ईश्वरशरण आहे. ‘रघ िीर ि मको मेरी लाि’ हें भिि बाळकोबािींिीं म्हटलें . अिेकाचें 
संिेश आले. जििोबाकंडूि बापूंिीं भगिद्गीिेच्र्ा काहंी अध्र्ार्ाचंा पाठ करजिला. कठोपजिषि म्हणजिलें . 
मालिीर्िी फारच खूष झाले ि त्र्ाचंा ि जििोबािींचा सबंंध िेव्हापासूि िाढला. िे एकिा ं
िमिालालिींबरोबर िध्र्ाला आश्रमािं जह आले. बाळकोबािींिीं ‘रघ क लरीजि सिा चली आई’ हें भिि 
म्हटलें . शिेट गोड झाला. महात्मािींची प्रकृजि हळंूहळंू स धरली. पू. जििोबािी ि बाळकोबािी परिले. 
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णिनोबाजी बापंूना भेटण्यािंा पुण्यािंा (२४-१-१९२४) 
 

बापू िेलमध्र्ें होिे िेव्हा ं जकत्रे्क जििस त्र्ाचें पोट ि खलें , शेंिटीं प ण्र्ाला हॉस्थपटलमधे िेलें . 
ऑपरेशि कियल मडॅक र्ािंी केलें . एकिम जिि ेगेले. मग पॅरोमतॅस आणिू ऑपरेशि झाले. 
 

थिाभाजिक च जििोबा बापूंिा भेटण्र्ाला गेले. िेििास, रामिास सिांिा आिंि िाटला. बापूिंीं 
जिचारलें , ‘केम छे? सारा िे?’ 
 

जििोबा म्हणाले ‘आपिी अिे ईश्वरिी कृपा.’ 
 

बापू म्हणाले, ‘ि मची उपजिषिाचंी लेखमाला मी िेलमधें िाचली. िी प री करा.’ 
 

मग जििोबािंीं गोपूकाकािंा जलजहलें  कीं बापू िेहमींच प्रसन्न असिाि, पण र्ा िळेची त्र्ाचंी 
जिमयळिा आजण प्रसन्निा कांहीं अपूियच. असा ि सरा प रुष माझ्र्ा पाहण्र्ािं िाहीं. 
 

मनोहर बळिंि णदिाि यांिा आश्रमप्रिेर् (१९२६) 
 

मिोहरिी ब लढाण्र्ाचें. १९०१ सालचा िन्म. १९१७ मधें िे खामगािंला आले. िे िेहमी प्रिम 
श्रेणींि पास होि. िागपूरच्र्ा मॉजरस कॉलेिमधें होिे. प ढें उत्तीणय झाल्र्ािर १९२६ परं्ि खामगािंच्र्ा 
जटळक राष्ट्रीर् शाळेंि त्र्ािंीं उत्कृष्ट अध्र्ापि कार्य केलें , 
 

िे १९२६ मधें आश्रमािं आले. १९३० सालपरं्ि उत्तम सेिा केली. िंिर मिोहरिी प लगािंला सहा 
िष े ग्रामसेिेंि राबले. प ढें केळझर सत्र्ाग्रहािं गेले. १९३४ मधें सािगंी रे्िें क ष्ठरोगी पाहूि १९३६ मधें 
महारोगी सेिामंडळ थिापि केलें . त्र्ािंा पद्मश्री ही पििी जमळाली. महारोगी सेिा जिथिी लोक िगभर 
करिाि. पण मिोहरिी हा पजहला भारिीर् महाप रुष ही सेिा करणारा. प न्हा ंजमशिऱ्र्ािंा लाखो रुपर्ाचंी 
मिि, िर मिोहरिींिा पचैी जह मिि िाहीं? मिोहरिींिीं सेिचेें उपचार कार्य उत्तम जशकूि घेिलें . 
मिोहरिी ग्रामसेिा करीि सिि जफरि. त्र्ािंा सगळे लोक आमंत्रणें िेि. इिके िे लोकजप्रर् होिे. 
जफरिािंा धोिर, जपशिी, िकळी, पेळू एिढें च सामाि िे ठेिीि ि पार्ीं जफरि. मिोहरिी 
कािण्र्ाजिणण्र्ािं प्रिीण होिे. त्र्ाचंें अक्षर अजि उत्कृष्ट. क ष्ठकार्ांिूि िे १९५९ सालीं जििृत्त झाले. िेव्हा ं
मॉजरस कॉलेिमधें त्र्ाचंा मोठा सत्कार झाला. असा प रुष आपल्र्ा रे्िें होिा र्ाचा कॉलेिला अजभमाि 
िाटला. मिोहरिींिीं भिूािािं जह काम केलें . मिोहरिी एकिा ंसभेंि म्हणाले, प ढच्र्ा िन्मी मी हें च काम 
करीि. त्र्ािंा हिारों पत्रें रे्ि. जिश्राजंि जमळेिा. रात्रीं झोंप िाहीं. िेव्हा ं ग प्िपणें प्रथि ि लेखकाच्र्ा 
सागंण्र्ािरूि ध ळ्र्ाला १८ जििस जिश्रािंीला आले. जिश्राजंि जमळाली. पण लोक िेिें जह ह डकीि आले. 
िािें लागलें . त्र्ािंा सनं्र्ास घेण्र्ाची इच्छा होिी. िे सन्र्ासी च होिे. त्र्ािंा पँजिर्ासचा जिकार होिा. 
पण रतििाि घेण्र्ाचें त्र्ािंीं थिीकारलें  िाहीं. िे िर मजहन्र्ाच्र्ा शेंिटीं जििोबाकंडे रे्ऊि त्र्ाचं्र्ा पार्ा 
पडि. शेंिटी १५ फेब्र िारी १९८० रोिी एका जरतशाचा धक्का लागूि िे बेश द्ध पडले. श द्धीिर रे्िाचं म्हणाले 
आिा ंमी िेह ठेििो, धन्र् हे िीिि र्ापलीकडे कार् म्हणणार! 
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र्ाणंि (२२-१०-१९३१) 
 

शाजंि जििोबाचंी बजहण. िन्म १९०६. थिळ गागोिें. मूळ िािं िारका, पण अजिशर् शािं 
थिभािाम ळें  शाजंि िािं पडलें . िणय सािंळा. श्रीकृष्ट्ण काळा, र्म िा जह काळी. कोणत्र्ाच शाळेंि गेली िाहीं. 
पण र ट फ करीि िाची. इसापिीजि िाची. इसापिीिींिल्र्ा जचत्रािंरूि च िी गोष्टी सागें. आई कधीं कधीं 
जििोिािें म्हणे ि ला कािोड्ाकडूि जिकि घेिली. मग िी ओतसाबोतशी रडे. मग आई जिला ििळ घेऊि 
समिूि करी. मग लगेच हंसे. जिला िाजगन्र्ाची आिड िव्हिी. िी आईचें पाहूि पाहूि सिय थिर्ंपाक 
जशकली. 
 

शाजंि मोठी झाली िेव्हा ंआईला मिि करी. शाजंि आईला सिय कामािं िोडी िोडी मिि करी. आई 
िेििािंा गोविि गोविि म्हणे. जिला घास लागे. िेव्हा ं शाजंि पाणी िेई. आई प्रथि ि लेखकाला आजण 
शािंीला रोि कंगोरे असलेल्र्ा वशपीिें चंिि हािाला लािी. आम्ही आईकडे िोघे प ष्ट्कळ िळे पाहि राहि 
असूं. आम्हाला िाटे आमची आई िेिी च आहे! आईबरोबर शाजंि लक्षमणमहारािाचं्र्ा मठािं किा-
कीियिाला जह िाई. कमेटी बागेि गेल्र्ािर िेिलें  जिििं असल्र्ासारखे प िळे पाहूि जिला ििल िाटे. 
िेिले पेंढा भरलेले िाघ-वसह पाहूि िी जभऊि रडे. आम्ही हाि लािू ंिरी जिला खात्री िाटि िसे. शाजंि 
मला आबा म्हणे. सकय स पहार्ला गेली असिािा एकिा ं मला अफाट गिीम ळें  परि र्ािंें लागलें . मी 
सकाळीं जहरम सला पाहूि मला िी कार् झालें  म्हणाली. मी हकीकि सागंिाचं िी बाबाकंडे गेली ि त्र्ािंा 
सगळी हकीकि साजंगिली. मग बाबािंीं मला ि शािंीला अगिीं अगोिर सकय शींि प ढच्र्ा भागीं बसजिलें . 
आम्हीं सकय स मिम राि पाजहली. पण राममूिीच्र्ा छािीिर िगड ि हत्ती उभा पाहूि िी रडंू लागली. जिला 
िाटलें  आिा ं राममूर्ति जचरडूि मरणार! मग बाबािंीं समिाजिलें . िंिर एकिा पजहल्र्ािंा च जिघालेला 
भथमास र मोजहिी हा मूक जसिेमा आम्ही पाहण्र्ाला गेलों. िसेंच पािपिचा मोबिला ि त्राजटका िाटक जह 
आम्ही शािंीबरोबर पाजहलें . 
 

मी ि शाजंि आईबरोबर िाईंला गेलों. िेव्हा ंशाजंि मिबरोबर खेळे. आिोबा मिा करीि. आिी म्हणे 
भाऊ बहीण आहेि. खेळार्ला कार् हरकि? आिोबा म्हणि आिापंासूिच मर्ािा जशकिली पाजहिे. 
आिोबा शािंीला उभी च ठेिीि. म लीच्र्ा िािीिें बसिा ंकामा िरे् (मोठ्या माणसासंमोर) अशी त्र्ाचंी 
जशथि होिी. 
 

िाईंहूि परि आल्र्ािर िोड्ाच जििसािं शािंीचें लग्ि झालें . शकंरराि केळकराशंीं लग्ि 
लागलें . लग्िाची जमरिणूक जिघाली िेव्हा ंशािंीसह आम्हीं हत्तीिर प्रिम बसलों. लग्िािं सगळे आप्िइष्ट 
आले होिे. जििोबािी अिात् िव्हिेच. शािंीचे सासर बडोद्याििळ कियणजमर्ागंािं रे्िें होिें. िेिें 
िमीिि मला आजण मोठीं घरें होिीं. गाई आजण िूधि भिें भरपूर होिें. लग्िािं बडोद्यािंले सिय प्रजसद्ध लोक 
आले होिे. प ढें शािंीला क्षर्रोग झाला. पण घरीं म्हणिे सासरीं काम करािें लागे. त्र्ाम ळें  िो िाढि गेला. 
शेंिटीं शािंीला शोचिीर् मृत्र्  प्राप्ि झाला. जिला िीि म ली होत्र्ा. शािंीचा मतृ्र्  २२-१०-१९३१! म्हणिे 
पंचिीस िषचे िी िगली. 
 

निजीिन साणहत्यमंणदरािे उद्घाटन (९-१-१९३४) 
 

मंगळिार, सकाळीं ९ िाििा.ं थिळ : लक्षमीिारार्ण मंजिर, िधा. 
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श्री. जशिािी, थिामी आिंि ि इिर मंडळी होिी. फार लोक िव्हिे. जििोबािी—मूर्तिपूिा हा वहि  
धमाचा एक साजत्त्िक मूखयपणा आहे. साजहत्र् जििीचें ि काि उघडण्र्ाच्र्ा समारंभाची िरूर िव्हिी. काम 
स रू करणें म्हणिे उघडणें. पण मि ष्ट्र्थिभािाि रूप ही मरू्तिपूिेसारखी जिर्ा आहे. 
 

िोि प्रकारचे जिचार िगािं जिमाण झाले. एक, िर जिचारािं सामथ्र्य असेल िर आपोआप प्रचार 
होईल. िो जिचार आचरणािं आणला म्हणिे प रे. जिचाराचा िबरिथिीिें प्रचार करण्र्ाची िरूर िाहीं. 
 

ि सरा जिचार असा—मला िो जिचार जमळाला आहे, िो ि सऱ्र्ािर िबरिथिीिें लािािर्ाचा. 
त्र्ािं ि सऱ्र्ाचें जहि आहे असें मािािर्ाचें. धमांिर िबरिथिीिें करािर्ाचे. हें र्ोग्र् िाहीं. 
 

उलटपक्षीं आपला जिचार कोणाला द्यािर्ाचा च िाहीं हा संक जचिपणा जह उपर्ोगी िाहीं. माझी 
उपासिा ग जपि असो. पण िी ग प्ि असिा ंकामा िरे्. जमशिरी लोकापं्रमाणें आधंळेपणािे प्रचार िको. 
 

गीिेंि १० व्र्ा अध्र्ार्ािं “बोधर्ंिः परथपरं” म्हटलें  आहे. एकमेकािंीं एकमेकापंासूि द्यािें घ्र्ािें. 
संक जचिपणा असा कीं महाराष्ट्रािंले लोक माििाि कीं थिराज्र् आमच्र्ाजशिार् जमळणें शतर् िाहीं. ही 
संक जचि अजभमािाची गोष्ट आहे. ईश्वर जिरजभमािी लोकाकंडूि काम करजििो. 
 

म्हणूि माझें ज्ञाि कोणाला द्यािर्ाचें च िाहीं, िें माझ्र्ापाशीं च ठेिािर्ाचें ही संक जचििा िको. 
त्र्ाम ळें  ज्ञाि िष्ट होिें. ज्ञाि िेण्र्ािें िाढिें. त्र्ाचप्रमाणें माझ्र्ा आचरणािं िसलें  िरी िबरिथिींिें िें ज्ञाि 
असूि जह लोकािंर लािािर्ाचें हें जह िको. प्रत्रे्कािें िम्रपणें आचारपूियक आपला जिचार लोकािंा द्यािा. 
कोणिा जह जिचार आचारहीिपणें लािंू िरे्. 
 

णिनोबा गागोदें गािंीं (१९३५) 
 

जििोबािींचा िन्म गागोद्याचा. आिोबा ि काका र्ाचं्र्ाकडूि त्र्ािंा िाचि, िृत्तिपयण इत्र्ाजि 
जशक्षण जमळालें . िेिें जििोबा रािाििािं खूप वहडि. िेिें करििंें, िोरणें, अढ रणें खूप जमळि. वडक ि बोरें 
खाण्र्ािं जह त्र्ािंा आिंि िाटे. रात्रीं बेरात्रीं डोंगरािर िाण्र्ाची त्र्ािंा भीजि िाटि िसे. आई सकाळीं 
ग रग ट्या भाि, िूप, मीठ, मेिकूट, पापड घालूि िेई िेव्हा ंख ष होि. बाकी िेिणाकडे त्र्ाचंें लक्ष िसे. 
त्र्ािंा आई म्हणिे परब्रह्म. जिच्र्ाप ढें सिय शनू्र्. िन्मापासूि ब्रह्मजििाणापरं्ि आईची भस्ति, आईंचे प ण्र् 
थमरण झालें  िाहीं असा जििस गेला िाहीं. आईच्र्ा थमरणािें त्र्ाचं्र्ा डोळ्र्ािूंि अश्र धारा िहाि. भर सभेंि 
जह हें दृश्र् जिसे. 
 

गागोद्याला १९३५ सालीं जििोबािी गेले. िेव्हा ंघर अगिीं लहाि िाटंू लागलें . मला जिचारिा ंमी 
म्हटलें  मला जह असाच अि भि आला. िेिें सिांिा फार आिंि िाटला. िेिली जिहीर, शिेी, लंगोटी 
लािलेले लोक गािंच्र्ा जिजहरीिर ड बक् ड बक् आिाि संगीिापेक्षा ंजह मध र िाटे. गािकऱ्र्ाचं्र्ा भििािं 
गेलें . ‘ि ःख बािंिडी आहे हा संसार’ हें ऐकूि जििोबािंा फार आिंि झाला. त्र्ािंीं जलजहले रे्िल्र्ा 
डोंगरािंा पाहूि िृप्ि झालों. मी पहाडािर राहणारा, कोणी र्ोग्र्ाच्र्ा आश्रमािं राहणारा, हरीण, िाघ, 
वसह असेि आजण र्ा िन्मािं मि ष्ट्र् झालों असेि. पण अिूि प रा मि ष्ट्र् झालों िाही. 
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णिनोबािंें ४० िषें झािंीं म्हिून अल्प णनरीक्षिपर पत्र (७-९-१९३५) 
 
िीियथिरूप मामाचें सेिसेी, 
 

९ चें पत्र जमळाले! ४० िषांचीं थमरणें िागिृ झालीं. प्रिम आपण जिचारलेली माजहिी—मी, बाळू ि 
जशिािी आम्ही जिचे भाऊ. बाळूचा िन्म िमखंडीला झाला. िो उरुळी काचंि रे्िें जिसगोपचार कें द्र 
चालजििो. जशिािी प्रचार कार्ाि वहडि असिो. ि किाच सहा मजहिे माझ्र्ाििळ राहूि गीिा-कोशाचें 
काम करूि गेला प्रचारासाठीं. आमचे िडील बडोद्यास च असिाि. त्र्ाचंा पत्ता—ि. श.ं भाि,े काळ प रा, 
बडोिें. 
 

मी िमखंडीला िोििा आलों होिो. चौिाव्र्ा िषीं ि बाळूच्र्ा िन्माच्र्ा िळेीं. त्र्ािळेीं आमच्र्ा 
आिोबाजंिषर्ींची आठिण, घरािं जशरण्र्ापूिी एक लहाि आंगण. िे उिव्र्ा बािूला प ड्ा बाधंीि. अगिीं 
लहाि प ड्ा. ग ंिभर औषध. िशा प ड्ा मी करूि पाही. पण साधि िसे. 
 

भेटीची इच्छा आपण िशयजिली आहे. केव्हा ं जह होऊं शकिे. मी जलजहलेली गीिाई पाजहली का? 
िसेल िर पाठििू िेईि. आपल्र्ा घरािंील लहाि िोराचंी हकीकि जलहािी. िडील मंडळीस िमथकार. 
धाकट्यासं, आशीिाि. 
 

जििोबाचे प्रणाम. 
 
पू. बाबाचं्र्ा सेिसेी, 
 

फार जििस झाले. पत्र जलजहलें  िाहीं. ४० िषें प रीं होि आहेि म्हणिू पत्र. िर्ाची २० ॥ िषें घरािं 
ि इिकींच बाहेर. बाळूचें आि टी. बी. म ळें  एक मोठें िप चालंू आहे. िो ही िपाचीच संधी माििो. आिंिी 
असिो. जशिबा सिि प्रचार करीि वहडिो. त्र्ाचा ज्ञािाकडे प्रिमपासूि सूक्षम कल. असे हे िोघे िप आजण 
ज्ञािाला िाजहले आहेि. मी, १०/१० िास कािणें ि जशकिणें इत्र्ाजि करिों. प्रकृजि बरी आहे. लहािपणीं 
पारशी डॉतटरचे िेहमीं औषध असे. आिा ं िसें िाहीं. आपली आई गेल्र्ा िंिरची िपथर्ा खरोखर 
जिथमर्कारक िाटिे. आईचें थमरण, आपला आशीिाि, सत्संग आमची िपथर्ा िाढिील असा भरिसंा. 
 

—जििोबाचे साष्टागं प्रणाम. 
 

णिनोबाजींिी प्रकृणि सुधारिंी (१९३८) 
 

िालिाडीला रथत्र्ािरची धूळ रातं्रजििस रहिारीम ळें पू. जििोबािींिा फार बाधक झाली. 
एकसारखा खोकला रे्ऊं लागला. िेव्हा ं बापूिींिी स चिलें  कीं कोठें िरी हिचे्र्ा जठकाणीं िािें. 
जििोबािींिीं कळजिलें  कीं मी परंधाम पििारला िाऊि पाहिों. िेिें प्रकृजि स धारली िाहीं िर अन्र्त्र 
िाण्र्ाचा जिचार करंू. त्र्ाप्रमाणें जििोबािी गेले. प लािरच िोििा ं ‘संन्र्थिं मर्ा संन्र्थिं मर्ा’ म्हणाले 
आजण लाल बगंल्र्ािं राजहले. िेिे िूप ि जखचडी आजण िहीं घेि. फळािं पपई घेि. त्र्ाचें ििि ७६ पौंड 
होिे िे अकरा मजहन्र्ािं १२० पौंड झालें . कोणिा जह जिचार मिािं आणणें, जशकिणें, काहंींच करीि िसि. 
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िोडें िोडें जफरणें, शतिीप्रमाणें िाढजिलें . ििळ िोि-िीि जिद्यािी होिे. ििि िाढल्र्ाचें ऐकूि बापूंिा 
फारच आश्चर्य िाटलें . आजण आिंि झाला. जििोबािींिा आिंि झाला कीं श्रीमंिाप्रमाणें जहल थटेशििर 
िािें लागलें  िाहीं. 
 

पू. णिनोबाजींना खििानंा भरिराम मूविनि सापडिंी (१९३८) 
 

१९३२ साली जििोबािींिी ध ळे िेलमध्र्ें गीिा प्रिचिें साजंगिलीं. त्र्ािळेी भरिाचें िणयि करिािंा 
िर कोण्र्ा काराजगरािें भरि आजण राम र्ाचंें जचत्र िा जशल्प िर्ार केलें  िर िें भरि राज्र् करीि असूि जह 
कृश, वकजचि ठेंगणा, रामाची भेट झाली र्ा आिंिािं, इत्र्ाजि िणयि केलें  आजण आश्चर्ाची गोष्ट पििारला 
क िळीिे खणि असिा ंत्र्ािंा हूबेहूब भरिरामाची मूर्ति जमळाली. हा एक साक्षात्कार च झाला. सगळीकडे 
आिंिी आिंि झाला. मग अिेक मरू्ति जिघाल्र्ा. अिेक आश्रमिासीर्ािंीं त्र्ा खोिूि काढल्र्ा. प्रिम त्र्ा 
कोठें िरी होत्र्ा पण मग व्र्िस्थिि मजंिर बाधंले. प्राणप्रजिष्ठा करूि िी मूर्ति आजण अन्र् मूर्ति स रजक्षि 
राहिील अशी त्र्ाचंी व्र्िथिा केली. गंगेची मूर्ति िर खरोखर अप्रजिम आहे. जिच्र्ा खाली िगडािर ब्राह्मी 
जलपींि लेख आहे. िाकाटक घराण्र्ािंल्र्ा एक भस्तिमिी राणीिें हें मंजिर बाधंलें . १॥ हिार िषांपूिीं—
मग इजिहास संशोधक जह आले. त्र्ािंीं फोटो घेिले. कालजिणयर् केला. िियमािपत्रािं लेख जलजहले. आिा ं
िर िेिें रोि सकाळ-संध्र्ाकाळ आरिी होिे. एकािशीला भििें होिाि. भरिा सारखा भति झाला िाहीं. 
त्र्ाच्र्ा िरूि च ‘भारि’ िाम भारिाला पडलें . 
 

पू. जमनािंािंजींिा स्िगशिास (१२-२-१९४२) 
 

सेिाग्रामला फोि आला, िमिालालिी अत्र्िथि, बेश द्ध. लगेच बापू जिघाले. बरोबर जबला होिे. 
आिल्र्ा जििशीं िमिालालिी हाथर् जििोि करूि सेिाग्रामहूि परि आले होिे. चगँ कै शके िध्र्ाला 
रे्णार. त्र्ाचंी बडिाथि ठेिण्र्ािं गकय  होिे. त्र्ाचंें िेंच म ति हाथर्. िेंच बोलणें. िीच कामाची गडबड. 
 

िमिालालिींचा रतििाब िाढला. औषध आणण्र्ासाठीं मोटार गेली. िों च त्र्ाचंा प्राण गेला. 
 

गाधंीिींची भेट होऊ शकली िाहीं. िर् अिघें ५२ िषें. त्र्ाचं्र्ा मृत्र्ूच्र्ा िािेिें सगळ्र्ािंा मोठा 
धक्का बसला. िध्र्ांि सियत्र हरिाळ पडला. सिय संथिाचं्र्ा िाड्ा च एकिम आखडल्र्ा. 
 

संध्र्ाकाळीं गोप रींि त्र्ाचंें िहि झालें . जििोबािंीं ईशोपजिषद म्हटलें . त्र्ाचं्र्ा िृद्ध मािेचें 
गाधंीिींिीं सातं्िि केलें  आजण पत्िी िर सिी िाण्र्ाला धािंल्र्ा. त्र्ािंा बापूंिीं धरलें . बापू म्हणाले, 
िमिालालिींच्र्ा पश्चाि िोगी बिा—त्र्ाचंें गोसेिचेें कार्य करा. त्र्ा ि ःखािें िडे्ा झाल्र्ा. बापू म्हणाले, 
आपलें  सारें धि कृष्ट्णापयण करा. थििः कृष्ट्णापयण व्हा. िी ११ फेब्र िारी रात्र होिी. बापूिंीं त्र्ाचं्र्ा सिय 
आप्िइष्टािंा त्र्ाचंीं त्र्ाचंीं कियव्र्ें साजंगिलीं. गाधंीिींिा िमिालालिी गेल्र्ािें अपार ि ःख झालें . प ढें 
महािेिभाई गेल्र्ािें असें च ि ःख झालें . म्हणाले मगिलाल, िमिालाल, महािेि आपापल्र्ा के्षत्रािं 
अजििीर् होिे. त्र्ाचंी िागा कोणींच घेऊं शकि िाही. सभेंि जििोबािींिीं त्र्ाचं्र्ा िोर ग णाचें प्रगट भाषण 
केलें . ििाहरलालिी, िािूिी सिांिीं कळिळूि आपले अि भि साजंगिले. अिात् हे प ढारी िध्र्ाला 
िव्हिे. खरोखर असा प रुष झाला िाहीं. 
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पू. णिनोबािंा िेिंोर जेिंमधें उपिास (३-३-१९४३) 
 

१९४२ मधें भारि सोडा र्ा आंिोलिाि सिांिी मरेपरं्ि िेलमधें उपिास करािा असें म्हटलें . पण 
िंिर त्र्ािंीं िें बिललें . महािेि िेसाई त्र्ाचं्र्ा जिरुद्ध होिे. सिांिा हे झेपणें शतर् िाहीं असें त्र्ाचंें म्हणणें 
होिें. 
 

प ढें बापूंिीं २१ जििस उपिास स रंू केले. जििोबािींिीं जह िलेोर िेलमधें २१ जििस उपिास केले. 
डॉ. महोिर् जििोबािीं बरोबर िेलमधें होिे. िे थििःच डॉतटर असल्र्ाम ळें  उपिासािं घेण्र्ाची सािधजगरी 
िाणि होिे. जकत्रे्कािंा उपिासािं जपत्ताची िाजंि होिे. िीि घाबरिो. िाडी कमिोर होिे. म्हणिू जकत्रे्क 
उपिासािं िोडें वलबू ि सोडा घेिाि. प ष्ट्कळ पाणी प्र्ािें. पण िें िाि िाहीं. मळ कडक होिो. आपलें  
बािीस फूट आंिडें असिें, त्र्ाची काळिी घ्र्ािी लागिे. एजिमा घेणें बरें असिें. जकत्रे्कािंा म ळींच झोंप 
लागि िाहीं. 
 

उपासािंिर रसाहाराची िरूरी असिें. पण िेलमधें िो कोठूि जमळणार? िेलमधल्र्ा िाडिूड 
भाकरी जििोबािी एरिी जह खाऊं शकि िव्हिे. उपासािंिर भर्ंकर भकू लागिे. संर्माची फार 
आिश्र्किा असिे. जििोबािींिा सरं्म सहि होिा. डॉ. महोिर्ािंी भाकरीिरचा पाप द्रा प्रिम िोडा िोडा 
िेऊि प ढें जििोबािींिा पूणय स धरिलें . पण िाडिूड भाकरी िे खाऊं शकि च िसि. फति पाप दे्र िाढिले. 
एि ं च हा उपिास पार पडला. जििोबािींिीं िलेोरमधें िजमळ, िेलग,ू मल्र्ाळम, कन्नड र्ा चारी भाषा 
जशकूि घेिल्र्ा. 
 

पणहिंी गोसेिा पणरषद (१-२-१९४७) 
 

पजहली च गोसेिा पजरषद िमिालालिींिीं आटोकाट मेहिि घेऊि भरिली. पजरषिेंि व्र्िथिा 
उत्तम होिी. मंचािर फति बापू ि जििोबा बसि. िमिालालिी खालीं च बसि—समोर बसि. अिेक 
प्रजिजिधी, िाईहूि चौंडेमहाराि ि त्र्ाचें सहकारी होिे. अिेक गोपे्रमी मंडळी आली होिी. शाजमर्ािा ंउत्तम 
उभारला होिा. बा, बापू, जििोबा मंचािर बसले. इितर्ािं पाऊस स रंू झाला. िेव्हा ंएकािें बा, बापूंच्र्ा 
डोतर्ािर पाणी गळिें म्हणिू पराि धरली. जििोबािंा हें कळलें  िाहीं. जििोबाचंें भाषण चालंू होिे. बापू ि 
श्रोिे एकिम त्र्ा परािीम ळें हसंू लागले. जििोबािींच्र्ा भाषणािं हंसण्र्ासारखे काहंींच िव्हिें. िेव्हा ं िे 
म्हणाले कार्? लगेच त्र्ािंा पराि िाखजिण्र्ािं आली. बापूंचें जह भाषण झालें . श्रीमन्नारार्ण जह होिे च. 
थिामी आिंि गोसेिासंघाचे सेिेटरी झाले. िमिालालिी म्हणाले, िो िो आपल्र्ा लहरीप्रमाणें चालिो. 
मी िर थिामींच्र्ािर जह जडजसस्प्लिरी अॅतशि घेण्र्ाला कमी करणार िाहीं. थिामी चूप! गाधंीिी म्हणाले. 
इितर्ाि स रिाि झाली िाहीं िोंच जडजसस्प्लिरी अॅतशि! सिय हंसले. िेिण खाणाची व्र्िथिा, अिाि 
स ंिर होिी. पण ि िैि हें कीं ३० जििसािंी अचािक िमिालालिींचा मृत्र्ू. सिय गोंधळले. प ढें मािा 
िािकीिेिी अध्र्क्ष झाल्र्ा. 
 

णिनोबािंें सुरगािंिंा रोज भगंीकाम (२-४-१९४७) 
 

जििोबािी रोि क िळ-फािडें घेऊि िीराप्रमाणें सकाळीं ८ िाििा ंपििारहूि स रगािंला जिघि. 
िाऊि रे्ऊि ६ मलै होई. बरोबर अिेक िळेा ंमोठे मोठे जििाि, रािकारणी ि अिेक िोर प रुष असि. 
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एकािें जिचारलें , हें काम आपण जकिी जििस करणार? उत्तर २० िष ेफार पाऊस पडूि ििी ओलाडूं शकि 
िसि िेव्हा ं जििोबािी ओरडूि परजिरािरच्र्ा लोकािंा सागंि, ि मचा सेिक रे्ऊि गेला. ि मचा भगंी 
रे्ऊि गेला, हो ऽऽऽ! पूर उिरला िर उद्या ंरे्ईि. जििोबाचं्र्ा पे्ररणेंिें गािािं जिकडे जिकडे सफाई केली 
िाई. परिेशी लोकािंा रे्िली खेडीं उजकरडे िाटिाि. िसें होिा कामा िरे्. प ढे अिेक कामामं ळें  िेशभर 
जफरािें लागलें . त्र्ाम ळें  हें काम बंि पडलें . 
 

साबरमिीला िेव्हा ंबाळकोबा-जििोबािंी भगंी काम स रंू केलें  िेव्हा ंएकिम खळबळ उडाली होिी, 
पण बापू आल्र्ािर त्र्ािंीं त्र्ाची प्रशसंा केली. पूिी िेिें हें काम भंगी करी. िंिर सिय लोक करण्र्ामधें 
धन्र्िा मािंू लागले. महाराष्ट्रािं बार्ा जह रथत्र्ािर शौचाला बसिाि. मलै्र्ाचें खि होि िाहीं. थििंत्र 
खिाचे पार्खािे केले िर िेिें जह िाि िाहींि. पण आसाम, कोंकण, गोिा, केरळ रे्िें लोक िूर िंगलािं 
शौचाला िािाि. िरी त्र्ाचंें जह खि होि िाहीं िे िाहीं च. सिर खिाचा गोबरगसॅ जह होऊं शकिो. जिि ेजह 
लागू ं शकिाि. पण लक्षािं कोण घेिों. शणेामािी िािंजि शणेजकडे. र्ासाठीं च जििोबा, बाळकोबा म. 
गाधंी, महािेिभाई िेसाई, बाळूभाई मेहिा र्ाचं्र्ा सारख्र्ा िोर प रुषािंीं हें काम हािीं घेिलें . 
 

िणडिंािंा (न. रं्. भािे) स्िगशिास (२९-१०-१९४७) 
 

र्ारदीपौविनिमा 
 

जििोबािींचें जमत्र मोघेिी बडोद्याला गेले असिा ं पू. बाबािंा (जििोबािींच्र्ा िजडलािंा भेटले. 
त्र्ाचंी िजबर्ि अजिशर् खालािलेली पाजहली. जििोबािींिा कळजिलें . जििोबािींिीं लगेच जशिािींिा 
जलजहलें . िे बडोद्याला गेले. बाबा काळ प ऱ्र्ािं िोशींच्र्ा घरीं रहाि होिें. २ मिले िर गेले िो मोघेिी होिे 
च, बाबािंीं ओळखलें  िाहीं. जशिािी म्हणूि िमथकार केला. मग म्हणाले िंू आलास पण माझें कोणिें जह 
काम करंू िेणार िाहीं. मोघेिी ि मी म्हणालों पण आिा ंरे्िें राहणें र्ोग्र् िाहीं. िे म्हणालें  मी बरा आहें. 
मिबरोबर भोिूभाई, क ं िर जििाण ि प्रल्हाि चौधरी होिे. आम्हीं २ जििसासंाठी साबरमिी आश्रमािं 
िाऊि आलों. रे्िाचं बाबाचं्र्ा पार्ािर सल््र्जूरक अॅजसड पडूि िे िखमी पाजहले. मग डॉतटर बोलािला. 
शशी िोगळेकर ि शािंीचे र्िमाि केळकर हे जह आहे. बाबािंा कळूि च कलें  कीं आिा ंरे्िें राहणें र्ोग्र् 
िाहीं. मग सिय सामािाचे पेटारे भरले. त्र्ािं िाहक अॅजसडें जह होिीं. पासयल केलें . प्रल्हाि चौधरींिें 
अमिाबािला िाऊि थपेशल डबा करििू आणला. शशीला ि रामाला बाबाचें कपडे िरबारचा डे्रस इ. सिय 
िेऊि टाकलें . बाबािंा घेऊि मोटारीिें थटेशििर आलों. ख चीिरूि डब्र्ािं बसजिलें . इितर्ािं िाहक 
सामाि गाडीिें िेिा रे्ि िाहीं म्हणूि कळलें . लगेच िािासाहेब शारंगपाण्र्ाकडूि िे परि आणिलें . गाडी 
िरडाण्र्ाला िाबंली. िेिूि रामेश्वरसेठ र्ाचंी खास माणसें आली होिी. त्र्ािंी मोटारींिूि ध ळ्र्ाला 
आणलें . गोशाळेंि एक खास िागा होिी, िेिें त्र्ािंा ठेिलें . म ख्र् श श्रूषा मी च करी. िैद्य रे्ऊि डे्रवसग 
करीि. ििळ ििळ िखम बरी होि आली. त्र्ािंा िूध आजण मोसंब्र्ाचा रस िेि होिो. िे ४० िष ेकेिळ 
िूध ि सोर्ाबीि िर राजहले होिे. त्र्ाचंी संगीिाचीं प थिकें  ि सिय िाद्यें बरोबर आणलीं होिी. त्र्ािंा िेहमी 
ग ंगी असे. सिय ठीक होि चाललें . पण एकाएकी पोटािं ि खंू लागलें . डॉतटर आले. पोटािं िार्  का पाणी, 
काहंी जिणयर् होईिा. शिेटीं िार करूि जििोबािींिा बोलािलें . िैद्य डॉतटर झाले. सूरिमलमामािंी 
एरंडेल जिले पण उपर्ोग झाला िाहीं. त्र्ािंा श्वास लागला. ि पारी त्र्ािंा आपण िाणार हें कळलें . 
संध्र्ाकाळी त्र्ािंा उठििू जबछान्र्ािर बसजिले. चंद्रोिर्ाच्र्ा िळेीं त्र्ाचंा र्ोग्र्ाप्रमाणें प्राण गेला. लगेच 
िहिजिर्ा केली. गािंािले लोक आले. त्र्ािंी अिेक भििे म्हटलीं. जििोबािींिी जह धमय िागो जििृत्तीचा 
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इत्र्ाजि भििें म्हटलीं. जिकडे जिकडे िारा केल्र्ा, रघ िािराि भाि,े गोजपकाकाकू, राम-कृष्ट्ण भाि ेआले. 
१३ जििस राजहले. जििोबािींिीं अस्थि जिसियि केले. त्र्ा िागी एक िृिंािि रािसाहेब गोगट्याकडूि 
करजिलें  आजण पजरिािकाचे झाड ििळ लािले. एक आरसपािाची लहािशी थलॅप िृिंाििािर लािली. 
त्र्ािर ‘अिघे जच स खी असाि ेही िासिा’ ि शारिीपौर्तणमा २९-१०-१९४७ ही अक्षरे खोििली. बापूचें जह 
पत्र आले. त्र्ािं त्र्ािंी बाबाचंा खूप गौरि केला होिा. 
 

जििोबािी ि बाकी सगळे जिकडे जिकडे रिािा झालें . िियमािपत्रािं सत्र्ाग्रही जपत्र्ाचें िेहािसाि 
अशा िऱ्हेचे मोठमोठे लेख आले होिे. बाबाचें संगीिाचे सामाि बाळकोबािींिा जिले. २५ हिार रुपरे् 
ग्रामसेिा मंडळाला जिले. रंगाचें सामाि महाराष्ट्र चखा संघाला जिले. भाडंीक ं डीं रामेश्वरिी र्ािंा जिलीं. 
झालें  सिय समास्प्ि झाली. 
 

केिळ त्र्ाचंें प ण्र्थमरण मागें राजहले. शारिी पौर्तणमा आली कीं िें थमरण होिें च. ध ळ्र्ाला त्र्ाचं्र्ा 
समाधीिर पजरिािकाची फ ले पडिाि. िे िारले िेव्हा ंत्र्ाचें िर् ७३ होिें. 
 

गाधंीजींिें बणिंदान १३ णदिस 
 

गाधंीजींिा १३ णदिस राष्ट्राने र्ोक पाळिंा 
 

परंधाम पििार (३१-१-१९४८) 
 

र्ािळेीं गाधंीिींचे शरीर र्म िािळीं िग्ध होि आहे ि सिय िेशभर प्राियिा चालली आहे. ख िी 
माणसाजिषर्ीं सरिार म्हणाले कीं गाधंीिींच्र्ा चेहऱ्र्ािर िर्ाभाि होिा. आपणही िोध रे्ऊ िेऊ िरे्. 
श्रीकृष्ट्णािें व्र्ाधाला जह अशीच क्षमा केली होिी. व्र्ाधािें अज्ञािािे बाण मारला रे्िें िाणिूब िूि खूि 
केला. गाधंी वहि धमाची हािी करीि आहेि र्ा गैरसमिािे त्र्ाचंा खूि झाला. िथि स्थिजि अगिीं उलट 
होिी. त्र्ाचंा मृत्र्  िरी जकिी पािि! प्राियिेला िािािंा मृत्र् . त्र्ाचंा आपण शोक करंू िर्ें. र्ाप ढें आपण 
एकमेकािंा बोध िेि राजहलें  पाजहिे. 
 

सामुदाणयक प्राथशना 
 

(शाजंिक टीर गोप री १-२-१९४८) 
 

वहि थिािािं सत्प रुषाची हत्र्ा कधीं झाली िाहीं, हा अजभमाि गेला. िेिें साम िाजर्क प्राियिा 
चालिे, िेिें ईश्वर असिो असे िारिाचें िचि आहे. 
 

शाजंिक टीर गोप री (२-२-१९४८) 
 

सरिाराचंी सूचिा आहे कीं वहसेिे कार्य होणार िाहीं. आपण शािंीची शस्ति िाढजिली पाजहिे. 
वहसेंि शस्ति िाहीं. र्ा वहसेमागें एक िूर जिचारसरणी आहे. िी अवहसेिें च िूर होईल. रे्शू गेल्र्ािर 
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त्र्ाच्र्ा जशष्ट्र्ािंीं महापरािम केला िसें आपलें  झालें  पाजहिे. आम्हालंा चंििाप्रमाणें जझिलें  पाजहिे. आम्हीं 
िर िोध करंू िर हत्र्ेंि सामील होऊं. 
 

िध्याच्या नागणरकानंा 
 

(गाधंी चौक िधा ३-२-१९४८) 
 

गाधंीिी १५ िषें रे्िे राजहले. आपणाकडे त्र्ाचं्र्ाम ळें िेशपरिेशचे हिारो लोक रे्ि. म्हणिू 
आपणािर फार मोठी िबाबिारी आली आहे. सरकारचे हाि मिबूि केले पाजहिेि. 
 

खादी मध्यकबदु 
(शाजंिक टीर गोप री ४-८-१९४८) 

 
बापूंच्र्ा जशकिणीचा मध्र्वबि  खािी. खािीच्र्ा आिूबािूला सिय कारे् िसजिलीं. गाधंीिी हिारों 

कामािं िळे काढूि कािंीि. आपलें  ही असें च झाले पाजहिे. 
 

णिज्ञान आणि अकहसा 
(शाजंिक टीर गोप री ५-२-१९४८) 

 
गाधंींच्र्ा हत्रे्बद्दल सियच राष्ट्रािंीं जिषेध केला आहे. पण गेल्र्ा र् द्धािंला प्रजसद्ध सेिािी मकॅ 

आियर म्हणिो कीं गाधंींच्र्ा मागाजशिार् आमचें चालािर्ाचें िाहीं. िगािं शाजंि िािंणार िाहीं. वहसा िाढेल 
िर जिज्ञाि सिय िगाला खाऊि टाकील. जिज्ञाि आजण अवहसेिें िगािं थिगय जिमाण होईल. आपण 
प्रार्जश्चत्त करार्चें िर वहसा जचत्तािूंि काढूि टाकली पाजहिे. 
 

रामापेंक्षा नाम थोर 
(शाजंिक टीर गोप री ६-२-१९४८) 

 
व्र्स्ति मोठी जिच्र्ा जिचाराम ळें. िी गेली म्हणिे श द्ध जिचारच उरिो. म्हणूि रूपापेक्षा ंिाम श्रेष्ठ. 

िाम म्हणिे जिचार. जिचारसूचक िािािेंच शेंिटीं शाजंि जमळेल. िामथमरणािें हृिर्पजरिियि होिें. सिं 
मेल्र्ािंिर लाखो लोकाचंें हृिर्पजरिियि करिाि. बापूंच्र्ा िाण्र्ािें आमची श्रद्धा कमी होणार िाहीं. 
 

महात्मा गाधंींिें स्मारक 
(शाजंिक टीर गोप री ७-२-१९४८) 

 
गाधंीिींच्र्ा बाह्य थमारकािें काहंीं होणार िाहीं. त्र्ाचं्र्ा हत्रे्ची िबाबिारी आपणा सिांची आहे. 

आपला जिचारिोष आपण काढला पाजहिे. 
 

स्मारकाबाबि णनिशय 
(शाजंिक टीर गोप री ८-२-१९४८) 
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बापूचें मंजिर असाि ेअशी एक सूचिा आहे. र्ा भाििेची किर मी करिों. पण हा जिचार धोतर्ाचा 
आहे. गाधंींिा कोणी अििार जह म्हणिील, त्र्ािंा मािि च राहंू िेणें र्ोग्र् होईल. 
 

ईश्वर अल्ला िेरे नाम 
(शाजंिक टीर गोप री ९-२-१९४८) 

 
सिय धमांच्र्ा श द्धीसाठीं आजण एकिेसाठीं गाधंीिींचें बजलिाि झालें  आहे. वहि  म सलमाि भेि पूिीं 

िव्हिा रािकीर् कारणाम ळें आिा ंआला. क राणािं म्हटलें  आहे—धमय एक आहे. पंि िगेळे. म्हणूि ईश्वर 
अल्ला िेरे िाम हा मंत्र समन्िर्ाचा आहे. 
 

सामुदाणयक अकहसेिी गरज 
(शाजंिक टीर गोप री १०-२-१९४८) 

 
आि सिय राष्ट्रें गाधंीिींचा मागय िगाला र्ोग्र् म्हणि आहेि. िग गोंधळलें  आहे. आपण 

शकंासमाधाि केलें  पाजहिे. 
 

दोन स्मरिें 
(शाजंिक टीर गोप री ११-२-१९४८) 

 
आि िमिालालिींचा ७ िा प ण्र् जििस. गाधंीिींचा श्राद्धजिि. आि च िोघा महाप रुषाचंी राख 

रे्िे आली. िोघाचंीं िीििें समरसूि गेलीं. गाधंीिींिा रे्िे आणण्र्ाचें श्ररे् िमिालालिींिाच आहे. िोघेजह 
चंििाप्रमाणे लोकसेििे जझिले. आपण जह परोपकार करण्र्ाला जशकलें  पाजहिे. 
 

परमात्म्यािं िंय 
(पंचधारािीिय, परंधाम, पििार १२-२-१९४८) 

 
एक पजित्र आत्मा लीि झाला, त्र्ािें सिांिर पे्रम केलें . आपण जह िसेंच करार्ला जशकंू. 

 
संकल्प 

(शाजंिक टीर गोप री १२-२-१९४८) 
 

रे्िें धामििीच्र्ा िीरीं िें दृश्र् आपण पाजहलें  िें प िियन्मासारखें होिें. ईशािाथर् म्हणिािंा मला 
िी अि भजूि आली िी शब्िािें सागंिा रे्णार िाहीं. आि िणूं परमात्म्र्ाचा साक्षात्कार झाला. मी 
भतिीभािािें प्रणाम केला. मी कलश पहाि िव्हिों साक्षात् भतिीभाि पहाि होिों. आम्हालंा ईश्वर बळ िेिो 
असा सकंल्प आपण केला पाजहिे. 
 

सिांभूिी भगिद भाि 
(८-२-१९४८) 
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इिें मी प्रिम आलों. पण जिचारसंबधंािें मी इिलाच आहे. त्र्ा जिथि महाप रुषािें म्हटलें  
शिेाऱ्र्ािर पे्रम करा. शत्रूिर पे्रम करा. परथपरािंर पे्रम करा. आजण सेिा करिािंा सियत्र भगिद्भाि ठेिा. 
 

आमिे िौकीदार 
(९-२-१९४८) 

 
गाधंीिींची एकािश व्रिें हे आमचे चौकीिार आहेि. र्ा व्रिाचंें पालि करण्र्ाचा आपण प्रर्त्ि 

केला पाजहिे. 
 

कमशयोगणनष्ठा 
(१०-२-१९४८) 

 
आपण सेिचेा कमयर्ोग केला च पाजहिे. भतिी, ज्ञाि, ध्र्ाि, र्ाम ळें  कमय टाळिा ं कामा िर्ें. 

आपणाला समाि िेिों. त्र्ाची सेिा करणें आपला धमय आहे. 
 

सेिािाम रिनात्मक कायशकिा संमेिंन 
 

(१३-३-१९४८ िे १५-३-१९४८) 
 

संमेलिािं धोते्रिी, रािेंद्रबाब,ू काकासाहेब, कमलिर्ि बिाि, जििोबा, िाथिािे, क मारप्पा, 
राधाकृष्ट्ण बिाि, शकंरराि िेि, आर्यिार्कम्, प्रफ ल्लबाब,ू िािूिी, आशािेिी, कृपलािीिी, कोंडा 
िेंकटप्पय्र्ा, िे. पी., िािा धमाजधकारी, िेििास गाधंी, झाजकर ह सेि, ििाहरलालिी, अप्पा पटिधयि, 
जििाकरिी, ि कडोिी, स ंिरलालिी, गोक ळभाई भट, ग लझारीलाल िंिा, कें िाि, िल्लभथिामी, सूचेिा 
कृपलािी, श्रीमन्नारार्ण, बाळासाहेब खेर, भगिाििीििी, थिामी आिंि, बाळूभाई मेहिा, आचार्य 
भागिि, जशिािी भाि ेइत्र्ाजि ९० लोक होिे. 
 

िािा धमाजधकाऱ्र्ािंीं जरपोटय उशीरा जिल्र्ाबद्दल जिलजगरी प्रिर्तशि केली. जििोबािी ि 
ििाहरलालिींिीं साजंगिले कीं बाहेरच्र्ा भर्ापेक्षा ंथिराज्र्ाला अंिगयि भर् म ख्र् आहे. जशिार् जििोबािी 
म्हणाले कीं गाधंींच्र्ा िािंािें सापं्रिाजर्किा िाखल होऊं िरे्. त्र्ाचप्रमाणें साधिश द्धी ही अत्र्ंि महत्त्िाची 
गोष्ट आहे. 
 

११ माचय १९४८ 
 

रािेंद्रबाब ूअध्र्क्ष. धोते्रिींचे प्राथिाजिक भाषण, उिघाटि पजंडििींिीं करािें. गाधंी सेिासंघाचे 
अध्र्क्ष अप्पा पटिधयि लहाि भाषण करिील. अध्र्क्षाचं्र्ा भाषणापूिी जकशोरलाल भाई बोलिील. 
 

जििोबा म्हणाले आमची श्रद्धा जकिी हा पजहला प्रश्ि. 
 

काकासाहेब—अप्पा पटिधयिाखेंरीि कोणी ही अवहसक प्रिीकार करूि िाखजिला िाहीं. 
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िाथिािे—जिराशचेें काहंीं च कारण िाहीं. 
 

कमलिर्ि बिाि—सरकार अवहसक प्रिीकार करंू शकि िाहीं. िी प्रजिकारशतिी आम्हालंाच 
उभी करािी लागेल. 
 

रािेंद्रबाब—ूआमचें ध्रे्र् अवहसक समािरचिा हें असाि.े त्र्ािं मिभेिाला थिाि िाहीं. पण चचा 
करंू शकिा. 
 

कलेलकर—बापूंचा उदे्दश छोटी िमाि बिजिण्र्ाचा िव्हिा. सिय िेशभर व्र्ापक अवहसक प्रिीकार 
करािर्ाचा ही त्र्ाचंी कल्पिा होिी. परकीर् आिमणाला अवहसक प्रिीकार कसा करािा हा मोठा प्रश्ि 
आहे. 
 

श्रीमन्नारार्ण—अवहसेजिषर्ी संशर् िाहीं. प्रश्ि अवहसक संरक्षण आजण प्रिीकाराचा आहे. ख द्द 
बापूंचें जह संरक्षण आम्ही करंू शकलों िाहीं. 
 

शकंरराि िेि—आम्हीं सिय जमळूि कार् करंू शकिों कीं िाहीं हा जह प्रश्ि जिचारणीर् आहे. 
सामाजिक अवहसेसाठीं आम्हीं जििोबाचंा आधार घेऊं शकिो. 
 

क मारप्पा—सामाजिक संगठि कसे केले पाजहिे िें आम्हीं िाखििू जिलें  पाजहिे. 
 

आर्यिार्कम् —बापू म्हणाले होिे केिळ उद्योग जशकण्र्ासाठी िई िालीम िाहीं. अवहसक समाि 
कार्म व्हािा म्हणिू हें साधि आहे. 
 

(११-३-४८) 
 

प्रफ ल्लबाब—ूज्र्ाचंा सामजूहकिेिर जिश्वास िाहीं त्र्ािंीं एकजत्रि रे्ण्र्ािं अिय िाहीं. अरविि 
म्हणाले होिे कीं व्र्स्ति जकिी ऊंच आजण अििि होऊं शकिे हें आम्हीं िाखििू जिलें  आहे. आमचा हा 
राष्ट्रीर् िोष आहे. 
 

रािेंद्रबाब—ूअवहसक समािाबद्दल प्रश्ि िाहीं. सरकारी िीजि आजण आमची िीजि र्ािं टक्कर 
झाली िर कार् करािर्ाचे हा प्रश्ि आहे. 
 

िािूिी—आमच्र्ा समथर्ासंाठी सथंिेची िरूर आहे. गाधंींचें िािं सोडूि आम्ही संघ बििािा. 
 

िी. रामचदं्रि—बापू आमच्र्ासाठीं एकीकरण-वबि  होिे. आिा ं किाजचि जििोबा हें काम करंू 
शकिील. 
 

प्र्ारेलालिी—बापूंची सेिक-संघाची कल्पिा िैजिक होिी. सते्तपासूि काँगे्रसिें अलग रहािें असें 
त्र्ाचंें मि होिें. 
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धोते्रिी—संघ बििणें सियमान्र् झालें  आहे. पण त्र्ाला रंुिािणार कोण हा प्रश्ि आहे. 
 

रािेंद्रबाब—ूििीि माणसें कामाला का रे्ि िाहींि हा प्रश्ि आहे. 
 

प्र्ारेलालिी—आमच्र्ा कामािं रुजच आणण्र्ाची आमच्र्ािं शतिी िाहीं. 
 

जकशोरलालभाई—बापूंच्र्ाकडे िेहमी अिेक ििीि लोक आकर्तषि होि असि. 
 

(११-३-४८) 
 

कृपलािीिी—रचिात्मक कमेटीला सत्र्ाग्रह कमेटी म्हणािें. 
 

धोते्रिी—संघाचा म ख्र् कोण हा प्रश्ि आहे. 
 

जििोबा—संघािं बंध भाि असािा. संघाि रे्ण्र्ाला कोण अर्ोग्र् कोण र्ोग्र् इ. भेि िको. िो रे्िो 
म्हणेल िो र्ोग्र् च समिािा. िरिषी एक मेळा भरािा, खाण्र्ाजपण्र्ाची व्र्िथिा ज्र्ािे त्र्ािंें करािी. 
किाई, सफाई सिांिीं जमळूि करािी. संघाचा सिथर् अपजरग्रही असािा. 
 

झकीरसाहेब—जििोबाचंी र्ोििा जिली असल्र्ाम ळें  चागंली आहे. 
 

िािूिी—मेळा ठीक आहे. पण मेळा कोण करील? 
 

कमलिर्ि बिाि—चचा रे्िे िाबंिे कीं समथर्ा सोडजिणारी म ख्र् व्र्स्ति कोण? 
 

थिामी आिंि—मला िाटिें जििोबाचं्र्ा भजूमकें ि फरक िाहीं. 
 

शकंरराि िेि—जििोबाचं्र्ा र्ोििेंि मेळा, िियमािपत्र र्ा गोष्टी आहेि. 
 

पं. स ंिरलाल—आपल्र्ा र्ोििेंि लाखो लोक रे्िील र्ासाठी िोड्ाशा गोष्टी माडंाव्र्ा. 
 

(१२-३-१९४८) 
 

ठक्करबापा—बंधिाजशिार् सिथर् होऊ शकि िाहीं. त्र्ासाठीं र्ोग्र्िेची अट हिी च. फंड हिा च. 
फंडाजशिार् ि जिर्ेंि कोणिें च काम होि िाहीं. 
 

मौलािासाहेब—बापूचंें जमशि मािििा बििण्र्ाचंें होिें. 
 

िािूिी—अलग अलग संघािंा एकच आणणारा एक सघं असािा. 
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िे. पी.—चचा प ष्ट्कळ झाली. पण थपष्ट काहंीं कळि िाहीं. जििोबािी म्हणिाि धि-संग्रह िको, 
साधि-संग्रह हिा. पण िि-संग्रह स द्धा हिा. कामासाठीं धि-संग्रह हिा च. 
 

कृपलािीिी—संघाचें िािं कार् असािें? 
 

कालेलकर—सिोिर्-संघ बापूंचा खास शब्ि आहे. 
 

झकीर ह सेि—गाधंीसेिासघं िािं होिे च िें का ंठेिू ंिरे्. 
 

क मारप्पा—हें िािं ठीक िाहीं. त्र्ािं गाधंींची सेिा असाही अिय जिघू शकिो. 
 

आर्यिार्कम् —बापू चखा अवहसेचे प्रिीक मािीि होिे. म्हणूि आम्हाला कािण्र्ाची अट मान्र् 
केली पाजहिे. 
 

(१३-३-१९४८) 
 

िािा धमाजधकारी—गाधंीिींच्र्ा ध्रे्र्ाला मािणाऱ्र्ाचंी एक मंडळी कार्म होईल. िर एका 
संगठिाचे रूप घेऊ शकेल. 
 

जििोबा—संघ व्र्ापक हिा िर आम्हीं कोणत्र्ाही अटी घालंू िरे्ि. 
 

जकशोरलालभाई—आमची श्रद्धा जििोबािंर आहे. जििकी कोणािर जह िाहीं. िेव्हा ं जििोबा 
म्हणिील िें मान्र् करािें. 
 

ठक्करबापा—आमच्र्ाप ढें ३ प्रश्ि आहेि. हजरिि, आजििासी आजण लहाि म लें . 
 

िेििास गाधंी—मला जििोबाचंें म्हणणें पटिें. सारा िेश बापूचा संघ इितर्ाि पंजडििींचें आगमि 
झालें . 
 

धोते्रिी—सिांच्र्ा िफे मी पंजडििींचे हार्तिक थिागि करिो. 
 

श्रीमन्नारार्ण—आम्हालंा शाजंिसेिेच्र्ा प्रश्िािर जिचार केला पाजहिे. 
 

मौलािा आझाि—जििोबािींची सिोिर् र्ोििा माििसमािाच्र्ा सेिजेिषर्ीं आहे. 
 

जििोबा—पंजडििी सरकारचे प्रजिजिधी र्ा दृष्टीिें मी त्र्ाचं्र्ाकडे पहाि िाहीं. िे गाधंी क ट ंबािंले. 
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अप्पा पटिधयि—मी गाधंी सेिासंघािफे आपले हार्तिक थिागि करिों. बापूंची हत्र्ा हें आव्हाि 
आहे. पंजडििी रे्िे आले ही त्र्ाचंी कृपा आहे. मी सिािफे रािेंद्रबाबूिंा जििंिी करिों की त्र्ािंीं अध्र्क्षपि 
जिभजूषि कराि.े धोते्रिीिी ि िोरा जिला. 
 

अध्र्क्ष रािेंद्रबाब—ूआम्हीं सिय म स्ष्ट्कल पजरस्थििींि रे्िें आलों आहोंि. गाधंीिींिीं सत्र्-
अवहसेला ि जिरे्समोर ठेिले. गाधंीिींच्र्ा जिचाराचा र्ा िेशािं ि अन्र् िेशािं प्रचार केला पाजहिे. गाधंींचा 
जिचार मािणाऱ्र्ाचंें संगठि होऊ शकिें कीं िाहीं? सरकार आजण काँगे्रसचा सबधं? र्ाजशिार् मि ष्ट्र्त्ि 
बचािणें हा म ख्र् प्रश्ि आहे. 
 

जििोबा—सरिार साहेब, पजंडििी ि बंध  भजगिींिो, मी गाधंीिींिीं पाळलेले िंगली ििािर आहे. 
प ष्ट्कळ लोक मला ििीि िाटिािं िरी त्र्ाचंी िािं ेमी ओळखिों. रूपाहूि िाम श्रषे्ठ. पंजडििी बापूंचे खरे 
िारस आहेि. आपल्र्ा प्रत्रे्क कार्ांि साधिश द्धींचें म ख्र् महत्त्ि आहे. आमचा सबंंध िािाशीं िव्हे कामाशीं 
हिा. गाधंीिींचा संघ सिय वहि थिािािं आहे. गाधंीचा म ख्र् जिचार सत्र् आजण श द्धीचा होिा. रथटीजशपचा 
अंमल केला पाजहिे. 
 

पंजडििी—माझ्र्ा अडचणी अिेक आहेि. पण मी आपला एक जिश्वासू अि र्ार्ी आहे. 
 

जििोबा—संघाि िाखल होण्र्ासाठीं िर्ोमर्ािा िसािी. शकंराचार्ासारखा मग त्र्ािं िाखल 
होऊं शकणार िाहीं. बापूंच्र्ा जिचाराजंिषर्ी अजधकारिाणीिें व्र्िथिा िेणारी कोणिी जह सजमजि आिश्र्क 
िाहीं. एक मंत्री प रे आहे. 
 

ि कडोिी—आपण अध्र्क्ष, सेिेटरी असे काहंींच बिि ूिरे्. िाहीं िर िागोिागी गाधंींचे महंि 
िर्ार होिील. 
 

िैिेंद्रक मार—सिय रचिात्मक संथिेचें म ख्र् रािेंद्रबाबू च असाि.े 
 

रािेंद्रबाब—ूहा िर मोठा अन्र्ार् होईल. लोकािंा िाटेल रचिात्मक कार्ांि मी च एक महाि 
आहे. 
 

१३-४-१९४८ 
 

जििोबा—सज्जििा कोणाची खास िथि  िाहीं. मी िेलमधूि स टलो ि गाधंीिींिा म्हणालो मला 
संथिामधें अडकािर्ाचें िाहीं. मला सज्जिाचंी सेिा करािर्ाची आहे. गाधंीिींिी हें मान्र् केले. गाधंीिी िेह 
सोडिेिळेी ईश्वराचे िािं घेिलें  होिें. ईश्वर सियरूप–म्हणूि सिोिर् िािं बरे. मी गाधंींचे जिचार घेिले िसे 
अिेकाचें. पण िे आिा ंमाझे जिचार झाले. 
 

ि कडोिी—बापूचंी िक्कल करण्र्ाचा प्रर्त्ि करंू िरे्. बापूंिा रथिा बजलिािाचा आहे. 
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१४-३-१९४८ 
 

रािेंद्रबाब—ूशरणािींचा मोठा च प्रश्ि आहे. 
 

स चेिा—शरणािींिा काम आजण घर िेण्र्ाचा प्रश्ि आहे. 
 

बाळासा. खेर—वसधमधूि लाखो शरणािी आले आहेि. त्र्ािंा काम िेण्र्ाचा प्रश्ि आहे. िे शिेी 
करंू शकि िाहीं. 
 

श्रीमन्नारार्ण—िािंाचे महत्त्ि फार आहे. उत्तर भारिािं समाि शब्िाचा िाईट अिय आहे. आर्य 
समािाप्रमाणें लोक गाधंी समाि म्हणिील. म्हणूि ‘समहू’ शब्ि असािा. 
 

रािेंद्रबाब—ूसमूह ििािराचंा जह असिो. 
 

कालेलकर—सैजिक आमचा सिथर् होऊ शकेल? 
 

रािेंद्रबाब—ूत्र्ाचा जिणयर् िोच करील. 
 

सरलाबेि साराभाई—स्त्री-प रुषािंा समाि हक्क हििे. 
 

आशािेिी—मािृत्ि सिांि मोठी प्रजिष्ठा आहे. 
 

पं. स ंिरलालिी—वहिी थिाभाजिक भाषा आहे. वहि थिािी कृजत्रम आहे. म्हणूि वहिी िगेल. 
वहि थिािी मरेल. 
 

रािेंद्रबाब—ूशरणािींचा प्रश्ि प न्हा जिचारािं घ्र्ािा. 
 

प्रफ ल्लबाब—ूशोषणहीि समािरचिा झाली पाजहिे. 
 

पं. स ंिरलालिी—शरणािी िसिणें म्हणिे मोठें झाड उपटूि ि सऱ्र्ा जठकाणीं लािण्र्ासारखे 
ि ष्ट्कर आहे. पण कसे जह असो आि आम्हीं जििोबािींिा प्राप्ि केलें  आहे. 
 

जकशोरलालभाई—शेंिटी आमच्र्ाकडूि िी काहीं कमिरिा झाली असेल त्र्ाबद्दल मी अजििींची 
क्षमा मागिो. 
 

रािेंद्रबाब—ूमाझ्र्ा हािूि अिेक च का होिाि. मला रे्िें का अध्र्क्ष बििले समिि िाहीं. 
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णिनोबाजींच्या पोटांि अल्सर 
(१-११-१९४९) 

 
जििोबािींचे पोट अधूि मधूि ि खंू लागलें . डाव्र्ा बािूला ि खे. मग बोजरर्म िेऊि एतसरे घेिला. 

िधा हॉस्थपटलमधेच िपासणीं झाली. जडओजडिल अल्सर असल्र्ाचें आढळूि आलें . आिा ं उपार् 
सिीशचंद्र िासग प्िाचं्र्ा प थिकािं सापंडला. केिळ गोड िही ि िें जििसािं ५\६ िळेा घ्र्ािर्ाचें. 
कार्मची ि रूथिी क्वजचिच होिे. मग हा आहार स रू केला. पोट जरकामें ठेिािर्ाचें िाहीं. मध, लोणी हे जह 
उपर्ोगी. छेिा चालिो. फरमेंटेशि होिा कामा िरे्. मीठ चालि िाहीं. हालचाल कमी केली पाजहिे. 
पपैर्ाचा जह प्रर्ोग केला. पण त्र्ािंा हे जिजिध प्रर्ोग आिडि िसि. त्र्ाचंा एकिेकडे कल असे. 
 

हें अल्सर का झालें  हा जह शोध त्र्ािंी घेिला. त्र्ािंीं केिळ कािंा भाकरी सारख्र्ा रूक्ष अन्नाचा 
प्रर्ोग केला होिा. िूध पूणय सोडूि जिलें  होिें. अजधक मािजसक वचिेिें जह अल्सर होिें. जििोबािींिा वचिा 
कसलीच िव्हिी पण वचिि मात्र सिि असे. त्र्ाचा जह पजरणाम होिाच. अल्सर आहारािें, औषधािें पूणय 
िष्ट होिे. क्वजचिच बरें होिें. २०\२० िषें प्रर्त्ि करूि जह र्श जमळि िाहीं. प ढें  हळू हळू जििोबािींचें ि खणें 
कमी झालें . अल्सरिाल्र्ािंी चालणें कमी करािर्ाचे. पण जििोबािी भिूाि पिर्ात्रेंि रोि २५\२५ मलै 
आजण िे जह िोरािंें चालि. िेच म्हणूि जटकले. पण शिेटपरं्ि अल्सर राजहलें . 
 

राजघाट णदल्ली येथें झािेंिंें  णिनोबाजींिें प्राथशनोत्तर भाषि 
प्राियिोत्तर भाषण : ३०-३-१९४८ 

 
आिचा हा पजहला च प्रसंग मी रे्िे बोलि आहें. पूिी बापूंच्र्ा उपिासाि त्र्ाचं्र्ाप ढे मी 

कठोपजिषिािर बोललों. 
 

स रिाि प्राियिेिें होि आहे. बापूंच्र्ा िीििाची अखेर प्राियिेिें च झाली. थिराज्र् जमळाले. आिा ं
बापूंचे मािि सेिचेें काम करािर्ाचे आहे. िगािं र् द्धाची िर्ारी चालली आहे. पण वहि थिाि र्ोग्र् मागािे 
चालला िर िगाला िाचिू ंशकेल. 
 

जयपूरिंा गोसेिा संघािें उद घाटन 
भाषण : १६-१२-१९४८ 

 
भारिाचें िीिि गाईबलैाजंशिार् चालणें अशतर् आहे. मासंाहार-त्र्ागासाठीं पूियिािंीं गोि ग्धाहार 

साजंगिला. गोसेिा कजठण िाहीं. जिज्ञािाचा उपर्ोग करूि गोिशं स धरला पाजहिे. गार् भाररूप होणें 
शतर् िाहीं. िी खि िेिे. मेल्र्ािंिर जह जिच्र्ा शरीराचा उपर्ोग होिो. ििथपजि िूप घािक आहे. 
 

काँिेसभिन, पुिें : प्राथशनोत्तर प्रििन 
२१-८-१९४९ 

 
प ष्ट्कळ िषांिंिर मी रे्िें रे्ि आहें. रे्िल्र्ा िशिोशींि ज्ञाििेि, ि काराम िोि महाप रुष झाले. 

अजलकडे रािडे, गोखले, जटळक झाले. र्ा िगरीला प ण्र् िगरी िािं पूियिािंीं ठेिलें  होिें. 
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पूियिाचं्र्ा प ण्र्ाईिर िगणें र्ोग्र् िाहीं. िींि भर घािली पाजहिे. रे्िल्र्ा अिेक सथंिा त्र्ागािें 
चालजिल्र्ा िाि आहेि हें ठीक आहे. रे्िें ििीि दृजष्ट िाहीं. पूियिाजंिषर्ीं पे्रम असाि ेपण जमथ्र्ा अजभमाि 
िको. 
 

िेशाजभमाि, भाषाजभमाि, िात्र्ाजभमाि हे अजभमाि र्ोग्र् िाहींि. पे्रम हा शब्ि र्ोग्र् आहे. आियि 
म्हणिे सरळिा पण त्र्ाचा अिय हािंी हािंी झाला. उिासीि म्हणिे िरच्र्ा भजूमकेिरचा पण त्र्ाचा अिय 
झाला जखन्न. हे अिय र्ोग्र् िाहींि. 
 

भारि म्हणिे सिांचें भरण करणारा, सिय जिश्वाला ज्ञािभरण करूि िेणारा. भारि थििंत्र झाला 
आिा ंथििंत्र ब जद्ध ठेिा. पूियिाचं्र्ा परािमाचा अजभमाि सोडा. पे्रम ठेिा ि मच्र्ािला च एक र्ा भािािें िोि 
शब्ि मी बोललों. 
 

पू. णिनोबाजींच्या उरुळी कािंन येथें एक सप्िाह णिश्राम 
(१८-८-१९४९) 

 
णनसगोपिार कें द्र, उरळी कािंन (पुिे) 

 
उरुळीचें हिापाणी उत्तम. िेिें आश्रमासाठीं १० हिार रुपरे् लोकािंीं जिले ि गाधंींिा राहणें 

सोईथकर म्हणूि हें थिळ गाधंींिीं पसंि केलें . गाधंींिी रे्िें ८ जििस च राहंू शकले. एकािश व्रिपालिािं 
जििके र्शथिी जििका जिसगोपचाराचा लाभ, असे गाधंीिी म्हणि. र्ा संथिेचा रीिसर रथट केला गेला. 
र्ा संथिेचे १३ कार्यकिे सभासि होिे. जशिार् ३ भजगिी ४ बंधू असे आणखी लोक. रे्िले बाळकोबािी, 
मजणभाई, कृष्ट्णचंद्रिी इत्र्ाजि लोक ब्रह्मचारी. संथिेसाठीं बाळकोबािींिीं आजिकें ि ि भारिािं जफरूि 
लाखो रुपरे् जमळिले. रोग्र्ाकंडूि जििासाजि खचाम ळें  जह लाखों रुपरे् जमळिाि. गोशाळा आजण 
फळभाज्र्ाचंी शिेी जह रे्िें उत्तम केली िािे. गोबर गसॅ प्लँट जह आहे. रे्िें द्राक्षें, वलबें, संत्री, पेरू इत्र्ाजि 
फळें प ष्ट्कळ प्रमाणािं रोग्र्ासंाठीं केली िािाि. रे्िली जिसगोपचाराची लार्ब्ररी इिकी मोठी आहे कीं 
साऱ्र्ा एजशर्ािं अशी लार्ब्ररी िाहीं. व्र्िथिा चोख असूि, ििरल िॉडय, खास िॉडय, जस्त्रर्ासंाठी िॉडय अशी 
व्र्िथिा आहे. टब बाि, थटीम बाि, माजलश, मािीच्र्ा पट्या सिय व्र्िथिा आहे. उपिास, हळूहळंू आहार, 
ििकल्प, ि ग्धकल्प, द्राक्षकल्प जह केले िािाि. जििेशी लोक जह लाभ घेिाि. ि कडोिी, आचार्य अते्र 
र्ासंारखे प्रजसद्ध प रुष जह र्ाचा लाभ घेऊि गेले. बाहेरचे लोक रे्ऊि जह लाभ घेिाि. व्र्ार्ामासाठी खास 
सोर् आहे. रेड लाईट िेण्र्ाची सोर् आहे. गिी इिकी कीं िषय िषय प्रिशे जमळि िाहीं. जिसगोपचारािर ि 
अन्र् पजित्र जिषर्ािर िळेोिळेी प्रिचिें होिाि. बाळकोबािी ब्रह्मसूत्राजि आध्र्ास्त्मक िगय घेि. त्र्ाचं्र्ा 
ि सत्र्ा िशयिािें लोक धन्र् समिि. िे खोलीच्र्ा बाहेर कधीं च िाि िसि. सकाळ-संध्र्ाकाळ प्राियिा 
होिाि. बाळकोबाचं्र्ा स िाची ठाणेंच्र्ा ठाणें िर्ार होिाि. िे उत्तम भििें ही गाि. सिार िािजिि. 
आहाराची उत्तम व्र्िथिा, जफरण्र्ाची व्र्िथिा. जििोबािींिीं १ सप्िाहािं सिय गोष्टींचें अिलोकि केलें . 
रोग होऊ ि िेणे र्ािर त्र्ाचंा भर. कोणत्र्ा जह पॅिीचा आग्रह िको. सिांजिषर्ी वसपिी असािी असें त्र्ाचंें 
म्हणणें. 
 
 



 अनुक्रमणिका 

कािंनमुतिीिा प्रयोग 
(१-१-१९५०) 

 
फार पूिी िाणीं िव्हिी च. ६०/७० िषापूिी जह खेड्ािं धान्र्व्र्िहार होिा. पैशाम ळें धान्र्ाचे भाि 

बिलिाि. िाथिजिक धान्र् हाच धान्र्ाचा भाि. धान्र्ाबद्दल इिकी पजित्रिा होिी कीं चोराला सागंि धान्र् 
हािािं घे. त्र्ा धान्र्ाम ळें  िो खोटें बोलंू शकि िसे. ही सत्र्-धान्र्-शतिी गेल्र्ाम ळें  आि िंटे बखेडे 
िाढले. जकत्रे्क श्रीमिं जस्त्रर्ाचं्र्ा कािािं २०/२० हिाराचं्र्ा जहऱ्र्ाच्र्ा क ड्ा जिसिाि. मग चोर काि 
कापणारच. र्ाम ळेंच परंधाम पििार रे्िें काचंिम तिीचा प्रर्ोग फार महत्त्िाचा झाला. र्ा प्रर्ोगािं िारको, 
रणजिि भाई इत्र्ाजि १७ स्त्रीप रुष होिे. हा प्रर्ोग ३। िषें चालला. काहंींची िििें उिरलीं. पण शिेींि काम 
केल्र्ािें िे िेिथिी जिसूं लागले. थिर्पंाक सिय जमळूि करीि. िस्त्रथिािलंबि होिें. प्राियिेम ळें  सिांिा 
थफूर्ति िाटे. काहंीं िकले, काहंी िोडे आिारी जह झाले. आि खेड्ािं सरकारािलंबि च प ष्ट्कळसें आहे. 
खेड्ािं िर काचंिम तिीिें सिय धंिे केले िर थिािलंबि होऊं शकेल. 
 

िामे िामे सभा काया िामे िामे ि कीिशनम्  । 
पाठर्ािंा मल्लर्ािंा गिा ंसदनमेि ि ॥ 

 
अशा िऱ्हेचीं खेडीं होिील. हजरिि, म सलमाि हे भेि िािील. जभन्न जभन्न भाषा ि जलप्र्ा जह जशकिा ं
रे्िील. िणाश्रमधमय प्रथिाजपि होईल. मोठमोठ्या कारखाखान्र्ाचंी िरूरी राहणार िाही. प्रिेची बेस मार 
िाढ होणार िाहीं. िंट्याचंा जिकाल गािंािंच होईल. मासंाहार होणार िाहीं. व्र्सिें राहणार िाहींि. 
हिापाणी, मोकळी िागा, सत्र्मर् िीिि आपोआप िािेंल. िीिि जिचारािर उभें राहील. मि ष्ट्र्, अन्र् 
प्राजण आजण ििथपिीसृजष्ट र्ाचंा िोल राहील. जिषमिा हािाच्र्ा बोटाप्रमाणें फार च िोडी उरेल. छापखािें, 
प थिकालर्ें इत्र्ाजि लहाि लहाि साधिें खेड्ािं पसरिील. कीियिें, प्रिचिें होिील. जििाह िोड्ा 
खचांि होिील. िीििदृष्टी जिकजसि होईल. आत्मि जष्ट पसरेल. श्रमािं जिश्राम आजण जिश्रामािं श्रम होईल. 
पोषाख साधे राहिील. परथपर मतै्री, समाि िाढेल. काचंिम तिीचें एिढें महाि सामथ्र्य आहे. िे केल्र्ािें 
होईल च. 
 

गीिाई-र्ब्दाथश-कोर् 
(१९४५-४६) 

 
प्रथिाििेंि जििोबािी जलजहिािं—गीिाईं ि ‘मी’ कोठें च िसािा अशी स्थिजि होिी. र्ा कोशािं 

सगळा ‘मी’ च आहे. कजठण शब्िाचा सोपा अिय िेणें असें र्ा कोशाचें थिरूप िाहीं. शब्िापेक्षाजंह जिलेला अिय 
कजठण होऊि बसेल. उिा. अभ्र्ास—असकृिािृजत्त, म्हणिे सामान्र् िाचकाला एक समथर्ाच होऊि 
बसेल. जटप्पण्र्ा प ष्ट्कळ जिसल्र्ा िरी जिप ल िाहींि. शकंराचार्य आजण ज्ञािेश्वराजि भाष्ट्र्काराचं्र्ा म ख्र् 
अिांिा बाध रे्णार िाहीं अशीं रे्िें रचिा आहे. कोशािंल्र्ा वचििाप्रमाणें ज्र्ािें त्र्ािें थििंत्र वचिि करािें 
अशीं र्ाि दृजष्ट आहे. र्ा कोशाभंाष्ट्र्ाचें सिय काम पूणय होऊि िौलजिक अध्र्र्ि जह र्ािं होऊ शकिें. 
 

प्रथि ि लेखकािें हा कोश अकारजिल्ह्यािें िर्ार केला ि पूज्र् जििोबािींप ढें माडंला. अिय इत्र्ाजि 
सिय पूणय जििोबािींचे च. त्र्ाचंा अि भिपूियक ििेोपाजिषिापंासूि सिय संि गं्रिाचंा अभ्र्ास र्ािं िण ू
पजरपाकरूपािें अव्र्तिपणें उिरला आहे. 



 अनुक्रमणिका 

प्रथि ि लेखक आजण जििोबािींिीं जमळूि ७ मजहन्र्ािं र्ा कोशाची रचिा झाली. गीिाई प्रचाराचंें 
स मारें ९ िषाचें काम संपििू प्रथि ि लेखक परि परंधामला आला िेव्हा ं लाल बंगल्र्ािं पार्ऱ्र्ा 
उिरल्र्ाबरोबर िो जििोबािीं समोर बसे आजण लेखि होई. अशा रीिीिें गीिाई प्रचारािंिर हा िणू कार् 
महाप्रसाि च लाभला. 
 

भूदान गंगा 
 

१९५१ सालची गोष्ट. जशिरामपल्ली संमेलिासाठीं जििोबािंीं िेिें िािें असा आग्रह रचिात्मक कार्य 
करणाऱ्र्ा िोरामोठ्या मंडळींिीं केला. जििोबािंीं जिचार करूि साजंगिलें . “मी िाईि पण पार्ीं पार्ीं—” 
कारण कार्? त्र्ािळेीं पििार ला परंधाम–आश्रमािं जििोबाचंा काचंिम तिीचा प्रर्ोग चालंू होिा. 
‘काचंिम स्ति’ चा प्रर्ोग करणारी व्र्स्ति िाहि र्ात्रा कशी करणार? जििोबाचंी पिर्ात्रा स रू झाली. 
 

जशिरामपल्ली चें संमेलि सपंलें . िधेला परिार्चें होिें. परंि  वहसारूपी िािािलािं िेलंगणा 
भडकलें  होिें. जििोबाचंी पािलें  िेलंगणाकडे िळलीं. १५ एजप्रल रोिीं आपल्र्ा जििडक सािींसह जििोबा 
जशिरामपल्लीहूि पहाटें जिघाले आजण सूर्ािर्ाच्र्ा स मारास हैद्राबािला पोहोंचलें . िेिें िेलमधें 
कम्र् जिथटाचंी भेट घेिली. चचा झाली. िेिूि िे पार्ीं जिघाले. िलगोंडा जिल्ह्यािंील पोंचमपल्ली गािंी 
पोहोंचले. गािंच्र्ा हजरििािंीं िजमिीची मागणी केली. जििोबा म्हणाले, “जकिी िमीि पाजहिे?” हजरिि 
म्हणाले, “८० एकर, ४० एकर िलीिाची आजण ४० एकर कोरडिाहू”. जििोबािंीं जिचारलें , “एिढ्यािें 
ि मचें काम होईल कार्?” हजरििािंी उत्तर जिलें , “शिेी आजण इिर जह काहंीं कामें आम्ही करिो.” 
“ि म्हाला समिा आम्ही िमीि जमळििू जिली िर ि म्ही सिय जमळूि काथि कराल कीं, अलग–अलग?” 
 

“सिय जमळूि करंू.” वकजचत्  जिचार करूि त्र्ाचं्र्ािील प्रम खािे असें उत्तर जिलें . जििोबा म्हणाले, 
“मला एक अिय जलहूि द्या, ि मच्र्ासाठीं िमीि जमळजिण्र्ाचा प्रर्त्ि करंू.” एिढें बोलल्र्ािंिर जििोबा 
काहींसे अिंम यख झालेले जिसले. काहंीं िळे शािंींि गेल्र्ािंिर िे प न्हा ं गािंिाल्र्ािंा उदे्दशूि म्हणाले, 
“समिा, सरकारकडूि िमीि जमळार्ला उशीर लागला िर ि मच्र्ापैकी क णी र्ािं काहंीं करंू शकिे 
का?” िेिढ्यािं रामचंद्र रेड्डी िािाचें गृहथि उभे झाले आजण िम्रिेिे म्हणाले, “माझ्र्ा िडीलाचंीं इच्छा 
होिी की र्ा अशा लोकािंा िोडी िमीि द्यािी. माझे िजडल आिा ं िाहींि. परंि  मी माझ्र्ा-आम्हा ं पाचं 
भािाचं्र्ा िफे शभंर एकर िमीि ह्या लोकािंा िाि िेिों. त्र्ािंील पन्नास एकर िजलिाची आजण पन्नास एकर 
कोरडिाहू िमीि आहे.” श भ्रिस्त्रधारी, कृशकार् जििोबाचं्र्ा चेहऱ्र्ािर एकिम एक िेि प्रगट झाले. आजण 
िंिर िे रामचदं्र रेड्डींच्र्ा चेहऱ्र्ाकडे बघि राजहले. र्ा घटिेचा उल्लखे करिांिा जििोबा िेहमी सागंि कीं, 
“मी िमीि माजगिली आजण िमीि मला जमळाली र्ािं मला ईश्वरी संकेि जिसला. त्र्ा जििशी रात्रीं मला 
झोंप आली िाहीं. रात्रीच्र्ा काळोखािं माझा ईश्वराशीं संिाि झाला. माझ्र्ा समोर एक आिाहि उभें झालें . 
िेि बोलला, ‘अवहसेिर िर ि झी पूणय श्रद्धा असेल िर, ि ला सजंध जमळाली आहे. िंू मागि िा, ि ला िमीि 
जमळेल.’ माझ्र्ा लक्षािं आलें , िेिाचें हें काम अपूणय िसिें. िो बाळाच्र्ा पोटािं भकू िेिो, िर आईििळ 
िूधजह िेिो......” 
 

अशी ही भिूाि गंगा १८ एजप्रल १९५१ रोिीं िाहू लागली. जििोबािंीं सागंणें स रू केलें .—“हिा, 
पाणी, सूर्यप्रकाश हें सिय िसें िेिािे जिमाण केलें  आहे आजण त्र्ािर िसा सिांचा समाि अजधकार आहे, 
त्र्ाचप्रमाणें ही िमीि जह िेिािेच जिमाण केली आहे. िी आपली सिांची मािा आहे. आपण भमूीचे मालक 
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होऊं शकि िाहीं, सेिक होऊं शकिों, प त्र होऊं शकिों.— हा भिूाि–र्ज्ञ भारिीर् संथकृिीला अि सरूि 
आहे. भजूम समथर्ा ही िागजिक समथर्ा आहे. र्ाि सिांिी सहभागी व्हािें.” 
 

२७ िूि १९५१ रोिीं जििोबाचंें पििारला आगमि झालें . एिढ्या अिधींि बारा हिार एकर भमूींचें 
िाि प्राप्ि झालें  होिें. जििोबा प न्हा ं वचिि–मििािं मग्ि झालें . परंधार आश्रमाचा काचंिम तिीचा प्रर्ोग 
चालूच होिा. र्ा स मारास प्रिम र्ोििा आर्ोगाचें सिथर् श्री. रा. कृ. पाटील जििोबाचं्र्ा भेटीस आले. 
त्र्ािंी पंचिषीर् र्ोििेंजिषर्ीं चचा केलीं. र्ािंिर पं. ििाहरलाल िेहरंूचें जिमंत्रण जििोबािंा आलें . प्रिम 
पंचिषीर् र्ोििा आर्ोगाची चचा करण्र्ासंाठीं जििोबािंीं जिल्लीस र्ािंें अशी पजंडििींची इच्छा होिी. 
जििोबािंीं उत्तर जलजहलें , “आपल्र्ा जिमंत्रणाप्रमाणें मी रे्ि आहे. परंि  मी माझ्र्ा गिीिें, म्हणिे पार्ीं रे्ि 
आहें.” १२ सप्टेंबर १९५१ र्ा जििशीं जििोबा जिल्लीसाठीं पिर्ात्रा करीि जिघाले. िररोि त्र्ांचा एका गािंीं 
म क्काम राही. जििसािूंि िोि-िीि भाषणें त्र्ाचंीं होि. त्र्ािं िे आपला जिचार माडंूं लागलें . “आपल्र्ाला 
शोषणरजहि समाि जिमाण करािर्ाचा आहे. भारिािं एकूण पाचं करोड लोक भजूमहीि आहेि. 
त्र्ाचं्र्ासाठीं पाचं करोड एकर िमीि जमळार्ला हिीं. िमीि जमळजिण्र्ाचे िीि उपार् होऊं शकिाि— 
कत्तल, कार्िा, करुणा. कत्तलींिें प्रश्ि स टि िाहींि, हें इजिहास सागंि आहे. कार्द्यािंें करू पाहंू िर 
त्र्ािं हृिर्ें िोडलीं िाणार िाहींि. रािसते्तिारें काम होऊं शकलें  असिें िर गौिमब द्धािें राज्र्सते्तचा 
त्र्ाग का ंकेला? िात्पर्य, करुणेचाच मागय श्रेष्ठ. क ठल्र्ा जह समथरे्चा पजरहार पे्रमाच्र्ा मागािें करणें इष्ट. 
समािािं समाििा हिी िी कशी? हािाच्र्ा पाचं बोटांसारखी! आपली पाचं जह बोटे अगिीं समाि असिील 
िर र्ा हािािें आपण साधें भाडंें स द्धा ंउचलंू शकलों िसिों िेव्हा ंही िी समिा आहे, ही जििकेर् ति आहे. 
ज्र्ाला िशी िरूर िसें त्र्ाला काम आजण अन्न जमळार्ला पाजहिे.” 
 

िजमिीचें जिजमत्त घेऊि जििोबािंी समग्र जिचार समिािीि अिघा िेश पार्ाखालीं घािला. 
कश्मीर िे कन्र्ाक मारी, िारका िे जिब्र गड अशी त्र्ाचंी िेरा िषें पार्पीट अखंड झाली. िे म्हणि, “ििीला 
स ट्टी िाहीं, िी सिि िाहिच असिे; िारा सिि िाहिच असिो; िशी ही र्ात्रा चालूच राहणार.” १९५२ 
च्र्ा ब द्धपौर्तणमेला लखिऊ शहराच्र्ा जिराट  सभेंि जििोबा बोलले, “भगिाि ब द्धािे पेरलेले बीि अंक रीि 
होि आहे. भजूमसमथर्ा शाजंिमर् मागािें सोडजिण्र्ाचा हा प्रर्त्ि आहे. हें आमचें ‘धमयचि प्रिियिाचें’ कार्य 
होर्.” 
 

र्ोििा आर्ोगासमोर त्र्ािंी मूलभिू जिचार ठेिला, ग्रामथिािलंबिाजशिार् िरणोपार् िाहीं असें 
सागंूि त्र्ािंीं “खािी, ग्रामोद्योग, िई-िालीम” चे महत्त्ि साजंगिले. र्ोििा िरूि करण्र्ाऐििीं खालूि 
िर र्ोििा करीि गेलें  पाजहिे. ‘गािा’ंला कें द्र करूि सिय र्ोििा करण्र्ास स चिलें . “अन्नं बह  क िीि िद  
व्रिम् ” हा शास्त्रजिचार साजंगिला. सरिार पटेलािंीं एकिा ं एक जिचार प्रगट केला होिा, त्र्ाचंें म्हणणें 
होिें, “आिा ंआपल्र्ाला ‘िॉर पोटेंजशर्ल’ (र् द्ध-साहाय्र्क शस्तिशाली) उद्योगाचंी आिश्र्किा आहे.” 
जििोबािंी आपला जिचार माडंला— “भारिाला ‘पीस–पोटेंजशर्ल’ (शाजंि साहाय्र्क शस्तिशाली) 
उद्योगाचंी आिश्र्किा आहे, म्हणिे ग्रामोद्योगाची िरूर आहे.” 
 

जशक्षणाजिषर्ीं जििोबा िेहमीं म्हणि कीं, “आि िे जशक्षण जिलें  िािें िें अगिींच जिरूपर्ोगी आहे, 
जशक्षण सथंिा बेकारािंा िन्म िेणाऱ्र्ा आहेि. थिराज्र्ािंिर िसा ि िा झेंडा चालि िाहीं, िसेंच ‘ि िें 
जशक्षण’ बिलूि ‘ििें जशक्षण’ आलें  पाजहिे. िसा न्र्ार्-जिभाग हा सरकारी जिर्ंत्रणाखालीं िसिो, थििंत्र 
असिो, िसेच जशक्षण-जिभाग जह सरकारी जिर्ंत्रणाखालीं िसािा.” 
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थिराज्र् आलें , परंि  थिराज्र्ाचें पासयल केिळ जिल्लीिच पोहोंचलें  आहे. गािंागािंाि पोहोंचणें 
बाकी आहे, समािाला आपआपली शस्ति अपयण केली पाजहिें. िसे ि गािेिीला प्रत्रे्क िेििेिें आपलें  शस्त्र 
अपयण केलें . त्र्ािंिर च ि गािेिी िें मजहषास राचें मियि केलें , िसें समािािंील प्रत्रे्क व्र्तिींिें 
आपल्र्ाििळ िें असेल त्र्ाचा एक अंश समािरूपी िेििेला अपयण करािा आजण भेिास राचा बीमोड 
करािा असें िे सागंि. थिराज्र्ािंिर समािाचा पार्ा अजधक खोल आजण मिबिू करार्ला हिा असें िे 
सागंि. 
 

उत्तर प्रिेशाच्र्ा र्ात्रेंि िर्प्रकाश िारार्ण जििोबाचं्र्ा भेटीस आले आजण त्र्ांिीं जििोबाशंी िीघय 
चचा केली. र्ा िंिर िर्प्रकाशिी जििोबाचं्र्ा कामािं सामील झाले. 
 

वहसा जिरोधी, िंडजिरपेक्ष अशा जिसऱ्र्ा शतिीचें म्हणिेच अवहसा-शतिीचें आिाहि जह जििोबािंीं 
केलें . ‘भिूािमलूक, ग्रामोद्योग-प्रधाि अवहसक िािंींसाठी’ थििःचें िीिििाि त्र्ािंीं घोजषि केलें . 
 

‘सामूजहक समाजध’ चा एक जिलक्षण जिचार जििोबािंा स चला, िो रामकृष्ट्ण परमहंसाच्र्ा समाजध-
थिािीं! िे म्हणाले, “महाप रुषाचं्र्ा िीििािंील अि भिािंा सामाजिक रूप िेणें हें माझ्र्ासारख्र्ा सेिकाचें 
काम आहे. समाधीमधें ि ःख िसिें, िसें समाजिक-समाधीमधेंजह तलेश राहणार िाहींि.—जिजिध प्रकारचें 
तलेश, संघषय चालू आहेि. र्ा सिय झगड्ापंासूि आपण मोकळे होऊ िेव्हा ंआम्हालंा सामाजिक समाधींचें 
समाधाि जमळू शकेल.” 
 

अशा िऱ्हेंिें मौजलक जिचार िेि िेि जििोबाचंी भिूािाची र्ात्रा चालू होिी. प ढें भिूािाची पजरणजि 
ग्रामिािािं झाली. मंगरौठ (उ. प्र.) हें प्रिम ग्रामिाि १९५२ च्र्ा २३ मे ला िाजहर झालें . उत्कलच्र्ा 
र्ात्रेंि कोशप ट जिल्ह्यािं हिारों ग्रामिािें झालीं. सपंत्तीिािाचा जिचार जह प ढें आला. गाधंीिींिी 
साजंगिलेल्र्ा रथटीजशपच्र्ा जसद्धािंाचे संपजत्तिाि हें व्र्ापक थिरूप होर्. 
 

१९५६ सालीं काचंीप रम्  (िाजमळिाड ) चें सिोिर् संमेलि झालें . त्र्ािं जििोबािंी साजंगिलें ,. 
“सिोिर्ाचा आधार ब्रह्मजिद्या आहे. जिज्ञािर् गािं अजिमािस भजूमकेिर आपलें  वचिि असािें. आिा र्ाप ढें 
व्र्स्तिगि िेिृत्िाच्र्ा िागीं ‘गणसेिकत्िा’ चा उिर् होि आहे.” 
 

पाँडेचरीच्र्ा आश्रमािं मािािीं चे आशािाि जििोबािंा लाभले. मािािींिी जििोबाचं्र्ा हािीं एक 
श भ्र जिजशगंधा चें फूल ठेिलें . त्र्ा म्हणाल्र्ा, “ि म्ही जिव्र्िेसाठीं िगिा,ं जिव्र्िेसाठीं काम करीि आहािं 
आजण जिव्र्िेसाठींच ि म्हालंा उत्कंठा आहे.” 
 

केरळच्र्ा जिश्चि चचयच्र्ा जबशपाशंीं जििोबाचंी चचा झाली. जििोबा ं चे म्हणणें होिें कीं, रे्श ू
जिथिािें िी जशकिण जिली, “िसें थििःिर करिा िसेंच पे्रम शिेाऱ्र्ािर करा” र्ा जशकिणीि सारच 
ग्रामिािाची कल्पिा आहे....... “प्रॉपटी (मालकी) पजित्र िथि  आहे, परंि  िी प्राप्ि करण्र्ासाठीं साधि 
जह प्रॉपर (र्ोग्र्) असािें. थिाजमत्िजिसियि ही पजित्रिम गोष्ट आहे.” 
 

१९५८ सालीं जििाकं २८ मे िे ३ िूि पंढरपूरला सिोिर् संमेलि झालें . ६३ िषांच्र्ा िर्ािं जििोबा 
प्रिमच पंढरप रला आले होिे. िेिें म स्थलम, जिश्चि लोकासंह मंजिरािं प्रिशे केला होिा. 
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‘च२+स=िाजंि’ हे सूत्र महाराष्ट्र र्ात्रेंिच जििोबािंी साजंगिलें . आंिूि जचत्तश जद्ध आजण बाहेरूि 
समाि–पजरिियिाचे कार्य, असे िोन्ही जमळूि िाजंि होईल, असे िे म्हणि. 
 

२२ सप्टेंबर १९५८ रोिीं जििोबािंीं ग िरािेंि प्रिशे केला. ग िरािच्र्ा र्ात्रेंि िीियर्ाते्रसारखी 
त्र्ाचंी भाििा होिी. एका भाषणािं िे म्हणाले, “प्रत्रे्क ग िरािी माणसाच्र्ा चेहऱ्र्ािं मला गाधंीिींचें 
िशयि होिें”. पजहल्र्ा जििशीं गाधंीिींच्र्ा थमरणािें जििोबािंा अश्रू आिरेिाि! 
 

बाडोलीच्र्ा म क्कामािं जििोबािंी ‘ग्रामिाि म्हणिे अभर्िाि’ हा जिचार साजंगिला. िे असें जह 
म्हणाले, “ग िरािचें हृिर् िैष्ट्णि आहे िर ब द्धी व्र्ािहाजरक. िोन्हीचा िेिें र्ोग होिो, मेळ होिो, िेिें 
र्ोगेश्वर कृष्ट्ण आजण धि धयर अिूयि एकत्र राहिाि. आजण पजरणामथिरूप िेिें श्री, जििर्, भजूि जमळिे”. 
 

बडोद्याला जििोबािंीं जिद्यािी मंडल थिापलें  होिे. त्र्ािळेचे काहंीं जमत्र एकत्रीि झाले. जििोबा 
म्हणाले, “मतै्री चें िािें सियश्रषे्ठ आहे. िाथर्भतिीचें र् ग सपंलें , आिा ंसख्र्भतिीचें र् ग आलें  आहे”. 
 

“जिज्ञाि र् गािं रािकारण हें आऊटडेटेड (कालबाह्य) आहे”. हा जिचार भाििगरच्र्ा भाषणािं 
माडंला होिा. 
 

“सत्र्ाग्रह िैजमजत्तक कार्यिम िाहीं, िी प्रजिक्षणाची प्रजिर्ा आहे. सत्र्ाग्रहािं हार-िीि हा सौिा 
िाहीं, त्र्ािं िोन्ही पक्षाचंा जििर् आहे. जिचारजिष्ठा च सत्र्ाग्रहाचें प्राणित्त्ि आहे”. 
 

प ढें रािथिािािं पिर्ात्रा पोहचली. अिमेरला सिोिर् संमेलि झालें . अिमेरच्र्ा िगा-शरीफ 
मध्रे् जििोबािंीं मजहलासंह प्रिशे करूि िेिें ‘सियधमय प्राियिा’ केली. ही एक जिशषे घटिा मािली िाईल. 
 

कश्मीरच्र्ा र्ात्रेंि जििोबािंीं साडेिेरा हिार फूट ऊंचींचा पीरपिंाल पहाड चढूि एक जििम 
केला. जहमाच्छािीि त्र्ा जशखरािर पद मासिािर बसूि अधािास ध्र्ाि केलें . कश्मीर र्ात्रेंि जह जििोबािंीं 
अिेंक महत्त्िपूणय जिचार माडंले. “समथर्ाचंें जिराकरण रािकारणािंें होणार िाहीं, अध्र्ात्मािे होईल. 
रािकारणाचें आजण पाजंिक धमाचे जििस सपंले. आिा ंर्ाप ढें रािकारणाच्र्ा िागीं जिज्ञाि रे्ईल आजण 
पाजंिक धमाचीं िागा अध्र्ात्म घेईल. 
 

रािकारण+पाजंिक धमय=सियिाश. 
जिज्ञाि+अध्र्ात्म=सिोिर्.” 

 
हा जिचार िेिेंच प्रगटला. 
कश्मीरहूि परि रे्िािंा पठािकोटला प्रथिाि आश्रमाची पजरकल्पिा झाली. अमृिसरच्र्ा सभेि 

जििोबा म्हणाले होिे, “मंजिराि िािािंा आपण िोडे बाहेर ठेििो. िसे ग रुिाराि िािािंा रािकारणरूपी 
िोडे बाहेर ठेिले पाजहिेि”. 
 

रे्िें काहंीं काळ जििोबाचंी अज्ञाि र्ात्रा झाली. प ढे मध्र्प्रिेशािं वभड-म रैिा के्षत्रािं डाकंूची 
शरणागिी ही ऐजिहाजसक घटिा घडली. जििोबािंा रे्िें िण ं अवहसेचा साक्षात्कार झाला. 
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इन्िौर शहरािं जििोबा एक मजहिा राजहले. इन्िौरला ‘सिोिर्-िगरी’ करण्र्ाची िसेंच 
अशोभिीर् पोथटसय हटजिण्र्ाची सूचिा िेिेंच केली. शहरािं संडास सफाईचें कार्य केलें . ‘श जचिा से 
आत्मिशयि’ ही प्रिचि माला िेिेंच झाली. कथि रबाग्राम र्ा मािृथिािीं ‘सप्िशतिी’ चें जििचेि केलें . 
‘शािंीरक्षा आजण शीलरक्षा हे मजहलाचंें कियव्र् आहे’. असें जििोबािंीं थपष्ट केलें . 
 

१९६० च्र्ा सप्टेंबर ३० िारखेला पंडींि िेहरंूचें पत्र जििोबािंा जमळालें . त्र्ा काळािं असम प्रािंाि 
भाषेच्र्ा प्रश्िािरूि अशािंी जिमाण झाली होिी. जििोबािंीं असमच्र्ा जिशिेें र्ात्रा स रू केली. िाटेंि 
उिरप्रिेश, जबहार, पजश्चम बगंाल र्ा प्रािंाि र्ात्रा झाली. जबहार प्रािंाि “बीघे में कठ ठा, िाि िो इकठ ठा” 
हें अजभर्ाि त्र्ािळेी िोरािं झालें . 
 

िारीख ५ माचय १९६१ रोिीं असम प्रािंाि जििोबाचंी र्ात्रा स रू झाली. “ग्रामिाि हें साम जहक 
उत्िािाचें कार्य आहे, िो थििः थिामी बिेल िो ‘अ-िैष्ट्णि’, कारण सृष्टीचा थिामी जिष्ट्णू!” असम र्ात्रेंि 
असे जिचार व्र्ति झालें . असमच्र्ा उत्तरेला िॉिय-लखीमपूर जिल्ह्यािं बरींच ग्रामिािें जमळालीं. जििोबािंीं 
असमच्र्ा म ख्र्मंत्र्र्ापंासूि सिांिाच िागृि केलेंि. असमची समथर्ा, बाहेरचे लोक बेकार्िेशीर जरिीिे 
आंि रे्ऊि राहण्र्ाची, र्ा समथरे्िर ग्रामिाि हा इलाि आहे. सीमाके्षत्रािं ग्रामिािाच्र्ा आिश्र्तिेिर 
जििोबािंीं भर जिला होिा. 
 

असमच्र्ा र्ाते्रिंिर जििोबािंीं पूिय पाजकथिािची र्ात्रा केली. (५ सप्टेंबर िे २० सप्टेंबर १९६३). पूिय 
पाजकथिािािं ही भजूमिाि जमळालें . जमळालेली िमीि त्र्ाच िळेी िाटली गेली. “िल्डय फेडरेशिचें पजहले 
पाऊल ‘भारि-पाक फेडरेशि’ आहे. र्ािे िोन्ही िेशाच्र्ा समथर्ा स टिील” असें जििोबािंीं िेिें साजंगिलें . 
 

र्ा र्ाते्रिंिर प िः काहंीं जििस पजश्चम बंगालची र्ात्रा झाली. २५-१२-१९६३ रोिीं ििग्राम रे्िें 
पंडीि िेहरू भेटीस आले होिे. ही र्ा उभर्िाचंी अखेरची भेट ठरली. बंगाल िंिर उडीसािूि र्ात्रा करीि 
जििोबा १९६४ मध्र्ें सेिाग्रामला आले. सेिाग्रामला मोफिजिणाई र्ोििेची घोषणा झाली. 
 

१३ िषें, ३ मजहिे, ३ जििसािंंिर ब्रह्मजिद्या-मंजिर, पििार, रे्िें जििोबा पोहोंचलें . ब्रह्मजिद्या-
मंजिराच्र्ा थिापिेिंिर हे जििोबाचें प्रिमच आगमि होिें. 
 

रे्िें जििोबािंा ‘लॅबरंिाइि व्हर् जटगो’  र्ा आिारािें डोतर्ाि चक्कर रे्ऊं लागली. त्र्ाम ळे पिर्ात्रा 
थिजगि करूि ब्रह्मजिद्या-मंजिरािच त्र्ाचंा म क्काम िषयभर राजहला. प ढें १९६५ मध्र्ें ‘िूफािर्ात्रा’ स रू 
झाली. ही िाहि र्ात्रा होिी. र्ा र्ात्रेंिच जबहारमध्रे् िरभगंा जिल्हािािाची घोषणा झाली. प ढें जबहार-
िािाचा संकल्प झाला. ऑतटोबर १९६९ मध्र्ें रािगहृ रे्िें सिोिर् संमेलि झाले. र्ा संमेलिािंिर 
बािशाह अब्ि ल ग्फार खाि र्ाचें भेटीच्र्ा जिजमत्तािे जििोबाचें २-११-६९ रोिीं िधा रे्िे आगमि झालें . 
 

ब्रह्मणिद्या-मंणदर 
 

लोकापिािािे व्र्जिि झालेले ज्ञाििेि महाराि झोपडीचें िार बंि करूि आंि बसूि राजहले िेव्हा ं
लहािगी म तिाबाई त्र्ािंा म्हणाली होिी, ‘िाटी उघडा ज्ञािेश्वरा!’ ‘िो िगािगेळे काहंीं करिो त्र्ाला 
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िगाचें, लोकाचंें बोलणे सहि कराि ेलागिे’–असें जििे आपल्र्ा िडील भािाला समिाििू साजंगिले. 
‘िाटी उघडा ज्ञािेश्वरा!’ असें म तिाबाई म्हणूं शकली कारण कार्? जििे ‘थििःचें िार’ उघडे केले होिे. 
 

ब्रह्मजिदे्यच्र्ा िािंािें जििोबािींिी आपले घर सोडले होिे. म्हणूि त्र्ािंी कार् केले? आपआपली 
घरें-िारें सोडूि भिूाि चळिळीि काम करणाऱ्र्ा भजगिींसाठी ‘ब्रह्मजिद्यामजंिरा’ च्र्ा रूपािे ‘ब्रह्मजिदे्यचें 
िार’ मोकळे करूि ठेिले! 
 

१९५९ साली पिर्ात्रा चालंू असिािंा च जििोबािींिी ‘ब्रह्मजिद्या-मंजिर’ िािंाच्र्ा आश्रमाची 
थिापिा केली. जििोबािींची पिर्ात्रा चालू च होिी, त्र्ाचंें सियच कार्यिम चालणे, बोलणे इत्र्ाजि 
‘ब्रह्मजिदे्य’ साठीच होिे. परंि  भजगिींिा त्र्ािंी स्थिर साधिेसाठी परंधाम-पििार र्ा आपल्र्ा आश्रमािं 
पाठििू जिले, आजण साजंगिले, ‘र्ा प ढे र्ा, ‘ब्रह्मजिद्यामजंिरा’ं ि ि म्हा म लींिी सामजूहक साधिा करार्ची 
आहे.’ स रिािीची काहंीं िष ेपत्रिारा जििोबािींिी भजगिींिा मागयिशयि जिले आजण ि रूि च ब्रह्मजिदे्यच्र्ा 
सामजूहक साधिेच्र्ा र्ा इिल्र्ाशा रोपाचंी त्र्ािंी िोपासिा केली. 
 

प ढें १९६४-६५ साली पिर्ात्रा करीि च जििोबािी पििारला आले होिे आजण आिाराच्र्ा 
जिजमत्तािे त्र्ाचें ब्रह्मजिद्यामंजिराि ििळ ििळ एक िषय राहणे झाले. त्र्ा िळेच्र्ा त्र्ाचं्र्ा िाथिव्र्ािं 
ब्रह्मजिद्या-मंजिराच्र्ा अंिबाह्य िीििाला त्र्ािंी ििळ राहूि आकार जिला. त्र्ािंिर १९७० पासूि, 
िीििाची अखेरची १२ िष े के्षत्रसंन्र्ास घेऊि िे ब्रह्मजिद्यामजंिराि च राजहले आजण सूक्षम कमयर्ोगाच्र्ा 
अजभध्र्ािािे त्र्ािंी र्ा आश्रमाची बैठक मिबूि केली. 
 

ब्रह्मजिद्या-मंजिर हें जस्त्रर्ाचं्र्ा सामजूहक आध्र्ास्त्मक साधिे चें थिाि. श्रम आजण थिाध्र्ार्, भस्ति 
आजण ब्रह्मचर्य! सामजूहक साधिेच्र्ा जिकासाची ही जिशा त्र्ािंी िाखिली. जििोबािींचें थििःचें िीिि 
म्हणिे कमय-ज्ञाि-भस्ति र्ाचंा स भग समन्िर्. श्रम, थिाध्र्ार्, भस्ति िारें त्र्ािंी कमय-ज्ञाि-भस्ति र्ा िीि 
ित्त्िािंा उिाळा िेण्र्ाची जिशा िाखिली. ब्रह्मचर्ाच्र्ा रूपािें भजगिींिा त्र्ािंी ‘जिग यणसाधिे’ चा संकेि 
जिला. ‘सामूजहक–साधिा’ र्ाचा िारंिार उच्चार त्र्ािंी धृिपिासारखा च केला. 
 

‘मी आजण माझें’ हे िोडा, ‘समूहािं अजधजष्ठि असलेल्र्ा ईश्वर चरणीं आपली सिय शस्ति समर्तपि 
करा!’, ‘एका शरीराच्र्ा अिर्िापं्रमाणें एकमेकींशी िोडलेल्र्ा रहा!’. ‘शारीजरक श्रमाचा अजंगकार करा 
आजण समािािील जिषमिेच्र्ा बीिाला मूळासकट काढूि फें कण्र्ाचा मागय थिीकारा! थिाध्र्ार् करा आजण 
त्र्ाच्र्ा मििीिे थििःला ओळखा! मि ष्ट्र्ाच्र्ा िन्माचा हेि  कार् आहे, क ठे कसें पोहचार्चें आहे र्ाचे 
वचिि करा! ईश्वराची भस्ति करा आजण जचि श द्ध करा, श द्ध जचत्तामध्रे् ईश्वर थििःच रे्ऊि बसेल. 
ब्रह्मचर्ाच्र्ा साधिेिे जस्त्रर्ाचंी आध्र्ास्त्मक िागजृि करािी, जस्त्रर्ाचें पे्रम-सेिा-त्र्ाग हे ग ण क ट ंबाप रिेच 
सीजमि आहेि. िे व्र्ापक करीि िाि ेआजण त्र्ा ग णाचं्र्ा हािी च समािाचे िेिृत्ि सोपिाि,े र्ािे अवहसक 
समाि साकार होण्र्ाची जिशा जमळेल.” 
 

िरील सिय जिचारािंा मूिय रूप िेण्र्ाचा एक िम्र प्रर्त्ि चालू आहे पििारच्र्ा ब्रह्मजिद्या-मंजिराि. 
३० भजगिीं आजण ७ बंधंूचा एक लहािसा समूह रे्िें एकत्र राहिो. आश्रमािं शिेी, गोशाळा, छापखािा आहे. 
‘मतै्री’ िािंाचें वहिी माजसक रे्िें छापले िािे. आश्रमचें म ख-पत्र असलेले हें माजसक १९६४ पासूि जिर्जमि 
प्रकाजशि होि आहे. आश्रमाची िृजत्त, प्रिृजत्त, वचिि, प्रर्ोग इत्र्ाजिजिषर्ी माजहिी ‘मतै्री’ माजसकािं 
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प्रकाजशि होिे. जििोबािींचे जिचार अिात् च र्ािं प्रकाजशि होि असिाि. र्ा खेरीि इिर र्ा जिचाराला 
अि रूप असें लेख र्ािं असिाि. गाधंी-जििोबा जिचाराचें चाहिे र्ा माजसकाचें ग्राहक आहेि आजण र्ा 
सिांचे एक क ट ंब बिले आहे. 
 

‘कन्नड जिश्विागरी’ िािंाचें पाजक्षक जह रे्िूि प्रकाजशि होिे. कन्नड भाषा आजण िागरी जलजप असें 
र्ाचें थिरूप आहे. भारिाच्र्ा अलग-अलग भाषाचंें िागरी जलजपमध्रे् प्रकाशि करूि िेशाच्र्ा भाििात्मक 
एकिेला बळकट करण्र्ाची र्ािं दृजष्ट आहे. अलग-अलग भाषा त्र्ा त्र्ा जलजपमध्रे् प्रकाजशि होिाि आजण 
व्हाव्र्ा जशिार् िागरी जलपीचा जह उपर्ोग करािा असे जििोबािींचें म्हणणे असे. 
 

गोशाळेच्र्ा रूपािें गो-संिधयि, कृजष-उपासिेिे फळ-भािी-थिािलंबि साधण्र्ाचा प्रर्त्ि आहे. 
सूि-किाईिारे िस्त्र-थिािलंबिाचा प्रर्ोग जह चालू आहे. जििसभरािं िीि िळेा सामजूहक प्राियिा होिे. 
गाधंी-जििोबा जिचाराचंी ही आध्र्ास्त्मक प्रर्ोगशाळा पाहण्र्ास िेशभरािूंि िसेच जििेशािूंि जह अजिजि 
आजण िशयिािी रे्ि राहिाि. जशिार् िळेोिळेी जशजबरे आजण संमेलिे जह ब्रह्मजिद्या-मंजिराच्र्ा प्रागंणाि होि 
राहिाि. र्ा जिजमत्तािे व्र्ापक समािाशी जिचाराचंें आिाि-प्रिाि होि असिे. 
 

ब्रह्मजिद्या-मंजिराच्र्ा प्रिृत्तीचें हें जिजिध पलूै रे्िील िैिंजिि िीििाचें अंगच आहेि. र्ा सिय पलंूैिा 
ब्रह्मजिदे्यचें अजधष्ठाि िेणें, आत्मशस्ति िागिृीचें माध्र्म बिजिणें आजण त्र्ाच प्रकाशािं आंिर-बाह्य िसेच 
व्र्स्तिगि आजण सामाजिक िीििाची घडण करणें—असें हें आहे ब्रह्मजिद्या-मंजिराचें इषत्  िशयि! 

 
कहदुधमािी व्याख्याया 

 
यो ििाश्रमणनष्ठािान्  गोभति  श्रुणिमािृक  
मूविनि ि नािजानाणि सिशधमशसमादर  
उत्पे्रक्ष्यिे पुनजशन्द्म िस्मात् मोक्षिमीहिे 
भूिानुकूल्य ंभजिे सिै कहदुणरणि स्मृि  
कहसया दूयिे णित्त ंिेन कहदूणरिीणरि  ॥ 

 
—वहि धमाच्र्ा अिेकािंीं अिेक व्र्ाख्र्ा केल्र्ा आहेि. परंि  जििोबाचंी सिर व्र्ाख्र्ा सियव्र्ापक 

आजण समन्िर्कारी आहे र्ािं शकंा िाहीं. 
 

र्ािं िणाश्रमाप्रमाणें िागणें, संपूणय गोिशंहत्र्ाबंिीसाठीं ि गोसििासंाठीं सामजूहक रीिीिें 
प्रर्त्िशील राहणें, मरू्तिपूिा ि केली िरी जिची अिगणिा होऊं ि िेणें, सिय धमयसमभाि ठेिणें, प िियन्म ही 
संशर्ाथपि बाब असली िरी, अिेक धमांिा मान्र् िसली िरी ित्संबधंी जिचार करणें, जििाि मोक्षाचा िरी 
प्रर्त्ि करणें आजण कमींि कमीं वहसा होऊं ि िेणें इितर्ा जिचारणीर् आजण आचारणीर् बाबी आहेि. 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

पू. णकर्ोरिंािं मश्रूिािंा यािंा स्िगशिास 
(९-९-१९५२) 

 
िन्म ५-१०-१८९०. त्र्ाचें पूियि िैष्ट्णिसंप्रिार्ाचे. त्र्ािंा लहािपणापासूि च िम्र्ाचा रोग होिा. 

त्र्ाचंें लग्ि गोमिीबिे र्ा सच्छील स्त्रीशीं झालें . त्र्ािंीं शेंिटपरं्ि जकशोरलालभाईंची उत्तम, िसयहूि जह 
उत्तम सेिा केली. जकशोरलालभाईंिीं ३ िषें िकीली केली. १९१७ मध्र्ें जकशोरलालभाई चंपारणमधें 
बापूंकडे गेले. बापूंिीं त्र्ाचंी रोगी अिथिा पाहूि त्र्ािंा आश्रमािं पाठििू जिलें . िें साल १९२२ होिें. 
 

ईश्वरसाक्षात्कारासाठीं िे एकटेच झोंपडी बाधूंि राजहले. केिारिाििींिा त्र्ािंीं ग रू केले. 
केिारिाििी आश्रमािंच होिे. प ढें िोघे आबूच्र्ा पहाडािं गेले. िेिें त्र्ािंा केिारिाििींच्र्ाम ळें 
साक्षात्कार झाला. िी िारीख १२-५-१९२६. िंिर केिारिाििींच्र्ा आजे्ञप्रमाणें त्र्ािंीं ग िराि जिद्यापीठािं 
महत्त्िाचें काम स रंू केलें . 
 

जकशोरलालभाईिंीं अजिशर् उत्तम जलखाण केलें . िीिि-शोधि, गाधंीजिचार िोहि इत्र्ािी ६ 
प थिकें  त्र्ािंीं जलजहली. हजरिि आजण सिोिर् पत्रािं जह त्र्ाचें लेख रे्ि. बापू गेल्र्ािर हजरिि पत्राचें 
संपािि त्र्ािंीं र्शथिी रीिीिें केलें . भिूाि आंिोलिाचे त्र्ािंीं उत्तम समियि केलें . प ढें िे गाधंीसेिासंघाचे 
अध्र्क्ष झाले. िे िेलमध्रे् जह गेले. शेंिटीं िीििाचा अंि आला. िमा होिा िरी िे सिि हंसिम ख असि. 
त्र्ाचें िीिि पजित्र, पे्रमळ, प्रािंळ आजण परोपकारमर् होिें. ९-९-१९५२ मध्र्ें त्र्ाचंा मतृ्र्  झाला. 
जििोबािींशीं त्र्ाचा अजिपे्रमळ संबंध होिा. 
 

िाडंीिंािा आजार 
(१२-१२-१९५२) 

 
१८ मलै चालूि आले. मजॅलग्िंट मलेजरर्ाि जििोबािी. आश्चर्य. चाडंील बंगालच्र्ा सरहद्दीिर. रे्िें 

प ढें चालणें शतर् च होईिा. िाबंले. आिाराची बािमी सियत्र पसरली. जििोबािींिीं औषध घेण्र्ाचें 
िाकारले. भारिभरािूंि मोठमोठे लोक, डॉतटर, िैद्य आले. आम्हीं जह पोंचलों. बगंाली िसेस रातं्रजििस 
खडा पहारा करीि होत्र्ा. त्र्ािंा कामच िसे. बाळकोबािी जह आले. बाळकोबािींिा िेहमी प्रसन्न पाहूि 
लोकािंा िाटे जििोबािी आिारािूंि उठिील च. जििोबािींचे सेिेटरी जििोबाचंी स्थििी डार्रीि िोंिीि. 
पाचं पाचं उत्तम डॉतटर होिे िे सियकाहंीं जलजहि. जबहारचे म ख्र् मंत्री श्रीबाबू आले. िारंिार हाि िोडूि 
आम्हालंा संकटािूंि सोडिा, ओंषध घ्र्ा म्हणि. ‘आपको क छ हिा िो सारे जबहार की लाि िाएगी’ 
म्हणि. जििोबािी ि सिे हसि. जिमला ठकार िे. पी. जह आले. जिमला ठकार र्ािंीं जिबयल के बलराम हें 
भिि अत्र्िं करुण थिरािं म्हटलें . बंगालचे म ख्र् मंत्री जबधािचदं्र रॉर् आले. रािेंद्रबाबू आले. जबधािचदं्र 
रॉर् ब्रह्मचारी. िे उत्तम डॉतटर, त्र्ािंीं पूणयपणे िपासणी केली. रािेंद्रबाबू म्हणाले, ‘हम कोई काम के 
िहीं, आप डॉतटर ही कामके.’ शेंिटीं िल्लभथिामींची जििंजि र्शथिी झाली. डॉतटरािंीं लगेच कॅमोक्वीि 
जिलें . िाप हळंहळंू उिरि गेला. सियत्र आिंिीआिंि. जििोबा आधी म्हणाले होिे कीं चाडंील हे जििोबाचे 
िॉटलूय  होणार. पण आिा ंउलट झालें . 
 

रािेंद्रबाबू म्हणाले र्ाप ढें पिर्ात्रा सोडा. जििोबािींिीं िें कबूल केलें  िाहीं. ििाहरलाल िेहरू जह 
रे्ऊि गेले. जििोबािी िेिें ३ मजहिे राजहले. 



 अनुक्रमणिका 

पू. णिनोबाजींना रॉयिं मेगॅणसस पाणरिोणषक 
(ऑगथट १९५८) 

 
(१) प्रिम पूज्र् जििोबािी भाि ेर्ाचें िोडतर्ािं इंग्रिीमध्रे् अजिशर् स ंिर चजरत्र जिलेलें  आहे. हें 

प्राइि पूज्र् जििोबािींिा असें म्हणूि जिलेलें  आहे कीं िे प्रिम सत्र्ाग्रही. अिेक िळेा ं केिळ 
समािकार्ासाठीं िेलच्र्ा हालअपेष्टा भोगलेले, भारिािले सियश्रेष्ठ ित्त्िज्ञािी, अजिशर् साधेपणा, 
भारिािल्र्ा सिय भाषा आजण जििेशािंल्र्ा भाषा जह िाणणारे, ििेापंासूि िो क राणापरं्ि सिय प्रम ख 
धमयगं्रिाचंा अभ्र्ास करणारे. 
 

(२) १९५१ मधें भिूािर्ज्ञाची आिपरं्ि िगाच्र्ा इजिहासािं कधीं जह ि घडलेली चळिळ पूणयपणें 
र्शथिी करणारे, कम्र् जिझमला िोंड िेणारे अवहसा-सत्र्ाचा बापूचंा मागय िगाला आश्वर्ांि टाकूि 
चोखाळािर्ाला लािणारे. 
 

(३) राष्ट्राराष्ट्रािंले, धमाधमांिले िैषम्र् आर्तिक, सामाजिक, शकै्षजणक, रािकीर् स्थििींिली जह 
जिषमिा िूर करण्र्ाचा मागय िाखजिणारे. 
 

(४) शाजंिसेिा, आचार्यक ल, ग्रामथिािलंबि, शासिरजहि आजण शोषणरजहि समािरचिा 
प्रजिपािि करणारे, एकािशव्रिाचंें संपूणय आिशय आचरण करणारे. 
 

(५) स्त्रीशतिीचें आिाहि करणारे, खािी कार्ाला प्राधान्र् िेणारे, आजण त्र्ाप्रमाणें ब्रह्मजिद्या-
मंजिराि, ब्रह्मचर्यपूियक सामजूहक साधिेचा आिशय िाखजिणारे, जस्त्रर्ाचं्र्ा हािािं िगिाचा कारभार असािा 
म्हणिे अवहसा पे्रम िात्सल्र्ाचा िगभर प्रसार होऊि र् द्धें िाबंिील असें प्रजिपािि करणारे. 
 

(६) व्र्सिें, आळस िष्ट करूि शरीरश्रमािर राष्ट्रें उभे करण्र्ाचा उपिेश िेणारे. 
 

(७) ब्रह्मचर्ािें िगाच्र्ा लोकसंख्रे्चा प्रश्ि सोडजिण्र्ाचा उपिेश करणारे. 
 

(८) आजण शेंिटी सत्र्ाग्रहाबरोबर सत्र्ग्राही बिण्र्ाची मौजलक सूचिा िेणारे, रंगभेि, िाजिभेि, 
हजरिि, जगरीिि, पजरिि, वहि , म सलमाि, जिथिी, पारशी, शीख इत्र्ािी सिय धमीर् लोकािंा प्रम ख 
माििधमय समिािणारे आजण िर्परािर्ािें दृष्टचि चालिें िें िाबंजिण्र्ासाठीं जिःपक्ष, जििरै आजण 
जिभयर्िेचा उपिेश िेणारे आजण िर् िगत्  चा उपिेश िेणारे म्हणूि हें मगेॅजसस पाजरिोजषक िेण्र्ािं आलेलें  
होिें. िें २० हिार डॉलसय म्हणिे ६० हिार रुपर्ाचंें होिें. पूज्र् जििोबािींिीं िें साधकासंाठीं म्हणिे त्र्ािंीं 
गरीबाचंी, िजलिाचंीं, खेड्ाखेड्ाचंीं सिांगीण आध्र्ास्त्मक पार्ािर जिचार, आचार, उच्चार आजण सचंार 
िारा सिि प्रगि साधिा करािी म्हणिू िेऊि टाकलें . 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

आजोबाचं्याकडे पुन्द्हा ंणिनोबाजी 
(१०-१०-१९५८) 

 
५७ सालच्र्ा अगोिरची गोष्ट. ि ंगभद्रा ििी. स खि िंडीचे जििस. रुस्तमणीमािा आपल्र्ा िोघा 

स क मार बालकािंा घेऊि आत्र्ाबाईकडे आल्र्ा. एक बालक ५ मजहन्र्ाचंा ि एक ५ िषांचा. 
उमाबाईआत्र्ा. आत्र्ाबाईंचे आई ि िोघा ंम लािंर फारच पे्रम. हे हाििूर गािं. घर मोठें. प्रिशेिाराििळ च 
एक मोठी जिहीर. प्रिशे करिाचं आिं मोठी कचेरी. र्ा आिोळी श्रीमंिी फार. ५०० एकर िमीि. िोि िीि 
खोल्र्ा. भरिराम मजंिराएिढे पूिेचें मंजिर. आिं मोठा िेव्हारा. रुस्तमणीमािा मोठ्या म लाला रोि ि ंगभद्रा 
ििीिर िेई. त्र्ा म लाच्र्ा म्ह. जििोबाचं्र्ा पार्ािं काहंींच िसे. िाचि बागडि, जचखल ि डिीि िे 
रुस्तमणीमािेबरोबर ि ंगभदे्रिर िाि. कधीं िाईचा हाि धरूि कधी धािि आईच्र्ा प ढें िाऊि ि ंगभद्रेंि 
ब ड्ा मारीि. मग ििींिले शाजलग्राम गोटे िमा करािर्ाचे. चार मजहिे असें झालें . 
 

आि ५७ िषािंिर त्र्ाच हाििूरला, त्र्ाच ि ंगभदे्रच्र्ा काठीं आल्र्ािें जििोबािी सद गजिि झाले. 
अश्र  अिािर. लोक थिागिासाठीं हिारों संख्रे्िें उभे होिें. थिागिसमारंभ होि होिा, पण मि जििोबािींचे 
त्र्ा पूिीच्र्ा काळािं च मग्ि. लोकािंीं जििंजि केली, श्रिणेच्छा प री करा. सकाळचा िळे. जििोबािींिा 
बोलििेा. पूिीच्र्ा थमरणािें जििोबािी िारंिार गद गि होि होिे. िी ि ंगभद्रा, जिचा स खि थपशय, जिचा 
पािि जकिारा, िोच आि हेमंि ऋि . िशािं आग्रहािें थिाि करजिणारी िी िर्ाळू, थिेहमर्ी आई! बोलणें 
क ं जठि, लोक जह भािमग्ि झालें , शिेटीं कसेबसे बोलले—आईिे माझे कधीं खोटे लाड केले िाहींि. ििींि 
िंडीि िी मला थिाि करिी. ज्र्ा घरीं ५७ िषांपूिी राजहलों होिों िें आि िसेंच आहे. रे्िें प ढें जह राहंू 
शकिो पण आिा ं जििोबाची िगािंली सियच घरे आपली घरें आहेि. कागिािर िकाशा काढािा 
त्र्ाचप्रमाणें िेिला सिय िेखािा होिा. ि धाचा आग्रह झाला. पण भािािगेाम ळे जपिििेा शेंिटी ३ आचमि 
िूध घेिलें . ि ंगभदे्रकडे िळले. आईचीं थमरणें मिािं िाटूि गेली. आई चादं्रार्णब्रिािं अगिींच अल्प 
आहार घेई, अरेरे! मी त्र्ािं जह भाग पाडी. पे्रमािें िी खाऊ घाली. आईची केिळ आमच्र्ािरच मार्ा िव्हिी 
िर िी माउली जिश्वािर मार्ा करी. प ढें बोलणें बंि, अिािर अश्र . 

 
धन्द्य िी आई धन्द्य िी िंुगभद्रा । 

 
जीिन महामंत्र 
(१९५८) 

 
िेदिेदािंगीिानाम् 
णिनुना सार उध्दृि  । 
ब्रह्म सत्य ंजगत् स्फूविनि  
जीिनं सत्यर्ोधनम् ॥ 

 
शकंराचार्ांचा प्रजसद्ध श्लोक आहे— 
 

ब्रह्म सत्य ंजगगन्द्मर्थ्या 
जीिो ब्रह्मिै नापर  ॥ 
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म्हणिे ब्रह्म सत्र् आहे. िेंच एकमेि सत्र् आहे. आजण िगि जमथ्र्ा आहे म्हणिे िें जटकि िाहीं. कालथिल 
िोन्ही दृष्टींिीं िें क्षजणक आहे. िीि आजण ब्रह्म एक च आहे. िीि िगाच्र्ा घोटाळ्र्ािूंि स टला म्हणिे िो 
ब्रह्मथिरूप च होिो. 
 

शकंराचार्ांचें ऋण पू. जििोबािी इिकें  माििाि की त्र्ाला ि लिा िाहीं. त्र्ाबरोबर च ज्ञािेश्वराचंें 
जह िें अि लिीर् ऋण माििाि. िेव्हा ं ‘ब्रह्म सत्र्’ हें शकंराचार्ाचें शब्ि त्र्ािंीं घेिलें  आजण ज्ञािेश्वराचें 
‘िगत्  थफूर्ति’ हे शब्ि घेिले. प्रत्र्क्ष पजरचर् आजण अगाध ऋण असलेले गाधंीिी, त्र्ाचें ित्त्ि ‘िीििं सत्र् 
शोधिम् ’ हें घेिलें  आजण ििेििेािंगीिािींचें सार र्ािं आलें  असें त्र्ािंीं म्हटलें . असा हा अद भिू िीििमतं्र 
आहे. 
 

िेदािंो णिज्ञानं णिश्वासशे्चणि र्तियस्  णिस्त्र  । 
यासा ंस्थैये णनत्यम्  र्ाणंि-समृद्धी  भणिष्ट्यिो जगणि ॥ 

 
अमृिसरमध्यें साणहगत्यकांिी पणरषद 

(११-११-१९५९) 
 

अमृिसरमध्र्ें केिळ शीख साजहस्त्र्क होिे असें िव्हे. सिय प्रािंािंले साजहस्त्र्क होिे. र्ापूिी काशी 
जिद्यापीठ, पटिा, गर्ा, बलरामपूर, बालेश्वर, प री, पििार, हैद्राबाि—अशीं र्ाजिषर्ीं जििोबािींचीं भाषणें 
झालीं आहेि. िी प थिकाकारािं जह आहेि. जशिार् जिरजिराळ्र्ा प्रसंगीं िे साजहत्र्ाजिषर्ीं बोललेले आहेि. 
 

साजहत्र् शब्ि कशाच्र्ािरी सजहि चालणारा आहे. साजहत्र् िीििजिष्ठेच्र्ा प्रकाशासाठीं उद भिू 
होिें. गाधंीिी साजहस्त्र्क िव्हिे. त्र्ाचं्र्ाम ळें  अिेक भाषािं उत्तम साजहत्र् जिमाण झालें  आहे. रविद्रिाि 
टागोराचंें जह असेंच आहे. साजहत्र् आजण सत्र् एक असिे िेव्हा ंत्र्ािंली काल्पजिकिा िािे. शकंराचार्ांिीं 
मंगल, पािि, पे्ररक साजहत्र् जिमाण केलें . िसें साजहत्र् असलें  पाजहिे. साजहत्र्ािं िैजिध्र् पाजहिे. पण भेि 
िसािा. साजहस्त्र्क जिर्तिकार हिा. मोितर्ा शब्िािं त्र्ािें प्रगटीकरण करािें. उणें ि काढणें ही जह 
साजहस्त्र्काचंी मोठी सेिा आहे. थिािंत्र्र्ाचा साजहस्त्र्कािंीं जिचार करािा. गाधंींसारख्र्ा महाप रूषाचंा 
जिचार करािा. मी साजहस्त्र्क िाहीं. पण साजहस्त्र्काजंिषर्ीं मला पे्रम आहे. साजहत्र् आत्महेि , ईश्वरहेि  
आजण अहेि क जह असिें. रिींद्रिाि उच्च साजहस्त्र्क खरे पण त्र्ाहूि जह उच्च अज्ञािं साजहस्त्र्क असू 
शकिाि. ि लसीिास अद भ ि साजहस्त्र्क होिे. 
 

सत्र्ाजशिार् राहिि िाहीं िें साजहत्र्. साजहत्र्ािं म ख्र् ग ण खरेपणा. रािाजश्रि साजहत्र् िको. 
इसापिीजि, गीिा आजण र् स्तलड ही माझी उत्तम साजहत्र् प थिकें  आहेि. 

 
िंबिंघाटी के्षत्रािं डाकंूिें आत्मसमपशि 

(१०-५-१९६० िे २२-५-१९६०) 
 

बाबा म्हणिाि पोलीस, डाकू, बेकार िीि िमािी आहेि. डाकंूची समथर्ा म्हणिे संमािपूियक 
समिा थिापणें. डाकू ही प्रजिजिर्ा आहे. भलिा संग्रह आजण भलिी गरीबी. त्र्ािं मध्र्भागी डाकू. म ख्र् 
डाकू िर धिसंग्रह हा आहे. 
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मध्र्प्रिेशािं डाकूश्रेत्रािं िें काहंीं झालें  िें मला अिपेजक्षि होिें. र्ा के्षत्रािं मला िो अि भि आला 
िसा पूिी कधीं जह आला िव्हिा. कठोर हृिर्ाचे जिरघळले. ज्र्ािंीं डाकूजगरी केली त्र्ािंा आिा ंपश्चात्ताप 
होि आहे. इकडे पोलीस इकडे डाकू, िोहोंमधें िििा भरडली िाि आहे. 
 

म ंबईि ल कमाि डाकू लपूि होिा. त्र्ाला कळलें  बाबा र्ा प्रिेशािं आला. िो जह आपल्र्ा टोळीसह 
आला. त्र्ाला िाटलें  त्र्ाच्र्ािर िबरिथिी होणार िाहीं. िो वभडपरं्ि बाबाबरोबर राजहला. 
 

पोजलसािंीं काहंीं डाकू िष्ट केले. िसे काहंीं उत्पन्न जह केले. पण िीसजह डाकंूिीं आत्मसमपयण 
केलें . हें केिढें आश्चर्य. र्ा डाकूशरणागिीची िेशजििेशािं ख्र्ाजि झाली. िमयिीहूि पत्र आलें  आहे कीं िे 
त्र्ाचं्र्ा भाषेंि र्ािर गं्रि जलहीि आहेि. हा प्रचार आम्हीं केला िाहीं. भारिीर् सथंकृिीिें केला. चंबल 
खोऱ्र्ािं लपण्र्ाला प ष्ट्कळ िमीि आहे. पोलीस िेिें काहंीं करंू शकि िाहींि. पैसेिाले हा प्रिेश सोडूि 
गेले आहेि. डाकंूच्र्ा आत्मसमपयणाचें श्रेर् १६ आणे परमेश्वराचें आहे. हें सिय भगििंालंा समपयण. 
 

अर्ोभनीय पोस्टर सत्यािह 
(५-११-१९६०) 

 
इंिूरमध्र्ें जििोबािी एक मजहिा राजहले. त्र्ाचंीं जठकजठकाणीं उद बोधक व्र्ाख्र्ािें झालीं. पण 

जिकडे जिकडे अशोभिीर् पोथटसय जिसि. अशोभिीर् पोथटसय म्हणिे िरुणाजस्त्रर्ाचंीं अचकट जिचकट 
जचत्रें. हीं जचत्रें जसिेमामध्रे् जह िाखििाि ि जसिेमािाले च िीं लाििाि. मग िीं साियिजिक जठकाणीं 
लािण्र्ाला कार् हरकि? असा प्रश्ि अिेकािंीं म्हणिे जसिेमाशौजकिािंीं जिचारला. त्र्ाला जििोबािींिीं 
उत्तर जिलें , जसिेमाला पैसे खचूंि ज्र्ाची मिी िो िािो. रे्िें इच्छा िसूि जह अिेकािंा िीं पाहािीं लागिाि 
ि लजज्जि व्हािें लागिें. िेव्हा ंिी फाडूि टाकण्र्ाचा सत्र्ाग्रह केला पाजहिे. त्र्ाप्रमाणें सत्र्ाग्रहाची र्शथिी 
र्ोििा झाली. मग जसिेमािाले फति जसिेमागृहाबाहेरच िेिढीं हीं जचत्रें लाि ूलागलें . अशीही लज्जाििक 
कहाणी आहे. 

 
सुरगािंिंा नानाजी महाराज यािंा स्िगशिास 

(२-१२-१९६०) 
 

िािािी महाराि िागपूरला जशक्षक होिे. त्र्ािंा त्र्ाचं्र्ा अिेक िािेिाईकाचं्र्ा मृत्र्ूम ळें  िैराग्र् 
प्राप्ि झालें . िे मग सियत्र िीियर्ात्रा करीि साध संिाचं्र्ा भेटीगाठी घेि जफरले. र्ात्रा सिय पार्ींच. ििळ 
सामाि जकरकोळ. िैिर्ोगािें स रगािंला उिरले. अिाजचि िृजत्त. पण जभक्षा मागि िसि. प ष्ट्कळ जििस 
उपास होि. शहरािं िर कोणी बोलािीि च िसे. एक िळे िेिण. संध्र्ाकाळी पािभर िूध. चटईिर झोंप. 
गािंकरी म्हणाले महाराि रे्िें रहाल का? हो म्हणालें. िे एका ि न्र्ा मंजिराििळ बसले होिे. बरीच 
गािंकरी मंडळी जह होिी. मजंिर पडेल असें िव्हिें. एकिम कार् पे्ररणा झाली िािािी म्हणाले चला सिय 
िण िूर पळा. लगेच सिय िूर गेले. आजण कार् चमत्कार मंजिर एकिम कोसळलें . िािािींम ळें  सिय िाचले. 
िािािींच्र्ा सिय पार्ा पडले. ि म्हणाले महाराि आिा ंकार्मचे रे्िें रहा. िािािी म्हणाले राहीि पण रे्िें 
एक जह व्र्सिी िसािा. 
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मग गोपाळकृष्ट्णाचें मजंिर गािंकऱ्र्ािंीं बाधंलें . िािािींसाठीं चार खोल्र्ा ििळ च बाधंल्र्ा. 
िािािींचा सत्संग सिांिा जमळंू लागला. 
 

िािािी कोठें जह िाि िसि. फति पििारला पू. जििोबािींकडे िाि. िे लोकािंा आर् िेजिक 
औषधें िेि. लोक बरे होि. िंटे-बखेडे गािंािंच सोडिि. सूि कािंणें, जिणणें जह गािंािं होऊ लागले. 
गौरिणय, मध्र्म उंची, कपाळाला गंध, पजित्र आचरण त्र्ाम ळें  त्र्ािंा ि ओळखणारे जह हे सत्प रुष आहेि 
असे एकिम ओळखि. सकाळ संध्र्ाकाळ रोि प्राियिा, गीिाई-पठि. रथत्र्ाचंी सफाई होई. िािािींिा 
रोि एका घरी िेिण्र्ाला बोलािीि. प ढें प ढें मठािरच िाट पोंचजिलें  िाई. बाबािी मोघे, पढंरीभाऊ, 
रामिासभाई, िल्लभथिामी िेिें िषाि िषें राजहले होिे. िािािींकडे ५/५० मलैािंरूि रोगी औषधासाठीं, रे्ि 
ि बरे होऊि िाि. 
 

िािािींिा ७५ िषें झाली. साधा मलेजरर्ा िाप. त्र्ािं िे िारले. सिय लोक हळहळले. िािािी 
महारािामं ळें  अद्याप गािंाि भस्तिभाि, खािी, ज्ञािेश्वरीिाचि, सफाई िोडी फार आहे. असे सत्प रुष िर 
प्रत्रे्क खेड्ािं असिील िर कार् पाजहिे? खेडीं म्हणिे िेिमंजिरे च होिील. 

 
पू. णिनोबाजींनीं स्थापन केिेंिें ६ आश्रम 

 
(१) समन्िर् आश्रम, बोधगर्ा (जबहार) 
(२) ब्रह्मजिद्या-मंजिर पििार, जिल्हा िधा (महाराष्ट्र) 
(३) प्रथिाि आश्रम, पठािकोट (पंिाब) 
(४) जिश्विीडम् , बेंगलोर 
(५) जिसियि आश्रम, इंिौर (मध्र्प्रिेश) 
(६) मतै्री आश्रम, लीलाबाडी, िॉिय लखीमपूर (आसाम) 

 
आद्य श्री. शकंराचार्ांिीं भारिाच्र्ा ४ कोपऱ्र्ािं ४ आश्रम असेच १४५० िषांपूिीं थिापि केले. िेिें 

चालि िाणे सोपे िसे. (१) श्रृंगेरी कालड्री रे्िें (२) िगन्नािपूरी, (३) िारका, (४) जहमालर्ाि 
ऋषीकेश—असे ४ आश्रम. त्र्ािं अिेक संन्र्ासी रहाि असि. गीिा, उपजिषिें अभ्र्ासीि, जभक्षा-िृत्तीिें 
रहाि. थिािभ ंि ि  आच्ििा—ंहें सूत्र असे. अशा अथिाि व्रिाप्रमाणें अवहसा ब्रम्हचर्ाजि सिय व्रिें िे पालि 
करीि. हे सिय सनं्र्ासी ४ मजहिे पािसाळ्र्ािं आश्रमािं रहाि. बाकी ८ मजहिे जिचरण करीि. महािातर्ाचें 
सिि वचिि करीि. संचार केिळ एकेकटेच करीि. म ख्र्िः खेड्ािूंि संचार. काशी, काचंी, अिजंिका इ. 
मोठ्या शहरािं प्रसंगािें िाणें. िंड, कमंडल  आजण छाटी कफिी इिकीच िस्त्रें. 
 

जाणिनीणि कुिं गोत्र दूरगं 
नामरूप गुिदोष िविनजिं । 
देर्कािं णिषयाणि िविनि यद  
ब्रह्म ित्त्िमणस भाियात्मणन ॥ 

 
जिचरण करिािंा हेंच वचिि. जस्त्रर्ािंा संन्र्ासाचा अजधकार िाहीं. जििोबािींिीं िरील साही आश्रमािं िो 
सगळ्र्ािंा जिला. सिांि सत्र्, ब्रह्मचर्य, अवहसा जि व्रिेंच म ख्र् ठरली. हा अपूिय र्ोग जििोबािींच्र्ा म ळें 
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साही आश्रमािं आला. थिािलंबिािे राहणें. शरीर पजरश्रम करणें हें ओघािेंच आलें . थिच्छिा, पाजित्र्र् 
परथपर भाषा जशक्षण, गोसेिा, पूणय थिािंत्र्र्, थिैरिा िव्हे. 
 

ब्रह्मणिद्या सुप्रस्थानं । णिसजशनसमन्द्ियौ 
िल्लभत्िंि मैत्रीि । षडंगै  साधनं स्मृिय  

 
अशी मग सहिच काजरका िर्ार व्हािी र्ािं ििल कार्? 
 

मेथे मास्िरािंा स्िगशिास 
(१३ मे १९६३) 

 
१९१६ सालीं कोल्हापूरला जििोबािींचें ज्ञािेश्वरीिर प्रिचि झालें  िें ऐकूि िे जििोबािींकडे आले. 

आिन्म ब्रह्मचारी. िे कृश, िोडे िाकलेले. स िारी कामािं अजिशर् प्रिीण होिे. त्र्ाचंा पोशाख अगिी 
साधा. हािािें काढलेल्र्ा स िाचा. गोप रीला रोि पार्ी स िारीसाठी १०/१२ मलै अििाणी िाणें रे्णें 
करीि. िे घोंगडीिर झोपि. िाप असला िरी त्र्ाचंें काम चालंूच असे. धाम ििीिर िंड पाण्र्ाि थिाि 
करीि. साबू इ. काहंींच िाहीं. जििोबािंा रोि पार्ा पडूि िमथकार करीि. त्र्ाचं्र्ा स िारीच्र्ा कामाची 
गणिीच िाहीं. पिर्ाते्रि जह मधूि मधूि रहाि. त्र्ािंी स िारीचे अिेक जशष्ट्र् िर्ार केले. जििोबािींकडे िे 
३६ साल राजहले. िे लहाि म लािंा जह लििू िमथकार करीि इिके िम्र. जििोबािी म्हणि रे्शू जिथि जह 
ब्रह्मचारी ि स िार. िेव्हा ं१९६४ मध्र्ें जििोबािी िेव्हा ंरे्िें आले िे हा ंत्र्ाचं्र्ाच झोंपडींि राहंू लागले. िे 
जििोबाचंी आज्ञा होिाच एका क्षणािं प्राणापयणाला िर्ार असि. िे उत्तम पोहणारे होिे. त्र्ाचंी इच्छा 
भरिराममंजिरािं िेह सोडण्र्ाची होिी. जििोबा म्हणि मेिे माथिर म्हणिे रे्श  जिथिच आमच्र्ा बरोबर 
आहे. िे पजहल्र्ा महार् द्धािं इंग्लंडला पळूि गेले. िेिें त्र्ािंा स िारी काम च जमळाले. िे कोल्हापूरला गेले 
िेिें च िे थिगयिासी झाले. पण त्र्ाचंा प्राण र्ाच भरि-राममंजिरािं च राजहला र्ािं शकंा िाहीं. 

 
पू. णिनोबाजी टॉयफाइडनें आजारी 

(८-८-१९६४) 
 

पििार आश्रम. जििोबािींच्र्ा आिारािें सियिियमािािं वचिा. ध ळ्र्ाहूि प्रथि ि लेखक ि 
स रिमलमामा िोघे पििारला आलों. टॉर्फाइडची आध जिक औषधी आधींच बरोबर आणली. 
 

पोंचल्र्ा बरोबर लाल बंगल्र्ािं बराच िमाि. कोणत्र्ा पॅिीचें औषध द्यािें ही चचा करीि होिा. 
आम्हालंा जिचारिा आम्हीं म्हणालों आम्ही कोणिीच पिॅी िाणि िाहीं. ज्र्ाम ळें  जििोबािी लिकरािं 
लिकर बरे होिील िी पॅिी हिी. जििोबािी औषध घेि िव्हिे. फार धोका होिा. 
 

मग डॉतटराचंा घोळका जििोबािींकडें गेला. जििोबािींिीं जिचारलें  ि मच्र्ा औषधािें पूणय बरें 
होण्र्ाची खात्री आहे कार्? डॉतटर एकमेकाकंडे पाहंू लागले. आम्ही स चजिल्र्ािरूि िोघे डॉतटर 
म्हणाले—आपका ज्िर जिजश्चि िारे्गा । १०० फी सिी र्ह बाि हम कहिे हैं. जििोबािी वकजचत्  हंसूि 
म्हणाले. आप ईश्वर ही बिे ऐसा समझिा होगा. डॉतटर म्हणाले हम ईश्वर कैसे बि सकिे हैं. लेजकि ईश्वर 
िे ही र्ह अचूक ििा िी है. हम केिल जिजमत्त हैं. मग जििोबािींिीं जिचारलें  कौिसी पॅिी? मेरा िो वसपिी 
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पर जिश्वास है. डॉतटर म्हणालें  र्ह पॅिी आि ही हमिे स िी । आपको गरीब का गरीब हो उसका म ्ि 
उपचार करिा चाजहरे्, जििोबा म्हणाले. डॉतटर म्हणालें  िी हा ंर्ह भी पाठ हमे िर्ा ही जमला. 
 

िंिर औषध. पण िें कोणीच आणलें  िव्हिें. आणािर्ाचें िर ५ मलै िूर िािें लागि होिे. आम्ही 
लगेच टॉर्फाइडचें औषध डॉतटरािा िाखजिले. आजण म्हटलें  रे् चलेगा तर्ा? डॉतटर उत्तरले र्ही िो 
अतसीर ििा है. औषध जिलें . रात्रीं िरिरूि घाम स टला. िाप ३ जििसािं पूणय उिरला िमािमािें 
आरोग्र् पूणयपणािें लाभलें . जििोबािींिी पूणयपणें पथ्र् पाळलें . 
 

डॉ. रा. ना. दािार यािंा अकोिंा येथें स्िगशिास 
(८-८-१९६४) 

 
िािार म ळचे सागंलीचे. गरीबी फार. त्र्ाम ळें  माध करी मागूि सिय जशक्षण केले. जि. प्र. जलमरे् 

महाजििाि िािाराचं्र्ाकडे च लग्ि होईपरं्ि राजहले. डॉ. च्र्ा पत्िीचें िािं सीिाबाई. खरोखर च त्र्ा सीिा 
च होत्र्ा. 
 

डॉ. िािार र्ाचंा प ण्र्ाला मोठा िाडा. िे उत्तम सियि झाले. िे गरीबाचंीं ऑपरेशिे फ कट करूि 
िेि. रोग्र्ािंा घरचे खाणें जपणें िेि. त्र्ाचंा रोगी िगािला असें कधीं झालें  िाहीं. त्र्ाचं्र्ाकडे 
जििोबािींकडचे कोणी जह असो त्र्ाचंें थिागि ि सेिा व्हािर्ाची च. जििोबािी पूिी फोटोला उभे रहाि 
िसि. पण प्रिम डॉतटराचं्र्ा च आग्रहाम ळें  िे फोटोला उभे राजहले. 
 

डॉ. िािारािंा रामकृष्ट्ण परमहंसाची मोठी भस्ति! त्र्ाम ळें  त्र्ाचं्र्ा जशष्ट प्रजशष्टाकंडे िे अिेक िार 
िाि, िे साधे ि थिािलंबी होिे. जििोबािींचे मोठे भति. आपल्र्ा घरीं सूि कािीि. हािमाग जह त्र्ािंीं 
लािला होिा. थििः भाडंी घाशीि. जििोबाचंी ि रामकृष्ट्णाचंी प थिकें  जिद्याथ्र्ांिा फ कट िेि. त्र्ाचं्र्ा िसेस 
त्र्ाचं्र्ाचकडे रहाि. प ढें िर त्र्ािंी पैसेजह घेणें सोडूि जिले. त्र्ा त्र्ाचं्र्ा क ट ंबीक च झाल्र्ा. त्र्ािंीं म लाचें 
ि म लींची लग्िें केली. पण ह ंडा म ळींच घेिला िाहीं. आपल्र्ा म लाम लींिा घेऊि िे अिेक िळेा 
जििोबािींकडे रे्ि. त्र्ा िळेी जििोबाचंी प्राियिा िास िास उभ्र्ािे होई. िे जििोबािींिा पूणय प रुष मािीि. 
म ला-म लींिा त्र्ािंीं इथटेट िाटूि जिलीं. थििःसाठी काहंींच ठेिलें  िाहीं. त्र्ािंा मध मेहाचा रोग होिा. 
एकिा िे आम्हाला म्हणाले िगूि कार् करािर्ाचें. शेंिटीं अकोल्र्ाला िे गेले. धन्र् त्र्ाचंें िीिि! 

 
िंािंबहादुर र्ास्त्री पू. णिनोबाचं्या भेटीिंा 

(७–७–१९६५) 
 

शास्त्रीिी अजिशर् जििान् , िम्र ि साधे. शास्त्रीिी पंिप्रधाि झाल्र्ािर पू. जििोबािींचा सल्ला 
जिचारण्र्ासाठी आले होिे. पाऊस धो धो पडि होिा. जििोबािी जचकिी िामिीला एका झोपडींि होिे. 
जचखल ि डिीि ि डिीि िे एकटेच एक िोि जशपाई मागे ठेििू िेिें आले. 
 

पू. जििोबािींिर त्र्ाचंी अपार श्रद्धा. त्र्ाम ळे प ष्ट्कळ िळे बोलणें झाले. शास्त्रीिींिी िे सिय िोट 
केले आजण िोघे जह हंसि हंसि उठले. त्र्ाचें बोलणे कार् झाले िे अिािच कळणें शतर् िव्हिे. पाऊस 
िसाच धो धो पडि होिा. छत्र्र्ाजह िव्हत्र्ाच. जििोबािींिा िर लहािपणापासूि पािसािं वहडण्र्ाची फार 
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हौस. पण िे बडोद्याचे रथिे फार चागंले, रे्िें रथिे जचखलािे भरलेले ढोपर ढोपर िोघाचें पार् जचखलािे 
बरबटले. पार्ािं काहीं िाहीं. शास्त्रीिींिी थििःच आपले पार् ध िले ि जििोबािींिी जह. मग िे जिल्लीला 
रिािा झाले. 
 

भाषा प्रश्नािर पू. णिनोबाजींिें उपोषण्  
(१२–९–१९६५) 

 
िाजमळिाडमध्र्ें भाषा प्रश्िािर अजिशर् वहसक आंिोलिे चालू आहेि त्र्ाम ळें  मला फार ििेिा 

झाली. 
 

वहिी भाषा लािली िाि िव्हिी. इंग्रिी चालंू होिी. प्रािीर् भाषाबंाबि कोणिा जह धोका िव्हिा. 
िोकऱ्र्ािं कोणत्र्ा जह प्रकारची हरकि रे्णार िव्हिी. पंजडििींिी िसे आश्वासि जिले होिे. िरी जह वहसा 
चालू आहे. त्र्ाम ळें  मला अिशि करािें लागि आहे. मी थििःला ईश्वराच्र्ा हािािं सोंपले आहे. उपोषण 
बेम िि राहील. सिय भाषािंर माझें पे्रम आहे. कोणिीही भाषा जशकण्र्ाची संधी मी गमािीि िाही. िजमळ, 
िेलग,ू मल्र्ाळी, इ. द्रजिड भाषेंि महाि साजहत्र् आहे. िे सिय अध्र्ास्त्मक साजहत्र् मी अभ्र्ाजसलें  आहे. 
ि लसीिासाचंी वहिी मी जप्रर् माििो. छागला मला भेटण्र्ाला आले असिािा त्र्ािंा मी जलहूि जिलें  कीं 
वहिी भाषा पजरभाषा राहील. उत्तरेकडच्र्ा लोकािंी िजक्षणेकडची एक भाषा जशकली च पाजहिे. मी 
अहंकारािे उपिास करीि िाहीं. मला ईश्वराकडूि आज्ञा जमळाली आहे. आपण िम्र बिाि.े 
 

जििोबािींच्र्ा उपिासाम ळें  प्राियिा झाल्र्ा िे सफल व्हाि ेम्हणूि. िगन्नाििी वहसक जिद्याथ्र्ांिा 
भेटि आहेि. मिमोहि चौधरी जिकडे िौरा करीि आहेि. 
 

उपिासाम ळें  मद्रास ि िजक्षणेकडे अशाजंि एकिम िाबंली. ि प ढें जह अशाजंि र्ा प्रश्िािर होणार 
िाहीं अशीं सिांची आश्वासिें जमळाली. म्हणिू १७ फेब्र िारी ि पारी १२ िाििा ं प्राियिा झालीं. ि. पू. 
बाळकोबा र्ाचं्र्ा हथिें जििोबािींिा वलबाचा रस जिला गेला. जििोबािींिी एक जिििेि काढले. आपल्र्ा 
िेशािं जत्रसूत्री भाषा म्हणिे (१) मािृभाषा, (२) वहिी भाषा, (३) इंग्रिी भाषा राहिील. र्ा जिणयर्ाम ळे 
सियत्र आिंिी आिंि झाला. 
 

मणहिंा िंोकयात्रा 
(२५–११–१९६७) 

 
हेम भराली, लक्षमी फूकि, िेिी जरझिािी, जिमयला िैद्य २५ ऑतटोबर १९६७ मध्र्ें इंिौरहूि 

जिघाल्र्ा आजण २५ ऑतटोबर १९७९, १२ िष े पिर्ाते्रचा संकल्प पििारला पू. जििोबािींच्र्ा आश्रमािं 
त्र्ािंी पूणय केला. र्ा भजगिी ब्रह्मचाजरणी आजण स जिद्य होत्र्ा (आहेि). िैि आजण वहि  साधू अिाजि 
काळापासूि र्ात्रा करीि आलेले आहेि. पण र्ा मजहला र्ाते्रकरंूचा उदे्दश फार िोर होिा. मजहला अिेक 
प्रािंािं अजिशर् मागासलेल्र्ा. गोषा पद्धजि पारिंत्र्र् हे अिेक मजहलािंा सहि कराि ेलागिे. स्त्री-शस्ति 
उन्नि व्हािर्ाची िर अध्र्ास्त्मक पार्ािरच हा र्ा भजगिींचा दृढ जिश्वास होिा. जस्त्रर्ािंा ब्रह्मजिदे्यचा 
अजधकार िाहीं ही रे्िील बद्धमूळ झालेली समिूि! र्ा चारी भजगिींिी सिि खोडूि काढली. भजगिींिा 
िैराग्र् शतर्च िाहीं, हा गैरसमि जह र्ािंी सोिाहरणािे िूर केला. र्ा सिांच्र्ा ितिृत्िाला िोड िव्हिी. 
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सगळे मंत्रम ग्ध होऊि ऐकि. र्ा भजगिी प्राियिा करीि आजण करिीि. २५–२५ मलैाच्र्ा मिला मारीि. 
घोर अरण्र्ें पार करीि. िळेी अिळेी खाणे जपणें, सिय गैरसोर्ी सियच अथिच्छिा त्र्ािंी सहि केली आजण 
लोकािंा उत्तम उपिेश करूि त्र्ाचं्र्ाकडूि थिच्छिा करिूि घेिली. त्र्ाचं्र्ा बरोबर जकत्रे्क भजगिी 
िोड्ा अिंरापरं्ि चालि रे्ि. र्ािंा त्रास प ष्ट्कळ झाला िरी पे्रमजह प ष्ट्कळ जमळे. र्ािंल्र्ा भजगिींिी त्र्ा 
त्र्ा प्रािंीर् भाषेचा अभ्र्ास केला, गाणी पाठ म्हटली. शहरािं, कॉलेिमध्रे् जह व्र्ाख्र्ािें जिलीं. लोक 
चजकि होि. र्ाचं्र्ा अि भिाला पार राजहला िाही. िेपाळ िे जसलोिपरं्ि त्र्ा जफरल्र्ा. एकूण २६ हिार 
मलैाचंी पिर्ात्रा झाली. प थिके जह िशीच. आिारी अिथिेिहीं चालणें सोडले िाहीं. धन्र् र्ा भजगिी. 

 
जे. पी.—जयप्रकार् नारायि 

 
िे. पी. चा िन्म २ ऑतटोबर १९०२ मध्र्ें झाला. त्र्ाचं्र्ा आईचे िाि फूलराणी आजण िजडलाचें 

िाि हरिर्ाल. 
 

१९२० मध्र्ें त्र्ाचंा प्रभाििीिेिींशी जििाह झाला. त्र्ाच िळेीं गाधंीिी पटण्र्ाला आले होिे. त्र्ाचं्र्ा 
भाषणाचा िे. पी. िर फार प्रभाि पडला. 
 

िे. पी. चे बालपण सीिाबजिर्ारा र्ा गािंािं गेले. त्र्ाचें लाडाि लालिपोषण केले गेले. िे. पी. 
शािं ि साधे होिे. 
 

प ढे पटण्र्ाला िे. पी. चे जशक्षण झाले. िे. पी. चे जशक्षक फार िोर होिे. प ढे िे. पी. त्र्ाचंी फार 
आठिण काढीि. िे. पी. सिय जिषर्ािं ह शार होिे ि बजक्षसे जमळिीि. िे. पी. कधीं. गप्पा गोष्टींि िळे 
घालिीि िसि. प ढे िे. पी. जशक्षणासाठीं अमेजरकेला गेले. 
 

िे. पी. अमेजरकेि ७ िष े राजहले. िेिे सिय खचय मिूरी करूि भागजिि. मातसयिािाचाजह त्र्ािंी 
अभ्र्ास केला. जकत्रे्क जििस िे. पी. िा उपाशी रहाि ेलागे. एकािा कप चहा िे घेऊ शकि. त्र्ािंा 
आिारािे घेरले. शिेटी प्रकृजि स धारूि िे एम. ए. झाले. िे. पी. भाषणे करीि. त्र्ािं त्र्ािंा सहि १८० 
डॉलर जमळि. थििःचा थिर्पंाक थििः करीि. 
 

िे. पी. चे आईिजडल अकथमाि मरण पािले. त्र्ाचें घरजह प राम ळें  िाहूि गेलें . िे. पी. परि आले. 
प्रभाििीिी गाधंींच्र्ा सेििे होत्र्ा. िेिे प्रथि ि लेखकजह होिा. त्र्ािे िे. पी. िा िधा आश्रमाि प्रिम 
पाजहले. कथि रबािंी िािंई म्हणूि त्र्ाचें  थिागि केले. 
 

प ढें िे. पी. चा पं. ििाहरलाल िेहरूशी घरोबा िाढला. प ढें िे. पी. िेशभर भजूमगि होऊि 
जफरले. १९३२ मध्र्ें िे पकडले गेले. त्र्ाचंा िेलमध्रे् फार छळ झाला. प्रभाििीिी ब्रह्मचर्ािे राहू इस्च्छि 
होत्र्ा. िे. पी. िी िे पूणय कबलू केले ि शिेटपरं्ि िे िसेच राजहले. 
 

१९३४ मध्रे् जबहारच्र्ा भकंूपाि िे. पी. िी फार कष्ट केले. त्र्ािंी काँगे्रस समाििािी पक्ष थिापि 
केला. 
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प ढे िे िेलमध्रे् गेले. प्रभाििीिींिी पटण्र्ाला मजहला चखा संघ काढला. िे. पी. िेलमधूि 
मोठ्या जहकमिीिे पळाले. 
 

प ढे गाधंींिींची हत्र्ा झाली. सेिाग्रामला सिय लोक िमले. िे. पी. जह. गेले. िेिे जििोबािींच्र्ा 
साधिश ध्िीचा जसद्धािं ऐकूि िे. पी. अगिी ख ष झाले. जििोबाशंी ख प चचा केली. साधिश ध्िीचा प्रर्ोग 
पाजहला. 
 

प ढे जििोबािी भिूाि चळिळीि जफरू लागले. िे. पी. िी जबहारमध्रे् जफरूि खूपच श्रम घेिले. 
१९५४ मध्रे् बौद्धगर्ा संमेलिािं िे. पी. िी िीिि िािाची घोषणा केली. सियत्र जिद्य त्  संचार झाला. 
 

१९७५ मध्र्ें आणीबाणी िाहीर झालीं. िे. पी. पकडले गेलें . १९७७ मध्रे् अधयमेल्र्ा स्थििीि त्र्ािंा 
सोडले. त्र्ाचंी जकडिी पूणय जबघडली. डार्लेजसस िर रहाि ेलागले. म ंबईला िसलोकमध्रे् िाखल झाले. 
प ढें गोिधबंिीसाठीं जििोबाचें उपिास झाले. िे. पी. िी लेखािारे खूप प्रचार केला. प ढे काँगे्रस पक्ष हरूि 
िििा पक्ष आला. िे. पी. िी अजधकारपिे घेिली िाहींि. िे उत्तरोत्तर अशति होि गेले. ८ ऑतटोबर 
१९७९ ला िेहािसाि झाले. धन्र् त्र्ाचें िीिि. खरोखर असा प रुष िन्मणें हे भारिाचे भाग्र्. 
 

स्िामी आनंद 
(१९८०) 

 
थिामी आिंिािंीं लहािपणींच रामकृष्ट्ण मठािल्र्ा सन्र्ाशाकंडूि सनं्र्ास घेिला होिा. पण िे 

भगिी िसे्त्र िापरीि िसि. िे जटळक होिे िोपरं्ि त्र्ाचं्र्ाकडे िेहमी िाि. जििोबािींचा जह त्र्ाचंा चागंला 
च पजरचर् होिा. िे सिय वहि थिाि पार्ीं जफरले होिे. िे िरिषी जहमालर्ािं कौसािीला िाि. िििीिि 
आजण हजरिि पत्रासाठी िे िेहमी गाधंीिींकडे रे्ि. काकासाहेब आजण मढेकर जमळूि त्र्ािंी जहमालर्ाचा 
प्रिास केला होिा. जकशोरलाल मश्रूिाला, िरहरी परीख, महािेि िेसाई, िाििी र्ाचंी त्र्ाचंी गाढ मतै्री 
होिी. त्र्ािंा लेखिािं छापण्र्ाि एकािी लहािशी चूक जह सहि होि िसे. िे श्र्ामाप्रसाि म खिी 
र्ाचं्र्ाकडे जह राजहले होिे. िे अिेकिळेा िेलमध्र्ें गेले होिे. सािे ग रूिींिा िेलमध्रे् मारले िेव्हा ं
थिामीिींिी िेलरला माफी मागािर्ाला लािले. 
 

थिामी आिंि ध ळ्र्ाला प्रथि ि लेखकाकडे अिेकिळेा र्ािर्ाचे. िे एक िळे िेिीि ि एक िळे िूध 
जपऊि रहाि. थिामीिी ठाण्र्ाच्र्ा आश्रमािं पोि यगीझ बंगल्र्ाि रहाि िेव्हा ं गीिाई प्रचारासाठी प्रथि ि 
लेखक १ िषय राजहला होिा. ध ळ्र्ाला त्र्ािंी ि प्रथि ि लेखकािें जमळूि सिोिर् जिचारणा, ब द्ध भगिाि 
भाििशयि इ. प थिके जलजहली. थिामीिींिी एक स ंिर भििािली जह िर्ार केली होिी. महािेिभाईचें 
च लि बधं  छोटूभाई थिामीिीकडे िेहमी रे्ि. मग हाथर्जििोिाला पार रहाि िसे. थिामीिी रोि म ंबईला 
िाि. सिय म ंबई त्र्ािंी पालिी घािली होिी. आचार्य जभसे जह िळेोिळेा बोडीहूि रे्ि. र्ाप ढे िे कासेिाडला 
च राजहले. त्र्ाचंा ि प्रथि ि लेखकाचा गाधंी पजरिारािं अजधकािं अजधक संबधं होिा. थिामीिींिीं एक 
लोकजलपी काढली होिी. त्र्ािंी एका छापखान्र्ासाठी २ जििसािं ५० हिार रुपरे् गोळा केले. त्र्ािंा 
हृिर्जिकारािें मृत्र्ू आला. थिामीिींिा कोजट कोजट ििंि. 

 



 अनुक्रमणिका 

णिश्वमणहिंा संमेिंन 
(३०/३१ जडसेंबर िे १ िािेिारी १९८०) 

 
हे भारिािले संमेलि अपूियच. असामाच्र्ा अमलप्रभािास ह्या संमेलिािं म ख्र् होत्र्ा. भारिाची 

१२ िष ेपिर्ात्रा केलेल्र्ा लक्षमी फूकि, िेिी जरझिािी, जिमयल ििे आजण हेम भराली र्ा चारी मजहलाचंा 
सन्माि केला गेला. त्र्ाचंी भाषणे झाली. प रथकार म्हणिू त्र्ािंा िस्त्रें ि पात्रें जिली. हा सोहळा अपूिय होिा. 
ग िरािी मजहला ज्र्ािंी अिेक पिर्ात्रा काढल्र्ा होत्र्ा त्र्ाजह आल्र्ा होत्र्ा. ििळ ििळ भारिािल्र्ा 
सिय मजहलािंी सिय प्रािं पािािािं केले होिे. सिांची अि भिपूणय रोचक भाषणें झाली. इंग्रिी ि 
समिणाऱ्र्ासंाठीं वहिी भाषािंराची व्र्िथिा होिी. गोरक्षणाचे जह अि भि साजंगिले गेले. िीड हिार िेशी-
जििेशी मजहला होत्र्ा. मोठे व्र्ासपीठ, शाजमर्ािा आजण रोग्र्ाचंी श श्र षा उत्तम होिी. सगळ्र्ािंा जिराजमष 
हि े िे भोिि जमळि होिें. भोििासाठी मजहलाश्रम मजहलािंी खूप मिि केली. प्रिशयि जह भरजिले होिें. 
िोर मजहलाचंी चजरत्र्रे् िोडतर्ािं वभिीिर काचेच्र्ा िेममध्रे् लटकािलेली होिी. खेड्ािंली म लेबाळे जह 
प ष्ट्कळ रे्ि. प्रिशयि पाजहले िरी प िः प न्हा पहाि ेअसें िाटे. अिेक जठकाणी बोधिातरे् लािलेली होिी. 
सगळ्र्ािंा भाषणें करणे शतर् िाही म्हणूि गटागटाचं्र्ा चचा ि त्र्ाचें जरपोटय िाचले गेले. र् रोजपर्ि 
मजहलािंी कधीं खाल्ले िाहींि असे मध र पिािय त्र्ा जिरखूि पहाि आजण खाऊि खूष होि. त्र्ािंी पोळ्र्ा 
िर िन्मािं कधी पाजहल्र्ा िव्हत्र्ा. काहंीं मजहला त्र्ा गडबडींि थिर्ंपाकघरािं िाऊि काहंीं पिािय कसे 
कराि ेिें जशकूि आल्र्ा. िमयि मजहला िर इितर्ा चाणाक्ष की हािभािािरूि बह िेक बोलणे समिूि िाि. 
मेळािा इिका स ंिर झाला की, कोणाला परि िािसेें िाटेिा. सेिाग्रामची बापूक टी पाहूि जििेशी लोकािंा 
आश्चर्य िाटे. एिढा मोठा महात्मा िेिे कसा राही. पण एकूण रे्िलें  प्रसन्न िारकाजंकि आकाश, 
धािपळरजहि श द्ध हिेंिले शािं िीिि पाहूि फार संि ष्ट झाल्र्ा. जििेशािं शकेडों मिले घरािं राहणाऱ्र्ा 
मजहलाचें पार् िजमिीला कधींच लागि िाहींि. त्र्ािंा रे्िला मोकळेपणा पाहूि फारच हषय झाला. हे खरें 
कीं रे्िें काहंींच अडचणी ि हत्र्ा, पण र् रोजपर्ि लोक कोणिीही अडचण सहि सहि करिाि. 
 

गीिाई मंणदरािें उद घाटन 
(७ ऑतटोबर १९८०) 

 
गीिाई मंजिराची कल्पिा कमलिर्ि बिाि र्ाचंी. पण िे िी कल्पिा पाहण्र्ाला राजहले िाहींि. 

रामकृष्ट्ण बिाि, राह ल बिाि र्ािंीं कमलिर्ि बिाि र्ाचं्र्ा कल्पिेप्रमाणें सिय प्रािंािले उंच मिबिू 
िािा रंगाचें िगड आणिू त्र्ािर गीिाई कारागीराकडूि कोरिली. 
 

गीिाई मंजिराला िरूि पाजहलें  िर गाईचा ि चख्र्ाचा आकार जिसिो. ही कल्पिा जह थि. 
कमलिर्ि र्ाचंीच. १-५-१९७२ ला त्र्ाचंें अमिाबािला आकस्थमक जिधि झालें . 
 

गीिाई मंजिराच्र्ा जशलान्र्ास प्रसंगी ४ ििेंबर १९६४ ला कमलिर्ििी होिे. बािशाहिखाि 
करकमलाकरिी िे करंू शकले. त्र्ािळेीं त्र्ािंीं भाषण जह केलें . बािशाहखाि, मािािी, श्रीमन्नारार्णिी, 
जििोबािी होिे. 
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िंिर जिमाणकार्ाची स रिाि झाली. हें मंजिर िगािंल्र्ा सिय मंजिराहूंि अगिीं िगेळें  च आहे. 
कमलिर्ििींची कल्पिाशस्ति खरोखर अपूिय होिी. कमलिर्ििींची अथिी रे्िें म ख्र् प्रिशेथिािाििळ 
त्र्ाचं्र्ा इच्छेप्रमाणे ठेिली. हेि  त्र्ाचंा हा कीं िोर सज्जिाचें पार् त्र्ाला लागाि.े 
 

उद घाटि होणार म्हणिू ६ िािल्र्ापासूि च लोकाचंी गिी स रंू झालीं. सिय ग्रामीण ि शहरािंील 
लोक रे्ऊं लागले. लक्षमीिारार्ण मंजिरािूंि पालखींि गीिाई जमरिि प ष्ट्पिृजष्ट करीि आणली गेली. 
 

आिल्र्ा जििशीं पूिय प्रात्र्जक्षक झालें  होिें. आपापल्र्ा शाळा-कॉलेिचे जिद्यािी, प्राध्र्ापक पण 
आपापले अलग झेंडे घेऊि आले होिे ि ठरलेल्र्ा िागेिर बसले होिे, म लीं जह प ष्ट्कळ होत्र्ा. ििळ 
ििळ २० हिाराचा हा सम िार् होिा. म लें  म ळींच गडबड करीि िव्हिे. मोहाडीकर सिांिा 
कार्यिमासंबधंी सूचिा िेि होिे. मजहलाश्रम आजण गािंािंल्र्ा सिय मजहला संथिाचं्र्ा सेजिका व्र्िथिा 
पहाि होत्र्ा. सरकारी अजधकारी डी. एस. पी. िगैरे पोजलसिलासह हिर होिे. कार्यिमासंबधंी उत्स किा 
िाढि होिी. सूर्यप्रकाशािं जििोबािींचा चेहरा अगिी श भ्र जिसि होिा. सिय जििोबािंा ि जििोबा सिांिा 
पाहंू शकि होिे. जपिळ्र्ा पोषाखािलें  िपािी लोक िेव्हा ं‘ि म्र्ो हो रें गे तर्ो’ हा मतं्र म्हणू लागले िेव्हा ं
सिांिा फार आश्चर्य िाटलें  कारण आश्रमीर्ाखेंरीि कोणीजह हा मंत्र पूिी ऐकलेला िव्हिा. 
 

र्ािंिर सिय म लािंीं एक आजण स िंर आिािािं गीिाईचा १२ िा अध्र्ार् पाठ म्हटला. िभोिाणीचे 
िागपूरचे लोक आले होिे. त्र्ािंीं कार्यिमाचें रेकाजडंग केले. िियमािपत्रिाले जह आपले काम करीि होिे. 
गणिषे घािलेलीं िी म लें  ि म लीं िणूं कार् फ लाचं्र्ा मोठ्या िाटव्र्ाप्रमाणें जिसि होिी. पू. जििोबािींिीं 
उद घाटि केलें  म्हणिे मंजिराच्र्ा प्रिशेिारािरची फ लें  बािूला सारली. िी गीिाई माउली र्ा श्लोकािर 
होिी. 
 

रामकृष्ट्ण बिाि र्ािंीं मजंिराची कल्पिा िोडतर्ािं साजंगिली. मग जििोबा बोलले—
कमलिर्ि—क म्हणिे करूणा, ि म्हणिे िम्रिा. मग म्हणाले गीिाई म्हणिे माझी आई जििें माझें पोषण 
केलें . हें २ जमजिटाचें भाषण लोकािंा पटलें  िाहीं. काहंीं सागंा म्हटल्र्ािर म्हणाले.—रे् बचे्च आर्ें हैं, बचेंगे 
अगर मािा-जपिा-ग रू की आज्ञा पालि करेंगे. मािृिेिो भि! जपिृिेिो भि! आचार्यिेिो भि! िेव्हा ं सिय 
म लािंीं हाििर केले ि हालजिले. जििोबािंीं जह िसेच केलें . सािे ग रूिींचे ‘खरा िो एक जच धमय । िगाला 
पे्रम अपाि’े हें गीि झालें . िंिर जििोबािी मोटारींि बसूि परि गेले. जिद्यािी जशथिीिें िाराबाहेर पडले. 
एक-िीड िासािं हा मंगल समारंभ पार पडला. कमलिर्ििींच्र्ा थिगयथि आत्म्र्ाला खरोखर धन्र्िा 
िाटली असेल र्ािं शकंा िाहीं. 
 

मृत्यिूें दर्शन (पूज्य बाळकोबािें स्िगशगमन) 
(२१-९-१९८१) 

 
सकाळीं मी ि पूज्र् जििोबािी ४ ला उठलों. पूज्र् बाळकोबािींच्र्ा थिगयिासाची बािमी िेण्र्ािं 

आली. मोठा धक्का बसला. रे्िले अिेक लोक िात्र्ािींिा ओळखि होिे. त्र्ाचंें ब्रह्मसूत्रभाष्ट्र् त्र्ािंी ऐकले 
होिें. त्र्ाचंा प न्हा ं पे्रमळ थिभाि. त्र्ाम ळें  सिांिा हळहळ िाटली. ही बािमी सिय भारिािं रेजडर्ोिर ि 
िियमािपत्रािूंि प्रजसद्ध झाली. 
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िात्र्ािींची सेिा श श्रूषा फार झाली. िे ॐ ॐ ॐ म्हणि गेले. गेल्र्ािर ही िीच भािमर्िा ि 
मृत्र्ूचें कोणिें ही जचन्ह जिसलें  िाहीं. 
 

रे्िें ब्र. जिद्या-मंजिरािं होजशर्ारीबेि ि त्र्ाचें बंध  र्ािंीं त्र्ाचं्र्ा अथिी आणल्र्ा. पूज्र् जििोबािी 
गंभीर झाले. मग रीिसर रामिामाच्र्ा गिरािं हे प्रभो! र्ा सामजूहक समाधींि आजण गोशाळेंि अथिी 
जिसियि समारंभ झाला. 
 

िात्र्ािींच्र्ा ब्रह्मसूत्र-जििरणािं िािा धमाजधकारी जह कधीं कधीं बसि असि. 
 

िात्र्ािींचा िणय गोरा. चेहरा प्रसन्न. लाल ब ंि गरुडासारखें िाक. साएजटकाम ळें जफरणें िाहीं. 
बसूिच सिय आहार जिहार. िरा जह आिाि झोपेंि जिके्षप करी. केिळ िूध, फळें गािर रस हा आहार 
साधारण चार िळेा. १२ िािेपरं्ि त्र्ाचें िूध घेणें चाले. 
 

ब्र. जि. मंजिरािं ६ मजहिे िंडीचे आजण ६ मजहिे उन्हाळ्र्ाचे उरळीकाचंिला असा त्र्ाचंा िम असे. 
 

त्र्ाचंी मूिीकला, गार्ििािि-प्राजिण्र्, भतिाची धाि र्ा प्रकरणािं आलीच आहे. उरळीकाचंि 
आश्रमासाठीं आजिकें ि िाऊि ि भारिािं जठकजठकाणीं जफरूि िीि लाख रुपरे् त्र्ािंीं िमिले. 
सौराष्ट्रािूंि गीर गाई आणल्र्ा. 
 

पूज्र् बापूंिा िे साबरमिीला आजण अन्र्त्र जह ‘िैष्ट्णििि िो’ आजण ‘हजरिे भििा ंहिी कोईिी 
लाि ििी ििी िाणीरे’ हीं भििें इितर्ा िल्लीििेिें ऐकिीि कीं बापूच कार् पण ऐकणारे सिय गद गद 
होऊि िाि. 
 

पूज्र् बाळकोबािी साबरमिीला असिािंा कथिूरबाचं्र्ा थिर्ंपाकघरािं पोळ्र्ा लाटण्र्ाचें काम 
इितर्ा सफाईिें करीि कीं बा त्र्ाचं्र्ािर िेहमी खूष असि. 
 

साबरमिी आश्रमािं सिांिा िात्र्ािींच्र्ा पे्रमळ थिभािाचें मोठें आकषयण होिें. प्राियिेंि त्र्ाचंीं 
भििें सिांिा िल्लीि करीि. जशिार् बह धा संध्र्ाकाळी िे सिार िाििीि ि गाि िेव्हा ंत्र्ाचं्र्ा खोलीबाहेर 
बसूि बा िेहमी त्र्ाचंीं भििें ऐकि. बा-बापूंचा ि इिराचंा जह त्र्ाचं्र्ािर मोठा लोभ असे. जिशषेिः सत्र्, 
ब्रह्मचर्य आजण अवहसा र्ाजिषर्ीं िात्र्ािी िेहमी िागरुक असि हें जह बापूंच्र्ा लोभाचें एक मोठें कारण 
होिे. बापूबंरोबर प्रिासािं जह िात्र्ािी राजहले होिे. एकिा जिल्लीला पाऊस फार पडला. िात्र्ािी बापूंच्र्ा 
थिािापासूि १ मलै िूर होिे. िे िळेेिर प्राियिेला गेले िाहींि. ि सऱ्र्ा जििशी पािसाचे कारण 
िाखजिल्र्ािर बापू कठोरपणें म्हणाले, ‘कार् पािसािं आला असिािं िर मेला असिाि.’ िें ऐकूि 
िात्र्ािींिीं क्षमा िर माजगिलीच पण प ढें िे िेहमी सािध राजहले. एक जमजिट जह त्र्ािंा उशीर खपािर्ाचा 
िाहीं. अधा चमचा िाथि िूध जह िे परि करीि. पण लगेच िाईट िाटूि घेऊं िका हो. माझा थिभािच 
असा, पण त्र्ािं िथ्र् आहे, असें म्हणि र्ाम ळें  लगेच लोकािंा शािंी प्राप्ि होई. िे जििसािूंि जकिी िळेा 
अिेकािंा धन्र्िाि िेि त्र्ाची िर गणिीच िाहीं. 
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िात्र्ािी एकिम िािील असें कोणालाच िाटलें  िव्हिें. खोकल्र्ाचा त्रास त्र्ाचंा िाढि होिा. 
झोप म्हणिे ग ंगी िाढि होिी. होजशर्ारीबिे काळिी घेि. त्र्ािंा त्र्ािंीं ब्रह्मसूत्रभाष्ट्र् जशकजिलें . 
िात्र्ािींिा ब्रह्मसूत्र हा एकच गं्रि िीििगं्रि िाटे. त्र्ाजशिार् िे काहींच िाचीि िसि. फति िियमािपत्रें 
िाचीि. त्र्ािं जिकेटच्र्ा बािम्र्ा िाचीिच. कारण त्र्ािंा जिकेटजिषर्ी फार आिड. 
 

शिेटच्र्ा जििशी त्र्ािंा िोडा िाप जह होिा. शिेटीं सिांिा पाजहले आजण ॐ ॐ म्हणि क्षणाधांि िे 
गेले. त्र्ािंा गंगािल पािले. िे प्र्ार्ले. सिय शोकसम द्रािं ब डाले. 
 

िेहमीप्रमाणें पे्रिर्ात्रा जिघाली. त्र्ाचं्र्ा थमारकासंबधंीं पूज्र् जििोबा म्हणाले– त्र्ाचंी खोली आहे 
िशीच ठेिािी हेंच त्र्ाचें थमारक. 
 

िात्र्ािींिीं बापू, ब्रह्मसूत्र, जििोबािी, उरळीकाचंि र्ाचंी िन्मभर उपासिा केली. िे कृिकृत्र् 
होिे र्ािं शकंा िाहीं. 
 

प्रथि ि लेखकाला अपार ि ःख झालें . त्र्ाचंा िन्मभरचा सहिास, त्र्ाचें मी केलेलें  अिेक अपराध, 
त्र्ाचंी मािृभतिी, जपिृभतिी, जमत्रभतिी, गार्ि आजण मूिीकलेंिली िल्लीििा त्र्ाचें ग ण कोणकोणिे 
सागंाि?े असे िाटिें कीं त्र्ाचं्र्ासारखे िेच. 
 

िे म्हणि मी मंि ब द्धीचा. पण िी जििोबािींच्र्ा ि लिेिें...पण िे िर इिके िम्र कीं िे आपणाला 
सिांहूि मंि म्हणि. 
 

पण िें खरें िव्हिे. र्ाची साक्ष त्र्ाचंी गीिाित्िबोध, ब्रह्मसूत्रभाष्ट्र् र्ा गं्रिािरुि सहि होईल. 
 

त्र्ाचंें मािस आंिरथमारक ब्रह्मसूत्रच म्हणािें लागेल. 
 

त्र्ािंीं अिेकािंा पैशािें ि ज्ञािािें उपकृि करूि ठेिलें  होिे. िे-िे लोक त्र्ाचंीं पत्रें ि फोटो ििळ 
ठेिीि असिाि. गरीब थिभािाच्र्ा िात्र्ािींिा गरीबाजंिषर्ीं फार कळकळ. धन्र् त्र्ाचंें िीिि. 
 

पू. काकासाहेब कािेंिंकर 
(१९८१) 

 
काका बापूंच्र्ा पजरिारािं महाि जिभजूि गणले गेले होिे. िे जशक्षक आजण ित्िवचिक होिे. त्र्ािंीं 

सिय िगाचा प्रिास केला होिा. काका टागोराचं्र्ा आश्रमािं अिेक िषें जशक्षक होिे. त्र्ाचं्र्ािर टागोर बहेद्द 
खूष होिे. मग िे गाधंींिींकडे आले. काका अिेकिळेा िेलमधें गेले होिे. िे बडोद्याला होिे िेव्हा ंत्र्ािंीं 
जििोबािंा िारकाजिज्ञाि जशकजिले. साबरमिीला राष्ट्रीर् शाळेंि ि ग िराि जिद्यापीठािं म ख्र् म्हणिू 
त्र्ािंीं उत्तम काम केलें . काकासाहेबाचंी ग िरािी प थिके स मारें २५ िरी आहेि. इगं्रिी, वहिी, ग िरािी 
जिन्ही भाषािं त्र्ाचंा हािखंडा होिा. िे उत्कृष्ट ितिे होिे. त्र्ािंी बापू िेल मधे गेले िेव्हा िििीििचे 
उत्कृष्ट संपािि केलें . त्र्ाचं्र्ाकडे भेटीिाखल इिके गं्रि रे्ि कीं त्र्ाचे एक मोठें प्रचडं प थिकालर् बिलें . 
मृत्र् िर त्र्ािंी एक गं्रि जलजहला आहे. िे भति होिे र्ािं शकंा च िाहीं. काकासाहेबािंीं प राित्त्ि संशोधि 
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जह केलें  िे ९६ िषापरं्ि िगले. मरिािंा हंसि हंसि गेले. त्र्ाचें ग ण अपार होिे. िे ग णग्राहक होिे. त्र्ाचंें 
जिथमरण होणे शतर् च िाहीं. धन्र् त्र्ाचें िीिि. िे खरे आचार्य होिे. 

 
कै. पू. बाळूभाई मेहिा ऊफश  काकाजी 

 
िन्म २८ ि लै १८८१. प्रािजमक जशक्षण ध ळें  रे्िें, बाळूभाई एम. ए., एल्  एल् . बी., झाले. 

बाळूभाईंचे अिेक िोर सहाध्र्ार्ी होिे. त्र्ािंले हजरभाऊ पाटसकर प ढें मध्र्प्रिेशचे गव्हियर झाले. 
अण्णासाहेब पटिधयि हे बाळूभाईंच्र्ा क ट ंबाचे ग रू होिे. बाळूभाईचंें िीिि जटळक-गाधंी-जििोबा र्ािंीं 
घडजिले. १९२० सालीं असहकार चळिळींि बाळूभाईंिीं घर सोडले ि िे आश्रमािं आले. त्र्ाचं्र्ा पत्िी 
म तिाबाई अगोिरच गेल्र्ा होत्र्ा त्र्ाम ळें  ससंारािूंि िे पूणय म ति झाले. पण त्र्ािंीं िकीली केली िाहीं 
म्हणूि त्र्ाचं्र्ा आप्िइष्टािंा फारच िाईट िाटलें . बाळूभाई अिेकिळेा ि रंुगाि गेले. खािी कार्ासाठी 
त्र्ािंीं भारिभर िौरा काढला होिा. कासाऱ्र्ाला जििोबािीिीं त्र्ाचंा आश्रम काढला. िेिें िे ५ िषें राजहले. 
बाळूभाई भिूािाि जह सामील झाले. बाळूभाईंिीं जिथिृि लेखि केलें . खािीमीमासंा, वहि धमाची मूलित्िें, 
इत्र्ािी त्र्ाचंी प थिकें  प्रख्र्ाि आहेि. १९६० साली बाळूभाई ब्रह्मजिद्या-मंजिराि िाखल झाले. त्र्ाचं्र्ा 
िाट्याला आलेले २५ हिार रुपरे् त्र्ािंीं ध ळ्र्ाला ब्रह्मजिद्या प्रसारासाठीं रथट म्हणूि जिले. त्र्ािंीं एकंिर 
२० गं्रि जलजहले आहेि. त्र्ािंा थिच्छिेचा फार िाि. िारंिार हाि ध णें इत्र्ािी इत्र्ािींम ळें  त्र्ाचें हाि जह 
अधू झाले होिे. १९८२ साली त्र्ाचंी जकडिी फेल झाली, त्र्ाम ळें  िे गेले. मृत्र् समर्ीं त्र्ाचंें िर् ९२ िषाचे 
होिे. िे केिळ ि धािर रहाि. प्रथि ि लेखकाचा ि त्र्ाचंा संबधं ध ळ्र्ापासूिच होिा. त्र्ािंा कोजट कोजट 
ििंि. 
 

गोहत्त्या-बंदीसाठीं सत्यािह 
 

सिोपणनषदो गािो दो्धा गोपािंनंदन : 
पाथो ित्स : सुधीभोतिा दु्धं गीिामृिं महत्  ॥ 

 
श्रीकृष्ट्णाच्र्ा िळेेपासूि गाईचा मजहमा! भारिािं सियत्र जिला गोमािा मािीि असि. 

ििेकाळापंासूि गोमािेचा मजहमा आजण गोसेिा सियत्र चालू होिी. अकबराचें जह फमाि आहे कीं, कोणत्र्ाजह 
गािंािं आजण शहरािं गोहत्र्ा होईल िर त्र्ाला भर्ंकर िंड िेणे भाग पडेल. 
 

इंग्रिी राज्र्ािं गोहत्र्ा स रू झाली. ित्पूिी मराठ्याचं्र्ा राज्र्ािं जशिािी महाराि आजण सिय 
मराठे ‘गो-ब्राह्मणप्रजिपालि’ हे आपले ब्रीि मािीि असि. लष्ट्करािंलेजह वहि -म सलमाि गाईचें मासं खाि 
िसि. लष्ट्करािं िाटण्र्ािं रे्णाऱ्र्ा काडि सांिा गाईची ि ड कराची चरबी लािलेली आहे र्ा बािमीिरूि 
१८५७ साली लष्ट्करािं इंग्रिाजंिरुद्ध बंड झालें . 
 

१९४७ सालीं महात्मा गाधंींच्र्ा रचिात्मक कार्यिमाम ळें आजण सत्र्ाग्रहाम ळें  भारिाला थिराज्र् 
जमळालें  आजण घटिेच्र्ा ४८ व्र्ा कलमािं गोिशंिािीचें संरक्षण केले िाईल असें म्हटलें  गेलें . ित्पूिीं 
लोकमान्र् जटळकािंीं िर थिराज्र् जमळाल्र्ाबरोबर लेखणीच्र्ा एका फटकाऱ्र्ािे गोिशं-हत्र्ा बंि होईल 
असें म्हटलें  होिें. िमिालालिींिीं गोसेिलेाच आपले िीिि िाजहलें . गोसेिा पजरषिेंि बापू, जििोबािी ि 
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चिडें बोिा होिे. ‘गोसेिा सघं’ ही संथिा भारिीर् पािळीिर थिापि झाली. थिामी आिंि सेिेटरी बिले. 
पण सरकारिें गोरक्षणाकडे लक्ष जिले िाहीं. 
 

१९७६ सालीं पूज्र् जििोबािींच्र्ा मािेची िन्मशिास्ब्ि होिी. िी िेहमी सागें, ‘ि ळशीला पाणी 
घाला, गोमािेला खाऊं घाला’. त्र्ािळेीं म्हणिे १८७६ सालीं िेशािं आजणबाजण चालंू होिी. गाईच्र्ा 
बचािासाठीं जििोबािंीं गोहत्र्ा-बंिीसाठीं आमरण उपिास आपल्र्ा िन्मजििापासूि करण्र्ाचें िाजहर 
केले. पजरणामीं पजश्चम बंगाल आजण केरळ र्ा राज्र्ाखेंरीि इिरत्र गोहत्र्ाबंिी करण्र्ाचें सरकारिें कबलू 
केले आजण गोहत्र्ािीचेही िोि राज्र्ें िगळिा—ंइिरत्र कार्िे केले. जििोबाचंा प्राणाजंिक उपिास टळला. 
 

प ढें आजणबाजणमध्र्ेंच जििडण का होऊि िििा पक्षाचें सरकार कें द्रथिािीं आलें . प. बंगाल आजण 
केरळमध्र्ें त्र्ािळेीं कम्र् जिथट राज्र् सरकारें होिीं. जिशषेिः पिंाब, हजरर्ाणा, रािथिाि, जबहार आजण 
आसाममधूि गाई, बैलाचं्र्ा िगॅन्स आजण रतस भरूि व्र्ापारी लोक कलकत्त्र्ाला पाठिीि होिे आजण 
करोडो रुपरे् कमािीि होिे. त्र्ाम ळे इिर राज्र्ािील गोहत्र्ा-बंिीला काहंींच अिय राजहला िव्हिा. म्हणूि 
प न्हा ं१ िािेिारी १९७९ पासूि गोहत्र्ा-बंिीसाठी प िश्च उपिास करण्र्ाची घोषणा जििोबािंी केली. 
 

त्र्ािळेचे भारिाचे पंिप्रधाि श्री. मोरारिी िेसाई ३० जडसेंबर १९७८ रोिीं जििोबािंा भेटार्ला 
आले. त्र्ाचं्र्ा सूचिेि सार केरळ आजण पं. बंगाल सरकारचे प्रजिजिजधजह िाटाघाटी करार्ला आले. 
सरकारला जिचार करार्ला अिधी जमळािा म्हणूि जििोबािंी एजप्रलपरं्िची म िि जिली आजण अखेर २२ 
एजप्रल १९७९ रोिीं त्र्ािंी उपिास स रू केला. पजरणामी २६ एजप्रल रोिीं ि पारीं ३॥ िाििा ंलोकसभेमध्र्ें 
सरकारिें गोहत्र्ा-बंिीचा ठराि करूि त्र्ाला काँकरंट जलथटमध्र्ें घेिले आजण त्र्ा गोष्टीला सिय पक्षािंी 
पावठबा जिला. त्र्ाम ळें  जििोबािंीं िािा धमाजधकारी र्ाचं्र्ा हथिे मध-पाणी घेऊि उपिासाची समास्प्ि 
केली. ित्पूिीं प्राियिा झाली. 
 

प न्हा ंसरकार बिललें  िरी गोहत्र्ा-बंिीचा प्रश्ि िसाच कार्म राजहला. म्हणिू जििोबािंीं संपूणय 
गोिशंहत्र्ा-बंिीची, म्हणिे कोणत्र्ा जह िर्ाच्र्ा गाईची आजण बैलाची कत्तल होऊ िरे् आजण त्र्ासाठीं 
शाजंि-सैजिकािंीं काम करािें, िसेच सरकारिे कार्िा बििािा असा आिेश जिला. त्र्ाचं्र्ा आिेशाप्रमाणें 
११ िािेिारी १९८२ पासूि शाजंि सेिेचे सेिापजि श्री. अच्र् िभाई िेशपाडें र्ाचं्र्ा िेिृत्िाखालीं म बंईमध्र्ें 
िेििारच्र्ा कत्तलखान्र्ासमोर रोि सत्र्ाग्रह चालू असिो. आणखी अिेक जठकाणी अशा प्रकारचें 
सत्र्ाग्रह चालू आहेि. ग िराि, जबहार अशा काहंीं सरकारािंीं आपल्र्ा राज्र्ािूंि पश धि ि सऱ्र्ा राज्र्ािं 
िाऊं िरे् असें कार्िे केले आहेि. गोहत्र्ा-बंिीचा एिढा मोठा सत्र्ाग्रह चालू असूि त्र्ािं क ठे जह क णा 
जह कार्यकत्र्ािें वहसेचा अिलंब केलेला िाहीं, हे जिशषे आहे. 
 

पिनार आश्रमांि 
 

िी २० जडसेंबर १९८१ ची रात्र होिी. मला पिंाबमधें पठाणकोट रे्िील आश्रमािं िािर्ाचे होिे. 
िेिूि मतै्री आश्रम, आसाम, िंिर काशी, इंिौरला जिसियि आश्रम, िंिर बंगलोर असा कार्यिम ठरला 
होिा. त्र्ाप्रमाणें मी, शलैबिे, रामभाऊ जिघालो होिो. राजत्र ९ िाििा ं स िामहूि ल जधर्ािाला आम्ही 
जिघालो. पठाणकोटची गाडी पकडािर्ाची होिी. मी ि शलैबिे ड्रार्व्हरच्र्ा बाि ला समोर बसलो. 
प्र्ारेलालिी आजण रामभाऊ मागे. राजत्र १०॥ च्र्ा स माराला आम्हा सिांिा िोडीशी झापड आली. 
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इितर्ाि एकिम मोठा धक्का बसला आजण समोरूि एक रक आमच्र्ा मोटारीि घ सला. मी प ढें असल्र्ाम ळे 
माझ्र्ा डाव्र्ा पार्ाची माडंीपासूिची िीि हाडें ि टली. शलैबेिला जह लागले पण त्र्ा झट कि बाहेर पडल्र्ा 
ि त्र्ािंी आम्हाला ओढूि ििळच्र्ा रथत्र्ाच्र्ा कडेला बाहेर काढले. त्र्ािंिर मी ि इिर सिय बेश द्ध 
पडलो. शलैबेि िी रे्णाऱ्र्ा मोटारी िाबंििू आम्हाला ल जधर्ािाच्र्ा हॉथपीटलमधे िाखल केले. 
त्र्ाचं्र्ाम ळेच आम्ही िाचलो. िंिर माझे ि इिराचें ऑपरेशि करण्र्ाि आले. मला थििंत्र िॉडयमधे 
ठेिण्र्ाि आले. ही बािमी चोहीकडे पसरली. अिेक लोक भेटीला रे्ऊ लागले. पार् ऊंच करूि ठेिला 
होिा. अिेक औषधें, इिेंतशिें आजण पडल्र्ा पडल्र्ाच सिय व्र्िहार, झोंप िाहीं. डॉतटर, िसय, शलैबिे, 
र्ािंी सेिचेी कमाल केली. िोि मजहिे हॉथपीटलमधे होिो. रोि जिस्थि मजहला रे्ऊि प्राियिा करीि. 
रामभाऊ, प्र्ारेलाल, ड्रार्व्हर हे ि रुथि झाले. मला िोि मजहिे ि रुथि व्हार्ला लागले. र्ा काळािं 
अिेकाचं्र्ा भेटी-गाठी आजण अिेकाचंी िारा, पत्रें आली. ग्ल कोि सलाईि जिले गेले. अशतििा इिकी 
होिी की चार फ ट धरूि चालजिले की मूच्छा रे्ि होिी. चालण्र्ाला क बडी िेण्र्ाि आली. एक पार् 
टेकार्चाच िव्हिा. शिेटी हॉथपीटलमधूि स ट्टी जमळाली आजण िालािंींकडे जिल्लीला गेलो. थरेचरिरूि 
आगगाडी आजण आगगाडीिूि प ढील प्रिास जिल्लीला साि जििस अजिशर् आिंिािं गेले. िेिूि पििारला 
फेब्र िारीमधें आलो. आल्र्ाबरोबर थरेचरिरूि पूज्र् जििोबािींकडे िेण्र्ाि आले. त्र्ािंी ‘ठीक होईल’ 
म्हणूि डोतर्ािर हाि ठेििू आशीिाि जिला. जििसांमागिू जििस गेले. रोि क बडी घेऊि जििोबाकंडे िेले 
िाि असे. त्र्ाचंा आशीिाि रोि जमळि असे. प ढे सेिाग्राम हॉथपीटलमधे एतस-रे काढण्र्ासाठी गेलो. िेिे 
डॉ. बलेसरेंिी साजंगिले की आिा ंचालण्र्ाला हरकि िाही. डािा पार् आखूड झाला होिा. िशा िऱ्हेचे 
िोडे िर्ार करूि घेिले आजण िोघा भजगिींच्र्ा साह्यािी चालू लागलो. िोडे-िोडे िाचि, लेखि जह स रू 
केले. रोि सकाळी ि ि पारी पूज्र् जििोबािीकडे िाऊि आशीिाि घेि असे. िेव्हा ंत्र्ाचंी प्रकृजि चागंली 
होिी. िरी क स मिाई, बाळभाई वकिा िर्भाई हाि धरूि त्र्ािंा चालिीि असि. अशी िोि िषें गेली. 
हळंूहळंू पूज्र् जििोबािी अशति होि गेले. उत्तरोत्तर अंिम यख होि गेले. कोणाला जह फारशी उत्तरे िेि 
िसि. 
 

११ सप्टेंबर १९८१ र्ा रोिीं त्र्ाचंा ८६ िा िाढजििस होिा. िोि हिार लोक िमले होिे. त्र्ािंा 
एक लाखाची सूिािंजल िेण्र्ाि आली. एक िषय लोटले. १९८२ च्र्ा ११ सप्टेंबरला पूज्र् जििोबािींिा ८८ िें 
िषय लागले. हिारों लोक िमले. जिष्ट्ण सहस्त्रिाम झाले. शाळािंील म ले जह हिारोंिी आली होिी. प्राियिा 
आजण िािा धमाजधकारी र्ाचंें समर्ोजचि भाषण झाले. काजशिाि जत्रििेीकृि िर्प्रकाश िारार्ण र्ाचं्र्ा 
चजरत्राच्र्ा अि िाि गं्रिाचे उद घाटि केले. पूज्र् जििोबािींिी गं्रि डोतर्ािर ठेिला, उन्हाकंडे हाि केला 
आजण िर्प्रकाश, िर्प्रकाश असें म्हणाले. मी चार शब्ि बोललो. सिांिा िािािंा प्रसाि िाटण्र्ाि आला. 
 

पूज्र् जििोबािी िर जििशी माझ्र्ा डोतर्ािर हाि ठेऊि आशीिाि िेि असि. रजििार असला कीं 
म्हणार्चे, ‘मोहमोचि’, सोमिारी— ‘सौम्र्िमोभि, सोमरसं जपब’, मंगळिारी— “मंगलर्िि जिष्ट्ण ः । 
मंगलं गरुडध्ििः 
 

मंगलं प ंडरीकाक्षो । मंगलार्ििं हजरः” 
 
ब धिारी—‘ब जद्ध िे रघ िार्का’, ‘ब दं्ध शरणं गच्छाजम महािीरं च’ । ग रुिारी—‘ग रुब्रयह्मा ग रुर्तिष्ट्ण ः ग रुिेिो 
महेश्वरः । ग रुय साक्षाि परब्रह्म िथम ैश्रीग रि ेिमः’ । श ििारी—‘श जचभूयिो भि’ । शजििारी—‘शिैः शिैः अगे्र 
गच्छ, मारुिी’ । बोलणे मात्र अथपष्ट झाले होिे. 
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महापणरणनिाि 
 

िोव्हेंबर १९८२ ची चौिी िारीख! सकाळीं साडेसहा िाििा ं जििोबा क टीबाहेर रे्ऊं लागले. 
िररोि सकाळीं र्ा िळेीं िे अंगणािंील मूिींिा िमथकार करण्र्ास बाहेर रे्ि. इिर मंडळी जह जििोबािंा 
िमथकार करीि, हाथर् जििोि होई. मी जह र्ा आिंिािं सामील असें. आि िसे बाहेर रे्ि होिे. 
जित्र्ाप्रमाणें िर्भाई आजण क स मिाईंिीं त्र्ाचें हाि धरले होिे च. पण पार्री उिरूि जििोबा चटकन् 
ििळच्र्ा बेंचिर च बसले. त्र्ािंा चालििेा. मी ििळ च उभा होिों. िर्भाईिंा मी र्ासंबधंी जिचारलें  
असिा ं िे म्हणाले, “अशतििा जििसेंजििस िाढि आहे”. बाकािर बसूि च जििोबािंीं सिांचे िमथकार 
थिीकार केले. िे मात्र मूिींििळ िाऊं शकले िाहींि. परंि  रोिच्र्ा प्रमाणें त्र्ािंीं हाथर्-जििोि केला. 
िािािरण कसें प्रसन्न होिें! प िः ि पारी जििोबािंीं बाहेर रे्ण्र्ाचा प्रर्त्ि केला पण िेव्हा ंजह िे चालंू शकले 
िव्हिे, बचेैिी जिसली. िाप पाजहला, िो १००·८ जडग्री होिा. िधेहूि डॉ. माऊथकर आले. िे त्र्ा 
जििशीपासूि सिि जििोबािंिळ सेिसेाठी राजहले. ि पारी सेिाग्रामचे डॉ. जत्रििेी आजण डॉ. िािू आले. 
त्र्ािंीं िपासले. साधारण िापािं, जिशषे त्रास िसल्र्ास जििोबा औषध घेि िसि. आिही औषध घेिलें  
िाहीं. 
 

मला कळलें  कीं रात्रीं त्र्ािंा थिथि झोप िव्हिी. 
 

िारीख ५-११-८२. जििोबािीं ची प्रकृिी अजिशर् जबघडली. डॉ. जत्रििेी, डॉ. िािू आले. औषध 
जिले. माऊथकरिी रे्िें च होिे. सकाळपासूि आहार फारच कमी घेिला. अशतििा िाढि होिी. िरीही 
पूणय प्रसन्निा होिी, हाथर्जििोि चालू च होिा. 
 

रात्रीं मी जित्र्ाप्रमाणें झोपलों. साडेआठच्र्ा स मारास एका भजगिीिें साजंगिले “बाबाचंी िब्रे्ि 
चागंली िाहीं. हाि, पार् िंड आहेि, शरीरािं कंपि आहे, िाडी जह खूप िगेािं चालू आहे”. मी त्र्ाचं्र्ा 
खोलींि गेलों िेिढ्यािं सेिाग्रामचे डॉतटर पोहोंचले होिे. ग्ल कोिची सलाईि, ऑतसीिि िेण्र्ाि आले. 
िधेचे जसव्हीलसियि, िागपूरचे हृिर्रोगिज्ञ रे्ऊि पोहचले. जििोबािंा हाटयअटॅक आला होिा! 
 

िारीख ६-११-८२. सकाळीं जििोबाचं्र्ा खोलींि गेलों. रात्रीं च्र्ा एिढ्या त्रासाचें जचन्ह जह त्र्ाचं्र्ा 
म दे्रिर िव्हिें. अत्र्िं शािं, प्रसन्न म द्रा! ििळ रे्णाऱ्र्ाशंीं हंसूि बोलि होिे, हंसिि जह होिे. लोडाला 
टेकूि मधूि मधूि बसूं पाहि होिे. अशतििेम ळें  िाथि िळे पडूि होिे. ऑतसीिि िेणें सकाळीं बंि केलें . 
 

म ंबईहूि िसलोकचे प्रजसद्ध हृिर्िज्ञ डॉ. अजश्वि मेहिा आपल्र्ा सािीसह आले. सिय डॉतटरािंीं 
जमळूि साजंगिले. अिूि २/३ जििस िरी धोका टळला असे म्हणिा ंरे्णार िाही. 
 

िारीख ७-११-८२. डॉतटरािंीं जििोबाचं्र्ा िब्रे्िीजिषर्ी समाधाि व्र्ति केलें . हृिर्ाची गजि, 
रतििाब, िाडी, सिय िॉमयल होिें. आहारािं पाणी, िूध, मध घेिलें . 
 

डॉतटरािंीं म्हटलें , “बाबाचंें शरीर उपचाराला सहर्ोग िेि आहे. स धारणा जिजश्चि आहे.” 
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रेजडर्ो, िियमािपत्रािंील बाबाचं्र्ा िब्रे्िीची माजहिी ऐकूि, िाचिू अिेक लोक रे्ऊं लागले. गिी 
िाढि गेली. िािा धमाजधकारी सार्ंकाळीं बाबा ं च्र्ा खोलीि गेले िेव्हा ं जििोबािंीं क्षीण आिािाि पण 
प्रसन्निेिे “आगम्र्िाम् स खमाथर्िाम्” म्हटलें . िंिर गीिाईचे, गीिे चे श्लोक जह ग णग णि होिे. िो क णी 
समोर रे्ई त्र्ाचे िािं घेऊि काहंीिरी कोटी करीि. 
 

ि पारीं ग्ल कोि ची िळी काढण्र्ाची इच्छा त्र्ािंीं व्र्ति केली. पण डॉतटरािंीं र्ाची आिश्र्किा 
आहे असे साजंगिलें  िेव्हा ंऋग्ििेािंील मंत्र ‘ििूरेि िन्िो अथि  त्भेषिम्’ (शरीर च शरीराचें औषध आहे) 
ग णग णले. 
 

िारीख ८-११-८२. सकाळीं क स मिाईिंीं बोलािल्र्ािरूि बाबाचं्र्ा खोलींि गेलों. िेिें पेणचे 
च लिभाऊ श्री. रघ िाि भाि ेआजण त्र्ाचं्र्ा पत्िी सौ. इंजिरा भाि े बसले होिे. िो क णी िमथकार करी 
त्र्ाच्र्ा पाठीिर जििोबाचंा हाि जफरे. 
 

जििोबा जकिी प्रसन्न, शािं! जििसभर आहारािं ४५ िोळे िूध, ८ िोळे छेिा, १० िोळे मध घेिले 
असे कळले. ऐकूि संिोष िाटला. 
 

इकडे आश्रम माणसािंी भरूि गेला. ि रिूरूि लोक रे्ि होिे. ििळपासच्र्ा गािंािूंि जह लोकाचंी 
रीघ लागली होिी. 
 

िारीख ९-११-१९८२ सकाळीं क स मिाईिीं साजंगिलें , “रात्रींपासूि जििोबा औषध, पाणी, आहार 
काहंींच घेि िाहींि.” मी िािा धमाजधकारींसह बाबाचं्र्ा खोलीि गेलो. िािािरण गंभीर होिे. आम्ही 
बाबािंा जििाि पाणी िरी घ्र्ाि ेअशी जििंिी केली, पे्रमाग्रह केला. पण उपर्ोग झाला िाही. सिांिाच वचिा 
िाटंू लागली. 
 

डॉतटरािंीं ब लेजटि प्रजसद्ध केलें . त्र्ािं जलजहलें  होिें, “आचार्ांच्र्ा िब्रे्िींि जिजश्चिच 
संिोषििक प्रगजि होि होिी. िे सपूंणयिर्ा थिथि, िॉमयल होण्र्ाची शतर्िा जह होिी. परंि  आिपासूि 
त्र्ािंीं आहार-औषध-पाणी ि घेण्र्ाचा जिणयर् घेिल्र्ाम ळें  त्र्ाचं्र्ा िब्रे्िीला आिा ं गंभीर धोका जिमाण 
झाला आहे.” 
 

आश्रमाच्र्ा िािािरणािं कालपरं्ि िी प्रसन्निा होिी िी आि िव्हिी. एक प्रकारची ह रह र होिी. 
िरीजह जििोबाचं्र्ा भजूमके शी एकरूप होण्र्ाचा प्रर्त्ि जह होिा. 
 

अच्र् िभाईंिा त्र्ािंीं बोलािले. बह धा सकाळी ९॥ चा स मार असािा, बाबा लोडाला टेकूि बसले 
होिे. म द्रा प्रसन्न, गंभीर! अच्र् िभाई रे्ऊि उभे झाले. काहंीं िळे थिब्धिा होिी. िोड्ा िळेा िे जििोबा 
अच्र् िभाईंिा म्हणाले, “अब बाबा बह ि िक गर्ा है (आिा बाबा फारच िकूि गेला आहे)!” काहंीं िळे 
प िः गभंीर थिब्धिा! मग हळूच म्हणाले, “मरण्र्ापूिीच इिके लोक गोळा झाले आहेि. मेल्र्ािंिर जकिी 
होिील?” आजण त्र्ाचं्र्ा चेहऱ्र्ािर स्थमि होिे. 
 

िारीख १०-११-१९८२. जििोबाचंी िब्रे्ि बरी होिी. जित्र्ाप्रमाणे हाथर्-जििोि चालू होिा. 
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डॉतटराचंी इच्छा इंितशि िे ग्ल कोि िेण्र्ाची होिी. पण जििोबािंी हािािेच ‘िाही’ म्हटले. 
डॉतटराशंी चचा करूि मी त्र्ािंा जलहूि जिले, “रोगािथिेंि िार्चें िाहीं, हें ठीक आहे. परंि  पाणी िेखील 
ि घेण्र्ािें मूच्छा रे्ईल, रतिािं मूत्र जमसळंू लागेल आजण रोग बळािले.” जििोबािंीं जचठ ठी िाचली आजण 
हािािें ‘िाहीं’ चा संकेि केला. मी ि सरी जचठ ठी जिली, “डॉतटर जिचारि आहेि, र्ा स्थििींि आपण 
बेश द्ध होण्र्ाची शतर्िा आहे. िेव्हा ंआपण मूस्च्छयि झाल्र्ािर िर डॉतटर काहंीं उपचार करिील िर िो 
आपण थिीकाराल कार्?” काहंी क्षण मौि राहूि िंिर अत्र्ंि क्षीण आिािािं म्हणाले, ‘मेल्र्ािंिर 
थिीकार होईल.’ 
 

ि पारी १२ च्र्ा स मारास महाराष्ट्राचे म ख्र्-मंत्री आजण इिर काहंीं मंत्री आले. श्रीमिी इंजिरा गाधंी 
साडेबाराच्र्ा स मारास आल्र्ा. त्र्ाचें सोबि रािीि गाधंी, िसिंराि साठे, सीिाराम केसरी होिे. 
इंजिरािींिी बाबािंा “पाणी िाहींिर फळाचंा िोडा रस घ्र्ािा” असें म्हटलें . जििोबािंीं हािािेंच िकार 
िशयिला आजण िे इजंिरािींिा म्हणाले, “रात्री झोपिािंा ‘राम हजर, राम हजर’ चें थमरण करािें.” थििः 
िाकाला हाि लाििू िीघय थिास, उछ् िास करूि िाखिला– “थिास आंि घेिािंा राम, बाहेर सोडिािंा 
हजर!” इंजिरािींिी ििळ िाऊि िमथकार करीि म्हटलें , “होर् बाबा! िसेच करीि.” 
 

िारीख ११-११-१९८२. एकािशीचा जििस. उपिासाचा जिसरा जििस. रातं्रजििस 
जिष्ट्ण सहस्रिाम, ि लसीरामार्ण आजण गीिाई र्ाचंी अखंड पारार्णे चालू होिी. सकाळीं १०॥ च्र्ा 
पाठािंिर बाबा-क टीि गेले. जििोबाचं्र्ा कपाळािर आजण पोटािर िंड पाण्र्ाच्र्ा पट्टट्या ठेिल्र्ा िाि 
होत्र्ा. कािािं ि खि होिे. संकेिािे सागंि होिे. 
 

अमराििीच्र्ा ‘िपोिि क ष्ठधाम’ चें डॉ. जशिािीराि पटिधयि आले. िे म्हणाले, ‘बाबाचं्र्ा 
चेहऱ्र्ािर िकािट जिसि िाही. िब्रे्ि इिकी जबघडली असूि जह चेहऱ्र्ािर जकिी िेि आहे!’ ि पारी श्री. 
चंद्रशखेर आले. गागोद्याहूि जह िेरा मंडळी आली. सार्कंाळीं कॉ. श्रीपि अमृि डागंें र्ाचं्र्ा कन्र्ा आजण 
िािई सोबि आले होिे. सिांिा बाबा ओळखि होिे. 
 

रतििाब िाढल्र्ाम ळें  डॉतटरािंी वचिा व्र्ति केली. िरी जह प्रकृजि जििकी ढासळेल असे िाटले 
होिे, जििकी िी ढासळली िव्हिी. संपूणय आश्रम रात्रभर िागा होिा. 
 

िारीख १२-११-१९८२. सकाळीं ७ िाििा ंडॉतटरािंीं ब लेजटि प्रजसद्ध केलें , “गेल्र्ा िहा िासािं 
जििोबािींची प्रकृजि खालािली िाहीं. ८० िासापंासूि क ठला जह आहार, पाणी अििा औषध त्र्ािंीं 
घेिलेलें  िाहीं. लघिीचें प्रमाण िोडे कमी होि आहे, र्ा खेरीि प्रकृजि खालिल्र्ाचें ि सरे जचन्ह िाही. 
आि सकाळीं िे अजधकच िागृि जिसि आहेि.” 
 

जििोबा िोन्हीं काि हािािी िाबि होिे. काि ि खिो का, जिचारल्र्ािर मािेिें होकार िशयजिला. 
स्ग्लसजरि आजण औषध घालूि डॉतटरािंीं काि साफ केला. लघिीची मात्रा कालच्र्ापेक्षा ंिोडी अजधक 
होिी. पार्ािरची सूि जह गेली होिी. डॉ. िा अपेजक्षि पजरणाम आढळि िव्हिा. १९७९ मध्र्ें जििोबािंीं 
गोहत्त्र्ा-बंिीसाठीं पाचं जििस उपिास केला होिा िेव्हा ं ि सरेच जििशीं लघिींि ‘ॲजसटोि’ आढळला 
होिा. परंि  र्ािळेीं काहंींच िाहीं. डॉतटर आश्चर्य व्र्ति करीि होिे. अशतििा िाढली असली िरी हृिर्, 
िाडी, रतििाब सियच िॉमयल होिे. 
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िारीख १३-११-१९८२. जििोबाचंीं िब्रे्ि बरी आहे. झोप िीट लागली. आश्रमाच्र्ा काहंीं भजगिींिीं 
पाणी घेण्र्ाची जििंिी केली. जििोबािंीं हािािेंच िकार िशयजिला. 
 

सिय थिरािंील लोकाचें रे्णे-िाणे चालू होिे. 
 

िारीख १४-११-१९८२. डॉतटराचें ब लेजटि होिे. ‘जिियल, जिराहाराचा जििोबािींचा सहािा जििस 
आहे. त्र्ाचंी िब्रे्ि िोडी खालािली आहे. रात्री अथिथििा होिी. झोप िीट िव्हिी. थिास आजण 
हृिर्गजि िाढली आहे. लघिीचें प्रमाण कमी झालें  असूि िे वचिाििक आहे. िकिा ि अशतििा असूि जह 
जििोबा पूणय िागृि आहेि. त्र्ाचंा चेहरा आध्र्ास्त्मक िेिािे चमकि आहे.’ 
 

सार्कंाळीं डॉ. स शीला िार्र िे पाणी जपण्र्ाचा आग्रह केला. जििोबाचंा िकार होिा. जपलािीचे 
डॉ. अमरिीि वसग सद गजिि होऊि बाबाचं्र्ा खोलीि आलेि. बाबािंी त्र्ािंा संकेिािंी ििळ बोलाजिले 
आजण हळंू हळंू िप िी साहेबचा पजहला श्लोक म्हणूं लागले. ‘एक ओंकार सििाम । करिा प रुख’........ 
अमरजििवसग ओतसाबोतशी रडंू लागले. 
 

सार्कंाळपासूि िाडी कमिोर होऊं लागली. डॉतटराचं्र्ा मिे आिा ंधोका जिमाण झाला असूि 
काहंीं िासाचंाच खेळ उरला होिा. मी रात्री १ िे सकाळीं ६॥ परं्ि जििोबाििळ बसूि होिो. पहाटें ४ 
िािेपरं्ि जििोबाचंी िाडी, रतििाब, िॉमयल होऊं लागला होिा. स रिािीला िो धोका िाटि होिा िो 
अजिबाि राजहला िव्हिा. डॉ. िी मधूि मधूि िपासणे बंि केले. जििोबाचंी स्थिजि डॉतटरािंा आश्चर्ाि 
टाकि होिी. 
 

िारीख १५-११-१९८२. सकाळी ७ िा. मी बाबाक टीि गेलो. जििोबाचं्र्ा खोलीला लागिू 
असलेल्र्ा खोलीि बसलो. मला कळले पहाटे ४ िा. जििोबािंी उठूि बसण्र्ाची इच्छा व्र्ति केली. िसे 
त्र्ािंा बसिण्र्ािं आले. परंि  खूप िकिा आला. प िः जिििले. काल रात्रीच ऋिा िािंाची िें च कन्र्ा 
आली होिी. िी सकाळी भेटली िेव्हा ं जिला जििोबािंी ओळखले. ऋिा िे जह जििोबािंा पाणी घेण्र्ाचा 
आग्रह केला. जििोबा स्थमि करीि जिला ख णािि होिे, “िंूच पाणी घे” आजण त्र्ाचं्र्ा खाटे समोर 
खोलींििर जलजहलेली अक्षरें ‘राम हजर’ जिला िाखिीि होिे. 
 

सकाळी ७ च्र्ा स मारास डॉतटराचंें ब लेजटि जिघालें , “जिियल जिराहाराचा साििा जििस. 
जििोबािींची िब्रे्ि ढासळळी आहे. रात्रभर त्र्ािंा झोप िव्हिी. अथिथििा आहे. एकूण स्थिजि गंभीर 
आहे, वचिाििक आहे. इिके असूि जह जििोबािी पूणय िागिृ असूि प्रसन्न जिसि आहेि.” 
 

इितर्ा जििसािं बाबाचंा पार्ाचा ठेका चालूच राजहला, ‘राम हजर, राम हजर’. आिजह िो चालू 
होिा. सकाळीं त्र्ािंा थपंि केले गेले. कपडे बिलिले. र्ा संपूणय जिर्ेंि िे सचेि होिे. 
 

िंिर त्र्ािंा पाठीिर झोपिले. िोन्ही हाि छािीिर होिे. चेहऱ्र्ािर पूणय शाजंि. श्वासोछ्श्श्वास चालू 
होिा, आजण पािलाचें िाल िेणे चालू होिे. सकाळी िऊ पासूि हळंू हळंू श्वासाची गजि मंि होऊ लागली. 
पण त्र्ाची लर् (जरिम्) कार्म होिी. ठीक ९·३० िाििा ंअगिीं सहिगत्र्ा श्वास बंि झाला. जििोबािंी 
िेह सोडला! 



 अनुक्रमणिका 

जििोबा ंचें ब्रह्मजििाण झाले! 
 

सियत्र बािमी गेली. आश्रम पजरसर फ लूि गेला होिा. ‘रामिाम’ अखंड ऐकू रे्ि होिे. 
आिूबािूच्र्ा गािंचे लोक विड्ा घेऊि रे्ि होिे. 
 

जििोबाचंा िेह क टीबाहेर बफाच्र्ा लािीिर ठेिला गेला. त्र्ािर फ ले िाजहली िाऊं लागली. 
 

िारीख १६-११-१९८२. सारी रात्र लोकाचंी रीघ लागली होिी. जििोबाचंें िशयि घेि, िमथकार 
करूि िे प ढें िाि आजण िेिें अखंड पारार्ण चालंू होिें िेिें बसि. 
 

सकाळीं १० च्र्ा स मारास जििोबाचंा िेह एका मोठ्या स ंिर फ लािंीं सििलेल्र्ा पालखींिूि 
भरिराम मंजिरािं आणला. अस्ग्िसंथकाराचें थिाि िक्की झालें  होिें. 
 

मी खूचीिर बसलों होिों. मजंिराि ि बाहेर अफाट गिी होिी. धाम ििीच्र्ा पात्रािं असंख्र् लोक 
बसले होिे. जिष्ट्ण सहस्रिामापूिी भििें झालीं. विड्ा आल्र्ा एकसारखी प ष्ट्पिृष्टी होि होिी. त्र्ाचिळेीं 
पंिप्रधाि इजंिरािी पण आल्र्ा. मी ऊठूि िहिथिािाििळ गेलो. िहिथिािीं साधी बाभळीचीं लाकडें 
रचली होिी. ईशािाथर्, ऋग्ििे मंत्र म्हटले गेले. अिेक िष े जििोबािीसोबि आश्रमािं राजहलेल्र्ा िेष्ठ 
भजगिी महािेिीिाईंिीं अस्ग्ि जिला. 
 

िारीख १८-११-१९८२ ला सकाळीं ८ िाििा ंिहिथिािाकडे गेलो. िेिें अिेकािंीं सिय राख ि 
अथिी अिेक घड्ािं भरल्र्ा. बाबाक टीबाहेर भििें स रंू झाली. सकाळीं १०·३० ला जिष्ट्ण सहस्रिाम झाले 
आजण त्र्ािंिर पूज्र् जििोबा िेहमी झोपि असि त्र्ा जठकाणी अथिी जिसर्तिि झाल्र्ा. 
 

र्ाप ढें जिचाराचा प्रश्ि असा कीं िे म ति झाले का? िर िे जिििं असिािंा ब्राह्मी स्थििीला प्राप्ि 
झाले होिे असे अिेक मािीि होिे िर उघड च िे गीिेच्र्ा िचिाप्रमाणें ब्रह्मजििाणाला प्राप्ि झालें  हें थपष्ट 
आहे. ब्रह्मजििाण म्हणिे कार् िर सियत्र जिलीि होऊि िाणें. महाप रुष जिििं असिािंा िें कार्य करिो िें 
मृत्र्ूिंिर अिंि पटीिें अजधक करंू शकिो असें त्र्ाचंें च म्हणणें होिे. ब द्ध, महािीर, शकंराचार्य, ज्ञािेश्वर 
इत्र्ाजि संिाचं्र्ा उिाहरणािरूि ही गोष्ट मान्र् होण्र्ाला हरकि जिसि िाही. 
 

पण किाजचि त्र्ािंा प न्हा ंिन्म जह घ्र्ािा लागणार िाहीं कशािरूि असें जह जकत्रे्काचं्र्ा मिािं 
रे्िें. आजण िसा िन्म झाला िर िो आपल्र्ाला लाभिार्क च होईल असें जह जकत्रे्क माििाि. िसेच पू. 
जििोबािी एकिा ं अगिीं लहािपणीं आईच्र्ाबरोबर एके जठकाणी िाि असिािंा आईला म्हणाले, आई 
आपण ज्र्ा घरीं िाणार िें मी जह पाजहलेंलें  िाहीं ि िंू जह पाजहलेलें  िाहींस पण मी सागंिो िें असें असे आहे. 
िेिें जिहीर आहे, िेिे अशा खोल्र्ा आहेि. इ. इ. इ. आजण िें िसेंच जिघालें  िेव्हा ं आई म्हणाली हा 
पूियिन्मींचा र्ोगार्ोग आहे. िेव्हा ंहा सरळ पूियिन्माचा प रािा िाहीं कार् असें सहि िाटेल. जशिार् अिेक 
लोकािंीं आपला पूियिन्म सागंूि िेिें िाऊि िेिल्र्ा मंडळींिा भेटूि चजकि केलें  आहे असें जह िाखले 
आहेि. पण म सलमाि-जिश्चि प िियन्म मािीि िाहींि. िे कर्ामिचा जििस, डे ऑफ ििमेंट माििाि. 
आजण त्र्ा परीके्षच्र्ा जििशीं सगळ्र्ाचंा परमेश्वराप ढें िाबिबाब होऊि ज्र्ाला त्र्ाला त्र्ाच्र्ा 
पापप ण्र्ाप्रमाणें थिगय-िरक जमळिो. प्रत्रे्क िण िडग्र्ािूंि उठूि ईश्वराच्र्ा िरबारािं हिर होिो. िर 
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थिगय-िरक हें कार् आहे? खरें आहे? असें जह जिचारलें  िािें. वहि  लोक जह थिगय िकय  माििाि. ब्रह्मलोक 
जह माििाि. िर हें सिय खरें का? मोठा गढू प्रश्ि आहे? िर असे लोक असिील िर िे जिसले पाजहिेि. 
भौजिकशास्त्रज्ञाचं्र्ा कक्षेंि िे आले पाजहिेि असें म्हटलें  िािें. र्ाच्र्ा उलट असें जह म्हटलें  िािे कीं 
शकंराचार्य-ज्ञािेश्वर र्ािंीं अल्पिर्ािं एिढें ज्ञाि कसें जमळजिले. पूियिन्माच्र्ा आधाराजशिार् हें कसें शतर् 
आहे? जशिार् शकंराचार्य-ज्ञािेश्वर सोडले िरी सामान्र् घरािले सिय च सारखे असि िाहींि, त्र्ाचं्र्ािं 
िमीि-अथमािाचें अंिर जिसिें. असे प्रश्ि जिचारले िािाि? ब द्धाचं्र्ा पूियिन्मािल्र्ा िािककिा कार् 
खोट्या? असे अिेक प्रश्ि आजण िकय -जििकय  ऐकण्र्ािं रे्िाि. िर कर्ामिच्र्ा जििशीं म्हणिे डे ऑफ 
ििमेंटच्र्ा जििशीं सृष्टीचा अंि होिो िर सृष्टीची स रिाि कोठूि? भौजिकशास्त्रज्ञ िर म्हणिाि कीं, ‘पूिी 
पृथ्िीिर िीिच िव्हिे. जिकासिािािें हळंूहळंू प्राणी बिि गेले’ हा डॉर्तििचा जसद्धािं आहे. बरें 
मि ष्ट्र्प्राण्र्ाचा वकिा अिेक िीिाचंा िन्म होिो िो पृथ्िीिर च कशािरूि? हिारो अजििूर गोलािर िथिी 
असेल जह. िेिें त्र्ाचंा िन्म का ंहोऊ िरे्? सप्िपािाळ, सप्िलोक इत्र्ाजि िणयिें खरी मािािर्ाचंी कार्? 
असे अिेक प्रश्ि जिचारले िािाि. र्मलोक, र्मरािा खरोखर आहे कार्? र्ा प्रश्िािंा कार् उत्तर िेणार? 
जकत्रे्क िर असें म्हणिाि कीं एखाद्या क ळािं महाप रुष उत्पन्न झाला म्हणिे त्र्ा क ळािं प न्हा ं िसा 
महाप रुष उत्पन्न होि िाहीं. रिींद्रिाि टागोर, जटळक, गाधंी कोठें प न्हा ंअििरले? बरें, मेल्र्ािंिर लगेच 
प िियन्म होिो का,ं काहंीं काळ िािो? िो काळ जकिी? गीिेच्र्ा सहाव्र्ा अध्र्ार्ािं श्रीकृष्ट्ण भगिाि 
म्हणिाि र्ोगी अपूणय साधिेिें मेला म्हणिे िो आपली साधिा पूणय करण्र्ासाठी प ढे र्त्ि करिो. 
 

योगी ित्पर राहूणन दोष जाणळि जाणळि 
अनेक जन्द्मीं संपूिश होउनी मोक्ष गाठंिो 

 
हें खरें कार्? अििार म्हणिे कार्? का मोठा प रुष झाला म्हणिे मागिू त्र्ाला अििार म्हणिाि? अिृप्ि 
िासिेंिें भिूपे्रि, डाकीण, िखीण िगैरे होि असिाि हें खरें कार्? र्ा प्रश्िािंा कार् उत्तर िेणार? िो िो 
आपापल्र्ा कल्पिेप्रमाणें, श्रदे्धप्रमाणें मान्र्िा ठरिीि असिो. भौजिकशास्त्रज्ञ िर हें काहंीं च मािीि िाहींि. 
िे सिय िड च माििाि. मग त्र्ा िडािूंि चैिन्र् कसें जिमाण होईल? हा जह एक प्रश्ि च आहे. सिय काहंीं 
पूियकमाि सार होिें असें जह मािलें  िािें? िें पूियकमय केव्हापंासूि मािार्चे? िीि पजहल्र्ािंाच उत्पन्न झाला 
िेव्हा ं त्र्ाला पूियकमय क ठलें? िो िडापासूि झाला िर त्र्ाचें िाड् हें च पूियकमय आजण िाड् िसिसें 
िाईल िसिसें त्र्ाचें जिकसि होईल असें जह उत्तर िेिाि. सत्कमय हे चेििलक्षण असूि ि ष्ट्कमय हे 
िाड्लक्षण असें जह म्हणिाि. चौऱ्र्ाशंी लक्ष र्ोिी आहेि असें म्हणिाि िें खरें कार्? आस री आजण िैिी 
संपजत्त मािल्र्ा िािाि. त्र्ा मूलिः कशा जिमाण झाल्र्ा? र्ा सिय प्रश्िाचंें उत्तर हबयर थपेन्सरिें अजे्ञर्िाि 
सागंूि जिला आहे. हें िरी जे्ञर् झालेंच. सियच काहंीं अजे्ञर् िाहीं. अशी त्र्ािर पूज्र् जििोबािंीं कोटी केली 
आहे. साराशं र्ा गूढ प्रश्िाचंें उत्तर िेणें सोपें िाहीं, शतर् िाहीं. िरूरी जह िाही. गीिेचें उत्तर सरळ आहे— 
 

अव्यतिादीणन भूिाणन व्यतिमध्याणन भारि 
अव्यतिणनधनान्द्येि ित्र का पणरदेिना । 

 
सिय च अव्र्ति आहे. पण प ढें प्रश्ि जिचारला िाईल कीं पू. जििोबािी पूियिन्म, प िियन्म मािीि होिे कीं 
िाहीं?—उत्तर होर्. िे पूियिन्म प िियन्म, मािीि होिे. पण िसे ि मािणारे पू. जििोबाचें जिरोधी असें जह 
म्हणिा ंरे्णार िाहीं. िे िेिढें मि सोडूि त्र्ाचंें अि र्ार्ी जह मािले िाण्र्ाला काहंीं हरकि िाहीं. जििोबा 
ईश्वर मािीि होिे का? होर्, िे ईश्वर मािीि होिे. पण ईश्वर ि मािणारें अिेक िैि-ब द्धासंारखे महान् 
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संप्रिार् आहेि त्र्ाचें कार्? िर ईश्वर ि मािणें हा जह कांहीं जििोबाचं्र्ा मागािें ि िाणारा असें म्हणिा ं
रे्णार िाहीं. ईश्वर अस्थि िास्थि िोन्ही थिरूपाचा आहे असें गीिेिें च म्हटलें  आहे. िीजिमागािें िो िाईल 
िो ईश्वर मािो ि मािो. पूियिन्म मािो ि मािो, अििार मािो ि ि मािो. िो िीजिित्ि े माििो िा? 
त्र्ाप्रमाणें चालण्र्ाचा अटोकाट प्रर्त्ि करिो िा? सामजूहकिा, परथपर सहकार्य, मर्ािा सज्जििा, 
परोपकार, ि ःजखिाचंी, ग रुििाचंी, शतर् जिितर्ाचंी सेिा करण्र्ाची ब जद्ध राखिो िा? म्हणिेच सत्र् 
अवहसेिर त्र्ाचा भरंिसा आहे िा? हा म ख्र् प्रश्ि आहे. पू. जििोबािींिीं िर सत्र्, सेिा, संर्म ही 
िीििाची जत्रसूत्री साजंगिलेली आहे. त्र्ा दृष्टीिें जिरोधकाचंी, ि ष्टाचंी जह सेिा करािर्ाची, ि ष्टिेशी 
सहकार करािर्ाचा िाहीं. हृिर्-पजरिियि, पजरस्थिजि-पजरिियि आपलें  ि सिांचें सेििेें करािर्ाचें हें च 
गाधंी-जििोबाचंें सागंणें होिे. असार टाकूि सार घ्र्ािर्ाचें. सत्र्ाग्रहाचा प्रसंग आला िर सत्र्ग्राही बिूि 
िो करािर्ाचा. ही सिय जशकिण िर मि ष्ट्र्मात्रािें जगरिली, प्राजणमात्रािर उपकार आजण िर्ादृजष्ट ठेिली, 
िर आपल्र्ा िीििाचा उपर्ोग होईल. हें सिय िीिि िन्मापूिी आजण मरणािंिर कसें जह असो, असो वकिा 
िसो, सूक्षमिेह, वलगिेह असो वकिा िसो, हा िेह िर प्रत्र्क्ष आहे िा िर त्र्ाचें साियक करूि घेण्र्ाचा मागय 
हिारो िषांपासूि ऋजषम िींिीं साजंगिला िो आचरणें हें च आपलें  कियव्र् िाहीं का? हें ध्र्ािािं घेिलें  
पाजहिे. र्ाजशिार् रे्िें आणखी काहंीं जलजहण्र्ािोगें िाहीं. जििोबा-गाधंींचा िर्िर्कार करणारे करोि, ि 
करणारे ि करोि आपण िटथिपणािें सिांजिषर्ीं समािभािािें, सेिाभािािें, िीजिमागािें िर गेलों िर 
त्र्ािं सिय काहंीं आलें  असें म्हणिा ंरे्ईल. पू. जििोबािींच्र्ा महापजरजििाणािूंि उत्पन्न झालेले प्रश्ि जह रे्िें 
महापजरजििाणाप्रि पािले आहेि असें म्हणण्र्ाला हरकि िाहीं, िेव्हा ं त्र्ािंा सिांिा, प्राजणमात्राला 
िमथकार करूि हें च म्हणािर्ाचें कीं— 
 

सिशत्र  सुणखन  सन्द्िु सिे सन्द्िु णनरामया  
सिे भद्राणि पश्यन्द्िु मा कणश्चत्  दु खमाप्नयात् 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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पत्रांजिंी 
 

१) ित्त्िज्ञाि जिद्यापीठ ६/८ जिलसि थरीट, जिमल ज्र्ोजि, 
२ ्लोअर, व्ही. पी. रोड, बॉम्बे-४०० ००४. 

श्रदे्धर् जशिािीराि भाििेी, 
सजििर् प्रणाम, 

 
आत्मीर् जििोबािीके िेहािंका समाचार स िकर जिषाि ह िा. इििी उच्च आत्मा जिलीि ह ई उसकी 

व्र्िा जिश्वमें रहिेिाले हमारे िैसे हिारों को ह ई है. उन्होिें र् गपजरिियि करिे की भारी कोजशश की. ि ेिो 
भगिाि के पास चले गरे्. उसका आिंि उन्हें है. प्रभ ूको भी है. ि ःख मात्र हमें है. इसजलरे् जिश्व के सभी 
थिाध्र्ार्ी भगिान् के पास प्राियिा करिें हैं. 
 

“भारिीर् संथकृजिकी रक्षा करिे के जलरे् जकसी को भेि िो” 
 

म झे उस महान् आत्माकी अंजिम र्ात्रा में आिे की इच्छा िी. लेजकि कार्यव्र्ािृिाके कारण आ िहीं 
सकिा हंू. उसकी गहरी व्र्िा अंिःकरण में है. आपके जलरे् िो ि ेिीििका सियथि िे. आपकी मिस्थिजि 
अजिकजठि होगी. आप को जकि शब्िों में आश्वासि िंू? मैं आपके ि ःख में सहभागी हंू. 
 

 पाडं रंग शास्त्री. 
 सी-६२, जिजिबाग, न्र्ू जिल्ली-४९, 
 िा. १६-११-८२. 

 
२) 
श्री. जशिािी भाि ेर्ासंी 
 

श्री. जििोबािी काल अिंिािं जिलीि झाले. त्र्ािंीं िसा जिणयर् च घेिलेला होिा. त्र्ाबद्दल आम्हीं 
कार् जलहािें? सामान्र् माणसाप्रमाणें आम्हालंा अत्र्िं िाईट िाटलें . 
 

िगाच्र्ा कल्र्ाणा संिाचं्र्ा जिभजूि । िेह कष्टजििी उपकारें ॥ 
असा माणूस प न्हा ंर्ा भारिाि उत्पन्न व्हािर्ाला जकिी िषें लागिील क णी सागंािें? 

 
भिूािर्ज्ञाच्र्ा आंिोलिािं मी त्र्ािंा प ढील श्लोकपद्यािें िमि केलें  होिें. िे च श्लोक प न्हा उद्धि 

करूि त्र्ािंा हे शिेटचें िमि करिो. 
 

येनाविनििेि णपिृभू अरना/ंणर्ध्पकै्ष  
सिोदयाख्यायसुणििारणिसारिाय । 
िस्मै नम सुमहिे/स्िु अणिमानुषाय 
भूदानयनमनकाय णिनायकाय ॥ 
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 आपला 
 िामि जशििास बारवलगे. 

 
३) 
 

 आशीिाि 
 ५४, शाहूिगर, िळगािं 
 जि.१५-११-८२. 

 
मा. श्री. जशिािीराि भाि,े र्ासं सािर प्रणाम. 

 
आि, जििोबािी गेले. आपली इच्छा पूणय करूि अिेकािंा ि ःखी करूि त्र्ािंीं मरणाला जमठी मारली. 
त्र्ाचं्र्ा आिडत्र्ा प्रभलूा त्र्ािंीं िीघावलगि जिलें . आम्हा ंसामान्र्ाचं्र्ा दृष्टीिें िी िीिा-जशिाची भेट झाली. 
आपल्र्ा व्र्स्तिगि िीििाच्र्ा दृष्टीिें जिचार करिा आपल्र्ा िोरल्र्ा ि धाकट्या बंधंूिीं त्र्ाचं्र्ा कार्ांची ि 
जिचाराचंी ठेि साभंाळण्र्ाची िबाबिारी आपणािर सोपििू िे गेले. 
 

जििोबा— 
शरीरािें िधीची होिे. 
ब द्धीिें ज्ञािेश्वर होिे. 
कार्ािें अगथत्र् होिे. 
जिचारािे ििेािंी होिे. 
आचारािें कमयर्ोगी होिे. 
आजण सियिोपरी स्थििप्रज्ञ होिे. 

 
त्र्ाचंें िीिि िाजत्त्िक, जिशाल ि अगाध होिे. िसेच त्र्ाचंें मरण जह आम्हा ंसामान्र्ािंा अद भ ि झाले! मिािं 
िें रे्ि आहे िें कसें ि जकिी जलहाि ंही च खरी अडचण आहे. र्ापेक्षा मिािंलें  मिािं ठेििू होणारे तलेश 
सहि करण्र्ाची मिधरणी हेंच र्ोग्र् िाटिें. जििोबािींिा हीच मान्र् श्रद्धािंजल. 
 

 आपला जििीि 
 (म क ं ि छापेकर) म . ि. छापेकर 

 
—अशी अिेक िोरामोठ्याचंी पते्र आली. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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समापन 
 

[ब्रह्मियश, ब्रह्मणजज्ञासा, ब्राह्मीगस्थणि, ब्रह्मणिहार, ब्रह्मणिद्यामंणदर, ब्रह्मणनिाि] 
 

प्रथि ि लेखकािर अिेकाचें उपकार झाले आहेि. त्र्ा सिांचा ऋणजििेश करणें अशतर् आहे. िी 
िामािली फारच मोठी होईल. िें िणूं सहस्रिामाचें सहस्रिाम होईल. 
 

िरी पण आई, बा, बापूिी, जििोबािी, बाळकोबािी र्ाचंा जििेश केल्र्ािाचिू राहिि िाहीं. 
 

र्ा सगळर्ाचंें ऋण असलें  िरी िें ओझें िाहीं. िर िें ऋण िाढि च िािें, िन्मोिन्मी िाढि िािें 
असें िाटिें. 
 

हा एिढा सत्संग आमच्र्ा आईपासूि स रंू झाला िो अिूि प ढें चालंूच आहे. ब्रह्मजिद्या मंजिरािं 
त्र्ाची समास्प्ि झालेली िाहीं. त्र्ा सिय सत्संगाचा मििर काहंींिा काहंीं पजरणाम झालेला च असणार. पण 
िें सिय सोडूि मी इिकें च म्हणिों— 
 

झािंी सौंदयशसीमा िि िपु घडिा ंणर्ल्पसीमा णिधीिी । 
झािंी माधुयशसीमा मुखकमळभिा िातयमुतिाफळािंी ॥ 
दोदंडीं र्ौयशसीमा पदकमळिरी दीनसंिारिािी । 
झािंी मद भा्यसीमा िि गुिगिनीं योणजिा ंबुणद्ध सािी ॥ 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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पूज्य णिनोबाजींिे िणरत्रकार 
 

[िणरत्रकार िेंखकािंीं यादी] 
 

(१) जििोबािी भाि े सािे ग रुिी 
(२) पजरणि प्रज्ञ जििोबािी भाि े प रूषोत्तम मािळंकर 
(३) जििोबा (िीिि झाकंी) जब्रिलाल जबर्ाणी 
(४) आचार्य जििोबा भाि े मिोहर महािेि केळकर 
(५) साम्र्र्ोगी जििोबा प्रबोध चोतसी, िारार्ण िेसाई 
(६) िपोिि जििोबा बाबूराि िोशी 
(७) सिं जििोबा बाबूराि िोशी 
(८) आचार्य जििोबा िी. िी. भागिि 
(९) जििोबा िशयि श्री. भारिे 
(१०) जििोबा िीिि-िशयि िरूण भाई 
(११) जििोबा िीििी िगिीश प्रसाि र्ािि 
(१२) संि जििोबा िेसाई भाई पटेल 
(१३) साम्र्र्ोगी जििोबा िसंि िारगोलकर 
(१४) जििोबा जिरेन्द्र ग हा 
(१५) जििोबा ठाकूरिास बंग 
(१६) जििोबा भाि े र्ि िाि िते्त 
(१७) महर्तष जििोबा अमृि मोिी 
(१८) आचार्य जििोबा ब्रि मोहि िासग प्ि 
(१९) जििोबाचें िीििमंत्र िा. ि. जशखरे 
(२०) जििोबा के िीिि प्रसंग मीरा भट्ट 
(२१) जििोबा िीिि और कार्य कान्िी शाह 
(२२) र् ग र्ात्री रमाकान्ि पाटील 
(२३) गाधंी टू जििोबा लािंा-िेल-िाथिो 
(२४) सेंट आि ि माचय हॅलम टैजिसि 
(२५) जििोबा एन्ड भिूाि िगिीश शरण शमा 
(२६) जििोबा जहि लाईफ एन्ड िकय  श्रीमन्नारार्ण 
(२७) व्ही फार जििोबा बी. आर. जमश्रा 
(२८) जििोबा एन्ड जहि जमशि स रेश रामभाई 
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(२९) एिेतडोटस ऑफ जििोबा ए. व्ही. बिे 
(३०) जिि जििोबा डोिाल्ड िी. ग्र म 
(३१) जििोबा मिै एन्ड मसेैि स रेश रामभाई 
(३२) प्रोगे्रस ऑफ ए जपलग्रीमेि स रेश रामभाई 
(३३) जििोबा प्रल्हाि केशि अते्र 
(३४) पािि प्रसंगो िारार्ण िेसाई 
(३५) भिूाि र्ज्ञ बबलभाई मेहिा 
(३६) काकािी, बापू, जििोबा कमलिर्ि बिाि 
(३७) जििोबा की ज्ञाि गंगा में डॉ. ज्ञािििी िरबार 
(३८) जििोबाचं्र्ा सहिासािलें  माझे बालपण बाळकोबा भाि े
(३९) जििोबािींच्र्ा सहिासाि जिमयला िेशपाडें 
(४०) जििोबाचंी भारि र्ात्रा जिमयला िेशपाडें 
(४१) िािंीच्र्ा िाटेिर जिमयला िेशपाडें 
(४२) िािंीच्र्ा जिशिेे क स म िेशपाडें 
(४३) पािि प्रसंग मृि ला मूंिडा 
(४४) जििोबा के साि साि जिि श्रीमन्नारार्ण 
(४५) भिूाि गंगोत्री िामोिरिास मंूिडा 
(४६) सिोिर् पिर्ात्रा िामोिरिास मंूिडा 
(४७) संि जििोबा की उत्तर भारि र्ात्रा िामोिरिास मंूिडा 
(४८) जििोबा और सिोिर् िािंी काकासाहेब कालेलकर 
(४९) संि जििोबा की आिन्ि र्ात्रा स रेश रामभाई 
(५०) जििोबाचंी पूिय पाजकथिाि र्ात्रा चारु चौधरी 
(५१) चम्बल के बेहडो में श्रीकृष्ट्ण ित्त भट्ट 
(५२) िक्षत्रो की छार्ा में श्रीकृष्ट्ण ित्त भट्ट 
(५३) जििोबा सम्िाि ब्र्ोहार रािेन्द्रवसह 
(५४) जििोबािीिा साजिध्र्मा कास्न्ि शाह 
(५५) बाबा जििोबा श्रीकृष्ट्ण ित्त भट्ट 
(५६) जििोबा और भिूाि स रेश रामभाई 
(५७) पूज्र् जििोबािींच्र्ा िंगम जिद्यापीठाि क ं िर जििाण 
(५८) िूफाि र्ात्रा स रेश रामभाई 
(५९) जििोबा जिचार िशयि र्ि िाि िते्त 
(६०) जििोबाचंी साजहत्र् दृष्टी अ. िा. िेशपाडें 
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(६१) जििोबाचें इजिहास जिचार कृ. ि. बेिरकर 
(६२) जििोबा जिचार सकंलि डॉ. जिश्विाि टंडि 
(६३) जसलेतशिि िॉम जििोबा डॉ. जिश्विाि टंडि 
(६४) जििोबा व्र्तिीत्ि और जिचार सथिा साजहत्र् मंडल 
(६५) जििोबािी और मृत्र्  िसंि िारगोलकर 
 
इिके गं्रि लहाि-मोठे जभन्न भाषािंले, जभन्न जभन्न प्रसंग ि चजरत्र-संिाि इ. सागंणारे मिििळ आहेि. 
आणखी जह असिील. त्र्ािं सािे ग रुिींिीं प्रिम चजरत्र जलजहले. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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णिनोबा - साणहत्य - सूिी 
 

(मराठी) 
 

परंधाम प्रकार्न, पिनार, िधा (महा.) 
 

 रुपरे् 
गीिाई (छोटी) १ ७५ 
गीिाई (ठळक) ३ २५ 
गािा-प्रिचिें ८ ०० 
गीिाई-वचिजिका ७ ०० 
साम्र्सूत्रें ० ३१ 
स्थििप्रज्ञ-िशयि ५ ०० 
ज्ञाििेिाचंीं भििें ७ ०० 
एकिािाचंीं भििें ३ ०० 
िामिेिाचंीं भििें ३ ५० 
ि कारामाची भििें ८ ०० 
रामिासाचंी भििें (अप्राप्र्) १ ०० 
िाममाला १ ५० 
अभगं-व्रिें ० ५० 
महाराष्ट्रािं जििोबा—भाग १ िे ४ (अप्राप्र्) १ २५ 
ग रुबोध ६ ०० 
िीक्षा १ ५० 
मध कर ६ ०० 
मि शासिम्  ३ ०० 
जिथिधमय - सार ७ ०० 
धम्मपिं (िि-संजहिा) ८ ०० 
क राण - सार ८ ०० 
उपजिषिाचंा अभ्र्ास (अप्राप्र्) .. 
अष्टािशी १० ०० 
ऋग्ििे - सार १० ०० 
 
 



 अनुक्रमणिका 

 
(कहदी) 

 
सिश सेिा संघ प्रकार्न, राजघाट, िारािसी (उ. प्र.) 

 
 रुपरे् 
भिूाि गंगा—भाग १ िे ८ (अप्राप्र्) २ ५० 
िप िी २ ०० 
मोहब्बि का पैगाम (अप्राप्र्) २ ५० 
िीिि-दृजष्ट ४ ०० 
आश्रम - भििािजल २ ०० 
भागिि - धमय - मीमासंा १० ०० 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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णिनोबांिा जीिन पट 
 

११ सप्टेंबर १८९५ गागोिा (जि. क लाबा) रे्िे िन्म; आिोबा-आिींच्र्ा सहिासाि राहणें. 
१९०५ बडोिा रे्िे िैज्ञाजिक दृष्टीचे जपिा आजण भतिहृिर्ाची र्ाचं्र्ा आईच्र्ा सहिासाि 

: जिद्यािी मंडळाची थिापिा. 
२५ माचय १९१६ ब्रह्मजिज्ञासेिे िोि जमत्रासोबि गृहत्र्ाग : काशीजििास. 
७ िूि १९१६ गाधंीिींकडे कोचरब आश्रमाि प्रिशे. 
१९१६ िे १९१७ िाईला िारार्णशास्त्री मराठे र्ाचं्र्ाकडे िशयि-गं्रिाचंा अभ्र्ास. 
१९१८ आईचा मृत्र्  : ििेाध्र्र्िास आरंभ. 
८ एजप्रल १९२१ िधा रे्िे सत्र्ाग्रहाश्रमाच्र्ा संचालिािय आगमि (िेव्हा आश्रम मगििाडीस 

होिा). 
िािेिारी १९२३ महाराष्ट्रधमय माजसकािूि उपजिषिािंर लेखमाला स रू. 
१३ एजप्रल १९२३ िागपूर झेंडा सत्र्ाग्रहाचें सचंालि : चार मजहन्र्ाची सिा. 
जडसेंबर १९२३ सत्र्ाग्रहाश्रमाचे मजहलाश्रमाच्र्ा िागेि थिािािंर. 
१९२४ किाई-जिणाईि िैज्ञाजिक प्रर्ोग ि संशोधि कार्य. 
िूि १९२६ िोि आण्र्ाि आहाराचा प्रर्ोग. 
७ ऑतटोबर १९३० गीिाई लेखिास आरंभ. 
७ िािेिारी िे } ध ळे िेल : गीिाईचें िमिालालिीिारा प्रिम प्रकाशि. 
१४ ि लै १९३२. 
२१ फेब्र िारी १९३२ गीिेिर प्रिचिें स रू. 
१९३२ िधा : १४ कें द्रें थिापूि आश्रमिासीिफे ग्राम-रचिा. 
२५ जडसेंबर १९३२ िालिाडी जििास : एकािश-व्रिमालेची रचिा. 
६ मे १९३४ ग्रामसेिा मंडळाची थिापिा. 
७ िूि १९३५ मि रीच्र्ा के्षत्राि प्रर्ोग : रोि १६ लटी सूिकिाई : क राणशरीफच्र्ा अभ्र्ासास 

आरंभ. 
मे १९३६ महारोगी सेिा मंडळाच्र्ा थिापिेस पे्ररणा : क ष्ठसेििे प्रिमच भारिीर् संथिेचें 

पिापयण. 
माचय १९३८ गाधंीिींच्र्ा आिेशाि सार थिाथथ्र् स धारासाठी पििारला आगमि : खोििािंा 

जििोबािंा भरि - राम - मूर्ति लाभली. 
१७ ऑतटोबर १९४० गाधंीिींिी जििोबािंा प्रिम सत्र्ाग्रही घोजषि केलें . ‘अभगंव्रिें’ प थिकािील पाचं 

व्रिािंर लेखि, ‘थिराज्र्शास्त्र’ प थिकाची रचिा. 
९ ऑगथट 
१९४२ } िेल-जििास : िजक्षणेच्र्ा चारी भाषाचंें अध्र्र्ि; लोकिागरी जलपीचा शोध; 

‘ईशािाथर्-िृजत्त’ चें लेखि ईशोपजिषिचें मराठी भाषािंर. ‘स्थििप्रज्ञ िशयि.’ 
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िे ९ ि लै १९४५ 
१९४५-४६ गीिाई शब्िािय कोशाची रचिा. 
१९४६-४७ ज्ञाििेिाचं्र्ा भििािर वचिर्तिका. 
२ एजप्रल १९४६-४८ स रगािं रे्िे जिर्जमि ३ िास भगंीकाम. 
१५ िािेिारी १९४८ ‘सेिक’ माजसकास आरंभ. 
१३-१५ माचय १९४८ सिय सेिा संघाची थिापिा. 
३० माचय १९४८ जििाजसिाचं्र्ा प िियसि आजण शाजंिकार्ास आरंभ. 
१५ ऑगथट १९४९ ‘सिोिर्’ माजसकास आरंभ ि संपािि. 
१ िािेिारी १९५० पििार आश्रमाि ‘काचंिम स्ति ि ऋजषशिेी’ चा प्रर्ोग. 
७ माचय १९५१ जशिरामपल्ली (आंध्र) स िाण्र्ासाठी पिर्ात्रा आरंभ. 
१५ एजप्रल १९५१ अशाजंि शमिािय िेलंगणाची पिर्ात्रा. 
१८-१९ एजप्रल १९५१ पोचमपल्ली रे्िे श्री. रामचदं्र रेड्डी िारा प्रिम शभंर एकराचंें भिूाि : भिूािर्ज्ञ 

श भारंभ. 
१९ िािेिारी १९५२ ‘िाममाला’ पद्याची रचिा. 
१९ जडसेंबर १९५३ िैद्यिािधाम (संिाल परगिा, जबहार) रे्िील मंजिराि पंड्ािंी हल्ला केला. 

जििोबाचंा एक काि र्ाि गेला. 
१८ एजप्रल १९५४ बोधगर्ा रे्िे समन्िर् आश्रमाची थिापिा. 
२० एजप्रल १९५४ िर्प्रकाश - जििोबाचंें ‘भिूाि-मूलक’ ग्रामोद्योग-प्रधाि, अवहसक िािंीसाठी 

िीिि समपयण.’ 
१० िािेिारी १९५५ ‘सामूजहक समाजध’ चें िशयि. 
२१ माचय १९५५ िगन्नािप रीच्र्ा मंजिर-प्रिशेास बंिी. 
१५ माचय १९५७ कन्र्ाक मारी रे्िे ग्रामथिराज्र्ाची प्रजिज्ञा आजण संकल्प. 
२३ ऑगथट १९५७ (मंिेश्वरम, केरळ) शाजंिसेिेची थिापिा. 
२१-२२ सप्टेंबर १९५७ रे्लिाल (किाटक) सियपक्षीर् ग्रामिाि पजरषि. 
१५—१९ ऑतटोबर जिश्विीडम्  आश्रमाची थिापिा. 
१ िोव्हेंबर १९५७ ‘िर्िगत् ’ चा प्रिम उद घोष. 
१ फेब्र िारी १९५८ (धारिाड) सिोिर्-पात्राची घोषणा. 
२८ मे िे ३ िूि १९५८ (पंढरपूर) प्रिमच पंढरप राि आगमि. २९ ला जिठोबाच्र्ा मंजिराि सियधर्तमर्ासंह 

प्रिशे. 
१ माचय १९५९ अिमेर िगाशरीफमधे मजहलासह प्रिशे : सिय-धमय प्राियिा. 
१३ माचय १९५९ काशी का िास (रािथिाि) ब्रह्मजिद्या मंजिराचें उद घाटि. 
११ ि लै १९५९ पीर-पंिाल साडेिेरा हिार फ टािरील चढाई. 
२३ सप्टेंबर १९५९ (पठाणकोट) प्रथिाि आश्रमाची पजरकल्पिा. 
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१९ मे १९६० वभडच्र्ा डाक के्षत्राि १९ डाकंूचे आत्मसमपयण. 
१५ ऑगथट १९६० (इंिौर, म. प्र.) जिसियि आश्रमाची थिापिा. 
िािेिारी १९६१ बोधगरे्ला ब द्धमजंिराि ‘धम्मपि ििसंजहिा’ पाठ. 
५ माचय १९६२ (लीलाबारी, आसाम) मतै्री आश्रमाची थिापिा. 
५ िे २० सप्टेंबर १९६२ पूिय पाजकथिाि (आिचा बंगला िेश) र्ात्रा. 
२५ एजप्रल १९६३ आरामबाग (प. बंगाल) स लभ ग्रामिािाचा अजिष्ट्कार. 
िूि १९६३ ‘क राण-सार’ चा उद घाटि समारोह. 
६ एजप्रल १९६४ (सेिाग्राम) म ्ि-जिणाई र्ोििेची घोषणा. 
१० एजप्रल १९६४ १३ िष े३ मजहिे ३ जििसािंिर प्रिमच आश्रम प्रिशे. 
१२ फेब्र िारी १९६५ भाजषक िंगलींच्र्ा शमिािय उपोषण. 
२४ ऑगथट १९६५ जबहारमध्रे् मोटरिे ग्रामिािािय िूफािर्ात्रा. 
८ माचय १९६८ कहलगािं (भागलप र जिल्हा) आचार्यक लाची थिापिा. 
११ सप्टेंबर १९६८ ‘अभगं व्रिें’ प स्थिकेच्र्ा’ अन्र् अभगंाची पूर्ति. 
२६ ऑतटोबर १९६८ बोधगर्ा ‘ऋगििे-सार’ च्र्ा जििडीची समास्प्ि. 
१५ ि लै १९६९ राचंी (जबहार) अष्टािशीच्र्ा जििडची समास्प्ि. 
२३ सप्टेंबर १९७० ब्रह्मजिद्या मंजिराि स्थिर राहण्र्ाचा जिणयर्. 
४ ऑतटोबर १९७० अमृि महोत्सि समारोह. 
७ ऑतटोबर १९७० के्षत्र-संन्र्ास िाहीर. 
१६ माचय १९७२ गं्रि-म स्ति. 
११ सप्टेंबर १९७३ उपिास-िािाचा श भारंभ. 
२५ जडसेंबर १९७५ िषयभराच्र्ा मौिाची समास्प्ि. 
३१ मे १९७६ गोहत्र्ा-बंिीसाठी आमरण उपिासाची िाहीर घोषणा. 
२२–२६ एजप्रल १९७९ गोहत्र्ा बंिीसाठी उपोषण. 
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