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णनवेदन
महािाष्ट्राचे णिल्पकाि या योजने तील हे एक पुस्तक
समािाला िागे करायिे. त्याला कायभप्रवण करायिे. हे संतांिे कायभ मोलािे. संत गाडगेबाबांनी ते

केले . आपल्या कष्टमय व्यक्तीगत िीवनातून ते बरे िसे जशकले . “माणूस” कसा आहे ? तो माणूस उरला
नाही. पण पुन्हा तो “माणूस झाला पाजहिे”. या तीन स्तरावर जविार करून संत गाडगेबाबांनी प्रत्यक्ष कृती
केली.

गावोगावी शाळा काढल्या धमभशाळा उभारल्या, त्यािबरोबर “जकतोडे ” (कीतभने) केले . त्यातून

सामान्य िनतेला आत्मोद्धारािा मागभ दािवणे साधले . संत गाडगेबाबांिी जशकवण शब्दबद्ध केले ली नाही.

ते स्वतः अजशजक्षत होते. म्पहणिे जलजहणे वािने त्यांना येत नव्हते , एवढे ि! आत्मज्ञान, समािजहतािी तळमळ
आजण व्यवहारािी नीतीपूरक घडण करण्यािी मे धा, प्रजतभा आजण कौशल्य त्यांिेिवळ होते.

अशा या संतािे हे िजरत्र प्रकाजशत करताना महाराष्ट्र राज्य साजहत्य संस्कृती मंडळाला आनंद होत

आहे . ले िकाने हे िजरत्र तयार करतांना अमाप श्रम घेतले . मुद्रक श्री. अनंत कामठीकर ्ांनी हे जलजित

टं कमुजद्रत करून सुबकपणे जसद्ध केले ्ा दोघांिेही आभार. मंडळािे सजिव, श्री. वडे ्ांनी हे पुस्तक त्वजरत
प्रकाजशत व्हावे म्पहणून िूप श्रम घेतले त्यांिेही आभार.

रजसक ्ा पुस्तकािे स्वागत करतील ही आशा.
णदनाांक :- १२.२.९८
(मधु कि आष्टीकि)
अध्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्य साजहत्य आजण संस्कृती मंडळ
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मनोगत
महाराष्ट्रािे समािवादी समािसुधारक संत श्री. गाडगेबाबा यांिे व्यक्क्तमत्व व कायाजवषयी मला

जवद्यार्थी दशेपासूनि कुतुहल राजहले आहे . पुढे मराठी वाङ्मयािा अ्यासक म्पहणून त्यांयायाजवषयीिे
अनेकांनी जलजहले ले साजहत्य मी वािून काढले . जनरक्षर असूनही आिार व जविारात र्थोडीही जवसंगती
िाणवली नाही. सुदैवाने अध्यापनािी संधी जमळाल्यावर संदभभ म्पहणून अध्यापनात गाडगेबाबा असति.

त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य साजहतय व संस्कृती मंडळाने ‘गाडगेबाबा : काल आजण कतृभत्व’ या पुस्तकािे

दाजयत्व माझ्याकडे सोपजवले तेव्हा मला अजतशय आनंद झाला. म. रा. साजहत्य संस्कृती मंडळािे तत्काजलन
अध्यक्ष कै. जवद्याधर गोिले यांनी अत्यंत जवश्वासाने माझ्यावर ही िबाबदारी सोपजवली. त्यांयाया आकक्स्मक

जनधनाने सगळयांनाि धक्का बसला. परंतु त्यांयाया बहु तेक योिना जवद्यमान अध्यक्ष मा. डॉ. मधुकरराव
आष्टीकर यांनी उिलू न धरल्यामुळे या कामाला काही िंडानंतर पुन्हा गती आली.

अर्थात ले िनािे कायभ वाटे ल जततके सोपे नव्हते , हे माझ्या लक्षात आले . गो. नी. दांडेकर, कै.

प्रबोधनकार ठाकरे , आिायभ अत्रे, प्रािायभ रा. तु. भगत इत्यादींनी गाडगेबाबांजवषयी जवपुल ले िन केले आहे .

त्या साधन सामग्रीिा उपयोगही करावयाि होता, तसेि माझ्या आकलनािी बािू मांडावयािी होती, आजण
ग्रंर्थ ले िनासाठी म.रा. साजहत्य व संस्कृती मंडळाने घालू न जदले ल्या मागभदशभन तत्वायाया कक्षेत राहू न ले िन

करावयािे तसेि मंडळािे एक सदस्य श्री.ना. धो. महानोर यांयाया योिनेिे उजिष्ट साध्य करावयािे होते ,
अशा अनेक मयादािे पालन करीत माझ्या परीने हे कायभ केले ले आहे . माझ्या समाधानात आपणही समाधानी
व्हाल हीि सजदयाछा!

म. रा. साजहत्य संस्कृती मंडळािे सन्माननीय सदस्य आजण माझ्या महाजवद्यालयािे मराठी जवभाग

प्रमुि डॉ. जव. स. िोग यांनी वेळोवेळी मला मागभदशभन करून ले िनासंबध
ं ी सतत पाठपुरावा केला.
ले िनकायभ सुरू असतांना एक दोन अशा अडिणी आल्या की आता हे कायभहोणे नाही अशावेळी डॉ. जव. स.

िोग व माझी सहधमभिाजरणी नागपूर जवद्यापीठ जसनेट सदस्या सौ. रोजहणी मे श्राम या दोघांनीही मला सावरून
घेतले याबिल मी त्यांिा कायम ऋणी आहे .

गाडगेबाबांयाया कमभभम
ू ीिा दौरा करून, आल्यावर मला गोजनदािे ले िन िास्त उपयुक्त वाटले .

वरूड (जि. अमरावती) येर्थील गाडगेबाबायाया नवसमािािे श्री. इंगळे , ब्रह्मपुरीिे प्रा. के. के. मे श्राम माझ्या

महाजवद्यालयािे प्रािायभ श्री. म. पांडे. माझे जमत्र प्रा. रमे श जहमंते, डॉ. रत्नाकर धामणकर व सौ. संध्या िाधव
या सवांयाया सहकायाबिल मी आभारी आहे .

म.रा. साजहत्य संस्कृती मंडळािे अध्यक्ष डॉ. मधुकरराव आष्टीकर, सजिव श्री. िंद्रकांत वडे सवभ

सदस्य आजण ओ.के. कॉम्प्युटरिे श्री. अनंत कामठीकर या सवांिे मी हार्ददक आभार मानतो.
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एक
नमस्काि माझा तया डे बूजीला
“गोपाला ऽ गोपाला ऽ दे वकीनंदन गोपाला” उ्या महाराष्ट्राला हा महामंत्र दे णारे डे बूिी कझगरािी

िाणोरकर म्पहणिेि महाराष्ट्रािे लाडके सुपुत्र संत गाडगे महाराि होत.

श्री. गाडगेबाबा, म्पहणिे जवदभायाया मातीला ललामभूत ठरले ला एक अनमोल जहरा! मानवते िा

उद्गाता ! दजलतांिा कैवारी ! दीनदु बळयांिा त्राता ! स्वयाछतेिा पुिारी !

गाडगेबाबांनी अक्षरांिी ओळि कधी केली नाही. अनु भव हे ि त्यांिे जशक्षण. िीवनाभूती आजण

श्रवणभक्तीतून बहु श्रुत झाले ला हा जनरक्षर जवद्वान !

भ्रमंतीने गाडगेबाबांना शक्ती जदली, संसारातील बऱ्यावाईटांिी ओळि करण्यािी बुद्धी जदली.

िनिीवन पारिण्यािी संधी जमळाली, म्पहणूनि जशवाजशव पाळणाऱ्या समािाला त्यांनी समरसतेिा मंत्र
जदला.

अंधश्रद्धा, रुढीपरंपरा यावर हल्ला करताना त्यांिी वाणी अजधक जतिट बनली. भक्तीिे रूरूर व दु ष्ट

प्रकार पाहू न हळहळणारे गाडगेबाबा भूतदयावादी संत होते.

बाबांनी झाडू िे तंत्र या दे शात रुिजवले . श्रमप्रजतष्ठा वाढजवणारा हा कमभयोगी महामानव होता; िराटा

धमािा बादशहा होता. लोकसंग्रहासाठी गाडगेबाबांनी कीतभनािे माध्यम जनवडले . ‘दे वकीनंदन गोपाल’ िा
गिर केला.

वैदर्ण दे िात ऋिमोचनािी ।
तुकािाम अवताि िजकाच्या वांिी ।
किी गाडगे , काठी, चचध्या तनु ला ।
नमस्काि माझा तया डे बूजीला ।।
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दोन
बालपि
जवदभातील अमरावती जिल्हातील दयापूर तालु क्यात शेंडगाव नावािे लहानसे िेडे भुलेश्वरी

नदीयाया तीरावर वसले ले आहे . शेंडगावला नागोिी परीटािे वास्तव्य होते. नागोिी श्रीमंत व स्य गृहस्र्थ
असून त्यास राणोिी, करािी व िानोिी अशी तीन मुले होती. राणोिींिा एकुलता एक मुलगा म्पहणिे
कझगरािी होय. वजडलोपार्दित िजमनीवर कझगरािी िैनसुिात िीवन िगत होता.

सामाजिक दृष्टीने परीट समाि अत्यंत मागासले ला, जनरक्षर, व दे वभोळा होता. अनेक दे वदे वतांिी

पूिाअिा या समािात जनत्यनेमाने होत असे. कुलदे वतांना िुष करण्यासाठी कोंबडी, बकऱ्यािा नैवद्य
े
दािजवला िाई. सोबति िरणामृत म्पहणून दारुिा उपयोग होत असे. नातलग व िातभाईंना मटनािे िेवण
जदले तर कुलदे वता प्रसन्न होते ही त्यांिी रुढ समिूत होती. समािबा् करण्यायाया भीतीने या प्रकाराला
कोणी जवरोध करीत नसत. आर्दर्थक क्स्र्थतीिा जविार न करता हे सवभ करावेि लागे.

कझगरािीयाया िीवनात हीि गोष्ट घातक ठरली. सामाजिक सुक्स्र्थतीमुळे गणगोत, िातभाई व

जमत्रमंडळीिी घरी सतत उठबस असे. हळू हळू तो दारुबाि झाला. दारुयाया व्यसनामुळे घरादारािी,
बायकोपोरांिी आबाळ झाली. श्रीमंती िे जदवस लवकरि पालटले , तसे नातलगही दू र झाले .

कझगरािीिा जववाह दापुरे गांवयाया हं बीरराव कोळसेकरांिी मुलगी सिुबाई सोबत झाला. या

दाम्पपत्यायाया पोटी २३ िेब्रुवारी, १८७६ रोिी महाजशवरात्रीयाया पवावर डे बुिीिा िन्म झाला. सिुबाईला

आधी झाले ली मुले वािली नाहीत. मजरआईिा कोप समिून जतने नवससायास केले . मरणायाया भीतीमुळे
मुलांिी नावे अप्रिजलत ठे वण्यािी जवदभात प्रर्था असल्याने त्यांनी मुलािे नाव ठे वले डे बू !

अशा पजरक्स्र्थतीत िन्मले ला डे बू म्पहणिेि मनु ष्ट्यमात्रांयाया सेवत
े ि दे व पाहणारा जनष्ट्काम कमभयोगी

श्री. संत गाडगेबाबा होय. अशाप्रकारे २३ िेब्रुवारी, १८७६ रोिी महाराष्ट्रायाया वारकरी संप्रदायायाया मुकुटात
जनयतीने एका महामानवािी भर घातली.

जवदभात पजरटांना वठ्ठी ककवा धोबी म्पहणण्यािा प्रघात आहे . लोकांिे कपडे धुवून उदरजनवाह करणे

हा पजरटांिा जपढीिात व्यवसाय आहे . िैनीिे िीवन िगणाऱ्या कझगरािीनी हा धंदाही इमानाने केले ला
नव्हता. तसाही िेड्यापाड्यात हा व्यवसाय मंदीति असतो. पण जपढीिात धंदा असल्याने कझगरािी व
सिुबाई कसेबसे तग धरून होते. अशा आर्दर्थक जवपन्नावस्र्थेत लहान डे बुिीिी आबाळ होत गेली.

कझगरािीवर िारही बािूंनी संकटांनी आरूरमण केले . दारु जपऊन शरीर िंगत गेले. िोकल्याने

शरीरात कायमिे घर केले . त्यांना किभबािारी होत असले ले पाहू न सगेसोयरे दू र पळाले . िमीन

सावकारायाया घशात गेली. िायला अन्न नाही. राहायला घर नाही. रावािा रंक होणाऱ्या वेदनांिा
कझगरािींनी दारुण अनु भव घेतला. सवभनाश झाल्यावर त्यांिे डोळे उघडले . पश्चताप झाला. या संकटातून
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सावरण्यािा त्यांनी प्रयत्न केला. शेवटी नाईलािाने शेंडगाव सोडू न मावसभावाकडे कोतेगावला आश्रयाला
िाऊन राजहले .

झाली.

कझगरािीिे जदवस कोतेगावलाही पालटले नाहीत. र्थोडीिार सिुबाई व डे बिीिी सोय तेवढी

कझगरािीस मृत्यू िवळ जदसू लागला. मरताना ते डे बल
ू ा म्पहणाले , “िलमभर मजरमाय अन्

मातामायला कोंबडे , बकरे कापले . विताले कोनी उभे रा्ले नाइ, िवळ पैसा होता तोवरी सगेसोयरे िुप
होते, दारु ्यायला सगळे होते , आता मुिी गंगािल घालायला कुत्रा दे जिल नाही.” वजडलांिे हे शेवटिे
शब्द डे बि
ू ीयाया भावी िीवनाला आकार दे णारे मूलमंत्र ठरले .

नवरा िाटे वर जिळला असताना सिुबाई नेटाने संसार करु लागली. मुलगा डे बू आजण पती हे जतिे

सवभस्व होते. कझगरािींना, ती िगण्यािा धीर दे त असे. पण त्यांनी मनाला लावून घेतले ले होते. मरणासन्न

अवस्र्थे त त्यांनी सिुबाईला तळमळू न म्पहटले ”, तुला अन् डे बूला म्पया दु ःिात लोटलं , आता एक गोष्ट ध्यानात
ठे व. डे बू मोठा व्हईल, तो कुठं राहील, काय करील मले माजहत नाही. मातर एक कर त्याले या दे वीदे वतांिे
नादी लागू दे ऊ नको. आन् दारूकडे वळू दे ऊ नको.” असे जनवाणीिे बोलू न कझगरािीनी त्या मायले करांना
अनार्थ व बेघर अवस्र्थेत सोडू न िड अंतःकरणाने िगािा जनरोप घेतला.

सिुबाईिे माहे र श्रीमंत होते. वजडलाकडे साठ पासष्ट एकर कसदार िमीन होती. आई वजडलांिी

सिुवर भरपूर माया होती. जनष्ठेने ती नवऱ्यासवे सवभ दु दभशा भोगत राजहली. मानी स्वभावामुळे बापभावापुढे
जतने हात पसरला नाही. नवऱ्यास सवभस्व मानून पतीसेवा करीत राजहली. पण जनयतीने कझगरािीना उिलले .
त्यांयाया अकाली मृत्युनंतर लहानग्या डे बुिीला घेऊन सिुबाई माहे री दापुऱ्यास आली. डे बू तेव्हा सहासात

वषािा होता. दापुऱ्यात वृद्ध आिा-आिी होती. पूणभ कारभार िंद्रभान मामा पहात असत. अनार्थ झाले ल्या
मायले करास मामायाया घरी आश्रय लाभला.

काही जदवस सुिसमाधानाने गेले. पण हळू हळू कौजिका मामीयाया स्वभावात बदल घडू लागला.

मोठी जवधवा नणंद व जतयाया मुलाला पोसण्यािी िबाबदारी िन्मभर आपल्यावर आली हे त्या बाईला कळू न
िुकले . सिुबाई शहाणी होती. बसून िायिे नाही हे जतने ठरजवले .

सिुबाई शोक जवसरून कामाला लागली. जतने पहाटे ि उठावे, दळणािे टोपले घेऊन िात्यावर

बसावे. पायलीिे दळण दररोि करावेि लागे शेणपाणी व दाणािारा करण्यासाठी गडी असला तरी घरािे
सारवण जतला करावे लागे. घरिी सवभ कामे लवकर आटपून डे बि
ू ेही करायिे यात सिुबाईने स्वतःला
झोकून जदले .

कझगरािीयाया वाईट जदवसात सिूबाईने संसार उभा केला होता. मोलमिुरीिी सवभ कामे ती

करायिी. परीट समािािे धुण्यािे शास्त्र जतने अवगत केले . शेतातील मळणी, कापणी, कनदण, सवभ ढोरागत
ती करायिी. माहे री भावायाया घरी उभा िन्म काढायिा असल्याने पायात कभगरी पडल्यागत जदवसभर ती

कामात िुंपले ली असायिी. नणंद भावियीत र्थोडं दु ःिलं िुपलं तरी त्यािा बाऊ न करता आले ल्या
जदवसाला ती जधटाईने सामोर िाई. डे बस
ू ाठी जतला सारे सहन करावे लागे. िंद्रभान व कौजिका डे बल
ू ा कधी
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प्रेमाने गोंिारीत तर कधी रागावत. त्यांनाही बळीराम नावाि एक मुलगा होता. बळीरामला सांभाळण्यािा
संपूणभ भार डे बव
ू र असे. बळीराम व डे बू यांना एिादी वस्तू दे ताना मामी नेहमी दु िाभाव करीत असे.
मामािाही रोष कधी ओढवून घ्यावा लागे.

सिुबाई दळताना सुंदर ओव्या म्पहणायिी. अंर्थरुण सोडू न डे बन
ू े आईयाया मांडीवर डोके टे कावे व ते

सवभ ग्रहण करावे. त्या त्याला सहि पाठ होत. एिादा हट्ट डे बन
ू े धरला तर सिुबाई त्यास समिावून सांगे.

अनार्थ असणाऱ्या डे बव
ू र सवभ संस्कार करण्यािी िबाबदारी िक्त सिुबाईवर होती. या माऊलीने ती
समर्थभपणे उिलली. जतयाया प्रत्येक कामात डे बू मागोमाग असायिा. काम करता करताि ती डे बल
ू ा

म्पहणायिी, ‘काम करत रहावे, िुकट िाऊ घालावं लागते असे म्पहणण्यािी पाळी कोनावर येऊ दे ऊ नको.’
डे बल
ू ा मोठा करण्यात व शहाणपण जशकजवण्यात सिुबाईने आपले मातृत्वािे पूणभ कसब पणास

लावले . जशवािीयाया यशात िसा जििाऊिा वाटा तसा डे बयाू या कायात सिुबाईिा ठसा उमटले ला जदसतो.

आता डे बि
ू ीिे वय शाळे त िावयािे होते . त्यायाया बरोबरीिी मुलं शाळे त िाऊ लागली. जशक्षणािे

नाव घेतले तर मामी रागावली असती कदाजित मामालाही आवडले नसते. आिा-आिीही काही बोलले
नाही. जबिारी सिुबाई मूग जगळू न ग्प बसली. डे बून आईिे मन ओळिले . िेवताना मामीने उणेदुणे केले

की रात्री मायेयाया कुशीत जशरून तो सगळे सांगते असे. सिुबाई त्यािी समिूत काढी. वेळीि पजरक्स्र्थती

ओळिून डे बूने स्वतःला कामाला बांधून घ्यायिे ठरवले . घेतले ला जनणभय योग्य नसला तरी नाईलाि होता.
दु सरे जदवसापासून डे बू मामािी गुरं रािायला िाऊ लागला. गुरािी िीवनात प्रवेश करताना

डे बल
ू ा काय वाटले असेल? जशक्षण प्रसारािे कायभ सातत्याने करून लोकांयाया मनातील अज्ञान मळ दू र
करणाऱ्या गाडगेबाबांना स्वतः मात्र जनरक्षरि राहावे वाटले असेल काय? काळापुढे कोणािे िालत नसते
हे ि िरे . डे बूने गुरािी व्हावे हा काळािा मजहमा होता.

डे बस
ू ोबत त्यािे गुरािी जमत्र असत. त्यात गोवारी, महार, रािपूत, गोसावी अशा अनेक िातीयाया

गुरािी सवंगड्यािा समावेश होता. सवांिी गुरे नदीकाठी एकत्र झाली की िरण्यासाठी जहरव्या कुरणावर
सोडली िात. इकडे यांयाया उनाडक्या सुरु होत. कधी झाडािाली बसावे, झाडावर िढू न िेळावे, नदीत
डु बावे, मनसोक्त मारपीट करावी, काठी िालवावी, जवजवध िेळ करावे, दु पारिी न्याहारी करावी. सायंकाळ
होताि गुरे घराकडे वळवावी हा त्यांिा जनत्यरूरम होता.

गुरामागे अनवाणी जिरताना पायात काटे रुतत. िोरून काढावे, लं गडावे व पुन्हा गुरामागे िावे.

डे बल
ू ा वहाणा कधी जमळाल्या नाहीत. गुरामागील स्वयाछं द िीवनाने सुि दु ःिािा जवसर पडत गेला.

दापुऱ्याला गावाशेिारी एक महादे वािी कपड होती. कपडीवर किरा तण वाढले ला होता. कििे याया

झाडायाया आडोशाला असल्याने गावकऱ्यांिे दु लभक्ष झाले होते. जतकडे कोणीगी जिरकत नसत. या
महादे वायाया कपडीनेि डे बयाू या िीवनाला एक जवलक्षण कलाटणी जदली.

कझगरािीयाया वागण्याने सिुबाईिा कल दे वधमाकडे वळले ला होता. तोि वसा डे बम
ू ध्ये उतरला.

डे बन
ू े सवंगड्यायाया मदतीने कपडीवरील गवतकिरा बािूला केला. सभोवतालिी िागा व पजरसर स्वयाछ

अनु क्रमणिका

केला. शेणामातीिे कशपण घातले . आंघोळ करून ओंिळीत पाणी घेऊन ओले त्यानी कपडीला अजभषेक करीत.

अठरा पगड िातीिे सवंगडी एकत्र येऊन दे वािे भिन करीत. नाना िातीिी मुले होती, उि-जनि भेदाभेद
जवसरून िक्त आपली ‘गुरािी’ िात पाळत. जशवाजशव ही सामाजिक संकल्पना त्यांना कधी जशवली नाही.
दु पारी सगळे एका पंक्तीला बसत. एकमे कािे गाठोडे सोडू न भाकरी िात. आपण िगावेगळे वागत आहोत

असे कोणासही वाटत नसे. यासाठी सायंकाळी घरी बोलणी िावी लागली तरी त्यािी कोणी पवा केली नाही.
जशवाजशव पाळू नये हा पाठ पूणामाययाया साक्षीने महादे वायाया कपडीसमोर कळत नकळत या गुराखयांनी डे बयाू या

साजिध्यात जगरवला. वणभव्यवस्र्थेयाया िौकटीवर गाडगेबाबांनी केले ली सामाजिक समरसतेिी ही पाया भरणी
होती.

गुरािी िीवनात डे बि
ू ी अनेक कामात पारंगत झाला. नदीयाया पात्रात गुरांिी शेपटी धरून िाता

िाता पट्टीिा पोहणारा झाला. त्यायाया बेधडक वृिीमुळे एकदोनदा बुडण्यािा प्रसंगही उद्भवला. गाईगुरांयाया

स्वयाछते बरोबर त्यांयाया िाण्याजपण्यािी अजध काळिी घेतल्यामुळे ती निरे त भरू लागली. यामुळे मामामामी डे बव
ू र िूष झाली.

डे बि
ू ीिी अंगकाठी मिबूत व दणकट होती. तो वयायाया मानाने र्थोराड जदसे. अंगात िपळाई मात्र

भरपूर होती. गुरांना मे रेला लावले की यांिे िेळ सुरु होत. गोट्या, जवटीदांडू, आट्यापाट्या, कवड्या इ.

िेळात तो प्रवीण झाला. अंगरिा काढू न कुस्तीसाठी मैदानात उतरला की पाहता पाहता पुढयायाला
लोळजवण्यािे सामर्थयभ त्यायाया अंगी होते.

मामाकडे नाही म्पहणायला उणेदुणे होत असे. डे बि
ू ी गुरे घेऊन बाहे र पडला की सुटायिा. पण

त्याला आईिी काळिी वाटे . सिूबाई कमालीिी सहनशील होती. ती जबिारी स्वतःपेक्षा मुलाकडे अजधक
लक्ष दे ई. जदवसभर घडणाऱ्या घटनांिी दे वाणघेवाण मायले क रात्री झोपतांना करीत. बरे असले तर हसणे
जिदळणे िाले नाहीतर अश्रूंना वाट मोकळी करून जदली िाई.
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तीन
र्जनाचा छां द
डे बि
ू ीला भिनािा छं द या वयात लागला. त्यािा स्वर उिम होता. तुकारामािे दोन िार अभंग

त्याला पाठ होते. उिम िालीवर िड्या आवािात तो गात असे. हळू हळू त्यािी गावभर वाहवा होऊ लागली.
दर शजनवारी ककवा एकादशीयाया जदवशी गावकरी भिन करण्यास एकत्र िमले की हटकून डे बूला जनरोप

िाई. इतरांना भिन सांगत असे. त्यािे श्रवण व मनन िांगले असल्याने भिन ऐकता ऐकताि तो गाऊ लागे.

ऐकले ले पटकन लक्षात राहात असे. या श्रवणभक्तीिा पुढील आयुष्ट्यात मोठा िायदा झाला. भिन
म्पहणण्यात तो वाकबगार झाला. िवळपासयाया गावी भिन मंडळीबरोबर डे बि
ू ी िाऊ लागला.

त्यायायाजशवाय भिनािा िड रंगत नसे. भिनकऱ्याबरोबर वरिेवर बाहे र िावे लागले की घरिी कामें अडत.

मामी रागावे. आईला बोलणी िावी लागत. डे बूिे भिनप्रेम घरी कोणासही आवडत नसे, पण यािा
यक्त्ककित पजरणाम त्यायायावर झाला नाही. भिनािा डे बल
ू ा छं द िडला. भिन माध्यमातून तुकारामायाया
अभंगािी ओळि पटली. ही सार्थ िीवनभर जटकून राजहली.

डे बू बारा, तेरा वषािा झाला. गुरे रािणे , शेतावर िाणे, काबाडकष्ट करणे , भिन करणे आजद तो

जनत्यनेमाने करी.

एकदा िंद्रभान मामा सिुबाईला म्पहणाला, ‘डे बि
ू ी िलमभर ढोरि वळीत राहाणार आहे काय?’

सिुबाईला नवल वाटले .

“मंग काय करील तो?”
“वावरात आऊतं हाक्याले िला म्पहणावं आमासंग” सिुबाई सुिावली. मामानी स्वतःि म्पहटल्यामुळे

डे बल
ू ाही बरे वाटले . तो मामाबरोबर कामं जशकायला शेतात िाऊ लागला. नवीन काम जशकताना त्याला
हु रूप वाटे . आिवर गाईगुरांशी पजरजित असले ला डे बू शेतीयाया कामात रमून गेला.

मामाने त्याला नांगर िालजवणे जशकजवले . त्यािे सवभ कसब अवगत झाल्यावर पाठोपाठ कुळपणी,

विरणी तो जशकू लागला. एकामागून एकेक पायरी िढत डे बू शेतीिी पूणभ कामे करू लागला. पावसाळा

सुरू झाला की पेरणीकडे अजधक लक्ष द्यावे लागे. कपाशी, ज्वारी, हरभरा, गहू आजण इतरही आंतरजपकं कशी
घ्यावी हे तो मामाकडू न जशकला. डे बि
ू ी शेतीवर अजधक वेळ राबत असे. अंगकाठी बरी होती. उत्साह दांडगा

होता. कामािी जिि होती. तो सवभ कामे करु लागला. काळया आईयाया पोटातील शास्त्र अवगत होऊन तो
पटाईत होताि मामा जनकश्चत झाला. शेतीयाया कामािी पूणभ िबाबदारी डे बूवर आली. त्याने त्यात कुिराई

केली नाही. शेतीिी मस्त मशागत केली. पाऊस उिम झाला की, जपकं अजधक येत. शेती िांगली जपकू
लागल्याने घरातली बरकत वाढली. मामाकडील सवभ मंडळी डे बूवर िूष झाली.
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जवदभात तेव्हा जशक्षणािा िार प्रसार झाले ला नव्हता पण शाळा होत्या. दापुऱ्यालाही शाळा होती.

डे बि
ू ीला ‘शाळे त िा‘ असे कोणी म्पहटले ि नाही. आईला समित नव्हते. मामानी शेतीकाम जशकजवले पण
शाळे िे नाव काढले नाही.

ज्या वयात िार-दोन मुलांसोबत वगात बसून मास्तरिा मार िायिा त्यावेळी तो गुरािी जमत्रांबरोबर

कुस्तीिे िड लावत असे, नदीत डु ं बत असे. रे तीत काठीने रे घोट्या ओढत असे. गुराखयािी काठी हीि त्यािी
पेन्सील होती. काळया आईयाया पाटीवर नांगरािी ले िणी करून तो रे घोट्या ओढत राजहला. पुस्तकांिे ओझे
पाठीवर वाहाण्याऐविी िांद्यावर नांगर विर घेऊन िाऊ लागला.

जदवसभर बैलांयाया पाठीमागे औत िालवताना डे बि
ू ी तुकारामािे अभंग गुणगुणत असे. त्यामुळे तो

उिम भिनकारी झाला पंिरूरोशीत भिन मंडळीसोबत तो िाऊ लागला. कोतेगावला गेला की कझगरािीिा
मुलगा व शेंडगावला गेला की िानोिी व राणोिीिा नातू म्पहणून लोक कुतुहलाने न्याहाळीत. अनार्थ समिून
काही लोकं दयाही दािवायिा प्रयत्न करीत, पण डे बूिी नकार दे त असे.

दापुऱ्यािवळ सांगवी नावािे गाव असून त्यायाया जशवेला लागून िंद्रभानिीिे एक शेत होते. जतर्थे

कापसािी रािण करायला िावे लागे. एकदा िांदण्यारात्री डे बू एकदोन जमत्रांना घेऊन गेला. ते सवभ
कडु कलबायाया झाडावर िढू न बसले . शेतावर िौिेर निर घालू लागले . मध्यरात्रीयाया सुमारास सांगवीयाया

बािूने वीस पंिवीस िणांिे टोळके आलें . शेतातील बोंडे कापूस वेिू लागले . डे बू लालीलाल झाला. िोरांना
हाकारु लागला. एकट्यािा जनभाव त्यांयायापुढे लागणार नाही म्पहणून जमत्रांनी डे बस
ू ग्प बसजवले .
डोळयादे ित कापूस िोरला िात होता. तरीही तो हतबल होता. सवभ शांत झाल्यावर जतघेही घरी पोहोिले .

कापूस डोळयादे ित िोरला गेला यािे िार वाईट वाटले . िोरी सारखया वाईट प्रवृिीला जवरोध करताना
डे बल
ू ाि बोलणी िावी लागली होती. कारण माल िोरला गेला तरी िाले ल पण डे बि
ू े बरे वाईट झाले असते
तर! मामा जिडला तर सिुबाईने समिावून सांजगतले . प्रजतकार करण्यािी कहमत कोणाति नव्हती. रागाने

लालबुद
ं झाले ला डे बू कसाबसा झोपी गेला. पहाटे लवकर उठू न आपल्या मनातील व्यर्थांना त्याने

कििेिालयाया महादे वािवळ मोकळी वाट करून जदली. भिनािा छं द असा िोपासला िात असतानाि
कपडीनेही डे बूला आधार जदला.
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चाि
णववाह
डे बू आता वयात आला. त्यावेळेस जवदभात बाल जववाहािी प्रर्था होती. त्यामुळे डे बूिे लग्नािे वय

कधीि झाले ले होते. सिुबाईला त्यायाया लग्नािी काळिी होती. जतयाया मनात असले तरी ओठावर
आणण्यािी कहमत होत नव्हती. डे बू सोळा सतरा वषािा झाला. मूळ शरीर कष्टाने सुदृढ व जपळदार झाले

होते. ज्वानीिी िकाकी िेहऱ्यावर झळकत होती. जमसरुड िुटले होते. तसा डे बि
ू ी वय, रुप, कष्ट कशातही
कमी नव्हता. पण त्यायायािवळ स्वतःिे म्पहणून काय होते ? तो िपत असले ले शेत मामािे, राहाते घर मामािे,
सवभकाही मामािे होते. स्वतःिे म्पहणून काहीही नसताना लग्नािा जविार कसा करावा. पैका अडका नव्हता.

िमीनीिा तुकडा नव्हता. वजडलांिी सवभ संपिी दारु, आिारपण व किात गेली होती. आईसुद्धा मामाकडे ि
िपत होती.

एकदा धीर एकवटू न सिुबाईने िंद्रभानिीकडे डे बयाू या लग्नािा जवषय काढला तेव्हा, “माझा शब्द

आपल्या िमातीत कोन िाली पडू दे ते काय? नावि का्ाले घेता? माले आदु गरि कां बा नाही सांजगतलं ?
या वखतापयंत तर डे बि
ू ीला एिादं पोरंगही झाल्ल असतं! ! आता बाति तर मुलगी दारात आणून उभी

करतो, मुलगी, मुलगी कोन्या झाडािा पाला?” असे म्पहणून िंद्रभानिीने डे बयाू या लग्नािी तयारी िालवली.
सिुबाईिा िीव भांड्यात पडला.

िंद्रभानमामा िूप जठकाणी जिरला. डे बल
ू ा आपली मुलगी दे ण्यास कोणी तयार झाले नाही. त्यांनी

िूप िटपट केली. एिाद्या स्र्थळावरून परतताना िंद्रभानिीिा पडले ला, दमले ला िेहरा पाहु नि सिुबाई
काय ते समित असे. “आपला मुलगा कुंवाराि राहील काय?” ही किता जतला ग्रासत होती. डे बि
ू ी मात्र
जनकश्चत होता. कुठले ही कायभ िेंव्हा व्हायिे तेंव्हाि होते यावर त्यािा जवश्वास होता.

सिुबाईिे आईवजडल म्पहातारे होते. त्यांनाही नातवािी व मुलीिी काळिी होती. त्यांयायापाशी

डे बयाू या लग्नािी गोष्ट सिुबाईने काढली तेव्हा जतिे वडील हं बीरराव म्पहणाले , “मंग हे घरदार कोनािं होय?

गात्यािा गळा अन् राबत्यािा मळा! इतला डे बू िपते , वावरात िाते , कष्ट करते , हे का्ािं लक्षन होय? र्थो
काय कोना ऐऱ्यागैऱ्यायाया घरी िपून राजहला काय? िपेल तो िाईल.”

हं बीररावािे हे तत्वज्ञान लोकांना रुिले नाही, डे बि
ू े लग्न हा ििेिा जवषय झाला. अमरावती

जिल््ात वठ्ठी िमात तशी जवरळि. एिादी मुलगी पसंत केली की, नंतर कळवू असा शब्द घेऊन िंद्रभानिी
जनघत. नंतरिा सांगावा मात्र येत नसे.

शेवटी कमालपूरिे धनािी िल्लारकर आपली मुलगी डे बस
ू द्यायला तयार झाले . धनािी गरीब

माणूस, र्थोडीशी शेती होती. लोकांिे कपडे धुण्यायाया वजडलोपार्दित धंद्यावर गुिराण करी. डे बि
ू ीला
धनािीने पाजहले होते. मुलगा व्यवहारी व सज्जन आहे हे त्यांयाया लक्षात होते. त्यांना कुंताबाई नावािी आठ

वषािी मुलगी होती. बायकोिा जवरोध असल्याने धनािी जतला म्पहणाला, “अवो, घरादाराले काय करतं?
जकतीकही घरदार असलं , अन् नवरा नबळा असला तर घरदार काय िाटावं लागतं? र्थे काई नाई म्पया िवाई
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पा्ला, भला उमदा आहे . त्यायाया भरवश्यावर मले माही मुलगी द्यायिी. असन नजशबात तर घरदार उभं
रा्ले कोनता वेळ लागतं म्पहनावं?”

धनािीयाया बायकोने या लग्नाला संमती दे ताि कमालपूरयाया कुंताबाईशी डे बि
ू ीिा जववाह पार

पडला. सवांना आनंद झाला. िंद्रभानिीनी मोकळया मनाने भायायायाया लग्नािा ििभ केला. गाविेवण झाले .
सगेसोयरे पांगले . डे बि
ू ीिे गृहस्र्थाश्रमी िीवन सुरु झाले .

डे बि
ू ीयाया लग्नप्रसंगी सिुबाईला नवऱ्यािी तीव्र आठवण झाली. एक डोळा रडत होता तर एक

उत्साही होता. मुलगा उिवल्यािा आनंद जतला लपवता आला नाही.

पण डे बि
ू ीयाया लग्नािे किभ उभे राजहले . ते िेडण्यासाठी घरिे दोन गोऱ्हे जवकण्यािे ठरले , मामा

व हं बीरराव यासाठी तयार होते.

एक जदवस डे बू शेतावर िायला तयार झाला तेव्हा हं बीरराव म्पहणाला, “बाबू गोऱ्हे जवकून सावकारािे

किभ िेडू या कां?”

“मंग म्पहातारा बैल र्थकला, त्यायायािागी औतािे काय िुंपाल?” डे बि
ू ी म्पहणाला.
“मंग र्थो र्थकला बैल तरी कसायाला जवकून टाका” िायला काळ, अन् धरतीला भार!

आहो!”

क्षणभर हं बीररावाकडे पाहात डे बि
ू ी म्पहणाला, “मले ि बािारात उभं करा! मी तरी िायला काळि
डे बयाू या युक्क्तवादापुढे हं बीरराव बोलला नाही. मामाही हताश झाला.
शेवटी डे बन
ू ेि म्पहटले आपण अजधक मे हनत करू. किािी काळिी करु नका. आजण शेतावर अजधक

राबता सुरु झाला.

डे बि
ू ीयाया लग्नानंतर िंद्रभानिीयाया मुलािे बळीरामािे लग्न झाले . त्यापाठोपाठ त्यांयाया दोन्ही

मुलींिी लग्ने आटोपली. अशाप्रकारे िार वषात लागोपाठ िार लग्नांनी किािा डोंगर उभा राजहला.
िंद्रभानिीने कोणत्याि लग्नात कुिराई केली नाही, हात आिडता घेतला नाही. प्रत्येक लग्नात जतडके
सावकराकडू न किभ काढले .

जपकं आली. सावकारायाया किात गेली. तशाति १८९६ व १८९९ साली जवदभात पीक आले ि नाही.

िाणारांिी संखया वाढली. नातवंडानी घर भरु लागले .

डे बि
ू ीिे शेतात कष्ट सुरु होते. बळीरामही मदत करु लागला. मुलं राबतात, शेतं जपकवतात हे पाहू न

िंद्रभानिींिे कामाकडे दु लभक्ष झाले . घरािा संपूणभ भार डे बि
ू ीवर येऊन पडला.

अनु क्रमणिका

किभ!

िंद्रभानिीिे िुने घर िीणभ झाल्याने जवटामातीिे नवीन घर उभे करायिे ठरजवले . त्यासाठी पुन्हा

िंद्रभानिी जनरक्षर माणूस. तो सावंगी दु गड
भ यायाया जतडके सावकाराकडू न किभ घेत असे. त्याने

जहशेब कधी पाजहलाि नाही. त्याला तो कळलाही नसता. किभ काढणे एवढे ि त्याला माजहत. व्यािावर व्याि
वाढत गेले. किािी परतिेड करणे कठीण झाले .

एकदा जतडके सावकारांिे बोलावण्यावरून िंद्रभानिी दु गभडयाला गेले. सावकाराने हसून त्यांिा

सत्कार केला. सोबत पंक्तीला बसवून घेतले . सावकार मोठ्या गोड वाणीिा होता. इकडयाया जतकडयाया,
शेतापाण्यायाया ग्पा झाल्या. हळू ि तो िंद्रभानिींना म्पहणाला, ‘आपण घेतले ल्या किािा जहशेब सांगू काय?’
िंद्रभानिी घाबरले . त्यांना सावकारायाया किािी कल्पना होती. पण इतके जदवस िकार शब्द न

बोलणारा सावकार आि अस कां वागतो यािी िाणीव होताि ते अस्वस्र्थ झाले .

जदवाणिी वजहिाते घेऊन आला. आिपयंत िंद्रभानिीकडू न काही आले ि नाही. यािा त्याने पाढा

वािला व रक्कम सांजगतली. व्यािासकट िवळपास सतराशे रुपयािे किभ होते. एक दोन आकडे सावकाराने

िाणून बुिून जलजहले नव्हते . माणुसकीपुढे पैशाला ककमत नसली तरी िंद्रभानिीने त्यािी आठवण करून

जदली. शे-दोनशे रुपये कमी होईलसे वाटले . पण सावकार धूतभ व िाणाक्ष होता. शेवटी किािा आकडा
सोळाशे पंिेवीस रुपयावर येऊन र्थांबला.

सोळाशे पंिेवीस! िंद्रभानिींना घेरी आली. सावकार म्पहणाला, ‘मी तुम्पहाला आताि परतिेड करा

असे म्पहणणार नाही पण माणसािा काय भरवसा तुझ्यामांगं तुझ्या मुलानं किाला नकार जदला नाही तर?”

सावकारापुढे िंद्रभानिी बोलला नाही. िजमनीिे गहाणपत्र तयार करण्यािे ठरले . दु सरे जदवशी

मूर्दतिापूरला गेले आजण सोळाशे पंिेवीस रुपयासाठी डे बि
ू ी मशागत करीत असले ली दापुऱ्यािी संपूणभ
छ्पि एकर िमीन तीन वषायाया कराराने गहाणिेड म्पहणून रीतसर कागदपत्र तयार करूनि परतले .

ही वाता घरी कळू न दे ण्यािी मामांनी दक्षता घेतली असली तरी सवांना माजहत झाले . आिपयंत

जतडके सावकाराने याि मागाने गोड बोलू न जकतीतरी भोळयाभाबड्या शेतकऱ्यांयाया िमीनी हडपल्या होत्या.
लोक आपआपसात कुिबुिू लागले की, ‘मगरीने माजणक जगळले !’

तसे पाहता िंद्रभानिी व जतडके सावकारािी घजनष्ठ मैत्री होती. पण पैशापुढे मैत्री कवडीमोलािी

असते हे ि िरे .

डे बि
ू ीला हे समिल्यावर मामांशी त्यािे भांडण झाले . बळीराम, मामी, हं बीरराव, आिी व सिुबाई

सवभि िंद्रभानवर तुटून पडले .

िंद्रभान सावकारापुढे नमला. घरयायापुढेही हात टे कून म्पहणाला, ”पा्रे बाबू, म्पया तर ले हू न दे ल्ल!

आता करा तुमाले काय करता यीन र्थे.”

अनु क्रमणिका

डे बन
ू े मामाला धीर जदला. आिा-आिीला व मामीला समिावून सांजगतले . िूक माणसायाया हातूनि

होते. ती आता जनस्तारली पाजहिे. िे व्हायिे ते झाले आहे . सावकाराने आपला घात केला असला तरी

आपली िमीन सोडवून घेतलीि पाजहिे. त्यासाठी ‘दोन िार वषभ िास्त कष्ट करू. दोन घास कमी िाऊ,
पण किभ िेडू , किता नको, ” डे बि
ू ीने सवांना धीर जदला.

घरातील सवभ मंडळी नव्या उमे दीने कामाला लागली. शेतात अजधक िपू लागली. ििात काटकसर

सुरु झाली. सणवार, गोडधोड कोंबडीबकरे बंद झाले .

भायायािे धीरािे शब्द ऐकून िंद्रभानिीला बरे वाटले . पण घरािी दै ना पाहू नि तो िंगला. या सवभ

पजरक्स्र्थतीला स्वतःला िबाबदार धरु लागला. किामुळे अंतरंगाला झाले ली ििम िूप जिव्हारी झोंबली.

ती बरी होऊ शकली नाही. तो मनाने ििला. िेहऱ्यावर अवकळा आली. अंगात बारीक ताप राहू लागला.
तो अंर्थरुणालाि जिळला.

सावकार व आम्पही पाहू न घेऊ असे डे बूिी मामाला सांगे पण त्यास िूप कामे पडतात हे तो पाही.

उपाशी तापाशी पोरं शेतात िपतात हे िंद्रभानिीना बघवेना.

‘आपल्यामुळे हा प्रसंग ओढवून, घरािे मातेरे झाले ’ असे िंद्रभानिीना वाटत राहीले . प्रकृतीने तो

क्षीण होत गेला. अिपाणी सुटले . आजण एक जदवस त्याने िगािा जनरोप घेतला.

सावकारायाया किापोटी, िािापोटी मामािा बळी गेला ही गोष्ट डे बि
ू ीला अजतशय लागून राजहली.
आजण, अन्यायायाया प्रजतकारार्थभ एक संघषभमय िीवनािी मुहूतभमेढ रोवली गेली.

अनु क्रमणिका

पाच
सावकािािी सांघर्ण
मामायाया जनधनानंतर डे बि
ू ीने सवांना सांभाळण्यािी िबाबदारी नेटाने पार पाडली. सवांना घेऊन

तो शेतीिी कामे करु लागला. बळीरामिी बायको घरकाम सांभाळू लागली. म्पहातारा हं बीरराव शेतीिी रािण

करी. घरगड्यांिी सुट्टी करण्यात आली. डे बि
ू ीने कठोरतेने घरििाला आवर घातला. पैसा अडका िमवून
सावकारािे किभ िेडू न मामािे शेत बळीरामयाया हवाली करणे हा एकि ध्यास त्याला लागला.

सुगीिे जदवस आले की डे बूिीिे जहशेब सुरु होत. होणाऱ्या ज्वारीपैकी जकती घरी ठे वायिी, जकती

जवकायिी, जकती सावकाराला द्यायिी यािे जहशेब होत. कापूस व इतरही जपकांिे आरािडे होत. जकमान
ििभ बािूला सारून बाकी सावकारायाया घरी िाई.

मरतेसमयी मामाला जदले ला शब्द पाळण्यासाठी तो धडपडू लागला. वजडलांिे लाडकोड त्याने

पाजहले नव्हते , अनु भवले नव्हते. जपतृप्रेमाला पोरका झाले ला डे बि
ू ी िो काही तो िक्त मामामुळे, हे जवसरणे
शक्य नव्हते. म्पहणूनि मामायाया अकाली मृत्युिी सल अजधक बोिरी होती.

अशाि एका हं गामात िळे तयार झाले . जपकांिी मळणी झाली. कापूस, ज्वारी, तूर घेऊन डे बूिी

सावकारािे घरी गेला. सावकारायाया माणसांनी ते धान्य कोठीत पोिते केले .

सवभ सोपस्कार आटोपल्यावर डे बि
ू ी सावकाराला म्पहणाला, “हे इतलं पावलं , अशी पावती दे िा!”
सावकार आश्चयाने पाहू ल लागला. सवांना नवल वाटले . सावकाराला आिपयंत कोणी पावती

माजगतली नव्हती, आजण पावती दे णे ही जतडके सावकारािी पद्धत नव्हती. सवभ व्यवहार जवश्वासावर िालत
असे. सावकाराने किभ जिटले म्पहटले की दे णे बंद करावे, नाहीतर दे त राहावे हे ि लोकांना माजहत होते.
“पावती कशािी रे बोआ?” जतडके सावकार म्पहणाला.
“हा इतला माल पावला यािी.”
“आमयायावर तुझा जवश्वास नाही काय?”
“ईश्वासािा सवालि कोठी उभा रा्ते ? माल घेतला की पावती जदली.”

सावकार उमगला. डे बि
ू ीयाया व्यावहाजरक ज्ञानापुढे सावकाराने नमते घेतले . तो जदवाणिीला

म्पहणाला,

“यािा माल िमा करा. अन् याले पावती दे िा. आता नको, सवडीनं द्या.”

अनु क्रमणिका

झाला.

सावकाराने प्रसंग टाळू न नेला. पण डे बि
ू ीिा पजवत्रा सावकारायाया निरे तून सुटला नाही. तो सतकभ

सावकारायाया ध्यानात आले की हा डे बि
ू ी भारी वस्ताद आहे . भोळाभाबडा िंद्रभान नव्हे .
प्रत्येक वेळी डे बि
ू ीने माल पोिता करावा. पावती मागवी आजण सावकाराने पुढयाया िेपेला दे तो

म्पहणावे, असे एकदोनदा झाले . सावकारािा इरादा नेक नसल्यािे डे बूिीयाया लक्षात आले .

एकदा सावकारािे नोकर डे बि
ू ीयाया िळयावर हिर झाले . आता पावती जदल्याजशवाय मालाला हात

लावू दे णार नाही असे डे बि
ू ीने त्यांना जनक्षून बिावले . तो जनरक्षर असला तरी सावकाराला जदले ल्या मालािे
आकडे ओठावर होते. तेवढी पावती आणल्याजशवाय माल जमळणार नसल्याने नोकर वापस गेले. डे बूिीने
माल जदला नाही. सावकारािे बोलावणे आल्यावर तो गेला व म्पहणाला, “आता आपले काहीही दे णे राजहले
नाही. पूणभ रक्कम जिटली.”

सावकार स्वस्र्थ बसला नव्हता. डे बि
ू ीला नमजवण्यािा एक रामबाण उपाय त्याला सापडला.

पूणाकाठावरिे पंिेवीस एकरािे शेत मामाने सावकाराकडू न जवकत घेतले होते. सात, आठ वषापासून त्यािी

मालकी यांिेकडे ि होती. िजमनीिे सवभ पैसे सावकाराला पोिते झाले होते . पण पूणभ व्यवहार मात्र
जवश्वासावर पार पडला होता. िजमनीिा पट्टा व कागद तयार केला नव्हता अर्थात कायदे शीर मालक अिूनही
सावकारि होता.

िंद्रभान कोळसकरािी ही िमीन ताब्यात घेण्यािे सावकाराने ठरजवले . कोटात अिभ करून रीतसर

िजमनीिा ताबा घेणारे पत्र जमळजवले . कोटामािभत ि्तीिे वारंटपत्र पाठवून कब्िा घेण्यािी तारीि

ठरजवली. डे बूिीला सवभ मामला लक्षात आला. तो त्वेषाने तडिडू लागला. सावकार बेईमान असला तरी तो
या र्थराला िाईल असे डे बूिीला वाटले नव्हते.

डे बि
ू ीने सावकाराशी हमरीतुमरी केली नसती तर ही वेळ आली नसती असे गांवकरी बोलू लागले .

घरिी मंडळीही डे बल
ू ाि दोष दे ऊ लागली. िुक करणाऱ्या सावकाराला कोणी न बोलता आपल्यालाि मात्र
बोलणी िावी लागते यािा डे बि
ू ीला संताप आला.

कोटभ किेरीयाया नावाने िेड्यातील मंडळी घाबरत असतात. त्यातही सावकाराला समिावून

सांगण्यािी कहमत कोणाति नव्हती. िऱ्यािे िोटे होतांना गावकरी पाहत बसले , पण बोलले नाही.

दापुऱ्यात सोनािी राऊत नावािे सदगृहस्र्थ होते. समािात त्यांना मानसन्मान होता. हं बीररावांनी

त्यांिा सल्ला घेतला. जरतसर नोंदणी न केल्याने वावर सावकाराला द्यावे लागेल असे त्याने सांजगतले .

जवश्वासघात आजण सुड यािे प्रत्यंतर सावकारायाया रुपाने पहायला जमळत होते. सत्यािा जविय होतो का?
यािे उिर सांपडे ना!

डे बस
ू समिावीत सोनािी म्पहणाला, “अरे बाबू, तो जतडके सावकार आहे , अयाछे अयाछे िाट रिपूत

तर त्याल टरकून असतात! तुहं वावर िाणार!”
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डे बि
ू ी लालबूंद होऊन म्पहणाला, “कसे त्यािे औतं येतात, तेि पा्तो मी”
मामला वेगळा होता, तहजसलदार, मामले दार व पोजलसपाटील सवभ सावकारायाया तंत्राने िालत

होते. अशा सावकारायाया जवरुद्ध उभे राहणे कठीण होते .

जशवाय डे बि
ू ी ज्या शेतासाठी भांडत होता ते शेत त्यािे स्वतःिे होते काय? कायद्याप्रमाणे मामािेतरी

होते काय? पण ज्यािेकडे आपण वाढलो, मोठे झालो, त्या पालनकत्या मामाला दे वाघरी िाताना जदले ला

शब्द पाळणे डे बि
ू ीिे कतभव्य होते. ज्या सावकारायाया िािापायी मामा वारला तोि सावकार आि पूणभ घरािी
रािरांगोळी करायला जनघाला होता.

बेईमानाने केले ल्या दांडगाईयाया जवरोधात संघषभ करण्यािा डे बि
ू ीने पक्का जनणभय घेतला.
घरिी मंडळी कायद्याप्रमाणे जतडके सावकाराला शेत दे ऊन टाकावे या मतािी होती. जवनाकारण

झगडा भांडण त्यांना नको होते. िक्त डे बूि तेवढा जवरोधात होता.

कब्िा घेण्यािा जदवस िवळ येऊ लागला तसतसे घरातले वातावरण तापू लागले . घरयायांिी

हाराजकरी डे बूस आजिबात पसंत नव्हती. कधी नव्हे तो डे बू घरयायांयाया जवरोधात बोलू लागला.

डे बल
ू ा मामांिी आठवण झाली. आि मामा असते तर! हा अन्याय मुकाट्याने सहन करण्यािी पाळी

आलीि नसती.

त्यािे मन उदास झाले . तो जिि मनाने पडू न राजहला. झोप येईना. डे बि
ू ी घरािे बाहे र पडला.

उजद्वग्न मनःक्स्र्थतीति तो रात्रभर महादे वापाशी पडू न होता. पहाटे नदीवर स्नान करूनि घरी परतला.

एकदािा कब्िा घेण्यािा जदवस उिाडला. सावकार पूणभ तयारीजनशी सज्ज होता. त्यािेसोबत िार

पाि गडी माणसं होती, सोबत सरकारी कागद होता.

डे बयाू या मनात कालवाकालव असली तरी वरवरून तो शांत भासत होता. तो सकाळी लवकरि विर

घेऊन शेतावर हिर झाला. त्याला शेताकडे िाताना पाहू न लोक म्पहणाले , ‘आि जवपजरत घडल्याजशवाय
राहणार नाही.!’

उन्हाळा संपत आला होता. पावसािी सर मध्येि हिेरी दे ऊन िाई. डे बयाू या मनातली घालमे ल उन-

पावसारिीि होती. त्यािे डोळे सावकारािा रस्ता धुंडत होती. बळीराम व हं बीररावही शेतावर पोहिले ,
त्यांनी पुन्हा एकदा शेवटिे डे बस
ू समिावून सांजगतले . सिुबाईला तर दु ःिाने रडू ही िुटे ना. कुंताबाईिाही
कंठ दाटले ला होता. डे बू कोणािेि ऐकेना. तो आि इरे ला पेटले ला होता.

मात्र तो शांतपणे विर िालजवत रस्ताही न्याहाळत होता. सूयभदेव सावकाश वर सरकत होता.

दू रवरून सावकार आपल्या माणसांना घेऊन येताना जदसला. स्वतः जतडके सावकार घोड्यावर असून , मागे
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बघणाऱ्यांिा लवािमा होता. सोबत िार दोन औतकरी आजण हातात लाठ्या घेतले ले पहे लवान होते. त्यात
हनु मंता नावािा एक दांडगा माणूस होता. वृिीने बेधडक असल्याने तो शेतात जशरला व डे बूला म्पहणाला,
‘ओ डे ब!ू अबे वो वठ्ठी! ”
क्षणभर र्थांबन
ू डे बि
ू ीनेही त्यास हांकारले , “हनु मंता तू येताना घरयाया लक्षुमीले पुसून आला काय?”
“तू तुझा जविार कर” हनु मंता म्पहणाला.
“मी तर मा्ा घरिं कुंकू पुसून आलो आहे .” डे बि
ू ा आवाि िढला.
हनु मंता वरमला. डे बि
ू े बोलणे त्याला उमगले होते. त्यािा हात पुढे सरसावला नाही. डे बन
ू े विर

िालजवणे सुरू केले . घरिी सवभ मंडळी धाय मोकलू न रडत होती. म्पहातारा हं बीरराव सावकारायाया पाया पडत
होता. तर बळीराम लािार होऊन डोबूला समिाजवत होता.

हनु मंतािे माघारी जिरणे सावकाराने पाजहले . त्याने परत दोघांना िुण केली ते दोघेही तगडे

लाठीबाि होते. त्यांनी दोन्ही बािूनी धरून डे बि
ू ीस ििडू न ठे वले .

औतकऱ्यांना सावकार म्पहणाला, “ अरे पा्ता काय? िालवा विर. काय करतो तो डे ब्या वठ्ठी?

मी आहे , पाहू न घेईन!”

सोबत आणले ल्या माणसांना तो असाि आदे श दे त राजहला. पण सवांना डे बि
ू ीयाया ताकतीिी

कल्पना होती. एकटा डे बि
ू ी दोन िार िणांना भारी होता. त्यांना सावकारािा आदे शही मोडवत नव्हता

आजण डे बि
ू ीिी भीतीही वाटत होती. सावकारािा पक्ष असत्यािा आहे हे गावकऱ्यांना माजहत असले तरी पैसा
आजण दांडगाईपुढे बोलण्यािी कोणािी कहमत नव्हती. सगळा िमाव काय घडते ते पाहू लागला.

डे बि
ू ी सावधपणे काय करायिे ते ठरवत होता. दोघांनी ििडू न ठे वल्यावर जतसरा मारायला

धावणार एवढ्यात डे बूने जहसका दे ऊन एकाला िाली पाडले , दु सऱ्याला लार्थ मारली, हे पाहू न जतसरा
तसाि पळू न गेला.

आता मात्र डे बुिी रागाने लालबुद
ं झाला. मागिा पुढिा जविार न करता त्याने पराणी उिलली व

सावकारायाया जदशेने धावत सुटला.

त्यािा त्वेष पाहू न सावकार घाबरला. त्याने लगेि घोडा वळजवला पण तेवढ्यात डे बूिी जतर्थे पोिला

होता. हातातील काठीिा एक िबरदस्त वार घोड्यायाया पुठ्ठ्ठ्यावर बसला. घोडा उधळला व
सावकारासजहत गावायाया जदशेने पसार झाला.
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सावकार िाणाक्ष असल्याने िीव मुठीत घेऊन पळाला. सावकार गेल्यावर त्यािे भाडोत्री जतर्थे र्थांबले

नाही. त्यांना उिेशून डे बि
ू ी म्पहणाला, “बाबारे , मा्ावालं भांडान् तुमयायासी नाही, पण या वादात तुमी
कायलें पडता, वापस िा.”

सावकारासोबतिी सवभ मंडळी वापस गेली. िुकटिे भांडन जवकत घेतले म्पहणून घरयायांनी मात्र

डे बि
ू ीवर रोष प्रकट केला.

डे बि
ू ी माघारी वळला. कोणायायाही बोलण्याकडे लक्ष न दे ता शांत जििाने विरण करू लागला.
सत्यािी असत्यावर जमळजवले ल्या जवियािी ही नांदी होती.
दु पारयाया वेळी नदीवर आंघोळ केली. बैलांनाही न्हाऊ घातलं , आजण महादे वािे दशभन घेऊन डे बि
ू ी

घरी परतला.

“वठ्ठ्ठ्यायाया डे बन
ू े जतडके सावकाराला पळवून लावले .” ही बातमी वाऱ्यासारिी गांवात व

पंिरूरोशीत पोहिली होती.

वाटला.

डे बल
ू ा घराकडे िाताना पाहू न लोकांयाया निरे त कुतुहल िाणवत होते. काहींना त्यािा अजभमान

“आता पोजलस डे बूला अटक करून घेऊन िाणार” असे प्रत्येकालाि वाटत होते.
पण तसे काही झाले नाही. जतडके सावकार धूतभ व मुत्सुिी होता. त्याने शांत जििाने जविार केला,

आजण ‘समझोता’ करण्यािे ठरजवले .

सोनािी राऊतला बोलावणे गेले. मध्यस्र्थ म्पहणून तो सावकार व हं बीररावालाही भेटला.
डे बि
ू ी घरी नसताना बळीरामलाही जवश्वासात घेतले गेले.
सोनािी म्पहणाला, “सावकार मोठ्या जदलािा माणूस आहे . त्याने कृपावंत होऊन पंधरा एकर िमीन

परत करायिी ठरजवली आहे ” आजण “आता काही येणे नाही” अशी पावतीही दे णार असल्यािे सोनािीनी
सांजगतले .

सावकारािा हा धूतभ सौदा हं बीरराव व बळीरामला पटला, त्यात घरयाया सगळयांनी होकार भरला.
व्यवहारािा कागद तयार झाला. सगळयांनी सुटकेिा जनःश्वास सोडला.
िोट्यािे नाटे करणाऱ्या सावकारायाया घशात बाकी सवभ िमीन गेली. पंधरा एकरावर बळीराम
समाधानी झाला. सिेिा सत्त्यावर जविय झाला होता.
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हा सवभ व्यवहार डे बि
ू ीयाया मागेि उरकला होता. तो जिडला, सवांना उणेदुणे बोलला. पण मामला

संपला होता.

आले .

मामाला जदले ला शब्द डे बूिीला पाळता आला नव्हता. त्यािे मन उदास झाले . जवरक्तीने भरून

रात्रभर तो हताशपणे महादे वापाशी पडू न राजहला.
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सहा
मुलीचे बािसे
म्पहातारा हं बीरराव िंगत िालला. म्पहातारीनेही अंर्थरूण पकडले . बळीराम शेतावर िपत होता.

सिुबाई व मामी संसारािा गाडा पुढे रे टू लागली. िमीन परत जमळाल्याने िाण्याजपण्यािी सोय झाली होती.
डे बि
ू ीला दोन मुली होत्या. मोठी आलोका, दु सरी कलावती. जतसरा मुलगा झाला त्यािे नांव

मुदगल ठे वले . बळीरामलाही मुलंबाळं होती. सवांिा संसार परत सुिाने सुरु झाला.

डे बि
ू े मात्र घरात, संसारात मन रमे ना. शेताकडे ही तो िारसा िात नसे. भिनाकडे त्यािा कल

झुकू लागला.

िार दोन लोकांत उठबस वाढली. भाजवकपणामुळे त्याला बाहे र मान सन्मान भेटू लागला. डे बूिे

म्पहणणे डावलू न िालणार नाही हे लोकांयाया ध्यानात आले .

पण घरी मात्र डे बि
ू ीला वारंवार जवरोधाला तोंड द्यावे लागले .
प्रसंग मुलीयाया बारशािा होता. मूल िन्मले की मटन व दारु जपऊन आनंद मानणे हा परीट

समािािा जरवाि होता. या सामाजिक रुढीजवरुद्ध बोलण्यािी कोणािी कहमत नव्हती.

“घरी कोंबडे बकरे कापून प्रसंग सािरा करावयािा नाही’ हा जनणभय डे बि
ू ीने सांजगतला.
‘िनरीत सोडू नये, प्रर्थेप्रमाणे वागावे’ असे सवांिे मत होते.
“आपल्या घरी बकरे जगकरे का्यािे नाई, दारुिा एक र्थेंबडी या घरात आन्यािा नाई.” डे बि
ू ी

ठणकावून बोलला.

गुंता वाढति होता. समािात नािक्की होईल असे हं बीररावला वाटले . नातू इरे ला पेटला होता,

त्यािे समािशास्त्र िातभाईना कळत नव्हते.

“अरे मंग रीत?” हं बीरराव म्पहणाला
वाईट रीती बदलल्या पाजहिेत असे त्यांनी सुिजवले
“हे तुहं झालं . सोयरे अन् िातवाले काय म्पहनतीन.”
“त्याहीले बकऱ्यायाया िागी लाडू घाला.”
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डे बि
ू ीने आपल्या मनासारिे केले . लाडू िा स्वयंपाक केला. सोयरे -धायरे नाराि झाले . हे असे

परटाघरी घडले नव्हते. ते वाद घालू लागले . भांडणाला तोंड िुटले .

“मले झाले ला आनंद गोडाघोडानं सािरा करािा.” डे बू आपल्या जनणभयावर ठाम होता.
“आनं मंग दारु?”
“दारु पेवन
ू कोनािं बरं झालं र्थे सांगान का?”
“आता पावतर पेत आले र्थे ?”
“कोणी गोष्ट आतापयंत िुकत आली, तर ते सुधरली पायिे. त्याले शाहणपना म्पहणतत. बारशायाया

जदशी दारु पेऊन बेभान होणं ्ा कोन्ता शहानपना होय म्पहनाव?”

िातभाई, नातलग अडू न बसले . डे बि
ू ीनी त्याना नानाप्रकारे समिावून पाजहले , पण उपयोग झाला

नाही. घरयाया मंडळीनाही डे बि
ू ीिे वागणे पसंत पडले नाही.

डे बि
ू ीमात्र िंबीरपणे म्पहणाला, “लाडू केले आहे त, मी बकरा कापणार नाही. ज्याला िेवायिे

असले त्याने िेवावे, नसेल त्याने रस्ता धरावा.”

काही नातलग उठू न गेले. शहाणे होते ते िेवले . बरे ि अि वाया गेले.
सवभ िातभाई डे बि
ू ीयाया जवरोधात गेले.
सोयऱ्याधायऱ्यात नािक्की झाली म्पहणून घरयाया मंडळीनीही अबोला धरला. घरातली धूसिूस वाढत

िालली.

‘बुडती हे िन दे िवेना डोळा’ या र्थाटािी ही तळमळ होती. पण कोणासही समिली नाही. रुढ

समाि व्यवस्र्थेजवरुद्ध तर्थाकजर्थत प्रजतष्ठेला जदले ला हा हादरा होता.

डे बुिीयाया घरिा हा पजहलाि आनंदािा प्रसंगही सामाजिक रोषािा बळी ठरला.
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सात
सांसािाकडे दु लणक्ष
डे बि
ू ीिी जदनियाि बदलली. डे बि
ू ी िातीने परीट असल्याने धुण्यािे, सािसिाईिे तंत्र त्यास

माजहत होते. पहाटे उठू न गाईगुरांिे शेण कढणे, गोठा साि करणे, अंगण झाडू न सवभ घर तो लिलजित
करीत असे.

कामात डे बि
ू ीिे कौशल्य वाढू लागले . कोतेगावला मातीिे रस्ते होते. पावसाळयात जििलात

बैलगाड्या रुतत, तर उन्हाळयात धुरोळा िार होई. डे बूिीनी िावल्या वेळात मुरुम आणावा, रस्त्यात टाकून
ठे वावा त्यामुळे पावसाळयात रस्ता पक्का होई.

र्थंडीयाया जदवसात शेकोटीिवळ बसून लोक ग्पा करीत. डे बि
ू ीनी त्यांना म्पहणावे ‘ग्पा मारू नका.

काही कामं करा. भवंताली हिार कामं पडली आहे त.’

डे बुिी रात्रंजदवस कामात व्यग्र असे. िावला वेळ अजिबात नसे.
दर रजववारी पहाटे उठू न डे बि
ू ी ऋणमोिनास िाई. वाटे ने अभंग गुणगुणत िाताना लोक म्पहणत!

‘र्थो डे बि
ू ी वठ्ठी असन!

पूणेत स्नान करावे, मुदगले श्वराला ओले त्याने पाणी घालावे, दे वापाशी ध्यान धरून बसून रहावे.

कोणाशी काही बोलू नये. िक्त िगािा जविार करावा. मनास आले की गांवाकडे परतावे. असा डे बि
ू ीिा
जनत्यरूरम झाला.

परत जदवसभर स्वतःला कामाला िुपून घ्यावे. ही कमभयोगी िीवनािी िणू सुरुवाति होती!
आता डे बि
ू ीिे मन संसारात लागेना. दापुरे गावयाया पजरसरािा त्यास जवट येऊ लागला.
एकदा ऋणमोिनला कपडे काठावर ठे वन
ू तो पूणा नदीत स्नानासाठी उतरला. कडोसरीला िपून

ठे वले ला एक कलदार रुपया पात्रात पडला. शोधूनही सांपडला नाही. कायमिा गेला.

डे बि
ू ीपुढे िणू वीि िमकली. एक रुपया नदीत गेला. तो पुनः सापडला नाही. कायमिा िातो,

आजण संबध
ं आयुष्ट्य!

असे जकती आले आजण गेले. येतील आजण िातील, सगळयांिा मागभ एकि! जित्याला मरण अटळि!
मग लोक िाताना कां बरे रडतात; गेले त्यािा शोक कां करतात? जकती सरळसोट प्रश्न! पण
लोकांना उगाि बाऊ करण्यािी सवय! डे बि
ू ीयाया मनातील प्रश्नांना उिर हवे होते.
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आजण त्या जदशेने डे बि
ू ीिा िीवनप्रवास सुरू झाला होता.
आलोकायाया मागून दोन वषांनी कलावतीिा िन्म झाला. त्यानंतर दोन वषांनी मुदगलिे आगमन

झाले . मुदगले श्वरावर डे बि
ू ीिे जनरजतशय प्रेम असल्याने मुलािे नांव मुदगल ठे वले होते. डे बि
ू ी मुलायाया
प्रेमात पडला. त्याला िेळवू लागला.

घेतला.

मुदगल सहा मजहन्यािा झाला आजण लहानसे जनजमि होऊन त्याने या िगािा कायमिा जनरोप

मुलायाया जनधनाने डे बि
ू ीवर संकट कोसळले . घरात लळा लावणारा तो एकमे व िीव होता. तोही

परमे श्वराला जप्रय झाला.

मुलायाया िन्मायाया वेळी बकऱ्यािे िेवण झाले नाही. “याने दे वाला बकरें कांपले नाही म्पहणूनि

पोरगा मे ला” असे लोक म्पहणू लागले .

पुत्र जनधनािे दु ःि आजण िातभाईिी टोिणी पाहू न अडाणी समािापुढे डे बि
ू ी हवालजदल झाला.
शोक ओसरल्यावर मधले काही जदवस बरे गे ले. डे बूिीने परत स्वतःला कामात झोकून घेतले .

अशाति कुंताबाईला िौर्थयांदा जदवस गेले.

एक जदवस डे बि
ू ीला मागील सवभ घटनांिी आठवण होऊन मनाला उदासीनते ने घेरून टाकले .
आता तर त्यािे मन संसारातून पूणभतः उडू न गेले. त्याला घरी अजिबात करमे ना. सभोवतालयाया

समािािा जवट आला. भिनात डे बि
ू ी अजधक वेळ घालवू लागला.
गृहत्यागािे जविार डे बि
ू ीयाया मनात घर करू लागले .
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आठ
अांति वाढत गे ले
अकोल्याशेिारी उिरे स तीन कोसावर उगवा नावािे लहानसे गाव आहे . डे बि
ू ी भटकत भटकत या

गावी पोहिले . त्यावेळी या गाविे पोलीस पाटील श्री. बाबाराव दे शमुि होते. गावात त्यािा दरारा होता.
रयतेवर त्यांिे विन होते. त्यांयाया हातािाली दोन कोतवाल होते, त्यापैकी एक होता माधव जशरसाट. वय

अंदािे पिास वषािे असावे. कोतवालाला पोलीस पाटलाने शेतावर िेरिटका मारायला घोडी जदली होती,
त्यावर तो रुबाबात िात असे.

एकदा हा कोतवाल दारुयाया नशेत धूत पडला होता. घोडीवरून पडल्याने बराि मार लागले ला,

उठायिी सोय नव्हती. डे बूिीना तो जदसला. तशाही अवस्र्थेत जभकारी समिून डे बूिीस त्याने बेदम मारले .

कोतवालािी क्स्र्थती त्यािा राग न धरता त्यास डे बि
ू ीने घरी आणून सोडले व “दारु जपणे सोडा, तुमिे
कल्याण होईल” असा उपदे श केला.

व्यसनाधीन झाले ला कोतवाल सतमागावर िालू लागला.
डे बि
ू ी असेि न सांगता अधून मधून घराबाहे र िाऊ लागले . घरादारािी, स्वतःिी किता, काळिी

मुळी उरलीि नव्हती.

डे बि
ू ीयाया वागण्या बोलण्यातही िरक पडला. कुठे ही िावे, जमळाले तर िावे पण कोणास काही

बोलू नये अशी संपूणभ जनःस्पृह िीवन िगण्यािी कामना बळावत िालली होती.

नानापरीयाया जविारानी त्यांयाया मनात र्थैमान मांडले होते. शेतकऱ्यांयाया जपळवणुकीजवरुद्ध आवाि

उठवावासा वाटत होते. िातीपातीतील भांडणे पाहू न त्यांिे मन कळवळू लागले . समािातील अंधश्रद्धा आजण
कमभकांडाजवरुद्ध िागृती कराजवशी वाटे .

होते?

समािातील वाईटाजवरुद्ध आवाि उठवावेसे वाटत असले तरी डे बूिीयाया वाणीला सामर्थयभ कुठे

उलट सिुबाईंयाया मुलाला, डे बि
ू ी वठ्ठयाला वेड लागल्यािे लोक बोलू लागले .
हो! डे बि
ू ी वेडे झाले . ्ा वेडेपणािा कोणाला त्रास नव्हता. त्यांिे ऐकणारांिा िायदाि होता.
सामाजिक िाणीवेने प्रगल्भ होत िालले ल्या एका संतािे हे वेड होते.
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जवजशष्ट ध्येयाने वेडा होणारा माणूसि रूरांती करू शकतो. प्रपंिायाया मोहपाशात अडकून लोकांिा

संसार िालजवता येत नाही. त्यासाठी सवभसंग पजरत्याग करून घरादारावर तुळशीपत्र ठे वावेि लागते .
ध्येयपूतीसाठी डे बि
ू ींिा असाि प्रवास सुरु झाला होता.

एकदा डे बि
ू ी घरी आले . अडगळीतून िोणकं शोधून त्याला तार बसजवली. तंबोरा िमजवला आजण

तालावर वािजवण्यािा प्रयत्न करीत भिन गाऊ लागले .

आपला नवरा असा जवजक्ष्त का वागतो असा कुंताबाईला प्रश्न पडला. हं बीरराव नातवासाठी झुरू

लागला. सिुबाई गंडेदोरे करू लागली.

समािायाया बोलण्याकडे दु लभक्ष करीत डे बि
ू ीना िे पटले नाही ते त्यांनी केले नाही.
सिुबाईने एकदा डे बि
ू ीना जविारले , “आता शेंडगावला िालशीन काय?”
“कशाले ”
“तुझ्या बापािं घर होतं, तर्थीसा वावर होतं.”
“आि आहे काय?”
“र्थे तर झालिं म्पहना”
“ज्या मानसािं कोणीि काही नाही, त्यािी अवघी पृर्थभई आहे , कोनतंही काम करावं अन् िावावं.”
पुन्हा सिुबाईनी शेंडगाविे नांव काढले नाही. डे बूजी व घिचे अांति मात्र उिरोिर वाढति गेले.
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नऊ
गतहत्याग
ऋणमोिन हे यात्रेिे जठकाण, दापुरा व कोतेगावला िवळ असल्याने बऱ्याि साधुसंतािा सहवास

गावाला लाभे. काही साधूंबरोबर जशष्ट्य पजरवारही असायिा.

त्यावेळी कोणाला तरी गुरु करण्यािी परंपरा िोरात होती. कोण्यातरी बुवापाशी िाऊन त्यायाया

पायावर डोके टे कून गुरुमंत्र घेतला िाई.

आईवजडलाने जदले ल्या या शरीरात आत्मा िुंकण्यािे काम गुरू करतो हे डे बि
ू ीना माजहत होते.

त्यामुळे गुरू करण्यािा जविार त्यांयायाही मनात बळावला.

दापुऱ्याला दौलतगीर नावािा गोसावी होता. त्यायायाकडे िाऊन बरे ििण गुरुमंत्र घेत असत.

डे बि
ू ीनीही एकदा सकाळी दौलतगीर गोसाव्यायाया घरी िाऊन नमस्कार केला व त्याला गुरुमंत्र माजगतला.
दौलतगीरिा जशष्ट्य करावयािा एक जनयम होता. दु सरा गुरु करावयािा नाही व त्यायाया मठाशी

एकजनष्ठ राहू न गुरुिी मनोभावे सेवा करायिी. डे बि
ू ीनी मान्यता दशभवन
ू गुरुमंत्र घेतला.

सायंकाळी डे बि
ू ीना मठात वाईट अनु भव आला. मठामध्ये दारु जपणारांिी रे लिेल होती.

दौलतगीरलाही दारु आणून द्यावी लागते हे त्यांना कळताि दु सऱ्याि जदवशी त्यांनी मंत्रत्याग केला. म्पहणूनि
समािातील भोंदु जगरीबिल त्यांनी िन्मभर आवाि उठवला.

ज्या दारुपायी त्यांनी नातलग तोडले . घराण्यािी नारािी ओढवली, त्यािपायी त्यांनी क्षणािा

गुरुही गुरुही तोडू न टाकला.

त्यानंतर त्यांनी कोणालाही गुरू केला नाही व जशष्ट्य पजरवारही िोडला नाही व याबाबत कोणाशी

तडिोडही केली नाही.

डे बि
ू ीिे मन प्रपंिातून बाहे र पडू लागले असले तरी शरीर कष्टाला नाही म्पहणत नव्हते. कोणायायाही

उपयोगी पडताना त्यांनी आप-पर भाव कधी बाळगला नाही. श्रमासाठी त्यांनी मागेपुढे पाजहले नाही.

१९०५ सालयाया मागभशीषभ मजहन्यातील गोष्ट. ज्वारी भरात आले ली. ज्वारीवर येणाऱ्या पािरांना

हाकारण्यासाठी ते सकाळीि पूणा नदी ओलांडून िैरीयाया शेतावर गेले.

सूयभ वर सरकू लागला असताना ऐन दु पारी िैरी गावायाया बािूने एक ऊंि, गोरापान, तेिस्वी पुरुष
येताना जदसला. िटा व दाढी वाढले ली असून त्यायाया दोन्ही हातात ओली कणसे होती. उन्हातही तो
अनवाणी होता. त्याला पाहताि डे बि
ू ीयाया मनात जवजित्र कालवाकालव झाली.
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दु रूनि तो त्यांना महात्मा वाटला. ते मािावरुन िाली उतरले . सामोरे िाऊन त्याला साष्टांग

दं डवत घातला.

क्षणभर काय बोलावे ते सुिेना. दोघेही एकमे कांकडे पाहति राजहले .
“आपको कुछ िाजहए” डे बुिी
“क्या दोंगे? हमारे पास सबकुछ है।“ क्स्मत करीत तो पुरुष बोलला.
माझ्यािवळ सवभकाही आहे म्पहणणारा हा पजहलाि अनासक्त, महात्मा त्यांनी पाजहला होता.
‘िलोंगे हमारे सार्थ’ काही वेळाने महात्मा म्पहणाला.
‘िैसी आपकी आज्ञा’
डे बि
ू ी त्या महात्म्पयािे मागोमाग िालू लागले . दौलतगीरिा अनु भव योग्य नसताना एका अनोळिी

िकीरािे मागोमाग डे बि
ू ी गेले.

ही एक अंतमभनािी ओढ होती. िालत िालत दोघेही पूणा नदीयाया वाळवंटात आले . नदीयाया स्वयाछ

पाण्यात पाय सोडू न महात्मा बसला असताना डे बि
ू ीनी जविारले ,
“महात्मािी, आप का भोिन?”
“कर तो रहा हू ं ।” ओले कणीस िात तो म्पहणाला.
“िी नही! मे रा मतलब भोिन नही बनाओगे?”
“हां हां!’ क्यो नही बनाएगे? क्या क्या लाओगे?

काही वेळाति डे बि
ू ी िैरीवरून त्यांनी सांजगतले ले सवभ सामान घेऊन आले .
डे बि
ू ीनी वाळले ल्या गोवऱ्या िमा केल्या. बारीक काड्यांनी शेकोटी पेटवली. तोवर त्या महात्म्पयाने

सवभ सामान एकत्र करुन लगदा बनजवला. कढईत ते ल, तूप टाकून तळू न काढला.

कढई परत करायला डे बि
ू ी िैरीला गेले, परततात तोवर महात्मा जनघायला तयार होते.
नदी ओलांडून दोघेही दापुऱ्यायाया जशवारातील महादे वापाशी आले . एक संपूणभ जदवस दोघेही जतर्थेि

होते. दु सरे जदवशीि डे बि
ू ी घरी परतले .
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रात्री घरी न परतल्याने इकडे शोधाशोध सुरु झाली. हं बीररावने बळीरामला िार दोन भिनी

मंडळीकडे पाठवून जविारपूस केली. कुठे ही पिा लागला नाही.

दु सरे जदवशी डे बि
ू ी घरी आल्यावर सगळयांनी जविारपूस केली पण त्यानी घडले ल्या प्रसंगाजवषयी

िकार शब्द काढला नाही.

दु सरे जदवशी डे बि
ू ी दयापूरास गेले आजण इकडे तो महात्मा दापुऱ्यायाया रस्त्यारस्त्याने डे बूिीना

आवाि दे त शोधू लागला. िाटकी किनी घातले ला साधू कोणत्या दे जवदासाला हांका मारतोय हे

गावकऱ्यांना कळले नाही. त्यांना नवल वाटले . उलट पाटलाने एका महाराकरवी साधूला गावाबाहे रिा रस्ता
दािजवला.

सायंकाळी डे बि
ू ीना हे कळताि तहानभूक जवसरुन ते त्या महात्म्पयायाया शोधात भटकले . पाि-दहा

गांवी जविारणा करुनही त्यािा पिा लागला नाही.

डे बि
ू ीिा अनु ग्रह असा अधभवट राजहला. पण त्या दीड जदवसात काय झाले , काय घडले , याजवषयी

गाडगे महाराि कधीही कुठे ही बोलले नाहीत.

त्या जदवसापासून डे बि
ू ी भ्रजमष्टासारिे वागू लागले . संसारातील आसक्तीि कमी झाली.

िाण्याजपण्यावरिे लक्ष उडाले . तो प्रसंग त्यांयाया निरे पुढून दू र सरकति नव्हता. पतीिी अवस्र्था पाहू न
कुंताबाईने रडू न रडू न आकांत मांडला. सिुबाई मुलाला टाकून बोलू लागली. पण डे बि
ू ीवरील त्या
महात्म्पयािा प्रभाव कमी होऊ शकला नाही.

एक जदवस रात्री दे वळासमोर कीतभन होते . डे बि
ू ी कीतभनात िाऊन बसले . कीतभनकार बुवा मानवी

दे हािे महत्व पटवून दे ऊ लागले . “दे ह दे वािे मंजदर असून दे वाने जदले ल्या शरीरािा उपयोग पूण्यकमभसाठी

केला पाजहिे. मनु ष्ट्यिन्म वारंवार जमळत नसल्यामुळे समािािी सेवा केली पाजहिे.” कीतभनकारािे हे शब्द

डे बि
ू ींयाया अंतमभनाला झोंबत होते. ते तन्मयतेने ऐकू लागले . “मृत्यू लहान र्थोर, गरीब श्रीमंत ओळित नाही.
रंग, रुप भेद िातपात ओळित नाही. हा कहदू , हा मुसलमान, स्त्री, पुरुष असे काही िाणत नाही. तो
प्रत्येकाला उिलतो. आम्पही तुम्पही सवभ या मागानेि िात आहोत. म्पहणून नरदे हािे िीि करा!”

कीतभन संपले . सवभ लोक पांगले . पण डे बि
ू ी! कीतभनकारािा एकेक शब्द बाणासारिा हृदयात

रुतला. गौतमबुद्धािी तळमळ डे बि
ू ीत संिारली. जनश्चय पक्का झाला.

डे बि
ू ी घरी गेले. दोन्ही मुलींना कुशीत घेऊन पोटातील गभभ वाढजवत कुंताबाई गाढ झोपले ली होती.
पूवभकडे तांबडे िुटू लागले . डे बि
ू ीने िौिेर निर टाकली. कुंताबाई अिूनही गाढ झोपेति होती.

सवभ घर अनाजमक सुिात होते.

िक्त एका आत्म्पयािी घालमे ल सुरु होती.
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डे बि
ू ीनी अंगातील सदरा काढू न िाटका कुडता िढजवला. िुनेर नेसून अंगणातील एक मातीिे

गाडगे उिलले . घराकडे एक दृजष्टक्षेप टाकून नमस्कार केला. आजण घराबाहे र पडले . पुन्हा या मोहपाशात
न अडकण्यासाठी!

डे बि
ू ीने गृहत्याग केला आजण त्यांिा संत गाडगेमहाराि बनण्यािा प्रवास सुरू झाला.
जसद्धार्थाने मानवी समाधानासाठी गृहत्याग केला. इजतहासायाया पुनरावृिीिा जवलक्षण योगायोग

घडत होता.
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दहा
भ्रमांती
डे बुिीिी म्पहणिेि गाडगेबाबांिी भटकंती सुरु झाली. दापुरे सोडल्यापासून ते िालति राजहले . वाट

िुटे ल जतकडे ते िात असत. त्यांयाया िालण्याला जदशा नव्हती हे िरे पण जनघणे जदशाहीन नव्हते.

कोणत्याही गावात िावे. दे वळात, िावडीवर ककवा रानात मुक्काम करावा. तहान लागली तर

कोणासही पाणी मागावे, भूक लागली तर कोणायाया तरी दारासमोर उभे राहू न टाळी द्यावी. ‘भाकर वाढा वो
माय’! जमळाली तर ठीक. र्थोडी प्रतीक्षा करावी. आणिी पुढे िावे. आवाि तोि ‘भाकर वाढा वो माय’! त्यांिा
अवतार पाहू न जभकारी समिून कोणी दयेने जपठलं भाकरी दे त. कोणी ‘पुढे िा’ म्पहणत. बाबांना पाहू न एिाद्या
बाईने म्पहणावे “अंगाने एवढा धडधाकट जदसतो, िुकटिे िाण्याऐविी काम धंदा कां करत नाही.” बाबांनी
जतला काम जविारावे. जतयाया घरापुढील तण गवत काढू न द्यावे, कधी लाकडे िोडू न द्यावीत. मोबदला घेऊ

नये. ती बाई भािी भाकर आणायला आत गेली की यांनी हळू ि जनघून िावे. पुढिा रस्ता धरावा. बाईने नवल
करावे. र्थोडा पश्चातापही करावा.

संतत्व प्रा्त होण्यायाया वाटे वरिा हा एक ट्पा नव्हे काय? जवनाश्रम भाकरी िायिी नाही हे बाबांनी

ठरवून टाकले . शरीर कष्टाला सरावले ले असल्याने त्यांनी आपल्या व्रताला सुरुवात केली.

बाबांिवळ एकि िाटका कुडता होता. तोही घामाने जर्थिून गेलेला. कोणाकडू न सुईदोरा मागावा.

जशवून काढावा. काही जदवसांनी तो जशवण्यालायकही राजहला नाही. एक उपाय म्पहणून त्यांनी रस्त्यावरयाया
किध्या गोळा करून त्यािे जठगळ लावले . पुढे तर िमा केले ल्या किध्यािेि कापड वापरणे सुरु केले .

डोईवरयाया िटा व दाढी वाढू लागली. धोतरही िाटू लागले . त्यािे तुकडे करून लुं गी केली.

त्यालाही किध्यािे जठगळ लावले आजण अशाप्रकारे अंगावरिा अवघा संसारि किध्यांनी व्यापून टाकला.

बाबांना स्वयाछता िार आवडत असे. एिाद्या गावात मुक्काम असला की उठताबरोबरि दे वळािा

पजरसर ते िराट्याने साि करीत. गल्ली बोळ झाडू न काढीत. रस्त्यावर पडले ला किरा बािूला सारीत.

असत.

स्वतःयाया स्वयाछतेकडे ही बाबा बारकाईने लक्ष दे त. दु पारयाया वेळी आंघोळ, कापड धुणे ते उरकत

गाडगे िुटले , दु सरे मागावे. ‘बाबा एक गाडगे द्या’ कुंभाराला म्पहणावे.
‘िुकट कसे दे ऊ’
‘तु्वाले काम करतो. सांग ना’
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बाबानी माती आणून गारा तयार करावा. जििल तुडवावा. मातीिी मशागत करावी. आजण कुंभार

घरात गेला की आपण जतर्थून पोबारा करावा. कुंभाराने वाट पहावी. जनराश व्हावे. जविार करावा “कोण दे व
माणूस असेल बरे !”

बाबानी त्या गावी र्थांबि
ू नये.पुढयाया गावासाठी रवाना व्हावे. पायात कभगरी असल्यासारिे जिरावे.

िोरात भूक लागली तर कनब, कििेिा पाला िावा. भरपूर पाणी ्यावे. जदवसभर श्रम करूनही पोटािे लाड

त्यांनी कधी केले ि नाही. िाण्याकजरता िगणाऱ्या या िगात िगण्याकजरता िावे लागते याकडे ही त्यांिे
दु लभक्ष होते.

जिरत जिरत बाबानी कोणायाया शेतावर िावे. त्यांिे ‘ध्यान’ पाहू न शेतकरी त्यांना िोर समिायिा.

अदबीने बाबांनी म्पहणावे.

“एक पेंढी दे तां?”
“तुझ्या बापािं शेत आहे काय?”
“मग पांि पेढ्या द्या”
“कधी पाजहल्या होत्या कां?” शेतकरी डािरून म्पहणे.
“िुकटयाया नको. काम करवून घे .”
बाबांनी त्यायाया शेतात राब-राब राबावे. कधी बोरी बाभळीयाया काट्या तोडू न द्याव्या. त्यािे कुंपण

घालू न द्यावे. शेतकऱ्यािे दु लभक्ष झाले की, काहीतरी जनजमि साधून जतर्थून जनघून िावे. कामािा मोबदला न
घेताि गेलेला पाहू न त्या शेतकऱ्याने नवल करावे.

अशी बाबांिी भटकंती सुरू झाली. दररोि नवे गांव, नवे लोकं, नवे अनु भव!
बाबांिा काम करण्यािा सपाटा सुरुि होता. वेडाजपसा अवतार जदसत असला तरी कामातले कसब

पाहू न एिाद्या शेतकऱ्याने म्पहणावे,

“माझ्याकडे गडी म्पहणून कामाला राहतोस”
“हो”
“पगार काय घेशीन?”
“मजहना दहा लाि रुपये दे िा!”
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कामात बरा असला तरी डोक्याने िपती समिून त्याने कटगल करावी.
“कमीत कमी भाकरी तरी घे ”
“पगार दे त नाही तर तुझी भाकरीही नको.” म्पहणत बाबानी जनघून िावे.
रस्त्याने कोणी म्पहातारी बाई ओझे वाहताना जदसायिी. बाबांना जतिी दया येई. त्यांनी म्पहणावे “माय बाई वझं िड झालं काय?”
“िड होऊन कसं करतं रे बाबू”
बाबांनी जतयाया डोक्यावरिे ओझे घ्यावे. जतयाया घरी पोिते करून जनघून िावे. जतने कोरभर भाकर

दे ऊ केली तर म्पहणावे, “मायबाई मा्ं पोट तुडुंब भरले लं आहे .”

एिाद्यायाया शेतावर िाऊन बाया बापड्याबरोबर कनदण, िुरपण करावे. कधी नांगर, विर

िालवावे. औत हाकावी, बैल धूवन
ू द्यावे. आजण काम करता करता सुरेल आवािात दे वािी भिनं म्पहणावी.
मोबदला काहीही घेऊ नये.

एिाद्या आंधळयाला रस्ता दािवावा. त्यािी ििम धुवन
ू द्यावी, तोंड पुसून द्यावे. रंिल्या

गांिले ल्यांना मदत करणे हा बाबांिा जनत्यरूरम होता. या काळात कमभयोगी िीवन िगण्यािी त्यांना सवय
िडली.

गाडगेबाबांयाया वागण्यािा कोणाला कधी त्रास झाला नाही. त्यांनी कोणाला दु ःिवले नाही. पण

एिाद्या गावात िार कटू अनु भव येत.

बाबािा मुक्काम िांदूर बािारला होता. दे वळायाया पजरसरातील किरा साि करून बाबा भिन करीत

बसले होते. सायंकाळी बािीराव काकडे याया वाड्यासमोर िाऊन उभे राजहले . त्यायाया घरी वैभव नांदत होते.
बाबाकडे पाहू न कोणीतरी जभकारी आल्यािे त्याला वाटले .
“बाबा! अि वाढा.” हांक आली.

आतून एक बाई भाकरी घेऊन आली. जतला बाबा म्पहणाले , “िक्त भाकरीि आनली, घरात

पूरनपोळयािा वास येऊन राजहला.”

बाई आंत गेली. जभकाऱ्यािा जमिास पाटलाला सांजगतला. लालबुंद होऊन पाटील बाहे र आला.

हातात आसूड होता. पाटलानी बाबास जविारले .
“काय पाजहिे तुले?”
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“पूरनपोळया.”
एक िोरदार िटका पाठीवर बसला. पुन्हा जविारले . “काय? पूरनपोळी पाजहिे.”
“होय”
प्रत्येक वेळी तोि प्रश्न, तेि उिर आजण आसुडािा िटका! पाटलायाया वाड्यात गदी िमली. लोक

म्पहणू लागले , “जकती मुिोर जभकारी आहे ?” पूरनपोळया मागतो!

पाटलािा संताप अनावर झाला. अंगणातील बाभळीयाया काठीने त्याने बाबांना झोडपून काढले .

लावले .

तरी बाबािे पूरनपोळी मागणे सुरूि होते . शेवटी लोकांनी त्यांना ओढत नेऊन वाड्याबाहे र हांकलू न

बाभळीिे काटे अंगात रुतल्याने सवांग रक्तबंबाळ झाले . हळू वार उठू न बाबा रस्त्याने िालू लागले .

हे सवभ दृष्ट्य पाहू न गदीतला एिादा हळहळत होता. पाटलाला दयामाया नाही म्पहणत होता.

पण बाबांयाया मुद्रेवर दु ःि ककवा पश्चाताप अजिबात नव्हते. त्यांनी ब्र सुद्धा काढला नाही. अंधारात

एका पडक्या ओसरीवर िाऊन बसले . परमे श्वरािे नाव घेत अंगातून एकेक काटा काढू लागले .

तेवढ्यात त्या वाटे ने पांडूरंग िुमळे नावािे सदगृहस्र्थ िात होते. त्याने ते पाजहले . हजरस्मरण ऐकून,

र्थांबन
ू जविारले .

“कोण आहे ?”
“मी”
“अरे पण काही नाव गाव?”
“मालू म नाही”
“अंधारात काय करुन राजहला”
“भिन करतो.”
“मंग, कण्हतं कशाला.”
“कुठे काय? पूरनपोळया िावून रा्लो.”
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तो िवळ आला. सवभ अंग रक्ताने मािले ले पाजहले . दु पारी शेतावर मिुरांबरोबर भिन करतांना

त्याने बाबाना पाजहले होते.

“मले मालू म नाही.” बाबा म्पहणाले व रस्त्याने अंधाराति पसार झाले .
हा प्रसंग जवसरणे शक्य नव्हते. िाणून बुिून स्वीकारले ले हे कठोर व्रत होते. पण आयुष्ट्यात

गाडगेबाबानी या घटनेिी कुठे ही वायायता केली नाही. पुढे िांदूर बािारयायाि एका भेटीत िुमळे नी बाबांना
या प्रसंगािी आठवण करून जदली.

एिाद्या जवहीरीवर िाऊन बाबानी उभे रहावे. आत डोकावून मालकाला जविारावे. “आमिी

महारांिी जवहीर हीि ना?”

महार जवहीरीला जशवला म्पहणून त्याने जशवी द्यावी. बाबानी त्यािाही मार िावा आजण पुढे िावे.
असे कणिर, संघषभमय िीवन ते िगत राहीले . म्पहणूनि समाििीवनािे जनरजनराळे पैलू भ्रमंतीमध्ये

बाबायाया दृष्टीस पडले .

जवदभात बऱ्याि लोककला प्रिजलत आहे त. कीतभन, दं डार, गोंधळ इ. सातत्याने िालत असतात.

बाबानी कीतभने ऐकली होती. तुकारामािी भिनं त्यांना मुिेद्गत होती. िीवनािे अवलोकन सुरूि होते.
सामाजिक प्रश्नांिी त्यांना पुरेपूर िाण होती.

समािाशु द्धीसाठी त्यांनी कीतभनािे माध्यम वापरणे सुरू केले .
एिाद्या िेडेगांवी दे वळात मुक्काम असला की सभोवतालिी घाण साि करावी, कुणायाया दारात उभे

राहू न िराटा मागावा. कोणी जदला नाही, रानातून तुराट्या गोळा करून किधीने घट्ट बांधून िराटा करावा.

दे वळािा पूणभ पजरसर स्वयाछ करावा. गांवातले रस्तेही झाडू न काढावे. गावकऱ्यांनी जविारले तर “कोण्यातरी
बोवािं कीतभन आहे म्पहणे ” असे सांगावे.

एिाद्या बाईला दया येई. जतने आणले ली भािी भाकर गाडग्यात घेऊन िावी. पाणी जपऊन ढे कर

द्यावी. जदवसभर पडे ल ते श्रम करावे. शरीराला आराम म्पहणून कधी लाभलाि नाही.

कीतभनािे नाव ऐकून एिादा ग्यासबिी आणून दे वळासमोर उिेड करी. गावातली भिनी मंडळी

गोळा होऊन टाळ, मृदंग, पेटी घेऊन येत. िार दोन लोकही कीतभन ऐकण्यासाठी िमा झाले ले असत.
अंधारातून बाबांनी पुढे यावे. लोक जविारत “कीतभनकार बुवा कुठे आहे त?”

“र्थे आले नाही. मले ि पाठवलं त्यायनं” सवभ मंडळी हसत, कटगल करीत. र्थोडा वेळ भिन करुन

घरािा रस्ता धरत. तोवर बाबांनी हातात दोन दगड घेऊन भिन म्पहणण्यास सुरुवात करावी.
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“गोपाला ऽ गोपाला ऽऽ

दे वकीनंदन गोपाला ऽऽऽ
सांभाळी ही तुझी ले करे

पुण्य समिती पापाला”
परतणाऱ्यांयाया कानी हा भरदार आवाि पडला की ते सावध होत. एकेक परतू लागत. कीतभनात

बराि समुदाय िमा होऊन िाई. मग बाबायाया बोलण्याला धारदारपणा प्रा्त होत असे.
ते कीतभनातून सांगत –
किभ काढू न दे वांिी यात्रा करू नका.
गाईबैलांिी किता वाहत िा.

मुलांना जशकजवल्याजवना राहू नका.

दे वाला नवस करून कोंबडी बकरी मारू नका.
आईबापािी सेवा करा.

किभ काढू न सण सािरे करू नका
भुकेले ल्यांना अन द्या

हु ं डा दे ऊन, घेऊन लग्न करू नका
दारू जपऊ नका

दे वािे भिन केल्याजशवाय राहू नका.
जशवाजशव पाळू नका.

हे सवभ सहिगत्या लोकांना कळणारे होते. कीतभनात आतभता व अंतःकरणात तळमळ आहे हे िाणवू

लागताि बाबांिी वाणी लोकांवर हु कुमत गािवू लागली. कीतभनात गदी वाढली.

हा कोणी जभकारी ककवा िकीर नसून िरंि साधू आहे हे िनतेला कळू लागले होते. भिन, कीतभन

संपल्यावर एिादा बाबायाया पूवायुष्ट्याजवषयी िौकशी करी. कोणास काही न सांगता ते रानाकडे जनघून िात.

एिाद्या झाडािाली रात्र काढू न उिाडण्यायाया आत नव्या गावािी वाट धरत. कुठे ही न गुंतता, पाश जनमाण
न करता दररोि नव्या गावाकडे त्यांिी वाटिाल सुरू होती.

आता बाबांनी कमभ, झाडू आजण कीतभन या माध्यमािा वापर करणे सुरू केले होते. सकाळी गांवातले

रस्ते साि करणे, दु पारभर कोणायायातरी शेतात िपून रात्री कीतभन यात त्यांनी स्वतःला गुंतवून घेतले .
याजशवाय कुठल्याही गोष्टीिी आसक्ती बाळगली नाही.

एक गाव सोडू न दु सयाया नव्या गावी गेल्यावर सुरवातीला त्यांना भयंकर यातना होत. अनेक िािाला

तोंड द्यावे लागे. पागल, जभकारी समिून लहान मुलं व लोक पाठीमागे लागत, कटगल करीत. पण बाबांनी
हे सवभ सहन करीत आपले िीवन ध्येय सुरू ठे वले .

जिरता जिरता दु पार झाली की कुणायाया दारात उभे राहू न बाबा भाकरी मागत.
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“धडधाकट जदसतोस, जभक मागण्याऐविी काम का करीत नाहीस” घरधनी म्पहणे.
“सांग ना बा्पा! काय करु” बाबा म्पहणत.
“घरासभोवतीिा किरा स्वयाछ करून दे .”
बाबा काम करू लागत. घरायाया मागील पुढील किरा काढू न िागा स्वयाछ करीत. काम झाल्यावर

घरिी बाई भाकरी बरोबर काही पैसे दे ऊ करी. बाबा भाकरी घेत. पैसे नाकारीत. घरधन्याला नवल वाटे .
श्रमािा मोबदला नाकारणारा व इतके िकिकीत काम करणारा जभकारी त्यांनी पाजहले ला नसे.

आगगाडीने प्रवास करताना जतकीट तपासणी करणाऱ्याने िापट मारली. िाली उतरवून जदले पण

बाबांनी कधी जवरोध केला नाही, ‘ब्र’ काढला नाही.

असे नानापरीिे त्रास सहन करीत, िीवािा आटाजपटा करीत ते गावोगाव जिरत राजहले . लोकांिे

बरे वाईट अनु भव त्यांनी किध्यायाया रुपानी अंगावर िढवले . शरीरािे लाडकोड त्यांनी कधी केले नाही.
जमळे ल ते िाऊन िनिागृती करण्यािा प्रयत्न केला.

अशाप्रकारे बाबांना भ्रमंतीत नाना प्रकारिे लोक जमळाले आजण जवजवध बऱ्यावाईट अनु भवांनी त्यांिे

जविारधन प्रगल्भ होत गेले.
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अकिा
कीतणनाचा प्रािां र्
गाडगेबाबा आता कीतभनात रमू लागले . त्यांयाया कीतभनािा लोकांवर प्रभाव पडू लागला होता.

वऱ्हाडी भाषेत, जवनोदवृिीने नवीन िातीिे कीतभन करणारा जनरक्षर पण अिाट जनजरक्षण असणारा बाबा
म्पहणून ते पजरजित होत गेले.

गाडगेबाबांिा वेश मोठा गमतीदार होता. अंगावर किध्या िोडू न जशवले ला सदरा, भगव्या रंगािी

लुं गी, डोईला िडके, हातात एकतारी व गाडगे असे सहि ओळिू येणारे जदसताक्षणी अलग वाटणारे त्यांिे
व्यक्क्तमत्व होते.

भ्रमंतीत बाबािे जिरणे अजनजश्चत होते. कायभरूरम आिले ला, ठरले ला नव्हता. अमुकि जठकाणी

िाऊन जवजशष्ट काम करावयािे आहे यािा आरािडा नव्हता. वाटे ल जतर्थे िावे, मनसोक्त जिरावे, वाटले ले
काम करावे असे उन्मनी ते वागत असत.

त्यांिा बरािसा प्रवास पायी असे. क्वजितप्रसंगी ते आगगाडीने िात. आगगाडीत बाबांना बसण्यािा

प्रसंग आलाि तर ते शौिकुपािवळ उघड्यावर दोन्ही हात टे कून उकीडवे नम्रपणे बसून राहात. बाकावर ते
कधी टे कले नाहीत. जभकारी समिून एिादा उतारू जहजडस जिडीस करी, मुकाट्याने ते सहन करीत.

बाबांनी रे ल्वेने प्रवास करताना कधीही जतकीट घेतले नाही. एिाद्या तपासनीसानी उतरवून जदले

तर त्याि गावी मुक्काम करीत. पण त्यांनी आपल्या वागणुकीने कोणास कधी त्रास जदला नाही.

एिाद्या गावी बाबांना वाईट अनु भव येई. हातात एकतारी घेऊन रात्री अिानक ते कीतभनासाठी उभे

ठाकले की लोक जविारीत.

‘अहो किध्यावाले ! कीतभनकार महाराि कुठे आहे त.’
‘त्याहीनि मले धाडलं , ते येत नाहीत” बाबानी म्पहणावे.
यावर लोकांयाया जवजवध प्रजतजरूरया उमटत. कोणाला बाबा पागल वाटत. अजधक जविार न करता

काही मंडळी घराकडे िालू लागत.

करीत.

लोकांयाया कुठल्याही बोलण्याकडे लक्ष न दे ता एकतारी सुरात लावून बाबा एकाग्रजििाने भिन सुरू

“अनंता नाम तुझे । केशवा ॥
माधवा नाम तुझे ॥”
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हा स्वर कानी पडू लागताि लोक मागे वळत. कीतभनात येऊन बसत. हळू हळू िमाव िमे . बाबांिे

बोलणे सुरूि असे.

“जिभले तुले काय धंदा

घजडभर भिगे गोकवदा”
दे वळापुढे गदी िमली की बाबांनी सुरू करावे“मंडळी मी अडाणी मानूस, मले भिन काय कळते! लोकांिे कपडे गोळा करून धुवावं, भाकरी

मागून िावावी, पोट भरावं, किध्या ओढाव्या असा मी.”

“पण तुमी संत, सत्पुरुष! तुमयाया संगतीने मले भिन करण्यािी बुद्धी सुिली.’
िमले ल्या मंडळीिी बाबांनी स्तुती करावी मग ते जनष्ठेने ऐकू लागत. एकदा कीतभनात रंग िढला

आजण त्यािा लोकांवर प्रभाव िढू लागला की हळू ि त्यांना बोिणार नाही अशाप्रकारे त्यांयाया वैगुण्यावर बोट
ठे वन
ू हळू ि त्यांना बोिणार नाही अशाप्रकारे त्यांयाया वैगुण्यावर बोट ठे वून प्रहार करीत. बाबा सांगू लागत.

“पृर्थवी जनमाण करणारा, आपल्यासाठी अिधान्य व सवभ सुिसोयी जनमाण करणारा हा परमे श्वर एक

आहे की दोन?”

‘एकि!’ काही मंडळी हळू आवािात उिर दे त
‘नीट जविार करून सांगा! ‘दे व जकती?’
‘एकि!’
‘हां आता जहशेब करा.’ ‘तुमयाया गावांत िंडोबािे दे ऊळ आहे की नाही.’
‘आहे !’
‘तुमयाया शेतायाया बांधावर म्पहसोबा असतंत कां नाही.’
‘होय!’
‘तुमयाया गांवयाया जशवेवर मातामाय येऊन बसली की नाही’
‘होय’
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अशारीतीने जवरोबा, वेताळ, भैराळ, बजहरम, िािाई, िोिाई, येसकाई अशा अनेक दे वािी

लांबलिक यादी बाबा ऐकजवत आजण सगळा समूह त्यांयाया प्रश्नांना उिरे दे ऊ लागला की अिानक बाबा
त्यांयायावर आवाि वाढवून म्पहणत.

‘दे व बारा पंधरा झाले की नाही!’
‘झाले !’
बाबांिा आवेग पाहू न दे व ‘एक’ि आहे म्पहणणारा समूह िमके, िडबडू न िागा होत असे. िुकल्यािा

भाव मनात िागृत होई. त्यात जदवसा बाबाकडू न काम करवून घेणारी बाई असे , घरधनी असे, भाकरी
वाढणारी असे. ‘बाहे र िा.’ ‘पुढे हो’ म्पहणणारे असत. र्थट्टा कटगल करणारे असत. सगळे सिग होऊन ऐकू
लागत.

बाबांना पागल म्पहणणाऱ्यांना पश्चाताप होई. सगळा िमाव त्यांयाया क्ात आला की त्यांिे सरळसोट

आघात शब्दांयाया िटकाऱ्यांनी सुरु होत.

‘या दे वांना नवस, करता कां नाही.’ ‘दे वा माझं पोरंग पडलं याले बरं कर. तुले कोंबडा बकरा दे ईन.

म्पहणता की नाही!”

‘होय!’ मग बाबा समिावून सांगत.
मुलगा बरा होतो. परमे श्वरायाया कृपेने, नवस बोलल्याने हे भाग्य लाभले असे समिून नवस

िेडण्यासाठी दे वायाया यात्रेला िावे लागते. बकरा ओढत दे वासमोर आणून मानेवर सुरी जदली की रक्तािे
काही र्थेंब परमे श्वरावर कशपडले िातात. बाकी सवभ नातलग िस्त करतात.

बाबा म्पहणत - ‘घरी जनघताना दे वाले म्पहनता कां दे वा आमिं कल्याण कर’, मग - िढले ल्या

आवािात बाबा लगोलग म्पहणत, ‘दे व तुमिा सत्यानाश करील’ समािातले दु ि पाहू न ते िसे तळमळत
तसेि या वाईट प्रर्थांनी त्यांना वेदना होत.

अशाप्रकारे बाबांिी कीतभने रंगू लागली. लोकांवर त्यािा प्रभाव िाणवू लागला.
रोि नजवन प्रकारिे कीतभन होऊ लागले . दररोि नजवन गाव. एकाि गावी बाबा िारसे र्थांबत नसत.

पुढिा मुक्काम ठरले ला नसे. रस्त्यात एिादे गाव बरे वाटले की ते र्थांबत. मुक्काम करीत. रात्री कीतभनासाठी
उभे राहात.

रोि नवीन प्रकारिे कीतभन िाले . समािातील वाईट िालीजरतीिा सूक्ष्म अ्यास करून त्यािे कितन

व आत्मजनरीक्षण ते कीतभनातून िपिल दािले दे ऊन सांगू लागत. सावकारिे अत्यािारी पाश, किािा

कोंडमारा, कामािा न जमळणारा मोबदला, दे वदे वतांना नवस करुन आिारपणावर उतारा शोधून आजण

शेवटी जनराश होणाऱ्या गरीब भोळया भाबड्या िनतेिे हाल, अस्पृश्यतेिा कलं क, िातीयता, वगभकलह,
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वणभव्यवस्र्था हे सारे त्यांनी पाजहले . अठराजवश्व दाजर्र्य  त्यांनी स्वतः उपभोगले होते. त्यािे िटके सहन
करीति ते िगले . कोणे एकेकाळी संपि परीट पजरवारात िन्मले ला पण जनयतीने सवभ जहरावून व्यसनाधीन

बापािे हाल पाजहले ले गाडगेबाबा दारूयाया व्यसनाबिल िनते ला मागभदशभन करीत. दारु जपऊन बायकोला
मारणे, पोराबाळांिी आबाळ, हे बाबा लोकांना समिावून सांगत,

‘दोन आन्यािी जपता! अन दोन रुपयांिी ्याल्यािं सोंग करता!’ एकंदरीत दारुिे व्यसन व नवस

करणाराला वाटे आता हे सवभ सोडू न द्यावे व परमे श्वरायाया नामस्मरणांत, भिनात स्वतःला गुंतवून घेऊन
सन्मागभ धरावा. आिरण शु द्ध ठे वावे. एिाद्याला वाटे िन्म िुकट घालवला!

अशाप्रकारे गाडगेबाबांयाया कीतभनािी कीती संपूणभ जवदभभभर पसरु लागली. कीतभनासाठी त्यांना

जनमंत्रणे येऊ लागली.

बाबांनी सतत बारा वषे भ्रमण केले . एक तपायाया साधनेत त्यांनी लोकांिे व लोकिीवनांिे सूक्ष्म

जनरीक्षण करुन अनु भव प्रा्त केला व त्यािा उपयोग कीतभनातून मागभदशभन करण्यात केला. असे अनु भवायाया
मुशीतून जसद्ध झाले ले गाडगेबाबांिे िीवन होते.

गृहत्याग केल्यापासून ते सातत्याने हालअपेष्टा सहन करीत वणवण कहडले . प्रामुखयाने जवदभभ व

मध्यप्रांतािा काही भाग त्यांनी पायी तुडवला. दे शाटनातून ज्ञान जमळजवले .

गाडगेबाबािे कीतभन आहे म्पहटले की रात्री हिारोिा िमाव िमू लागे. लोकिीवनातले सामान्य

दािले , समािातील वाईट रुढीवर प्रहार कमभकांडािा जनषेध, हु ं डा जवरोध असे साधेसुधे कीतभनािे जवषय
होत. कोणािीही भीडमूवभत न ठे वता त्यांना िे वाटे ते बोलत असत.

“आईबाबांिी सेवा करा” असा कीतभनातून उपदे श करणाऱ्या गाडे बाबांना एकदा एका गावकऱ्याने

जविारले , “बाबा, या बाबतीत तुमिा अनु भव काय?”

क्षणभर बाबा िरकले . सावध होऊन म्पहणाले , “बापा! ‘तुमी कोन व्हयतं माझे ’ तुम्पही माझे मायबापि

नाही काय? बाबांनी त्यास जनरुिर केले . िन्म दे णायाया आईिी माया त्यांनी अनु भवली होती. पुत्रप्रेमाने ते
क्षणभर कां होईना सुिावले होते. बापािी उणीव मामानी भरून काढली होती पण तेही जनयतीला पाहावले

नाही. बायको, मुले असताना संसारािा त्याग केला. तेव्हापासून िगालाि मायबाप समिणारा व लोकांति
दे व पाहणारा हा साधू होता.

दे शात उच्चनीिता, स्पृश्यास्पृश्य, भेदाभेद, जशवाजशव िार मोठ्या प्रमाणात असल्यािे त्यांना आढळू न

आल्याने िातीपातीिा जविार न करता ते सवभ लोकांत जमसळू न राहू लागले . धोब्या घरिा िन्म असल्याने
त्यांना ्ा प्रश्नािी िाणीव होती.

गरीब कष्ट करतो, जदवसभर राबतो तरी िायला जमळत नाही. बाप उसने आणतो, किभ काढतो,

दारू जपतो. आईला मारझोड करतो. लहानशा झोपडीत ककवा उघड्यावरही ही पोरं वाढत राहतात.

अनु क्रमणिका

जशक्षणािा गंध नाही. भल्याबुऱ्यािी िाड नाही. स्वयाछतेिा संस्कार नाही. दे वाला नवस करणे , नैवद्य
े
दािजवणे, गंडादोरे बांधणे असे कमभकांडही पाजहले .

हे सवभ पाहू न समािाला संस्कारािी गरि असल्यािे त्यांना लक्षात आल्याने परमे श्वरािी भक्ती

करायला ते लोकांना सांगत. हे ि त्यांयाया कीतभनािे जवषय होते.

एक तपािी भ्रमंती म्पहणिे िणू वनवासि होता. मनातील दृष्ट प्रवृिीयाया रावणािा नाश झाला.

साधुत्व आले . गाडगेबाबािी िरी ओळि पटू न त्यांना समाि प्रजतष्ठा जमळू लागली.
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बािा
ऋिमोचनचा उद्धाि
ऋणमोिनला पौष मजहन्यात दर रजववारला यात्रा भरत असे. पजहल्याि रजववारला बाबा तेर्थे पोिले .
गृहत्याग केल्यापासून पजहल्यांदाि ते ऋणमोिनला आले होते. तत्पूवी घरयायांनी त्यांना शोधण्यािा

सवभतोपरी प्रयत्न केला होता. कुंताबाई व सिुबाईयाया आसवांना पार नव्हता. सवांनी कसोशीने प्रयत्न
करूनही डे बूिींिा ठावजठकाणा लागू शकला नाही.

डे बि
ू ी कोठे गेले असावेत! नातेवाईकांकडे जनरोप गेले. िौकशी झाली. र्थांगपिा लागला नाही.

शोधाशोध करून सवभ र्थकले . नदीनाले , आडजवहीर तपासले गेले. शेवटी परमे श्वरावर भरवसा ठे वन
ू
सगळयांनी जदवस काढणे सुरू केले .

बाबांनी घर सोडले तेव्हा कुंताबाई तीन मजहन्यािी गभार होती. जतने एका सुंदर मुलाला िन्म जदला

होता. नाव ठे वले गोकवदा! मुदगलसारिे गोकवदाला जशकवायला ‘बाप’ घरी होताि कुठे ?

हं बीररावांनी अिपाणीि सोडले . कितातूर अवस्र्थे ति एक जदवस त्यांनी िगािा जनरोप घेतला.

नातवाला ‘गाडगे महाराि’ म्पहणून पाहण्यािे भाग्यही त्यांयाया नजशबी आले नाही.

बळीराम एकदा मुर्दतिापूरला धमणी घेऊन गेला असताना एका परीटाशी त्यािी भेट झाली. तो

म्पहणाला “डे बि
ू ी माहू रयाया यात्रेत जदसला” त्यािी दाढी वाढले ली होती. हातात िराटा घेऊन पटांगण
झाडताना त्यायाया निरे स पडला होता.

“त्या गड्यानं पुसलं , कां ‘तुमी डे बि
ू ी वठ्ठी व्हा काय’ तर म्पहणे ‘मले मालू न नाई’ पन त्यानं पक्क

वळिलं ” डे बूिीिी आस सोडणारांना हे ऐकूनि बरे वाटले डे बि
ू ी जिवंत असल्यािे समाधान झाले .

घरादारािी, बायको मुलांिी आठवण होऊन कधीतरी परत येईल असे प्रत्येकाला वाटू लागले . पण

डे बि
ू ी घरी परतले नाही की घरािी आठवण सुद्धा काढली नाही. घरिी मंडळी मात्र डे बि
ू ीिा अधून मधून
मागोवा घेत होती. लोकांयाया सांगण्यावरून डे बि
ू ी प्रत्येक यात्रेत असतात अशी त्यांना कुणकुण लागली
होती.

पौष मजहन्यातल्या पजहल्या रजववारी सिूबाई पूणभ पजरवारासह ऋणमोिनला पोिली.
बाबांनी आमल्यायाया पाटलाकडू न कुदळ िावडे मागून यात्रेकरूंसाठी नदीयाया पात्रात दरड िणून

पायऱ्या करण्यािे काम सुरू केले होते. ते त्यात मग्न असतांना सिुबाईने िवळ िाऊन भीत भीति हाक
जदली.

अनु क्रमणिका

अजिबात लक्ष न दे ता बाबा िणण्यािे काम करति राजहले . त्यांयायाभोवती सवभ नातलग व कुटु ं ब

गोळा झाले , बाबांिी जवनवणी करू लागले . कुंताबाई गोकवदाला पोटाशी धरून रडू लागली. बाबांनी वर मान
करूनसुद्धा पाजहले नाही.

“अरे तू कनगाला बाबू? मंग आमाले कोन रे !”
“तुमाले दे व आहे ”
“दे व? तू नाहीस काय?” सिुबाई म्पहणाली.
“मी आि आहो, उद्या नसन, इतले मानसं गेले. नवरा गेला, भाऊ गेला, बाप गेला, नातू गेला,

माझीही तीि वाट?”

“असं काहू न बोलतं रे बाबू”
“िरं तेि बोलतो, अवघ्याहीले त्याि वाटे ने िायिे आहे .”
सिुबाईयाया जवनवणीिा, नातलगायाया आग्रहािा बाबांवर यक्त्कंजितही पजरणाम झाला नव्हता.

कुंताबाई रडत म्पहणाली, “मंग आमी कोनाकडे िावावं ? कोनायाया तोंडाकड पहाव?”

बाबा म्पहणाले , मी लोकांिी कामं करतो. जभक मागून िातो. श्रम करतो. िार घरिे िाण्यािी िव

वेगळीि असते. तुमिी इयाछा असेल तर तुम्पही येऊ शकता. नाहीतर तुम्पहाला तुमिे घर आहे .

पूणभ पौष मजहनाभर बाबा ऋणमोिनला र्थांबले . दर रजववारी यात्रेयाया जदवशी ते येणाऱ्या भाजवकांिी

सेवा करीत. सवड जमळताि आठवड्यातून एक दोन जदवस ते आिुबािूला गांवात िाऊन येत. पण ते

दापुऱ्यास गेले नाही. बायको मुलांिी जविारपूस केली नाही. कोणत्याही नातलगाकडे गेले नाही. संपूणभ
जनःसंग वृिीने ते वावरले .

प्रत्येक रजववारला सिुबाई व घरिी मंडळी येऊन बाबांना गावाला िालण्यािा आग्रह करत. सोयऱ्या

धायऱ्यानींही प्रयत्न केले पण बाबांवर कोणािाही इलाि िालला नाही.

“हे सुि सोडू न त्या पडक्या घरात यायले सांगता मले ? वा ऽ िी तुमीही भले हु शार जदसता”! असे

बाबा म्पहणत.

ऋणमोिनला असा बाबािा एक मजहना गेला. नंतर दरवषी बाबा यात्रेजनजमि ऋणमोिनला येऊ

लागले . यात्रेला िायिे. हातार िराटा घेऊन सवभ पटांगण साि करायिे, शेणकिरा साि करून दू र िेकून
द्यायिा, असे त्यांिे काम सुरू होते. रात्री कीतभनासाठी उभे राहू न लोकांना नानाप्रकारे उपदे श करीत.

अनु क्रमणिका

करीत.

जदवसा गांवातील घाण साि करून कीतभनात ते लोकांिे अंतरंगातील मळ साि करण्यािा प्रयत्न

बाबांिे कीतभन लोकांना आवडू लागले , पटू लागले होते त्यामुळे िनता त्यांयायाकडे आदराने पाहू

लागल्याने त्यांना पूवी वेडा समिणारे पश्चाताप करू लागले . आपल्या िातीत गाडगे महारािांसारिा

सत्पुरुष िन्मला आहे यािा सार्थभ अजभमान धोब्यांना वाटू लागला. बरीि मंडळी वठ्ठ्ठ्यािी कामे सोडू न
त्यांयाया सहवासािी अपेक्षा करु लागले . िे नातलग बाबांना घरी वापस िालण्यािी जवनवणी करत ते ि आता

सिुबाई, कुंताबाई, बळीराम इत्यादींना समिावू लागले . घरी असले ल्या जहऱ्यािी आपण पारि करू शकलो
नाही असे गावकऱ्यांना व नातलगांना वाटत राजहले .

सिुबाईिी कुस धन्य झाली. पण कुंताबाई म्पहणायिी,
“कुंताबाई म्पहणे लोकांपाशी
बाई माझे पती वेडे झाले ”

शेवटी कुंताबाई ऐन तारुण्यात तीन मुलांना घेऊन काय करणार? कुठे िाणार? कसे पोट भरणार

यािी जतला जववंिना होती. जतला स्वतःिे घर नव्हते. कोतेगाविे शेत व घर रामपुऱ्यायाया सावकारायाया घशात
कधीि गेले होते. सासरा कझगरािी िाणोरकर यांयाया व्यसनापायी घरािी वाताहात झाली होती. नवरा असा
जिरस्ती, कीतभनकार झाले ला. आलोका, कलावती यांिी लग्ने होऊन ती सासरी िातीलही पण गोकवदािे
काय? ही काळिी जतला िात होती.

सिुबाईने िीवनात बरे ि ऊन-पावसाळे , टोणपे सहन केले असल्याने ती सुनेला व नातवांना धीर

दे त राजहली.

अनु क्रमणिका

तेिा
सहर्ोजन
पूणानदीला पूर आला की िणले ल्या दरडी व पायऱ्या वाहू न िात, त्यामुळे दरवषी त्या नव्याने

िणाव्या लागत. या कायात बाबांना आता लोक मदत करू लागले . वठ्ठी समाि तर तयार होताि.

एकदा बाबांयाया सांगण्यावरून सवभ वठ्ठी एकत्र आले . वगभणी गोळा केली आजण ऋणमोिनला यात्रेयाया

प्रत्येक रजववारला एकत्र िेवण करण्यािा बेत ठरजवला. िेवणात साधेपणा असे. दारु-कोंबडी यांना िाटा
दे ण्यात आले .

दर रजववारला स्वयंपाक होई. सामूजहक पंगती उठत, बाबा िेवायिे मैदान साि करून पंगतीसाठी

रे षा आिून दे त. सगळयांिी आस्र्थेने िौकशी करुन िेवायला घालत. भांडे घासून पुसून साि करून ठे वत.

मात्र या अिाला बाबांनी कधी हात लावला नाही. यात्रेकरूंिवळू न भाकरी मागूनि ते िापरात िात.

त्यांिी वागण्यािी पद्धत लोकांयाया अंगवळणी पडल्याने त्यांना कोणी आग्रह करीत नसत.
रात्री त्याि जठकाणी कीतभन होई. दरवेळी नवीन जवषय कीतभनात असे.

अशाप्रकारे ऋणमोिनला सावभिजनक पंगतीिा पाया बाबांयाया आशीवादाने रिला गेला. या कामी

मागास समिले ल्या वठ्ठी िातीने पुढाकार घेतला. समािात एकी नांदू लागली. बाबांिा जनणभय हा परवलीिा
शब्द बनला.

तसे वठ्ठी िातीत भांडण तंटे िार असत. झगडे कोटात नेण्याऐविी लोक आपली कैजियत बाबांना

सांगू लागले .

बाबा सांगत, ‘घरातले भांडण रस्त्यावर, िावडीवर नेणे बरे नव्हे , आपली लाि आपणि रािली

पाजहिे. कोटात गेल्याने वेळ व पैसा वाया िातो. तारिांसाठी किभ काढावे लागते. घरयाया सवांना त्रास
होतो. म्पहणून दोघांनीही आपसात समिरमि करणे बरे असल्यािे बाबा त्यांना पटवून दे त असत.

जवशेष म्पहणिे बाबांनी केले ला जनवाडा दोन्ही पक्षांना मान्य होई. ते गुण्यागोकवदाने राहू लागत. कधी

मधी सवडीनु सार बाबा याजवषयी िौकशी करून आनंद व्यक्त करीत. आपला समाि सुधारतो आहे हे पाहू न
त्यांना बरे वाटे . मुलीयाया बारशाला िेवणासाठी आग्रह धरून जवरोध करणारा हाि समाि आि सात आठ
वषायाया कालावधीत बाबांयाया तालमीत कमालीिा बदलू लागला होता.
पराटांमधली एकी हा ििेिा जवषय ठरली.

अनु क्रमणिका

चौदा
पूिानदीविील घाट
ऋणमोिनला यात्रेयाया वेळी बाबांिे दरंडी िणण्यािे काम सुरू होते. एकदा ते मैदान साि करीत

असताना पाि सहा िण त्यांयाया िवळ येऊन उभे राजहले .

“अरे जतडके सावकार काय?” बाबांना नवल वाटले , ते म्पहणाले , “बोला काय हु कूम आहे ?”
“बाबा हे दरवषी नदीयाया दरडी िणणे. हे जकती वषी करणार?” एक िण म्पहणाला.
“हे पक्के बांधीत कां नाही?” जतडके सावकार बोलला.
“त्याले पैसा लागन तो?”
“मी दे तो. तुम्पही घाट बांधून काढा” सावकार म्पहणाला.
हे दरवषी दरडी िणणे लोकांयायाने पहावले नाही. बाबा एकटे िपत. कधी सोबतीला काही लोक

असत. नदीला पूर येऊन कष्ट वाया िात. दरवषी ते करावे लागे. जतडके सावकारायाया कानावर गेले.
महारािांशी सलगी करण्यायाया शोधात तो होताि.

पण यावेळी सावकारािे मन साि होते. बाबांयाया कायािी त्याला ओळि पटली होती. बेईमानीने

िमवले ले धन सत्कारणी लावण्यािी संधी त्याला प्रा्त झाली होती.

बेत ठरला. सवभ नदीवर गेले. पक्का घाट बांधण्यासाठी िागेिी जनवड झाली. लगेि भूमीपूिन

करण्यात आले . लवकरि कामाला सुरुवात झाली आजण घाटायाया पायऱ्या उ्या ठाकू लागल्या.

बाबा कामावर प्रत्यक्ष दे िरे ि करीत सावकाराने जवनवणी करूनही त्यांनी अजग्रम पैसे न घे ता िक्त

आठवड्यातून एकदा मिुरांिी मिुरी िुकती करण्यासाठी ते त्यायायाकडे जिठ्ठी पाठजवत. मिूर दारावर आले
की नेमाने सावकार िुकारा करीत.

बनािी जप्रर्थमिी जतडके व त्यािा भाऊ तुकाराम हे घाटासाठी ििभ करताहे त , व त्यासाठी

गाडगेबाबा तयार झाले त यािे लोकांना आश्चयभ वाटले .

नवलि घडले होते. ज्या सावकाराने िोट्यािे नाटे करून घशात िमीन घातली होती. ज्यापायी

कंटाळू न बाबांना घर सोडावे लागले होते , तोि सावकार आि त्यांयाया पायावर लोटांगण घालू न घाटासाठी
पैसा ओतत होता, ताठ मानेिा कणा वाकला होता.

अनु क्रमणिका

काळािा मजहमा असाि अगाध असतो.
मुदगले श्वराला लागून पजहला घाट उभा राजहला. नदी जकनाऱ्यािवळील दोन तीन गावाकडू न

घाटािी व्यवस्र्था करावी हे बाबांना कळू न िुकले . त्यासाठी ते तयारीला लागले . घाटायाया कामासाठी

द्रव्यािा ओघ सुरु झाला, न मागता पैसा येऊ लागला. पूणेयाया दजक्षण तीरावर दु सरा घाट आकार घेऊ
लागला.

आता बाबांयाया कायभक्षेत्रात वाढ झाली होती. अमरावती व जवदभाबाहे र ते पूणभ महाराष्ट्र पालर्था

घालू न िनिागृती करु लागले . त्यांयाया कायािी महती लोकांना कळू न िुकली. असंखय सुजशजक्षत लोक
अनु यायासारिे त्यांयाया पाठीशी उभे राहू लागले . हळू हळू बाबांिी कीती संपूणभ महाराष्ट्रभर पसरली.

आलोका लग्नािी झाली. जतयायासाठी वर संशोधन सुरू झाले . एका उन्हाळयात मूतीिापूर

तालु क्यातील गोरे गावयाया िकीरासोबत जतिे लग्न ठरले . लग्नाजनजमि बाबांिी शोधाशोध सुरु झाली आजण

शेवटी बाबांजशवाय आलोकािे लग्न पार पडले . बळीरामला कन्यादान करावे लागले . आलोका सासरी गेली.
काही जदवस बरे गेले आजण लग्नात केले ल्या ििावरून घरी धुसिूस वाढत गेली. घरातील भांडण बाहे र

िाययाया आधीि सिुबाई सवांना घेऊन ऋणमोिनला गेली. बाबांनी सिुबाई व कुंताबाईला घाटावरील

कामासाठी ठे वन
ू घेतले . इतर मिुराप्रमाणे त्यांनाही बाबा कामािी मिुरी दे त. त्यांनी त्यांयायासाठी एका
झाडािाली लहानशी झोपडी बांधून जदली. कुटु ं बासोबत ते कधी र्थांबले नाहीत.

बाबांिे नातेवाईक, घरिी मंडळी समिून त्यांना कोणी मदत केले ली बाबांना िालत नसे.

गाडगेबाबांिे कुटु ं ब म्पहणून त्यांना मे हरबानी नको असे. इतरांसारिे कष्ट करूनि रहावे हा नेम त्यांनी पाळला.
कोणासाठी कधीही त्यांनी स्वतःहू न केले ला जनयम मोडला नाही.

अशाप्रकारे ऋणमोिनला एक एक घाट उभा राहू लागला. मुदगले श्वरािवळिा पजहला घाट

पावसाने वाहू न गेल्यावर व्यंकट जतडके यांनी त्यािा िीणोद्धार केला. अकोला जिल््ातील उं बड्यायाया
पारूबाईंनी एक पक्का घाट बांधून जदला. अडगाविे श्रीमंत दानशूर श्री. काशीनार्थ टाके यांनी एका घाटािा
भार उिलला. दाढीिे राहणारे माजणकलाल व नारायणलाल बंधूंनी दजक्षण तीरावर एक प्रशस्त घाटािा वाटा
उिलू न ऋणमोिनिा उद्धार केला. आि हे िारही घाट पूणानदीवर डौलाने उभे असून बाबांयाया कायािी व
सेवि
े ी ग्वाही दे तात.

सुरुवातीला बाबा दगडांिा टाळ करून कीतभनासाठी उभे राहत. आिही त्यांयाया कायािा संदेश व

भिनािा जननाद या पायरीयाया दगडातून घुमत असल्यािे भक्तांना िाणवते.

अनु क्रमणिका

पांधिा
नातलग
घर सोडल्यापासून बाबा दापुरा व कोतेगावला गेलेले नव्हते. भ्रमंतीत त्यांनी कोणत्याही

नातेवाईकाला ओळि दािजवली नव्हती. ऋणमोिनयाया मुक्कामात जवनवणी करूनही बाबा घरी परतले
नाहीत. कोणािी साधी िौकशी केले ली नाही. बाबांयाया पश्चात घरािी िारि दै ना झाली.

िनतेवर जनरजतशय प्रेम करणारे बाबा कुटु ं बाबिल मात्र िारि कठोर वागल्यािे जदसतात. पण त्यांनी

स्वतःला ज्या िौकटीत व जनयमात बांधून घेतले होते तो जनयमभंग त्यांनी घरादारासाठी केला नाही. ‘काम
करा आजण िा’ हा बाबांनी सवांसाठी लावले ला जनयम नातलगासाठीही कठोरपणे पाळला.

घरी कता पुरुष कोणीही नाही. कुंताबाई व म्पहातारी सिुबाई जदवसभर कष्ट करून गुिराण करीत.

पोटापाण्यािे हाल होऊ लागले . आलोकायाया लग्नानंतर घरी र्थोडीशी धुसिूसही वाढले ली होती.

बळीरामाने तरी त्यांिे जकती जदवस करावे? आलोकािे लग्न होऊन ती आपले घरी नांदत होती. पण
कलावती व गोकवदा या दोन्ही मुलांिी िारि आबाळ झाली.

ऋणमोिनयाया घाटावर पूणभ कुटु ं ब कामाला होते. बाबांनी एका झोपडीत त्यांिी व्यवस्र्था केली होती.

गाडगेबाबांिे कुटु ं ब म्पहणून िुकटिे काही घेऊ नये हा कटाक्ष घातला. कोणी काही जदले तर बाबा सवभ
मिुरांना वाटू न दे त.

िनतेिा पैसा बाबांनी स्वतःसाठी कधी वापरला नाही. मग कुटु ं बािे तर नावि नको!
एिाद्याप्रसंगी सिुबाई जिडू न म्पहणे , “हे कोन्त होय तु्ावाल? आमी मांगायला र्थोडीि गेलो होतो

कोनायाया दारी “

“हे मिूर तुहे ले करं नोहे त काय?”
अशी ही बाबांिी जनःस्पृह वृिी होती. काम करणाऱ्या मिुराला ते दे व मानीत.
जकतीतरी जदवसानंतर बाबांिी व घरयायांिी भेट झाले ली असल्याने आजण ऋणमोिनला िवळ िवळ

राहात असल्याने कधी कधी त्यांना कुटु ं बाकडे र्थोडे लक्ष द्यावे लागे. ते त्यांयायासोबत कधी राजहले नाहीत,
त्यांयायाकडे कधी काही िाल्ले नाही पण त्यािा िजरतार्थभ र्थोडािार िालजवण्यािा प्रयत्न केला. यासाठी कधी
घाटावर काम दे ऊन तर कधी सवांना कामाला पाठवून!

कलावतीिे लग्नािे वय झाले . बळीराम जतयायासाठी मुलगा शोधू लागला. गाडगेबाबािी मुलगी

म्पहणून नक्षापूरयाया जशवराम वठ्ठ्ठ्यािा मुलगा लवकरि तयार झाला. या लग्नािाही भार बळीराम सहन
करायला तयार असला तरी मागिा अनु भव बरा राजहला नव्हता.
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कलावतीयाया लग्नािा भार इतरांनी सहन करावा हे बाबांना रुिले नाही.
“मग लगीन कसं होईनिी?” बळीरामने बाबािवळ प्रश्न केला.
“मुलीयाया आईनं जभक्षा मागावं अन् लगीन कराव!” िरोिरीि कुंताबाईनी जभक्षा मागून ज्वारी गोळा

केली. आमले गावी वऱ्हाड एकत्र िमले .

लग्नािा जदवस उिाडला. बाबा सकाळीि आमल्यास पोहिले . वधू-वरास ऋणमोिनला घेऊन

आले . पूणामायीत आंघोळ घातली. भािी भाकरीिे िेवण घातले . सायंकाळी लग्नािा मुहुतभ होता.

परतले .

पण बाबा लग्न लावण्यासाठी र्थांबले नाही. रात्री िवळयायाि गावी कीतभनासाठी जनघून गे ले ते उजशरा

बाबा नसतांनाि कलावतीिे लग्न पार पडले . नाईलािाने या वेळेसही बळीरामलाि कन्यादान

करावे लागले .

दु सरे जदवशी सकाळी लवकर उठू न बाबांनी पटांगण झाडू न साि केले . माणसांनी आपली िेवणािी

व्यवस्र्था स्वतः करावी असे सांगून सवांिा जनरोप घेतला. कलावतीला सासरी पाठजवतानाही ते र्थांबले नाही.
कोणताही पाश मागे न सोडता ते जनघून गेले.

कायभजसद्धीसाठी बाबािी भ्रमंती परत सुरु झाली.
लग्नानंतर कलावतीिे काही जदवस आनंदात गेले. उणेपुरे एक वषभ ती संसारात रमली आजण एक

जदवस कलावतीिे अकाली जनधन झाले . बाबांना उशीरा जनरोप जमळाला.

एक जदवस ते घरी आले . कुंताबाई व गोकवदास सोबत घेऊन ते कझगले कपगले या ओसाड गावी गेले.

िार पाि तास िपून एक झोपडी उभी केली. त्यात मायले करांिी व्यवस्र्था करुन पुढयाया प्रवासासाठी रवाना
झाले .

पुढे बाबांयाया सांगण्यावरून गोकवदाला त्यायाया मावशीकडे कळाशी येर्थे ठे वण्यात आले .
कुंताबाई मागून िाऊ लागली. काही जदवसानंतर मूर्दतिापूरला क्स्र्थरावली. भाकरी मागून िाणे

सुरु होते. गोकवदात िीव अडले ला असायिा. नवरा अवलीया, सासुबाई आमल्यात, मुलगा कळाशीला व
कुंताबाई मूर्दतिापूरात असे कुटु ं बािे िार तुकडे झाले .

मूर्दतिापूरला डॉ. सहस्रबुद्धे नावािे सज्जन गृहस्र्थ होते. त्यांनी बाबांिे कीतभन ऐकले होते. एक जदवस

भाकरी मागत कुंताबाई त्यांयायाकडे पोहिली. गाडगेबाबांिी पत्नी म्पहणून ओळि पटताि डॉक्टरांनी
िबराईने कुंताबाईस घरी ठे वन
ू घेतले . कोणते कामंही करु दे ईनात. काही जदवस कुंताबाईिे मिे त गेले.
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एक जदवस बाबांना हे कळले . िाऊन जपऊन सुिात िीवन िगणारी कुंताबाई परत मागून िायला

लागली.

इकडे कळाशीत बाबांिा मुलगा गोकवदा एकटाि असतो ही वाता मुंबईयाया बाबायाया परीट भक्तांना

माहीत झाली.

“जभक्षा मागून का होईना पण या मुलािे इर्थे जशक्षण तरी होईल” असे ठरवून गोकवदास मुंबईला

आणले गेले. सातरस्त्यास आऊबाई भंडारी यांिे घरी गोकवदािी राहण्यािी व्यवस्र्था करण्यात आली. त्याने

रोि एकेका घरी वारानु सार िेवावे व शाळे त िावे असे ठरले . तसे गोकवदाला मुंबईला आणण्यािा जनणभय
बाबांना पटला नव्हता पण वरील अटीवर बाबा तयार झाले .

इकडे सिूबाईला गोकवदायाया लग्नािी घाई झाली. बालवयात लग्न करण्यािी पद्धत जवदभात रुढ

होतीि. िैरी गावयाया मारोती गवळी यािी मुलगी वाग्वधू म्पहणून जनजश्चत करण्यात आली. एकदा
ऋणमोिनला बाबा आले असताना जतने हा जनणभय त्यांना कळजवला. बाबांना सिुबाईयाया हट्टापुढे नमावे
लागले .

गोकवदािे लग्नासाठी वरवधूकडील मोिकी मंडळी मुंबईला दािल झाली. बाबांयाया ओळिीने व

पुण्याईने बरीि गदी झाली. लग्नािी जतर्थी व वेळेिा पिा बाबांनी कोणास लागू जदला नाही. एक जदवस ते

सातरस्त्यास आले व गोकवदास म्पहणाले . “बाबुरे! आि तुहं लगीन कऱ्यािं, उठा जभक्षा मागून या.” जबिारा
गोकवदा लग्नायाया जदवशीही िार घरी जभक्षा मागायला गेला.

आपले आि लग्न आहे यािा मागमुसही गोकवदाला लागला नाही. मुंबईतील वरळीयाया डोंगरावर

सवभ लोक िाऊन र्थांबले . एका मोकळया िागेिी जनवड करून ती िागा बाबांनी सवांकडू न साि करवू न
घेतली. नेसले ल्या िुनेरावरि वधू-वरास हळद लावण्यात आली. दोघांनाही सज्ज करून एकमे कांना
पुष्ट्पमाला घालायला सांगण्यात आले अशाप्रकारे गोकवदािे लग्न लागले .

गाडगेबाबायाया गोकवदायाया लग्नािा ििभ िक्त साडे सात रुपये एवढा होता. नंतर एक बैलगाडी

मागवून बाबांनी वरात जतर्थेि डोंगराकडे वळजवली. रात्री िमले ल्या मंडळीसमोर त्यांिे कीतभन झाले . लग्नात
होणारा अनावश्यक ििभ व हु ं डा हा कीतभनािा जवषय होता. सवांना तो पटला आजण बाबाजवषयीिी श्रद्धा
अजधक गाढ झाली.

सिूबाई र्थकली होती. ऋणमोिनला एकदा बाबांिी जतिी भेट झाली. पुढे मात्र ती आिारी राहू

लागली. म्पहातारपणामुळे शरीर सार्थ दे त नसे. ती कळाशीला गेली असताना आिारी पडली. एकदा तरी
मुलािी भेट व्हावी अशी सिुबाईिी इयाछा होती.

बाबांिे कीतभन मूर्दतिापूरला असल्यािी माजहती जमळताि कुंताबाई जतर्थे गेली. सासू आिारी

असल्यािे सांगून बाबांना जवनवणी करू लागली.

अनु क्रमणिका

बाबा म्पहणाले , “मंग मी येऊन काय करू? आिारी पडले माणूस, तर त्याले डागदरकडे न्याव का

मा्ाकडे ?”

“पर त्या म्पहं नत का येकडाव भेट घडवा!”
“जतला मनावं मा्ाकडू न लक्ष काढा. र्थे दे वाकडे लावा.”
“माहं कीतभन आहे – मले िावं लागते!”
कुंताबाई हताश होऊन परतली. नवऱ्याला उणेदुणे बोलू लागली.
डे बि
ू ी येत नसल्यािे सिुबाईला कळताि क्षीण स्वरात ती म्पहणाली,
“आइकल काय? माहा डे बू गुनािा आहे , र्थो तर दे वािा मानूस झाला. त्यािी कीरत गंगनाले

जभडली. त्यािा राग करू नोका. िमलं जततकी त्याले सार्थ द्या. त्यािी सार्थ सोडू नोका. त्यानं आपला उद्धार
करून घेतला. तुमिाही उद्धार होऊ द्या.” हे सिूबाईिे शब्द शेवटिेि ठरले .

१ मे १९२३ रोिी सिुबाईिी प्राणज्योत मालवली. शेवटी कमभयोगी मुलािी भेट न होताि कमभयोजगनी

सिूबाई महाप्रवासाला जनघाली.

गोकवदा आता मुंबई सोडू न पुण्यास श्री जशवािी मराठा बोजडं गमध्ये राहू न िवर्थया वगात जशकत होता.

घेतला.

झाला.

एक जदवस शाळे त िाण्यासाठी जनघाला असतांना रस्त्यात जपसाळले ल्या कुत्र्याने त्यािा िावा

डॉक्टरांनी प्रयत्नांिी पराकाष्ठा केली पण गुण लाभला नाही आजण ५ मे १९२३ ला गोकवदािा मृत्यू

एका आठवड्यायाया अंतराने बाबांवर ओढवले ला हा दु सरा कुठाराघात होता.
बाबािा मुक्काम त्या जदवशी रत्नाजगरी जिल््ातील िारे पाटण येर्थे होता. पुण्यावरून त्यांना तारे ने

गोकवदा गेल्यािी वाता कळजवण्यात आली.

बाबा र्थोडा वेळ गंभीर झाले . क्षणभर अश्रूंनी डोळे पाणावले . काही वेळाने उठू न उभे ठाकले . गावात

भाकरी मागायला जनघून गेले. आजण रात्री ठरल्याप्रमाणे कीतभनास उभे राजहले . बोलता बोलता ते म्पहणाले ,
राम गेले, कृष्ट्ण गेले, पांडवही त्याि वाटीनं गेले.
ऐसे गेले कोट्यानु कोटी । काय रडू एकासाठी ॥

अनु क्रमणिका

पुत्रशोकासाठी ते पुण्याकडे वळले ही नाहीत. ठरल्याप्रमाणे कीतभनासाठी दु सरीकडे रवाना झाले .
िनरीतीवर बाबािा जवश्वास नसला तरी कपडदानासाठी कोण बरे उरला होता? बाबायाया कुटु ं बात

आता िक्त कुंताबाई व आलोका मागे राजहल्या.

कलावती गेली बाबा आले नव्हते. सिुबाई गेली तेव्हाही ते जिरकले नाहीत. एकुलता एक गोकवदा

गेला, बाबांनी तेव्हाही भेट जदली नाही. कुंताबाईना माहीत झाले तेव्हा त्यांनी रडू न आकांत मांडला. जतिाही
जविार बाबांनी केला नाही. ठरल्याप्रमाणे आपल्या कायभरूरमात ते व्यस्त राजहले .

आलोका, नवरा व तीन मुलांना घेऊन मूर्दतिापूरला आली. गोरक्षणात इतरांबरोबर त्यांना काम

करावे लागे. त्यांना त्याबिल मिु री जमळे . सवांसोबत एकाि पंक्तीला बसावे लागे. गाडगेबाबांिी मुलगी

म्पहणून वेगळी वागणूक अजिबात जमळत नसे. कोणी असा प्रयत्न केला तरी बाबा रागावीत. सवांभूती समभाव
जहि त्यांिी जशकवण घरयायांनाही कटाक्षाने पाळावी लागे.

आलोकासाठी मूर्दतिापूरयाया गोरक्षण संस्र्थेयाया आवारात बाबांनी एक झोपडी बांधून जदली होती.

त्यात जतिे कुटु ं ब राही. एकदा जतने गोरक्षणातील आणिी एक िोली िाली करुन मागताि बाबा जिडले .

आलोकाला गोरक्षणातून बाहे र पडावे लागले . मुलगी म्पहणून जतयायाजवषयी बाबांना िार काळिी

होती. जतिे र्थोडे शेत होते. िकीरायाया या शेतािा जहशेब बाबा वेगळा ठे वत असत. बाबांनी वारंवार आलोकाला
पत्रांनी ककवा प्रत्यक्ष भेटून उपदे श केला आहे . मुलगी म्पहणून वेगळी वागणुक मात्र जदली नाही. दु सऱ्यांनी

जदले ले सावभिजनक धन ही त्यांनी ठे व म्पहणून ितन करताना बाबांनी पोटयाया मुलीलाही सोडले नाही.

बाबायाया वागणुकीिे हे जवशेष काहींना आवडो वा न आवडो पण समानतेिे अंजगकारले ले हे तत्व होते , जमशन
होते.

कुंताबाईयाया िीवनािी सतत परवडि होत गेली. डे बुिींशी लग्न झाले तेव्हा सुरवातीला िक्त

वडील सोडले तर सगळयांिा जवरोध होता. लग्न झाले आजण काही जदवस बरे गेले. नवऱ्यािे सुि िार पाि

वषे जमळाले . पण िीवनात आनंद म्पहणून कधी त्या बाईने पाजहला नाही. लहान असताना मुदगल, लग्न
करून जदले व कलावती आजण गोकवदा दे वाघरी गेले. सासुिा कुंताबाईला एकमे व आधार होता. तीही गेली.

नवऱ्याने नंतर कधी आश्रय जदला नाही, िवळ केले नाही. िक्त कधी मूर्दतिापूर, कधी पुणे तर कधी नाजशक,
अशी कुंताबाईिी व्यवस्र्था झोपडी बांधून करून जदली. मोिक्या सामानासजहत कुंताबाईने िाटका संसार
केला.

िोवर श्रम करणे िमले तोवर, कष्ट उपसत राजहली. शेवटपयंत काम करूनि जमळाले ल्या मिुरीवर

उदरजनवाह केला. गाडगे बाबांिी बायको म्पहणून जतला कोणी काय दे ऊ केले तरी ती बाई सवयीने नाकारू
लागली.

कुंताबाई दै वाला दोष दे त दु ःि करीत असतानाि जतिे दु सरे मन जतला र्थोडे समाधान दे त असे

जतला वाटे ,
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भाग्यािी बाई कुंती । संतािी नारी झाली ।
लािोिे श्रद्धास्र्थान । पती माझे ॥

गाडगेमहारािांिी पत्नी म्पहणून लौजकक सुि जमळाले नसले तरी आक्त्मक सुि अनु भवले . पण तरी

जतला वाटत राही की,

कोटीयाया धमभशाळा । बांधल्या लोकांसाठी ।
झोपडी नजशबी नाही । कुंताबाईयाया ॥

काढीले अिछत्र । भूकेले होती तृ्त ।
वाट्याला माझ्या ॥ नाही अि जशत ॥

कुंताबाईला पोकशदा कोणी नसल्याने बाबांनी जतिी रहायिी तेवढी व्यवस्र्था करून जदली होती.
बाबांयाया शेवटयाया दु ःिण्यात कुंताबाई अमरावतीयाया इर्दवन हॉक्स्पटलमध्ये सोबत होती, जतर्थेही

बाबांनी जतला राहू जदले नाही. त्यांिा शेवटिा शब्द आज्ञेप्रमाणे मानून ती अमरावतीला झोपडी बांधून राहू
लागली.

बाबांयाया जनवाणानंतर गाडगेनगर अमरावती येर्थील त्यांयाया समाधी स्र्थळािवळ कुंताबाईिी

राहण्यािी व्यवस्र्था करण्यात आली.

दोन तीन वषांनी कुंताबाईंनी गाडगेनगर येर्थेि दे ह ठे वला आजण गाडगेबाबांयाया कुटु ं बािा शेवटिा

दु वा जनिळला.
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सोळा
पांढिपूि यात्रा व धमणिाळा
गाडगेबाबांिी कीती महाराष्ट्रभर पसरू लागली होती. कीतभनातून त्यांिी लोकांना ओळि पटली

होती. ऋणमोिन आजण पंढरपूरिी यात्रा बाबा जनत्यनेमाने करीत असत. ऋणमोिनला त्यांनी घाटांयाया

बांधणीला सुरुवातीला केली होती. पंढरपूरला येणारा प्रिंड िनसमुदाय पाहू न बाबांिे मन हे लावून िाई.
पंढरपूर सारखया लहान गावात लािोने येणाऱ्या भक्तांिी व्यवस्र्था तोकडी असे. यात्रेकरूिे होणारे हाल
त्यायायांनी पहावत नसे.

श्रीक्षेत्र पंढरपूर, महाराष्ट्रातील भक्तीसंप्रदायािे आद्यपीठ. वारकरी पंढरीस आल्यावर िंद्रभागेिे

स्नान, क्षेत्रप्रदजक्षणा ,पांडुरंगदशभन, हजरकीतभन असा ितुर्दवध यात्राजवधी करतात.

धन्य धन्य हे नगर । भूवैकुंठ पंढरपूर ॥ पंढरपूरिा ‘राणा’ श्रीजवठ्ठल. हा पांडुरंग असून बालकृष्ट्णही

आहे . िडिीवािा उधारकता! पजततपावन करून दोषभंग करणारी िंद्रभागाही इर्थेि! र्थोडक्यात पंढरपूर
म्पहणिे “सवभ जतर्थािे माहे र” आजण श्री जवठ्ठल ही मायमाऊली!

गाडगेबाबा पंढरपूरला आले . यात्रेत तीन िार लािािा िमाव असे.पंढरपूरला आषाढात पाऊस तर

कार्दतकात र्थंडी िार असे. मंजदर परीसरात व गावातही व्यवस्र्था जर्थटी पडू न िाई आणी श्रद्धे ने येणारा

वारकरी पाऊस आजण र्थंडीने कुडकडू न िाई. पंढरपूरला येऊन धन्य झाल्यािा आनंद त्याला जमळत असला
तरी परमे श्वर दशभनासाठी हिारो कोसावरून येणाऱ्या भक्ताला हालअपेष्टाना तोंड द्यावे लागे.

पंढरपूरला आले की बाबांिा ‘झाडू ’ सुरूि असे. झाडताना कोणी लांबन
ू िाई, एिादा ‘र्थांब र्थोडं ’

म्पहणे. मंजदरापुढे जिल्लर दु कानायाया रांगेत सदै व घाण असे. जवठ्ठलायाया दरभशनासाठी भक्त रात्रंजदवस
ताटकळत असल्याने अशा दु कानदारांिे िावत असे. मग जतर्थे केरकिरा भरपूर होई. बाबांनी हे सवभ पहाटे

साि करावे. कोणाला त्रास होणार नाही यािी ते काळिी घेत. बाबांिा वेश पाहू न त्यांयायािवळ कोणी

जिरकत नसे. पजरसर साि करताना त्यांिे लोकजनरीक्षण सुरू असे. पंढरपूरला दशभनासाठी येणारा भक्त हा

‘वारकरी’ असला तरी तो जवजवध िातीत जवभागला होता. पंढरपूरिा जवठोबा हा वणातील असला तरी
दशभनासाठी महारांना पुढे ताटकळत उभे रहावे लागे. कधी प्रवेशि जदला िात नसे.

इर्थेही बाबांना जशवाजशव, स्पृश्यास्पृश्य भेद मोठ्या प्रमाणात आढळू न आले . महाराष्ट्रात महार मांग

मोठ्या संखयेने आहे त. मे लेली ढोरं ओढणे हा त्यांिा धंदा होता म्पहणून लोक त्यांना जशवत नसत. िातुवभण्यभ

मोठ्या प्रमाणात पाळले िाई. पंढरपूरला दे वदशभनास आले ल्या मंडळीत उच्चनीि हा भेदाभेद भरपूर प्रमाणात
होता. महारमांगांना दे वदशभन मंजदरािे बाहे रून पायरीिवळू न घ्यावे लागे. िक्त एवढ्यासाठी हे लोक
पंढरपूरला कशाला येतात असे बाबांना वाटे .

पंढरपूरला मोठमोठ्या संतािी कीतभने असत. एिाद्या कानाकोपऱ्यात बाबाही कीतभन करीत.

र्थोडािार समुदाय असेि. “गुरं ढोरं तुमी पोसता, मे ल्यावर म्पहार मांग ते ओढतात, तुमयाया दारिी घाणि ते
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बाहे र काढतात, दू र करतात, अन्यर्था ते ढोर तुमयाया घरात सडू न सवभत्र वास झाला असता” असे बाबा
कीतभनात आविूभन सांगत.

पंढरपूरला घराघरातून वारकरी उतरत. रहायला िागा नसे. सवभत्र मळ दु गंधी पसरले ली.

बडव्यांिी अंधारले ली िुनाट पडकी घरे म्पहणिे पैसे कमावण्यायाया बोजडं गि असत.

अस्पृश्यांिे हाल कुत्राही िात नसे. महारवाड्यात त्यांना जमळे ल त्या िागेत दाटीदाटीनं तर कधी

उघड्यावर र्थंडी पावसात जदवस कंठावे लागत. झोपेिा पिा नाही. िाण्याजपण्यािे हाल होत असत. तरी
जनष्ठावंत वारकरी हे सवभ सहन करून पंढरपूरला येत.

श्री जवठ्ठलायाया पंढरपूरी हा भेदभाव बाबांना सहन झाला नाही. ते पंढरपूरला नेमाने गेले असले तरी

भेदभाव असणाऱ्या जवठ्ठलमंजदरात िाऊन त्यांनी कधी दशभन घेतले नाही.दे वळात पाय ठे वला नाही.

तशी बाबांिी कीती सवभत्र वाढू लागल्याने कीतभनाला भरपूर गदी असे. त्यांयाया परिड व जनर्दभड

उपदे शांिा अमंल महाराष्ट्रभर जदसू लागला. गाडगेबाबा पंढरपूरला असले की त्यांनी मंजदरप्रवेश करावा,
कीतभन करावे असा स्पृश्य लोकही आग्रह धरू लागत पण त्यांनी कधी ऐकले नाही.

अस्पृश्य वारकरी दु गंधीति उतरत. मंजदरांिा कळस दु रून पाहू न दशभन घेत. िंद्रभागेत एका

आडोशाला िालयाया बािूने स्नान करुन पावसात जभित क्षेत्र प्रदजक्षणा करीत. सुरुवातीला स्वतः
गाडगेबाबांनी ्ा यातना भोगले ल्या होत्या.

अस्पृश्यांयाया यातना पाहू न बाबांिे मन करुणेने भरुन आले . त्यांयायासाठी कायमिा जनवारा असावा

हे त्यांयाया मनाने हे रले . म्पहणूनि धमभशाळा बांधून त्यांिी पंढरपूरला योग्य व्यवस्र्था करावी हा बाबांिा जनश्चय
पक्का झाला.

ऋणमोिनिे घाट उभे करताना त्यांना पैशािी ददात पडली नाही. पण पंढरपूर तसे दू रिे गांव

असल्याने पैसा कसा उभा करावा यािे जविार मनात घोळू लागले .

पंढरपूरला बाबांयाया कीतभनात गरीब, श्रीमंत, स्पृश्य, अस्पृश्य सवभि येऊन बसत. त्यांिा उपदे श

ऐकून जकत्येकांनी दु व्यभसन सोडले . तुळशीमाळ घालू न पंढरीयाया सेवत
े रुिू झाले . बाबा सांगतील तसे
वागायला काही िण तयार होते.

जकत्येक िण बाबांना भेटून जविारीत. गरीब, श्रीमंत, वृद्ध, स्त्री पुरुष, तरूण जकतीतरी असत. एिादे

वेळी वृद्धांना िेष्टेने बाबा म्पहणत.
“कुठू न आला?”

ती वृद्धा गावािे नाव सांगे
“तुपािं गाडगं संग आनलं का नाही”
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“नाही बाबा”
“झालं मंग! सूनबाई करते त्यािा सत्यानाश!”
“नाही बाबा सून िांगली आहे .”
“मंग तुम्पही जतले सासुरवास करीत असान”
“नाही बाबा.”

“नाही त काय? हे करू नको, ते करू नको, इकडं िाऊ नको, नवऱ्याशी बोलू नको.”
“नाही बाबा.”
“मंग आता काय हु कूम आहे ”
“हे पैसे आनले ले आहे त बाबा.”
“जकती आहे त”
“हिार रुपये”! माझ्या धन्यानं माझ्यासाठी ठे वले होते ."
“आन् सूनेले ले काले ठे वाल का नाही?”
“त्यांिे त्यांनाही भरपूर ठे वले आहे त.”
“मंग मी यांि काय करू?”
“काहीही करा!”
असा पैशािा ओघ येत असे. पण बाबांनी गरीबांकडू न पैसा घेतला नाही. “आमिी ठे व म्पहणून

तुमयायाकडे राहू द्या. जनरोप आला की पाठवा” असे सांगून परत केले .

अशाप्रकारे जकतीतरी लोक बाबांना मदत करायला तयार झाले .
पंढरपूरला गोपाळपूर रस्त्यावर एक मोकळी िागा बाबांयाया पाहण्यात होती. ती िरे दी केली.

जठकजठकाणाहू न पैसे मागजवले . लवकरि योग्य मुहुतभ साधून धमभशाळे याया बांधकामाला सुरुवात झाली.
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अस्पृश्यासाठी धमभशाळा बांधणे हा अजभनव कायभरूरम होता. व यािे जशल्पकार होते गाडगेबाबा.

दू रवरयाया जवदभातील रजहवाशी असणाऱ्या बाबांनी पंढरपूरला ही जकमया करून दािजवली आजण समािापुढे

एक आदशभ उभा केला. त्यांिे कीतभन ऐकून जमळाले ल्या प्रेरणेतून लोकांनी पैसा जदल्याने हे िनतेिे कायभ होते .
बांधकामावर दे िरे ि व व्यवस्र्था पाहण्यासाठी नागपूरकडील अड्याळिे श्री. तुळशीराम िुलझे ले

व यवतमाळ जिल््ातील दाभे गाविे िागोबा बोरकर या दोन जवश्वासू सेवकांिी बाबांनी जनयुक्ती जकली. ते

दोघेही अजशजक्षत असल्याने जहशेबािी दे िरे ि करण्यासाठी बुजद्धवान व जनष्ठेने काम करणाऱ्या व्यक्तीिी गरि
होती, ती रत्नाजगरी जिल््ातील संगमे श्वरयाया गणपत हजरभाऊ गांगण यांयाया रुपाने भरुन जनघाली.

माणसांिी जनवड करताना बाबा त्यांिी कसून परीक्षा घेत. कामायाया जवजवध कसोट्या घेऊन त्यांिी

जनवड करीत. गणपतराव त्यात उिीणभ झाले . ते प्रामाजणक कायभकते होते. पंढरपूर धमभशाळे िी संपूणभ
िबाबदारी बाबांनी त्यांिेवर सोपजवली होती.

गाडगेबाबांना लोकांनी भरभरून पैसा जदला. पैसा कोठू न कसा येई हे कळत नसे, न मागताही पैसा

येत राजहला.मात्र आले ल्या पैशािे व ििभ झाला त्यािे िोि जहशेब असत. एिादे वळ
े ी कोणी अकक्ल्पत दाता
उभा राही आजण दान दे ऊन जनघून िाई.

एकदा असाि एक प्रसंग घडला. पंढरपूरला धमभशाळे िे बांधकांम सुरू असताना एक सौम्पय मुद्रा

असले ले , किन घातले ले संन्यासी पुढे येऊन उभे ठाकले . इर्थे कोणी गाडगेबाबा नावािे महाराि
अस्पृश्यासाठी धमभशाळा बांधणार आहे त हे त्यांनी ऐकले . बांधकामािवळ येऊन जविारपूस केली.
“कौन गाडगेबाबा? कहां है वो ।”
कुणीतरी बाबांना जनरोप जदला. बाबा समोर आले आजण हात िोडू न नम्रपणे म्पहणाले .
“कजहए क्या हु क्म है ?”
संन्याशी आश्चयाने बाबांकडे पहाति राजहले . त्यांिा जवजित्र पोषाि जनरजित म्पहणाले .
“क्या धमभशाळा आप बनवा रहे है ?”
“मै तो उसका दास हू ं ” बाबा अदबीने म्पहणाले .
“ले कीन अस्पृश्योंके जलए?” तपस्वी माजहती घेण्यािा प्रयत्न करू लागले .
अस्पृश्य वारकऱ्यांिे पंढरपूरला कसे हाल होतात यांिी माजहती बाबांनी संन्याशाला जदली. धमभशाळा

बांधण्यािा उिेश कर्थन केला. स्वामािींना बाबािा पाक हे तू लक्षात आला ते म्पहणाले , ‘इयाछा होती है , मैं भी
कुछ हात बटाऊ?”
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बाबांना वाटले की स्वामी शंभर दोनशे रूपये दे तील. पण स्वामीिींनी िवळयाया जपशवीतून िेकबूक

काढले व पंिवीस हिारांिा िेक त्याने बाबांयाया हातावर ठे वला.

एका िकीराला दु सऱ्या िकीरािी ओळि पटली होती. एका साधूने दु सऱ्या साधूयाया कामािी

तळमळ पाहू न कदर केली.

हे तपस्वी होते गुिरातिे रजहवाशी असले ले स्वामी अिंडानंद! दोघांिी ओळि झाली. मैत्री झाली.

पत्रव्यवहार सुरु झाला!

पंढरपूरला अस्पृश्यांसाठी धमभशाळा उभी राजहली. यात्रेजनजमि वारकरी आले की त्यांिी राहण्यािी

किता राजहली नाही. जशवाजशव पाळत असले ल्या काळात केले ले हे कायभ म्पहणिे दजलतांसाठी संिीवनी होती.
दे वदशभनासाठी आले ला समाि भक्क्तजनवासात राहू लागला त्यांिी जनवारा ही मूलभूत गरि भागू लागली.

गेले.

हजरिन जगरीिनासाठी बांधले ल्या ्ा पजहल्या धमभशाळे िे कायभ १९२० सालयाया दरम्पयान पूणत्भ वास

काम करीत राहणे ही गाडगेमहारािांिी िीवनजनष्ठा होती. कमभयोगी माणसाला समािातील

दु ःिािी ओढ असते , समाि क्स्र्थतीिी िाणीव असल्याने एकेक समस्या सोडवावीशी वाटत राहते. सकाळी
झाडू , रात्री कीतभन, जदवसभर कोणतेतरी काम, दे िरे ि असे जदवसभर बाबा स्वतःला कामात ओतून घेत.

एक धमभशाळा उभी राजहली, आजण बाबांना बरीि मंडळी येऊन भेटू लागली. जवनंती करु लागली.

पुढे त्यांनी सवड जमळताि मराठा धमभशाळे िा मुहूतभ केला.

मराठा समाि प्रामुखयाने महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात आहे . जशवािी महारािांिा वसा जमळाले ली

ही शूर िमात पजश्चम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर आढळते. या समािातील बरीि दानशूर मंडळी बाबांना

भेटली व त्यांनी धमभशाळा उभारण्यािा आग्रह केला. बाबा तयार झाले . त्यांना पैशासाठी त्रास झाला नाही.
आजण एक जदवस िार मोठी भव्य जदव्य अशी मराठा धमभशाळा पंढरपुरात जदमािाने उभी ठाकली.

भारत जकतीही पुढारले ला दे श झाला तरी िातीबंधनातून मुक्त होईल की नाही याजवषयी शंका

वाटते. गाडगेमहाराि परीट िातीतले . धोबी हा त्यांिा जपढीिात धंदा. एिाद्यावेळी कीतभनात उपदे श
करताना आपल्या िातीिा बाबा उल्लेि करुन वण्यभजवषय समानतेसाठी पटवून दे त. पण बाबांिी परीट िात
एका कायािी जदशा ठरली.

परीट िातीतील अनेक मंडळी पंढरपूरला येत. त्यांनी हजरिन व मराठा धमभशाळा पाजहल्या, त्या

गाडगेबाबांनी बांधून उिमरीतीने त्यांिे व्यवस्र्थापन केले ले पाजहले . म्पहणून परीटांनी एकत्र येऊन वगभणी गोळा

केली. बाबांयाया मागे लागून धमभशाळा बांधण्यािा आग्रह धरला. बाबांना त्यांिी जनकड पटली, त्यांनी होकार
दे ऊन पंढरपूरला जतसरी परीट धमभशाळा बांधून भक्तांिी जनवास व्यवस्र्था केली. १९२५ दरम्पयान ही धमभशाळा
बांधून पूणभ झाली. परीटांमधले ि पंि नेमून त्यांयायावर धमभशाळे िा कारभार सोपजवला. दयापूरिे अमृत गणािी
व नंतर दगडू बुवा यांनी उिमरीतीने व्यवस्र्थापन पाजहले .
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अशाप्रकारे पांि वषायाया अल्प कालावधीत गाडगेबाबांनी हजरिन, मराठा व परीट धमभशाळांिी

पंढरपूरला उभारणी करून आपल्या कायांिी अजिल महाराष्ट्रात मुहूतभमेढ रोजवली.

अनु क्रमणिका

सतिा
नाचू कीतणनाचे िां गी
गाडगेबाबांनी आयुष्ट्यभर िनसेवि
े े अिंड व्रत धारण करुन िोसमाि िागृत केला त्यावर त्यांिे

अिाट ऋण आहे . िीवनभर किभमुक्तीिा संदेश दे णाऱ्या बाबांनी सवभ महाराष्ट्राला आपल्या कतृभत्वािे कायम
ऋणी करून ठे वले आहे .

कीतभनासाठी संपूणभ महाराष्ट्रभर त्यांिा प्रवास सुरु झाला. जनमंत्रणे सांभाळताना त्यांिी व त्यांयाया

अनु यायांिी दमछाक होऊ लागली.

तीर्थभयात्रेयाया जनजमिाने त्यांना पंढरपूर, ऋणमोिन, माहू र, नाजशक, आळं दी येर्थे िावे लागे. कमभवीर

पाटलांयाया घजनष्ठ साजिध्यामुळे त्यांनी पूणभ कोकण पालर्था घातला. प्रयागिा कुंभमे ळा, काशी यात्रा इ.

जठकाणीही त्यांयाया कीतभनायाया नोंदी सापडतात. वऱ्हाडास मध्यप्रांत लागून असल्याने बाबांनी िबलपूर,
रायपूर पयंत कीतभनाने समाि िागृत केला. आंध्रप्रदे शातही हैद्राबाद व आसपासयाया पजरसरातून बाबांना

वारंवार जनमंत्रणे येत. जतर्थेही त्यांना कीतभनासाठी िावे लागले . लांबलांबिे प्रवास असत. कायभरूरमांिी सतत
गदी होती. आि नागपूर, उद्या पुणे, परवा िारे पाटण लगेि हैद्राबाद आजण पुढे अमरावती असे कीतभनािे
कायभरूरम ठरले ले असत.

व्यसनमुक्ती, दारुबंदी आजण अस्पृश्यता जनवारणािा प्रसार करण्यासाठी बाबांनी कीतभनािा झपाटा

आरंजभला. १९४८ साली या कायासाठी शासनाने त्यांना एक मोटार गाडी जदली होती. त्यामुळे त्यांना

महाराष्ट्रभर प्रवास करणे सुलभ झाले . सततयाया प्रवासािी दगदग होत असली तरी कीतभनायाया माध्यमातून

िनिागृती करणे हा त्यांयाया प्रवासािा मुखय हे तू होता. कीतभनासाठी वणवण जिरणे हे बाबांिे प्राक्तनि; पण
समािमळ धुवन
ू काढण्यासाठी कमभयोगी बाबांनी ते आनंदाने स्वीकारले ले िीवनव्रत होते.

बाबांयाया कीतभनातील जवषय मोठे गंमतीदार असत. संवाद तर र्थेट लोकांयाया हृदयाशी िाऊन

जभडणारे असत. कोणताही जवषय बाबा स्वतःयाया नाट्यमय शैलीत हातवारे करून समिावून सांगताना
लोकांिी हसून पुरेवाट होई. आपल्यावरि होणारे शब्दांिे िटकारे आपण सहन करीत आहोत आजण हे

सांगताना हसण्यािा आनंद लु टणाऱ्या िमावाला बाबांिे हे दु धारी शस्त्र लवकर उमित नसेल म्पहणूनि
कीतभनात कोणतीही परंपरा न पाळता बाबांनी स्वतःिी िास शैली जनमाण करुन लोकाजभमुि बनजवली.

गाडगेबाबांिी कीतभनशैली लोकजवलक्षण होती. लोकशक्षणासाठी त्यांनी कीतभनासारखया पारंपाजरक

कले िा अजर्थशय सुंदर उपयोग केला.

वारकरी कीतभन हे सांप्रदाजयक कीतभन म्पहणून ओळिले िाते. तसेि नारदापासून सुरु झाले ल्या ्ा

कीतभन परंपरे त एकनार्थी असो की रामदासी असो, हळू हळू ते पोट भरण्यािे साधन बनत गेले. या
पाश्वभभम
ू ीवर गाडगेबाबांिें कीतभन ठळकपणे उठू न जदसणारे आहे .

अनु क्रमणिका

िनकल्याणायाया तळमळीतून तयार झाले ले बाबांिे हे प्रिारतंत्र त्यांयाया कीतभनशैलीत हु बेहूब उतरले

आहे . दे वदे वतांिे अवास्तव स्तोम त्यांनी मािजवले नाही. लोकजहतायाया, उपयोजगतेयाया दोन गोष्टी कीतभनातून

सांजगतल्या. त्यांयाया कीतभनािे महत्वािे वैजशष्ट्ट्ये असे की भाषेिे स्तोम न मािजवता आपली वैदर्दभय वऱ्हाडी
बोली कीतभनातून रुिजवली आजण र्थेट पजश्चम महाराष्ट्रायाया गळी उतरजवली. प्रत्येकिण त्यांयाया गावकरी

भाषेने अंतमूभि होई. पुण्यामुंबईकडील सुजशजक्षत समािालाही बाबांिे कीतभन समिताना कोणतीही अडिण
गेली नाही याति त्यायाया लोकभाषेतील कीतभनशैलीिा प्रत्यय येतो.

त्यांयाया कीतभनात श्रोता, वक्ता, संवादाला िार महत्व असे. अशा नाट्यमय संवादाने कीतभनात

डु लक्या दे ण्याला वावि नसे. श्रोत्यांना बोलके करताना त्यांनी अवास्तव व अनाकलनीय गोष्टी कधी
सांजगतल्या नाहीत.

ईश्वरगान करण्यासाठी कीतभन असा समि असताना त्यांनी परमे श्वर रुपाला व त्यायाया अजतकद्रय

शक्तीला जवरोध करण्यासाठी प्रभावी साधन म्पहणून कीतभनािा वापर केला व समाि पजरवतभन घडवून आणले .

दारु, कहसा, जशवाजशव, किभमुक्ती सारिे जवषय हाताळू न समािातील शोषण र्थांबजवण्यािा मागभ त्यांनी
जनरुपणातून दािजवला. ग्रामसिाई करीत करीत वैिाजरक धन दे ऊन िनमानसातील मानजसक रोग नष्ट

करण्यािे महान कायभ त्यांना कीतभनाद्वारे करावे लागले . यासाठी त्यांना संपूणभ महाराष्ट्रि नव्हे तर मध्यप्रांत

आजण आंध्रप्रदे श इर्थूनही जनमंत्रणे येत गेली. वृिपत्रीय प्रजसद्धी नसतानाही त्यांयाया कायािी ओळि िनते ला
होत गेली. यासाठी कीतभन या एकमे व साधनािा त्यांनी बेमालू मपणे उपयोग केला.

गाडगेबाबांनी कीतभनािा लोकजशक्षणासाठी म्पहणून केले ला उपयोग अनेक वषे सुरु होता. आयुष्ट्यायाया

सायंकाळी त्यांिी तब्येत तोळामासा राहू लागली. त्यांना जकत्येक जदवस दवािान्यात ठे वावे लागले पण
औषधोपिार सुरु असतानाही त्यांना जवश्रांती घेता आली नाही. िनतेिा लोभ पाहू न ते कीतभनासाठी उभे
राहात. सातत्यायाया भ्रमंतीने अंजतम क्षणीही त्यांयाया र्थकले ल्या शरीराला आराम जमळू शकला नाही.

अशाप्रकारे ८ नोव्हें बर १९५६ ला मुंबई येर्थे बांद्रा पोलीस स्टे शनयाया आवारात झाले ले बाबांिे कीतभन

अिेरिे ठरले . या कीतभनाला िाण्यापूवी ते जवश्राम करीत होते. पोलीसांयाया जवनंतीवरून ते कायभरूरमायाया
जठकाणी िाण्यास तयार झाले . तेर्थे गेल्यावर त्यांनी िनतेला अजभवादन केले . कीतभनास भरपूर गदी होती.

एकतर बाबांनी बसूनि दोन शब्द बोलावे ककवा भिन म्पहणावे अशी जवनंती करण्यात आली. िनते िी आग्रही
मागणी पाहू न ते महाप्रयासाने उभे झाले . भिन म्पहणता म्पहणता कीतभन सुरू झाले . ते रंगत गेले. बाबांिे हे

कीतभन सावभिजनकजरत्या अिेरिे ठरले . त्यांनी आयुष्ट्यभर केले ल्या कीतभनापैकी या एकमे व कीतभनािी
ध्वजनजित आिही उपलब्ध आहे .

या कीतानातील सारांश िाली जदले ला आहे .
गोपाला गोपाला । दे वकीनंदन गोपाला ॥ असा भिनािा ियघोष करीत बाबांिे कीतभन सुरू होई.

तुकोबारायािा दािला दे त ते म्पहणायिे, “दे व पहावयासी गेलो’ पण दे व जदसला नाही. दे वाला पाहण्यासाठी

भटकणे सुरूि होते . शेवटी ‘मीि दे व झालो’ आजण दे व काय पहायिी वस्तू आहे काय?

अनु क्रमणिका

दे व कोणाला जदसला नाही. तो कोणाला जदसणार नाही. मग िो जदसति नाही त्यासाठी एवढा

आटाजपटा करण्यािी गरि काय? बाबा म्पहणत ‘मानसायाया िल्मात येऊन िो भिन करील तो दे व होईल.
तुकोबारायांिा पुरावा आहे –

दे व पहावयासी गेलो ।

अन् तेर्थे दे व होवोनी ठे लो ॥

दे व कसा आहे . वाऱ्यासारिा आहे . वाऱ्यासारिा परमे श्वरािा संिार आहे .
वायू वसे सकल ठायी ।

पजर त्यासी जबऱ्हाडिी नाही ॥
तीर्थभयात्रेला िाणाऱ्या लोकांना बाबा पटवून सांगतात की, ‘तीर्थाला िा. पैशािा नाश,’ ‘िगिार्थ,

रामे श्वर हे सवभ पोट भरण्यािे दे व आहे त.’
दे व दे व करता जशनले माझे मन ।
पानी आजण पाषाण िेर्थे तेर्थे ॥

भाषेत

दगडािा दे व आजण गंगेिे पाणी हे ि तीर्थभयात्रेत बाबांना जदसले .पण दे व जदसला नाही. कजबरायाया
ित्रामे ितरा जबठाया तीरर्थ बनाया पानी ।
दु जनया भयी जदवानी पैसों की धुलधानी ॥

जदसत नसले ल्या दे वासाठी लोकांिी िालले ली धडपड, तीर्थभयात्रेत गजरबांिी होणारी जपळवणूक,

पाहू न त्यांना वाईट वाटे . तीर्थभयात्रा म्पहणिे भोळया अज्ञ िनतेिी लू ट होती. पैशािा नाश होता. म्पहणून बाबा
म्पहणत.

दगडािा दे व बोलील तो कैसा ।

कवन काळी वािा िुटील त्यासी ॥
‘मग दे व कुठे आहे ? मनु ष्ट्यमात्रांयाया सेवेत! मानवसेवा हाि िरा धमभ असून त्याति दे व आहे !’
‘िे का रंिले गांिले त्यासी म्पहणिे िो आपुले’. दे व अशा रंिल्या गांिले ल्यायाया सेवत
े आहे . सेवा

हा मोठा धमभ आहे . म्पहणून बाबा कीतभनातून सांगत की ज्याला उठता बसता येत नाही त्यािा हात धरून
िालायला लावा, यांत दे व आहे . भूकेल्याला अि, भूतदया यात दे व आहे . कुष्ठरोगी, आंधळापांगळा यांिी

सेवा करा यात माणूसधमभ आहे . अंतकरणात सेवाधमभ िागृत करा, हा दे व सोडू न रामे श्वरला का िायिे?
पुड
ं जलकासारिे आईबापािी, िनतािनादभ नािी सेवा करा, जवठ्ठल तुमयाया दाराशी उभा राजहल. बाबांिे हे
तत्वज्ञान िनमानसायाया परीक्षेतून समाि जनजरक्षकेतून उतरले ले होते .

सत्यनारायणायाया पोर्थीिी र्थट्टा करताना बाबायाया अंगी असले ले नाट्य उिाळू न येई. ते म्पहणत,

‘सत्यानारायन कोन करते ? लोभी लोकं! गाडी जमळत नाही, पैसा हातात नाही, सत्यनारायण करू?

अनु क्रमणिका

‘सत्यनारायनायाया पोर्थीत असे आहे की नाही, साधूवान्यानं परसाद नाही घेतला, सत्यनारायन नाही

केला. त्यािी करोडे रुपयािी नौका पान्यात बुडाली’ –

‘अडीि रुपयािा सत्यनारायण केला. परसाद वाटला, परसाद घेतला अन् करोडो रुपयािी

बुडाले ली नौका वर आली.’ हे िरे नसल्यािे ते िमावाला पटवून दे त. िपिल उदाहरणे दे ऊन त्यांिा

जवश्वास संपादन करीत. दे ऊळ तयार झाल्यावर िर मूती आणावी लागली तर ‘इकत की िुकट’ असा प्रश्न
जविारून जवकत म्पहणणारांना ‘दे व इकत भेटत असते. सांगा? दे व इकत भेटते कां? मे र्थीिी भािी होय? का
कांदे बटाटे होत?” असा प्रश्न जविारून जनरुिर करीत. एिादा जवषय हरहु िरी िनतेला पटवून दे ण्यािे
त्यांिे कीतभनािे कसब वािाणण्यासारिे आहे .

हा संसार दे वभोळा होता. धमभभावना िोपासण्यासाठी जस्त्रयांिी व भोळया िनतेिी जपळवणूक बाबांनी

पाजहली. त्यांनी तीर्थभयात्रेत हिेरी लावली. अनेक जठकाणी गेले. ते र्थील सािसिाई केली. पण दे वदशभन
केले नाही. एकदा ते पंढरपूरला गेले असतांना दे वदशभन करणारायाया ओळीत उभे राजहले तेव्हा एका बडव्याने

िनतेिा िोळं बा होतो म्पहणून बाबांना धक्का दे ऊन बाहे र काढले व एका श्रीमंत माणसाला वाट करून जदली.
तेव्हापासून गरीब श्रीमंत भेद मानणाऱ्या दे वािे दशभन घेणार नाही ही अजलजित प्रजतज्ञा त्यांनी िीवनभर
पाळली. दे वदशभन करणाऱ्यांिा मागभ झाडू न स्वयाछ केला. त्यांयायासाठी सुिसोयी उपलब्ध करून दे ण्यासाठी

झटले . मनु ष्ट्यमात्रांिी सेवा हाि िरा दे वापयंत पोहोिण्यािा मागभ होता. हीि दे वभक्ती होती हे त्यांनी

ओळिले होते . ‘या िगात दे व आहे , िगािी सेवा करा’ हा त्यांयाया कीतभनािा संदेश हे ि सांगत नाही काय?
ते िनते ला म्पहणत. ‘इंग्रिी सरकारयाया अजरष्टानंतर सत्याग्रह कोणी केला? यासाठी दे वळातले दे व

आले नाही. वा्र्य ांिे राम, दादरिे इठोबा, वाळकेश्वरािे महादे व, कोणी आले नाही?
मग सत्याग्रह कोणी केला?
मानसांनी!
मग! कोन िले िाव म्पहनलं ?
गांधीिींनी!

मंग! गांधीिीले दे व म्पहणा. कारण त्यांयाया एका शब्दानं इंग्रि गेले. माणसािं धन जतिोरी नाही, जहरे

नाही, मोटर नाही. मानसाि धन कीती! म्पहणून कीतीरुपानं गांधीिी जिवंत आहे त.’
तुका म्पहणे एक मरणजि िरे ।
उिमजि उरे कीती मागे ॥

हिारो वषांयाया गुलामजगरीतून मुक्तता करणाऱ्या गांधीिींना दे व माना म्पहणणारे गाडगेबाबा पाजहले

की मानवधमािी महती कळू न येते.
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म्पहणूनि िगािी सेवा करणे , गजरबांवर दया करणे , हाि िरा मानवधमभ होय.
धरम करो गजरबीसे मग्रोरीमे धोका है ।

तुम बोलो मै दाता हू ूँ तो माल कहाँ से आता है ॥
िगात िनादभ न असल्यािा पुरावा संतांनी जदला. म्पहणूनि गरीबांसाठी दवािाना बांधून त्यांिी

औषधपाण्यािी सोय करा, त्यांना कपडालिा दे ऊन अि द्या असे सांगणारे संत पृर्थवीवर मोठे आहे त.
गाडगेमहाराि याि संत कुळातले असल्याने त्यांिाही मान मोठा आहे .

सत्पुरुष कोण? हे सांगतांना बाबा म्पहणायिे की, ज्या धन्यायाया अंतकरणात दया असेल तो सत्पुरुष!

संसारात काटकसर, स्वयाछता आजण दया ही मोठी शस्त्रे आहे त.
“तीरर्थ िाव काशी िाव िाहे िाव गया ।
कबीर कहे कमालकू सबसे बडी दया ॥”

याकजरता प्रत्येकायाया मनात दयाभाव जनमाण होणे आवश्यक असल्यािे त्यांिे प्रजतपादन असे.
मुंबईत सवात िास्त धन मारवाडी, गुिरार्थी आजण ब्राह्मणािवळ असल्यािे ते कीतभनातून सांगत

असले तरी त्यांिा उपदे श असा होता की या लोकांना िमाििािा ले िािोिा ठे वावा लागत नाही. पैसा

ििभ करताना आिडता हात घेण्यािी गरि नाही. आजण महार, तेली, तांबोळी यांना मात्र िायिी ददात

आहे . ‘आिा पंिापासून आमटी यांयाया घरात घुसली बाहे र जनघति नाही.’ असा टोमणा मारुन हे लोक
गरीबीत राहण्यािे कारण जवद्या होय असे बाबा म्पहणत. ‘ज्याला जवद्या नाही त्याले िराट्यािा बैल म्पहटले

पाजहिे’ असे ठणकावून सांगत व ‘आतातरी मुलाले जशक्षण द्या, पैसे नाही म्पहणाल तर िेवणािे ताट मोडा.
पण मुलाले शाळे त घातल्याजवना राहू नका’ असा उपदे श करीत.

‘जवद्या मोठं धन आहे , यातले ि माणसं जदल्लीयाया तखतावर िाऊन भाषणे दे तात आजण यातले ि

बोरीबंदरयाया स्टे शनवर पोते उिलू न हमाली करतात? ते मानसं आजण हे कोण?’ असा प्रश्न जविारुन

अज्ञानािी िीड ते व्यक्त करीत. मुलांना जशकवून मोठे करा असे म्पहणताना ते दािला दे तात की ‘डॉ.
आंबेडकर साहे बांयाया जपढ्यान जपढ्या झाडू मारायिं काम करीत. त्यांयाया वजडलाले बुद्धी सुिली अन्

आंबेडकर साहे बांना शाळे त घातलं . साहे बानं काही लहान सहान कमाई नाही केली. कहदु स्र्थानिी घटना
केली घटना. आजण िर का ते शाळे त गेले नसते तर? झाडू मारणंि त्यांयाया कमात होतं.’ यासाठीि जवद्या

जशका अन् गरीबाले जवद्येसाठी मदत करा. हा त्यांिा बहु मोल जविार गरीब िनतेत रुिजवण्यािा प्रयत्न केला
पाजहिे.

आपल्या कहदु स्र्थानले एक मोठा डाग आहे . तो डाग धुवन
ू काढायिा प्रयत्न करा.
तो डाग कोणता?
जशवाजशव!
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कहदु स्र्थानले जशवाजशवीिा डाग आहे . जवलायतेत, रजशयात, िीन, अमे जरका इ. दे शात जशवाजशव

नाही. हे सुद्धा बाबांना सांगावे लागले . पण हे िग बदलण्यासाठी त्यांनी जकती शब्दांिी आटाजपटी करावी, ते
म्पहणत?

‘तांब्या बाटते की नाही?’
होय!

करता!’

‘त्याला शु द्ध करता कां नाही? कसा शु द्ध करता? तांब्याला हात लागला. इस्त्यान भािून शु द्ध

‘माणूस बाटते कां नाही?’
होय!
‘मग त्याले साल्यायाया अंगावर गवत टाका. अन् द्या आगपेटी लावून, पेटू द्या!’

करीत.

म्पहणून जशवाजशव काढा. सरळ शहाणे व्हा. या जशवाजशजवन कहदु स्र्थानिा घात झाला असा बाबा उपदे श

अशाप्रकारे बाबांयाया कीतभनािा घाट होता. अिेरयाया क्षणी केले ल्या या कीतभनात बाबांनी अंधश्रद्धा,

दे व, पूिा, दारु, अस्पृश्यता, धमांधता, तीर्थभयात्रा, संतत्व, मानवता, जशक्षण इ. अनेक गोष्टींवर उपदे श केला.
या कीतभनातून बाबांयाया अनेक गुणांिा िनतेला प्रत्यय येतो.

महाराष्ट्र भूमीने एक समािपरायण संत गाडगेबाबांयाया रुपाने जदला. आपल्या स्वतःयाया आगळया

कीतभनशैलीने संपूणभ समाििीवन उिळू न टाकण्यािे सामर्थयभ त्यांयाया कीतभनातून िाणवते.

बाबांयाया कायािे प्रमुि माध्यम म्पहणिे कीतभन; ते त्यांनी लोकाजभमुि करून स्वतःिे तंत्र जनमाण

केले . लोकभाषा सोडली नाही. स्वभाषा स्वीकारून कीतभनात मराठीिे वऱ्हाडीपण त्यांनी प्रेमाने िपून ठे वले .

भक्क्तहीन लोककर्था कीतभनातून सांगून लोकांना सन्मागभ दािजवला. त्यांिी ही कीतभनशैली पाजहली की
त्यांयाया बंडिोर वृिीिा प्रत्यय येतो आजण हीि वृिी त्यांनी शेवटपयंत लोकजशक्षणािी गुरुजकल्ली म्पहणून
प्रिारात आणली; व तत्कालीन संतपरंपरे ला तडा जदला. म्पहणूनि समािातील भोंदु जगरी कमी होण्यामागे
त्यांयाया कीतभनशैलीिे मूल्यमापन करावेि लागते.

्ा कीतभनायाया शेवटी ते म्पहणाले की, आि बां्र्य ांयाया मंडळीिं मले दशभन झालं . आता माझी ही

शेवटिी भेट आहे . माझे मरण माझे पुढे उभे आहे . कीतभन आटोपलं . मी बोलता बोलता िुकलो अशीन तर
माझ्या िुकीिी क्षमा करून िा, आि आनंद केला. पोलीस मंडळी माझे गुरू आहे त. पडलो असतो पण माझ्या
मुिानं दे वािे नांव घ्यायला लावलं . मुंबईत िाहीरपणे केले ले हे बाबांिे शेवटिे कीतभन ठरले .
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प्रकृतीकडे िारसे लक्ष न दे ता बाबांनी कामे उरकणे िालू ि ठे वले . कदाजित त्यांना मरणािी िाहू ल

लागली असावी.

कार्दतकी एकादशीस पंढरपूरयाया यात्रेसाठी बाबांनी यावे असा आग्रह झाला तेव्हा १३ सप्टे . १९५६ ला

बाबा पंढरपुरास पोहिले . बाबा आल्यािी वाता पंढरपुरात कळताि भक्तांिी दशभनासाठी गदी होऊ लागली.
पहाटे पासून बाबा लोकांपासून बािूला होऊन सिाई करू लागले . नंतर भिनािा गिर झाला. बाबांिे
करुणाखयान जदवसभर अिंडपणे सुरू होते.

मराठा धमभशाळे याया पुढील पटांगणात रात्री नऊ वािता बाबांिे करुणाखयान सुरू झाले . नेहमीप्रमाणे

िन्मभर अंजगकारले ल्या तत्वज्ञानािा पाठपुरावा बाबांनी याही जठकाणी केला. मंत्रमुग्ध होऊन श्रद्धाळूं नी
त्यािा आस्वाद घेतला. प्रश्नोिरांिी झड झाली. व्यसन सोडण्यायाया शपर्था झाल्या. त्या जदवशी बाबांिे अंगी
िणू भीमािे बळ संिारले होते.

करुणाखयान आटोपले . रात्रीिे बारा वािले . बाबा म्पहणाले –
आम्पही िातो आमुयाया गांवा
आमुिा रामराम घ्यावा,
आता कैिे येणे िाणे

सहि िुंटले बोलणे ॥
बाबांिे िरे होते. कीतभनािा शेवट झाला होता. अंगात त्राण उरले ले नव्हते. िन्मभर केले ल्या

िनतािनादभ नायाया सेवि
े ा कल्लोळ दाठू न येत होता. बाबा बोलता-बोलता र्थांबले . लोकांना हात िोडू न
नम्रपणे उभे राजहले .

िनतेला अजभवादन करून आशीवाद माजगतला व रात्री आराम केला.
गाडगेबाबांिे बोलणे संपले . त्यानंतर जनयतीने त्यांना कीतभनातून उपदे श करण्यािी संधी जदली नाही.
काळािा मजहमा अगाध होता. बाबांिे सेवाव्रती िीवन ऋणमोिनपासून सुरू झाले असले तरी

सावभिजनक िीवनािी िरी सुरुवात त्यांनी पंढरपूरपासून केली आजण िन्मभर अंजगकारले ल्या व्रतािा
अिेरही पांडुरंगायाया साक्षीने पंढरपूरलाि झाला.
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अठिा
गोिक्षिाची मोहीम
भारतीय संस्कृतीने गोमाता म्पहणून गायीिा गौरव केला. आबालवृद्धांना जतयाया दु धापासून िीवनदान

जमळाले . जतयायापासून जमळणाऱ्या बैलांिा शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात उपयोग होतो.

गाई-बैलांयाया भरवश्यावर उदरजनवाह केल्यावर म्पहातारे झाले की त्यांना कसायाकडे नेऊन

जवकण्यािी प्रर्था होती, काही प्रमाणात आिही आढळते. शेतावर राबत असताना बाबांिा गाईगुराशी संपकभ

आला. एवढे ि नव्हे तर त्यांनी लहानपणी गुराखयािे काम केले ले होते. गाई गोठ्यातून सोडण्यापासून तर
त्यांिी आंघोळ, िारा पाणी बाबा करीत. शेतीवर बैलाकरवी काम घेताना ते त्यांना मायेने िपत असत.
म्पहणूनि मुक्या प्राण्याबिल त्यांना पूवीपासून सहानु भत
ू ी होती.

म्पहाताऱ्या गुरांना कसाईिान्याकडे िाताना पाहू न त्यांिा िीव तुटत असे. शंकरपटात शयभतीत

बैलांना पराण्या टोिून हाकण्यायाया कृतीलाही ते जवरोध करीत.

कीतभनात तुकाराम महारािांिा दािला दे ऊन बाबा म्पहणत,
भूतदया गाई पशूिे पालन
तान्हे ल्या िीवा वनामािी

गाय दू ध दे ते, शेतीसाठी गोऱ्हे बैल दे ते. ितासाठी दे ते. उद्या गाईने गोऱ्हे जदले नाहीतर शेती

करताना, नांगराला, बैलगाडीला स्वतःला िुपाल काय? असा त्यांिा रोकडा सवाल होता.

बांबायाया लग्नानंतर झाले ल्या किािी परतिेड करण्यासाठी हं बीररावांनी म्पहातारा बैल कसायला

जवकायला काढला तेव्हा बाबांनी त्याला व मामाला िोरदार जवरोध करून बैल िुंटावरि मरू जदला पण
कसायास जवकू जदले ला नव्हता. याउलट ‘मलाि कसायास कां जवकत नाहीत’ असे उिर द्यायला कमी केले
नाही.

आई-बाप म्पहातारे झाले की त्यांना तुम्पही बािारात उभे करता काय? म्पहणून बाबा म्पहणत
‘जधक तो दु िभन नाही भूतदया ।
व्यर्थभ माय त्या प्रसवली ॥’

अशा िांडाळाला िन्म दे ण्याऐविी त्यािी आई दगड प्रसवली असती तरी बरे !
अरे एवढे तुमिे मन कठीण की जबिाऱ्याना उपाशी पोटी बािारात उभे करता? स्वतः मात्र दोन

िारदा भिे िाता?
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बाबा म्पहणत, “ते गाई बैल तुमाले काय आशीवाद दे त असतील? “उद्या त्याले हे पाप भोगावं लागत

- त्यायाया बापाले ही िुकणार नाही!”

अशा तळमळीने ते बोलायला लागले की शेतकरी म्पहातारी गुरे जवकायला मागे पुढे पहात. पण

शेतकऱ्यांनी तरी अशा गुरांिे काय करावे? हा प्रश्न होता.

म्पहाताऱ्या गुरांिी व्यवस्र्था हा जबकट प्रश्न होता. बाबािे मन जविार करू लागले आजण त्यांयाया मनात

गोरक्षण संस्र्था उभी करण्यािा जविार घोळू लागला.

बाबांिी इयाछा दु दभम्पय होती. ते योग्य िागेयाया शोधात होते. शेवटी इयाछा तेर्थे मागभ सापडला.
मूर्दतिापूरला नानासाहे ब िमादार नावािे एक श्रीमंत गृहस्र्थ होते. कसाई बािाराला लागूनि त्यांिी

भरपूर शेती होती. ते स्वभावाने सालस व दानशूर वृिीिे होते. गाडगेबाबांशी त्यांिा र्थोडािार पजरिय होता.

नानासाहे बांना बाबांयाया कायािी प्रजिती व तळमळ माजहत होती. अनार्थ गुरांयाया संस्र्थेसाठी कायभ करण्यािी

इयाछा बोलू न दािजवताि नानासाहे बांनी बािाराला लागून असले ली छपि एकर शेती दे ण्यािे कबूल केले .
योिना आिून कामाला सुरवात झाली आजण बाबांयाया प्रेरणेने नानासाहे बायाया दे िरे िीिाली मूर्दतिापूरला
पजहली गोरक्षण संस्र्था आकार घोऊ लागली.

या संदभात नवी नवी कामं उभी राजहली. ती करण्यासाठी माणसंही जमळू लागली. म्पहाताऱ्या गुरांना

लोक गोरक्षणात आणून सोडू लागले . त्यासोबत िारापाणी, कुटार कडबाही आणून दे ऊ लागले .

कसायािा रोष बाबांना पिवावा लागला. पण िनतेयाया दृष्टीने एका नवीन कामािी सुरवात करून

बाबांनी त्यांना वाईटापासून परावृि केले . भूतदयेिा हा उत्कृष्ट नमूना होता.
यानंतर अशा गोरक्षण संस्र्था गावोगांव उ्या होऊ लागल्या.

सातपुड्यायाया पवभतरािीत नागरवाडी नावािे गाव वसले ले आहे . सभोवताल डोंगररांगा आजण

झऱ्यांिी झुळझुळ असून कुरणासाठी भरपूर मोकळे रान असल्याने बाबांनी नागरवाडीिी गोरक्षणासाठी जनवड
केली.

नागरवाडी एक जनसगभरम्पय लहानसे िेडे. जतर्थला डोंगर, झाडीझुडपे आजण गावठाणापयंत पसरले ले

रान पाहू न बाबा संतुष्ट झाले . गावात एक पडकी जवहीर होती व िवळू नि लहानसा ओढा वाहत होता. हे सवभ
पाहू न त्यांनी गोरक्षणासाठी नागरवाडीिी त्वजरत जनवड केली.

गोरक्षणात रात्रंजदवस पहारा ठे वण्यात आला. कमभिारी जनयुक्त झाले . नागरवाडीयाया प्रसि

वातावरणात लवकरि गुरं तािीतवानी जदसू लागली.

या नागरवाडीवर बाबांिे जनराजतशय प्रेम होते. त्यांिी पूणभ हयात दगदग व त्रासात गेलेली. त्यामुळे

जनवांतपणे जमळणाऱ्या एकांतासाठी बाबा नागरवाडीस येत. शेवटयाया क्षणी बाबा मुंबईला दवािान्यात भरती
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असताना त्यांनी सवभ अनु यायांना नागरवाडीस नेण्यासंबध
ं ी सूिना केली होती. यावरून त्यांिे या गावावर
जकती प्रेम होते हे जदसून येते.

गाडगेबाबायाया प्रेरणेनेि त्यांिे अनु यायी श्री धोंगडे बुवानी िानदे शात शेंगोळे आजण अकोला

जिल््ातील मोरगाव येर्थे गोरक्षण सुरु केले .

महाराष्ट्रात अशी अनेक गोरक्षणे बाबांयाया आशीवादाने उभी ठाकली. मानवाप्रमाणेि म्पहाताऱ्या मुक्या

गुरांिा सांभाळ व िपणूक करून त्यांयायावर प्रेम करण्यािे हे अजभनव तंत्र बाबांनी सुरू केले .
भूतदया ही बाबांिी जशकवण, तर गोरक्षण ही त्या कायािी पावती होती.

गोसेवयाे या बाबतीत गाडगेमहाराि कमालीिे प्रायोजगक होते. १९५० साली प्रयागला कुंभमे ळा

भरला. तेव्हा बाबा आपल्या सार्थीदारांसह उपक्स्र्थत होते. दररोि यात्रेिे मैदान झाडू न स्वयाछ करणे व गंगेिा

केरकिरा काढू न ते यात्रेकरूंिी व्यवस्र्था राित असत. रात्री दोन तीन जदवस सातत्याने त्यांिे कीतभन झाले .
त्यांयाया भिन कीतभनािी आगळीवेगळी पद्धत पाहू न उिरे तील लोकांनाही गोडी वाटू लागली.

कुंभमे ळयात एक जदवस राष्ट्रसंत तुकडोिी महारािायाया अध्यक्षते िाली अजिल भारतीय साधू

समािािी सभा झाली. भारतायाया कानाकोपऱ्यातून आले ले महामंडले श्वर व्यासपीठावर जवरािमान झाले .

साधू िार मोठ्या संखयेने उपक्स्र्थत होते . गाडगेबाबांना आग्रह होऊनही ते श्रोत्यामध्ये िाली बसून राजहले .

गोमातेिा मजहमा पटवून दे णारे एकेक व्याखयान सुरू झाले . सवभ साधूंनी गोरक्षणािा सल्ला जदला व उपाय
सांजगतला. महामंडले श्वर श्री प्रभुदि ब्रह्मिारी व तुकडोिी महारािांनी बाबांना दोन शब्द बोलण्यािा आग्रह
केला. बाबा सावकाश व्यासपीठािवळ गेले आजण िालीि उभे राहू न कहदीमध्ये आपले गोरक्षणायाया

संबध
ं ातील जविार व्यक्त केले . ते म्पहणाले , “हे साधुसंतांनो आपल्या िरणांशी गाडगेबाबांिी जवनंती आहे की,

आपण सवांनी गाई पाळू न त्यांिेसाठी गोठे तयार करावे. गोसेवा करावी.” बोलणी व करणी यातील अंतर

साधूंयाया बाबतीतही त्यांना प्रत्ययास आले . सारा साधू समाि मंत्रमुग्धपणे ऐकत होता. शेवटी बाबा म्पहणाले ,
“जिर मै अकेला सारा कहदु स्र्थान घुमकर कसाई के हार्थसे गौए छु डाकर आपके पास ला दुं गा ।”

बाबांयाया जविारांनी सारा साधू समाि जविारात पडला; प्रभाजवत झाला. पण िेव्हा श्री प्रभूदििी

महारािांनी या उपरूरमासाठी नावे घ्यायला सुरवात केली तेव्हा गोरक्षणावर, गोसेवव
े र कंठशोष करणारे

साधुमुनी एकेक करून उठू न िाऊ लागले . साधू समािांिा िरा हे तू लक्षात येताि बाबा जतर्थून हळू ि बाहे र
पडले ; हातात झाडू घेऊन गंगेिा घाट साि करायला लागले .

गोरक्षणायाया बाबतीत बाबा कळवळू न कायभ करीत. कारण लहानपणापासून त्यांिा गाईगुरांशी संबंध

आले ला होता. गाईरानातून आणून त्यांिी शु शृषा करणे , धुवन
ू पुसून त्यांिा िारापाणी ते पहात असत.
म्पहणूनि बैलांना शेतीसाठी मरे स्तोवर राबवून म्पहातारे होताि त्यांना जनरुपयोगी समिून कसायाला जवकणे
त्यांना अजिबात आवडत नसे. त्यासाठी गोरक्षण संस्र्था उघडू न त्यांनी पशूंिे वृद्धाश्रम सुरु केले .

गोरक्षणायाया माध्यमातून बाबांनी गाईबैलांिी केले ली सेवा अवणभनीय आहे . एका जनरक्षरांनी

दािजवले ली भूतदया हा जिवंत िीवनानु भव आहे .
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मूर्दतिापूरयाया गोरक्षणानंतर लोकांमध्ये िागृती आली. काही शेतकरी आपली वृद्ध गुरे गोरक्षणात

आणून ठे वू लागली. सोबति िारा, पानी, कडबा, कुटार येऊ लागला. अनेक दानशूर लोकांनी बाबांयाया
गोरक्षण मोजहमे ला प्रत्यक्ष मदत पुरजवली, पैसा पुरजवला. मुक्या प्राण्यांयाया सेवत
े त्यामुळे कुठे ही िंड पडला
नाही. गावोगावी असे गोरक्षण बाबांयाया प्रेरणेने उभे राजहले .
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एकोणिस
धमणिाळा
गाडगेबाबा िरे कमभयोगी होते. एिादे काम हातावेगळे झाले की लगेि दु सऱ्या कामात स्वतःला

झोकून घेत असत. स्वस्र्थ बसणे हा त्यांिा स्वभावि नव्हता. त्यामुळेि जकतीतरी लोकोिर काये त्यांनी तडीस
नेले.

नाजशक नगरपाजलकेिे काही सदस्य पंढरपूरला गेले असताना त्यांनी मराठा धमभशाळे त बाबांिी भेट

घेऊन नाजशकला धमभशाळा उभारण्यािी जवनंती करून मदतीिे पूणभ सहकायभ करण्यािे आश्वासन जदले .
नाजशकला कुंभमे ळयायाया प्रसंगी लोकांिी होणारी प्रिंड गैरसोय बाबांनी पाजहली होती.

बाबा नाजशकला गेले. गोदावरी तीरावर ‘हनु मानगढी’ म्पहणून उपेजक्षत िागा होती ती धमभशाळे साठी

जनजश्चत केली. कायभकत्यांना घेऊन ते िागा साि करायला लागले तेव्हा तेर्थील जनवडु ं गात दडी मारून
बसले ले साप त्यांना बाहे र काढावे लागले . टे काड भाग सपाट करून घेतला. रे षा आिून आरािडा तयार
केला. कामाला सुरवात झाली. जनवडु ं गायाया बनात अशी ईमारत आकार घेताना पाहू न लोकांना नवल वाटे .
बाबायाया पुण्याईने इमारतीिे काम िोरात सुरु होते.

गोरगरीब, यात्रेकरू आजण पांर्थस्र्थांना जनवारा जमळणार होता म्पहणूनि मिूर िपत होते. एक जदवस

त्याबािूने नाजशकिे तत्कालीन जिल्हाजधकारी जम. पेरी िात होते , त्यानी हा लवािमा पाजहला, प्रभाजवत
होऊन बाबांयाया जवनंतीवरून त्यांनी त्यािागेिा पूणभ कर माि केला.

यर्थावकाश एका उिम धमभशाळे ने आकार घेतला. नाजशकयाया धमभशाळे त काम करणाऱ्या मंडळीसाठी

बाबांनी जनयम करून जदले . त्यावरून त्यांयाया दू रदशीपणािी ओळि होते.

१) सवांनी पहाटे पाि वािता उठू न अंर्थरुण व्यवक्स्र्थत गुंडाळू न बांधून ठे वावे. आपल्या कामाला

लागावे. आपली कामे वेळयाया वेळी नीट करावी.

२) कामाजशवाय धमभशाळा सोडू न कोणी बाहे र िावू नये.
३) धमभशाळे तील सेवकास कोणतेही व्यसन नसावे.
४) सवांिे िेवण्याकजरता स्वयंपाकािे पदार्थभ एक असावेत.
५) येर्थील सामान्य सेवकाने आपले आ्तेष्ट, जमत्र यांिा िमाव िमवू नये. कोणािे नाते वाईक

आल्यास त्यांिा िेवणािा मान िक्त एक जदवसािा. नंतर त्यांनी आपली सोय बाहे र करावी.
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६) कोणत्याही यात्रेकरूने िेवावयास बोलाजवले तरी कोणी िाऊ नये.
७) कोणाकडू न काहीही सामान उधार आणू नये. दे णाऱ्यांनी ते दे ऊ नये जदल्यास संस्र्था िबाबदार

राहणार नाही.

८) यात्रेकरुंिवळ कोणत्याही सबबीवर पै-पैसा मागू नये. दे णाऱ्यांनी तो दे ऊ नये.
९) कीतभनकार, अनु यायी यांना संस्र्थेत िेवण जमळणार नाही. त्यांनी बाहे रून िेवण करून यावे.

धमभशाळे त िक्त एक जदवस झोपावे.

१०) मॅनेिर, रस्टी यांनी िािगी कामे कोणाही सामान्य सेवकाकडू न करून घेण्यकजरता आपला

अजधकार वापरू नये.

बाबांनी असे कठोर जनयम करून त्यायाया पालनािी दक्षताही घेतली, असे जनयम नंतर त्यांनी प्रत्येक

धमभशाळे तही केले व जनयमपालनात हयगय केली नाही.

नाजशकला यशवंतराव भंडारी रस्टी असून ते धमभशाळे िी संपूणभ व्यवस्र्था पहात. एकदा त्यांना पत्रात

बाबा जलजहतात की, ‘मागे आलो होतो. हो ला हो अशीि सािसिाई आहे . तरी सािसिाईबाबत िांगली
काळिी घ्यावी. येणाऱ्या िाणाऱ्या पॅसेंिरिा िांगला आदर करावा. त्यांिेशी सवभि सेवक मंडळींनी प्रेमाने
आजण आदराने वागावे.”

ज्ञानेश्वरांिी समाधी असले ल्या श्री क्षेत्र आळं दीला ज्येष्ठामध्ये ज्ञानदे वािी पालिी आळं दीहू न जनघते ,

तेव्हा व इतरही वेळेस यात्रेकरू व भाजवकांनी आळं दी िुलले ली असते. अलं कापुरीला एिादी धमभशाळा
असावी असे बाबांयाया मनात आले . रत्नाजगरीयाया पजततपावन मंजदरायाया उद्घाटन प्रसंगी भागोिी कीर

नावायाया दानशूर व्यक्तीशी बाबांिी ओळि झाली. होती. त्यांिेिवळ बाबांनी आपली इयाछा बोलू न
दािजवली. दोघेही आळं दीस िागेिी पाहणी करून बाबांनी भगोिी कीर यांना काही महत्त्वायाया सूिना

केल्या. त्याप्रमाणे संपूणभ धमभशाळा श्री. कीर यांनी बांधून जदली. याजशवाय वषाकाठी दोन हिार रुपयािी
मदत ते करू लागले . ज्ञानदे वांिी पालिी धमभशाळे वरून िाई. ती जनघाली की वारकऱ्यांसाठी बाबा जपठले

भाकर तयार ठे वीत आजण प्रत्येकाला ओळीने जमळे ल यािी व्यवस्र्था करीत. अशाप्रकारे आळं दीला
गाडगेमहाराि धमभशाळा उभी राजहली.

आळं दीिवळि तुकारामािी िन्मभूमी दे हू हे लहानसे गाव आहे . गाडगेमहारािांयाया व्यक्क्तत्वात

तुकोबांिे बरे ि गुणधमभ आढळू न येतात. बाबांयाया बाबतीत “तुकाराम अवतार रिकायाया वंशी” असे म्पहटले

िाई. तुकोबांयाया अभंगािा उपयोग बरे िदा बाबा कीतभनात करीत आजण “तुकोबाराया म्पहणत” असा
शब्दप्रयोग करून अभंगािा दािला दे त.

दे हूस इंद्रायणीिे स्नान, तुकोबांयाया घरािे दशभन, मंजदर, भंडाराटे कडी असा दशभनािा लाभ घेणाऱ्या

भक्तांना तुकोबािी अभंगगार्था कोरडीि बाहे र काढणाऱ्या इंद्रायणीिे कुतूहल असे , म्पहणून शु द्ध एकादशीस
वारकरी गोळा होत. दरवषी जबिेिी यात्रा करून भक्त दे हूस येत. यात्रेकरूंिी दे हूला िारशी गदी होत
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नसली तरी भाजवकांिी जनवास व्यवस्र्था व्हावी यासाठी बाबांनी दे हूला धमभशाळा बांधणे िारि जिकरीिे काम
होते. कारण दगडािा िि िोडू न ती रिून व्यवक्स्र्थत बांधावी लागत. भंडारा डोंगरावर पजश्चमे कडील

उतरणीवर असणाऱ्या ले ण्यासमोर बाबांयाया आज्ञेने रािारामबुवा वैशप
ं ायन यांनी भाजवकासाठी एक पत्र्यांिी
सपरी उभी करून ठे वली. डोंगरावर सवभ सामान वर िढजवणे िार जिकीरीिे काम होते. पण बाबांयाया शूर
अनु यायांनी ते काम सहि करून धमभशाळा उभी केली.

पुणे महाराष्ट्रािी सांस्कृजतक रािधानी असल्याने शासकीय ककवा अन्य कामासाठी येणाऱ्या

गोरगरीब लोकांसाठी बाबांनी पुणे येर्थे धमभशाळा बांधण्यािे ठरजवले . पंढरपूर धमभशाळे िे व्यवस्र्थापक श्री

जिपळू णकर यांयाया जवनंतीवरून बाबांनी, सोमवार पेठेतील गोसाव्यायाया स्मशानािवळ आकूल नावायाया
जनवृि पोलीस अजधकाऱ्यांिी मोकळी िागा होती त्यावर धमभ शाळा बांधण्यािे ठरजवले . आकूल यांयायाकडे

पैसाही भरपूर होता. हळू वार कामाला सुरवात झाला आजण काही जदवसाति धमभशाळे िे बांधकाम पूणभ होऊन
गोरगरीब, जवद्यार्थी व रुग्णािे नातलग यांिे सेवेत आकूल धमभशाळा रुिू झाली.

पुण्यापेक्षा मुंबईत गोरगजरबांिे हाल अजधक होत असत. मुंबई हे एक औद्योजगक शहर असल्याने

गजरबांना पोटािी काळिी अजधक असे. आिारपणात त्यांना दे ववादीि व्हावे लागे. िे. िे. रुग्णालयात
हिारो दे शजवदे शीिे रोगी उपिारासाठी येत. त्यांयाया नातेवाईकांयाया राहण्यािी सोय व्हावी यासाठी

हॉक्स्पटला लागूनि असले ल्या मोकळया िागे त, पारशी रस्टयाया संमतीने बाबांनी धमभशाळे िे बांधकाम सुरू

केले . कायालयीन सवभ शासकीय अडिणीत बाबांना तत्कालीन मुखयमंत्री श्री िेर, आरोग्यमंत्री डॉ. जगल्डर
व बांधकाम मंत्री मालोिीराव कनबाळकर यांनी मोलािे सहकायभ केले व भूजमदानातील अडिणी दू र केल्या.

दानशूर व्यक्तींनी पैशांिी मदत केली. असंखय अडिणीवर मात करीत िे. िे. रुग्णालयािवळ धमभशाळा
डौलाने उभी झाली. रुग्णायाया नातलगांना लागणारी भांडीकुंडी धमभशाळे त उपलब्ध होऊ लागल्याने
गोरगजरबािे ते एक भरवश्यािे जवश्रामस्र्थळ झाले .

बाबांिा धमभशाळा बांधण्यािा उपरूरम सुरूि राजहला. आळं दीस पुन्हा एक धमभशाळा त्यांनी उभी

केली. नागपूरलाही एिादी धमभशाळा असावी ही त्यांिी इयाछा होती ती पूणत्भ वास िाऊ शकली नाही तरीपण

मे जडकल िौकात रुग्णांयाया नातेवाईकांसाठी बाबांयाया प्रेरणेने त्यांयाया पश्चात ‘गाडगेबाबा धमभशाळा’ उभी
झाली.

अशाप्रकारे िनसेवि
े े कांकण बांधून बाबांनी गोरगकरबासाठी धमभशाळा उ्या केल्या.
तीर्थभस्र्थळी भाजवकांिी गदी अजधक तशीि जभकाऱ्यांिी संखयाही िार असे. भाजवकांयाया धार्दमक

भावनांना हात घालू न यात्रेकरूंकडू न मागून िाणारे जभकारीही मोठ्या प्रमाणात असत. भ्रमंती काळात बाबांनी
अपंग, आंधळे , महारोगी, जनराधार लोकांना िनतेयाया दातृत्व भावनेला िागृत करताना पाजहले . अशा

लोकांना अि, वस्त्र, जनवारा दे ण्यािे कायभ बाबांनी केले . सुरवात नाजशक क्षेत्रापासून करून गोरगरीबांना अि
वाटप करण्यात यावे यासाठी सदावतभ सुरू केले .

“दया करणे िे पुत्रांसी । तेजि दांसा आजण दासी”
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असा तुकारामांिा दािला दे ऊन लोकांिी दातृत्व भावना ते िागृत करीत. काही मंडळींनी माजसक

वगभणी पाठजवली. यातून अि छत्र सुरू झाले .

बाबा कतभव्य कठोर होते. पंक्तीत कोणी धडधाकडट जदसला तर त्याला बिोटीला धरून उठवायला

ते कमी करीत नसत. िुकटिे िाण्याऐविी त्याला श्रमािे मोल पटवून दे त.

नाजशकप्रमाणेि बाबांनी आळं दीलाही अिवाटप सुरू केले . आळं दीहू न पंढरपूरकडे िाणाऱ्या

वारकऱ्यांना बीिेयाया जदवशी बाबा स्वतः उपक्स्र्थत राहू न झुणका भाकर दे त असत - तसेि वलगांव मागावर
िगुभाई पटे लायाया बंगल्यात अमरावतीकरांयाया सा्ाने त्यांनी आंधळयापांगळयासाठी सदावतभ सुरू केले
होते.

बाबांयाया प्रेरणेने अनेक स्ताह सुरू झाले . त्यात गोरगजरबांना अि वाटप होऊ लागले .

ऋणमोिनयाया यात्रेतही सदावतभ होत. पंढरपुरातही बाबांनी अिछत्र सुरू केले . सातारा, नगर इ. शहरातील
स्ताहात शेवटयाया जदवशी बाबांिे कीतभन व हिारो लोकांना अिदान होत असे. अशाप्रकारे लक्षावधी
भुकेल्यांना अिदान करून बाबांनी सदावतािी सुरुवात केली.

त्यांनी एवढे सदावतभ िालजवले , गोरगरीबांना, गोडधोड िाऊ घातले पण स्वतः मात्र त्यातील

अिाला हात न लावता भीक्षा मागून भािी भाकरी हातावर घेऊनि िाल्ली.

श्री बाबािे िीवन म्पहणिे प्रत्यक्ष अनु भवांिी िाण होती. आईबाप म्पहातारे झाले की मुलाबाळांकडू न

त्यांिी आबाळ होत असे हे पाहू न ते गजहवरले . इंग्रिी संस्कृतीयाया प्रभावाने व जवभक्त कुटु ं ब पद्धतीयाया

आसक्तीने घरातील म्पहाताऱ्यांना बाहे र काढण्यािे जकतीतरी प्रकार बाबांनी पाजहले , अनु भवले . जवशेषतः
तीर्थभक्षेत्री अशा जनराधार वृद्धांिी संखया भरपूर असे. त्यांना कोणायायातरी सेवि
े ी गरि असतानािेवळ
े ी घरा

बाहे रिी वाट दािजवली िाई. अशा जकत्येक जनराधार वृद्धमंडळीिी आसवे पुसायला बाबा धडपडले आजण
त्यासाठी पंढरपुरला वृद्धाश्रम स्र्थापन केले . घरयाया प्रेमाला वंजित झाले ल्या म्पहाताऱ्यांना तेर्थे सन्मानाने

वागजवले िाई. त्यांिी अि, वस्त्र व जनवारा या मूलभूत गरिांिी पूतभता करण्याबरोबरि औषधपाणी होऊ
लागले . त्यात रोगी, महारोगी, असत. बाबा व त्यांयाया अनु यायांनी अशा लोकांिे पुनवभसन वृद्धाश्रमात केले .

समािातील दु ःि पाहू न बाबा हळहळत, दीन दजलतािा हा महान कैवारी आबालवृद्धांयाया सेवि
े े व्रत

घेऊनि िन्माला आले ला दे वदू त होता.

वृद्धाश्रमाबरोबरि एिादे कुष्टधाम काढण्यािीही त्यांिी योिना होती. कुष्ठरोग्यांिे दु ः ि पाहू न

बाबांना वाईट वाटत असले तरी त्यांिी ही योिना मात्र पूणत्भ वास िाऊ शकली नाही यािे त्यांना दु ि होते .
पण वृद्धाश्रमातून अशा कुष्ठरोग्यांिीही त्यांनी मनोभावे सेवा करून उपेजक्षतांिे अंतरंग ओळिले .
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र्ूतदया िीवदयेबरोबरि भूतदया अंजगकरून गाडगेबाबांनी गोसेवा केली. अपेयपान, मांसाहार, अन्य

रुढींजवरुद्ध कीतभनातून प्रिार करीत असताना मुक्या िीवािी हत्या त्यांनी र्थांबजवली. पशु बळी र्थांबवून
परमे श्वरायाया नावाने अवैध स्तोम बंद केले .

गाय ही लहान ले करांसाठी आईि. धमभशास्त्रानेही गायीला पजवत्र मानले . पशु हत्या त्यांना पहावेना

म्पहणून त्यांनी गोहत्या बंदीसाठी मोहीम राबजवली.
गायत्री जवकोनी पोट िे िाजळती
तया अधोगती नकभवास ॥

हा त्यांिा रोकडा सवाल होता.
गोसेवस
े ाठी त्यांनी मूर्दतिापूर नागरवाडीसारिे मोठे गोरक्षण उभे केले . कसायाकडे िाणाऱ्या गाईंना

त्यांयाया तावडीतून सोडजवले . गाई पाळणाऱ्याने म्पहातारी गाय कसायास जवकली तर ते “गाय कसायास दे ती
त्यांयाया संसारािी माती” असा उपदे श करीत.

मूर्दतिापूरला जिरत असताना एका गरिू शेतकऱ्याने कसायाला गाय जवकल्यािे बाबांना लक्षात

आले , त्याकडे घरी औषधपाण्याला पैसे नव्हते. बाबांनी वगभणी गोळा केली. कसायाकडू न गाय सोडवून
जदली.

‘दे वकीनंदन गोपाला’ हा बाबांिा मंत्र. दे वकीमातेिी सतत आठवण ठे वणारा कृष्ट्ण त्यांना

गोपालस्वरूप वाटला. गोरक्षण, गोसेवा करणारा गोपाल. बाबांनी गोरक्षण काढू न कसायाकडे िाणाऱ्या गाई
अडवल्या. गोहत्या र्थांबजवली, त्या गाईिे संवधभन करून आपणही ‘गोपालकृष्ट्ण’ आहोत हे जसद्ध केले .

कोणत्याही योग्य गोष्टीिी सुरुवात घरापासून करावी लागते. संपूणभ िीवनात यज्ञ, िप, योग,

दे वदशभन करताना बाबा कोणाला जदसले नाहीत.

मुलीयाया बारशािा आनंद व्यक्त करण्यासाठी नातलगािा आग्रह त्यांनी मोडू न काढला. गोडधोडािे

िेवण, मटनािे िेवण, यांना जवरोध केला, रुढीपरंपरा र्थांबजवली. घरयायांनीही दे वीिा कोप होईल असे
म्पहटले पण वाईट रुढी तोडण्यािे व्रत घेतले ले बाबा कोणायायाही जवरोधाला बधले नाहीत.

गोहत्या बंद केली. गोशाला, गोरक्षण काढू न जनरपराध प्राण्यांिी हत्या र्थांबजवली. बाबांनी

कहसाबंदीसाठी अनेक प्रयोग केले .

कीतभनातून ते वारकऱ्यांना म्पहणत, ‘बकरा कापता? मग त्यायाया बरोबर मले ही कापा?” बाबांिा

रोिठोक प्रश्न पाहू न कोण कहमत करे ल? सातारा, नगर, अमरावती, नागपूर जिल््ात बाबांनी पशु बळी
र्थांबवून परंपरे ला जवरोध केला.

अनु क्रमणिका

बाबा म्पहणत, “जिभेला सांग, शेण िा! मंग ते िाते का पहा. िीभ म्पहणेल की मला कोंबडीि पाजहिे

तर ती कापून टाका बकरा कापल्यासारिी. काय होते त्यािा अनु भव घ्या. अरे रे या दगडांयाया दे वायाया मागे
लागून आपण आपला िाना िराब केला.”

“दे वानं कधी कोणाला माजगतले कां? अरे िो दे ति आला. िो दयाळू म्पहणून तुम्पही त्याला मागता

तो त्यािा मोबदला कसा घेईल, दे वाला बदनाम करू नका. दे वािे सत्यस्वरूप ओळिून त्यािे भिन करा.”
असा त्यांिा उपदे श असे.

पशूहत्याजवरोध करून त्यांनी िीवनभर भूतदया िोपासली. लु ळया पांगळयासाठी धमभशाळा काढू न

मानवधमभ िोपासला. िगिार्थ ठाकूर नावायाया बाबांयाया अनु यायािा अनु भव बोलका आहे . बाबांना
ऋणमोिनला िायिे होते. रामनार्थशेठ जबयाणींनी मोटारने सोडू न दे ण्यािा केले ला आग्रह मान्य न करता

बाबा रे ल्वेने जनघाले . रात्री १०·३० वा. कुरुम स्टे शनवर उतरले . पौष मजहना असल्याने र्थंडी भरपूर होती.
ऋणमोिनपयंत ने ण्याजवषयी गाडीवाले तयार झाले नाही. अंधार असल्याने बाबांना िारसे कोणी ओळिले

नसावे. कसे तरी रात्रीिे बारा वािता बाबा वाढी नावािे गावी पोहिले . बाबांना िोरात तहान लागली, त्यांनी

एका झोपडीपुढे र्थांबन
ू हांक मारली. ‘िोर’ समिून जशवी हासंडत एक बाई बाहे र आली. हातात जिमणीयाया
जमणजमणत्या प्रकाशात घरमालकाने पाजहले . बाबांना ओळिले . त्यांना पश्चाताप झाला. स्वतःयाया र्थोबाडीत

ती बाई मारून घेऊ लागली. बाबांनी पाणी माजगतले . मी मांगगारूडी आहे आपणास पाणी कसे दे ऊ ?” असे

तो म्पहणाला तेव्हा बाबा म्पहणाले , “आपण मानूस आहात. मानसायाया हातिे पाणी ्यायिे नाहीतर मग
िनावरांयाया हातिे ्यावं काय?” असा बाबािा मानवधमभ होता.

पाणी जपऊन बाबा वाटे ला लागले . त्या माणसाला घेऊन एका जदवाणिीकडे गेले. गाडी मागवून

घेतली. िगिार्थ ठाकूर र्थकले ले होते आधीि िाऊन बसले . गाडी सुरू झाली. बाबांनी गड्याकडे जविारणा

केली. “बैलांना िारा जकती वेळा टाकतोस? गोठ्यात बांधतोस की बाहे र? बैलांिे िीवावरि आपली मिा
आहे . जदवसभर बैल मरे तो कामं करतात पण आपण त्यांना कठोरतेने वागजवतो. काठीयाया टोकाला जिळा
टोिून आरूने मारतो. हे महापाप आहे . दे व आमिं कसं बरं करील?”

बाबा त्या गड्याशी बोलत असता काही अंतरावर एक नदी आडवी आली, जतर्थे गाडी र्थांबवून बाबांनी

गाडीवाल्याला वापस पाठजवले पायीि प्रवास सुरू केला. म्पहणाले ,

“िाऊ द्या गाडी घरी. बैलांना िारापानी करा. अंगावर बारदाना टाका र्थंडी िार आहे .”
पहाटे िे िार वािले , ते दोघेही िालत होते. तेवढ्यात यात्रेला िाणारी एक गाडी जदसली. बाबा व

ठाकूर पुन्हा बैलगाडीत बसले . अंधारामुळे गाडीवाल्यािे बाबांकडे लक्ष नव्हते. बैलांना िोराने हाकण्यासाठी

तो पराणी टोिू लागला. काठीने मारू लागला. बाबांना संताप आला. ते गाडीवाल्याला म्पहणाले ‘कसाई
आहात तुम्पही?’ जकती बैलाला मारता? तुमयाया डोक्यावर दोन पायली दळण दे ऊन मागून कोणी धक्का जदला
तर त्यािे अंगावर धावून िाता? आजण मुक्या प्राण्याला िुशाल काठीने बदडता? तुमिं कधी बरं होणार
नाही?”

अनु क्रमणिका

गाडीवाल्याने बाबांना ओळिले . तो वरमला. काठी िेकून दे ऊन गयावया करू लागला. या दोघांिा

परत पायी प्रवास सुरू झाला.

वऱ्हाडातील शंकरपट हा शेतकऱ्यांिा एक सांस्कृजतक कायभरूरम असतो. पटात बैलांयाया शयभती

लागतात. पराण्या टोिून बैलांना पळजवले िाते. रक्तबंबाळ केले िाते. हे सवभ प्रकार पाहू न बाबा हळहळत.

ते शंकरपटांत कधी गेले नाही. बैलािे काही शंकरपट त्यांनी बंद करजवले . अशी बाबांिी भूतदया त्यांयाया
िीवनाभूतीिा भाग झाले ली होती.

अनु क्रमणिका

वीस
अांधश्रद्धा णनमूणलन
बाबांनी अंधश्रद्धा जनमूभलनावर िो भर जदला तो प्रबोधनायाया िळवळीला प्रेरक ठरणारा आहे . एक

नविैतन्यानं भारले ला समाि जनमाण करण्यासाठी त्यायाया अंधश्रद्धाजवषयक जविारािे व आिारांिे कितन
झाले पाजहिे.

गोदावरी नदीयाया पात्रात जपतराना अध्यभ दे ताना काही पंजडत त्यांना जदसले तेव्हा बाबा नदीत उतरून

जकनाऱ्यावर पाणी िेकू लागले . पंजडतांनी िकीत होऊन जविारले ते व्हा बाबा म्पहणाले की, “तुम्पही इर्थून
स्वगातल्या जपतराना अध्यभ दे ता तर मग मीही इर्थून दापुऱ्याले पाणी पाठवतो. वावरं तरी जपकतीन.” सवभ
पंजडत जनरुिर झाले .

आि समाि प्रबोधनािी आजण अंधश्रद्धा जनमूभलनािी सुजशजक्षत समािालाही जनतांत आवश्यकता

आहे . बाबांनी आपल्या िराट्यायाया माध्यमातून कीतभनातून व्यक्तीधमभ , कुटु ं बधमभ, समािधमभ, राष्ट्रधमभ
जशकवला. त्यांयाया प्रकट जविारांिा आिरणात उपयोग केला तरी अंधश्रद्धांना आळा बसू शकतो.

भूतबाधे ला मनािा िेळ मानून पोर्थयांनी व ज्योजतषानी कोणािे भले झाले नाही. याउलट जशका आजण

भोवतीयाया समािािे ऋण िेडा असे सांगणारे समािजहतैषी गाडगेबाबा आमयायासमोर उभे ठाकतात.

गाडगेबाबांिी ईश्वरावर श्रद्धा होती. परमे श्वरािे स्मरण व भिन करा, असे ते लोकांना सांगत पण

यासाठी नवस, नैवद्य
े दे ण्यािी गरि नव्हती, दै व आजण दे व याबाबतीतला त्यािा आिार बुजद्धवंताला

लािजवणारा आहे . ते ईश्वरािे बाबतीत कतृभत्ववादी वाटतात पण ग्रंर्थप्रामाण्य आजण कमभकांड नाकारतात.
मूतीपूिेला जवरोध करतात.

‘ित्रामे ितरा जबठाया’, “दगडािा दे व बोलील तो कैिा” असे पुरावे दे तात. िग जवष्ट्णूमय असेल

तर एका जवजशष्ट मूतीिीि पूिा का करावी असे बाबा जविारीत.

तीर्थभयात्रेतील शोषणािा त्यांना जतटकारा होता. ते म्पहणतात, ‘अरे तीर्थाला िाता पण तुमिा रामे श्वर

दे व काई बोलतो कां? तुम्पही िेवले का नाही यािी तरी जविारपूस करते ? अरे तुमयाया दे वाले धोतर नाही
नेसता येत, नैवद्य
े नाही िाता येत, असा कसारे तुमिा दे व?’ अशा संवादातून मतपजरवतभन करणारे

गाडगेबाबा हिारो अंधश्रद्धांना जिजकत्सेिा प्रकाश दे त होते. कमभकांड पुरोजहतशाही आजण दे वधमायाया

जवळखयातून समाि मुक्तीिा लढा ते लढत राजहले . श्राद्ध तेरवी, सण हे गरीबायाया नाशािे कारण त्यांनी
ओळिून त्यास जवरोध केला. पोर्थीजनष्ठा त्यांनी नाकारली.
मुक्यातही िीव । अंधश्रद्धे िा असूर
दू र सारतो केर । डे बि
ू ी ॥−
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िोट्यानाट्या दे वदे वीना नवस सायास करून त्यांयाया नावावर मुक्या प्राण्यािी हत्या करू नका.

दारू िुगार वगैरे व्यसनापासून दू र रहा. गंडे धागेदोरे भूतप्रेतावर जवश्वास ठे वू नका. वाईट प्रर्थांवर कडाडू न
हल्ला करतांना ते म्पहणत-

डोईला गाडगे हातामध्ये झाडू
स्वयाछतेने गाडू । अंधश्रद्धा.

गाडगेबाबांिा अंधश्रद्धा जनमूभलनािा संदेश िनतेपयंत पोिवून कुप्रर्थांना आळा घालणे हीि आमिी

प्रजतज्ञा असावी.

एकंदरीत भोळयाभाबड्या अशा समािातील परंपरांगत रुढी व धमभकल्पनांना जतलांिली दे ऊन

अंधश्रद्धा नाहीशी करणे हा गाडगेबाबािा िरा धमभ होता.

अनु क्रमणिका

एकणवस
स्वावलां बन व श्रमप्रणतष्ठा
गाडगेबाबांना जनसगभतः बलदं ड दे हयष्टी लाभले ली. तरुणपणी शेतात राबून काळया मातीिी सेवा

करताना िजमनीतून सोने जपकजवताना त्यांना भरपूर श्रम करावे लागले . स्वतःिी कामे स्वतः करण्यािी सवय

अगदी लहानपणापासून असल्याने स्वावलं बन व श्रमप्रजतष्ठेिा धमभ िोपासला. श्रमाला मोल प्रा्त करून
दे ण्यासाठी त्यांनी हातात िराटा घेऊन स्वयाछता अंगी बाणवली. त्यांयायाबरोबर अनु यायी वगभही हातात

िराटे घेऊन झाडू लागत हा िराट्यािा तांडा एिाद्या गावातून जशरला तर गाव लखि होऊन िाई. व पुढे
त्या गावांतील मंडळीि रस्ता साि करू लागत. गावांत गाडगेमहाराि येणार असल्यािे पूवभजनयोजित असले

तर श्रमदान करून ग्रामसिाई होत असे. अशाप्रकारे आरोग्यपूणश्र
भ मािी प्रजतष्ठा िनतेत रुिजवण्यािे त्यांनी
कायभ केले .

आपली स्वतःिी कामे बाबांनी कोणाकरवी केली नाहीत. करवून घेतली नाहीत. कायभकत्यांनाही

स्वावलं बनाबरोबर श्रमािी सवय लावली. कोणासही कोणावर ओझे होऊ जदले नाही व स्वतःही झाले नाहीत.
बाबा मे हनत केल्याजशवाय भाकरी िात नसत. त्यांिेिवळ आळशी लोकांना अजिबात स्र्थान नव्हते.

श्रम करणाऱ्या माणसािी मात्र त्यांनी कधी आबाळ होऊ जदली नाही. म्पहणूनि धडधाकट जदसणाऱ्या लोकांना
पंगतीतून उठवतांना त्यांना काही वाटत नसे. उद्योग हे पुरुषार्थािे लक्षण असून उद्योगी पुरुषालाि परमे श्वर
भेटत असतो. उद्योग, कष्ट, अ्यास, प्रयत्न केल्याजशवाय जशक्षण व संपिी जमळत नसल्याने आळस झटकून
कष्ट करण्यािे आवाहन बाबा लोकांना करीत असत. स्वतःिी उिती स्वतः करा, दु सऱ्यावर जवसंबन
ू राहू

नका असा त्यांिा संदेश होता. तसेि कतभव्यकमभ करीत असावे, िळािी आशा धरू नये, कुणायायाही श्रमावर
िगू नये, कष्ट करावे. घाम गाळावा, िुकटिे िावू नये, कुणाकडू न कसलीही अपेक्षा न बाळगता अनासक्त
िीवन िगावे यासाठी स्वावलं बन आजण श्रमािे महत्व ते लोकांना पटवून सांगत.

अनु क्रमणिका

बावीस
जयाचे मनी लालसा णिक्षिाची
बाबा जनरक्षर होते. जशक्षणािा गंध नसले ल्या बाबांनी संतािी जशकवण कशी अनु भवली हा प्रश्न

पडतो. पण बाबा जिर्थे िन्मले जतर्थे गजरबी होती, दाजर्र्य  होते , अज्ञान होते, सावकारािे पाश होते.
जशक्षणायाया अभावाने अनािार बोकाळला होता, शोषण व जपवळणुकीिी दाहक िाणीव बाबांना झाल्याने
त्यांनी िनतेला जशक्षण घेण्यािा उपदे श केला.

िगातील बऱ्याि प्रश्नािे मूळ जशक्षण असते. न जशकल्याने जकती अन्याय सहन करावे लागले यािे

िटके बाबांनी भोगले होते. म्पहणूनि मुलाबाळांना जशकजवल्याजवना राहू नका’ हे त्यांिे सांगणे असे. एिाद्या

दारासमोर उभे राहू न घरी मुले मुली ददसली की ‘शाळे त जातोस’ काां अशी आस्र्थेने िौकशी करीत. ‘नाही’
उिर आले तर आईवजडलांना समिावून सांगत.

बाबा म्हणत “रोगाांवर दशक्षण हा एकमे व रामबाण उपाय आहे . अजशजक्षत माणसाि व िनावरात काही

िरक नाही. अजशजक्षत, अज्ञानी माणसाला सावकार बुडवतो, सरकारी नोकर दरडावतो, लबाड लोक
बडवतात. तुम्पहाला स्वाजभमानाने िीवन िगावयािे असेल तर माझ्या मायबापांनो जशक्षण घ्या. लहान असा
मोठे असा स्त्री-पुरुष असा पण जशक्षण घेतल्याजशवाय राहू नका.”

जशक्षणामुळे मानवािा, समािािा उद्धार होतो. ज्या दे शातला नागजरक अडाणी तो दे श प्रगती करू

शकत नाही. म्पहणून बाबा म्पहणत की, “मायबापहो ।” तुम्पहाला काम तरी जमळालं पण तुमयाया मुलाबाळायाया
नजशबी तेही येणार नाही, जशक्षण हे मोठं पुण्यािं काम आहे . आपण जशका व इतरांनाही जशकवा.”

जशक्षण प्रसारासाठी बाबांनी शाळा, वसजतगृहे, महाजवद्यालये काढण्यासाठी प्रेरणा जदली. तत्कालीन,

समािाला रूढीजप्रयते पासून वािजवण्यासाठी त्यांनी जशक्षण आवश्यक मानले .
गाडगेबाबांयाया कीतभनातून जशक्षणाजवषयीिी तळमळ िाणवते.
ियािे मनी लालसा जशक्षणािी
गरीबीमुळे होतेसे हाय त्यािी

अशा इक्याछती लावूनी हातभार
करा श्रेष्ठ हे दान सवात र्थोर

बाबा म्पहणत. ‘जवद्या जशका अन् गरीबाले दवद्येसाठी मदत करा. गरीबाच्या मुलाले चड्डी द्या, खादी

टोपी द्या, दशसपेन पाटी द्या, कोरी वही द्या, आपल्या पोराले दवलायते ले पाठवण्याची इच्छा करता या

गरीबाले ही एकदोन आण्याची पुस्तक वही घेऊन द्या, त्याले ही दशकू द्या, दशकण्याची सांधी द्या,” असे िर
झाले तर ईश्वरािी ही सुंदर रुपे असणारी शेकडो बालके रस्त्यावर किऱ्यासारिी पडले ली जदसणार नाहीत.

अनु क्रमणिका

त्यांना संधी जमळाल्यास न िाणो उद्या त्याच्यातूनच एखादे , गाांधी, आांबेडकर होणार नाहीत असे कसे
म्पहणावे?

अनु क्रमणिका

तेवीस
एकाच दे वाची औलाद
गाडगेबाबांयाया समािसुधारणेयाया कायािा मुळाधार अस्पृश्यताजनवारण, दारुबंदी व गोसेवा

असल्याने याबाबतीत बाबांिी मते िारि िहाल होती. समािातील जशवाजशव, अंधश्रद्धा, व्यसन पाहू न ते
तळमळत. एकटा माणूस काय करू शकेल असे कुठे ही वाटू न दे ता ते अिंड जिरून कीतभनातून याबाबतीत

उपदे श दे त राहीले . शासनाने सुद्धा त्यांना दारूबंदी, व्यसनमुक्ती अस्पृश्यजनवारण यासाठी प्रिार करण्यास
एक गाडी जदली होती.

गाडगेबाबा िाजतभेद पाळत नसत. जशवाजशव न पाळणे हा त्यांिा धमभ होता. दीन दु बळे , अनार्थ,

अपंग, अस्पृश्य, जनराधार म्पहातारे ्ांयाया जठकाणी प्रत्यक्ष परमे श्वर आहे असे समिून रंिल्यागांिल्यािी सेवा

हे बाबांिे व्रत होते , हीि िरी िनसेवा पयायाने िनादभ नसेवा होती. म्पहणूनि िातीिातीत धमाधमात झगडे ,
भांडणे, कलह कसे जनरर्थभक आहे त हे पटवून दे ऊन बंधुत्वािी कल्याणकारी वृिी मानसात िागृत

करण्यासाठी ते झटत राजहले . िरे तर अशा िनतेयाया सेवत
े ि मुक्ती भक्ती आजण शक्ती त्यांना जदसत होती.
आपण सवभ एकाि ईश्वरांिी ले करे असल्याने इर्थे उिजनिता पाळण्यािी गरि काय? “माणसाने

माणसाला कमी ले िावे यासारिा अधमभ नाही. ब्राह्मणापासून महारापयंत सवभ माणसे एकाि होडीतील प्राणी
आहे त. कुणी मोठा नाही कुणी लहान नाही. िातीिी बंधने माणसाने जनमाण केली आहे त. दे वांनी नाही.

एकाि दे वािी आपण औलाद आहोत त्यात भेद नाही.” असे बाबांिे जविार पाजहले की त्यायाया िीजवतकायािी

महिी पटायला लागते. आि आपण माणुसकीला पारिे झालो. म्पहणून, ‘मायबापांनो आतातरी िाजतभेद दू र
करा?’ असे कळकळीिे आवाहन बाबांनी िनतेला केले ते सस्मरणीय आहे .

कीतभन हे बाबांिे िास प्रिारतंत्र होते त्यातूनही जशवाजशव या जवषयावर पोटजतडकीने ते जवषय

प्रजतपादन करीत राजहले . बाबा म्पहणत-

“ज्यायाया अंगात अजभमान आहे तो िात पुसते. िो िात पुसते त्यायाया सारिाि तो आहे की नाही?”

याले िार हात अन त्याले दीड हात आहे कां? तुमिं आमिं दोन काय आहे ?” असे जवजवध प्रश्न जविारून

बाबा म्पहणत, “समािात बाई आजण पुरुष या दोनि िाती आहे त. जतसरी िाति नाही” कधी म्पहणत, “आमिी
तुमिी एकि िात आहे ती म्पहणिे माणूस. म्पहणून कोणी तुम्पहाले िात जविारील तू कोन, तर म्पहणावं मी
माणूस!”

एकदा जरद्धपूरिवळील आरटोली गावात बाबांिे कीतभन सुरु होते. कीतभनात गावातील सवभ

िातीधमािी मंडळी आपली िागा रािून बसले ली बाबांनी पाजहली. जवजवध जवषयावरून ते स्पृश्यास्पृश्य
जवषयावर आले . नेहमीप्रमाणे जनरुपण करून त्यांनी डॉ. आंबेडकरांयाया कायािी व अस्पृश्य बांधवा संबंधीयाया
कायािी माजहती सांगून, ‘डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकरकी िय म्पहणा’ असा ियघोष केला. लोकांनी म्पहटलं

नाही. बाबा लालबुद
ं झाले , रागावले . स्टे िवरून िाली उडी घेऊन कीतभन अधभवट सोडू न जनघून गेले.

अनु क्रमणिका

तदनंतर काही मंडळी मािी मागून गयावया करायला लागले . पण बाबा मानले नाहीत. तदनंतर ते त्या गावी
कधी गेले नाहीत.

ज्यावेळी अस्पृश्यताजनवारणार्थभ आवािही ऐकू येत नव्हता. तेव्हापासून याजवषयी आपल्या कीतभनातून

िीड व्यक्त करीत बाबा महाराष्ट्रभर कहडत होते. समािमान्य समािाने अस्पृश्य बांधवांना आपल्यासारिे

समिावे यासाठी कायभ करीत होते. समािशील व समािमान्य कुटु ं ब व समाि एकत्र आले तर हा प्रश्न सुटेल
आजण दे शायाया जवकासातील प्रमुि अडर्थळा दू र होईल असे बाबांना नेहमी वाटत असे.

अनु क्रमणिका

चोवीस
बाबाांचा िोकडा धमण
बाबांयाया यशािे व मोठे पणािे सारे रहस्य त्यांयाया मानवतावादात आहे . दु ःिी कष्टी पददजलत पाहू न

त्यांिा िीव तीळतीळ तुटत असे. मानवायाया अि, जनवारा या प्रमुि गरिांना प्राधान्य दे ऊन त्यांयाया सवांगीण
जवकासासाठी जशक्षण, आरोग्य व रोिगार जमळणे अत्यावश्यक असल्यािे त्यांनी करणीने पटवून जदले .

त्यांयाया काळात वगभकलह व गरीब श्रीमंत भेदाभेद िोरात होते. बाबांनी श्रीमतांिा द्वे ष केला नाही.

पण त्यांिा पक्ष गजरबांिा होता, दजलतांिा होता, माणुसकीिा होता. वाईट सवयी व कतभबगारी नसणे ही
गजरबीिी कारणे असल्याने श्रीमतांिा राग न मानता त्यांयायातील दातृत्वभावनेला पयायाने माणुसकीला

िागृत करून त्यांयाया पैशावर गजरबासाठी धमभशाळा उ्या केल्या, सदावतभ सुरू करून मानवधमभ िोपासला.
श्रीमतांिा द्वे ष करण्यापेक्षा गुिरार्थी, मारवाडी, ब्राह्मणासारिे कतृभत्व करून परस्पराशी मानवतेने वागण्यािे
ते आवाहन करीत.

बाबांिी कीतभने म्पहणिे समाि प्रबोधनािी प्रश्नोिर रुपाने िालले ली सभाि असायिी.

सावकारशाहीला जवरोध, श्राध्द ते रव्या बारसे करू नका, दे वािे भिन करा. तीर्थभस्र्थळी िाऊ नका तर
मनातील दे वािी मनोभावे पूिा करून माणुसकी ओळिा आजण समािसेवत
े ि दे व पाहू न त्यािी पूिा करा
म्पहणून सांगणारे बाबा समािवादी जविारसरणीिे संत होते. तुकाराम व कजबरािे दोहे सोडले तर कोणािेही

नाव न घेता जकतीतरी महान लोकांिे तत्वज्ञान त्यांनी िनतेला पटवून सांजगतले . मोठमोठी मंजदरे उभारून
त्यात मूतीिी प्रजतष्ठापना करण्याऐविी जित्या िागत्या माणसांना र्थारा दे णे हीि माणुसकी असल्यािे बाबांिे
तत्वज्ञान म्पहणिे बुजद्धवादािा स्वीकार होता. कहदू मुसलमान असा धमभकलह त्यांनी कधी होऊ जदला नाही.

व्यसन, कमभकांड र्थांबवून िनतेला सन्मागभ दािजवण्यािे कायभ केले . वाईट सवई सोडल्यास कोणापुढेही हात
पसरवावा लागणार नाही असा समाधानाने िगण्यािा मागभ दािजवला.

बाबांिे हैद्राबादला कीतभन झाले , दु सरे जदवशी िवळि एका िेडेगावात कीतभन होते , एका मुसलमान

अंमलदाराने त्यांना कीतभनािी मनाई केली. “तुमयाया कीतभनाने आमयाया गांवात धार्दमक संघषभ होण्यािी
शक्यता आहे ” असे त्याने सांजगतले . धमभकलह करण्यािा आपला कोणताि हे तू नसल्यािे बाबांनी सांजगतले .
त्या अंमलदाराला कुराणािी जशकवण जविारणे सुरु केले . त्यांनी सांजगतले ल्या जशकवणीवर कहदू धमािे

दािले दे ऊन ही कहदू धमात कशी आहे हे बाबा सांगू लागले . असा एक तास कायभरूरम िालला. बाबांिे सांगणे
त्या मुसलमान सरदाराला पटत गेले आजण सवांना नकळत घडत गेलेल्या अजभनव कीतभनािा लाभ झाला.
रािकीय भांडणािे मूळ ठरले ल्या धार्दमक बाबी एकमे कात जमसळू न कशा वागतात आजण त्यांिा बाऊ करून
आम्पही सोयीनु सार त्यािा कसा अर्थभ लावतो हे बाबांनी आपल्या जिवंत नाट्यमय शैलीने पटवून जदले .

बाबांनी िनते याया नैजतकते वर भर दे ऊन सदािार सत्प्रवृिी आिारणाने जशकजवली. कमभकांडात

ििडले ल्या समािाला सुलभ सोपे अध्यात्म जशकजवले . िळािी अपेक्षा न धरता कतभव्यकमभ करीत राहण्यािा
श्रमाजधजष्ठत जगतोपदे श जशकजवला.
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रुढीजप्रय समािव्यवस्र्थेला जवरोध करूनही बाबा लोकजप्रय राजहले . अर्थात त्यांिे सांगणे लोकांना

पटले ले असावे म्पहणूनि परंपरे िा सोयीस्कर अर्थभ लावणारी पारंपाजरक रुढीजप्रयता त्यांनी मोडू न काढली,
आजण

“वाहे अमृतािा झरा
असा गाडग्यामधून

रीतीजरवािात मे ल्या
िीव नवे संिीवन”

समािाला नव संिीवन दे ऊन अमर राहण्यािा मूलमंत्र सांजगतला. हा त्यांिा समािधमभ म्पहणिे

मानवसेवाि होती. कोणताही व्यक्ती मोठा होतो. त्यासाठी समाि राष्ट्र मानवते िी अिंड सेवा करावी

लागते , तत्वजनष्ठा, त्याग, सेवा यावर िनतेला नवदीशा, नवतेि द्यावे लागते म्पहणूनि मानवसेवा हाि बाबांिा
सेवाधमभ होता.

म्पहणूनि जनष्ट्काम कमभयोगी श्री संत गाडगेबाबांिा संदेश व सेवाधमभ सामान्य िनते पयंत पोहिणे ही

काळािी गरि आहे .

श्री गाडगेबाबािे संपूणभ िीवन कायभ अनु भवले की वाटते .
“पुरुष म्पहणू तुि! – पुरुषोिम तरी
तुि न रुिे िजर दे व म्पहणावे.”

िास दे व ओळिून त्यािीि सेवा करा म्पहणणाऱ्या बाबांनी िेडुतांना समिेल अशा सो्या साध्या

आंतजरक वेदनेने ओर्थंबले ल्या भाषेत व्यवहारातील दृष्टांत जदले . बाबा म्पहणतात −
किभ काढू न तीर्थभयात्रा करू नका
गाईबैलांिी किता वाहात िा.

मुलांना जशकजवल्याजवना राहू नका.

दे वाला नवस करून कोंबडी, बकरी मारू नका.
आईबापािी सेवा करा.

किभ काढू न सण करू नका.
भुकेल्याला अि द्या.

हु ं डा घेऊन दे ऊन लग्न करु नका.
जशवाजशव पाळू नका.
दारु जपऊ नका.

दे वािे भिनकेल्याजशवाय राहू नका.
हा बाबांिा उपदे श म्पहणिे मानवतेिा जदव्य संदेश आहे . मानवािी सेवा हाि बाबांिा धमभ आहे .
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भुकेल्यांना

-

िेवण

तहानले ल्यांना

-

पाणी

उघड्यानागड्यांना

-

वस्त्र

गरीब मुलामुलींना

-

जशक्षणासाठी मदत

बेघरांना

-

जनवारा, आश्रय

अंधू, पंगू, रोग्यांना

-

औषधोपिार

बेकारांना

-

रोिगार

पशु पक्षी मुक्या प्राण्यांना

-

अभय

गरीब तरुण तरुणीिे

-

लग्न

दु ःिी व जनराशांना

-

कहमत

हीि िरी भक्ती व दे वपूिा आहे
हाि आमिा रोकडा धमभ आहे .
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पांचवीस
लोकसांग्रह व पत्रव्यवहाि
गाडगेबाबांिे नाव सवभत्र झाले होते. कीतभनासाठी त्यांना लांबलांबिे प्रवास करावे लागत. त्यांिा

अनु यायी व िाहता वगभ वाढत िालला होता. त्यािी लोकसंग्रहकता दांडगी होती. बाबांसोबत काम करणारा
कायभकता आहे असे कळले तरी त्यायाया भोवती लोकांिा गलका होई.

गोरक्षण, धमभशाळा, यात्रा आजण अनषंजगक इतरही कामासाठी बाबांना पत्रव्यवहार करावा लागे.

कायभरूरमांिी गदी व जनयंत्रणे सांभाळताना त्यांिी दमछाक होई. पण त्यांनी कधीि कंटाळा केला नाही.

बाबा अक्षरशून्य असले तरी त्यांिा पत्रव्यवहार हिारो जठकाणी अिंडपणे सुरु असे. पत्रात बारीक-

साजरक गोष्टींिे बारकावे तपजशलासह ते अिुकपणे दे त. बाबांनी जलहवून घेतले ली जकतीतरी पत्रे आिही
उपलब्ध होतात. त्यावरून असे लक्षात येते की, त्यांना अस्वयाछ अक्षरे आवडत नसावीत, पत्र जनटजनटके व
वािनीय असावे असा त्यांिा कटाक्ष होता.

संस्र्थेत काम करणाऱ्या आपल्या अनु यायांना बाबा नेहमी पत्रे जलहू न कामासंबंधी सूिनी दे त.

बांधकाम सुरु असेल तर त्यासंबध
ं ीिे बारकावे पत्रात नमूद केले ले असत.

ऋणमोिनिे घाट व पंढरपूरिी धमभशाळा बांधतांना बाबांिा प्रत्यक्ष बांधकामाशी संबध
ं आला

असल्याने िुना, जवटा, रे ती आजण इतरही सामान केव्हा कसे वापरावे हे ते पत्राने समिावून सांगत. संस्र्थेतील
कायभकत्यािे एकमे कांशी संबध
ं व वागणे कसे असावे या बाबत ते कटाक्षाने सूिना करत असल्यािे प्रत्यक्ष

पुरावे पत्रातून सापडतात. व्यक्ती जवषयींिा आदर, दे णगीदारांिे अजभनंदन, गावकऱ्यांना प्रोत्साहन ककवा

एिाद्यायाया कायासंबध
ं ीिी कृतज्ञता व्यक्त करताना बाबांयाया पत्रले िकाला वेगवेगळया सूिना जदले ल्या
जदसून येतात.

पत्र जलजहताना बाबा लहान मोठा, गरीब-श्रीमंत असा भेद न पाळता सवांना आदरपूवभक मायना

जलहायला सांगत, “श्रीमंत ह. भ. प. यांना अनंतकोटी नमस्कार व लगेि पत्रास कारण की,” ही त्यांिी शैली
होती, श्रीमंत, दयाळू , उदार, मायबाप अशी जवशेषणे वापरून दे णगीदारा बिलिी सहानु भत
ू ी व आदरभाव

व्यक्त करीत. पत्रात वैयक्क्तक, कौटु ं जबक, आ्त स्वकीयािा भाग नगण्य असे. उलट सावभिजनक िीवनाशी

जनगडीत जवषयि ते प्रामुखयाने हाताळीत. उपदे श, बांधकामािे आरािडे , धमभशाळा, सदावतभ, गोरक्षण,
कीतभन, वसतीगृह, मागभदशभन असे साधेसाधे जवषय त्यांयाया पत्रािे आहे त. जनत्य नैजमजिक समािसेवस
े ंबंधीिे
कितन या पत्रातून प्रकट होते तसेि त्यांयाया अनेक पैलं ू िी ओळि होते.

बाबािा जहशेब पक्का व तोंडपाठ असे. ते पै पै िा जहशेब जलहवून घेत. इकडिा पैसा जतकडे ििभ न

करण्यािा त्यािा कटाक्ष होता. सावभिजनक पैशािा जवजनयोग योग्य झाला पाजहिे याजवषयीिे त्यािे
पत्रले िनातील बारकावे मुिाम दे त आहोत.
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एकदा मुंबईहू न त्यांिी मुलगी आलोकाबाईस जलजहले ले पत्र िार बोलके आहे .
“सौ आलोकाबाईस श्री गाडगेबाबांिा अनंतकोटी नमस्कार. पत्रास कारण की, गोरक्षणातून लवकर

बाहे र पडाल तर बरे होईल.

“तुला पैशािे पक्के भूत लागले . कमी नाही. तू मे ल्याजशवाय हे भूत जनघणार नाही. तुला हे न लगावं

पण लागले . दादाला जनरोप सांगावा की, पाहु णेबुवािे दोन रुपये बंद करा. पाहु णेबुवा तुझे मालक आहे त.

त्यांिे डोळयाने जदसत नाही. त्यांिी पूणभ सेवा कर. ज्या माणसाले पैशािे भूत लागले तो पोटाला कमी िात

असते. तो स्वतःलाही काही िात नाही. तर दु सऱ्याला काय घालणार? आम्पही तुमिे आईिे हयातीपयंत
झोपडी ठे वणार, ती तेर्थे राहील. तुम्पही कुठे ही घर बांधा व भेटीला येत िा. आता गाडगेबाबांिी मुलगी म्पहणून
सांगू नकोस. धमाने वागजवले म्पहणून मी बाबांिे नाव सांगतो असे म्पहणा.”

आलोका बाबांिी मुलगी असली तरी जकती कठोरपणे वागत हे जदसून येते. पत्रातील भाषा कठोर,

जवदारक व प्रिर आहे . अन्य पत्रात आलोकास जलजहताना “संसाराला दु जनयेतील वस्तू पुरत नाहीत. गोरक्षण
काय पुरेल’ असे जलहू न मुलीला िीवनािे ताक्त्वक सारि सांजगतले आहे .”

बाबांिे जनष्ठावंत अनु यायी श्री. अयायुतराव दे शमुि उपाखय दादा यांिेबरोबर त्यांिा मोठा भरपूर

पत्रव्यवहार झाले ला आहे . श्री गो. नी. दांडेकर यांनी त्या जवषयी मार्दमक जलजहले आहे .

जद. ३० मािभ १९३५ याया पत्रात बाबा अयायुतरावांना जलजहतात, ‘श्रीमंत अयायुतराव दे शमुि यांना श्री

गाडगेबाबांिे अनंतकोटी नमस्कार.

“माणसांवर दे िरे ि ठे वन
ू काम करून घ्यावे. स्वयंपाक घरावर दे िरे ि ठे वा. कोणी बोलल्यास राग

मानू नका. कोणाशीही बोलताना त्यांना हात िोडू न बोला.” अशा पत्रातून बाबांिी मागभदशभकािी भूजमका
िाणवते. तशीि ते वागण्या बोलण्यािे कसे आदशभ आहे त हे मनावर ठसून िाते. कौशल्यपूणभ कमायाया

माध्यमातून ते योगी होते. तर वास्तुशास्त्र, जशल्पशास्त्र व पजरसर सिावट तज्ञािवळ असले ले सौंदयािे
उपयोजगतेिे आजण व्यावहाजरकते िे उिम ज्ञान बाबांिवळ होते.

दे णगीदारांना पत्रे जलहू न त्यांयाया दातृत्वाजवषयी कृतज्ञता व्यक्त करणे हे बाबांिे जनत्य कायभ होते.

प्रसंगी त्यांिी भेट घेऊन कायािी ते माजहती दे त. समािातील दातृत्वास प्रोत्साहन दे ण्यािे बहु मोल कायभ
बाबांनी केले . दे णगीदाराकडू न जमळाले ली रक्कम त्याि कामावर ििभ केल्यािी िात्री करून घेण्यासाठी ते

दे णगीदारांना आमंजत्रत करीत. संस्र्था बघण्यास बोलाजवत. दानशूर व्यक्तींना पत्रे पाठवून ऋण व्यक्त करणे ,
त्यािी िात्री करवून घेणे याजवषयीिे जनयम िन्मभर त्यांनी पाळले .

बाबांयाया मामांिी िमीन हडप करणारे जतडके सावकारायाया घराण्यातील मूर्दतिापूरिे भगवंतराव

यांिेशी बाबांिे घजनष्ट संबंध होते. बाबांयाया प्रेरणेने १ िु लै १९५२ मध्ये ग्रामीण पजरसरात त्यांनी शाळा काढू न
गरीब मुलामुलींिी जशक्षणािी सोय केली. त्याति पुढे वसतीगृह व बालकमंजदरही काढले . बाबानां मनस्वी
आनंद झाला. त्यांनी नाजशकवरून (१४/९/५६) भगवंतराव जतडकेंना पत्र जलहू न समाधान व्यक्त केले .

“आपण श्रीमंत आहात. श्रीमंतायाय़ा कुळात िन्माला आले ही परमार्थी व सावभिजनक कायािी लाईन तुम्पहाला
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लागूि नये पण लागली. शाळा, बोजडं ग ब बालकमंजदर आपण सुरू केले . त्यात यश आले . गरीबांिी मुले

जशकत आहे त. पुढे जशकतील हे सारे श्रेय आपणास आहे . गरीबािी मुले घरयाया भाकरीवर जशकली पाजहिेत.”
संस्र्था काढल्यानंतर सावभिजनक िीवनात त्या कशा िालवाव्यात. याबाबत बाबांिा जनजश्चत दृष्टीकोन

होता. रस्टीमंडळी कशी असावी. याबिल ते भगवंतरावांना एका पत्रात जलजहतात, ‘रस्टी स्वार्थी नसले

पाजहिेत. त्यांनी कपभर दु ध तर नाहीि परंतु तांब्याभर पाणीही त्या संस्र्थेत घेऊ नये. तरि ते रस्टी आजण

हाती घेतले ले कायभ त्यांनी भरभराटीला आणून िगािे समोर ठे वले पाजहिे. तुम्पही जिवंत आहात तोवर काम

पहा पण स्वतःला िनतेिा मोठा सेवक समिा.’ रािकारणाजवषयी भगवंतरावांना जलजहताना बाबा म्पहणतात
‘रािकारण सोडा. रािकारणात िास्तीत िास्त काय व्हाल? जमजनस्टर व्हाल. एिाद्या संस्र्थेला दहा पंधरा

हिार रुपये दे णगी दे ण्यापलीकडे काय करू शकाल? रािकारणी मंडळी िांगल्यारीतीने संस्र्था िालवू
शकत नाही असे त्यांना वाटत असावे. कारण संस्र्थेतही रािकारण आले की अिरातिर होण्यािी व प्रसंगी

संस्र्था रसातळाला िाण्यािे प्रसंग त्यांनी पाजहले होते. तद्वति रािकारण्यािे संस्र्थे कडे दु लभक्ष होते. त्यामुळे
ती सुरळीत िालू शकत नाही. म्पहणून बाबांनी संस्र्थेत रािकारणी लोकांना िारसे स्र्थान जदले ले नव्हते.
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सौवीस
समकालीन सन्मान्याांच्या सहवासात
गाडगेबाबा म्पहणिे त्यांनी अंजगकारले ल्या कायािा एक वस्तुपाठ होते. त्यांयाया लोकसंग्राहक

वृिीमुळे लहानर्थोर मंडळी त्यांयाया सजिध्यात आली. बाबांशी ज्यांिा स्नेह िुळला त्यांयायावर बाबांनी लोभ

केला. बाबािे जकतीतरी अनु यायी जनमाण झाले . पण जशष्ट्य म्पहणून बाबांनी त्यांयायाशी िवळीक केली नाही,
की स्वतःिा पंर्थ जनमाण करून भक्तगण गोळा केले नाही.

यामुळेि बाबांशी ज्या प्रमुि व्यक्तींिा संबंध आला त्यािी र्थोडक्यात ओळि करून दे ण्यासाठी काही

प्रसंग पुढे जदले आहे त.

महात्मागाांधी – भारतीय स्वातंत्र्यािे अध्वयूभ महात्मा गांधीिीं भेट बाबांशी दोनदा झाल्यािे उल्लेि

आढळतात. सेवाग्राम आश्रमात आजण िैिपूरयाया काँग्रेस अजधवेशनात. बाबांनी कसायाकडे िाणाऱ्या गाई
अडवून त्यांिी शु श्रूषा केली व गोरक्षण करणारा गोपाल ही पदवी सार्थभ केली. हा महात्मािींिाि कायभरूरम

राबवून त्यांनी गाईिे संवधभन केले . ‘गाय करुण रसािी मूती आहे .’ असे बापू म्पहणत, बाबांनीही गोसेवा करून
गाईिे कारुण्य ओळिले होते. बापू आजण बाबा म्पहणूनि भूतदयावादी संत होते.

गरीबांिी व दु ःजितािी नानापरीने मनोभावे सेवा करीत बाबांनी झाडू ं िे तंत्र ्ा दे शात रुिजवले .

कोणी म्पहणतात झाडू िे तंत्र महात्मािींनी आणले . पण त्यापूवी डोक्यावर िापर व हातात िराटा घेऊन बाबा
रस्ते साि करीत जिरले . त्यांयाया िीवनािे आजण सेवेिे तंत्रि असे होते की सकाळी गावातली घाण साि

करून रात्री जकतभनातून गावकऱ्यांयाया डोक्यातली घाण साि करीत. जशवाजशव, दारु, अकहसा याबाबतिे
गांधीिीिे सेवातंत्र गाडगेबाबांयाया िीवनामध्ये पहायला जमळते.

बाळासाहे ब िेर – मुंबई प्रांतािे मुखयमंत्री बाळासाहे ब िेर यांिी व गाडगेबाबांिी पजहली भेट एक

जवजित्र योगायोग असला तरी त्यािे पयावसान आदर आजण स्नेहभाव यांत झाले . पंढरपूरिी मराठा धमभशाळा
बांधत असताना िेर पंढरपूरला मामाकडे गेले होते. एकदा सहि सायंकाळी जिरायला िाताना त्यांनी किध्या
पांघरले ल्या एका माणसाला लोक नमस्कार करताना पाहू न त्यांस राग आला. ते बाबािवळ येऊन म्पहणाले
“का हो बुबा! ही काय ढोंगबािी िालवली आहे ?”

बाबांनी नम्रपणे िेरांिी मािी माजगतली व िुक सुधारून घेऊ असे सांजगतले . तरुण िेरांना एका

साधूिी जिरवल्यािा आनंद झाला.

पुढे िेर सॉजलजसटर झाले . रािकारणात येऊन काँग्रेसिे नामवंत पुढारी झाले . मराठा धमभशाळे िे

काम पूणभ झाल्यावर त्यायाया व्यवस्र्थेसाठी ती कायदे शीर पंिकमे टीयाया सुपूदभ करण्यािे ठरवून बाबा िोटभ

जवभागातील िेरांयाया कायालयात गेले. दोघांनीही एकमे कांना ओळिले . कधीतरी यांना उणेदुणे बोलण्यािा
िेरांना पश्चाताप झाला. बाबांना घेऊन िेर स्वतःयाया बंगल्यावर गेले. जतर्थे रीतसर कागदपत्रे तयार झाली.

त्या क्षणापासून त्यांिी बाबांवर श्रद्धा िडली. बाळासाहे ब िेर मुंबई राज्यािे मुखयमंत्री झाले . गाडगेबाबांनी

अनु क्रमणिका

त्यांना सांजगतले ले कोणतेही काम त्यांनी नकार न दे ता केले ली आहे त. असा त्यांिा बाबांजवषयी आदरभाव
होता.

होती.

नाजशकला पंिवटी पजरसरात भूजमगत गटारािी व्यवस्र्थाही बाबांयाया सू िनेवरूनि अमलात आणली

प्र. के. अत्रे
सुप्रजसद्ध जवनोदी ले िक व ‘मराठा’िे संपादक आिायभ अत्रे यांिा बाबांिा िार स्नेह होता. बाबा

पुण्या-मुंबईत असले की अत्रे त्यांना बरे िदा भेटत असत.

अत्रे संयुक्त महाराष्ट्रात िळवळीिे नेते होते. एकदा बाबांना भेटून आदरयुक्त भीतीने ते म्पहणाले

“बाबा संयुक्त महाराष्ट्रायाया िळवळीजवषयी लोकांना माजहती सांगा.” भाषांवर प्रांतरिनेनंतर मराठी भाषा
बोलणाऱ्या सवांिा एक प्रांत असावा यासाठी ही मंडळी आंदोलन करताहे त हे बाबांना माजहत होते.

रात्री कीतभन सुरू झाले . गोपाला गोपाला दे वकीनंदन गोपालािा गिर झाला आजण बाबांनी िनतेला

आवाहन केले . ‘मंडळी मी अडाणी माणूस, पण सध्या काही मंडळी संयुक्त महाराष्ट्रासाठी प्रयत्न करत
आहे त. आपल्यापैकी कोणाला असा महाराष्ट्र पाजहिे आहे का?”

िनसमुदायातून ‘हो’कार जमळाला. बाबा म्पहणाले ,“ज्यांना असा संयुक्त महाराष्ट्र पाजहिे असेल

त्यांनी सरळ हात वर करा.” नेहमीयाया पद्धतीने ते म्पहणाले , “हे काम घरात राहू न कीतभनात बसून होईल?
उद्या सवभ मंडळीनी गव्हनेर साहे बांना अिभ केले पाजहिेत, ककवा आंदोलनात उतरले पाजहिे.”

घेतला.

बाबांयाया कीतभनािी िादू आंदोलकांना माजहत होती. दु सऱ्या जदवसापासून आंदोलनाने अजधक वेग

आिायभ अत्र्यांयाया िंडाळयायाया बंगल्यावर बाबांिा मुक्काम होता. जठकजठकाणिे गोळा केले ले

कापडािे तुकडे जशवण्यात बाबा व्यस्त होते. भीत भीति आिायभ अत्रे बाबांना म्पहणाले , ‘बाबा एकवेळ या

अंगरखयाला जठगळं िोडू न हा िाडाभरडा अंगरिा घालता, एका पायात सपाता व दु सऱ्या पायात
कॅनव्हासिा िाटका िोडा घालता हे मी समिू शकतो. पण कोणत्याही कमभकांडाला न मानणारे आपण
कानात िुटकी कवडी घालता यािे रहस्य काय?”

बाबा र्थोडा वेळ स्तब्ध झाले , गजहवरून म्पहणाले ,“माझ्या लहानपणी मी िरा दांडगा होतो. उनाड

होतो, िोडकर होतो. आपलं न िुकता कोणी बोललं तर िीड यायिी. सावकार आमयाया घरावर सातत्याने
अन्यायि करायिा. मी जिडू न जशव्या दे त असे. पण काही करता येत नव्हते. माझ्या अंगािी लाहीलाही

व्हायिी. तेव्हा माझी आई मला म्पहणायिी ‘डे बू’! आपण िुटक्या नजशबािी कवडी मोलािी माणसं. असं वागून
िालायिं नाही.” आईयाया बोलण्यािा भाव कळला. आम्पही धोबी माणसं गरीब असल्याने समािात

कवडीमोलािी आहोत हा आईिा लािमोलािा संदेश मी कानात िुटकी कवडी बांधून िपून ठे वला आहे .

यामुळे मला माझ्या अक्स्तत्वािी िाणीव होत असून मी आिवर कुठले ही अवडं बर केले ले नाही ते यामुळेि.”
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केले .

बाबा स्वतःजवषयी क्वजिति बोलत. पण हे त्यांनी आिायभ अत्रेंना सांगून स्वतःजवषयीिे रहस्य प्रकट

अत्रे हे िडे वक्ते , हिरिबाबी असून व्यक्तीदु गुण
भ ांिी गय न करता बोलत असत पण गाडगेबाबांयाया

जवशु द्ध आिरणािा सेवाकायािा, लोकजप्रयतेिा प्रभाव आिायभ अत्रेंवर शेवटपयंत कायम होता. बाबांयाया
संगतीिा लाभ अत्रेंना बरे िदा जमळाल्याने बाबांिे सेवाकायभ त्यांनी िवळू न पाजहले व महाराष्ट्रािा समािवादी
संत म्पहणून त्यांिी महती कर्थन केली.

सेनापती बापट :- सेनापती बापट हे सुद्धा कमभयोगी पुरुष होते. लोकांिी अंतःकरणे साि करणाऱ्या

सेनापतींवर गाडगेमहारािांयाया झाडू तंत्रािा अत्यंत प्रभाव होता. त्या काळी वक्ते ककवा पुढारी िक्त
स्टे िवरून भाषण ठोकून िात. उलट पाहु णा म्पहणून ज्यांिा मानमरातब ठे वावा असे बाबा स्वतःि कीतभनािी

िागा स्वतः झाडू न स्वयाछ करीत हे पाहू न सेनापती गजहवरत. सेनापती एक सुजशजक्षत व स्वातंत्र्य लढ्यातील
लढवय्ये पुरुष होते. त्यांयायावर बाबांिे कायािा प्रभाव असल्याने स्नेह िुळला. सेनापती व बाबा दोघेही
स्वतःयाया कायात दक्ष असून आपापली कामे स्वतः करीत असत. “झाडू तंत्र” हे दोघांिेही तत्वज्ञान होते.

डॉ. आांबेडकि :-गाडगेबाबा आजण डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर यांिे िार घजनष्ठ संबंध होते .

अस्पृश्योद्धार, रंिले गांिले त्यांयाया मनातील दे वभोळे पणा कमी करण्यािा दोघांनीही प्रयत्न केला. एकाने

दे वदे वतांिे िोटो घराघरातून काढायला लावले तर दु सरा ‘दे व दे व कजरता जशणले माझे मन, पाणी आजण
पाषाण िेर्थे तेर्थे’ असा उपदे श करीत होता. अर्थात याबाबतीत दोघांयायाही कायािी जदशा समान होती.
अस्पृश्योद्धारा, जवषयी दोघांनाही तळमळ होती.

एक गाडगे ‘बाबा’ होते तर दु सरे ‘बाबा’साहे ब होते. ‘बाबा’याया भूजमकेतून िनते वर जनरजतशय प्रेम

दोन्ही बाबांनी आयुष्ट्यभर केले .

डॉ.आंबेडकर कायदामंत्री असताना १४ िु लै १९४९ रोिी ठरल्याप्रमाणे गाडगेबाबा डॉ.आंबेडकरांना

पंढरपूरिी धमभशाळा स्वाधीन करणार होते. पण त्या जदवशी बाबांना भरपूर ताप िढला, महामंदस्वामी
बाबांिवळ होते. त्यांनी आंबेडकरांना बाबा न येऊ शकण्यािी कारणे सांगतली. आंबेडकरांना सायंकाळी
जदल्लीला िायिे होते. रे ल्वेस्टे शनवर सवभ तयारी झाले ली होती. पण तूतभ र्थोडावेळ तयारी लांबवून आंबेडकर

बाबांयाया भेटीसाठी स्वतः दादरला आले . त्यािवेळी जतर्थे कमभवीर भाऊराव पाटील व जदवाण बहािूर िगताप
येऊन पोहिले . सवासमक्ष बाबांनी कागदावर आंगठा लावला आजण पंढरपूरिी धमभशाळा आंबेडकरांयाया

स्वाधीन केली. धमभशाळे त मुलांिे वसतीगृह राहणार होते. िक्त तीर्थभयात्रेयाया वेळी येणाऱ्या मागासवगीयांिी
राहण्यािी व्यवस्र्था िक्त जतर्थे करावी एवढी एकि जवनंती बाबांनी केली. अशाप्रकारे जशक्षणािी सोय व
तीर्थभयात्रेला येणाऱ्यांिी आबाळ होऊ नये अशी दु हेरी काळिी बाबांनी घेतली होती.

दोघांयायाही वारंवार भेटीगाठी होत. बाबा जनरक्षर असले तरी बाबासाहे बांना त्यांयाया िनसेवि
े ी

िाणीव होती तर आंबेडकरायाया कायािी बाबांना महती पटले ली होती. दोघांिेही एकि ध्येय होते. डॉ.

आंबेडकरांनी काढले ल्या शाळा, कॉले िसाठी बाबांनी भरघोस मदत केली होती. श्रमदान करून पजरसर
स्वयाछ केला तर जवद्यार्थयांना मागभदशभनही केले .

अनु क्रमणिका

समािातील िातुवभण्याला कंटाळू न आंबेडकरांनी ‘मी जहन्दू धमात िन्मलो पण कहदू म्पहणून मरणार

नाही.’ अशी कसहगिभना केली. नाईलािाने जनणभय घेण्यािी वेळ येऊन ठे पली. याप्रसंगी आंबेडकरांना
गाडगेमहारािांिी आठवण झाली. बाबांना जनरोप गेला. लगोलग बाबा कुलाब्यास पोिले . आंबेडकरांयाया
अनु यायांिी घनघोर ििा त्यांनी ऐकली.

आंबेडकर स्वतः येऊन बाबांना म्पहणाले “आपल्याला त्रास झाला.”
“आपून जकती तरांस घेता? भारतािी घटना बनवली. िहु कडे जवद्येिा प्रकाश पाडला. दजलतांसाठी

रात्रंजदन िपून राजहले .’

डॉ. आंबेडकर हात िोडू न म्पहणाले , ‘बाबा, आपण माझे गुरू आहात. एका बाबतीत मला आपला

सल्ला पाजहिे.

“बोला मला अडान्याले उमगले ते सांगेन.”
बाबासाहे ब म्पहणाले ,‘िूप प्रयत्न केला. िन्मभर धक्के िात आलो. घटना बनजवली म्पहणून आपण माझे

कौतुक करता. मी जशकलो तरी मला एवढा त्रास झाला मग माझा हा कोट्यावधी समाि – ज्यांना जवद्या
नाही, त्यांिेिवळ पैसा नाही, मानप्रजतष्ठा नाही त्यांना जकती भोगावे लागत असेल ’
गाडगेबाबा गंभीर होऊन म्पहणाले ‘मग काय करायिं ठरवलं !

सांगा!”

“कहदू धमभ सोडू न दु सरा धमभ स्वीकारायिा मी जनश्चय केला. आता कुठला धमभ स्वीकारू ते मला

‘मला धमािे ज्ञान नाही’ गाडगेबाबा नम्रपणे म्पहणाले , पण एक सागंतो “सगळी पददजलत िनता

तुमयाया मांग आहे . तुमयाया एका शब्दावर हे लोकं िीव टाकतील. त्यांना भलत्या वाटे नं नेऊ नका.”

आंबेडकरांनी िूप जविार केला. समािबांधवाशी मसलत केली. बाबांिी वाणी प्रमाण मानून त्यांनी

भारतातीलि बौद्ध धमािा स्वीकार करून अस्पृश्य समािाला मानवताधमािी दीक्षा जदली.

कमणवीि र्ाऊिाव पाटील :- पजश्चम महाराष्ट्रात सवभत्र जशक्षणािे िाळे जवणून ज्ञानप्रकाश

पसरजवणाऱ्या भाऊरावांिा आजण गाडगेमहारािांिा स्नेह स्र्थायी स्वरुपािा होता. जशक्षण क्षेत्रात पािशेंवर

शाळा महाजवद्यालये वसतीगृहे काढू न शैक्षजणक रूरांती घडजवणारे कमभवीर व उपाशी राहा पण मुलांना
जशकजवल्याजवना राहू नका म्पहणणारे कमभयोगी दोघेही महाराष्ट्राला ललामभूत ठरणारे व्यक्क्तमत्व होते.

दोघांनाही बहु िनांयाया जशक्षणािा कळवळा होता. काही अडिण पडली की भाऊरावांना बाबांिी

आठवण होई. दोघेही एकमे कांयाया शैक्षजणक अडीअडिणीत धावून िात. धमभशाळे तील कायभकत्यात मतभेद
झाले की, गाडगेबाबा कमभवीरांना पाठवून समझोता करण्यास सांगत. बाबांिा शब्द कमभवीरांना आज्ञेसमान
होता. साताऱ्याकडे बाबांिा कायभरूरम असला की बाबा िाणून बुिून भाऊरावांिी भेट घेत.

अनु क्रमणिका

केवळ एक हजरिन जवद्यार्थी घेऊन भाऊरावांनी श्री छत्रपती शाहू वसजतगृह सुरु केले . त्यांयाया संस्र्थे त

स्वावलं बन हा पाठ होता. ‘कमवा व जशकवा’ हा मंत्र त्यांयायात होता. गाडगेबाबांिे त्यांयाया कायाकडे बारीक
लक्ष असे. भाऊरावांजवषयी त्यांयाया मनात आपुलकी व श्रद्धा होती. १९३९ साली श्री सायािीराव हायस्कूलिा
कोनाजशला समारंभ झाला. रात्री बाबांिे कीतभन होते. ‘मुलांना जनरक्षर ठे वणे पाप आहे . त्यांना जशकवा. किभ

काढू न सण करू नका. तीर्थभक्षेत्री िाऊ नका. नशा करू नका. जशक्षणायाया पजवत्र कायात भाऊरावांिी मदत
करा.’ असा संदेश दे णारे बाबांिे कीतभन ऐकून लोकांनी भाऊरावांना मदत केली. बाबांिे जनस्सीम अनु यायी
बंडोबा गोपाळ कदम यांनी कसूर जि.सातारा येर्थे बाबांयाया प्रेरणेने एक मंजदर बांधले . गोरगजरबांयाया अनार्थ

मुलांना जशकजवणाऱ्या भाऊराव पाटलांयाया कायािी त्यांनी प्रशंसा केली. पुढे याि कुसुरला श्री. कदम यांनी

जवद्यालय सुरु करून भाऊराव पाटलायाया स्वाधीन केले . आर्दर्थक मदतही केली. या पाठीमागे बाबांिी प्रेरणा
व आजशवाद असल्यािे कदम यांनी मान्य केले .

भाऊरावांयाया जशक्षण कायािा गौरव करण्यासाठी १९४८ साली एका समारंभािे आयोिन करण्यात

आले असताना गांधीिी येणार नाहीत असे कळताि हा सत्कार गाडगेमहारािांयाया हस्ते करवून गौरव

जनधीही अपभण करण्यात आला. बाबांनी भाषण व कीतभन यातून प्रिंड िनसमुदायापुढे भाऊरावांना शु भेयाछा

जदल्या अश्या अनेक प्रसंगी दोघांिाही स्नेह वृद्धींगत होत गेला. १९५६ ला बाबांिे जनधन झाले तेव्हा भाऊराव

पाटील ढसाढसा रडले . मोठा भाऊ, एक मागभदशभक हरवल्यािे दु ःि त्यांना झाले . कराडयाया सदगूरु
गाडगेमहाराि महाजवद्यालयात झाले ल्या शोकसभेत ते इतके भारावून गेले की डोळे पाणावल्याने एक शब्दही
न बोलता िाली बसून गेले. बाबांयाया िाण्याने झाले ल्या दु ःिािा आवेग भाऊराव रोिू शकले नाहीत.
िाष्ट्रसांत तुकडोजी महािाज
गाडगेबाबा आजण तुकडोिी महाराि दोघेही जवदभातील महान संत. एकाने दे वकीनंदन गोपाळािा

िागर केला. दु सऱ्याने ियगुरुदे व हा मंत्र जदला. दोघांिीही िन्मभूमी अमरावती जिल्हा. प्रजसद्धी मात्र

भारतभूमीभर, तुकडोिींनी एक तप रानात तरश्चया करून जसद्धी जमळजवली. गाडगेमहारािांनी एक तप
भ्रमंती करून िग पाजहले . दोघांनाही समािसेवि
े ी तळमळ लागली होती. दगडांिा टाळ करून भिनािी
सुरुवात करणारे गाडगेबाबांनी व िंिरीयाया तालावर स्वतःिा आवाि दे ऊन कीतभनायाया माध्यमातून

तुकडोिींनी िनिागृती केली. एक जनरक्षर असून िपिल दािले दे णारा दु सरा शीघ्र कजवत्वािे गुण घेऊन
िगणारा. दोघांनीही जवदभािी मान उं िावली, शान रािली. दोघेही स्वयंप्रकाशी होत.

तुकडोिींनी सालबडीस यज्ञ केला. त्या कायभरूरमात गाडगे महाराि उपक्स्र्थत राजहले . त्यांनी

यात्रेकरूंिी नीट व्यवस्र्था लावली. रात्री कीतभन करून लोकांना उपदे श केला. सालबडीस दोघांिीही
िवळू न ओळि झाली. स्ने ह िुळला.

वाधभक्यामुळे बाबांयाया प्रकृतीत िढउतार येऊ लागले . बरे वाटे ल तोवर श्रम करीत एिादे कायभ

तडीस नेण्यािे गाडगेबाबािे तत्व होते. त्यासाठी शरीरािे लाडकोड त्यांनी कधी केले नाही. अशावेळी दोघात

झाले ला पत्रव्यवहार बोलका आहे . गाडगेबाबांना तब्येतीकडे लक्ष दे ण्यासाठी ते वारंवार जवनवणी करीत.

एका पत्रात तुकडोिी महाराि बाबांना जलजहतात,“आपल्यासारखया महान त्यागी, जनःस्पृह व िनजहतैषी
सेवकांिी आि भारताला अत्यंत िरुरी आहे . महाराि आमयाया मृत्युलोकांत तर काही अमर कीतीिे लोक

असतील. त्यात आपली िागा महत्वािी आहे .” ‘समािात तोंडािी जवद्वता सांगणारे लोक बहु त आहे त. पण
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हातात िराटा घेऊन, लोकांयाया झोपड्यात हातावर भाकरी घेऊन, सडकेवर िाऊन लोकांिे जहत
िोपासणारे लोक बोटावर मोिण्याएवढे ही नाहीत. तेव्हा आपण जबमार आहात असे कळले की मन दु ःिी
होते.

……तेव्हा आपण अजधक जदवस मानवािी सेवा करावी व तसे उदं ड आयुष्ट्य ईश्वराने आपणास द्यावे

अशी दे वािवळ प्रार्थभना आहे .”

्ावरुन तुकडोिी व बाबांिा स्नेह लक्षात येतो. पुढे तुकडोिी म्पहणतात की, “आम्पही आपले जशष्ट्य

ककवा संप्रदायी नसलो तरी आपण केले ल्या िनता िनादभ नायाया सेवि
े े िे आपल्यात तेि आहे , ओढ व
कळकळ आहे त्यािे आम्पही दास आहोत.”

जनष्ट्काम कमभयोगी गाडगेबाबांिे लोकांवर िार उपकार आहे त. गाडगेबाबांजवषयी तुकडोिी

म्पहणतात की, “या सत्पुरुषांने लािािी संपिी जमळजवली पण गाडगे सोडले नाही, कवड्या टाकल्या नाहीत.

किध्या िेकल्या नाही. हा होय िरा अनासक्ती योग. गाडगेबाबा म्पहणिे त्यागािे होमकुंड होते. धैयािा
जहमालय होते .”

नागपूर जिल््ातील उमरे ड तालु क्यात जगरड नावािे प्रजसद्ध तीर्थभस्र्थळ असून जतर्थे बाबा िरीद यांिा

दगा आहे . जगरडक्षेत्री कोंबड्या बकऱ्यांिे बजलदान होते हे बाबांना कळताि या महामानवािा मोिा जतकडे
वळला. रात्री कीतभन झाले . ‘पशु हत्या करू नका’ हा उपदे श प्रत्येकांनी ऐकला.

पण दु सऱ्या जदवशी बकऱ्यांयाया रक्तािे पाट वाहू लागले . संतहृदय द्रवले . बाबा आडवे आले , “इर्थे

प्रर्थम मला बळी द्या. नंतर हे बकरे कोंबडे कापा. ” “हे पशु बळी दे ण्याऐविी घरिा नरबळी कां दे त नाही”
असा बाबांिा संताप झाला. ते पडू न राजहले . लोकांनी जवनंती केली पण बाबा बधले नाही. ओढाताण होऊ
लागली. वातावरण गंभीर झाले , गावात बातमी िाताि भक्तांनी बाबांिी सोडवणूक केली.

राष्ट्रसंत तुकडोिींना हे कळताि ते रातोरात बाबांयाया मदतीसाठी जगरडला धावून गेले. म्पहणाले

“अन्याय कशास्तव झाला -हे पाहण्यासी दास आला.” दोघांिी भेट झाली. आकलगन झाले . दोघेही जमळू न
मंजदरातील उत्सवायाया रंगमंिावर गेले. गाडगेमहारािािे कीतभन झाले ले ि होते . बाबांिे िजरत्रगायन व

गुणगौरव करणारे राष्ट्रसंतािे घणाघाती व्याखयान सुरू झाले . पशु बजलदान, पापपुण्य, िीवदया आजण
यासाठी गाडगेमहारािांनी केले ला त्याग, सेवाकायभ यांिा िनतेला उलगडा झाला.

िनसमुहावर तुकडोिींयाया भाषणािा पजरणाम जदसू लागला. पशु हत्त्येसंबध
ं ी बाबांिे कीतभन व प्रत्यक्ष

आडवे होणे म्पहणिे आिार जविारातील साम्पयता िनतेयाया निरे त आले ली होतीि. टाळयांिा कडकडाट
झाला. िनते ने संकल्प केला. जगरड गांव पशु बजलदानातून मुक्त झाले . बाबा आजण तुकडोिी एका मोटारीतून
जनघून केले .

णिवाजी पटवधणन :- जशवािीराव पटवधभन हे जवदभातील अग्रणी समािसेवक. कुष्ठरोग्यांिी सेवा

करण्यासाठी त्यांनी ‘श्री िगदं बा कुष्ठ जनवास’ स्र्थापन करून अमरावतीस ‘तपोवन’ सुरु केले . महारोग्यांिी
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संपूणभ व्यवस्र्था ते िातीने पहात असत. सरकारी अनु दानािी िारसी पवा न करता त्यांनी बजहष्ट्कृतांना आधार
जदला.

जशवािीराव व गाडगेबाबा यांिी घजनष्ट मैत्री होती. आपल्या तपायाया भ्रमंतीत बाबांनी तीर्थभयात्रेत

महारोग्यांिे र्थवे पाजहले , त्यांिे झडले ले हात, बोटं पाजहली, वाहत असले ल्या ििमांमुळे लोकांिी जतरस्कार
वृिी पाजहली. दे वदशभनाला िाणाऱ्या भाजवकांिे त्यांयायाप्रती तुसडे पणािे जहणकसपणािे वागणे पाजहले . असे

असतानाही कुष्ठरोग्यािी मनोभावे सेवा करताना जशवािीरावांना पाहू न बाबांयाया मनात त्यांिेजवषयी आदर
उत्पि होत असे.

गाडगेबाबा अमरावतीत आले की वेळ काढू न कुष्ठजनवासात िात.
जशवािीराव पटवधभन जलजहतात “बाबांिी अंजतम इयाछा कुष्ठरोग्यांिी सेवा करावी अशी होती.

त्यादृष्टीने ते आमयाया संस्र्थेत मधूनमधून येऊन कुष्ठरोग्यासमवेत काही काळ घालजवत असत.”
“गाडगेबाबांना कुष्ठरोग्यांजवषयी सहानु भत
ू ी व कळवळा होता. म्पहणूनि ते वध्यािवळिे दिपूर , अिलपूर
िवळिे कुष्ठकेंद्र व अहमदनगरिे मे हेरबाबा आश्रम यांना सवडीनु सार भेटी दे त. आळं दीला गाडगेबाबांनी
एक कुष्ठधामही सुरु केले होते .”

एकदा गाडगेबाबा आळं दीस असताना इंद्रायणीहू न धमभशाळे कडे परतत होते. झाडायाया आडोश्याला

त्यांना कण्हत असले ला एक असहाय्य कुष्ठरोगी जदसला. बाबा त्यायायािवळ गेले. मायेने जविारपूस केली.
हात दे ऊन उठजवले . नदीवर नेऊन त्याला आंघोळ घातली. त्यायाया िाण्यािी व्यवस्र्था करून नंतरि ते
धमभशाळे कडे गेले.

आ्त स्वकीयांयाया प्रेमाला पारिा झाले ला कुष्ठरोगी जशवािीरावांयाया तपोवनात जनधास्त िीवन

िगताना पाहू न बाबा त्यांयाया कायािी मुक्तकंठाने कीतभनातून प्रशंसा करीत.

डॉ. पांजाबिाव दे िमुख :- कमभवीर पाटलांयाया तोलामोलािे शैक्षजणक कायभ जवदभात पंिाबराव

दे शमुिानी केले आहे . जवदभात जकतीतरी शाळा, महाजवद्यालये पंिाबरावांनी सुरु केली. गाडगेबाबांिी
पंिाबराव दे शमुिावर िार मिी होती. दोघेही एकमे कांशी आदराने वागत.

अमरावतीत असताना बाबांना वेळ जमळाला की ते पंिाबरावांयाया एिाद्या शाळे त ककवा

महाजवद्यालयात िाऊन पजरसर साि, स्वयाछ करीत. जवद्यार्थयांना मागभदशभन करीत. उच्चजवद्या जवभूजषत
असतानाही पंिाबरावांिी जनरक्षर बाबांशी दोस्ती होती. पंिाबराव केंद्रीय मंत्री होऊन अमरावतीस आले
असताना बाबा स्वतः स्वागतास उपक्स्र्थत होते.
‘जनताजनादण न’
या बड्या मंडळीबरोबरि बाबांयाया साजिध्यात अनेक नामवंत व्यक्तीही आल्या. त्यातील काही

जनवडक लोकांशी गाडगेबाबांयाया िीवन आठवणी जनगजडत आहे त.
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िीवदया मंडळीिे प्रमुि ॲड. ियंतीलाल मानकर यांिी बाबांवर िार श्रद्धा होती. व्यवसायाने

वकील असले ल्या ियंतीलाल मानकारांनी मुक्या प्राण्यांिी वकीली करण्याति आयुष्ट्य घालजवले . पशु हत्या
व बळी प्रर्थेजवरुद्ध त्यांनी आयुष्ट्यभर कायभ केले . मे साईिी कान्हु र यात्रा व वरवंडीिे यात्रेयाया वेळी बाबांबरोबर

ते कहसाबंदीिे कायभ करीत असत. बाबांयाया कायािा व िीवनप्रसारािा वाढता व्याप पाहू न त्यांनी
गाडगेबाबांयाया भिनी मंडळीकजरता १९३५ साली िीवदया मंडळाकडू न एक मोटार गाडी दे वजवली. दू रवर

कराव्या लागणायभ प्रवासािी गरि लक्षात घेऊन बाबांनी त्यांना नकार जदला नाममाम्पन्िही. नेहमी पायी,
बैलगाडी ककवा रे ल्वेने प्रवास करणाऱ्या बाबांनी ियंतीलाल मानकरांिी आग्रहपूवभक केले ली जवनंती मान्य
केली.

गाडगेबाबांयाया कायािी ओळि व माजहती िनतेला व्हावी यासाठी १९५२ साली जदवाळीयाया

शु भपवावर ‘िनतािनादभ न’ नावािे पाजक्षक सुरु करण्यात आले . यासाठी संपादक म्पहणून बाबांिे जवश्वासू

सहकारी अयायुतराव दादा यांनी काम पाजहले . तर संपादनािी िबाबदारी कैकाडी महारािावर सोपजवण्यात
येऊन त्यांिे नांव कायभकारी संपादक म्पहणून छापण्यािे जनजश्चत झाले .

असे असले तरी ‘िनतािनादभ न’ पाजक्षकािी संपूणभ िबाबदारी प्रबोधनकार ठाकरे पहात असत.

ठाकरे यांिी वाणी तेि व जतिट होती. त्यांिे जलजहणेही मोठे मार्दमक आजण बोिकारे ओढणारे असायिे.

सामाजिक अन्यायावर ते कडाडू न हल्ला करीत. प्रबोधनकारांना बाबांयाया कायात बुवाबािीिा लवले शही
सापडला नाही. त्यामुळेि ते बाबांिे व त्यांयाया कायािे जनक्स्सम समर्थभक बनले व ‘िनतािनादभ न’ िे कायभ
प्रेमाने व कसलाही मोबदला न होता त्यांनी पार पाडले .

प्रबोधनकार ठाकरे आजण गाडगेबाबा यांिी ओळि अशी वृजद्धगंत होत गेल्याने ठाकरे यांनी

‘िनतािनादभ ना’याया कायातून बाबांिी िनतेला ओळि करून जदली. गाडगेबाबांना ते एक जिवंत िमत्कार
म्पहणत.

बाबांयाया भवती असले ल्या अनु यायायाया योग्य-अयोग्य वागणुकीने त्यांना िे मनस्ताप सोसावे

लागले . त्याजवषयी प्रबोधनकार िनतािनादभ नमध्ये िंत प्रकट करुन प्रहार करीत असत. बाबांवर
प्रबोधनकारांिा िीव िडला. पुढे त्यांनी बाबांयाया िीवनािे मनन करून गाडगेबाबांिे उिम िजरत्र जलहू न
प्रजसद्ध केले .

डॉ.मधु कि आष्टीकि :- गाडगेबाबांयाया कायािी प्रजिती आिही जवदभात व अन्यत्र जदसून येते.

त्यांयाया िनसेवयाे या कायापासून प्रेरणा घेऊन त्यांिे जमशन व कायािा वसा पुढे िालजवण्यासाठी नागपूर

पजरसरात बऱ्याि संस्र्था अक्स्तत्वात आल्या. मुर्दतिापूर व नागरवाडी येर्थील गोरक्षण संस्र्था, अमरावतीिे
गाडगेमहाराि रस्ट, नागपूरिे गाडगे महाराि जवश्वस्त धमभशाळा, वरुड तालु क्यातील िरुड येर्थील

गाडगेमहाराि संस्र्थान इ. संस्र्थािे कायभ िोमाने सु रु आहे . श्री. अशोक सरस्तती िरुड यांनी प्रत्यक्ष
कायायाया माध्यमातून तर डॉ. मधुकर आष्टीकर यांनी ले िणीयाया आधारे बाबांिे कायभ पुढे िालवण्यािा िणू

िंग बांधला आहे . डॉ. आष्टीकर दै . लोकमतमधून एक आठवडी सदर िालवून बाबांयाया कायािी ओळि
त्यांयाया िीवनातील एिादा प्रसंग, अनेक दािले व उदाहरणायाया सहाय्याने आपल्या िुसिुशीत भाषेत
दे तात बाबांयाया शौलीत ते रंगजवतात, व सामान्य वािकाला पटवून दे ण्यािी पूणभ दक्षता घेऊन डॉ.
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आष्टीकरांनी बाबांयाया जविारांिे िाद्य िनते ला पुरजवले . बाबांसारखया महान जवभूतीिे स्मरण होण्यासाठी डॉ.
आष्टीकरांनी केले ले कायभ मौजलक आहे . ‘गोपाला गोपाला दे वकीनंदन गोपाला!’

अनु क्रमणिका

सत्तावीस
समािोप
गोपाला, गोपाला, दे वकीनंदन गोपाला! हा गिर ऐकला की आमयाया पुढे उभे राहतात िक्त

गाडगेबाबा! अंगावर किध्यािे वस्त्र पांघरले ले , हातात िराटा व गाडगे घेतले ले , मातीयाया गाडग्यासारिे
िीवन क्षणभंगूर असले तरी असंखय जठगळाप्रमाणे ते जवजवध अंगानी िगता येते असा स्वयाछ िीवनादशभ
ठे वणारे जनष्ट्काम कमभयोगी!

महाराष्ट्रात साधुसंतािी महान परंपरा असली तरी गाडगेबाबांिे कायभ आगळे वग
े ळे व ठाशीव आहे .

ज्ञानेश्वराजद संतांनी बहु िन समािाला परमार्थभ व भक्तीिी जशकवण दे ऊन अभंग, ओवी, श्लोक, काव्ये रिून
स्वतःिे स्र्थान अमर केले . या संताप्रमाणे जनरक्षर असले ल्या गाडगेबाबांनी स्वतःला शब्दिंिाळात अडकजवणे

शक्य नसल्याने सेवाधमभ अंगी बाळगून धमभशाळा, वृद्धाश्रम, गोरक्षण, शाळा, महाजवद्यालये सदावतभ काढू न

लोकोपयोगी कायभ केले . िनिागृती केली, कीतभनातून िनमानस किकून उपदे श करीत असतानाि जशक्षण,
आरोग्यसोयी व कुप्रर्था, कमभकांडायाया जवरोधात उभे राहू न व्यापक संदभात समािसेवि
े ा मागभ िोिाळला.
बाबांनी गजरबीिे िटके उपभोगले होते. आत्मजनरक्षणातून वाईट िालीरीतींिा अ्यास व अवलोकन करून

तो समािापयंत पोहिजवतांना अज्ञान, जनरक्षरता पुसून काढण्यासाठी शाळांिे महत्व जवशद केले . शाळा व

महाजवद्यालये काढण्यासाठी प्रोत्साहन दे ऊन स्वावलं बन व श्रमािे महत्व जवद्यार्थयांत पटवून जदले . बाबांयाया
वसजतगृहातून मुले स्वतः काम करून जशकत असत. जशका-जशकवा आजण कमवा व जशका यािा वस्तुपाठ
त्यांनी िनतेपुढे ठे वले ला होता.

गाडगेबाबा जनरक्षर होते. जशकाययाया वयात त्यांना गुरािी नांगरगवठ्या म्पहणून गाई-बैलांयाया

पाठीमागे िावे लागले . शेतीिी सवभ कामे करावी लागली. उिम शेती करतानाि भिनािा छं द, परमे श्वरािा
ध्यास लागला. ते जनत्यनेमाने गांवािवळील महादे वायाया कपडीिवळ िाऊन

आंतजरक भावनांना वाट मोकळी करून दे त. मुदगले श्वरांवर बाबांिी श्रद्धा होती म्पहणूनि त्यांनी

ऋणमोिनिा उद्धार केला.

दारुपायी व िोट्या मानापमानामुळे वडील व मामािा अंत झाला हे बाबांनी पाजहले होते. तरुणपणी

त्यांनी ्ािा अनु भव घेतला. हिारो ग्रंर्थात जमळणार नाही असे ज्ञान भ्रमंतीने संपादन करून मनु ष्ट्य स्वभावािे

बारकावे त्यांनी ओळिले . सामाजिक समस्यांिे कितन केल्याने मन प्रगल्भ बनले . बाबांनी उद्योगाला
पुरुषार्थािे साधन मानून आंतजरक शक्तीवर जविय जमळजवला.

गाडगेबाबांिा दे व दे वळात कधीि नव्हता. ते दरवषी पंढरपूरला िात असत पण त्यांनी गाभाऱ्यात

िाऊन दे वदशभन केले नाही. िनतािनादभ न आजण कमभवादी लोकांत त्यांनी दे व पाजहला. भुके ल्याला अि
दे णारा व तहानले ल्यांना पाणी पािणारा, नग्न असले ल्यास वस्त्र दे णाऱ्याला ते दे व मानीत.

माणसामाणसातील प्रेम, सहानु भत
ू ी, वगभजवजहन िाजतमुक्त, समािव्यवस्र्था, हु ं डाजवरोध, किभमुक्ती, स्त्री
जशक्षण, व्यसनमुक्ती, सवभधमभसमभाव, भूतदया, ईश्वरांवर श्रद्धा, वृक्षलागवड अशी समािोपयोगी कायभ
करण्यािी तळमळ ही बाबांिी दे वकल्पना होती. म्पहणूनि दीनदजलतांसाठी आयुष्ट्य वेिणाऱ्या आंबेडकरांना

अनु क्रमणिका

ककवा परदास्यातून मुक्ती दे णाऱ्या गांधीिीला दे व माना, त्यांयायातील माणुसकीिी पूिा करा असे लोकांना
बाबा सांगत.

सामाजिक प्रजतष्ठा, आर्दर्थक स्वातंत्र्य आजण व्यक्ती-जवकास साधण्यासाठी सवभसामान्य माणसािे

जशक्षण व्हावे असे बाबांना वाटे . समाि दु बळा होण्यािे मुखय कारण अजवद्या असल्यािे त्यांनी ओळिले .

जशक्षणामुळे मानवी जवकास होतांना त्यांनी पाजहले . म्पहणूनि जशक्षणप्रसार हा िनसेवि
े ा मागभ बाबांनी

िोिाळला. तत्कालीन समािायाया पारंपाजरक रुढीिे र्थैमान र्थोपजवण्यासाठी जशक्षणाबरोबरि मानव
िातीयाया जहतािा जविार केला. दु ष्ट रुढीतून मुक्तीसाठी आपल्या रांगडी मराठी भाषेत उपदे श दे ण्यािे कायभ
सुरु केले . त्यांना यासाठी जवजवध अडर्थळयांना तोंड द्यावे लागले .

बाबांयाया डोक्यावर नेहमी िापरािा तुकडा असे. त्यािा उपयोग िेवणासाठी व डोक्यावर सावली

करण्यासाठी ते करीत म्पहणून लोक त्यांना गाडगेबाबा म्पहणत. महाराष्ट्रात बाबांना जवजवध प्रांतात वेगवेगळया

नावांनी ओळिले िाई. सातारा गोकणाकडे त्यांना किधेबुवा म्पहणत, तर नागपूर मध्यप्रांतात िराटे बाबा,
कोकणात गोधडे महाराि तर वऱ्हाडात डे बुिीबुवा ककवा वट्टीसाधू अशा नावांनी ते पजरजित होते. यात त्यांयाया
वेशािा व िातीिा उल्लेि प्रामुखयाने जदसून येतो. िाटकी घोंगडी, िाटके कपडे हीि बाबांिी संपिी होती.
ते पूणभतः जनसंग, जनरहं कारी, जनमोही असंग्रहीवृिीिे असल्याने स्वतःिा संसार न करता िनतेिा प्रपंि
उभारला.

या लोकोिर पुरुषायाया सवयी अगदी साध्या होत्या. वागणे मोठे सावध व वृिी कमालीिी सिग

होती. म्पहणूनि आिूबािूयाया िनतेला िवळ करूनही त्यांनी कोणाला गुरु केला नाही आजण माझा कोणी
जशष्ट्य नाही अशा वैरागी वृिीने ते बोलत व वागत. त्यांयाया वैराग्याने ओर्थंबले ल्या िेहेऱ्याकडे पाजहले की
िरणी नतमस्तक व्हावेसे वाटे .

गांव हे मंजदराप्रमाणे स्वयाछ, पजवत्र आजण जनमभळ असावे ही त्यािी कळकळ ग्रामसिाईतून जदसून

येते. गांवात जशरताि गांिा, दारु जवरुद्ध ते ग्पा करू लागत. बाबा स्पष्टवक्ते होते . कोणािीही भीड मूवभत न
ठे वता त्यांना न पटणारा जवषय तोंडावर बोलायला कमी करीत नसत. ते उिम लोकसंग्रहक व संघटक होते.
तरीपण एिादा कामिोर अनु यायी असला तर त्याला क्षणात तोडायला त्यांनी कमी केले नाही. ज्यांयाया

दारात भाकरी मागत त्यांयाया हातून र्थोडीशी िरी िुक झाली तरी त्याला िडसावून बोलायला बाबा मागेपुढे
पहात नसत म्पहणूनि त्यांना माणसे िोडायला व तोडायलाही वेळ लागत नसे. त्यांिा प्रभावि असा होता की
लोक त्यांयायाकडे येताना त्यांयाया जशकवणुकीिा पाठ जगरवूनि येत असत.

दु सऱ्यांिे दु ःि पाहू न बाबा कधी स्वस्र्थ बसले नाहीत. त्यासाठी अजवरत प्रयत्न करीत असतानाि

त्यांिी प्राणज्योत मालवली.

दीनदु बळयांिा, अपंगािा दाता, दजलतांिा कैवारी अनार्थािा नार्थ, अपंगािा आधार सगळयांना

सोडू न जनघून गेला. लािो लोक हळहळले , दे हाने िरी बाबा सोडू न गेले तरी त्यांिे भव्य जदव्य कायभ व
दै जद्यमान जकती आिही दु मदु मत आहे .

अनु क्रमणिका

ठे वला.

बाबांयाया कायािा महायज्ञ िवळपास ५० वषे अव्याहत सुरु होता. वयायाया ८० व्या वषी त्यांनी दे ह

बाबा र्थकले होते. म्पहातारपण व आयुष्ट्यभर केले ली दगदग यामुळे प्रकृतीिे तोलामासा सुरु

असल्याने त्यांना शेवटिा ध्यास लागला होता. राजहले ली कामे उरकणे , नंतरिी व्यवस्र्था लावणे सुरू झाले .
अनु यायांयाया आग्रहास्तव पुणे, मुंबई, अमरावती इ. जठकाणयाया दवािान्यातून त्यांिे औषधोपिार सुरु होते.

महत्प्रयासाने त्यांनी ८ नोव्हें . १९५६ ला बांद्रे पोलीसांयाया आग्रहावरून कीतभन केले . लगेि ते पंढरपूरला
िाऊन तेर्थील नीट व्यवस्र्था लावली. मृत्यूिी बाबांना िाहू ल लागली असावी. सवांिा जनरोप घेतांना बाबा

म्पहणाले ‘आम्पही िातो आमुयाया गावा − आमुिा रामराम घ्यावा.’ त्यानंतर दोन तीन जदवस बाबांना अस्

वेदना झाल्या. ग्लानी आली. तापाने ते िणिणले . शु द्धीवर येताि त्यांनी आपल्या अनु यायांना अमरावतीला
िलण्यािा आग्रह केला.

बाबांिी िेतन, अिेतन अवस्र्था सुरु झाली. उठू न बसण्यािे त्राण संपले . अमरावतीवरून त्यांनी

जदनांक १९ जडसें. ५६ ला नागरवाडीस िाण्यासंबंधी ईयाछा प्रदर्दशत केली. अनु यायांना नाही म्पहणवले नाही.
त्यांयाया मोटारीने नागरवाडीिा रस्ता धरला. अमरावती सोडू न वलगाव लागले . िवळि असले ल्या पेढी

नदीवर गाडी आली. रात्रीिे १२ वािून २० जमजनटे झाली होती. पुल ओलांडत असतानाि बाबांनी शेवटिी

उिकी जदली आजण आयुष्ट्यािे सारे बंध तुटून पडले . अमरावतीला गाडी वापस आली. बाबा सोडू न गेल्यािे
डॉक्टरानी सांगताि सवांनी टाहो िोडला.

आपल्या ८० वषायाया दीघायू धावपळीत या महापुरुषाने प्राणही धावत्या गाडीत त्यागून आपला

कायभसंदेश परमे श्वरांस पोहिजवला.

बाबांनी आयुष्ट्यभर सदगुणांिी कास धरून दु गुण
भ ांिी कनदा केली. माणुसकीने वागण्यािा महामंत्र

जदला, असे हे भक्क्तपूणभ मूर्दतमंत िीवन जद. २० जडसें. १९५६ ला काळायाया पडद्याआड लपले , ते कायमिेि!
अशा या महान कमभयोग्याला कोटी कोटी प्रणाम !

प्रणाम शत शत महामानवा, गाडगेबाबाला
दे वकीनंदन गोपाला ॥

अनु क्रमणिका

सांत गाडगे बाबाांनी बाांधले ल्या धमणिाळा
ऋणमोिन धमभशाळा, घाट, मंजदर

१९०८

मुर्दतिापूर गोरक्षण, धमभशाळा, जवद्यालय

१९०८

पंढरपूर िोिामे ळा (हजरिन) धमभशाळा

१९२०

पंढरपूर मराठा धमभशाळा

१९२०

पंढरपूर परीट धमभशाळा

१९२५

नाजशक धमभशाळा

१९३०

आळं दी धमभशाळा

१९३०

आळं दी परीट धमभशाळा

१९३०

दे हू धमभशाळा

१९३०

त्र्यंबकेश्वर धमभशाळा

१९४८

पुणे आकुल धमभशाळा

१९४०

त्र्यंबकेश्वर परीट धमभशाळा

१९४०

िे. िे. हॉक्स्पटल धमभशाळा मुंबई

१९५५

सांत गाडगे बाबाांनी बाांधले ल्या आश्रमिाळा
१)

श्री गाडगेमहाराि आजदवासी आश्रमशाळा राहु री, जि. नगर

२)

श्री गाडगेमहाराि आजदवासी अश्रमशाळा ओतूर जि. पुणे

३)

जभल्ली, वज्रेश्वरी (ठाणे)

४)

िालतवाड (ठाणे)

५)

मानसवाई वाकसद (ठाणे)

६)

नागरवाडी (अमरावती)

७)

उभरी (यवतमाळ)

८)

सीतािंडी (नांदेड) जवमोजित िाती व भटक्या मुलांमुलीसाठी

९)

श्री गाडगेमहाराि जवमोजित िाती आश्रमशाळा गोंदवले (जि. सातारा)

१०)

श्री गाडगेमहाराि भटक्या िाती आश्रमशाळा ब्रम्पहपुरी.

अनु क्रमणिका

मुलाांची वसतीगतहे
१)

श्री गाडगेमहाराि जवद्यार्थी वसजतगृह राहु री

२)

श्री गाडगेमहाराि जवद्यार्थी वसजतगृह गोंदवले बुद्रुक (सातारा)

३)

श्री गाडगेमहाराि जवद्यार्थी वसजतगृह भुसावळ (िळगांव)

४)

श्री गाडगेमहाराि जवद्यार्थी वसजतगृह िौसाळा (बीड)

५)

श्री गाडगेमहाराि जवद्यार्थी वसजतगृह, सातारा

६)

श्री गाडगेमहाराि जवद्यार्थी वसजतगृह कुला (मुंबई)

७)

श्री गाडगेमहाराि जवद्यार्थी वसजतगृह ओतुर (पुणे)

८)

श्री गाडगेमहाराि जवद्यार्थी वसजतगृह रािुरी (पुणे)

९)

श्री गाडगेमहाराि जवद्यार्थी वसजतगृह िुिर (पुणे)
मुलींची वसणतगतहे

१)

श्री गाडगेमहाराि कन्या छात्रालय, पंढरपूर

२)

श्री गाडगेमहाराि कन्या छात्रालय, आतुर

३)

श्री गाडगेमहाराि कन्या छात्रालय, िुिर

४)

श्री गाडगेमहाराि कन्या छात्रालय, जमरि

अनु क्रमणिका

सांत गाडगे बाबाांचे जीवनवतत्त
२३ िेब्रु. १८७६

िन्म, शेडगांव, जि. अमरावती

१८७९

वडील कझगरािी यांिा मृत्यु (कोतेगांव)

१८७९

मामाकडे दापुऱ्यास वास्तव्य.

१८९२

कुंताबाईशी जववाह

१८९९

प्रर्थम कन्या आलोकािा िन्म

१९०४

सदगुरू भेट

१९०५

गृहत्याग, गोकवदािा िन्म

१९०६

ऋणमोिन घाटावर दरड बांधणे

१९०७

ऋणमोिन घाटावर सहभोिनािा प्रारंभ

१९०८

पूणा नदीवर पक्का घाट, मूर्दतिापूर गोरक्षण

१९१४

ऋणमोिन परीट धमभशाळा

१९१७

िोिामे ळा धमभशाळा पंढरपूर

१९१९

गोकवदािा मुंबईत जववाह

१९२०

मराठा धमभशाळा पंढरपूर

१९२१

अधू पंगू सदावतभ पंढरपूर

१९२३

सिुबाईिा अंत, गोकवदािा मृत्यु

१९३०

नाजशक धमभशाळा रस्ट, आळं दी धमभशाळा

१९३१

ऋणमोिनला दोन घाट, कहसाबंदी सुरवात

१९३२

अधू पंगू सदावतभ – नाजशक

१९३५

सालबडीस तुकडोिींसोबत भेट

२७ नोव्हें . १९३५

म. गांधींसोबत सेवाग्राम येर्थे भेट

१९३७

काटे पूणा नदीवर दोन घाटांिी बांधणी

७ िुलै १९३८

बाळासाहे ब िेराशी पंढरपूरला भेट

१९४०

आकुलधमभशाळा पुणे, त्र्यंबवेश्वर धमभशाळा

१९४८

दारुबंदी व्यसनमुक्ती प्रसारासाठी सरकारी गाडी

१९४८

कमभवीर भाऊराव पाटलांिा सत्कार

१४ िुलै १९४९

डॉ. आंबेडकरांयाया स्वाधीन िोिामे ळा धमभशाळा

१९५२

गाडगेमहाराि जमशन मुंबई. नागरवाडी गोरक्षण

१९५५

िे. िे. हॉक्स्पटल मुंबई धमभशाळा

२० जडसें. ५६

बाबािे जनवाण − वलगाव पेढी नदीवर

अनु क्रमणिका

२१ जडसें. ५६

अक्ग्नसंस्कार (गाडगेनगर − अमरावती)

अनु क्रमणिका

वतद्धाश्रम
१)

श्री गाडगेबाबा परमधाम वृद्धाश्रम वलगांव (अमरावती)
सांस्कािकेंद्र

१)

श्री गाडगेमहाराि संस्कार केंद्र, शहादा

२)

श्री गाडगेमहाराि संस्कार केंद्र, ओतूर

३)

श्री गाडगेमहाराि बालवाडी, रािुरी

अनु क्रमणिका

सांदर्ण
गाडगेमहाराि अल्प पजरिय

-

कै. स. सी. बानु बाकोडे

श्री गाडगेबाबांिे िजरत्र

-

सिाराम सावंत

श्री गाडगेबाबा

-

कै. प्रबोधनकार ठाकरे

श्री गाडगेमहाराि

-

अमरें द्र गाडगीळ

कमभयोगी संत गाडगेबाबा

-

जहरािी पाटील

श्री गाडगेबाबा

-

राम पार्थरकर

श्री गाडगेबाबा यांिे जविार

-

प्रािायभ रा. तु. भगत

श्री गाडगे महाराि

-

गोपाल नीलकंठ दांडेकर

कमभयोगी गाडगेमहाराि

-

मनोि तायडे

गाडगेबाबा (स्मरजणका)

-

मुखयसंपादक − डॉ. अजनल वऱ्हाडे

अनु क्रमणिका

