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सा सौम्पया ऋजुता णर्वर्वेकपटुता सारस्र्वतीभव्यता 
आमोदं तनुते सरोजसदृशं लोकोत्तरं जीर्वनम् । 
तस्मै पययटकाय संस्कृणतपणथ प्रीत्या नमस्कुमयहे 
कतारं तु समन्र्वयस्य णनपुिं सप्रा्य मोदामहे ॥ 

 
ती सौम्य ऋजुता, ती त्रववकेशीलता, ते वाङ्मयीन भव्य कततगत्त्व, कमलाप्रमाणे अवत्रतभवती आनांद 

पसरवणारे ते लोकोत्तर जीवन- हे सारे ज्याला लाभले आहे त्या सां्कत त्रतपथावरील भटक्या प्रवाशाला आमचा 
पे्रमपूवगक नम्कार! सां्कत त्रतसमन्सवय साधणारा असा हा त्रनपुण कता लाभफयाने आम्हाांला मन्वी आनांद होत 
आहे. 

 
[‘समन्सवयके साधक’ या काकासाहेब कालेलकर अत्रभनन्सदन ग्रांथामधील श्रीशांकरदेव त्रवद्यालां कार 

त्रवरत्रचत ‘अत्रभनांदन प्रसूनाांजत्रल :’ मधून उद्धतत्त] 
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जडिघडि माणलकेणर्वषयी 
 

श्रीमती मतणात्रलनी जोर्ळेकर या मराठीतील एक मान्सयवर लेत्रिका आहेत. त्याांनी जसे सांशोधनात्मक 
्वरूपाचे वैचात्ररक लेिन केले आहे तसेच थोरे्फार लत्रलत लेिनही केले आहे. एिादा त्रवषय 
अभ्यासासाठी हाती घेतफयावर त्यासाठी आवश्यक असणारे सवग प्रकारच्या वाङ्मयाचे वाचन करण्याचे 
अभ्यासक – लेिकाचे वळणही त्याांच्या वतत्तीत आहे. त्यातच सुदैवाने, भारताच्या त्रवत्रवध प्राांताांमध्ये (आत्रण 
परदेशातही) राहण्याची जी सांधी वळेोवळेी त्याांना त्रमळत रे्ली त्रतचाही त्याांनी सहदी, बांर्ाली, रु्जराती अशा 
त्रवत्रवध भाषा त्रशकून घेण्यासाठी योग्य तो उपयोर् करून घेतला आहे. मतणात्रलनीबाईांच्या या व्यल्क्तत्रवशषेाांचा 
लाभ घ्यावा ह्या हेतूने मी त्याांना ‘आधुत्रनक महाराष्राची जर्णघर्ण’ या आमच्या पु् तकमालेतील 
‘काकासाहेब कालेलकर : ‘व्यक्ती आत्रण कायग’ हे पु्तक त्रलत्रहण्याची त्रवनांती केली आत्रण त्याांनीही ती 
उत्साहाने मान्सय केली. काकासाहेबाांचे कायगके्षि व्यापक असफयाने आत्रण त्याांचे लेिनही अनेक भाषाांमध्ये 
झालेले असफयाने, त्याांच्यात्रवषयी लेिन करणारी व्यक्ती बहुभात्रषक असण्याची र्रजच होती; त्यािेरीज 
त्याांच्या कायाचा आत्रण त्याांच्यात्रवषयी अनेकाांनी व्यक्त केलेफया अत्रभप्रायाांचा परामशग घेणे शक्य होणार नव्हते. 
आज असे वाटते की मतणात्रलनीबाईांनी काकासाहेबाांचे लेिन आत्रण कायग समजून घेण्यासाठी करावयाच्या 
प्रयत्नाांमध्ये फारशी कसर राहू त्रदलेली नाही. काकासाहेबाांचे प्रदीघग काळात आकाराला आलेले त्रवत्रवध 
के्षिाांतील जीवनकायग त्याांनी आपफयापढेु या ग्रांथात त्याच्या अनेक पत्ररमाणाांसह उभे केले आहे. या पु्तकामुळे 
मराठी वाचकाांना प्रथमतःच पुष्कळशी समग्रतेने काकासाहेबाांची ओळि होत आहे. 
 

आमची त्रवनांती मान्सय करून मतणात्रलनीबाईांनी जे सहकायग केले त्याबद्दल मी त्याांची मनःपूवगक आभारी 
आहे. वळेोवळेी चचा करून आत्रण अत्रधकात्रधक मेहनतीची तयारी दािवनू ग्रांथ दजेदार व्हावा याची काळजी 
त्याांनी घेतली आहे. राज्य मराठी त्रवकास सां्थेचे हे नव ेप्रकाशन त्रजज्ञासू वाचकाांच्या अत्रभरुचीला पटेल असा 
त्रवर्श्ास मला वाटतो. 
 

‘अवाचीन महाराष्राची जर्णघर्ण’ या पु्तकमालेची आिणी राज्य मराठी त्रवकास सां्थेने एक 
त्रवत्रशष्ट उत्रद्दष्ट र्ो्याांपढेु ठेवनू केली आहे. ज्याांच्या कततगत्वातून, प्रयत्नाांतून आत्रण प्रभावाांतून आजचा महाराष्र 
सामात्रजक आत्रण साा्ं कत त्रतक सांदभात आकाराला आला आहे अशा व्यक्ती, सां्था आत्रण त्रवचारप्रवाह याांचा 
पत्ररचय या मालेतून सवगसामान्सय त्रशत्रक्षत वाचकाांना आम्हाांला करून द्यावयाचा आहे. त्यासाठी त्रनत्रित 
केलेफया त्रवत्रवध त्रवषयाांवर मान्सयवर लेिकाांकरू्न जसजशी पु्तके त्रलहून हाती येतील तसतशी ती 
सां्थेकरू्न प्रत्रसद्ध केली जातील. 
 

या मालेतील पत्रहले पु्तक ‘महाराष्र सात्रहत्य पत्ररषद’ (म. श्री. दीत्रक्षत) हे महाराष्रातील एका 
त्रवख्यात सात्रहत्य सां्थेच्या कायात्रवषयीचे आहे. दुसरे पु् तक ‘मोरो केशव दामले : व्यक्ती आत्रण कायग’ (कत . 
श्री. अजुगनवार्कर) हे दामफयाांच्या ‘शास्त्रीय मराठी व्याकरणा’ ला मध्यवती ठेवनू मराठी व्याकरणत्रवचाराची 
आजवर झालेली वाटचाल साांर्णारे आहे. महाराष्राच्या सात्रहल्त्यक व शकै्षत्रणक त्रवर्श्ात महत्त्वाचे ्थान 
असणाऱ्या प्रा. र्ां. बा. सरदाराांच्या कायाची ओळि करून देणारे ‘प्रा. र्ां. बा. सरदार : व्यक्ती आत्रण कायग’ 
(हेमांत इनामदार) हे या मालेतील त्रतसरे पु्तक आजच प्रकात्रशत होत आहे. ‘काकासाहेब कालेलकर : 
व्यक्ती आत्रण कायग’ हे या मालेतील चौथे पु् तक असून त्याच्यासोबतच, ‘बालर्ांधवग : व्यक्ती आत्रण कायग’ 
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(मोत्रहनी वदे) हे पाचव ेपु्तकही प्रकात्रशत होत आहे. आता या आमच्या पु्तकमालेला हळूहळू भरीवपण 
येत चालले आहे असे म्हणता येईल. 

 
‘जर्णघर्ण’ मालेतील सवग पु्तकाांचे बाह्याांर् सारिेच राहणार आहे. तथात्रप या पु् तकाांचे व्यक्ती, 

सा्ं था आत्रण त्रवचारप्रवाह असे तीन र्ट असतील आत्रण त्यानुसार मुिपतष्ठाांचे तीन वरे्वरे्ळे रांर् राहतील. 
 

सरोणजनी रै्वद्य 
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मनोगत 
 

‘राज्य मराठी त्रवकास सां्थे’ने आयोत्रजलेफया ‘अवाचीन महाराष्राची जर्णघर्ण’ ह्या मात्रलकेत 
आचायग काकासाहेब कालेलकर याांचे व्यल्क्तत्व व कायग याबद्दल त्रलत्रहण्यास र्ॉ. सरोत्रजनी वैद्य याांनी मला 
सुचत्रवले. प्रदीघग सेवाव्रती जीवन जर्लेले, र्ाांधीवादी त्रवचाराांचे प्रवक्ते असणारे आत्रण राष्रोद्धारासाठी 
जन्समभर नानाप्रकारची कामे करून मनन, सचतन, लेिन याांद्वारे मार्गदशगन करीत रात्रहलेले काकासाहेब 
मूळचे मराठी. त्याांचे त्रशक्षण पणु्यात झालेले. तथात्रप त्याांचे पुढील सवग कततगत्व महाराष्राबाहेर फुललेले. त्याांचे 
बहुतेक मूळ लेिनही रु्जराती-सहदीतून झालेले. मराठीत जे लेिन आहे ते प्रामुख्याने अनुवात्रदत. त्यालाही 
मराठी वाचकाांचा भरघोस असा प्रत्रतसाद लाभलेला नाही; पण अनेक जाणकाराांच्या दृष्टीने माि ते महत्त्वाचे 
आत्रण वैत्रशष्यपूणग असलेले असे असफयाने हे काम मी करावयाचे असे ठरले. पण लेिनाचा त्रवचार करताना 
पत्रहला प्रश्न पर्ला की महाराष्राच्या जर्णघर्णीत त्याांचे योर्दान त्रकती आत्रण कसे असेल? 

 
त्या दृष्टीने वाचन सुरू करून पहाव े म्हटले तर अनपेत्रक्षतपणे पत्रहली ठेच लार्ली. मी नव्यानेच 

पुण्यात आले होते; पु्तके कुठून त्रमळवायची? काकासाहेबाांचे त्रशक्षण पुण्यात फर्गसनमध्येच झालेले. त्याांनी 
्वतः आपफया या महात्रवद्यालयाला ्वतःच्या लेिनकत तींचा पूणग सांच भेट म्हणून त्रदफयाचे, काकाांच्या त्रशष्या 
श्रीमती कुसुम शहा याांच्याकरू्न कळले होते. परांतु दुदैवाने फर्गसनमध्ये आज त्याांचे एकही पु्तक उपलब्ध 
होऊ शकले नाही! मर् मदतीला आला मुांबई मराठी ग्रांथसांग्रहालयाचा सांदभग त्रवभार् आत्रण तेथील 
वाङ्मयव्यवहारात आ्था असलेले त्रनरलस सेवकवर्ग. काकासाहेबाांची बहुसांख्य पु्तके त्याांनीच मला 
आपफया सांग्रहातून काढून त्रदली. पुणे त्रवद्यापीठातील सहायक ग्रांथपाल श्री. फराांदे व श्री. सोनावणे ह्याांनी 
त्याांच्याकरे् असलेली काकासाहेबाांची पु्तके व इतर सांदभगग्रांथ, मी सवग्वी नवीन असूनही, अत्रतशय 
तत्परतेने उपलब्ध करून त्रदले. मुांबईच्या ‘मत्रणभवन’ने देिील सवगतोपरी साहाय्याचा हात पुढेच ठेवला. ह्या 
सवांची मी मनःपूवगक ऋणी आहे. 
 

त्यानांतर शोधाशोध सुरू झाली ती काकासाहेबाांच्या प्रत्यक्ष सहवासात आलेफया व्यक्तींची! प्रथम 
जाऊन भेटले ते काकासाहेबाांचे सत्रचव म्हणून अनेक वष ेत्याांच्याजवळ रात्रहलेफया श्री. श्रीपाद जोशींना. ते 
्वतः सतत लेिन-वाचनात मग्न असतात; तरीही त्याांनी मला भरपूर वळे त्रदला. आपफयाजवळची मात्रहती 
व पु्तके त्रदली, अनुभव साांत्रर्तले. वळेोवळेी त्रवचारलेफया माझ्या शांकाांना, प्रश्नाांना मनमोकळी आत्रण 
सत्रव्तर उत्तरे त्रदली. माझ्या मनातील काकासाहेबाांच्या व्यल्क्तत्रचिात त्रवत्रवध रांर् भरून ते त्रचि अत्रधक ्पष्ट 
व उठावदार करण्यात मोठे साहाय्य केले. न्सया. चांद्रशिेर धमात्रधकारी याांनी एक मनमोकळी मुलाित त्रदली. 
त्यामुळे काकासाहेबाांवरील काही आके्षपाांची दुसरी बाजू जाणून घेण्यास मदत झाली. जवळचे एक-दोन 
सांदभगग्रांथ देिील त्याांनी वाचावयास त्रदले. त्याांच्या भेटीत काकासाहेबाांच्या तत्वसचतक, अध्याल्त्मक वततीचा, 
नैत्रष्ठक व सात्रत्त्वक जीवनसरणीचा वारसाच जण ू अनुभवायला त्रमळाला. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे त्याांनी, 
काकासाहेबाांची मानसकन्सया सरोजबने नानावटी ह्याांच्याशी माझी भेट घर्वनू त्रदली. त्या वतद्ध झालेफया. 
्मरण सुटत चाललेले. पण त्याांनी त्याांच्या सहकारी इांदुताई त्रटकेकराांच्या मदतीने काकाांच्या काही 
महत्त्वाच्या आठवणी साांत्रर्तफया. त्याांच्या रूपाने मला काकाांच्या अल््तत्वाचा आभासात्मक का होईना आनांद 
त्रमळाला. दुदैवाने त्यानांतर थोड्याच त्रदवसात त्या त्रदवांर्त झाफया. 
 



 

अनुक्रमणिका 
 

काकासाहेबाांचे एक वयोवतद्ध अनुवादक श्री. भाऊ धमात्रधकारी याांनाही मी भेटले. त्याांना 
काकासाहेबाांच्या फारशा आठवणी नसफया तरी त्याांनी पणु्याचे एक वयोवतद्ध र्ाांधीवादी कायगकते काांतीभाई 
परीि ह्याांचा पत्ररचय करुन त्रदला. काांतीभाईांनी काकाांच्या भेटीचा ् वतःवरील प्रभाव तर रांर्वनू साांत्रर्तलाच, 
पण मुख्य म्हणजे काकाांची दुसरी मानसकन्सया आलूबेन ड्रायवर ह्याांचा ्नेह जुळवनू त्रदला. त्रतच्या ्मततीतील 
काकासाहेबाांचे त्रचि तर अत्रतशय लोभसवाणे होते. काकाांचे एक सहकारी श्री. भाई धोिे याांच्या पत्नी श्रीमती 
अक्का धोिे व वध्यातील काकावार्ी समोरील मत्रहलाश्रमात प्तीस वष ेसांचात्रलका म्हणून काम केलेफया 
श्रीमती वत्सलाबाई थते्त ह्या दोघींचे पते्त नात्रशकचे श्री. अशोक त्रटळक याांच्याकरू्न त्रमळाले. त्या दोघीही 
काकासाहेब, तसेच त्याांच्या मानसकन्सया सरोजबने व रैहाना तय्यबजी ह्याांच्या सहवासात रात्रहलेफया आहेत. 
मी त्याांना जाऊन भेटले. त्याांची काकासाहेबाांत्रवषयीची सां्मरणे अजूनही ताजी आहेत. काकासाहेबाांच्या 
त्रदल्लीतील ‘सत्रिधी’ मधील सध्याच्या उत्तरात्रधकारी श्रीमती कुसुम शहा याांनी काकासाहेबाांची छायात्रचिे, 
पु्तकाांची यादी व इतर मात्रहती आनांदाने उपलब्ध करून त्रदली. 
 

काकासाहेबाांचे एक अत्यांत त्रनकटचे अनुयायी श्री. रवींद्र केळेकर ह्याांनी पिलेिनाचा कां टाळा 
असूनही मला सत्रव्तर पि पाठवनू जी हवी होती ती मात्रहती पुरवली. शांकात्रनरसन केले, ते केवळ 
काकासाहेबाांवरील अनन्सय भक्ती व पे्रमामुळेच! त्याांच्या काकासाहेबाांवरील दोन पु्तकाांचा मला या लेिनात 
िूपच उपयोर् झाला आहे. 
 

प्रत्रसद्ध कवी कै. बा.भ.बोरकर काकासाहेबाांचे अनुयायी होते,काही अांशाने ्नेहीही.दोघेही 
र्ाांधीभक्त. बोरकराांच्या अप्रकात्रशत आत्मवतत्तात काकासाहेबाांच्या सहवासातील काही सांदभग नक्कीच असणार, 
म्हणून मी त्याांची कन्सया श्रीमती पद्मा वज्रम् याांच्याशी सांपकग  साधला. त्याांनी त्याांच्या र्ोव्यातील बत्रहणीकरू्न 
मला सांबांत्रधत त्रलिाण तत्परतेने उपलब्ध करून त्रदले. 
 

प्रत्रसद्ध कवी श्री. मांरे्श पार्र्ावकर व प्रत्रसद्ध लत्रलतर्द्य लेिक श्री.रवींद्र सपरे् याांनी भेटीत 
काकासाहेबाांच्या काही आठवणी साांत्रर्तफया; तसेच काकासाहेबाांचे आपफयावरील ऋणही प्राांजळपणे व्यक्त 
केले. 

 
ह्या सवग मांर्ळींनी त्याांच्या जवळ काकासाहेबाांच्या सांदभातील लहान-मोठ्या अनुभवाांचे जे काही 

सांत्रचत होते ते मोकळेपणाने समोर ठेवले. ह्या सवांशी झालेफया र्पपाांमधून, काकासाहेब व त्याांचा काळ 
ह्याबाबतच्या माझ्या पु्तकी आकलनाला त्रजवांतपणाचा ्पशग झाला आत्रण पत्ररणामतः मला काकासाहेबाांचे 
महाराष्रावरील, मराठी भाषेवरील व सात्रहत्यावरील ऋण हळूहळू उलर्र्त रे्ले. 

 
माझी मिैीण व मत्रहला त्रवद्यापीठातील रु्जराती त्रवभार्प्रमुि प्रा. नत्रलनी माांर्र्ावकर याांनी 

काकासाहेबाांच्या सात्रहत्यावरील रु्जरातीतील समीके्षची पु्तके मला त्रमळवनू त्रदली. तसेच माझे 
महात्रवद्यालयातील सहकारी प्रा. त्रववके जोर् याांनी हे लेिन साके्षपाने वाचून काही बहुमोल सूचना केफया. 
र्ॉ. सरोत्रजनी वैद्य व श्री. वसांत आबाजी र्हाके याांनी पूणग ह्तत्रलत्रित बारकाईने वाचनू काही बहुमोल सूचना 
केफया. त्या लक्षात घेऊन मी पुनलेिन केले. नवी भर घातली. 
 

वरील सवांचे ऋण मोकळेपणाने मान्सय करण्यात मला मनःपूवगक आनांद होत आहे. 



 

अनुक्रमणिका 
 

 
या साऱ्या धर्पर्ीत मला व्यल्क्तशः िूप वाचनानांद त्रमळाला. काकासाहेबाांच्या ‘त्रहमालयातील 

प्रवास’ ह्या पु्तकाने प्रवासाची र्ोर्ी लावली होती. तेव्हापासून ते आवर्ते लेिक बनलेले. त्यावळेी 
झालेफया धावत्या वाचनातून आवरू्न रे्लेला हा लेिक या लेिनाच्या त्रनत्रमत्ताने मनसोक्त भेटला. दर भेटीत 
मनात आनांदाची व आदराची नवनवी पत्ररमाणे उलर्र्त रे्ली. ‘काकासाहेब म्हणजे रु्जराती सात्रहत्याचा 
मानदांर् आहे,’ असे म्हणणारा रु्जराती त्रमि भेटला की मला आतून अत्रभमानाचे भरते येते. तकग शुद्ध आत्रण 
भावत्रनक अशा दोन्सही अांर्ाांनी कालेलकर जेव्हा सवग भारतीय भाषाांचा ‘मायबोली’ म्हणून ठामपणे पुर्कार 
करतात तेव्हा आपलाही भात्रषक आत्मत्रवर्श्ास वाढतो. 
 

माझ्यासारिेच काकासाहेबाांचे इतरही अनेक मराठी चाहते असणार याची मला िािी आहे. आज हे 
पु्तक वाचकाांपुढे ठेवताांना मला त्रवर्श्ास वाटतो की, हे वाचून अन्सय वाचकाांना पण काकासाहेबाांचे 
महाराष्राशी असलेले आांतत्ररक नाते जाणवले. काकासाहेब आपले लेिक आहेत असे ते मानू लार्तील 
आत्रण काकासाहेबाांच्या ‘आनांदयािे’चा अत्रभमानाने अनुभव घेऊ शकतील. 
 

मराठी रत्रसकाांच्या मनात या उपेत्रक्षत पण थोर मराठी सात्रहल्त्यकाला रा्त असे मानाचे ्थान त्रमळू 
शकले तर माझ्या धर्पर्ीचे साथगक होईल. 
 

- मृिाणलनी जोगळेकर 
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पार्श्यभूमी 
 

एकोत्रणसाव ेशतक हे भारताच्या इत्रतहासातील सां्मण शतक म्हणून ओळिले जाते. १८१८ मध्ये 
त्रब्रत्रटश सत्ता भारतात दृढमलू झाली. इांग्रजी त्रशक्षण व इांग्रजी वाङ्मयातून पािात्य आचारत्रवचार व सां्कत ती 
याांचा पत्ररचय सुत्रशत्रक्षताांना होऊ लार्ला. त्यातून सुरू झालेफया पौवात्य व पाश्च्यात सां्कत तींच्या 
अत्रभसरणाने येथील समाजजीवनात अनेक पात्याांवर अनेक अांर्ानी पत्ररवतगन सुरू झाले. 
 

सुरुवातीचा काळ पराभतू भावनेतून आलेफया न्सयूनर्ांर्ाचा काळ होता. त्रब्रत्रटशाांचे रांर्रूप, शौयग, 
त्रश्त, वैज्ञात्रनक प्रर्ती, राज्यकारभारकुशलता इत्यादींमुळे लोक भारावनू जाऊन त्याांना देवदूतच मानू 
लार्ले होते. परांतु लवकरच त्रवष्णुशास्त्री त्रचपळूणकराांच्या ओज्वी त्रनबांधमालेने, न्सयायमतूी रानड्याांच्या 
राजकीय, सामात्रजक, आर्थथक, औद्योत्रर्क अशा सवग आघाड्याांवरील प्रर्तीच्या र्ोळस पे्ररणेमुळे, 
्ाांत्रतकारकाांच्या तळपत्या देशपे्रमाने, समाजाचे आत्मभान जारे् होऊ लार्ले. १९ व्या शतकाच्या अिेरीस 
लोकमान्सय त्रटळकाांच्या जाज्ज्वफय राष्रवादाने समाज ्वातांत्र्याकाांके्षने पेटून उठला. 
 

ह्याच कालिांर्ात, तशाच राष्रत्रहताच्या जात्रणवनेे व ्वातांत्र्याच्या उमीने भारलेला, पण थोर्ा 
सौम्य, त्रववकेी सूर राजकारणात व समाजजीवनात ्वतःचे वरे्ळे अल््तत्व दािवीत होता; तो होता न्सया. 
रानरे्. ना. र्ोपाळ कत ष्ण र्ोिले आदी सुधारकाांचा. त्याांची सामोपचाराची समतोल भतू्रमका काही तरुणाांना 
भावत होती. नवत्रवचाराांचे, नवचेतनेचे, नवयुर्ाचे वारे ह्या तरुणाांना झपाटून टाकत होते. 
 

थोर्क्यात, जहाल व मवाळ अशा नावाने दोन प्रभावी परांपरा एकोत्रणसाव्या शतकातील महाराष्राच्या 
समाजजीवनात प्रभावीपणे कायगरत होत्या. अशा या नवजार्रणाने भारलेफया कालिांर्ात वरे्वरे््या के्षिात 
अनेक थोर व्यक्ती उदयास आफया. त्या साऱ्याांचा आधुत्रनक भारताच्या जर्णघर्णीत महत्त्वाचा सहभार् 
आहे. ह्या राष्रत्रशफपकाराांच्या प्रभावळीत आचायग काकासाहेब कालेलकराांचे वैत्रशष्यपूणग ्थान ्वतांिपणाने 
लक्षात घ्याव ेअसे आहे. 
 

१९२० मध्ये लो. त्रटळकाांचे देहावसान झाफयावर राजकरणाच्या त्रक्षत्रतजावर महात्मा र्ाांधींचा उदय 
झाला. त्याांच्या अत्रभनव अशा जीवनदृष्टीमुळे राजकारणाला वरे्ळे पत्ररमाण लाभले. जहाल पांथ हळूहळू मारे् 
पर्ला आत्रण रानरे्-र्ोिले ह्याांची त्रवचारधारा र्ाांधी तत्त्वज्ञानाच्या मुशीतून नव ेरूप घेऊन राजकीय मांचावर 
एक अननुभतू नाय साकारू लार्ली. र्ाांधीजींच्या प्रभावामुळे अवघा भारत ह्या नव्या प्रयोर्ात सामील झाला. 
राजकारणाच्या जोर्ीने समाजपत्ररवतगनासाठी त्रवधायक काये धर्ाक्याने सुरू झाली. देशत्रहताथग तुरुां र्ात 
जाण्याला त्रवरोध होण्याऐवजी त्याचे ्वार्त होऊ लार्ले.दे्वषाऐवजी अदे्वषाची,सहकाराऐवजी असहकाराची 
नीती वाढू लार्ली. जनतेची त्रनभगयता वाढली. सांघाटनात्मक कायग प्रभावी व र्त्रतशील बनले. िादीप्रसार, 
हत्ररजनोद्धार, ग्रामोद्धार, श्रमप्रत्रतष्ठा या कायग्माांतून लोकाांमध्ये चैतन्सय त्रनमाण झाले. राजकारणाची सूिे 
र्ाांधीजींनी हाती घेतली आत्रण त्याांनी िऱ्या अथाने राजकारण सामान्सय जनतेपयंत पोहोचवले. त्रनरपवादपणे 
ह्यानांतरच्या काळाचे युर्पुरुष र्ाांधीजीच ठरले. जीवनकलेच्या सत्य व असहसा ह्या दोन अत्रभि बाजू आहेत 
असे त्याांनी मानले. ह्या दोन व्यापक तत्त्वाांचा भक्कम आधार त्याांच्या सांपूणग राजकीय, सामात्रजक, आर्थथक व 
नैत्रतक जीवनदृष्टीला लाभला होता. र्ाांधाजींच्या ह्या कायगप्रवासात काकासाहेब कालेलकर हे त्याांचे 
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प्रथमपासूनचे सहकारी होते. सुरुवातीला र्ाांधीत्रवचाराांकरे् त्रचत्रकत्सेने बघणारे काकासाहेब, पढेु 
र्ाांधीजीवनदृष्टीचे मलूग्राही आकलन झाफयावर त्रतचे भक्त बनून रे्ले. 

 
त्यामुळे आज काकासाहेब र्ाांधीत्रवचाराचे महान प्रवक्ते व त्रवचारवांत भाष्यकार म्हणूनही ओळिले 

जातात. सवात जुने व जाणते र्ाांधीवादी असा त्याांचा उल्लेि होतो. 
 
पण हा झाला त्याांच्या बहुआयामी व्यल्क्तमत्त्वाचा एक पलूै. ह्याव्यत्रतत्ररक्त प्रत्रतभावांत व शलैीदार 

लेिक, समन्सवयसा्ं कत तीचे उद्र्ाते, राष्रभाषेचे र्ोळस व कुशल प्रचारक, एक त्रनसर्गवरेे् पत्ररव्राजक अशा 
अनेक रूपाांनी ते सुत्रशत्रक्षत भारतीय माणसाच्या मनावर आपला ठसा उमटवनू आहेत. 

 
काकासाहेब कत्रवमनाचे व कलात्मक वतत्तीचे असफयाने ते जीवनातील सवगप्रकारच्या घटना, प्रसांर्, 

घटकव्तू याांच्याकरे् रत्रसकवतत्तीने पाहू शकत; त्याांतील ममग व सौंदयग पकरू् शकत. त्याचबरोबर ते 
तत्त्वज्ञानाचेही त्रवद्याथी असफयामुळे सवग र्ोष्टींचा व्यापक व मूलर्ामी वधे घेऊ शकत. काकासाहेबाांचे जीवन 
हे सांवदेनशील व्यक्तीच्या झालेफया आांतत्ररक त्रवकसनाचे उत्तम उदाहरण आहे; तसेच ते पराथग प्रवतत्ती व 
आनांदमय त्रनवतत्तीच्या ऊन-सावलीच्या िेळाचे मनोज्ञ दशगन घर्त्रवणारेही आहे. 
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१. 
बालपि 
 

काकासाहेबाांचे पूणग नाव दत्तािय बाळकत ष्ण कालेलकर. त्याांचा जन्सम १ त्रर्सेंबर १८८५ रोजी सातारा 
इथे झाला. त्याांच्या पूवगजाांचे मूळ आर्नाव राजाध्यक्ष होते. र्ोव्याच्या उत्तर सीमेजवळील सावांतवार्ी 
सां्थानातील कालेली नामक छोयाशा र्ावात त्याांच्या अनेक त्रपढ्ाांनी वा्तव्य केफयामुळे त्याांचे कुटुांब पुढे 
कालेलकर या आर्नावाने ओळिले जाऊ लार्ले. सा्ं थानातील अांदाधुांद कारभार व घरातील आर्थथक 
ओढर््तीची अव्था या कारणाांमुळे बाळकत ष्ण कालेलकराांनी बेळर्ाव येथे ् थलाांतर केले. तेथे त्याांनी इांग्रजी 
त्रशक्षण घेतले. त्यामुळे पढेु ते सातारच्या त्रजफहात्रधकाऱ्याांचे प्रमुि लेिापाल झाले. सामान्सयत्व े त्याकाळी 
सार्वत माणसे व्यापार व सावकारी करीत असत. त्या तुलनेत सरकारी नोकरीत सन्समानाने ल््थरावलेफया 
बाळकत ष्णपांताांना िूप मान त्रमळत असे. बाळकत ष्णपांत व त्याांच्या पत्नी दोघेही धार्थमक वतत्तीचे  होते. त्याांची 
जीवनसरणी शुद्ध, पत्रवि व सदाचरणाची होती. घरात व्रतवैकफये, यािा, उत्सव, कुलाचा, कुलधमग याांचे 
अत्यांत कसोशीने पालन केले जाई. 

 
बाळकत ष्णपांताांना सात मुलरे् व एक मुलर्ी होती. या सवग भावांर्ाांची व्यल्क्तमत्व,े रुची, छांद अर्दी 

वरे्वरे्ळे होते. आचायग काकासाहेब कालेलकर हे नामात्रभधान प्रापत झालेला दत्तािय उफग  दत्त ूहा त्याांचा 
धाकटा मुलर्ा. बालपणीच आईवत्रर्लाांच्या धमाचरणाचा चाांर्ला सा्ं कार त्याच्या मनावर झाला. 

 
दत्त ू घरात सर््यात धाकटा असफयाने तसा सवांचा लार्का होता. तथात्रप वर्ील भावांर्ाांची 

दादात्रर्री फार चाले. त्यामुळे तो भावाांपासून जरा अलर्च राहत असे. ्वतःच्या उद्योर्ात रमणे सकवा 
वत्रर्लाांबरोबर त्रफरतीला जाणे तो अत्रधक पसांत करीत असे. कामात्रनत्रमत्त बाळकत ष्णपांताांना कोकण, कारवार 
पत्ररसरात बरेच त्रफराव ेलारे्. तो सारा पत्ररसर त्रनसर्गसौंदयांने नटलेला होता. दत्त ूपण वत्रर्लाांसोबत िूप 
भटकत असे. त्यामुळे लहानपणापासून त्याला र्ोंर्र, नद्या, पशुपक्षी, वतक्षवलेी,भरती-ओहोटी, ऋतूांची 
बदलती रूपे ह्याांचे जवळून दशगन झाले. ह्याचा त्याच्या मनावर फार मोठा सां्कार झाला. त्यातूनच त्रनसर्गवरे् 
व प्रवासपे्रम त्याचात रुजत रे्ले. 

 
आपफया एकुलत्या एका वर्ील बत्रहणीवर- अक्कावर- त्याचा फार जीव होता. त्रतनेच त्याला त्रलहा-

वाचायला त्रशकवले. पण पढेु दुदैवाने ती लवकरच त्रवषमज्वराने वारली. आपफया ‘्मरणयािेत’ काकासाहेब 
म्हणतात. “मनुष्याचे आईशी नाते असाधारण असते. पत्नीचे नाते एकमेवात्रद्वतीय – मुलीचे नाते वैत्रशष्यपूणग. 
पण जे नाते सहजपणे व्यापक होऊ शकते, ज्यात साऱ्या स्त्रीजातीचा अांतभाव होऊ शकतो, असे नाते 
भावाबत्रहणीचे. पण माझ्या आयुष्यात ही उणीव राहून रे्ली. (बहीण नसफयाने नव्यानव्या बत्रहणी मला जोर्ता 
आफया नाहीत.) मन सदैव बत्रहणीच्या पे्रमासाठी भकेुलेच रात्रहले.” 

 
एकुलती एक मुलर्ी रे्फयाने आईला अपरांपार दुःि झाले. त्रतचे दुःि हलके व्हाव े म्हणून दत्त ू

आईच्या भोवती भोवती राही. आक्काची उणीव भासू नये म्हणून त्रतला घरकामात मदत करीत असे. ह्या 
परोपकारी मातेचा त्याच्यावर िूप प्रभाव होता. त्रतच्यामुळेच त्याच्या मनात वत्रर्लाांत्रवषयी त्रनताांत आदर व 
श्रद्धा त्रनमाण झाली होती. तो वत्रर्लाांची मनोभाव ेसेवा करायचा. पढुील आयुष्यात अजे्ञयवाद ् वीकारला तरी 
वत्रर्लाांच्या श्रद्धापूणग व्यल्क्तमत्वाचा प्रभाव मनात कुठेतरी राहून रे्ला होता. “आपण अनाथ नाही. कुणी 
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सवगसमथग शक्ती आपली देिभाल करते आहे. आपफयाला काय चाांर्ले काय वाईट हे त्रतला कळते. एिादी 
घटना वरवर अत्रनष्ट व दुःिदायक वाटली तरी ती तशीच असेल असे नाही”- ही वत्रर्लाांची धारणा त्याच्या 
मनावर िोल ठसा उमटवनू रे्ली होती. त्यामुळेच की काय, पण पढुील जीवनात दुःिाचे अनेक प्रहार झेलाव े
लार्ले तरी कधी हताश वाटले नाही. त्याची ही श्रद्धा वाढत्या वयाबरोबर अत्रधक सिोल होत रे्ली. त्याचा 
आणिी एक पत्ररणाम म्हणजे त्या परमसते्तजवळ त्याने कधीही सकाम प्राथगना केली नाही. तो सवग जाणणारा 
आहे. तो जे करतो ते भफयाकरताच, ही श्रद्धा त्याने ठेवली. ‘ही श्रद्धा अभांर् ठेव’- हेच देवाजवळ त्याचे मार्णे 
असे. 

 
मोठ्या भावाांची लग्ने झाली. भावजया घरात आफया. त्याांच्याशी तो त्रमळून त्रमसळून वार्त असे. 

भावजयींचा माहेरचा ओढा, नवऱ्याचा धाक, घरात दबून राहणे या र्ोष्टी तो पाहत, अनुभवत होता. 
“कौटुांत्रबक जीवन एकापरी ्वर्ग आहे आत्रण दुसऱ्या बाजूने अिांर् चालणारी अांतत्रवहीन कारुत्रणका आहे हे 
मला लहानपणीच कळून चकुले,” असे दत्तनेू पुढे त्रलत्रहले आहे. 

 
आपफया या धारणेत्रवषयी र्ाांधीवादी समाजसेवक पुांर्त्रलकजी कातर्रे् ह्याांच्या एका प्रश्नाला उत्तर 

देताना काकासाहेब त्रलत्रहतात, “लहानपणी मी ्वतः बरेच सहन केले असफयाने माझ्यामध्ये सहानुभतूीची 
मािा वाढली. उदा. त्रस्त्रयाांचे जीवन पर्वाधीन असते. आईबाप, सासूसासरे, दीरनणांदा, सवांची कुरघोर्ी 
त्याांना सहन करावी लार्ते. यामुळे त्याांची ल््थती कशी होत असेल याची बरोबर कफपना येऊन त्याांच्यात्रवषयी 
सहानुभतूी वाढली. मी सवात लहान असफयामुळे, ‘ह्याला काय कळतांय’, असे वाटून माझ्यासामोर सवग 
मांर्ळी मोकळेपणाने बोलत. त्याने एकूण मानवी सांबांधाांची माझी समज वाढून लहानपणीच आांध्या 
उत्साहाची भतू्रमका सुटली. अकाली पोक्तपणा आला. पोरकटपणा असा कधी मला त्रशवलाच नाही.” पढेु 
्वतःच्या सांसारातही ते काहीसे अनासक्त रात्रहले, त्याला ही धारणाच कारणीभतू असावी. 

 
बाळकत ष्णपांत वतत्तीने त्रनवतत्रत्तपरायण होते. त्याांच्याकरे् लोकाांचे जाणेयेणे कमीच असे. साताऱ्याला 

सार्वत समाजही िूप कमी होता.त्यामुळे दत्तलूा लहानपणापासून लोकाांमध्ये त्रमसळण्याचा सराव झाला 
नाही. तशात मनाने तो िूप हळवा. कुणी काही बोलले की त्याला िूप दुःि होई. त्यामुळे तो थोर्ा 
एकलकोंर्ा होत रे्ला. “आजसुद्धा सावगजत्रनक समारांभात लोकाांत त्रमसळताना मी अवघरू्न जातो. 
अपत्ररत्रचत लोकाांत मी अ्व्थ असतो. मला समजू शकतात त्याांच्याजवळ मी मोकळा होतो. ज्याला 
सावगजत्रनक सेवा करायची त्याला ही एक मोठी उणीवच मानायला हवी.” असे पुढे एकदा त्याने त्रलत्रहले आहे. 
ही उणीव असूनही दत्तनेू पुढे आपले पूणग आयुष्य राष्रसेवा, राष्रभाषासेवा, राष्रत्रशक्षणसेवा अशा सामात्रजक 
कायांना वात्रहले. पण या एकलकोंरे्पणाचा एक चाांर्ला पत्ररणाम असा झाला की त्याची दबलेली अांतःशक्ती 
कफपकतेच्या रूपाने त्रवकत्रसत होत रे्ली. 

 
“लहानपणी पे्रम, प्रसिता, मोकळेपणा ही अत्रधक हवी असतात. त्या वळेी माझेवर एक दर्पण पर्ले 

रे्ले. बाह्य त्रवकास बराचसा िुरटला. वतत्ती आतला अवकाश शोधू लार्फया. आत्मत्रवर्श्ासाचे मातेरे झाले. 
पण त्याचबरोबर शाांतपणे त्रनरीक्षण करण्याची व तट्थपणे त्रनणगय बाांधण्याची सवय लार्ली. प्रत्यक्ष बऱ्याच 
र्ोष्टी करता न आफयाने मानस परा्म, मानस प्रयोर्, मानस योजना वर्ैरे र्ोष्टी वाढफया. जीवनाचा मोठा 
भार् मानत्रसक के्षिात त्रवकास करण्यात जाऊ लार्ला. त्यामुळे सतष्टीसौंदयाकरे् माझे अांतमुगि मन चटकन 
आकर्थषत होत असे. आजोळच्या र्ावाजवळून वाहणाऱ्या माकंर्ी नदीच्या घाटावर बसून, र्ार झुळुका अांर्ावर 
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घेत, प्रवाहाकरे् एकटक बघत बसण्यात, त्रतच्याशी र्पपा मारण्यात माझे कफपक मन रममाण होत असे...” 
असे पुढे त्याने त्रलत्रहले आहे. 

 
उांच पहार्, त्रकल्ल,े मांत्रदरे, रािीचे आकाश पाहण्यात, त्याांच्याशी काफपत्रनक सांवाद साधण्यात तो 

तास न् तास घालवीत असे. ह्या त्रनसर्गवरे्ामुळेच दत्तनेू पढेु पुष्कळ प्रवास केला, प्रवासवणगनपर लेिन केले. 
त्याचा आणिी एक पत्ररणाम त्याच्या वतत्तीवर झाला. 

 
“त्रनदोष आनांद लुटण्याची कला अशा प्रकारे मला लाभली. नदीचे पूल, घाट, जहाज पाहताना 

मनुष्य आत्रण प्रकत ती याांचे सख्य माझ्या मनावर कोरले रे्ले, म्हणनूच पूर, भकूां प, जांर्लातील आर्ी, वादळे 
ह्याने माझे मन दबकून जात नाही. प्रत्येक प्रसांर्ाशी एकरूप होऊन त्याची म्ती मी अनुभव ू शकतो. 
लहानपणी सतत्रष्टत्रनरीक्षण व नवनव े अनुभव याांच्या आवर्ीने प्रवासाची र्ोर्ी होती. मोठेपणी ह्या वतत्तीत 
समाजत्रनरीक्षण, तीथगयािा, ्थापत्याच्या त्रनरीक्षणाची र्ोर्ी, वरै्रेची भर पर्त रे्ली.” अशी नोंद 
‘्मरणयािे’त त्याांनी केलेली आहे. 

 
वत्रर्लाांच्या सततच्या बदफयाांमुळे दत्तलूा प्रवासाचा व त्रनसर्गदशगनाचा लाभ झाला िरा, पण त्याच्या 

त्रशक्षणात सतत बदल होत रे्ले. सावनूर, सावांतवार्ी, सातारा, शहापूर, कारवार, धारवार् आदी अनेक 
र्ावाांत एकेक इयत्ता करत त्याने शालेय त्रशक्षण पूणग केले. ह्या साऱ्या शाळाांमध्ये कारवारच्या आदशगवादी 
युवकाांनी चालवलेफया ‘सहदू ्कूल’ चा त्याच्यावर फोर मोठा प्रभाव पर्ला. तेथील वामनराव दुभाषी, हरी 
कामत व मा्टर त्रवठ्ठल ह्या तीन आदशगवादी त्रशक्षकाांचा तर त्याच्या घर्णीवर िूपच प्रभाव पर्लेला त्रदसतो. 
ह्या त्रतघाांनाही त्रवद्यार्थ्यांत रस होता. हरी कामताांमुळे त्याचा इांग्रजीचा पाया पक्का झाला. मुलाांच्या नैत्रतक 
त्रशक्षणाकरे् पण त्याांनी लक्ष त्रदले. शाळाांतून ्पधेचे वातावरण कमी करून सहकायाचे वातावरण उभे 
करण्यावर त्याांचा भर असे. वामनराव दुभाषी याांच्यामुळे इांग्रजी कत्रवतेची र्ोर्ी त्रनमाण झाली आत्रण 
श्रमप्रत्रतष्ठचेे तत्त्व व समाजसुधारणेचे त्रवचार त्याांनीच त्याच्या मनावर सबबवले. वामनराव दुभाषी हे श्रेष्ठ लेिक 
पु. ल. देशपाांरे् याांचे आजोबा. प.ु लां .नी आपफया आजोबाांचे सुरेि व्यल्क्तत्रचि ‘ऋग्वदेी’ या शीषगकाने 
रेिाटले आहे. वामनरावाांचा काकासाहेबाांशी नांतरच्या काळातही सांबांध त्रटकून होता. वामनरावाांनी 
‘र्ीताांजली’ चे अभांर्रूप भाषाांतर केले होते व काकासाहेबाांनी त्याला प्र्तावना त्रलत्रहली. 

 
दत्त ूलहानपणापासून िूप अभ्यासू होता असे नाही. पण जेव्हा अभ्यास करत असे तेव्हा तो मन लावनू 

करीत असे. त्यामुळे तो सतत चाांर्फया तऱ्हेने उत्तीणग होत रे्ला. शालेय जीवनापासूनच त्याला वाचनाचाही 
छांद लार्ला होता. ज्यातून आनांद त्रमळतो ते ते वाचायचे. परीक्षा, माकग , ्कॉलरत्रशप ही ध्येये त्याने 
आपफयापढेु कधीच ठेवली नव्हती. 

 
अशा तऱ्हेने शालेय त्रशक्षणाच्या जोर्ीने मनःपूवगक केलेले वाचन व सांवदेनशीलतेने घेतलेले 

प्रवासानुभव ह्यामुळे वयाच्या अठराव्या वषापयंत इतर मुलाांच्या तुलनेत दत्त ूभरपूर अनुभवसमतद्ध झाला होता. 
त्याच्या वत्रर्लाांना पण शालेय त्रशक्षणाइतकेच ह्या अनुभव- त्रशक्षणाचे महत्व वाटत असफयाने, त्याांनी त्याला 
आपफयाबरोबर सहर्वण्यात शाळेचा बाऊ कधीच केला नाही. 
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अशा तऱ्हेने दत्त ूआपफया जीवनयािेसाठी उत्रचत पाथेय आपफया वैयल्क्तक जीवनात त्रसद्ध करत 
होता. त्यावळेी देशाच्या कानाकोपऱ्यात देशभक्तीचे वारे वरे्ाने वाहू लार्ले होते. त्याचेही तीव्र सा्ं कार 
त्याच्यावर होत होते. िरे तर त्याच्या घरात म्हणाव े तसे देशप्रमाचे वातावरण नव्हते. वर्ील इांग्रज 
सरकारच्या नोकरीत होते. िाफफया अिाला जार्ायचे, इमानेइतबारे सेवा करायची, ह्या सा्ं काराांचा त्याच्या 
मनावर पर्र्ा होता. 

 
पण घराबाहेरचे वातावरण देशपे्रमाच्या भावनेने धर्धर्लेले होते. लोकमान्सय त्रटळकाांनी र्णेशोत्सव 

आत्रण त्रशवजयांती उत्सव सुरू करून, तरुण त्रपढीला राष्रपे्रम व पारतांत्र्यात्रवषयी चीर् त्रनमाण करणाऱ्या 
कायग्म-भाषणाांची पाणपोई उघरू्न त्रदली होती. त्रशवाजीराजाांच्या परा्मकथा तर तरुण त्रपढीला 
पे्ररणा्तोिच बनफया होत्या. दत्तचू्या मनातही ह्या वातावरणामुळे देशभक्तीची भावना अांकुरली. आपफया 
त्रमिमांर्ळीत तो त्रशवाजी महाराजाांवर भाषणे देऊ लार्ला. 

 
ह्याच काळात पुण्यात पलेर्च्या त्रनत्रमत्ताने इांग्रजाांनी केलेफया जुलुमात्रवरुद्ध लोकमान्सय त्रटळकाांनी 

जनमत पेटवले होते.त्रशवाजी महाराजाांच्या िालोिाल लोकमान्सय त्रटळक हे लोकाांच्या आदराचे व पे्ररणेचे 
अत्रधष्ठान बनले होते. 

 
दत्तचू्या मनावर ह्या वातावरणाचा पर्र्ा बसून तो पण त्रटळकभक्त बनला. त्याच्या मनातील 

देशभक्तीचे अांकुर जोम धरू लार्ले. आता नुसत्या भाषणबाजीने भार्णार नाही. आपणही काहीतरी कत ती 
केली पात्रहजे असे त्याला वाटू लार्ले. त्यासाठी आपफया दोन भावाांना घेऊन त्याने एक रु्पतमांर्ळ ्थापन 
केले. घराच्या िोदकामात सापर्लेली तलवार त्याने मोठ्या उत्साहाने देवीचा प्रसाद मानून जवळ ठेवली. 
पण वत्रर्लाांच्या हे लक्षात येताच सरकारी भयाने त्याांनी ती मोरू्न त्याच्या सुऱ्या बनवनू टाकफया. त्यावळेी 
त्याला फार वाईट वाटले. आपफया पत्रवि कामात जण ू हा अपशकूनच घर्ला असे वाटले. पुढे महात्मा 
र्ाांधीच्या प्रभावािाली आफयावर अशा सहसात्मक देशभक्तीपासून दत्त ू दूर रे्ला; पण ह्यावळेी 
्ाांत्रतकारकाांच्या उत्कट देशप्रीतीने भारावण्याचेच त्याचे वय होते. तशात त्या वळेी त्याांच्या घरातील एक 
मुलर्ा पलेर्ने मरण पावला. त्याची िबर सरकारी अत्रधकाऱ्याांना त्रदली नाही म्हणनू वत्रर्लाांचा त्याांच्या र्ोऱ्या 
साहेबाने अपमान केला. दत्त ूत्यावळेी तेथेच होता. त्याचे त्रपततभक्त मन वत्रर्लाांच्या ह्या अपमानाने त्रर्वचले 
रे्ले व राज्यकत्यांना ह्या देशातून घालवनू टाकायचा त्रनिय त्याच्या मनाने केला. 

 
एव्हाना त्याचे वय सोळाच्या उांबऱ्यावर पोहोचले होते. त्या काळच्या प्रथेनुसार घरात त्याच्या 

लग्नात्रवषयी बोलणी सुरू झाली. देशभक्तीने भारलेफया त्या वातावरणात लग्नाचे त्रवचार त्याला सुरुवातीला 
रुचले नाहीत. पण घरच्याांचा आग्रहाचा रेटा वाढत होता. वयात येणाऱ्या त्याच्या अन्सतमगनाला पण हळूहळू 
तारुण्यसुलभ अ्व्थता जाणव ूलार्ली होती. १९०२ मध्ये वयाच्या सतराव्या वषी इांग्रजी सहावीत असताना 
त्याचा त्रववाह त्रशरोर्कर कुटुांबातील ‘सुांदर’ नावाच्या मुलीशी झाला. लग्नानांतर ती लक्ष्मीबाई कालेलकर 
झाली. लग्नामुळे येणाऱ्या जबाबदारीने त्याच्यात पत्ररवतगन झाले. आपण आता पूवीचे उरलो नाहीत, 
समाजाचे एक जबाबदार घटक बनलो आहोत ही भावना त्याच्या मनात रुजली. माि देशभक्तीचे त्रवचार 
मनात अत्रवचल होते. 
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पुढच्या वषी तो मतॅ्ररक व ्कूल फायनल अशा दोन्सही परीक्षाांना बसला व उत्तम तऱ्हेने उत्तीणग झाला. 
त्या काळी ही परीक्षा मुांबई त्रवद्यापीठ घेत असे. पढुील वषापासून (१९०४) ही परीक्षा त्रवद्यापीठाने बांद केली. 
त्या काळी ह्या परीक्षा फार कठीण समजफया जात व हुशार मुलेच दोन्सही परीक्षाांना बसत असत. 

 
मतॅ्ररक झाफयावर पुण्याला जाऊन इांत्रजत्रनअर बनण्याचे ्वपन तर दत्त ूकेव्हापासून पाहत होता. त्या 

काळी पुणे हे त्रवदे्यचे माहेरघर मानले जाई. तशात त्रटळकाांच्या कतुगत्वाने भारलेले ते शहर ही देशसेवसेाठी 
योग्य कमगभमूी आहे असे त्याला वाटत होते. पण त्रतथे त्रशकायला रे्लेफया त्याच्या मोठ्या भावांर्ानी त्रशक्षणात 
फारशी प्रर्ती न केफयाने आता पुन्सहा दत्तलूा पणु्याला पाठवायला वर्ील फारसे उत्सुक नव्हते. पण आपला 
मुद्दा तकग शुद्धपणे दुसऱ्याला पटवनू देण्याचे कौशफय उपजतच अांर्ी असफयाने दत्तनेू आपण उत्तम यश 
त्रमळवनू दािव ूही हमी वत्रर्लाांना त्रदली व पुण्याला त्रशक्षणासाठी जाण्यास त्याांची अनुमती त्रमळवली. 

 
ज्या त्रदवशी तो पुण्याला कॉलेजात जाण्यासाठी त्रनघाला त्याच त्रदवशी बाळकत ष्णपांत तीन लाि 

रुपयाांच्या प्रॉत्रमसरी नोटा सा्ं थानासाठी त्रवकत आणायला पुण्याला त्रनघाले होते. त्या वळेी घर्लेला प्रसांर् 
व त्यातून दत्तलूा जन्समभरासाठी त्रमळालेले ‘पाथेय’ पढेु त्याने ‘्मरणयािे’त शब्दाांत्रकत केले ते त्याच्याच 
शब्दाांत वाचण्यासारिे आहे. त्यावळेी त्याने,ह्या नोटाांच्या िरेदीत थोर्ी चलािी दािवली तर मधफयामध्ये 
बराच नफा कमावता येईल, असे वत्रर्लाांना सुचवले होते ती ही घटना आहे. 

 
‘वत्रर्लाांनी माझे म्हणणे शाांतपणे ऐकून घेतले. मला वाटले, वर्ील माझ्या सूचनेचा त्रवचार करीत 

आहेत. थोड्या वळेाने सद्र्त्रदत होऊन म्हणाले, ‘दत्त,ू मला वाटले नव्हते तुझ्यात असली हीनता असेल. 
ह्याचा अथग हाच ना की मी माझ्या अिदात्याला फसवाव?े धूळ पर्ो तुझ्या त्रशक्षणावर. लक्ष्मी आज आहे आत्रण 
उद्या नाही. मेफयावर देवासमोर उभा राहीन त्या वळेी काय जबाब द्यावा?... त्रशकून सवरून असेच करणार 
ना? त्यापेक्षा येथूनच घरी रे्लास तर काय वाईट?’ ऐकून मी र्ार झालो. मनाशी िूणर्ाठ बाांधली की 
हरामाच्या पशैाचा कधीही लोभ करायचा नाही. िरे त्रशक्षण मला साांर्ली आत्रण पुणे याांच्यामध्ये र्ार्ीतच 
त्रमळाले.” 

 
र्ार्ीत लाभलेफया त्या िऱ्या त्रशक्षणाची त्रशदोरी घेऊन दत्त ूपुण्याला आला. दुदैवाने त्रशफारसपिाचा 

थोर्ासा घोटाळा झाफयाने त्याला त्या काळच्या ख्यातनाम रे्क्कन कॉलेजात प्रवशे त्रमळाला नाही. म्हणनू 
त्याने फर्गसन कॉलेजात प्रवशे घेतला. नांतर माि त्याला ह्या घोटा्याचे समाधानच वाटले. कारण “रे्क्कन 
कॉलेजातील साहेबी वातावरणात आपली देशभावना सुकून रे्ली असती. उत्तम त्रर्ग्री घेऊन त्रतच्या जोरावर 
सरकारी नोकरीत त्रशरलो असतो व आज लाभलेले समाधान र्मावनू बसलो असतो” हे त्याला पुढे जाणवले. 
माि त्रतथे जो युरोत्रपयन प्राध्यापकाांचा सहवास लाभला असतो तो माि हुकला. “अत्रतशय त्रभि सां्कत तीच्या 
लोकाांचा जवळून सांबांध येणे हे सां्कात्ररतेसाठी फार महत्त्वाचे असते,” असे मत त्याने पुढे व्यक्त केले आहे. 

 
दत्त ूफर्गसनमध्ये दािल झाला. फर्गसन कॉलेजच्या भव्य इमारतीत पाय ठेवताना त्याच्या मनात 

आले, “ज्याला त्रहत-अनत्रहत ह्यातला फरक जोिता येतो व जो अनत्रहतापासून सांयमाने दूर राहू शकतो तो 
सुत्रशत्रक्षत. आत्रण आता अशा एका सुत्रशत्रक्षत जर्ात आपण प्रवशे करतो आहोत.” 
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फर्गसन हे त्या काळी फार वरे््या दजाचे कॉलेज मानले जात होते. त्याची ्थापनाच त्रटळक-
आर्रकराांसारख्या ध्येयवादी व देशात्रभमानी व्यक्तींनी केली होती. त्यामुळे तेथील वातावरण देशभक्तीच्या 
भावनेने व थोर व्यक्तींच्या अल््तत्वाने भारलेले होते. जे. बी. कत पलानी, त्रव. दा. सावरकर हे त्याचे त्यावळेचे 
वसत्रतर्तहातले सहाध्यायी होते. वसत्रतर्तहातले त्रवत्रवध पक्षाांचे पुर्कते, नवीन आलेफया त्रवद्यार्थ्यांना आपफया 
पक्षात ओढण्याची त्रशक्त करीत असत. त्या मांर्ळींची त्रवत्रवध राजकीय, आर्थथक, सामात्रजक प्रश्नाांवर 
िर्ाजांर्ी चचा चालत असे. सुरुवातीला त्याच्या देशपे्रमी मनाचा कल झुांजार अशा त्रटळकपक्षाकरे् होता. 
पण वळेीच कारवारचे त्याचे रु्रू वामनराव दुभाषी याांनी त्याला पि पाठवनू सावध केले की, ‘त्रशक्षण सांपेपयंत 
कोणत्याही राजकीय पक्षात वाहवले जाऊ नये व जावयाचेच ठरवलेस तर त्रवचारपूवगक त्रनणगय घे.’ 

 
रु्रूच्या ह्या सूचनेचा पत्ररणाम त्याच्या आचरणात तत्काळ जरी जाणवला नसला तरी पण िोल 

कुठेतरी, प्रत्येक प्रश्नाकरे् तट्थपणे व ्वतांिपणे बघण्याची वतत्ती माि त्याच्यात रुजली असावी आत्रण 
त्यामुळे पदवी त्रशक्षणाच्या पढुील चार वषांत त्याच्या मनात वैचात्ररक मांथन सतत चालू रात्रहले. ्वतांि व 
तट्थबदु्धीने प्रत्येक त्रवचाराकरे् बघण्याची वतत्ती वाढफयाने कोणत्याच त्रवचारधारेकरे् तो सवग्वी ओढला 
रे्ला नाही. 

 
फर्गसन महात्रवद्यालयातला आणिी एक लाभ म्हणजे तेथील भव्य वाचनालय. तेथे त्याच्या 

वाचनाच्या आवर्ीला मुक्त वाटा लाभफया. र्ांभीर वाचन वाढू लार्ले. अत्रभयांता होण्याचे ्वपन पत्रहफयाच 
वषी मारे् पर्ले होते. तथात्रप जीवनात नेमके काय कराव ेह्याचा अद्याप त्रनणगय होत नव्हता. 

 
र्त्रणत हा त्याचा अत्यांत आवर्ता त्रवषय होता. त्यामुळे रगँ्लर पराांजपे याांचा तो आवर्ता त्रवद्याथी 

बनला. इांग्रजी व सां्कत त हे त्रवषयही त्याच्या आवर्ीचे होते. त्या काळात त्याने इांग्रजी वाचन िूप केले. 
टेत्रनसन हा त्याचा आवर्ता कवी. ् कॉटच्या कादांबऱ्यादेिील तो आवर्ीने वाचत असे. पण लवकरच लत्रलत 
वाङ्मयाकरू्न तो त्रनबांध ह्या वाङ्मयप्रकाराकरे् आकर्थषत झाला व तो वाङ्मयप्रकार शवेटपयंत त्याचा सवात 
आवर्ता रात्रहला. 

 
फर्गसन महात्रवद्यालयात असताना त्याने र्त्रणताप्रमाणे भौत्रतकत्रवज्ञान शािेतही प्रावीण्य सांपादन 

केले. त्रवशषेतः प्रयोर्त्रवज्ञानात तो फारच कुशल होता. हे कौशफय पुढील आयुष्यात नानाप्रकारे व्यक्त होत 
रात्रहले. पण आल््तकता, नाल््तकता, धमगपे्ररणा, सां्कत त्रत-अत्रभमान इत्यादीबद्दलच्या मनोमांथनाांमुळे त्या 
प्रकारचे वाचन वाढत रे्ले. त्रवचार बदलत रे्ले व शवेटी त्रवज्ञानशािा सोरू्न तो तत्त्वज्ञानाकरे् वळला. 

 
त्यावळेी इांटरला असलेफया अभ्यासत्रवषयाांत तकग शास्त्र हा एक त्रवषय होता. त्यातूनही तत्त्वज्ञानाची 

आवर् वाढीस लार्ली. जीवनाचा वधे घेण्याच्या त्रकतीतरी त्रवचारप्रणाली आजपयंत जर्ात त्रवकत्रसत झाफया 
आहेत, हे जसेजसे लक्षात येऊ लार्ले तसेतसे, त्या सवग जाणून घेतफयािेरीज त्रशक्षणाला िऱ्या अथाने 
पूणगता येणार नाही असे त्याला वाटू लार्ले आत्रण पत्ररणामतः दत्तनेू तत्त्वज्ञान त्रवषय घेऊन बी. ए. होण्याचा 
त्रनणगय घेतला. 

 
क्वत्रचत काळी त्याच्या मनात नोकरी करून सुिाने जीवन व्यतीत कराव ेअसा त्रवचार र्ोकावत असे. 

पण देशभक्तीने भारलेले त्याचे मन प्रश्न करी- आपफया देशाच्या शिूची चाकरी करायची?- पण देशाला 
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त्रवद्वान, अनुभवी लोकही हवतेच की? तो ्वतःचीच समजूत काढत असे. पण शवेटी त्याच्या मनातील 
देशभक्तीचा त्रवजय झाला. “असे काही केले तर आपण आपफयाच नजरेत हीन ठरू” ही जाणीव झाफयाने 
त्याने त्रनग्रहाने नोकरीचा व पयायाने ल््थर सुिासीन आयुष्याचा त्रवचार सोरू्न त्रदला. 

 
ह्याच सुमारास एक महत्त्वाचे ल््थत्यांतर त्याच्या मनोभतू्रमकेमध्ये झाले. त्रकशोरवयापासूनच त्याचे मन 

त्रटळकभक्तीने भारलेले होते. लोकमान्सयाांच्या जहालपांथाकरे् त्याचा कल झुकलेला होता. पण त्या वळेी 
त्रवलायतेतून त्रनघणारे राष्रीय कॉांगे्रसचे मुिपि ‘इांत्रर्या’ फर्गसन कॉलेजमध्ये येत होते. त्याच्या वाचनात ते 
पि येऊ लार्ले. त्यात नामदार र्ोपाळ कत ष्ण र्ोिफयाांचे त्रवचार व भाषणे छापून येत असत. त्यातून 
जाणवणारी र्ोिफयाांची देशत्रहताची कळकळ व त्रनिळ प्रामात्रणक बुद्धी त्याला प्रभात्रवत करू लार्ली. 
कोणत्याही त्रवषयावरील र्ोिफयाांची अभ्यासपत्ररपूणग, सवांर््पशी भाषणे ऐकण्यासाठी इतर नेतेच काय पण 
इांग्रज अत्रधकारीही उपल््थत राहतात हे कळफयावर तर त्याचे र्ोिफयाांत्रवषयीचे आकषगण अत्रधकच वाढले. 
ह्या व्यक्तीचा पत्ररचय व्हावा असे त्याला तीव्रपणे वाटू लार्ले. योर्ायोर्ाने त्याच सुमारास र्ोिफयाांचे फर्गसन 
कॉलेजात भाषण झाले. त्याांची प्रसिर्ांभीर मूती, सां्कारसांपि भाषा, त्रब्रत्रटशाांच्या कुत्रटल राजनीतीवर सौम्य 
पण नेमकेपणाने प्रहार करण्याची पद्धत त्याच्या मनःप्रवततीला अत्रतशय त्रभर्ली. हा एक सामान्सय राजकारणी 
नव्हे तर देशाच्या भत्रवष्यकालीन त्रहताचा त्रवचार करणारा थोर मुत्सद्दी आहे अशी त्याची िािी पटली. तथात्रप 
राजकारणाला अध्याल्त्मक पाया देण्याची व देशाच्या मुल्क्तसांग्रामात आम जनतेच्या सहभार्ाची र्ोिफयाांची 
भतू्रमका त्याला त्या वळेी नीट समजू शकली नाही. देशसेवा हे व्रत मानून, असकचन अव्थेत, पत्ररश्रम व 
अिांर् उद्योर् करत साधे जीवन व्यतीत करण्याचा आदशग त्यावळेी त्याला भावला नाही. माि ह्या भाषणातून 
त्याच्या मनात नकळत पर्लेले बीज पुढे र्ाांधीजींच्या सहवासात तरारून आले. 

 
त्यावळेी त्याचे मन जरी इतर युवकाांप्रमाणेच, ताठ मानेने कारावास भोर्णाऱ्या व सुटून आफयाबरोबर 

‘पुनि हत्रर ॐ’ म्हणून इांग्रजी सते्तशी सांघषाला उभ्या ठाकलेफया त्रटळकाांच्या शौयग, धैयग, त्रवद्वत्ता, देशप्रीती, 
त्यार् इ. रु्णाांमुळे प्रभात्रवत झाले होते, तरी त्रटळकाांचे समाजसुधारणेबाबतचे पारांपात्ररक धोरण व भतू्रमका 
त्याला रुचत नव्हती. त्याला राजकीय व सामात्रजक दोन्सही के्षिात सारख्याच त्रनभगयपणे व तत्त्वत्रनष्ठेने 
्वातांत्र्यवादी त्रवचार माांर्णारा नेता देशाला त्रमळावा असे वाटत होते. ती काळाची र्रज होती व म्हणून तसा 
नेता ह्या देशाला नक्कीच लाभेल असा त्रवर्श्ास सिोल त्रवचाराांती त्याला वाटू लार्ला होता. 

 
त्याच सुमारास काही काळ तो प्राचायग र. पु. पराांजपे ह्याांच्या बुत्रद्धवादी प्रभावािाली येऊन पािांर्ी 

बनला होता. तथात्रप रानरे्, भाांर्ारकर व त्रववकेानांद ह्या तीन ऋत्रषतुफय युर्पुरुषाांच्या त्रवचाराांचा पत्ररचय 
होऊन वळेीच तो सावरला. आपफया ह्या पत्ररवतगनात्रवषयी त्याने पुढे एक पिात उल्लेि केला आहे— 

 
“बदु्धीची उपासना वाढफयामुळे नाल््तकता व सांशयवाद याांनी घेरले....पूवगपीत्रठका चाांर्ली 

असफयामुळे नाल््तकता व सांशयवाद याांचा पुष्कळच फायदा झाला.... यथाकाळी पुन्सहा धार्थमक भतू्रमकेवर 
आलो... लहानपणीची धार्थमकता काहीशी आचारात्मक व भात्रवक ्वरूपाची होती. नैत्रतक जीवनाची महती 
त्या वळेी साक्षात झाली नव्हती. आता नैत्रतक व आध्याल्त्मक जीवन हेच जीवनसवग्व झाले आहे.” 

 
तसा तो कमगकाांर् करणारा कधीच नव्हता. पण जीवनातील शार्श्त मूफये तो मानत होता. 

ईर्श्रभक्तीचा सां्कार त्याच्या मनावर होता. याच सुमारास न्सया. रानड्याांची धार्थमक प्रवचने त्याच्या वाचनात 
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आली. भौत्रतक सत्य व नैत्रतक सत्य ह्यातील भेद रानड्याांनी इतका सुबोधपणे ्पष्ट करून दाित्रवला होता 
की तो समजून घेताना त्याची नाल््तकता त्रवरघळून रे्ली. मानवी बुद्धीला मयादा असतात. भौत्रतक सतष्टीच्या 
पलीकरे् जी एक भावनात्मक सतष्टी असते त्रतथपयंत ती पोहोचू शकत नाही, हे त्याच्या त्रववकेबुद्धीला जाणव ू
लार्ले. देव असेल वा नसेल पण श्रद्धापूवगक प्राथगना केफयास मनाच्या शक्ती वाढू शकतात, हा त्रवर्श्ास 
त्याच्या मनात त्रनमाण झाला. त्यामुळे न्सया. रानड्याांत्रवषयी त्याला त्रनताांत आदर वाटू लार्ला. 

 
पुढे १९४२ मध्ये न्सयायमूती रानरे् याांची जन्समशताब्दी साजरी करावी व आपफया भल्क्तभावाला मूतगरूप 

द्याव ेम्हणून दत्तनेू िूप पुढाकार घेतला होता. तथात्रप चलेजाव चळवळीच्या धामधुमीत त्याची िटपट सफल 
झाली नाही ह्याचा त्याला शवेटपयंत िेद वाटत रात्रहला. 

 
ह्याच काळात त्याच्यावर प्रभाव टाकून रे्लेली दुसरी थोर व्यक्ती म्हणजे र्ॉ. भाांर्ारकर. त्याांच्या 

भाषणातून भल्क्तमार्ाचे ममग त्याच्यापुढे उलर्र्ले. भल्क्तमार्ग हा पारमार्थथक प्रापतीसाठी नसून ऐत्रहक जीवन 
अत्रधक उित करण्यासाठी असतो, हे लक्षात आफयावर त्याला सांतसात्रहत्यवाचनाची र्ोर्ी लार्ली व ती 
जन्समभर त्रटकली. जीवनाचा आध्याल्त्मक पाया भक्कम करण्याची इच्छा वाढली. 

 
त्याच्यावर प्रभाव टाकणारे त्रतसरे व्यल्क्तमत्त्व म्हणजे ्वामी त्रववकेानांद. त्रववकेानांदाच्या त्रशकार्ो 

धमगपत्ररषदेतील परा्माचे कौतुक बालपणी घरात ऐकलेले होते. १८५७ च्या अयश्वी सांग्रामानांतर िचनू 
रे्लेफया भारतीय मानत्रसकतेला ह्या त्रदल्ग्वजयामुळे केवढा आत्मत्रवर्श्ासाचा व अत्रभमानाचा आधार त्यावळेी 
लाभला होता. आता त्याने रानरे्-भाांर्ारकराांच्या जोर्ीने त्रववकेानांदाच्या ग्रांथाचे वाचन सुरू केले. भक्ती, 
सदाचार, मानवता, तेजल््वता आदी रु्णाांनी मांत्रर्त असा कमगकाांर्ाच्या पफयार्चा त्याांनी दाित्रवलेला 
सहदुधमग त्याला अत्रतशय भावला. अध्यात्म व देशभक्ती ह्याांचा त्रववकेानांदाांनी साधलेला समन्सवय तर अत्रभनवच 
होता. 

 
‘मानवी मन ही एक अथाांर् शक्ती आहे. आपफया तत्त्वासाठी जर्ाच्या त्रवरोधात ठामपणे उभे राहण्याचे 

सामर्थ्यग त्रतच्यात आहे. ही मनःशक्ती हेच ईर्श्री तत्त्व आहे व ती त्रवकत्रसत करणे हे मानवाचे सवोच्च ध्येय 
आहे—’ हे त्रववकेानांदाांचे त्रवचार दत्तचू्या मनावर त्रचरांतन ठसा उमटवणारे ठरले. आत्मत्रनष्ठा म्हणजेच 
ईर्श्रत्रनष्ठा व जीवनत्रनष्ठा – ह्याचा त्याला साक्षात्कार झाला. 

 
त्रववकेानांदाांचे चत्ररि व भत्रर्नी त्रनवते्रदता याांचे लेिन वाचनू त्याला भारतीय सां्कत तीच्या श्रेष्ठत्वाची 

िािी पटली. ही अध्यात्मात्रधत्रष्ठत सां्कत तीच भत्रवष्यात त्रवर्श्ाला पथदशगक ठरणार आहे हा त्रवर्श्ास दृढ होत 
रे्ला. म्हणूनच त्याने भारतीय इत्रतहास, समाजशास्त्र, सात्रहत्य, सां्कत ती ह्या साऱ्याांचा हळूहळू पुष्कळ अभ्यास 
केला. 

 
त्रववकेानांदाांनी सहदुधमाचे उपत्रनषदप्रणीत जे भव्य रूप ्पष्ट करून दािवले त्या प्रभावातच पढेु 

रवीन्सद्रनाथ, श्री अरसवद व महात्मा र्ाांधी ह्या तीन भारतभाग्यत्रवधात्या महान व्यक्ती त्रवकत्रसत झाफया असे 
मानले जाते. त्याांपैकी रवींद्रनाथ व महात्मा र्ाांधी ह्या दोघाांचा त्रनकट सहवास व सां्कार पुढे त्याला लाभला. 
ह्याांच्यामुळेच त्याला बाह्यजर्त, त्याचे रु्णधमग त्रवसरून, इतकेच नव्हे तर ् वतःलाही त्रवसरून, व्तूचे त्रनिळ 
रूप शोधण्याचा छांद लार्ला. व्तूच्या अन्सतः्वरूपदशगनाने लाभणारी आनांदाव्था त्याने अनुभवली. 
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“आपण जे जीवन जर्तो, पाहतो जे केवळ वरवरचे रूप आहे. िरे जीवन त्यापेक्षा िूप सिोल आहे, 

याची जाणीव मला झाली. ह्या पारमार्थथक बोधावा्थेमुळे पुढे त्रकतीही मानत्रसक आघात झाले, 
त्रवचारपत्ररवतगने झाली तरी र्ाभ्यातली पारमार्थथकता कधी ढळली नाही.” असे त्याने त्रलहून ठेवले आहे. 

 
ह्याच सुमारास १९०५ मध्ये बांर्ालची फाळणी झाली. त्रटळकाांच्या अग्रलेिाांनी तरुणाांची अांतःकरणे, 

त्रब्रत्रटशाांच्या कुत्रटल राजनीतीत्रवरुध्द पुन्सहा िवळून उठली. ्वातांत्र्यासाठी वाटेल ते बत्रलदान करण्यास ते 
त्रसद्ध झाले होते. 

 
अशा तपत वातावरणात दत्तनेू ्वतःच्या जीवनत्रवषयी एक महत्त्वाचा त्रनणगय घेतला. त्याबाबत त्याने 

्वतःच्या दैनांत्रदनीत केलेली नोंद अशी आहे— 
 

“इतःपर मी माझे सांपूणग जीवन कोणत्या ना कोणत्या देशत्रहतकारक कायात व्यतीत करीन. ्वतःचा 
असा वरे्ळा व्यवसाय करणार नाही.” 

 
ह्याच काळात आणिी एक लहानसा अध्याय त्याच्या जीवनात घर्ला. फर्गसनच्या वसत्रतर्तहातील 

त्याचे सहाध्यायी त्रव.दा. सावरकर याांच्याशी त्याची मिैी जुळली. दोघेही राजकारणात त्रटळकाांचे भक्त व 
समाजकारणात आर्रकराांचे अनुयायी, वांर्भांर्ाच्या त्रनणगयाने िवळलेले; त्यामुळे त्रवदेशी कापर्ाची होळी, 
दारुबांदीसाठी त्रपकेसटर् इ. चळवळीत ते सत्र्यपणे सहभार् घेऊ लार्ले. ह्या त्रनत्रमत्ताने त्याला ्वदेशीचे 
व्याख्याते व भारतीय सां्कत तीचे पुर्कते, कुमार आनांद्वामी याांच्या पु्तकाांचा पत्ररचय झाला. त्यातून 
त्याला ् वदेशी-आांदोलनाच्या िऱ्या अथाची जाण आली. ् वदेशीचा पुर्कार म्हणजे ग्रामोद्योर्ाांना प्रोत्साहन 
देणे, पयायाने याांत्रिकीकरणाला थोपत्रवणे हे होय, हे त्याच्या लक्षात आले. 

 
पुढे रवींद्रनाथाांनी ‘श्रीत्रनकेतन’ या नावाने ग्रामोद्योर्ाांना प्रोत्साहन देणारी सां्था भक्कम साा्ं कत त्रतक 

पायावर उभी केली, त्यामारे् हीच र्ोळस जाणीव होती. 
 
१९०५ ते १९०७ हे दोन वष ेदत्त ूबी. ए.चा अभ्यास करता करताच अशा त्रवत्रवध चळवळींत रु्ांतला 

होता. अशा तऱ्हेने भोवतालचे सामात्रजक व राजकीय वातावरण, व्यक्ती, प्रसांर्, त्रवचारधारा ह्या सवांतून 
त्याची त्रवत्रशष्ट त्रदशनेे घर्ण होत होती. 

 
परांतु सावरकराांबरोबरच्या चळवळीत तो फार काळ त्रटकू शकला नाही. जीवनाच्या प्रारांभीच त्याच्या 

दुभाषीरु्रुजींकरू्न त्याला तट्थ त्रवचाराांचा मांि त्रमळाला होता. त्यानुसार तो जेव्हा ्ाांत्रतकारकाांच्या 
दहशतवादी कत तींचा त्रवचार करू लार्ला, तेव्हा त्याला त्यातील अपुरेपणा, दूरदृष्टीचा अभाव जाणव ूलार्ला. 
मूठभर अत्रधकाऱ्याांच्या हत्येमुळे इांग्रज सरकार घाबरून त्रनघून जाईल हे काही त्याला पटत नव्हते. १८५७च्या 
समराचा केवळ र्ौरव म्हणनू वापर न करता, त्यातील अपयशाचा त्रचत्रकत्सकपणे शोध घ्यायला हवा असे 
त्याला वाटे. भरपूर सैन्सय व शौयग असूनही आपण युद्ध हरलो. त्यामार्ची कारणपरांपरा शोधताना त्रश्त, 
एकता, दूरदृष्टी या तीन र्ोष्टींचा अभाव व भारतीय जनतेची त्रनल्ष््य सहानुभतूी इ. उत्रणवाांवर त्याने आपफया 
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अभ्यासातून अचूक बोट ठेवले. शवेटी आपली भतू्रमका ्पष्टपणे माांर्णारे परिर् पि त्याने सावरकराांना 
पाठवले. त्यात समकालीन ्ाांत्रतकारकाांच्या प्रयत्नाांबद्दल त्रलत्रहले आहे— 

 
“१८५७च्या समराचे वळेी सहदु-मुल््लम याांचे ऐक्य तरी होते. आज तेवढे आहे का? तेव्हा राजेरजवारे् 

समरात सहभार्ी होत होते. आज तसे होताहेत का? नसेल तर का नाहीत? ह्याची उत्तरे शोधायला हवीत. 
अशा प्रश्नाांचे सचतन करून त्यावर उपाय शोधण्याची इांग्रजाांची वतत्ती आपण उचलायला हवी. ्ाांतीसाठी 
धमाचा उपयोर् पण फारसा सफल होणार नाही. कारण सहदू मानत्रसकता पत्ररल््थतीशी जुळवनू घेणारी 
असफयाने राष्रीय उत्थापनाला उपयुक्त नाही. जाज्ज्वफय देशात्रभमान, आत्यांत्रतक त्यार्, ‘करेंरे् या मरेंरे्’ ही 
दृढत्रनष्ठा एवढे ्ाांतीला पुरेसे नाही. ज्याांच्याशी मुकाबला करायचा त्याांचे बल त्रकती, आपले त्रकती? आपफया 
अपुऱ्या बलाचा पूणग उपयोर् करण्यासाठी नेत्याांमध्ये जे योजनाकौशफय हव,े सवग दलात जे सहकायग हव े
त्याचा पण मला अभाव त्रदसतो. म्हणनू इतःपर मी दलात राहू इल्च्छत नाही.” 

 
इतका ्वच्छ त्रवचार करून दत्त ू्ाांत्रतकारक दलातून दूर झाला. पण मर् आता नेमके काय कराव े

असा सांदेह त्याच्या मनात त्रनमाण झाला. देशकायासाठी जीवन वाहायचा त्रनिय तर पक्का होता. पण त्यासाठी 
ठोस रचनात्मक कायग काय कराव े हे सुचत नव्हते. अशा मनाच्या सांदेहाव्थेत पनु्सहा त्रववकेानांद त्याला 
मार्गदशगक ठरले. त्याांचे एक अप्रकात्रशत पि त्याच्या हाती आले. पिात त्रववकेानांद म्हणतात, ‘देशोद्धाराचा 
मी िूप त्रवचार केला. दरवळेी मी एकाच त्रनणगयाप्रत आलो की त्रशक्षण हाच देशोद्धाराचा एकमेव मार्ग आहे.” 

 
त्रववकेानांदाांचे हे पि वाचून त्याला जणू त्रदशाच सापर्ली. आपले भावी जीवन त्रशक्षणकायात वचेायचे 

असे त्याने ठरवले. अरसवदबाबूांच्या जीवनातूनही हाच त्रनष्कषग त्याला लाभला होता. देशकायात, 
्ाांतीइतकेच त्रशक्षणाचे महत्त्व अरसवदबाबू मानत होते आत्रण म्हणनूच बर्ोद्याची नोकरी सोरू्न ते ्वतः 
कलकत्याच्या नॅशनल ् कूल या राष्रीय सां्थेत रुजू झाले होते. दत्तनेू पण ठरवले की भारताची पारतांत्र्यातून 
सुटका करण्यासाठी, ्वतःला सवगप्रथम शकै्षत्रणक कायाला वाहून घ्यायचे. अध्यापनकायग व्रत म्हणनू 
्वीकारायचे. त्याचा हा त्रनणगय झाला तेव्हा त्याची बी. ए. ची परीक्षा जवळ आली होती. त्या काळी 
पदवीपरीके्षत पत्रहला वर्ग त्रमळवणे प्रत्रतष्ठेचे मानले जाई. त्याला ते मुळीच कठीण नव्हते. पण देशसेवसेाठी 
थोरे् माकग  कमी पर्ले तरी फारसे त्रबघर्त नाही, हा लोकमान्सयाांचा त्रवचार त्याला पटला होता. म्हणून 
पत्रहफया वर्ाच्या मारे् न लार्ता त्याने परीक्षाकाळातसुद्धा देशकायग चालू ठेवले. दोन तासात बी. ए. चे पेपर 
सोर्वायचे व उरलेला एक तास त्रबत्रपनचांद्र पालाांच्या व्याख्यानपुल््तकाांची त्रव्ी करायची. त्या त्रव्ीवर 
त्रमळालेले कत्रमशनही त्याने, मात्रणकतोला केसमध्ये पकर्फया रे्लेफया अरसवदबाबूांच्या बचावासाठी 
चाललेफया िटफयाला मदत म्हणून पाठवले. 

 
परीक्षा आटोपली. (१९०८) जीवनाचा मार्गदेिील त्रनत्रित झाला. अज्ञान, रोर्राई, अांधश्रद्धा 

इत्यादींच्या दुःिपरांपरेतून भारतीयाांची सुटका करण्यासाठी त्रशक्षण हाच उत्तम उपाय आहे. पण हे शकै्षत्रणक 
कायग नेमके कसे करायचे? त्यासाठी अध्यापन करायचे की पिकात्ररता? याचा त्रनणगय होईना. तेव्हा 
मार्गदशगनासाठी तो लोकमान्सयाांकरे् रे्ला. त्रटळकाांनी त्याला त्रशक्षणकायासाठी दोन्सही मार्ग अनुसरण्याचा 
सल्ला त्रदला. बालपणापासून त्रमिाांना त्रशकवण्याचा सराव तर होताच. पण पिकात्ररतेचा काहीच अनुभव 
नव्हता. म्हणनू मर् त्रटळकाांनीच त्रशफारसपि देऊन त्याला न. सच. केळकराांकरे् पाठवले. केळकराांनी त्याला 
‘मराठा’त रुजू करून घेतले. केळकराांच्या त्रनकट सहवासात त्याांच्या त्रवद्याव्यासांर्ाचा व रत्रसकतेचा प्रभाव 
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त्याच्यावर पर्ला. तो तेथेच कायम रात्रहला असता तर, “कालेलकर हे महाराष्रातील मोठे पिकार, 
सांपादक, लेिक, थोर त्रशक्षक आहेत” अशी त्याची प्रत्रतमा उजळत रे्लीही असती. 

 
त्रनयती त्याहून मोठी ्वपने पाहत असावी. त्याच्या कततगत्वत्रवलासासाठी त्रतने राष्रीय मांचाची योजना 

करून ठेवली होती. म्हणूनच की काय. ‘मराठा’ मधील कामाला सुरुवात करून एक-दोन मत्रहने होतात न 
होतात तोच आपफया आईला क्षयाची बाधा झाफयाचे कळफयामुळे माततभक्त दत्त ूनोकरीचा तात्काळ राजीनामा 
देऊन आईची सेवा करण्यासाठी बेळर्ावी परतला. 

 
इांत्रजत्रनअर बनून नद्याांवर पूल, जांर्लातून र्ते बाांधून पसेै कमावण्याचे ्वपन रांर्वत दत्त ूपुण्याला 

आला होता. ह्या व्यवसायात ठेकेदाराकरू्न पसेै िाल्ले जात असले तरी त्यात, फारतर परकीय सरकारला 
फसवफयासारिे होईल, आपफया प्रजेची छळवणूक काहीच नाही, असे तकग ट मनाशी रचत होता व त्याद्वारे 
‘अधमातसुद्धा आपण धमगबदु्धीला अवकाश देत आहोत’ असा भाबर्ा अत्रभमान बाळर्त होता. 

 
असा हा दत्त ूपुण्यातील चार वषांच्या वा्तव्याने पार बदलून रे्ला. 
 
‘्मरणयािे’त म्हटफयाप्रमाणे ह्या चार वषात त्याला सामात्रजक, धार्थमक, राजकीय जीवनाचे 

आकलन झाले. जीवनाच्या अनेक अांर्ोपाांर्ाांच्या बाबतीतले त्याचे आदशग कमीअत्रधक प्रमाणात ्पष्ट झाले. 
 
थोर्क्यात त्रवद्याथीदशा ओलाांरू्न दत्त ूआता एक प्रर्फभ तरुण बनला होता. 
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२. 
ध्येयशोध 
 

आपफया अध्यापनव्रताच्या प्रारांभकाळीच म्हणजे १९०८ साली आईच्या आजाराची वाता कळून दत्त ू
त्रतच्या सेवसेाठी बेळर्ावला परत आला. त्याच्या आईला क्षयरोर् झाला होता. तसा तो रोर् त्याच्या घराण्यात 
अनुवांत्रशक होता. त्यामुळे आईची सेवा करताना त्याला पण तो रोर् होईल अशी शक्यता र्ॉक्टराांनी बोलून 
दािवली व उपाय म्हणून अांर्ी िाण्यास साांत्रर्तले. पण माांसाहार न करण्याचा त्याचा त्रनधार असफयाने त्याने 
तो सल्ला मानला नाही. आईची सेवा करण्यासाठी, त्रतच्याजवळ राहण्याचे त्याने त्रनत्रित केले. 

 
इथून त्याचे ‘दत्त’ूहे रूप मारे् पर्ले आत्रण तो ‘कालेलकर’ म्हणून ओळिला जाऊ लार्ला. 
 
त्यावळेी त्रटळकाांचा उजवा हात मानले रे्लेले र्ांर्ाधरराव देशपाांरे् बेळर्ावमध्ये राहून लोकजार्ततीचे 

कायग करत होते. साहत्रजकच कालेलकराांचे त्याांच्या दलात येणेजाणे सुरू झाले. त्याांची बुत्रद्धमत्ता, दृढत्रनियी 
वतत्ती व अफाट वाचन ह्याचा अांदाज येताच, र्ांर्ाधररावाांनी राष्रीय वततीने ्थापन झालेफया र्णेश त्रवद्यालय 
नामक शाळेत हेर्मा्तर म्हणून त्याांची त्रशफारस केली व ते त्रतथे रुजू झाले. अशा प्रकारे पत्रहफयाच नोकरीने 
ते महाराष्रातील ‘राष्रीय त्रशक्षणा’शी त्रनर्त्रर्त झाले. पुढे ते राष्रीय त्रशक्षणाचे पुर्कते व योजनाकार बनले. 
एक उच्च दजाचे त्रशक्षणतज्ज्ञ म्हणून नावाजले रे्ले. बेळर्ावची शाळा ही त्या साऱ्याांची र्ांर्ोिी ठरली. 

 
ह्याच सुमारास त्याांचा ‘नारे्शराव रु्णाजी’ या सात्रहत्यपे्रमी व्यक्तीशी सांपकग  आला. दोघे त्रमळून 

सांतसात्रहत्याचा तसेच त्रववकेानांद व ्वामी रामतीथग ह्याांच्या सात्रहत्याचा अभ्यास करू लार्ले. ्वामी 
रामतीथांचे लेि वाचण्याचा एक पत्ररणाम म्हणजे, त्रहमालयाचे आकषगण त्याांच्या मनात त्रनमाण झाले. 
आयुष्यात एकदा तरी त्रहमालयाचे समग्र दशगन घेतले पात्रहजे, ही उत्कट इच्छा त्याांच्या मनात रुजली. 

 
इकरे् आजारी आईची सेवा चालू होतीच. रािी आईच्या जवळ जार्त असताना वत्रर्लाांना वततपिे 

वाचून दािवीत असत, त्यातील इांग्रजी अत्याचाराच्या बातम्या समजावनू देत असत. त्या ऐकताना, त्या 
अन्सयायाला कुणीतरी जाब त्रवचारलाच पात्रहजे असे वर्ील म्हणत. ही सांधी साधून कालेलकराांनी आपले 
देशसेवचेे ध्येय वत्रर्लाांना साांर्ून टाकले व त्यासाठी त्याांच्याकरू्न अनुमती त्रमळवली. 

 
आता ते मोकळेपणाने र्ांर्ाधरपांताांच्या त्रवत्रवध उप्मात सहभार्ी होऊ लार्ले. १९०८ साली 

र्ाांधीजींच्या दत्रक्षण आत्रिकेतील मजुराांसाठी चालवलेफया चळवळीला पासठबा देण्यासाठी सभा झाली. तेव्हा 
कालेलकराांनी र्ाांधीजींवर भाषण केले. त्यावळेी, पुढे आपफया जीवनाचे सुकाणू आपण ह्या महापुरुषाच्या 
हाती देणार आहोत ह्याची त्याांना कफपनाही नव्हती. 

 
र्ांर्ाधरपांताांबरोबर काम करण्यामुळे पोत्रलसिाते कालेलकराांकरे् सांशत्रयत नजरेने पाहू लार्ले होते. 

त्यामुळे त्याांचे सासरे जरा काळजीत पर्ले. पण जावयाजवळ तसे काही म्हणण्याचे धार्स त्याांना होईना, 
कारण कालेलकर अत्रतशय ्पष्टवक्ते होते. त्यामुळे, सासरे त्याांना जरा त्रबचकून असत. म्हणून मर् त्याांनी 
व्याह्याांजवळ आपले भय बोलून दाित्रवले. तेव्हा जन्समभर इांग्रजाांची चाकरी करणाऱ्या बाळकत ष्णपांतानी 
तात्काळ उत्तर त्रदले, ‘माझा मुलर्ा बतु्रद्धमान आहे. उच्च त्रशक्षण, लेिन, व्याख्याने ह्याद्वारे त्याने आपले कतुगत्व 
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त्रसद्ध केले आहे. इतके असून आईबापाांची त्रनरलस सेवा करतो.. मत्रहना दोनशे-अर्ीचश े त्रमळवणे शक्य 
असताना ध्येयासाठी त्याने मत्रहना आठ रुपये पर्ाराची नोकरी ्वीकारली. तो जे करतो ते वाईट असे तर 
तुम्हीपण म्हणू शकणार नाही. आम्ही आमच्या काळाच्या आदशांप्रमाणे जर्लो. नवी त्रपढी आपफया नव्या 
आदशांनुसार काम करते आहे. आपले आदशग त्याांच्यावर लादणे उत्रचत होणार नाही—’ 

 
वत्रर्लाांचा मुलावरचा त्रवर्श्ास, त्याच्या कायाला पासठबा, त्याच्यात्रवषयीचा अत्रभमान सवगच ह्या 

उत्तरातून प्रतीत होते. 
 
पण ज्यासाठी नोकरी सोरू्न कालेलकर बेळर्ावी परतले त्या माततसेवलेा माि यश आले नाही. १८ 

जून १९०८ रोजी त्याांची आई त्रनवतगली. ते फार िचनू रे्ले. आता त्याांचे बेळर्ावात लक्ष लारे्ना. शाळेतील 
वातावरण पण र्ढुळले होते. राष्रीय वतत्तीच्या नावािाली परांपरात्रप्रय, सांकुत्रचत वतत्ती वाढीस लार्ली होती. 
पत्ररणामी त्याांनी ही शाळा सोरू्न मुांबईस जाऊन वत्रर्लाांच्या इच्छेनुसार एल. एल. बी. करायचे ठरवले. 
त्रर्रर्ावात एक िोली घेऊन ते राहू लार्ले. त्रतथे समोरच प्राथगना समाजाची इमारत होती. साहत्रजकच त्रतथे 
चालणाऱ्या सभा-व्याख्यानाांना ते हजेरी लाव ूलार्ले. 

 
त्याच सुमारास लोकमान्सय त्रटळकाांना राष्रद्रोहाच्या नावािाली सहा वषांची कारावासाची सजा 

झाली. त्याांनी सुरू केलेले ‘राष्रमत’ नावाचे दैत्रनक काही देशभक्त तरुण तन मन धन अपगण करून चालवीत 
होते. कालेलकराांनी एकदा अ्पतश्यता त्रनमूगलनासांबांधी मुांबईत झालेफया एका सभेचा वतत्तान्सत ‘राष्रमत’करे् 
पाठवला होता. तेव्हापासून ते पण त्या वततपिात सामील झाले. तेथील त्यार्ी, सहकायगपूणग, राष्रत्रनष्ठ 
वातावरण कालेलकराांना िूप आवर्ले. लवकरच त्याांनी एल.एल.बी. चा त्रवचार सोरू्न त्रदला. ‘राष्रमत’चे 
ध्येय राजकीय ्वतांत्र्याइतकेच समाजसुधारणेचे, अांत्यजोद्धाराचे देिील होते. कालेलकराांचे ‘राष्रमत’ 
त्रवषयीचे पे्रम वाढत्रवण्यास हेही कारणीभतू झाले. 

 
‘राष्रमत’च्या मठीत, कालेलकराांचा अनेक मोठ्या व्यक्तींशी घत्रनष्ठ सांबांध जुळला. त्यात न. सच. 

केळकर, काकासाहेब िात्रर्लकर आदी व्यक्ती तर होत्याच; पण आणिी एका व्यक्तीचा,्वामी आनांदानांद 
याांचा त्याांच्या जीवनात प्रवशे झाला. त्याांची मिैी पढेु िूप त्रजवाभावाची झाली. ‘राष्रमत’ बांद पर्फयावर 
कालेलकराांबरोबर तेही बर्ोद्याला रे्ले. त्याांच्यामुळेच कालेलकराांना त्रहमालयाची यािा घर्ली. पढेु दोघेही 
र्ाांधीजींच्या आश्रमात सामील झाले. त्याांच्यात्रवषयी कालेलकर पुढे म्हणत, “माझी जी पु् तके लोकत्रप्रय 
झाली ती ्वामींमुळेच त्रलहून झाली. ्वामींनी माझ्यावर जेवढे पे्रम केले तेवढे कुणीच केले नसेल.” 

 
रु्रु्थानी मानलेफया र्ांर्ाधरपांताांत्रवषयी देिील कालेलकर अत्यादराने म्हणत,“्वतःबद्दल 

आत्मत्रवर्श्ास नसणे ही एक फार धोकादायक ल््थती आहे. त्यापासून मला वाचवण्याचे काम र्ांर्ाधरपांतानी 
केले. माझ्या सेवाजीवनाच्या आरांभीच माझा माझ्यावरचा त्रवर्श्ास त्याांच्यामुळे वाढला.” ह्या ‘राष्रमत’च्या 
मठीत त्याांना आयुष्यातील आश्रमजीवनाचा पत्रहला अनुभव त्रमळाला. माि इथे कपरे् धुणे, सांर्ाससफाई 
याबाबत त्रशत्रथलता होती. कालेलकराांना ती रुचेना. त्याांनी ्वतः ती कामे करायला सुरुवात केली. 
पत्ररणामतः ‘राष्रमत’ मध्ये त्रश्त व ्वावलांबन आले. यावरून सहसेतील फोलता, ्वच्छता, ्वावलां बन, 
श्रमप्रत्रतष्ठा, अांत्यजोद्धार इ. अनेक बाबतीत कालेलकराांची प्रवतत्ती र्ाांधीत्रवचाराांशी मुळातूनच कशी 
त्रमळतीजुळती होती हे लक्षात येते. 



 

अनुक्रमणिका 
 

 
्ाांत्रतकारकाांच्या वाढत्या कारवाया व ्ाांत्रतकारकाांना मदत करण्याचे ‘राष्रमत’चे धोरण, ह्यामुळे 

सरकारची व्दृष्टी ‘राष्रमत’वर पर्ली. तर्जोर्ी करून कसेबसे त्रटकवनू धरण्यापेक्षा बांद पर्लेले बरे, 
असे कालेलकाराांसह सवग तरुण कायगकत्यांचे मत पर्ले व शवेटी १९१० मध्ये ‘राष्रमत’ बांद पर्ले. पण इतके 
त्रदवस त्रतथे राहणाऱ्या सवांना िूप मोठे त्रशक्षण देणारे ते एक कत त्रतशील त्रवद्यालय ठरले. त्रतथफया ग्रांथालयाने, 
त्रतथे चालणाऱ्या चचांनी, राष्रत्रहताच्या कामाांनी कालेलकराांना अत्रधकच अनुभवसांपि केले. 

 
सुदैवाने ‘आता पुढे काय’ असा प्रश्न पर्ण्यापूवीच एक त्रदवस बर्ोद्याचे केशवराव देशपाांरे् त्रतथे 

आले. बर्ोद्यात त्याांनी अरसवद घोषाांच्या पे्ररणेने, राष्रीय त्रशक्षण देणारी ‘र्ांर्नाथ भारतीय त्रवद्यालय’ ही शाळा 
सुरू केली होती. त्याांना चाांर्ला मुख्याध्यापक हवा होता. म्हणून ते कालेलकराांना बोलवावयास आले होते. 
कालेलकराांनी अथात तत्काळ होकार त्रदला. त्याांचे अध्यापनाचे ध्येय तर ह्यात साध्य होणार होतेच. पण 
आणिीही एक प्रबळ त्रवचार त्यामारे् होता. ते म्हणतात— 

 
“भारतात सांकुत्रचत प्राांतीयतेचा रोर् फार पसरला आहे. त्यामुळे एवढ्ा मोठ्या राष्रात फुटीरता 

वाढीस लार्ली आहे. हा प्राांतीयतेचा रोर् नष्ट करावयाचा असेल तर आांतरप्राांतीय लग्न व त्रनष्काम सेवा हे 
दोनच मार्ग आहेत. ‘भारतवषग’ अशी एक सलर् जाणीव त्रनमाण करायची असेल व प्राांतोप्राांतात सामांज्य 
त्रनमाण करावयाचे असेल तर त्रभिप्राांतीयाांनी एकमेकाांच्या प्राांतात जाऊन सेवाकायग केले पात्रहजे.” 

 
हे त्रवचार त्याांच्या मनात प्रबल असफयाने त्याांनी केशवरावाांच्या त्रवनांतीचा तत्काळ ्वीकार केला. 

बर्ोद्याला जाण्यात आणिी एक आकषगण होते ते म्हणजे, ्ाांत्रतकायग व अध्याल्त्मकता या दोन्सहींचा मेळ 
साधणाऱ्या आदरणीय अरसवदबाबूांचा सहवास त्याांना लाभणार होता. 

 
शाळेला तेव्हा उन्सहा्याच्या सुट्टया होत्या. त्या सांपफयावर बर्ोद्याच्या शाळेत रुजू व्हायचे ठरवनू ते 

वत्रर्लाांच्या भेटीला र्ावी रे्ले. आई रे्फयापासून वर्ील िूप एकाकी झाले होते व थकलेही होते. आजारी 
वत्रर्लाांची दोन मत्रहने त्याांनी िूप सेवा केली. ते रोज त्याांना र्ीता वाचून दािवत, समजावनू साांर्त. 
कालेलकर त्रलत्रहतात, “मी र्ीतेचा अथग त्याांना साांरे्. पण ते आपफया प्रश्नाांतून र्ीतेपासून काय त्रशकायचे ही 
जीवनदृष्टी मला नकळत देत रे्ले. ह्या सांवादातून र्ीता माझ्या बदु्धीपेक्षा हृदयात उतरत रे्ली. एक त्रदवस 
वत्रर्लाांचे छि माझ्या र्ोक्यावरून त्रनघून रे्ले (१९१०); पण त्याच क्षणी र्ीतेचे हे बोधछि, माझ्या जीवनावर 
पसरले रे्ले. आता र्ीता माझ्यासाठी एक ग्रांथ उरला नाही तर मला जवळ घेऊन मार्ग दािवणारी आत्रण 
तरीही माझे ् वातांत्र्य अबात्रधत ठेवणारी मांर्लमूती अशी त्रजवांत व्यक्ती बनली. मतत्यूत सुद्धा जीवनाचाच त्रवजय 
दािवणारी जीवनदृष्टी त्रतनेच मला त्रदली.” 

 
वत्रर्लाांच्या त्रनधनामुळे व त्यानांतर इ्टेटीवरून घरात झालेफया वादावादीने ते र्ावाकर्ील 

जीवनाला त्रवटले. शरीर व मनाची थकावट दूर करण्यासाठी आपले जुने त्रमि नारे्शराव रु्णाजी 
याांच्याबरोबर र्ोव्याला रे्ले ते पुन्सहा र्ावी न परतण्याचे ठरवनूच. वायाला आलेफया जत्रमनीवर त्याांनी पुढे 
र्ट करून एक हत्ररजन आश्रम उघर्ला. अद्यापही तो चालू आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 
 

र्ोवा हे सार्वताांना माहेरघरासारिे वाटते. र्ोव्यातील प्राकत त्रतक सौंदयाने कालेलकराांना त्रवलक्षण 
मोहवनू टाकले. र्ोव्यातील वा्तव्यात त्याांचा तेथील त्रवख्यात सांतकवी कत ष्णभट्ट, सोत्रहरोबा आांत्रबये याांच्या 
कत्रवताांचा अभ्यास झाला. तसेच बौद्ध साधू धमानांद कोसांबी याांच्याशी पत्ररचय होऊन त्याचे रूपाांतर पुढे घत्रनष्ट 
मिैीत झाले. 

 
र्ोव्यात सुट्टी घालवनू ते बर्ोद्याला आले. र्ार्ीतून येताना वाटेत नक्षिित्रचत, तेज्वी धूमकेतूच्या 

प्रकाशपुांजाने उजळलेले असे आकाश पाहताना त्याांच्या मनातील सचतनशीलतेला, प्रकाश-अांधाराची एक 
नवीच जाणीव झाली. ते म्हणतात, “त्रदवसा शुभ्र प्रकाश पसरतो म्हणनू त्रहरवीर्ार धरती, त्रनळेभोर आकाश 
फक्त त्रदसते. रािी काळा प्रकाश पसरतो. म्हणनू अनांतकोटी पसरलेफया ब्रह्ाांर्ाचे दशगन होते.” 

 
ह्या प्रचांर् ग्रहत्रवर्श्ाच्या दशगनाने, त्या जर्ताचे ्वरूप काय? त्याचा अथग काय? हे जाणण्याची तीव्र 

त्रजज्ञासा त्याांच्या मनात जार्ी झाली. बर्ोद्याला आफयाबरोबर त्या त्रवषयाची अनेक पु् तके त्रमळवनू त्याांनी 
ग्रहर्ोलाांचे ज्ञान त्रमळवले. इतक्यावरच न थाांबता त्याांनी ह्या त्रवषयात तरुणाांना रुची त्रनमाण होईल असे प्रयत्न 
करण्यास सुरुवात केली. कालेलकराांच्या ह्या छांदामुळे पुढे ते रु्जरातेत ‘आकाशी सौंदयाचे र्द्य कवी’ म्हणनू 
ओळिले जाऊ लार्ले. ह्या ग्रहत्रवर्श्ाच्या त्रजज्ञासेपोटी अनेक तरुण मुले त्याांच्याकरे् येत. त्यात एक १३-
१४ वषांचा ‘त्रवनायक भाव’े नावाचा हुशार मराठी मुलर्ा येई. त्यावळेी त्याला कफपनाही नव्हती की पुढे आपण 
दोघे र्ाांधीजींच्या आश्रमात र्ाांधीचे सचे्च अनुयायी म्हणून जवळ येणार आहोत. हाच मुलर्ा पढेु ‘त्रवनोबा भाव’े 
नावाने प्रत्रसद्ध झाला. 

 
१९१० साली कालेलकर ‘र्ांर्नाथ त्रवद्यालयात’ रुजू झाले. ते त्रवद्यालय उपत्रनषदकालीन आश्रमाांच्या 

धतीवर चालवले जात होते. रु्रुत्रशष्यात कौटुांत्रबक बांध त्रनमाण व्हाव,े रु्रूच्या त्रवशुद्ध तेज्वी आचरणातून 
त्रवध्यार्थ्यांनी सां्कार घ्यावते असे त्रतथले वातावरण होते. त्रतथे रु्रूला नाना, अण्णा अशा घररु्ती नावाांनी 
सांबोधत असत. कालेलकर त्रतथे मुख्याधापक म्हणनू आफयावर त्याांना ‘काका’ हे नाव पर्ले व त्याचे पढेु 
काकासाहेब असे झाले. 

 
इथे ल््थर झाफयावर त्याांनी आपफया पत्नीला व मुलाला (शांकरला) बर्ोद्यास आणवनू घर केले. 

हळूहळू त्याांची पत्नी सवांची काकी बनून रे्ली. लग्नानांतर पत्रहफयाांदाच त्याांचा हा ्वतांि सांसार सुरू झाला. 
इथेच त्याांनी काही इांग्रजी पु् तकाांचे अनुवाद केले. सांतकाव्याचे अध्ययन, मनन, सचतन ते उत्कटपणे करू 
लार्ले. त्रवद्यालयाच्या छािावासात त्याकाळी जेवणिाणाच्या बाबतीत ब्राह्ण-अब्राह्ण असा भेद केला 
जाई. काकासाहेबाांनी हा भेदाभेद दूर करण्यासाठी कठोर पावले उचलली व थोड्याच त्रदवसाांत ही सुधारणा 
त्रवद्याथी व पालकाांच्या र्ळी उतरवली. 

 
त्याकाळी बर्ोद्यात सयाजीरावाांसारिा पुरोर्ामी, त्रवचारवांत, कत त्रतशील राजा राज्य करीत होता. 

त्याांनी दत्रलताांसाठी शाळा काढफया होत्या. पण त्रतथे त्रशकवायला कोणी ब्राह्ण व सहदू त्रशक्षक त्रमळत नसे. 
काकासाहेबाांनी आपफया एका ब्राह्ण त्रमिाला त्रतथे त्रशक्षक म्हणून जाण्याचा सल्ला त्रदला. माि समाजाला 
एकदम दुिवण्यात फारसा फायदा नसतो, सुधारणा हळूहळू समाजाच्या र्ळी उतरवायच्या असतात ही 
जाणीव त्याांना होती. म्हणनूच त्याला, ‘शाळेतून घरी परतफयावर ्नान करून घरात त्रशरावे’ असा मध्यम 
मार्ग त्याांनी सुचवला. 



 

अनुक्रमणिका 
 

 
काकासाहेबाांकरे् अनेक अफपबुद्धीचे त्रवद्याथी त्रशकायला येत. त्याांची कुवत, ्वभाव, बुद्धी, घर्ण 

ह्याांचा त्रवचार करून काकासाहेब त्या त्या त्रवद्यार्थ्याला त्रशकवण्याचे प्रयोर् करीत. त्यात त्रवद्याथी व 
काकासाहेब दोघाांनाही िूप आनांद लाभे. ह्याच अनुभवातून ते ह्या त्रनष्कषाला आले की, “त्रशक्षणात त्रशक्षकाचा 
सहवास, त्याची पे्ररणा, सहानुभतूी फार महत्त्वाची आहे. म्हणूनच त्रकतीही सुांदर आदशग पाठ्यपु् तके तयार 
केली तरी त्रशक्षकाची आवश्यकता कायम राहणार, कारण ग्राांत्रथक अध्ययनापेक्षा मौत्रिक अध्यापन हे केव्हाही 
अत्रधक सां्कारी व प्रभावी असते.” 

 
र्ांर्नाथ पाठशाळेत केशवराव देशपाांड्याांसारिा देशभक्त, त्रवचारी, त्यार्ी पुरुषाच्या सात्रिध्यात जे 

सां्कार, जी जीवनदृष्टी, जे जीवनश्रेय त्याांना र्वसले, त्याबद्दल ते त्रलत्रहतात, “इथफया सां्काराांमुळेच मला 
पुढे र्ाांधीजींचे त्रवचार समजून घेण्यास व त्याांच्या रचनात्मक कायग्मात सहभार्ी होण्यास मुळीच कष्ट पर्ले 
नाहीत. माझ्या हातून पढेु जी काय देशसेवा घर्ली ती सवग र्ांर्नाथ त्रवद्यालयाचीच पे्ररणा आहे. उच्च त्रशक्षण 
सांपताच वत्रर्लाांचे छि हरपले. पण देशसेवचे्या ध्येयपथावर मला र्ांर्ाधरराव देशपाांरे्, केशवराव देशपाांरे् व 
बापूजी याांचे त्रशरःछि ्मशः त्रमळाफयाने माझे जीवन धन्सय झाले.” 

 
दुदैवाने र्ांर्नाथ त्रवद्यालयाकरे् इांग्रज सरकारची व्दृष्टी वळली. पांचम जॉजग याांच्या 

राज्यारोहणात्रनत्रमत्त भरलेफया त्रदल्ली-दरबारात सयाजीराजाांनी ्वात्रभमानपूवगक वतगन केले. त्यामुळे त्रब्रत्रटश 
सरकार बर्ोदे सां्थानावर नाराज झाले होते. ह्या त्रवद्यालयातून देशद्रोही कारवाया चालतात असे ठरवनू 
सरकारने िास देण्यास सुरुवात केली (१९११). नाइलाजाने एकेक त्रशक्षक घाबरून शाळा सोरू्न जाऊ 
लार्ले. काकासाहेबाांनी माि शवेटपयंत त्रवद्यालय चालत्रवण्याचा एकाकी प्रयत्न केला. पण राजभयाने 
त्रवद्याथीसुद्धा शाळा सोरू्न रे्फयावर ते त्रनराश झाले. 

 
राष्रीय त्रशक्षणाचा असा त्रनकाल लार्ला. दुसरीकरे् ्ाांती करून देश ्वतांि करण्याच्या ्वपनाला 

देिील आकार येत नव्हता. सुयासुया हत्याांनी इांग्रज घाबरणार तर नाहीतच, उलट आपफया ध्येयमार्ात 
अर्चणी येतील हे कुणाला क्त नव्हते. ्ाांतीसाठी आवश्यक अशा सांघटना, जार्तती, योजनाबद्धता या 
र्ोष्टी कुणाजवळच नव्हत्या; त्यामुळे ते ्वपन पण त्रवरून रे्ले. वैवात्रहक जीवनाच्या बाबतीतदेिील काका 
तत्कालीन अनेक सुधारक पुरुषाांप्रमाणे असमाधानीच रात्रहले. कारण दोघाांच्या प्रवतत्ती अर्दी त्रभि होत्या. 
काकी माहेरच्या सुिव्तू. लार्ात वाढलेफया, सांसारत्रवषयीच्या त्याांच्या कफपना चारचौघींसारख्या 
हौसेमौजेच्या होत्या आत्रण त्याांच्या वायाला आले, ्वातांत्र्यसांग्रामात उर्ी घेतलेफया असांख्य देशभक्ताांच्या 
बायकाांप्रमाणे त्यार्मय िर्तर आयुष्य! त्यामुळे त्याांच्या र्तहजीवनात माधुयग,्थयैग, सुबत्ता ह्याांना फारसा 
अवकाश उरला नव्हता. अशी सवग बाजूांनी त्रनराशा घेरून आफयावर काकासाहेबाांच्या अांतःकरणातील 
आध्याल्त्मक प्रवतत्ती पनु्सहा उफाळून आफया. त्यापूवी सन १९०७ मध्ये ्वामी रामतीथांच्या भाषणाांचा अनुवाद 
करताना त्याांच्या मनात त्रहमालयाची ओढ त्रनमाण झाली होतीच. त्रशवाय १९०९ साली ‘राष्रमत’साठी काम 
करताना घत्रनष्ठ त्रमि झालेले ्वामी आनांदानांद आता त्रहमालयात राहत होते आत्रण तेही काकासाहेबाांना 
त्रतकरे् बोलावत होतच. 

 
काकासाहेबाांच्या मनाने त्रहमालयात जाण्याचा त्रनणगय घेतला. त्यावळेी काकी र्भगवती होत्या आत्रण 

बाळांतपणासाठी त्या माहेरी जाणार होत्या. काकासाहेबाांनी काकींना माहेरी पोहोचवले. पण आपफया 
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मनातील हेतू त्याांना साांत्रर्तला नाही. वत्रर्लाांच्या अ्थी त्रवसर्थजत करून प्रयार्, र्ाय करीत थोड्या त्रदवसाांनी 
परत येईन असे साांत्रर्तले. पत्नीच्या िचासाठी, आपफया वायाच्या शतेीतील धान्सय त्याांच्या माहेरी 
पोहोचवण्याची त्रवनांती भावाला केली. जर् अांतःकरणाने व त्रनराश मनाने त्याांनी बर्ोद्याचा त्रनरोप घेतला 
आत्रण त्रहमालयाच्या त्रदशनेे प्रयाण केले. ते १९११ साल होते. 

 
र्ांर्ोिी, जमनोिी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, ज्योत्रतमगठ असे त्रफरत उत्तरािांर्ाची ८०० 

मलैाांची यािा, अवघ्या ४० त्रदवसाांत करून ते हत्ररद्वारला परतले. ह्या यािेत त्याांनी ्वतःसाठी काही त्रनयम 
ठरवले होते. अांर्ावर फक्त धोतर, चादर व मफलर एवढीच वसे्त्र असत. त्रशलाई केलेला कपर्ा वापरायचा 
नाही. झोपताना चटई, काांबळे व एक पाांघरूण, हातात काठी, एवढ्ाच सरांजामाने त्याांनी यािा पूणग केली. 
ही यािा जरी आल्त्मक साधनेसाठी होती तरी त्यात प्रकत तीचे उन्समेष भल्क्तभावाने पाहणे, समाज व देश-
त्रनरीक्षण करणे आत्रण त्रववकेबुद्धीच्या कसोटीवर आध्याल्त्मक अनुभव पारिून घेणे ह्या अांर्भतू वतत्ती सुटफया 
नव्हत्या. त्यामुळे चाांर्ली र्ोष्ट म्हणजे त्याांच्या यािेत पारांपात्ररक यािेतील त्रनजीवपणा व आध्याल्त्मक 
अनुभतूीचा उथळपणा आला नाही. 

 
त्रतकरे् ते तीन वष ेभटकत रात्रहले,पण घराशी कोणताच सांपकग  ठेवला नव्हता. काकींनी सुरुवातीला 

काही पिे पाठवली. मुलर्ा झाफयाचे कळवले. त्यावर काकाांनी उत्तरात त्रलत्रहले,“तपिया करण्याचा मानस 
आहे. पिोत्तराची अपेक्षा ठेव ूनका. शोधण्याचा प्रयत्नही करू नका. केफयास प्तावाव ेलारे्ल. 

 
एकदा तर त्रववकेानांदाांप्रमाणे सांन्सयास घेऊन कायमचे देशसेवलेा वाहून घ्याव ेअसाही त्रवचार त्याांच्या 

मनात बळावला होता. त्याबद्दल ते त्रलत्रहतात, “त्रतला कळवण्याची जरुरी मला वाटली नाही. इच्छाही झाली 
नाही. मला वाटलां  तीन वषात त्रतला माझ्यात्रशवाय राहण्याची सवय होईल. व मर् त्रतचे त्रतलाच उमर्ून येईल. 
सकवा मी तेव्हा त्रतला साांरे्न, असे ठरवले होते.” 

 
ह्या साऱ्याचा काकींवर त्रकती मोठा घाव बसला होता ह्याची कफपना त्याांचा पुि सतीश ह्याच्या 

त्रनवदेनातून येते. त्यावळेी तो िूप लहान होता. तो म्हणतो, ‘माझी आई त्याांची आठवण काढून रर्त असे. 
सतत त्याांचाच त्रवचार करत असे. त्याांनी परत याव ेम्हणून देवाची प्राथगना करत असे. आठवड्यातून ५-५ 
त्रदवस उपवास देिील करी.’ काकाांप्रमाणे जणू काकींनी पण वरे््या प्रकारची तपिया आरांभली होती. िरे 
तर काकासाहेबाांनी बालपणात भावजयाांची दुःिे पात्रहली होती. त्यावळेी स्त्रीदुःिात्रवषयी त्याांच्या मनात 
सहानुभतूी त्रनमाण झाली होती. अशा अनुभवी सचतनशील व्यक्तीकरू्न सामान्सय नवऱ्यासारिे वतगन का व्हाव े
ह्याचा बारकाईने त्रवचार केफयास त्याचे उत्तर त्रववाह जुळत्रवण्याच्या पारांपत्ररक भारतीय पद्धतीत सापर्ते. 

 
त्याांची जोर्ी अनुरूप नव्हती. लग्नापूवीच काकाांना काकींच्या माहेरच्या काही र्ोष्टी कळफया होत्या. 

त्यामुळे ते लग्नाला अत्रजबात राजी नव्हते. पण केवळ आईच्या शब्दािातर त्याांना लग्नाला सांमती द्यावी 
लार्ली होती.तरीही हे सवग त्रवसरून लग्नानांतर त्याांनी चारचौघाांसारिा उमेदीनां सांसार सुरु केला. पण 
हळूहळू त्याांच्या लक्षात येऊ लार्ले की दोघाांच्या जीवनदृष्टीच सवग्वी त्रभि होत्या. सुत्रशत्रक्षत, बुत्रद्धमान, 
ध्येयप्रवण काकासाहेबाांची लग्नर्ाठ बाांधली रे्ली ती त्रशक्षणाचा र्ांध नसलेफया काकींशी. त्याांनी सुरुवातीला 
काकींना त्रशकवण्याचा प्रयत्न करून पात्रहला. पण काकींना त्यात मुळीच र्ोर्ी वाटेना. मर् कां टाळून काकाांनी 
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तो नाद सोरू्न त्रदला. पण काकींना त्याांची ही अपत्ररग्रह वतत्तीची देशभक्तीही पटेना. दोघाांत अांतराय वाढत 
रे्ला. 
 

अशा तऱ्हेने कौटुांत्रबक जीवनात, ्ाांत्रतकायात, त्रशक्षणप्रयोर्ात, सवगि नैराश्य आफयाने, मनाने सवग 
मारे् सोरू्न काका त्रवरक्तवतत्तीने, आत्मशोधाच्या वाटेवर, त्रहमालयात भटकत रात्रहले. त्रहमालयातून वषगभराने 
परतफयावर सांन्सयासदीक्षा घेऊन रामकत ष्ण त्रमशनमध्ये सहभार्ी होण्याचा त्याांनी प्रयत्न केला, पण दीके्षसाठी 
तीन वष ेसाधना करावी लार्ते हे कळफयावर ते अमरनाथच्या यािेवर पुन्सहा रे्ले. शवेटी नेपाळयािा करून 
त्याांनी त्रहमालययािेची साांर्ता केली. ह्या दोन वषांत जे भव्यत्रदव्य प्रकत तीचे दशगन ते घेत होते त्यात त्याांना ना 
कधी घरर्तह्थीची आठवण झाली, ना कधी ्वतःच्या भत्रवष्याचा त्रवचार त्याांच्या मनात आला.जणू सवग्वाने 
्वतःला परमेर्श्राच्या हातात सोपवनू ते मुक्त झाले होते. 

 
यािा पूणग झाफयावर १९१३ मध्ये हत्ररद्वारला रामतीथांच्या आश्रमात राहून ते योर्साधना करू 

लार्ले. पण लहानपणापासून राष्रोद्धाराचे मनात रुजलेले त्रवचार पनु्सहा र्ोके वर काढू लार्ले. देश मुक्त 
झाला नसताना ्वतःच्या मुक्तीचा प्रयत्न म्हणजे ्वचे्छाचार आहे, आत्मद्रोह आहे असे वाटू लर्ले. 
सांन्सयासी-वतत्ती मावळून जीवन-प्रवतत्ती बळाव ूलार्ली. राष्रसांघटन केफयात्रशवाय ्ाांती करणे अशक्य आहे व 
राष्रसांघटनासाठी प्रभावी साधन ‘राष्रीय त्रशक्षण’ हेच आहे हे पूवीपासून मनोधारणेत रुजले असफयाने पुन्सहा 
त्रशक्षणकायाकरे् वळावसेे वाटू लार्ले. त्यासाठी त्याांनी उत्तर भारतातील राष्रीय वततीने चालणाऱ्या अनेक 
सां्थाांचा अनुभव घेतला. 

 
१९१४ साली ते हातात ‘र्ीताांजली’चा दीप घेऊन शाांत्रतत्रनकेतनात जाऊन पोहोचले. 
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३. 
दोन गुरू 
 

 काकासाहेब कालेलकराांच्या व्यल्क्तमत्त्वाच्या जर्णघर्णीचा त्रवचार केला तर त्याांच्यावर प्रामुख्याने 
महाकवी रवींद्रनाथ ठाकूर व राष्रत्रपता महात्मा र्ाांधी ह्या दोन महामानवाांचा असाधारण प्रभाव असफयाचे 
प्रकषाने त्रदसून येते. दोघाांचाही त्रनकटचा सहवास व मार्गदशगन त्याांना लाभले होते. काकासाहेबाांचे हृदय, 
र्ाांधीजींसांबांधी बोलताना त्रजतक्या भल्क्तभावाने उचांबळून येत असे त्रततकेच ते रवींद्रनाथाांत्रवषयी बोलतानाही 
येत असे. 
 

काकासाहेबाांनी एके त्रठकाणी म्हटले आहे की,“मी रवींद्रनाथाांना माझे हृदय त्रदले होते.” 
काकासाहेबाांचे सात्रहत्य व अत्रभरुची पाहता ते रवींद्राांचे पाईक अत्रधक शोभतात, तरीही प्रत्यक्षात माि ते 
आयुष्यभर र्ाांधीजींचे अनुयायी बनून रात्रहले. 

 
्वराज्यप्रापतीबाबत आलेफया नैराश्याने ते त्रहमालयात कसे त्रनघून रे्ले व ते जाणे आत्मद्रोही 

वाटफयाने ते अ्व्थ मनाने परत कसे आले, हा सारा इत्रतहास आपण पात्रहलाच आहे. याच काळात अ्व्थ 
अशा मनोव्थेत एक त्रदवस त्याांच्या हाती रवींद्रनाथाांची ‘र्ीताांजली’ आली. 

 
त्यापूवीही प्रसांर्ाप्रसांर्ातून, काकासाहेबाांच्या कानावर रवींद्रनाथाांचे नाव ठसले होते. त्याांना 

आत्यांत्रतक आदरणीय वाटणाऱ्या अरसवद घोषाांवर जेव्हा िटला चालू होता, तेव्हा रवींद्राांनी त्याांच्यावर 
त्रलत्रहलेली, ‘हे अरसवद प्रणाम नेओ आमार’ ही कत्रवता काकाांना जणू आपफयाच भावनाांचा प्रत्रतध्वनी वाटली 
होती. त्याांचे अत्रभनव शकै्षत्रणक त्रवचार व मानवी ्वातांत्र्याचा उद्घोष, काकाांच्या मनाला त्रभर्ला होता. त्याांचे 
त्यावळेचे राजकीय रु्रू लोकमान्सय त्रटळक ह्याांच्या िटफयाच्या वळेी, रवींद्रनाथाांनी फां र् र्ोळा करून 
दािवलेली जार्रूकता आत्रण त्रब्रत्रटश-अन्सयाय व अत्याचारात्रवरुद्ध त्रलत्रहलेफया कर्क शब्दाांमधून वळेोवळेी 
व्यक्त झालेली त्याांची राष्रभक्ती, ह्यामुळे टार्ोराांत्रवषयी आदरभाव त्याांच्या मनात त्रनमाण झालेला होता. 
सशस्त्र ्ाांतीला टार्ोराांचा त्रवरोध होता. अशा तुरळक कत त्याांमुळे देशाचे नुकसान अत्रधक होते हे त्याांचे मत 
होते; ्ाांत्रतकारक चळवळींच्या फोलपणात्रवषयीच्या काकासाहेबाांच्या मताांशी ते जुळणारे होते. रवींद्राांच्या 
्वदेशी आांदोलनाच्या कायात्रवषयीही ते ऐकून होते. पण ‘र्ीताांजली’ने त्याांच्या अांतरात्म्याला झपाटून 
टाकले. ते साांर्तात—“तो केवळ काव्यानांद नव्हता, तर आत्म्यासकट सांपूणग जीवनाला पे्ररणा देणारा तो र्ूढ 
अनुभव होता. ती केवळ एक काव्याकत ती नव्हती तर एक समतद्ध सा्ं कत ती होती.” 

 
जीवनाचा थाांर् अनेक त्रदशाांनी घेऊ पाहणारा रवीन्सद्रनाथ हा एक साक्षात्कारी धमगपरुुष आहे असे 

त्याांना जाणवले.‘र्ीताांजली’ने त्याांच्या अध्यात्मप्रवण अन् रत्रसक मनाला अपूवग आनांद व समाधान 
लाभेलच,पण त्याांची आध्याल्त्मकतेची भतू्रमकाच बदलून रे्ली. ईर्श्राने त्रदलेफया जीवनाचा सत्कार करणारा, 
इहलोकत्रवन्समुि न होता आपफया साऱ्या त्रनष्ठा जीवनदेवतेला अपगण करणारा हा महाकवी काकासाहेबाांवर 
अांतबाह्य प्रभाव टाकून रे्ला. काकासाहेबाांनी पढेु आपले सांपूणग आयुष्य, आपले सवग लेिन व सचतन हे मानवी 
जीवन सुांदर, तेज्वी, सतजनशील, पुरुषाथी व आध्याल्त्मकदृष्या उित कसे होईल ह्याचा मार्ोवा घेण्यात 
व्यतीत केले. टार्ोराांप्रमाणे तेही जीवनवादी, जीवनपरायण, जीवनयोर्ी व जीवनऋषी बनले. 

 



 

अनुक्रमणिका 
 

रवींद्रनाथ शाांत्रतत्रनकेतनात त्रशक्षणाबाबत अत्रभनव प्रयोर् करत आहेत हे कळफयावर त्रतथे जाऊन 
त्याांच्या ह्या प्रयोर्ाचे अन्सतबाह्य त्रनरीक्षण करण्याचे त्याांनी ठरत्रवले. त्यासाठी रवींद्रनाथाांना एक पि पाठवले. 
हे पि काकासाहेबाांचा त्रवनम्र ्पष्टवक्तेपणा, त्याांची नैत्रष्ठकता, सत्त्वयुक्त समपगणभावना या साऱ्यावर नेमका 
प्रकाश टाकणारे आहे. ते त्रलत्रहतात, 

 
“मी राष्रीय त्रशक्षणाचा पे्रमी व अनुभवी आहे. आपले सात्रहत्य मी वाचलेले आहे. त्याने प्रभात्रवतही 

झालो आहे. चार-सहा मत्रहने शाांत्रतत्रनकेतनमध्ये राहून आपफया त्रशक्षणाचा आदशग व पद्धती याांचे अध्ययन 
करण्याची माझी इच्छा आहे. आपफयाकरू्न पर्ार घ्यावा इतका मी त्रवपि नाही. आत्रण ्वतःचा िचग घरून 
आणण्याइतका सांपिही नाही. आपण घ्याल ती सेवा देईन. मला राहायला व जेवायला त्रमळाले म्हणजे पुरेसे 
आहे. सा्ं थेत सेवा करण्यासाठी ् वयांसेवक म्हणून जे येतात त्यातील काही त्रकती बेजबाबदार असतात ह्याचा 
मला अनुभव आहे. म्हणनू मी आपणास एक वचन देऊ इल्च्छतो की जोपयंत मी सां्थेत राहीन तोपयंत त्रतच्या 
त्रनयमाांचे अक्षरशः व भावशः पालन करीन.” त्यानांतर रवींद्रनाथाांचे ताबर्तोब उत्तर आले, ‘या.’ 

 
त्यानुसार ते शाांत्रतत्रनकेतनात जाऊन रात्रहले. मुलाांना इांग्रजी त्रशकवता त्रशकवता ्वतः बांर्ाली 

त्रशकले. मर् रवींद्राांची सवग कत्रवता त्याांनी वाचून काढली. त्रतने ते अत्रतशय प्रभात्रवत झाले. त्रतच्याबद्दल 
काकासाहेबाांनी त्रलत्रहले आहे की, जीवनोपासक कवीच अशी कत्रवता त्रलहू शकतो. त्याांच्या दृष्टीत सतष्टीतील 
रूपरसर्ांधनादकमग ही सवग परमेर्श्राचीच अनांतरूपे आहेत. त्यातून प्रकट होणाऱ्या जीवन्वामीला 
ओळिणे, त्याच्याशी तदू्रप होणे हीच रवीन्सद्रनाथाांची साधना आहे. मायावाद रवीन्सद्राांना अमान्सय होता. ते 
म्हणत, ‘सांपूणग सतष्टी आनांदरूप परमेर्श्राचे व्यक्तरूप आहे.वतक्ष,वलेी,जलप्रपात,छायाप्रकाशाची लपाछपी, 
ज्योत्रतमगय ग्रह-तारकाांचा मेळावा,अनांत प्रात्रणसमुदाय,ह्या सवांच्या ् पांदनाशी माझ्यातील ् पांदन त्रमळतेजुळते 
आहे. त्याांच्या सां्पशाने माझ्या अांतरात र्ाढ आनांदच्या लहरी सांचारत असतात.’ 

 
‘ईशावा्यां इदां सवगम्’ह्या ईशोपत्रनषदप्रणीत जीवनदृष्टीचा त्याांच्यावर सा्ं कार होता. काकासाहेबाांच्या 

मनावर पण हाच सां्कार प्रथमपासून दृढावलेला होता. पुढे रवींद्रनाथाांच्या सहवासात तो अत्रधक पक्वमधुर 
होत रे्लेला त्रदसतो. एके त्रठकाणी ते म्हणतात— 

 
“मी प्रथमपासून त्रनसर्गवरे्ा आहे. त्रनसर्ाचे मला लहानपणापासून असाधारण आकषगण वाटे. पुढे 

जेव्हा मी सांतसात्रहत्य वाचले (तेव्हा ईर्श्राला सवगि पाहण्याची इच्छा जार्तत झाली.) त्यात मानवासकट ही 
सांपूणग सतष्टी ही ईर्श्राचा अद्यावतार आहे; राम, कत ष्ण, बुद्ध वैर्रे अवतार नांतरचे आहेत, अशा अथाचे एक 
वचन सापर्ले. या सांतवचनाने माझ्या हृदयावर िोल ठसा उमटला. अनेक कवींना जसे कराव ेलार्ले तसे, 
त्रनसर्ावर चैतन्सयाचे आरोपण मला कराव ेलार्ले नाही. पशुपक्षी, वतक्षवन्पती, नद्यासरोवरे वरै्रे त्रनसर्ाच्या 
सवग ्वरूपात मला ईर्श्राचे दशगन होऊ लार्ले. हा सारा दैवी दशगनानांद प्रथमप्रथम आत्मनेपदी होता, 
्वान्सतसुिाय होता. पुढे अध्यापन सुरू केफयावर हा हृदयात साठवलेला आनांद त्रवद्यार्थ्यांमध्ये सां्ाांत 
करण्याची आवश्यकता वाटू लार्ली. त्रवद्यार्थ्यांना सामान्सय अनुभवामाफग त असामान्सय अनुभव देण्याचे आव्हान 
त्रशक्षक ्वीकारतो, तेव्हा त्याची सारी पे्रमशक्ती उत्कटपणे त्या त्रदशनेे काम करू लार्ते. त्यावळेी हृदय्थ 
्वामीचे सहकायग त्रतला अपोआप लाभत जाते.” 

 



 

अनुक्रमणिका 
 

काकासाहेबाांच्या ह्या त्रनसर्गभक्तीत रवींद्रनाथाांच्या सहवासानांतर जीवनानांदाचा उफहास 
अत्रधकात्रधक त्रमसळून रे्लेला त्रदसतो. त्याांनी पुढे त्रलत्रहलेफया ‘जीवननो आनांद’ ह्या पु्तकाचे त्रशरःसूि म्हणनू 
त्याांनी तैत्रत्तरीय उपत्रनषदातले एक वचन उद्धतत केले आहे. 

 
‘को त्रह ए अन्सयात्? कः प्राण्यात्? यद् एष आकाश ेआनांदो न ्यात्’ (जर्ात जर आनांद नसता, तर 

र्श्ास तरी कुणी घेतला असता का? आत्रण जर्ाव ेअसे तरी कोणाला वाटले असते?) ते म्हणतात,“ते माझ्या 
जीवनाचे एक ्थायी सूि आहे... शाांतीची दीक्षा देणारी उत्तुांर् त्रहमत्रशिरे, ्ीर्ात्रनपुण नद्या, आकाशात 
तरांर्णारे ढर्, झार्ावरची फुले... साऱ्यात मला जीवन-्वामीचे हा्य त्रदसले... सांपूणग जीवन आनांदमय 
आहे. ही माझी त्रचरांतन अनुभतूी झाली आहे.” 

 
रवींद्राांच्या प्रभावातून काकासाहेबाांच्या अनुभतूीतील ही आनांदमयता र्ाढ होत रे्ली असावी. प्रत्येक 

सांवदेनशील व्यक्तीच्या अांतरांर्ात एक मूळ्वर झुळझुळत असतो. ह्या मूळ्वराशी इतर अनुभवाांच्या ्वराांची 
सांर्ती साधून ती व्यक्ती आपफया जीवनाची एक रात्रर्णी त्रनमाण करत असते. त्रनसर्ात्रवषयीची आत्मीयता, 
सख्यत्व हा रवींद्रनाथाांप्रमाणेच काकासाहेबाांच्या जीवनरात्रर्णीतील मूळ ्वर होता. आपफयात व सम्त सतष्ट 
जर्तात एकच अिांर् चैतन्सय वाहते आहे हे त्या मूळ ्वराचे समान अत्रधष्ठान. र्ांमत पाहा. दोघाांनाही आपफया 
पूवायुष्यात कारवारच्या प्रकत त्रतसौंदयाने, काली नदीवरील कड्यावरून वरे्ाने कोसळणाऱ्या दुधसार्राने 
मोहत्रवले होते. दोघाांच्यातील सजगकता र्हुळवली होती. त्यातूनच रवींद्राांची जीवनदृष्टी त्रटपणारी त्याांची 
‘प्रकत तीर प्रत्रतशोध’ही अप्रत्रतम कत्रवता उमलली. त्याच अनुभतूीतून काकासाहेबाांचा दूधसार्रावरचा सुांदर 
लत्रलत त्रनबांध फुलला. 
 

पण काकासाहेबाांचे पुढचे अनुभवसांत्रचत त्रभि होत रे्ले. त्यात त्रभि तरी सांवादी सूर त्रमसळत रे्ले. 
त्यामुळे ह्या दोघाांच्या जीवनरात्रर्ण्याांच्या ्वरूपात फरकही पर्त रे्ला. तरीही र्ाभा माि समानच रात्रहला. 

 
रवींद्रनाथाांच्या एकूण व्यल्क्तत्वाने असे भारून रे्फयामुळे शाांत्रतत्रनकेतनात प्रमुि व्यव्थापक म्हणनू 

राहण्याची रवींद्रनाथाांची त्रवनांती त्याांना र्ौरवा्पद वाटली. त्याांनी त्रतचा तत्काळ ्वीकार केला. पुढे तेथील 
वा्तव्यात त्याांनी रवींद्राांच्या काव्यापाठोपाठ त्याांच्या कथा, कादांबरी, नाटक इ. र्द्य लेिनाचा सिोल 
धाांर्ोळा घेतला. रवींद्राांची बहुमुिी व त्रदव्य्पशी प्रत्रतभा पाहून ते मोहून रे्ले. प्रत्यक्ष राजकारणात भार् न 
घेताही राजकीय त्रवचाराांना वा्तव व िानदानी वळण देण्याचे जे कायग त्याांनी आपफया कादांबऱ्याांद्वारे केले, 
ते त्याांना अजोर् वाटले. पत्ररणाम असा झाला की एकीकरे् त्याांच्यातील श्रेयाथी साधकवतत्ती पत्ररपुष्ट होत 
रे्ली, तर दुसरीकरे् त्याांच्यातील सुपत सात्रहल्त्यक जार्तत होत रे्ला. त्रवचारवांताला कलादृष्टीची जोर् असेल 
तरच तो प्रभावी होऊ शकतो, हे त्याांना उमर्ले. त्यामुळे पुढे र्ाांधीजींच्या ‘तुला केवळ लोकरांजन करायचे 
नाही. लोकत्रशक्षणही करायचे आहे.’ ह्या आदेशानुसार ते जरी वैचात्ररक सात्रहत्य अत्रधक त्रलहू लार्ले तरी 
त्याांची कलादृष्टीची साथ कधीच सुटली नाही. 

 
त्याकाळात त्याांना रवींद्रनाथाांची सांर्ीतमय तालबद्ध शलैीतील प्रवचने ऐकण्याचाही योर् आला. 

दरवळेी त्याांना वाटे,“अरे, हे तर प्रत्यक्ष कलात्मक उपत्रनषदच आहे. रवींद्राांच्या रजतकोत्रकल कां ठातून त्याांचे 
काव्य व सांर्ीत ऐकणे म्हणजे तर साक्षात सर्वतीचा वीणानाद ऐकण्यासारिे आहे.” 

 



 

अनुक्रमणिका 
 

साधक रवींद्रनाथ व कवी रवींद्रनाथ ह्याांच्याइतकाच त्रशक्षक रवींद्रनाथाांचा प्रभाव पण काकासाहेबाांवर 
िूप पर्लेला त्रदसतो. त्याांना वाटे “मुलाांचे मानसशास्त्र जाणणारा, त्याांच्या व्यल्क्तत्वाची कदर करणारा, 
त्याांच्या िास त्रवर्श्ाची जाण असणारा, त्याांच्या भाषेत त्याांच्या प्रत्रतभासतष्टीशी सांवाद साधू शकणारा हा एक 
जादूर्ार आहे.” 

 
रवींद्राांचे त्रशक्षणत्रवषयक त्रवचार वाचफयानांतरची त्याांची प्रत्रतत्र्या त्याांच्यावरील रवींद्रप्रभावाची 

द्योतक आहे. ते म्हणतात- 
 

“रु्लामाांची दा्यातून मुक्तता करणाऱ्या सलकनप्रमाणे त्रशक्षणाच्या नावाने मुलाांवर जे अत्याचार होत 
आहेत त्यापासून त्याांना मुक्त करणारा हा एक आनांदावतारच आहे.” 

 
रवींद्राांच्या ह्या त्रशक्षणत्रवषयक वतत्तीच्या प्रभावाने काकासाहेबाांच्या मनात नवी बीजे पेरली रे्ली व पुढे 

त्याांनी ती आपफयापरीने त्रवकत्रसत केलेली जाणवतात. ते त्रलत्रहतात- 
 

“माझ्या अध्यापक त्रमिाांना मी साांर्त असतो की आता ‘छािदेवो भव’ म्हणण्याचे त्रदवस आले आहेत. 
आपला छाि हा ईर्श्राचेच ्वरूप आहे. त्याला त्रशकवणे ही ईर्श्राचीच सेवा आहे, असे मानून अध्यापनकायग 
केले पात्रहजे. मी जेव्हा त्रलत्रहतो तेव्हा त्रवद्यार्थ्यांसाठीच त्रलहीत आहे असे मला वाटत असते. आत्रण म्हणनू 
त्रलत्रहताना मी इष्टदेवाची पूजा करीत आहे असे समजून मी त्रलहीत असतो. ‘त्रनसर्ग हा चैतन्सयमय आहे’ हा 
माझा अनुभव माझ्या त्रवद्यार्थ्यांमध्ये सां्ान्सत करावाां, त्याांच्याही मनात त्रनसर्ात्रवषयी भल्क्तभाव उत्पि व्हावा 
म्हणून मी प्रयत्न करीत असतो. हा प्रयत्नदेिील त्रवद्यार्थ्यांपुढे पौरात्रणक त्रकवा धार्थमक वातावरण उभे न 
करता त्याांच्या मनात त्रनसर्ात्रवषयी शुद्ध, कलात्मक भल्क्तभाव उत्पि व्हावा, अशा ्वरूपाचा असतो.” 
 

त्रनसर्ग व त्रवद्याथी या दोघाांकरे् पाहण्याची टार्ोर व कालेलकर याांच्या जीवनदृष्टीतील नवीनता 
त्रवशषे लक्षणीय आहे. 

 
काकासाहेबाांना रवींद्रनाथाांचे सवात मोठे अप्रूप वाटे ते, रवीन्सद्रनाथ भारतीय सां्कत तीचे सवोच्च 

उद्र्ाते होते, म्हणनू! काकासाहेब म्हणतात,“त्रनसर्ाला या युर्ाच्या सां्कत तीची सवांर्सुांदर मूती घर्वावीशी 
वाटली असावी आत्रण म्हणून त्याने रवींद्राांना घर्वले. पूवग – पत्रिम दोन्सहीकर्च्या सांर्ीताचे ते तज्ज्ञ होते. 
काव्याच्या के्षिात, कात्रलदासासत्रहत सवग जुन्सया कवींनी सांतुष्ट होऊन म्हणाव े की, ‘आमची परांपरा पुढे 
चालवनू तू आम्हाला कत ताथग केलेस,’ एवढी मोठी कामत्रर्री त्याांनी केली आहे. त्याांच्या काव्यात मी नेहमीच 
भारतीय अक्षयतततीयेच्या लाटा उसळून आलेफया पात्रहफया आहेत. त्रशक्षणके्षिात ते ्ाांतदशी आधुत्रनक ऋषी 
होते. धमगसचतनात, उपत्रनषद्कालीन आत्मवीर व बौद्धकालीन दशगनवीर त्रभक्ष,ू याांचे ते प्रत्रतत्रनधी होते. कथा, 
कादांबरी, नाटके, सात्रहत्यमीमाांसा, तत्त्वचचा, धार्थमक प्रवचने, दशगनचचा, शब्दतत्त्व, इत्रतहाससांशोधन, 
समाजसांजीवन, त्रवज्ञानसचतन, कोणतेही के्षि घ्या, त्याांच्या प्रत्रतभेने त्रतथे अप्रत्रतहत सांचार करून त्रतला 
उजळून टाकलेले त्रदसेल. सा्ं कत तीचे आणिी एक के्षि रात्रहले, त्रचिकला. रत्रवबाबूांमध्ये नवत्रचिकलेने जन्सम 
घेतला आहे. हे जेव्हा मी प्रथम ऐकले तेव्हा मला वाटले, थोराांच्या प्रत्येक र्ोष्टीचे कौतुक जर् करते, 
त्यातलाच प्रकार असावा. मी रवींद्रनाथाांची ह्तत्रलत्रिते पात्रहली होती. त्यातफया िार्ािोर्ीतून त्रनमाण 
झालेफया आकत त्याही पत्रहफया होत्या. पण एक त्रदवस त्याांची त्रचिे पात्रहली त्रन आियगचत्रकत झालो. रवींद्राांच्या 
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त्रनरुदे्दश रेषाांच्या तो त्रव्तार, त्यातून त्रनमाण झालेफया अनेक प्रकारच्या रोचक भेदक सजीव आकत ती आत्रण 
त्या त्रचित्रवत्रचि आकत त्याांना लाभलेले व्यल्क्तत्व-िरोिर तो एक नवाच अवतार होता. त्याांची त्रचिसतष्टी 
पात्रहफयावाचनू त्याांच्या त्रवर्श्ातोमुिी प्रत्रतभेची कफपना यायची नाही. रवींद्राांना भेटफयावर मी त्याांना माझ्या 
मनात प्रथम आलेली शांका साांत्रर्तली व मर् म्हणालो –पण आता मी मोकळेपणाने म्हणू शकतो की 
आपफयातला त्रचिकार, कवीहून लहान नाही.” 

 
काकासाहेबाांचे हे रवींद्रवणगन वाचताना त्याांच्या ्वतःमधील त्रदलिुलास रत्रसक, अफाट वाचक, 

ममगज्ञ समीक्षक व शलैीकार लेिक तर जाणवतोच, पण त्याांची त्रचिकलेतील जाणसुद्धा दाद देण्याइतकी 
सूक्ष्मतरल होती हे कळते. 

 
आत्रण म्हणूनच त्याांची पावती त्रमळताच रत्रवबाबू प्रसि झाले आत्रण म्हणाले, ‘तुमचे मत ऐकून बरे 

वाटले.’ 
 रवींद्रनाथाांना पण काकासाहेबाांत्रवषयी पे्रम व त्रवर्श्ास होता. रवींद्रनाथाांप्रमाणे काकासाहेबाांना त्रवत्रवध 

कलाांमध्ये रुची होती. पुढे प्रयत्नपूवगक त्याांनी आपली कलेची जाण समतद्ध केली होती. रवींद्राांप्रमाणेच 
समाजजीवनाच्या त्रशक्षण, धमग-कला, नीती, आर्थथक, राजकीय, सामात्रजक, तत्त्वज्ञानात्मक अशा सवग 
अांर्ाांचा बारकाईने व तपशीलवार त्रवचार करून समल्न्सवत अशी जीवन-व्यव्था त्याांनी समाजापुढे माांर्ली. 
सवांर्ीण जीवनाचा त्रवचार करणारे हे रु्रुत्रशष्य होते. 

 
रवींद्रनाथाांमध्ये शांभर टके्क भारतीयत्व रुजले होते. भारतीय सां्कत तीतील जे जे सुांदर, मांर्ल, 

प्रसिताकारक, कलात्मक ते ते सवग त्याांनी वचेले होते. भारतीय सां्कत तीतील सण, उत्सव साजरे 
करण्यातील सां्कारक्षमता त्याांनी हेरली होती. समाजाला समतद्ध व एकसांध करण्याची सणाांची पत्ररणती 
त्याांनी जाणली होती. या सवग उत्सवाांमुळे त्रनसर्ग व मानव याांच्यामध्ये एक प्रकारचे आनांददायक ्नेहबांधन 
त्रनमाण होते. ही रवींद्राांची श्रद्धा होती. सणाांच्या काव्यात्मक ्पशाने मानवी जीवन अत्रधक सुांदर, समतद्ध होते 
हा त्रवर्श्ास होता. काकासाहेबाांच्या ‘शाांत्रतत्रनकेतन’मधील वा्तव्यात ह्या साऱ्याांचा सां्कार त्याांच्या तरल 
मनावर त्रनत्रित झाला असणार. तथात्रप त्याांनी पढेु ्वछेेने त्रनवर्लेफया राजकीय धकाधकीच्या व 
राष्रउभारणीच्या कायात अशा प्रकारच्या सां्काराांना प्र्फुत्रटत करण्याची सांधी त्याांना फारशी लाभली 
नसावी. ्वच्छता, टापटीप, प्राथगना एवढ्ा सामुग्रीतच आश्रमातील उत्सवाांची सांर्ती करावी लार्त असे. 
तरीदेिील ते व नायकम् दांपती [आयानायकन हे णसलोनी तरुि शाणंतणनकेतानात होते. त्याचं्या पत्नी आशादेर्वी ह्या बंगाली होत्या. 

काकासाहेबांनंतर काही र्वषांनी तेही गांधींच्या आश्रमात आले.] सांधी त्रमळेल तेव्हा आपफया शाांत्रतत्रनकेतनातील सौंदयगपूणग 
सां्काराची छाप आश्रमीय वातावरणात उमटवीत असत असे न्सया. चांद्रशिेर धमात्रधकारी साांर्तात. 

 
 तथात्रप काकाांच्या सचतनशील मनाने ह्या व्रत-उत्सवाांच्या ममांचा बारकाईने सतत शोध घेतला 

असावा व त्याची प्रचीती त्याांच्या ‘त्रजवांत व्रतोत्सव’ ह्या पु् तकातील त्रववचेनातून येते. 
 
त्या त्रववचेनात सणाांचा एक वरे्ळा अथग काकासाहेबाांनी माांर्ला आहे आत्रण तो त्रवचार करण्यासारिा 

आहे. ते म्हणतात – 
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“आपण कधी इत्रतहास त्रलत्रहला नाही. इत्रतहास म्हणजे मनुष्यजातीपुढे उत्पि झालेफया प्रश्नाांची 
नोंद. त्यापैकी ज्या प्रश्नाांचे त्रनराकरण झालेले असते ते समाजजीवनात, पचवलेफया अिाचे रक्त व्हाव,े तद्वत 
राष्रीय समजुतीचे व सामात्रजक सां्काराचे रूप पावले आहेत. राष्रीय महत्त्वाच्या घटनाांचा इत्रतहास आपण 
सणाांच्या द्वारे जार्तत ठेवतो. प्रत्येक सामात्रजक चळवळीच्या कें द्राला तीथाचे रूप देऊन आपण ती त्रजवांत 
ठेवली आहे. अशा रीतीने इत्रतहास त्रलहून ठेवण्यापेक्षा इत्रतहास जर्णे आत्रण जर्वणे ही आपफया समाजाची 
िुबी आहे. अत्रनणीत प्रश्नात मतभेत असतो. त्रजतके मतभेद तेवढे सांप्रदाय आपण उभे करतो. जाती, शािा, 
पांथ, प्रणाली हे अत्रनणीत प्रश्न सोर्वण्याचे शोधलेले मार्ग! इत्रतहास कार्दावर उतरवनू ठेवण्यात आपफयाला 
रस नाही. इत्रतहास कार्दावर जतन करणे चाांर्ले की जीवनात जतन करणे चाांर्ले हे साांर्णे काठीण. जोवर 
परांपरा तुटली नव्हती तोवर आपला इत्रतहास त्रजवांत होता. अजूनही लोकाांच्या चालीरीती, ज्ञात्रतसांघटना, 
व्रते, सण वरै्रे तपासून पात्रहफयावर त्यातून पुष्कळ इत्रतहास त्रमळण्यासारिा आहे. माि हा इत्रतहास केवळ 
राजकीय नसेल, तर सामात्रजक व राष्रीय असेल.” 

 
काकासाहेब शाांत्रतत्रनकेतनात िूप रांर्ले-रमले होते; आत्रण कुटुांब इथे आणवनू र्तह्थी पुन्सहा ल््थर 

करण्याचा त्रवचारही त्याांनी सुरू केला होता. 
 
पण असे असतानाच तेथील जीवन सोरू्न ते महात्मा र्ाांधींकरे् वळले. 
 
झाले असे की, दत्रक्षण आत्रिकेतील भारतीयाांना जाचणाऱ्या ‘इत्रमगे्रशन ॲक्ट’ त्रवरुद्ध केलेफया 

यश्वी सत्याग्रहानांतर, र्ाांधीजींनी याच सुमारास कायमचे भारतात यायचे ठरवले. त्यानुसार आपफया 
तेथील त्रफत्रनक्स आश्रम बांद केफयावर, आपफया आश्रमवासी मुलाांना कुठे पाठवायचे, असा प्रश्न त्याांना 
पर्ला. तेव्हा रवींद्रनाथ व र्ाांधी या दोघाांचेही ्नेही असलेले शाांत्रतत्रनकेतनच्या कायाला वाहून घेतलेले श्री. 
ॲन्सयुज याांच्या सफफयानुसार त्याांनी मुलाांना शाांत्रतत्रनकेतनात पाठवले. त्रफत्रनक्स येथील त्याांची वरे्ळी 
जीवनसरणी चालू राहावी म्हणून रवींद्रनाथाांनी मुलाांची ् वतांि व्यव्था केली. काकासाहेब त्या मुलाांसह राहू 
लार्ले. आपफया मनमोक्या ्वभावामुळे ते मुलाांमध्ये िूप त्रमसळून रे्ले. काकासाहेबाांनी र्ाांधीत्रवषयी, 
त्याांच्या अभतूपूवग सत्याग्रहात्रवषयी अनेकजणाांकरू्न ऐकले होते. ् वराज्यप्रापतीसाठी १८५७ पासून आतापयंत 
झालेफया, सवग असफल प्रयासातील मयादा त्याांना ्पष्टपणे जाणवफया होत्या. त्यामुळे त्रदशाशनू्सय झालेफया 
मनाला आतफयाआत एकप्रकारे नैराश्य भासत होते. ह्या पार्श्गभमूीवर दत्रक्षण आत्रिकेतील सत्याग्रहाच्या 
बातम्या त्याांना िूप रोमाांचकारक वाटफया. देशाच्या ्वातांत्र्यासाठी एक अत्रभनव भारतीय उपायच जण ू
सापर्ला, असे त्याांना वाटू लार्ले. र्ाांधीजींचे ‘त्रहन्सदी ्वराज्य’ हे पु् तकही त्याांनी वाचले होते. त्यामुळे 
र्ाांधींजींना भेटण्याची तीव्र त्रजज्ञासा व उत्सुकता त्याांच्या मनात जार्ी झाली होती. १७ फेबु्रवारी १९१५ ला 
र्ाांधीजी शाांत्रतत्रनकेतनात आले. त्याांच्या ् वार्तासाठी शाांत्रतत्रनकेतनने आपफया परांपरा व अत्रभरुचीनुसार भव्य 
व कलापूणग तयारी केली होती. ्वार्तासाठीच्या वैत्रदक मांिाची त्रनवर् व पठण ् वतः काकासाहेबाांनीच केले. 
िरेतर त्या वळेी रवींद्रनाथ शाांत्रतत्रनकेतनात नव्हते. त्रफत्रनक्स आश्रमातील एक त्रवद्याथी प्रभदुास र्ाांधी 
त्रलत्रहतात, ‘आम्हाां त्रफत्रनक्सवासीयाांना हा सौंदयग, नम्रता व माधुयाचा आ्वाद देण्यात काकासाहेब सवात 
अगे्रसर होते.’ 

 
रवींद्रनाथ शाांत्रतत्रनकेतनात परतफयावर त्याांची व र्ाांधीजींची जी प्रथम भेट झाली त्याचे वणगन 

करताना, ‘बापूजींची ओझरती दशगने’ ह्या आपफया पु्तकात काकासाहेब त्रलत्रहतात, ‘त्रदवाणिान्सयात आम्ही 
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बापूांच्या बरोबर रे्लो. रत्रवबाबू एका मोठ्या कोचावर बसले होते. ते उठले. रत्रवबाबूांची उांच भव्य मूती, त्याांचे 
शुभ्र केस, लाांब दाढी, आत्रण भव्यतेत भर टाकणारा त्याांचा झर्ा, सवग काही प्रौढ अन् सुांदर. त्याांच्यासमोर 
आिूर् धोतर, कुर्ते आत्रण कात्रश्मरी टोपी घातलेले र्ाांधीजी जेव्हा उभे रात्रहले तेव्हा जणू ससहासमोर उांदीर 
उभा असावा असे वाटले.” 

 
अथात् र्ाांधीजींचे जाणवलेले हे बाह्य त्रथटेपण, त्याांच्या सहवासात राहू लार्फयावर उत्तरोत्तर 

त्रवतळत रे्ले व त्याांच्या व्यल्क्तमत्त्वाच्या अफाट उांचीमुळे, काकासाहेबाांच्या मनात त्याांचे आभाळाएवढे भव्य 
रूप साकार झाले. माि रवींद्रनाथाांच्या ह्या राज्वरूपाचा काकासाहेबाांच्या सौंदयगपे्रमी मनावर इतका तीव्र 
ठसा उमटला असावा की उत्तर आयुष्यात त्याांच्या बाह्यरूपात्रवष्कारात त्याची छाप अत्रधक र्र्द होत रे्लेली 
जाणवते. 

 
र्ाांधीजीचे थोरे् त्रदवसच शाांत्रतत्रनकेतनात होते.पण आपफया सरळ आत्रण साध्या वतत्तीने त्याांनी 

त्रतथफया लोकाांना आपलेसे करून टाकले. काकासाहेब आधीच प्रभात्रवत झालेले; त्यामुळे त्याांना 
र्ाांधीजींबरोबर चचा-सांवाद साधणे जराही अवघर् रे्ले नाही.त्याांनी सत्याग्रह, असहसा, परमेर्श्र अशा नाना 
त्रवषयाांवर र्ाांधीजींना प्रश्न त्रवचारले. इथपयंत साांत्रर्तले की,“आध्याल्त्मकदृष्या मला असहसेचे महत्त्व 
पटलेले आहे. असहसेने मोक्ष त्रमळेल पण ्वराज त्रमळेल की नाही याची मला शांका आहे.” काकासाहेबाांची 
उत्कट त्रजज्ञासा, सचतन व नम्रता जाणवफयामुळे र्ाांधीजींनी त्याांना मनःपूवगक उत्तरे त्रदली. काकासाहेबाांचा 
त्रनभीर् ्पष्टवक्तेपणा हा कोणत्याही सम्येला प्रामात्रणकपणे त्रभर्ण्याच्या त्याांच्या वतत्तीतून आलेला होता. 

 
प्रथम भेटीत र्ाांधीजींना देिील काकासाहेब आवर्ले असावते. त्याांच्या चतुर नजरेला आपफया 

भारतातील कायासाठी, नवीन आश्रमासाठी हा माणूस सवगथैव उपयुक्त आहे हे जाणवले असाव.े त्याांनी 
आपफया आत्मचत्ररिात काकासाहेबाांच्या ह्या प्रथम भेटीचा जो उल्लिे केला आहे तो ह्याचाच द्योतक असावा. 
म्हणूनच ते शवेटी काकासाहेबाांना म्हणाले, ‘मी आता भारतात कायम राहणार आहे. एक आश्रम सुरू करणार 
आहे. तेथे येऊन राहा. माझी कायगपद्धती पाहा. असहसा पटली तर ्वीकारा. नाहीतर उरू्न जायला मोकळे 
आहात. तुमच्यासारिे लोक मला कुठून त्रमळणार?’ 

 
काकासाहेबाांनी आपले त्रमि जे.बी.कत पलानी याांनाही बोलावनू घेतले होते. त्याांनी पण र्ाांधीजींना 

आर्वते्रतर्व ेप्रश्न त्रवचारले. शवेटी म्हणाले, ‘मी इत्रतहासाचा प्राध्यापक आहे. असहसेने ्वराज्य त्रमळाफयाचे 
एकही उदाहरण मला त्रमळालेले नाही.’ त्यावर र्ाांधीजींनी नम्रतेने पण आत्मत्रवर्श्ासाने त्रदलफया उत्तराने 
दोघेही प्रभात्रवत झाले. र्ाांधीजी म्हणाले, ‘तुम्ही इत्रतहास त्रशकवणारे आहात. मी इत्रतहास घर्वणारा आहे.’ 
पुढे काकासाहेब म्हणतात, “पत्रहफया भेटीतच जाणवले की त्याांची मते पटोत वा न पटोत, पण एक र्ोष्ट नक्की 
की या माणसाने प्रत्येक प्रश्नाबाबत मौत्रलक सचतन केले आहे. प्रश्नाांची उत्तरेसुद्धा अर्दी ्पष्ट शब्दाांत व 
ठामपणे देत होते. पण कशालाही अहांकाराचा वास नव्हता वा कत तक त्रवनयही नव्हता. आणिी एक जाणवले 
की प्रत्यक्ष अनुभव व तकग शुदे्धतेने जरी ते बोलत असले तरी काही र्ोष्टी त्रनतान्सत श्रदे्धवर उभ्या होत्या. जण ू
काही एिाद्या दैवी दुत्रनयेतून आफयासारिे ते वाटत होते. मला तेव्हाच वाटले, हा युर्पुरुष आहे. मातीच्या 
र्ो्यातून हा माणसू शूरवीर व साधनावीर त्रनमाण करील. ्वराज्याचा आपला सांकफप पुरा व्हायला याचे 
नेततत्व पयापत आहे. आत्रण मी त्याांच्याबरोबर जाण्याचा त्रनणगय घेतला.” 
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ह्या त्रनणगयाला आणिी एका कारणाने टेकू त्रमळाला. त्याांच्या कानावर कुणकूण आली की बाहेरच्या 
माणसाला बांर्ाली सां्थेत इतके वरचे ्थान त्रदले रे्फयाचे वैष्यम्य व रार् काही बांर्ाली लोकाांना वाटू लार्ला 
आहे. त्याांना फार दुःि झाले. प्राांतीयता पूणगपणे त्रवसरून त्रभि प्राांतात एकजीव होऊन सेवा करण्याचा 
भारतीय माणसाचा आदशग त्याांना दािवनू द्यायचा होता, पण इतर लोक त्याांची प्राांतीयता त्रवसरू शकत 
नव्हते. 

 
जर् अांतःकरणाने त्याांनी शाांत्रतत्रनकेतनचा त्रनरोप घेण्याची अनुमती रवींद्रनाथाांजवळ मात्रर्तली. ते 

म्हणाले, “रु्रुदेव, येथे राहण्याची सांधी आपण मला त्रदलीत. तो माझा असाधारण र्ौरव आहे असे मी मानतो. 
आपण मला नव्याने सुरू होणाऱ्या ‘त्रवर्श्भारती’तील आजीव सां्थाचालक करणार होता. आपफया 
जीवनत्रवषयक तत्त्वज्ञानाने मी प्रभात्रवतही झालो आहे. तथात्रप ज्या ्वराज्यकाांके्षसाठी त्रहमालयातली 
अध्यात्मसाधना अधगवट सोरू्न मी परतलो ती माझी आकाांक्षा र्ाांधींच्या मार्ाने पूणग होईल असा मला त्रवर्श्ास 
वाटू लार्ला आहे. त्याांच्यातील सांतकोटीचे क्षाितेज मला आकर्थषत करते. मी त्याांच्या कायात मदत 
करण्यासाठी रे्लो तर आपण मला आशीवाद द्याल ना?” त्याांची प्रामात्रणक तळमळ रवींद्रनाथाांना जाणवली 
व त्याांनी काकासाहेबाांना जाण्याची अनुमती त्रदली. आपफया सांपूणग सात्रहत्याचा सांच त्याांना भेट त्रदला. ह्याचा 
काकाांना अतीव आनांद झाला. काकासाहेब म्हणतात, “मार्ाहून मला कळले की, र्ाांधीजीनी त्याांच्यापाशी 
मार्णी केली होती आत्रण रु्रुदेवाांनी मला त्याांना ‘लोन’ म्हणून देण्याचे कबूल केले होते. अथात ही उधारी 
र्ाांधीजींनी कधीच परत केली नाही,” र्ाांधीजींकरे् येऊन रात्रहफयानांतर काकासाहेबाांचे व्यल्क्तमत्व व कततगत्व 
त्रवत्रवध अांर्ाने त्रव्तारत रे्ले. र्ाांधीजींच्या आश्रमात त्याांच्या जीवनात नवा अध्याय सुरू झाला. 

 
देशसेवा व देशसेवचेे मार्ग त्रशकण्यासाठी र्ाांधीजींनी आश्रम उघर्ला होता. शुद्ध सेवसेाठी सेवकाचे 

चात्ररत्र्य शुद्ध हव ेहा र्ाांधीजींचा ठाम त्रवर्श्ास होता आत्रण म्हणून त्याांनी आश्रमवासीयाांसाठी असहसा, सत्य, 
अपत्ररग्रह.. वरै्रे अकरा व्रते सुचत्रवली होती. काकासाहेबाांनी र्ाांधीजींशी चचा करून त्यामार्ची बठैक व 
मौत्रलकता जाणनू घेतली. अशा व्रतपालनातून चात्ररिसांपितेचे वातावरण समाजात त्रनमाण होईल व ते 
्वराज्य-प्रापतीसाठी उपयुक्त ठरेल हे काकाांना जाणवले. तथात्रप ह्या व्रताची प्रत्रतज्ञा सामान्सय माणसाला 
एकदम घेता येणार नाही. ् मशः तो उिती करू शकेल हे सौम्य, पण दृढ शब्दाांत त्याांनी र्ाांधीजींना साांत्रर्तले. 

 
प्राथगना हे र्ाांधी आश्रमातील महत्त्वाचे अांर्. काकासाहेबाांना प्राथगनेचे सामर्थ्यग पटले होते. ते म्हणत, 

“प्राथगना हे एक प्रकारे हृदयाचे ्नान आहे. प्राथगनेच्या वातावरणात आपण जर तल्लीन होऊ शकलो तर 
हृदयात जन्समलेले कुसा्ं कार व मत्रलन सांकफप हळूहळू त्रवतळू लार्तात. शुभ सांकफप दृढ व त्रवकत्रसत होऊ 
लार्तात. सामुदात्रयक प्राथगनेमुळे भार् घेणाऱ्याांत एक आत्मीयता त्रनमाण होते.” 

 
माि र्ाांधीजींच्या मनात प्राथगनापुरुष हा र्ीतेतील ‘ल््थतप्रज्ञ’ होता. पण काकासाहेबाांनी आपफया 

प्रभात प्राथगनेत महाराष्रातील त्रशव, त्रवष्णू, र्णपती, देवी व सूयग ह्या पाच उपा्य देवताांच्या प्राथगना पण 
समात्रवष्ट केफया. काकासाहेबाांचे सां्कत त ज्ञान व अध्ययन त्रवपूल होते. त्यामुळे पुढे प्राथगनेची पु् तके तयार 
करताना र्ाांधीजीनी काकासाहेबाांचा सल्ला घेऊनच ती तयारी केली. पुरातन सांदभग,सां्कत त श्लोकाथग, 
शब्दाथग, कशाबाबतही शांका उपल््थत झाफयास र्ाांधीजी सहजच काकासाहेबाांकरे् वळत असत. 

 



 

अनुक्रमणिका 
 

काकासाहेबाांना सहदुधमाचे सद्यकालीन दूत्रषत रूप फार िटकत असे. युर्ानुकूल असे धमाचे रूप 
बदलायला हव ेअसे त्याांना फार उत्कटपणे वाटत होते. र्ाांधींजींच्या आश्रमजीवनात सहदुधमातील उत्तमोत्तम 
अांर् तेवढे प्रत्रतसबत्रबत होत होते आत्रण म्हणूनच काकासाहेब र्ाांधीजींच्या आश्रमजीवनात मनःपूवगक रमून रे्ले. 
्वच्छता, ्वावलां बन, श्रमप्रत्रतष्ठा, अ्पतश्यतात्रवरोध आदी आश्रमवैत्रशष्ये तर काकासाहेबाांनी जीवनात 
प्रथमपासूनच अवलां त्रबली होती.आश्रमात राष्रीय शाळा सुरु झाली आत्रण काकासाहेबाांना हव े ते कायग 
त्रमळाले. र्ाांधींजीनी शाळेचा भार काकासाहेबाांवर सोपत्रवला होता. र्ाांधींची ‘राष्रीय त्रशक्षण सांकफपना’ 
काकासाहेबाांना पत्रहफयापासूनच अत्रभनव व उपयुक्त वाटली होती. त्यामुळे त्याांनी धोरण, सांकफप म्हणनू ते 
त्रशक्षण ्वीकारले. 

 
माि त्याांच्यात एक लक्षणीय फरक र्ाांधीआश्रमात आफयावर झालेला त्रदसतो. शाांत्रतत्रनकेतनापासून 

काकासाहेबाांना पाहणारे त्रफत्रनक्स आश्रमातील प्रभभुाई र्ाांधी म्हणतात, ‘आश्रमातले काकासाहेब आता 
शाांत्रतत्रनकेतनातले उरले नव्हते. त्रतथे ते सौम्य व आनांदी त्रदसत. भरघोस दाढी ठेवत. आता दाढी रे्ली होती. 
(ती उत्तरायुष्यात पनु्सहा वाढवलेली त्रदसते.) पूवीपेक्षा र्ांभीर बनले होते. त्रवद्यार्थ्यांशी िूप कमी बोलत. सदा 
वाचनात मग्न असत. र्ाांधीजींच्या वैराग्यप्रधान जीवनदृष्टीचा प्रभाव नकळत काकासाहेबाांवर काही काळ दृढ 
झाला असावा.’ 

 
र्ाांधीजींनी सामान्सयातफया सामान्सय माणसाला ्वातांत्र्याच्या चळवळीसाठी पे्रत्ररत करून, चळवळीत 

सामावनू घेतले होते. आजपयंत कोणत्याही राष्रवादी नेत्याला जे जमले नव्हते ते अमोल कायग र्ाांधीजींनी 
करून दाित्रवले होते. त्यामुळे काकासाहेबाांना र्ाांधीजींबद्दल फार आदर वाटत होता. र्ाांधीजींच्या चळवळी, 
त्याांचे जीवनतत्त्वज्ञान, त्याांची जीवनदृष्टी, त्याांचे कायग्म हे सवग त्याांनी मनापासून समजून घेतले आत्रण ते 
त्याांचे त्रनष्ठावांत अनुयायी बनले. त्याांनी र्ाांधीजींनाच आपफयात मुरवले होते. त्यामुळे ते र्ाांधीत्रवचार सुबोध 
करून साांर्णारे प्रवक्ते बनले. 
 

माि ते र्ाांधीजींचे आांधळे भक्त नव्हते. कधीकधी र्ाांधीजींचे कायग्म त्याांना पटत नसत. त्या वळेी ते 
ऋजुतेने आपला त्रवरोध ्पष्ट करत. र्ाांधीजी व रवींद्रनाथ ह्याांच्यातील मतभेदात तर ते काही वळेेस 
रवींद्रनाथाांच्या बाजूने असत व तसे ते ्पष्टपणे र्ाांधीजींना साांर्त असत. पण र्ाांधीजी कधी रार्ावले नाहीत. 
दुसऱ्याच्या त्रवरोधाला हसून त्रवरघळून टाकण्याची अमोघ कला त्याांना साधली होती आत्रण त्या कलेने त्याांनी 
काकासाहेबाांनाही पूणगपणे आपफयाकरे् वळवनू घेतले होते. 

 
र्ाांधीआश्रमात राहत असताना काकासाहेबाांना जाणवले की, इथे येणारे पुरुष आश्रमाचे आदशग 

समजून घेऊन वार्तात. पण बहुसांख्य त्रस्त्रया, पती, पिु वा त्रपता ह्याांच्यामुळे बळेच या आदशाचा ्वीकार 
करतात. त्याांच्या मनात आश्रम जीवनात्रवषयी अप्रीतीच त्रदसते कारण इथे कौटुांत्रबक जीवनाला र्ौण ्थान 
आहे.त्रशवाय ह्याचे महत्त्व समजावनू देण्याची त्रचकाटी पुरुषवर्ात नाही. त्यामुळे स्त्रीवर्ग आश्रमजीवन पत्ररपषु्ट 
करण्याऐवजी त्रशत्रथल करण्यासाठी धर्पर्त आहे. हे लक्षात आफयावर त्याांनी र्ाांधीजींना साांत्रर्तले की यावर 
वळेीच उपाय होणे आवश्यक आहे. र्ाांधीजींनाही ते पटफयामुळे त्याांनी त्रस्त्रयाांसाठी ् वतांि वर्ग, प्रवचने, प्राथगना 
सुरू केफया. पत्ररणामतः त्रस्त्रयाांमध्ये मोठी जार्तती त्रनमाण झाली. अबलत्व भावना, त्रवकारी साजशतांर्ार ह्याचा 
त्यार् होऊन, त्रनभगय, ्वतांिवतत्तीची स्त्री घर्वली रे्ली. 

 



 

अनुक्रमणिका 
 

र्ाांधीजीही काकासाहेबाांचे सजगक सामर्थ्यग जाणत होते. त्याचबरोबर त्याांना हाताने त्रलत्रहण्याचा 
मन्वी कां टाळा आहे. हे पण र्ाांधीजींना ठाऊक होते. म्हणूनच एकदा येरवर्ा जेलमध्ये ते दोघे एकि 
असताना, त्याांनी काकासाहेबाांना बोलावनू, ‘त्रदवसाच्या वळेापिकात मला अधातास मोकळा त्रमळू शकतो, 
तेव्हा काही त्रलहायचे असफयास साांर्ा. मी लेित्रनकाचे काम करण्यास तयार आहे.’ असा प्राांजळ प्र्ताव 
माांर्ला होता. अथात काकासाहेबाांनी एवढे धाष्टयग दािवले नाही. पण यातून दोघाांच्यातली आत्मीयता त्रदसून 
येते. 

 
काकासाहेबाांची रु्जरातच्या कफयाणासाठी चाललेली प्रामात्रणक धर्पर् पाहून, र्ाांधीजी त्याांना 

कौतुकाने ‘सवाई रु्जराती’ म्हणत. काकासाहेब म्हणत, इतर कोणत्याही सन्समानापेक्षा ही पदवी मला सवात 
मोलाची वाटते. र्ाांधीजी व काकासाहेब ह्याांच्यातले नाते जर्ावरे्ळे होते. काकासाहेबाांचे एक इांग्रजी 
चत्ररिलेिक श्री. माधोप्रसाद त्याचे वणगन करताना म्हणतात ‘काका व र्ाांधीजीं याांच्यामधले नाते, हे दोन 
आत्म्याांचे सख्य होते. र्ाांधीजी कधी काकाांचे नम्र त्रवद्याथी बनत तर कधी काकाांचे पथदशगक! काका कधी 
र्ाांधीजींना त्रशकवत असत तर कधी त्रवद्याथी बनून त्याांच्यासमोर रर्तही असत. ्वतःची मते ्वच्छपणे 
र्ाांधीजींना सुनावण्यात काकाांनी कधी मारे्पढेु पात्रहले नाही. र्ाांधीजी पण, आपला आत्म्याचा आवाज वरे्ळे 
साांर्त नसेल तर काकाांच्या म्हणण्याला मान देत असत. 

 
काकासाहेबाांची ्वतांि त्रवचारशक्ती, सचतनशीलता, बुत्रद्धमत्ता, सां्कत तप्रभतु्व, ्वातांत्र्यपे्रम, 

वैराग्यशीलता, सहनशीलता इत्यादी रु्णाांत्रवषयी र्ाांधीजींना िूप आदर होता. र्ाांधीजींचे त्रप्रय सत्रचव 
महादेवभाई देसाई आपफया र्ायरीत त्रलत्रहतात, ‘काकाांच्या सहवासाला बापूांनी एका लेिात सत्सांर् म्हटले 
आहे आत्रण ह्या सत्सांर्ाची बापूजींना अनेकदा तहान लार्त असे. ही तहान मी तर नाहीच, पण वल्लभभाईसुद्धा 
भार्व ूशकत नव्हते. 

 
उत्तम इांग्रजी व भारतीय सात्रहत्य, त्रनसर्गसौंदयग वरै्रे अनेक र्ोष्टींची र्ाांधीजींना आवर् होती. पण 

त्याांनी जो जीवनमार्ग ्वीकारला होता, ज्यासाठी आपले पूणग आयुष्य झोकून त्रदले होते, त्यासाठी त्याांना ह्या 
आवर्ी बाजूला साराव्या लार्फया होत्या, काकासाहेबाांजवळ ते तसे अनेकदा बोलून दािवत असत. त्या 
आवर्ींची थोर्ीशी पूती काकाांच्या सहवासात व काकाांच्या रूपाने होत होती. कलेत्रवषयी र्ाांधीजींची मते 
बाळबोध असली तरी काकासाहेबाांचे ‘उत्तरेकर्ील सभती’ हे लत्रलत पु् तक वाचनू ते इतके िुष झाले की 
आपला नेहमीचा साधेपणाचा आग्रह सोरू्न उत्तम कार्द, उत्तम छपाई, उत्तम त्रचिे देऊन ह्या पु्तकाची 
आवतत्ती काढायची इच्छा त्याांनी व्यक्त केली. ‘कलेची व्तू, त्रतची कदर झालीच पात्रहजे’ असे ते म्हणाले. 

 
र्ाांधीजींचे हे सख्यत्व जाणूनच आपफया दोन्सही रु्रूां शी असलेफया आपफया अनुबांधाचे फार मार्थमक 

त्रवश्लेषण काकासाहेबाांनी ्वतःच एके त्रठकाणी केले आहे. ते म्हणतात, “रु्रुदेव रवींद्रनाथाांनी,जीवनाची 
व्यापकता समजायला व उमजायला मदत केली.त्यामुळे आमच्यासारख्याांच्या जीवनात ते िोलवर पोहोच ू
शकले. पण ते पोहोचणे सांपूणग जीवनात्रवषयक असूनही, बुत्रद्धर्म्यच होते. ते ्वतः व्यक्ती म्हणनू आमच्या 
जीवनात घुसू शकले नाहीत. त्याांची तशी इच्छाही नसावी. आम्ही त्याांची कत्रवता, त्याांचे त्रवचार आपलेसे करू 
शकलो पण त्याांनी ्वतःला आपलेसे करू त्रदले नाही. ते दूरच रात्रहले. र्ाांधीजींचे माि याांच्या अर्दी उलट. 
त्याांनी आम्हाला ‘अपनावले.’ आम्ही त्याांचे झालो. ते आमचे झाले.” 

 



 

अनुक्रमणिका 
 

एवढे सौहादग दोघाांच्यात असफयामुळेच, महाराष्रात येऊन कायग करण्याची तीव्र उत्कट इच्छा 
असूनही व तशी दोनदा सांधी त्रमळूनही [सासर्विे येथील राष्ट्रीय शाळेत जाऊन गांधीजींच्या काययपद्धतीचा प्रचार करार्वा असा प्रस्तार्व 
सरदार पटेलांनी, काकांचा तेथील चालकांशी असलेला णजव्हाळा पाहून केला होता. तसेच १९४२ मध्ये बापूजी अिे यांनी णटळक णर्वद्यापीठाच्या 

कुलपणतपदाचा राजीनामा णदला तेव्हा शंकररार्व देर्व, आचायय णलमये आदींनी काकासाहेबांना ते स्थान घेण्याचा आग्रह केला.] र्ाांधीजींनी 
त्याांना नको म्हणनू साांत्रर्तले व आपली पूणग सेवा र्ाांधीजींना वात्रहलेली असफयाने त्याांनी त्रदलेला त्रनणगय 
काकासाहेबाांनी त्रनर्थवकफपपणे मान्सय केला. त्रटळक महाराष्र त्रवद्यापीठाच्या कुलरु्रुपदाला नकार 
त्रदफयाबद्दल काकासाहेन त्रलहतात, “र्ौहत्तीच्या कुलरु्रुपदाची जार्ा घेण्यात्रवषयी मला सुचत्रवले होते. 

 
पण तेव्हा महात्मा र्ाांधीनी नको साांत्रर्तले होते. परप्राांतात जाऊन अत्रधकारारूढ होणे हे सेवकाला 

त्रततकेसे पोषक होत नाही. अत्रधकार हाती न घेता सेवा करणे हाच उत्तम मार्ग आहे हा त्याांचा सल्ला मला पण 
पटला होता. माि महाराष्राबाबत तसे नव्हते. पण मला वाटते, तेथील वातावरणात माझा जम बसण्याइतका 
माझा ्वभाव लवत्रचक नाही हे महात्मा र्ाांधीनी ओळिले असाव.े आत्रण मला वळेीच वाचवले असाव.ेयाहून 
दुसरी उपपत्ती लार्त नाही.” असे र्ाांधीमय झालेले काकासाहेब र्ाांधीत्रनधनानांतरही त्याांच्या त्रवचाराचे 
प्रवक्तेपण पेलत रात्रहले. अमुक एका पत्ररल््थतीत र्ाांधींचे मत काय असते? त्याांचे तत्त्वज्ञान अद्यापही कसे 
मार्गदशगक ठरू शकते? हे ते प्रश्नकत्यांना नीट समजावनू देत असत. त्याांच्यावरील आके्षपाांना समपगक उत्तरे 
देऊन आके्षप िोरू्नही दािवीत असत. सत्याग्रहाबाबत ते म्हणतात “सत्याग्रहाचे र्ाांधीजींचे एक व्याकरण 
होते, या व्याकरणाचे त्रनयम न पाळता आज जो सत्याग्रह केला जातो तो सत्याग्रह राहत नाही, दुराग्रह बनतो. 
रे्फया वीस वषांत कुणीही शुद्ध सत्याग्रहाची उदाहरणे लोकाांसमोर ठेवली नाहीत.” 
 

इथपयंत रवींद्रनाथाांकरू्न र्ाांधीजींकरे् झालेला काकासाहेबाांचा प्रवास आपण पात्रहला, माि ह्याचा 
अथग असा नव्हे की रवींद्रनाथाांना नाकारून ते र्ाांधीजींकरे् वळले होते. उलट र्ाांधीजींचे अनुयात्रयत्व 
्वीकारफयावरही, रवींद्रनाथाांचा प्रभाव त्याांच्यावर त्रटकून रात्रहलेला त्रदसतो. र्ाांधीजींच्या सहवासात अत्यांत 
व्य्त जीवन जर्त असतानासुद्धा सांधी त्रमळेल तेव्हा रवींद्र सात्रहत्याचा आ्वाद इतराांना लाभावा म्हणनू 
अनुवादाचे, रसग्रहणाचे कायगही ते करत रात्रहले. १९२० मध्ये र्ाांधीजीच्या नवजीवन वतत्तपिातील आपफया 
कारकीदीची सुरुवात त्याांनी रवींद्रनाथाांवरील आ्वादक लेिाने केली. त्याांच्या ह्या अनुवात्रदत लत्रलत 
कत तीमुळे महाराष्र, रु्जरात व ससधप्राांतात रवींद्रनाथाांत्रवषयी आ्था व कुतूहल जारे् झाले. 

 
काकासाहेब म्हणत, “वरवर जरी ह्या दोन व्यल्क्तमत्त्वाांत वतत्रत्तभेद व साधनभेद त्रदसत असला तरी 

ह्या दोन महामानवाांच्या जीवनदृष्टीचा र्ाभा अांतयामी एकच आहे. वरवरच्या भेदावर काय म्हणून भर द्यायचा? 
दोघाांच्या ्वभावात आत्रण कायगके्षिात अांतर असूनही, दोघाांच्या चात्ररत्र्याांत, जीवनाच्या आदशांत आत्रण 
त्याांच्या युर्कायांत अदु्भत साम्य होते. मला पुष्कळदा वाटते, देवाने आपफया कायाचे दोन त्रवभार् पारू्न ते 
या दोन त्रवभतूींच्या हातात सोपवनू त्याांच्या माफग त आपले युर्कायग सांपि केले असले पात्रहजे. अशा प्रकारे 
दोघाांचे तत्त्वज्ञान पर्परपोषक होते हे एकदा आपफयाला कळून आले म्हणजे दोघाांची भक्ती आपण 
समानतेने करू शकू.... मी माझी जीवनदृष्टी दोघाांपासून पे्ररणा घेऊन त्रवकत्रसत केली आहे. दोघाांचाही मी 
ऋणी आहे.” 

 
्वातांत्र्यत्रसद्धीसाठी राष्रीय चळवळीचा पाठपुरावा करणारे काकासाहेब ्वातांत्र्योत्तर काळात 

त्रवर्श्त्रमलनाच्या त्रवचाराांकरे् वळलेले त्रदसतात. एक प्रकारे त्याांनी ्वतःच्या आचारत्रवचारसारणीत आपफया 
दोन्सही रु्रूां च्या जीवनदृष्टींचा समन्सवय साधलेला त्रदसतो.
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४. 
राजकीय र्व शैक्षणिक कायय 
 

काकासाहेबाांची व र्ाांधीजींची प्रथम भेट शाांत्रतत्रनकेतनात १९१५ साली झाली. तेव्हाच देशाच्या 
्वातांत्र्यासाठी भारतीय जीवनदृष्टीवर आधारलेला एक अनोिा साधनमार्गच र्ाांधीजींच्या रूपाने लाभला 
आहे असा त्रवर्श्ास काकासाहेबाांच्या मनात दृढ झाला होता. आत्रण पढेु मारे् र्ाांधीजींचा आश्रम ्थापन होताच 
आपण त्रतकरे् जायचे व र्ाांधीजींच्या नेततत्वािाली देशकाया सुरू करायचे अये त्याांच्या मनाने पके्क केले होते. 
त्यानुसार र्ाांधीजींनी अहमदाबादजवळ कोचबर येथे १९१७ साली आपला पत्रहला आश्रम सुरू केफयावर, 
त्याची व्यव्था बघण्यासाठी म्हणून, र्ाांधीजींच्या त्रवनांतीनुसार ते आश्रमात दािल झाले. 

 
त्रतथून त्याांच्या जीवनाला एक त्रनत्रित त्रदशा त्रमळाली. त्रि्ताचे जसे पत्रहले बारा त्रशष्य होते तसे 

र्ाांधीजींचे पत्रहले चार सत्-त्रशष्य मानले जातात; ते म्हणजे त्रकशोरलाल मश्रूवाला, महादेवभाई देसाई, 
काकासाहेब कालेलकर व त्रवनोबाजी भाव.े र्ाांधीजींच्या आश्रमात येताना काकाांना वाटले, “भारताला हवा 
असलेला नेता र्ाांधीजींच्या रूपाने लाभला आहे.” आत्रण र्ाांधीजींना वाटले, ‘हा आपला पत्रहला, आत्रण 
जवळचा बतु्रद्धजीवी अनुयायी आहे.’ 

 
काका आश्रमात आले. पण ्वतांि त्रवचारशक्ती व मते याांमुळे ते पूणगपणे आश्रमीय झाले नाहीत. 

तरीही र्ाांधीजींना त्याांच्यात्रवषयी आदर वाटत असे. काही त्रदवसाांतच कोचबर येथील आश्रम 
साबरमतीत्रकनारी ्वतःच्या जारे्त आला. आश्रमाला जोरू्नच ‘राष्रीय शाळा’ सुरू झाली. लवकरच 
देशातील त्रवनोबाांसारिे अनेक त्रवद्वान, प्रत्रतभावान, त्रनष्ठावान त्रशक्षक ह्या त्रशक्षणकायात सहभार्ी झाले. 
पूवानुभव व राष्रीय त्रशक्षणाची त्रनत्रित दृष्टी असलेफया काकासाहेबाांवरच शाळेच्या मार्गदशगनाची सवग 
जबाबदारी र्ाांधीजींना सोपवली. काकासाहेब शाळेत भरू्ोल त्रवषय त्रशकवीत. त्यासाठी मुलाांना दूरदूर पायी 
प्रवासाला नेत असत. ते ्वतः िर्ोलज्ञ असफयाने रािीच्या वळेी मुलाांना ग्रहताऱ्याांचे ज्ञान करून देत. 
त्रवद्यार्थ्यांचे मन रत्रसकाचे मन कसे होईल, ज्ञान हा आनांदाचा प्रवास कसा बनेल याांसाठी ते सतत प्रयत्न 
करीत. भारतातील उत्तमोत्तम त्रवद्यार्थ्यांना अवघे जर् दािवनू आणाव ेअसाही त्याांचा एक सांकफप होता! 
त्यातून त्रवद्यार्थ्यांची जीवनत्रजज्ञासा पूणग करता येईल असे त्याांना वाटे. 

 
ह्या शाळेतील बहुतेक त्रशक्षक मराठी जाणणारे होते. पण त्रवद्याथी बहुसांख्य रु्जराती असत. 

काकासाहेब हळूहळू मोर्केतोर्के रु्जराती बोलायला त्रशकले. पण ते इत्रतहासाच्या अध्यापनाला अपुरे परू् 
लार्ले. मर् रु्जराती मुलाांशी आवजूगन सतत बोलून त्याांनी त्रजद्दीने आपले रु्जराती सुधारले. इतके की, 
मुलाांना आयांचा र्ोष्टीरूप इत्रतहास साांर्ता साांर्ता नरहरीभाई परीिाांच्या मदतीने त्याांनी रु्जरातीत 
इत्रतहासाचे ‘पूवगरांर्’ हे सुरेि पु्तक तयार केले. आपफया त्रहमालय यािेतील रोचक अनुभव मुलाांना रांर्वनू 
साांर्ता साांर्ता रु्जराती भाषेच्या नैसर्थर्क प्रवाहात त्याांची वाणी त्रमसळून रे्ली. रु्जरातेत राहून राष्रीय 
त्रशक्षणकायग करायचे तर रु्जरातीवर प्रभतु्व त्रमळवायला हव ेहे जाणून, त्याांनी मन लावनू रु्जराती भाषेची 
प्रकत ती, शब्दाांच्या छटा, त्यातफया िुब्या आत्मसात केफया. 

 
काकासाहेब ज्ञानत्रपपासू होते. त्यामुळे अनेक त्रवषयाांत त्याांना रुची होती. आश्रमात 

कामाव्यत्रतत्ररक्तच्या वळेात अनेक त्रवषयाांवरील ग्रांथाांचे त्याांचे वाचन सतत चालूच असे. त्यावर त्याांचे ्वतांि 
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मनन व सचतनही चाले. प्रत्येक के्षिात्रवषयी त्याांना सिोल मात्रहती असे. आश्रमात त्रकशोरलाल मश्रूवाला 
त्याांना ज्ञानत्रनधी (Encyclopaedia) म्हणत असत. ते म्हणत ‘काकासाहेब जवळ असले की आवश्यक ती 
मात्रहती त्रमळत्रवण्यासाठी कोश धुांर्ाळण्याची िटपट करावी लार्त नाही.’ त्रशक्षणाच्या पद्धती व प्रयोर् 
याांवरून काकासाहेबाांची आश्रमातील इतर व्यक्तींशी बरीच वादावादी होत असे, कारण काकासाहेब कमगठ 
नव्हते. ते उदारही असफयामुळे अनुशासनत्रनष्ठ त्रशक्षण त्याांना रुचत नसे. त्रशवाय वततीने ते ्वतांि त्रवचाराचे 
होते. तथात्रप त्याांनी त्रमिाांबद्दलची आत्मीयता ह्या वादत्रववादाांनी कधीही र्ढूळ होऊ त्रदली नाही. 
रु्णदोषाांसकट पर्पराांना ् वीकारण्याची वतत्तीही त्याांच्यात होती. ह्या आश्रमात त्रस्त्रयाांना पुरुषाांच्या बरोबरीने, 
समानतेने, मुक्तपणे वार्वले जाई. समान सांधी त्रदफया जात.कुठफयाही प्रकरचा स्त्रीपरुुष भेद, कमीपणाचा 
भाव, त्या अबला आहेत अशी भावना जाणवनू त्रदली जात नसे. 

 
आश्रमात आता काकाांबरोबर त्याांच्या पत्नी काकीही माहेराहून पनु्सहा राहायला आफया. पण 

आश्रमजीवन तर काकींना अत्रजबात रुचत नव्हते. त्यामुळे त्या दोघाांत बरीच वादावादी होत असे. महादेवभाई 
देसाई म्हणतात, ‘फार मोठ्या माणसाचे पत्नीपद तसे फारसे सुिावह नसते.पण हे सत्य काकींनी िोटे 
ठरवले आहे. त्या दोघाांत सतत मतभेद होत असूनही, काकाांचा मोठेपणा जाणफयाने काकी त्याांच्या भक्त 
बनफया. पण दोघाांनाही आपापले ्वतांि व्यल्क्तमत्व जपण्याची त्रजद्द होती. सदासवगकाळ वाचन, 
सचतन,मनन, मार्गदशगन, चचा ह्याांत मग्न असणारे काका सणावाराच्या त्रदवशी घरी काकींच्या हुकुमाप्रमाणे 
कामधाम, जेवणिाण सरळपणे करताना पाहून दोघाांचे चरणवांदन करण्याची इच्छा होई—’ माि बाहेरून 
पाहणाऱ्याला त्रदसणारे हे सांसारत्रचि आतून म्हणाव े तसे सांवादी नव्हतेच. पुढे काकाांच्या सहवासात 
काकींमध्ये त्रशक्षणाची आवर् त्रनमाण झाली. काकाांनी देिील उत्साहाने त्याांना मराठी भाषा त्रशकवली. 
काव्याचा आ्वाद घेण्याची क्षमता त्याांच्याच त्रनमाण केली. त्या आनांदी त्रदवसाांच्या ्मरणाने आजही माझे मन 
आनांदी होते. असे काकासाहेब पुढे म्हणत. 

 
अहमदाबादच्या वा्तव्यात काकींची अांत्थ रत्रसकता उमलून आली. एकदा दूध आणायला बाहेर 

पर्फया असताना त्रदसलेफया सकाळच्या आकाशाचे त्याांनी अर्दी सहजपणे सुांदर वणगन केले. त्या म्हणाफया, 
“सकाळ म्हणजे जणू ऋषींची सांध्यापूजा चालली आहे, दुपारचे र्रम आकाश म्हणजे वाटतां जणू ब्राह्णाांचा 
यज्ञयार् चाललाय, तर सांध्याकाळ साधुसांताांचीच वाटते.’ यावर काकासाहेब म्हणाले, “काकींच्या ह्या भव्य 
कफपनात्रचिात सांपूणग भारताच्या इत्रतहासाचे त्रवकासतत्त्व सामावले आहे.” 

 
र्ाांधीजीही काकींना मानत असत. ह्याचे प्रमुि कारण म्हणजे, आश्रमातील हत्ररजनाांचा मुक्त वावर 

हा क्तुरबासकट इतर त्रस्त्रयाांना मान्सय नव्हता; परांतु काकींची माि हत्ररजनाांबरोबर राहायला, ्वैंपाकघरात 
त्याांचा वावर असायला हरकत नव्हती. काकाांनी आश्रमात आपफया घरी आणलेफया एका हत्ररजन बालकाचे 
लालनपालनसुद्धा काकी सहजपणे करीत होत्या. त्यामुळे र्ाांधीजींना त्याांचे फार कौतुक वाटे. कोणत्याही 
र्ोष्टीला काकींनी त्रवरोध व्यक्त केला तर र्ाांधीजी ्वतः त्याांच्या घरी जाऊन आपली बाजू त्याांना समजावनू 
साांर्त असत. पत्रहफया महायुद्धात जमगनीत्रवरुद्ध लढण्यासाठी इांग्रजाांना मदत करण्यास र्ाांधीजींनी मान्सयता 
त्रदली होती व त्यानुसार रु्जरातेत सैन्सयभरती सुरू झाली होती. र्ाांधीजींचे धोरण म्हणून काकासाहेब, 
्वतःला फारसे पटले नसताना, सैन्सयात ठरती व्हायला तयार झाले. तेव्हा काकी िूप रार्ावफया. त्याांनी 
इांग्रजाांना मदत करण्यास तीव्र त्रवरोध केला. र्ाांधीजी जेव्हा समजूत काढायला आले तेव्हा त्याांनी ्पष्टपणे 
साांत्रर्तले, ‘मी त्रभिी नाही. पूवी नवरा ्ाांत्रतकायात सहभार्ी व्हायचा, तेव्हा मी वैधव्यासाठी मनाची तयारी 
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ठेवली होती. झाशीच्या राणीचे नाव मी लावते. आजही इांग्रजाांत्रवरुद्ध लढायला नवराच काय, पण दोन्सही 
मुलाांना भरती करायला मी तयार आहे. पण काका इांग्रजाांना मदत करणार ही कफपनाच मला सहन होणार 
नाही.’ 

 
सुदैवाने युद्ध थाांबफयाने हा प्रश्नच त्रमटला. पण ह्या प्रसांर्ातून काकींच्या व्यल्क्तमत्त्वावर ्पष्ट प्रकाश 

पर्तो. काकासाहेब साांर्तात. “पुढे जेव्हा त्रमठाचा सत्याग्रह सुरू झाला तेव्हा काकी त्रदवांर्त झाफया होत्या. 
पण मुलाांना मी त्याांच्या वरील वाचनाची आठवण करून त्रदली. तेव्हा त्रशक्षण सोरू्न दोघांही सत्याग्रहात 
सामील झाली हे पाहून काकींच्या आत्म्याला नक्कीच समाधान वाटले असणार.” 

 
र्ाांधीजींबरोबर राहू लार्फयावर काकासाहेबाांनी हळूहळू र्ाांधीजींच्या तत्त्वज्ञानाचे ममग जाणनू घेतले. 

ते र्ाांधीजींचे अांधभक्त कधीच होऊ शकले नाहीत. सांधी त्रमळेल तेव्हा ते र्ाांधीजींना अनेक प्रश्न त्रवचारून 
त्याांचा दृत्रष्टकोन, मनाचे समाधान होईपयंत समजावनू घेत व मर्च ती जीवनदृष्टी आपलीशी करीत. म्हणूनच 
ते लोकाांना र्ाांधीजींचे तत्त्वज्ञान सहजतेने पण नेमकेपणाने समजावनू, पटवनू देऊ शकले. व र्ाांधीत्रवचाराांचे 
प्रवक्ते म्हणून प्रत्रसद्ध झाले. र्ाांधीजींच्या चळवळीचे वरे्ळेपण काका असे साांर्तात “१८५७ पासून देशाच्या 
्वातांत्र्यासाठी नाना प्रयत्न होऊनही, ्वराज्य दृत्रष्टपथात येण्याऐवजी इांग्रजी सत्ता बळकट होत रे्ली. पण 
र्ाांधीजी आले आत्रण त्याांनी एक सरळ र्ता दािवला. ज्यात सामान्सयातला सामान्सय माणूस सहभार् घेऊ 
शकत होता. ह्यासाठी हृदयात उत्कट ्वातांत्र्याकाांक्षा व ती जाहीरपणे व्यक्त करण्याचे धैयग एवढ्ा दोन 
र्ोष्टींची आवश्यकता होती. मर् तो त्रमठाचा सत्याग्रह असो, सत्रवनय कायदेभांर्ाची चळवळ असो वा 
असहकाराचा पुकारा असो. सारा देश हा लोकोत्तर सेनानीच्या पाठीशी उभा ठाकला. हे आजपयंत 
कोणत्याही राष्रवादी नेत्याला जमले नव्हते.” र्ाांधीजींच्या असहसेबद्दल ते त्रलत्रहतात, ‘ही असहसा जैन वा 
वैष्णव साधुप्रणीत असहसा नाही. लहान मुले वा त्रस्त्रयाांतसुद्धा क्षाितेज प्रकट करणारी ही तेज्वी असहसा 
आहे. मारामाऱ्या, िून वा हत्येचे सा्ं कार आमच्या जनतेवर नाहीत. आमच्या सां्कत तीचे हे मोठेपण आहे. 
म्हणून जनतेच्या सां्कत तीला अनुरूप असा प्रत्रतकाराचा मार्ग र्ाांधीजींनी शोधून काढला होता. म्हणूनच जे 
्ाांत्रतकारकाांना जमले नाही ते र्ाांधीजींनी करून दाित्रवले. ज्या देशव्यापी लढायाांमुळे कोणाचीही हत्या न 
करता, जाळपोळ न करता, पूल न उर्त्रवता, सरकारचे काम पूणगपणे बांद पार्ले जाते... ही काय मामुली 
बाब आहे?” 

 
र्ाांधीजींची जीवनदृष्टी इतक्या सहजसुांदरपणे समजावनू देण्याची हातोटी लाभफयामुळेच पुढे ते, 

लोकमान्सय त्रटळकाांचे प्रमुि अनुयायी र्ांर्ाधरराव देशपाांरे् ह्याांच्या जीवनदृष्टीतही पत्ररवतगन घर्वनू त्याांना 
र्ाांधीजींचे अनुयायी बनव ू शकले. माि ह्याचा पत्ररणाम म्हणजे त्रटळकभक्त महाराष्राच्या मनात 
काकासाहेबाांत्रवषयी कायमचा एक कर्वट भाव त्रनमाण झाला. पुढे त्यात अनेक कारणाांनी भर पर्त रे्ली हा 
दैवदुर्थवलास होय! 

 
 ह्याच वळेी असहकाराच्या जोर्ीने काही रचनात्मक व राष्रउभारणीची कामे र्ाांधीजींनी सुरु केली. 

त्यातील एक म्हणजे ्वतांि रु्जरात त्रवद्यापीठाची ्थापना हे होय. त्रनव्वळ कारकून तयार करणारी इांग्रजी 
त्रशक्षणपद्धती नाकारून ्वदेशात्रभमानी, ्वावलांबी, चात्ररत्र्यवान भारतीय नार्त्ररक घर्वण्याचे ध्येय, ह्या 
त्रवद्यापीठाने समोर ठेवले होते. अशाच धोरणाने चालणाऱ्या शाळा जार्ोजार् ् थापन करून त्याांच्यात समन्सवय 
्थापन करण्याचेच काम ह्या त्रवद्यापीठाने कराव े असे ठरले. ह्या त्रवद्यापीठाच्या कायगकात्ररणीवर अथात्व 
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काकासाहेबाांची त्रनयुक्ती होणे अपत्ररहायग होते.र्ाांधीजी या त्रवद्यापीठाचे कुलपती होते. त्रवद्यापीठाचे 
‘सा त्रवद्या या त्रवमुक्तये’ हे ध्येयवाक्य आत्रण ‘वटवतक्ष व कमळ असलेले मानत्रचन्सह’ या सांकफपना 
काकासाहेबाांच्याच होत्या. 

 
शाांत्रतत्रनकेतनातील आश्रमसा्ं कत तीचाही काकासाहेबाांच्या मनावर चाांर्लाच प्रभाव होता. ते म्हणत, 

“आश्रमसां्कत ती हे आपफया सां्कत तीचे महत्त्वाचे अांर् आहे.” त्यातफया उत्रणवा लक्षात येऊनही, त्याचे महत्त्व 
व भारतीयाांवरचा त्रतचा प्रभाव काकासाहेबाांना जाणवत होता. ते त्रलत्रहतात, “या देशातला मनुष्य, मर् तो 
कोणत्याही धमाचा व पांथाचा असो, आश्रमजीवनाकरे् तो नेहमीच आकत ष्ट झाला आहे. अध्यात्मसाधनेचे व 
सां्कत तीचे जेवढे प्रयोर् ह्या देशात झाले ते सवग ऋत्रषमुनींनी आश्रमाच्या द्वाराच केले. आधुत्रनक कालातही 
ज्याांनी महत्त्वाचे कायग केले त्या रवींद्रनाथ, त्रववकेानांद, दयानांद, श्रद्धानांद, अरसवद ह्या साऱ्याांनी आपापले 
आश्रम व आचायगकुले ्थापन केली होती. रु्जरात त्रवद्यापीठाच्या ‘मुदे्र’ साठी मी वटवतक्षाचे त्रचन्सह सुचत्रवले ते 
याच भावनेने की वटवतक्ष (झोपर्ी व र्ाय याांसह) आश्रमसां्कत तीचे प्रतीक आहे. त्रशवाय पारांब्या जत्रमनीत 
रुजून नव ेझार् तयार होते. वतक्षकुटुांब वाढते. मर् मुळचे ‘वैत्रदक िोर्’कोणते ते ओळिणे कठीण होऊन 
जाते.त्रकत्येक वळेा मूळ िोर् कुजून जाते. परांतु वतक्ष ताजातवानाच राहतो.” असा हा ‘वटवतक्ष’ आपफया 
अवघ्या सां्कत तीचे सुद्धा प्रतीक आहे. 

 
िरे तर काकासाहेबाांची इच्छा, िालपासून त्रशक्षण सुरू करून हळूहळू त्रवद्यापीठापयंत जाव ेअशी 

होती. पण र्ाांधींचे व इतराांचे मत त्रवद्यापीठ्थापनेच्या बाजूने होते. म्हणून काकासाहेब, बहुमताच्या इच्छेस 
मन देऊन त्रवद्यापीठ्थापनेस तयार झाले. 

 
अशा प्रकारे ते देशातले ्वतांि असे पत्रहलेच त्रवद्यापीठ होते. तशात असहकात्ररतेच्या आांदोलनात 

ज्याांनी महात्रवद्यालयीन त्रशक्षण सोरू्न त्या साऱ्याांना पदवीत्रशक्षण देण्याचे काम ह्या त्रवद्यापीठाने करायचे होते; 
म्हणून हे केवळ रु्जराती त्रवद्यापीठ न राहता अत्रिल भारतीय व्हाव ेव त्याचे माध्यम सहदी असाव ेअसा काहींचा 
युल्क्तवाद होता. पण काकासाहेबाांचे मत पर्ले “आपले शकै्षत्रणक आदशग भारतीय राहतील, त्रशक्षकाांची वतत्ती 
पण भारतीय असेल, पण हे त्रवद्यापीठ काही देशातले एकमेव त्रवद्यापीठ नसणार. ह्याची पे्ररणा घेऊन प्रत्येक 
भार्ात अशी त्रवद्यापीठे ्थापन झाली पात्रहजेत व प्रत्येकाचे माध्यम माि वरपासून िालपयंत त्या त्या प्राांताची 
प्रादेत्रशक भाषाच असली पात्रहजे.” र्ांमत म्हणजे इतर रु्जराती सांचालक सहदीच्या अनुरोधात होते. पण शवेटी 
र्ाांधीजींनी काकासाहेबाांचेच मत ग्राह्य असफयाचा त्रनवाळा त्रदला व रु्जराती माध्यमाचे पत्रहले राष्रीय 
त्रवद्यापीठ  १८ ऑक्टोबर १९२० रोजी सुरू झाले. सवग त्रवद्यापीठातील त्रवद्याथी असहकाराच्या आांदोलनात 
सरकारी महात्रवद्यालये सोरू्न आलेले होते. एक अदम्य उत्साह सवांच्या मनात ओसांर्त होता. काकासाहेब 
त्रवद्यार्थ्यांना साांर्त “इतर मोठ्या महात्रवद्यालयाांच्या तुलनेत हे महात्रवद्यालय छोटे वाटेल. पण तो मोठेपणा 
त्रवटाचुन्सयाचा आहे. आपण जे कायग करत आहोत, ती आपली प्रत्रतष्ठा आहे.” 

 
काकासाहेब तेथे अथगशास्त्र, इत्रतहास, धमगशास्त्र, तर कधी उपत्रनषद त्रशकवीत असत. बांर्ालीला 

त्रशक्षक नव्हता तर त्याांनी ती पण त्रशकवण्याचे काम केले. पण सवांत महत्त्वाचे काम झाले ते महात्रवद्यालय 
सुरू होताना प्राथगनेनांतर आठ-दहा त्रमत्रनटे त्याांनी त्रदलेली प्रवचने. ती त्रवद्यार्थ्यांच्या मनाला ् पशग करून जात. 
काहीतरी चाांर्ले करून दाित्रवण्याची महत्त्वाकाांक्षा त्याांच्या मनात जार्तत होत असे. प्राथगनेचा कां टाळा 
असूनही केवळ नांतरच्या प्रवचनाच्या लोभाने काही त्रवद्याथी प्राथगनेला येत असत. ग्रांथालय व पुरातत्त्व 
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त्रवभार्ात काकासाहेबाांना त्रवशषे रस होता. प्राच्यत्रवद्याभ्यासाचे हे महत्त्वाचे कें द्र व्हाव ेम्हणून त्याांनी जैन मुनी 
‘त्रजन त्रवजयजी’ व बौद्ध धमाचे प्रकाांर्पांत्रर्त ‘धमानांद कोसांबी’ अशी त्रवद्वान माणसे तेथे आणली होती. 

 
र्ाांधीजींच्या पे्ररणेने काकासाहेबाांनी रु्जरात त्रवद्यापीठाच्या घर्णीत अमोल असे कायग केले. तथात्रप 

काही प्राध्यापकाांच्या मनात काकासाहेबाांत्रवषयी काही र्रैसमज, ्पधावतत्ती त्रनमाण होऊ लार्फयाचे लक्षात 
येताच, ह्या ्पधेत आपफयाला रस नाही, तेव्हा आपण वळेीच दूर व्हाव ेहा त्रनणगय त्याांनी घेतला व र्ाांधीजींची 
अनुमती घेऊन ते पुन्सहा आपफया आश्रमातील राष्रीय शाळेत परत आले. पण त्याांनी त्रवद्यापीठाशी सांपूणग सांबांध 
तोर्ला नव्हता. त्रनयामक सत्रमतीवर ते होतेच. पुरातत्व त्रवभार्ाच्या कामातही रस घेत होते. त्रवद्याथी व 
अध्यापक मांर्ळी मार्गदशगनासाठी त्याांच्याभोवती सतत जमलेली असत. रु्जरातच्या तरुणाांचे ते िरोिरचे 
त्रमि, त्रशक्षक व सल्लार्ार बनले होते. रु्जरातच्या एका सांपूणग त्रपढीवर त्याांचा प्रभाव पर्ला. 

 
त्रशक्षणाच्या जोर्ीने काकासाहेबाांचे वतत्तपिीय लेिनही सुरू झाले. आपले त्रवचार व त्रनणगय 

लोकाांपयंत पोहोचवता यावते म्हणून र्ाांधींजीनी १९१९ साली ‘यांर् इांत्रर्या’ व ‘नवजीवन’ ही दोन सापतात्रहके 
सुरू केली. सांपादनाचे काम काकाांचे परमत्रमि ्वामी आनांद हे बघत. कधी मजकूर कमी पर्ला की ते 
काकाांना हुकूम करीत, ‘लेि पाठवावा’ ते म्हणत ‘हुकुमाची पहार ठोकली की काकाांच्या िाणीतून हमिास 
लेिरूपी रत्न बाहेर यायचे.’ अशाप्रकारे १९२० पासून काका ‘नवजीवन’ मधून नेमाने रु्जरातीतून लेिन 
करू लार्ले. भाषेबाबत काही सुधारणा लार्फयास ्वामी आनांद करून घेत. पढेु लेिनक्षमता वाढत जाऊन 
काकासाहेब रु्जरातीतील एक समथग लेिक बनले. 

 
१९२२ मध्ये र्ाांधीजी व इतर नेत्याांची धरपकर् झाली. तेव्हा ‘नवजीवन’ची पूणग धुरा काकासाहेबाांच्या 

हातात आली. ह्या वतत्तपिातून त्याांनी जे सातत्याने व त्रवपुल असे ओज्वी लेिन केले त्याांतून त्याांच्या 
तेज्वी, ्वातांत्र्यपे्रमी रूपाची ओळि अत्रधकात्रधक होऊ लार्ली. पिकात्ररतेबाबात काकाांची भतू्रमका 
त्रटळकाांप्रमाणे, ‘समाजत्रहताचा रिवालदार’ अशी होती. त्रनत्रद्र्त समाजाला जारे् करणे, रु्लाम प्रजेला 
अन्सयायाची जाणीव करून देऊन युयुत्सू बनवणे, लोकसांघटन करणे ही कामे पिकाराची आहेत अशी 
काकाांची भतू्रमका होती. त्रतला जार्नू त्याांनी सां्मणकाळात िूप प्रभावी कायग केले. म्हणूनच ह्या 
कालिांर्ाला काकासाहेबाांच्या जीवनातील ‘सुवणगकाल’ असे उमाशांकर जोशी याांनी म्हटले आहे. 

 
ह्याच काळात देशात, उत्तरेत सहदु-मुसलमान व दत्रक्षणेत ब्राह्ण-अब्राह्ण असे तट पर्त चालले 

होते; कॉांगे्रस ब्राह्णाांची आहे असे मानून अब्राह्ण त्यापासून दूर राहत होते, ही पत्ररल््थती लक्षात येताच 
काकासाहेबाांनी दत्रक्षणेत तीन-चार दौरे काढून कॉांगे्रस ही केवळ ब्राह्णाांची कशी नाही, त्रकती मोठे अब्राह्ण 
नेते त्रतच्यात आहेत हे पटवनू त्रदले. तसेच भारतीय नेत्याांनी सहकारी कौल्न्ससलात प्रवशे करण्याच्या त्रवरुद्ध ते 
असूनही अब्राह्ण नेता कौल्न्ससलात जायला तयार असेल तर त्रवरोध करायचा नाही असा पत्रविा त्याांनी 
घेतला. पत्ररणामी अब्राह्ण नेते व पयायाने अब्राह्ण जनता कॉगे्रसकरे् वळली. काकासाहेबाांना राजकारणात 
फारशी रुची नसतानाही त्याांनी दािवलेली ही हुशारी पाहून राजाजींसारिे नेतेही प्रसि झाले. 

 
‘नवजीवन’मध्ये काकाांनी, शीि सत्याग्रहींवरील इांग्रजाांच्या अमानुष अत्याचारात्रवरुद्ध, जळजळीत 

लेि त्रलत्रहले. त्यामुळे १९२३ मध्ये त्याांच्यात्रवरुद्ध राजद्रोहाचा िटला होऊन त्याांना एका वषाच्या 
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कारावासाची त्रशक्षा झाली. त्यावळेी काकी मोठ्या धैयाने त्याांना साबरमती जेलपयंत पोहोचवण्यास रे्फया. 
त्यावळेी ‘नवजीवन’चा िास अांक काढून आधुत्रनक रु्जरातचे त्रनमाते म्हणनू काकाांचा र्ौरव करण्यात आला. 
 

जेलमध्ये रे्फयावर माि, ्वामी रामानांद तीथांप्रमाणेच काकासाहेबाांनी पण बाहेरच्या सवग वा्तवाचा 
त्रवचार मनातून पसूुन टाकला व जेलमधील जीवनाशी ते एकरूप झाले. ह्या काळात त्याांचे वाचन व लेिन 
िूप झाले. ‘उत्तरेकर्ील सभती’ हे अपूवग पु्तक इथेच त्रलत्रहले रे्ले. 

 
१ फेबु्रवारी १९२४ रोजी काकासाहेब तुरुां र्ातून बाहेर पर्ले तेव्हा एक उत्तम त्रशक्षक, उत्तम लेिक, 

उत्तम सत्याग्रही, उत्तक पिकार व सवात महत्त्वाचे म्हणजे र्ाांधीजींचे उत्तम सहकारी म्हणून लोकमानसात 
त्याांची प्रत्रतमा ल््थर झालेली होती. ह्याचा पत्ररणाम असा झाला की १९२४ साली बोरसादमध्ये होऊ घातलेफया 
रु्जराती राजनीत्रतक पत्ररषेदेचे अध्यक्षपद त्याांच्याकरे् आले. अथात काकासाहेबाांना राजकारणात फारसा 
रस नसफयाने त्याांनी तीन त्रदवसाांपुरते आपण हे अध्यक्षपद साांभाळू व पुढे वषगभर ती जबाबदारी वल्लभभाई 
पटेलाांनी साांभाळावी ह्या अटीवर ते ्वीकारले.त्यावळेचे त्याांचे अध्यक्षीय भाषण र्ाजले.माि िेदाची र्ोष्ट 
म्हणजे ह्या पत्ररषदेपासूनच काही र्ैरसमज होऊन वल्लभभाईांच्या मनात त्याांच्यात्रवषयी त्रकल्फमष त्रनमाण झाले, 
असे काकासाहेबाांना वाटू लार्ले. 

 
पत्ररषदेहून परतफयावर लवकरच काकासाहेब आजारी पर्ले. त्याांना क्षयाची बाधा झाफयाचे त्रनष्पि 

झाले. हा रोर् त्याांच्या घराण्यातच असफयाने त्याांनाही तो होण्याची शक्यता र्ॉक्टराांनी त्याांच्या आईच्या 
आजारपणातच व्यक्त केलेला होती. व त्याांना तब्येत साांभाळण्याचा इशारा त्रदला होता. 

 
आजाराची बातमी कळताच, त्याांचे त्रनकटचे ्नेही ्वामी आनांद ह्याांनी पैसे जमवनू काकासाहेबाांना 

हवापालटासाठी प्रथम नमगदात्रकनारी नेले. त्रतथून पुण्याजवळ सचचवर्, ससहर्र् व शवेटी ते त्याांना बोर्ीस 
घेऊन रे्ले. ते १९२५ साल होते. जवळचे नातेवाईकही घेणार नाहीत इतकी त्याांची काळजी ्वामी आनांद 
घेत होते. त्याांच्या त्रनरपेक्ष पे्रमामुळे व सेवमुेळे काकासाहेब सांकोचून रे्ले होते. ह्याच वा्तव्यात काकाांना 
‘आलूबेन ड्रायव्हर’ ह्या त्याांच्या पारशी मानसकन्सयेचा लाभ झाला. 
 

िरे तर या काळात आश्रमाचा थोर्ासा असलेला पर्ार घेणे हेही त्याांना बरोबर वाटत नव्हते. पण 
मर् र्ाांधीजींनीच पि त्रलहून त्याांना कळवले ‘आश्रम र्रीब असला तरी कोणावर त्रकती िचग करायचा त्याचा 
काही त्रनयम करता येत नाही. तुमच्याबाबत सवात्रधकार ्वामी आनांदला त्रदले आहेत. आपफयाला त्ररकामे 
बसून पर्ार घेण्याचा सांकोच वाटत असेल तर पर्फया पर्फया त्रवद्यार्थ्यांना पिे त्रलहीत चला. त्याचा फायदा 
होईल.’ 

 
पण तेवढ्ाने काकासाहेबाांचे समाधान न झाफयाने ह्या त्रनरुद्योर्ी त्रवश्राांत्रतकाळात ‘्मरणयािा’ 

नामक आत्मकथन व रु्जराती भाषेचा शब्दकोश तयार करण्याचे काम त्याांनी ्वतःकरे् घेतले. त्याांनी िूप 
अभ्यास करून पत्ररश्रमपूवगक तयार केलेला हा शब्दकोश आजही रु्जरातचा प्रमात्रणत कोश मानला जातो. 
ह्या आजारात र्ाांधीजी त्याांना नेमाने पि पाठवनू त्रवचारपूस करीत. राहवले नाही तेव्हा ्वतः ससहर्र्ला 
येऊन काकाांची त्याांनी सेवा केली. ते आश्रमात परतफयावर रोज त्याांच्याकरे् तबकभर फुले पाठवायची 
व्यव्था र्ाांधीजींनी केली! 
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ह्या आजारपणात काकाांनी आणिी एक त्रनिय केला तो म्हणजे पनु्सहा शक्यतोवर आजारीच पर्ायचे 

नाही; म्हणजे र्ाांधीजींसारख्या थोर माणसाकरू्न सेवा करून घेण्याची अवघर् वळे आपफयावर येणार नाही. 
म्हणून त्याांनी आजारपणात आरोग्यशास्त्र, आहारशास्त्र यावरची पु् तके वाचनू काढली. र्ॉ. त्रदनशा 
मेहताांसारख्या त्रनसर्ोपचारकाशी चचा करून श्रम, आहार, त्रवहार इ. चे त्रनयम ्वतःपुरते ठरवनू टाकले. 
मुख्य म्हणजे मनाचा शरीरावर फार प्रभाव असतो हे लक्षात घेऊन मन सुिदुःिापासून अत्रलपत ठेवनू 
सचतेऐवजी सचतनात मग्न राहण्याचे त्रनत्रित केले. 

 
दोन वषानांतर आजारातून उठफयावर काकाांनी आश्रमातील शाळेत पनु्सहा रुजू व्हायचे नाही असे 

ठरवले. कारण एक तर त्रतथे ब्रह्चारी आश्रम व र्तह्थाआश्रम ह्याांच्यात जो एक सूक्ष्म अांतराय त्रनमाण झाला 
होता तो त्याांना बोचत असे. ह्या व्यत्रतत्ररक्त आश्रमाची व्यव्था पट पूणगपणे मार्ी लार्ली होती. तेव्हा आता 
्वतांिपणे लोकत्रशक्षणाचे काम कराव ेअसे त्याांनी ठरवले. र्ाांधीजींच्या अनुमतीने ‘सात्रहत्य आत्रण त्रशक्षण’ 
नावाने नवजीवन मात्रसकाची एक पुरवणी म्हणून पत्रिका काढण्यात त्याांनी ्वतःला रु्ांतवनू घेतले. ह्याच 
पुरवणीत त्याांनी ‘्वदेशी’ ह्या जुन्सया सांकफपनेचा, र्ाांधीजींनी जो नव्याने सवांर्ीण व सिोल त्रवचार केला 
होता, त्याचे आर्थथक, साा्ं कत त्रतक, आध्याल्त्मक, राजकीय असे सवग पदर उलर्रू्न दािवणारी एक सुांदर 
‘पूणग ्वदेशी’ नावाची लेिमाला त्रलत्रहली होती. त्यात ते म्हणतात, 

 
“ज्या समाजात व ज्या देशात आपण जन्समलो त्याची सेवा करणे हा आपला धमग आहे व तोच ्वदेशी 

धमग होय. ग्रामोद्योर् व ह्तकला ह्याांना आर्थथक पत्ररमाण तर आहेच, पण त्यापलीकरे् एक कलात्मक व 
आध्याल्त्मक पत्ररमाण आहे. त्यात यांिवादाच्या मयादेचे भान आहे. या ्वदेशीला नैत्रतक बाजूही आहे. कारण 
त्रतच्यामुळे मानवाच्या ्वाथावर व लोभावर अांकुश राहतो. त्रतच्यामुळे युद्धाला लर्ाम बसेल व एक व्यापक 
बांधुता त्रनमाण होईल.” 

 
आत्यल्न्सतक राष्रवादाच्या त्रवरुद्ध असलेले प्रत्रसद्ध िें च लेिक रोमॉांरोलॉां याांना, कालेलकराांच्या 

्वदेशी सांकफपनेतही तोच ‘त्रवकत त राष्रवाद’ आहे असे प्रथम वाटले. म्हणून त्याांनी कालेलकराांच्या 
दृत्रष्टकोनावर िरमरीत टीका त्रलत्रहली. लोक काकासाहेबाांना ‘तुम्ही आपला दृत्रष्टकोन समजावनू साांर्ा,’ 
असा आग्रह करू लार्ले. पण काकासाहेब म्हणत. “त्याांच्या टीकेने माझ्या कायाचे काही नुकसान होणार 
नाही. तेव्हा अशा टीकेला मी कशाला महत्त्व देऊ? र्ैरसमज कालान्सतराने आपोआप दूर होतात...” त्रन तसेच 
झाले. पुढे रोमॉांरोलॉां याांना काकासाहेबाांच्या ् वदेशी कफपनेचा, भारतच्या तत्कालीन आर्थथक पत्ररल््थतीतला 
सांदभग उलर्र्फयावर त्याांनी मोठ्या मानाने क्षमायाचनेचे पि पाठवले. ‘ते तरी प्रत्रसद्ध करा. म्हणजे इथफया 
इांग्रजी वाचकाांचा र्ैरसमज दूर होईल.’ असा त्रमिाांचा आग्रह होता. पण एवढ्ा मोठ्या त्रवद्वानाने मात्रर्तलेली 
क्षमा जाहीर करणे, त्रतचे प्रदशगन मारणे, काकाांच्या सुसांकत त मनाला उत्रचत वाटले नाही. 

 
काकासाहेबाांच्या जीवनात ्थैयगयोर् त्रदसत नाही! म्हणनूच की काय आपफया पिकात्ररतेत मग्न 

असताना १९२८ साली त्याांच्यावर एक नवीनच कामत्रर्री येऊन पर्ली. त्याांनी सुरू केलेफया रु्जरात 
त्रवद्यापीठात अांतर्गत भाांर्णाांमुळे त्रशत्रथलता व र्ोंधळ त्रनमाण झाला होता. एवढ्ा उमेदीने सुरू केलेफया 
त्रवद्यापीठातील ही दुरव्था पाहून र्ाांधीजी व्यत्रथत झाले. त्याांनी काकासाहेबाांना त्रवद्यापीठाच्या कारभारात 
लक्ष घालून त्याची घर्ी व्यवल््थत बसवनू देण्याची त्रवनांती केली. ‘तुम्ही हे काम घेतले तर मी त्रनसित होईन.’ 



 

अनुक्रमणिका 
 

असे र्ाांधीजींनी म्हटफयामुळे वाईटपणा येण्याची शक्यता जाणवनूही, केवळ र्ाांधीजींना सचतामुक्त 
करण्यासाठी त्याांनी १९२८ साली हे कुलनायकपद ्वीकारले. त्यापायी त्याांचे जीवनभराचे दोन अत्रभिहृदय 
त्रमि, आचायग कत पलानी व ्वामी आनांद रुष्ट होऊन त्याांना दुरावले. त्याचा काकासाहेबाांना जन्समभर त्रवषाद 
वाटत रात्रहला. पण र्ाांधीभक्तीपायी त्याांनी हेही नाईलाज म्हणून ्वीकारले. 

 
ही पुनरगचनेची जबाबदारी ्वीकारण्यापूवी त्याांनी र्ाांधीजींना ्पष्टपणे एक अट साांत्रर्तली होती. ती 

म्हणजे,” प्रत्येक कत ती व त्रनणगयापूवी मी आपली सांमती घेत जाईन. पण इतर कुणाचीही लुर्बुर् मी माझ्या 
कारभारात, त्रनणगयात वा धोरणात चालवनू घेणार नाही.” 

 
त्रवद्यापीठाची धुरा हाती घेतफयावर त्याांनी त्रशक्षणातील सात्रहत्य, सांर्ीत, नतत्य आदी कलाांना र्ौणरूप 

देऊन सुतारकाम, सूत कातणे, त्रवणणे आदी उपयुक्त रचनात्मक ्वदेशी वळणाांच्या र्ोष्टींना अग्र्म त्रदला. 
काका म्हणत, “र्ाांधीजींच्या ्वराज्ययज्ञात रु्जरात त्रवद्यापीठाचे योर्दान सवात जा्त आहे म्हणून मी या 
साा्ं कत त्रतक त्यार्ाला त्रसद्ध झालो.” 

 
ते िरे कलाांचे उपासक; पण ्वातांिाच्या उपासनेची र्रज जाणून त्याांनी कलाांना र्ौण्थान देऊन 

त्रशक्षण ग्रामात्रभमुक व व्यावसायात्रभमुक केले. धत्रनकानुनय करण्यासाठी त्याांनी आपफया ह्या धोरणात 
रेसभरही बदल केला नाही. 

 
ह्यावळेी मुांबईचे नर्ीनदासभाई अमुलिराय याांना एक लाि रुपये दान करावयाचे होते. तेव्हा त्याांना 

काकासाहेबाांनी ‘ग्रामसेवा मांत्रदर’ नामक सां्था ्थापन करून त्यात ग्रामसेवादीत्रक्षत तरुण तयार करायची 
योजना त्रदली व ती मान्सय झाली. त्यातून दीक्षा प्रापत झालेले त्रवद्याथी रु्जरातेतील िेर्ोपार्ी जायचे, ग्रामीण 
लोकाांबरोबर जेवायचे, त्याांच्या भाषेत बोलायचे, त्याांना त्रवदेशीच्या त्यार्ाचे व ्वदेशी िादीच्या वापराचे 
महत्त्व त्रशकवायचे.दारूचे व्यसन सोर्वनू राष्रसेवचेे व्रत द्यायचे.सरकारी अत्याचाराला 
सहनशक्तीने,एकजुटीने प्रत्युत्तर कसे द्यायचे हे सवग काकासाहेब आपफया कत तीने त्रवद्यार्थ्यांना दािवनू देत. 

 
अशा तऱ्हेने त्रवद्यापीठाच्या कामात काकासाहेब व्यग्र असताना १९२९ साली काकासाहेबाांच्या 

जीवनात एक दुिःद घटना घर्ली ती म्हणजे काकींचा मतत्यु! 
 
एका त्रवसांवादी सहजीवनाची ती अिेर होती. आपफया सहजीवनात्रवषयी काकासाहेबाांनी वळेोवळेी 

तट्थपणे नोंदी केफया आहेत. ते म्हणतात “पारांपत्ररक सा्ं कारात वाढलेफया काकींना, माझे सुधारकी त्रवचार 
पचवणे अशक्य होते. त्यामुळे प्रथमदशगनीच आमच्यात दरी त्रनमाण झाली. ती ्वतांि त्रवचाराांची होती; आत्रण 
मी त्याकाळच्या सहदू पतीप्रमाणे, अट्टाहासाने माझी मते त्रतच्यावर लादण्याचा प्रयत्न करी. आश्रमजीवन 
माझ्यामुळेच त्रतच्यावर लादले रे्ले. ह्यामुळे आमच्यात वादावादी होत असे. त्याचा प्रत्रतकूल पत्ररणाम आमच्या 
मोठ्या मुलावर सतीशवर झाला. त्याची आई त्याला त्रशकव,े ‘वत्रर्लाांनी देशभक्ती केली तेवढी पुरे. तू त्याांच्या 
नादी लार्ू नकोस.’ सतीशवर त्याच्या आईचा प्रभाव अत्रधक होता. मी राष्रीय त्रशक्षणाचा पुर्कता. माझा 
मुलर्ा सरकारी कॉलेजात त्रशकला. माझ्या टीकाकाराांना-िास करून महाराष्राला –मला दाांत्रभक 
ठरवायला चाांर्ले त्रनत्रमत्त त्रमळाले.” 

 



 

अनुक्रमणिका 
 

आणिी एके त्रठकाणी काका म्हणतात, 
 
“माझी राष्रसेवा, अध्यात्म, सामात्रजक उितीचे प्रयत्न समजून घेण्याचा प्रयत्न करूनही काकींना 

त्यात कधीच रस वाटला नाही. माझ्या सततच्या बदलत्या जीवनाशी काकींनी जुळवनू घेतले असते, माझ्या 
त्रमिमांर्ळींशी अत्रतशय ्नेहाचे नाते ठेवले असले, तरीपण आम्हा दोघाांचे ्वभावच जुळत नव्हते. ब्रम्हचयेचा 
आदशगही काकींना त्रबलकुल मान्सय नव्हता. कलात्रभरुचीत तर िूपच अन्सतर होते. त्यामुळे आमच्यात सतत 
वादत्रववाद चालत. लोकाांतही आमची वादावादी हा चचेचा त्रवषय होई.” 

 
ह्याही पत्ररल््थतीत त्याांनी आपले दाम्पत्यजीवन होईल तेवढे सुिी करण्याचा प्रयत्न केला. त्याांनी 

काकींबद्दलच्या आपफया सवग अपेक्षा सोरू्न त्रदफया. दोघे आपापफया वतत्तीनुसार जीवन्म आचरू लार्ले. 
त्यामुळे र्तहजीवनात समरसता नसली तरी शाांती त्रनमाण झाली. आपण आपफया पत्नीवर कायम्वरूपी 
उदात्त सां्कार करू शकलो नाही ही त्रशक्षणतज्ज्ञ म्हणून आपली हार आहे, हे काकासाहेबाांनी मान्सय करून 
टाकले व तोही प्रयत्न सोरू्न त्रदला. त्रनदान काकींवर तरी त्याचा ताण नको! महादेवभाईांसारख्या बाहेरच्याांना 
हे आतले ताण जाणवलेले त्रदसत नाहीत. पण ह्या ताणाांचा दोघाांच्याही तब्येतीवर पत्ररणाम होऊ लार्ला. 

 
पुढेपुढे काकी वरचेवर आजारीच असायच्या. त्रदवसभर शाळा व आश्रम याांच्या कामाांत काकासाहेब 

बुर्लेले असत. पण रािी ते काकींची सवग प्रकारे सेवा करीत. नोकर आला नाही तर काकींचे िराब झालेले 
बादलीभर कपरे्ही धुवनू टाकत. त्याांच्या त्रह्टेत्ररयात शाांती त्रमळावी म्हणून रािराि त्याांच्याजवळ बसून र्ोष्टी 
करीत. माि ह्याचा ताण त्याांच्याही प्रकत तीवर परू् लार्फयाने, त्याांनी काकींना माहेरी पाठवनू देण्याचा त्रनणगय 
घेतला. एकमेकाांना समजून घेऊ शकत नाही तोवर दूर राहणे इष्ट, असाही त्रवचार त्यामारे् होता. पण नवरा 
असताना माहेरी जाऊन राहण्याची वळे आली तर त्या त्रवयोर्ाची बोच बाईच्या त्रजव्हारी लार्ते. काकींनी त्या 
काळातली आपली वदेना कधीही प्रकट केली नाही. पूवीच्या त्रवरहात त्रचमुकफया दोन मुलाांचा त्रवरांरु्ळा तरी 
होता. आता दोघे त्रशक्षणासाठी दूर रात्रहलेले. आपण माघारी का आलोत हे आईवत्रर्लाांना साांर्णे त्या काळी 
शक्य नव्हते. त्याांची आतफया आत घुसमट सुरू झाली. पत्ररणामतः त्या िांर्ू लार्फया. त्याांना क्षयाची बाधा 
झाली. तीन वष ेत्याांच्या शरीराने तर् धरला. शवेटी त्याांच्या लक्षात आलां , आता आपण फार काळच्या सोबती 
नाही. तेव्हा त्याांनी र्ाांधींना पि त्रलहून आश्रमात येण्याची परवानर्ी त्रमळवली. सतीशबरोबर त्या आश्रमात 
आफया. आपण जाणार ह्याचा त्याांना लेशमाि िेद नव्हता. उलट जाण्यापूवी काकासाहेबाांची आपली भेट 
झाली, आपले बोलणे झाले याचाच त्याांना िूप आनांद झाला. आपण अहेवपणी जाणार ह्याचेच त्या भारतीय 
स्त्रीमनाला समाधान वाटत होते आत्रण त्याच सांध्याकाळी त्याांच्या आत्म्याने चाळीस वषांच्या जीणग नर्श्र देहाचा 
त्यार् केला. मतत्युसमयी आपला पती आपफया जवळपास होता एवढे सौभाग्य काकींच्या पदरात पर्ले. 

 
िरे तर क्षयरोर् हा काकासाहेबाांचा ‘घरांदाज’ वारसा! तरुणपणी त्याने काकासाहेबाांनाही र्ाठले 

होते. पण शवेटी त्याने घास घेतला तो काकींचा! जणू काकींनी आपले त्रनरोर्ी दीघायुष्य काकासाहेबाांना 
त्रदले व बदफयात त्याांचा राजयक्ष्मा घेऊन त्या त्रनघून रे्फया (१९२९) 

 
काकींच्या ह्या साऱ्या फरफटीचे वणगन श्रीमती ज्योती थानकी याांनी, ‘समन्सवय के साधक’ ह्या 

काकासाहेबाांवरील र्ौरवग्रांथातील आपफया लेिात केले आहे. ह्या दुदैवी सहजीवनाचे सार त्या 
काकासाहेबाांच्या शब्दाांत साांर्तात, “एका मयादेपेक्षा आमचे सहजीवन सुिी झाले, पण सफलतेचा दावा मी 
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करू शकत नाही. एक त्रशक्षणकार म्हणनू ह्या वैवात्रहक जीवनाच्या सचतनातून ठामपणे म्हणू शकतो की, 
बालकाांवर चाांर्ले सां्कार होण्यासाठी आईवर्ील अनुरूप हवते. अन्सयथा त्याांची दुदगशा होते. ती 
टाळण्यासाठी माझ्याकरू्न मी िूप प्रयत्न केला.......एकमेकाांना ्वातांत्र्य देण्यात केवढा फायदा असतो 
ह्याचाही अनुभव घेतला. दोघाांनी जीवनसमतद्धी त्रमळवली; तरी पण आम्ही एकमेकाांसाठी नव्हतो, हे कळते.” 

 
शवेटी ही करुत्रणका म्हणजे देशसेवचेी ऊमी, र्ाांधीत्रवचारातील नैत्रतक व नैत्रष्ठक तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव, 

समतोल नसलेला त्रवजोर् त्रववाह ह्या साऱ्याांचा अपत्ररहायग असा दुदैवी पत्ररपाक होता असेच म्हणाव ेलारे्ल. 
 
सामान्सयतः पत्नीमारे् पतीचे जीवन फार एकाकी व केत्रवलवाणे होते. पण आश्रमीय जीवनामुळे 

काकासाहेबाांना त्याांची कामे करायला सेवक, सत्रचव त्रमळाले. सेवाशुश्रुषा करायला अनन्सयभावी त्रशष्या 
लाभफया. सांघत्रटत आश्रमीय जीवनात व सामुदात्रयक तुरुां र्वासाच्या काळात सचतन, वाचन व लेिनाला 
त्रनवाांत वळे आत्रण लेित्रनक त्रमळत रे्ले. काकासाहेब कुटुांबवत्सल र्तह्थीत रु्ांतून रात्रहले असते तर एवढे 
सचतन-लेिन त्याांच्या हातून झाले असते का? जे सुचत रे्ले, सचतक मनाला ्फुरत रे्ले ते सवग अक्षरबद्ध 
होऊ शकले असते काां? असा त्रवचार मनात आफयािेरीज राहत नाही. 

 
काकींच्या मतत्यूनांतर काकासाहेबाांनी आपले लक्ष पनु्सहा पूणगपणे देशकायावर कें त्रद्रत केले. ह्याच 

सुमारास वल्लभभाई पटेलाांनी बार्ोलीला असहसात्मक सत्याग्रह केला. त्यावेळी काकासाहेबाांनी 
सुत्रनयोत्रजतपणे केलेफया त्रवद्याथी-सत्याग्रहींच्या पुरवठ्यामुळेच तो यश्वी झाला व वल्लभभाई ‘सरदार’ 
म्हणून ओळिले जाऊ लार्ले. 

 
त्या नांतर लवकरच र्ाांधी व नेहरूां नी सांपूणग ्वराज्याची घोषणा केली व ह्या लढ्ात रु्जरात 

त्रवद्यापीठाचे त्रवद्याथी सवात पुढे राहतील असा आशावाद र्ाांधींनी व्यक्त केला. र्ाांधीजींची अपेक्षा म्हणजे 
काकासाहेबाांच्या लेिी आव्हानच! लरे्च त्याांनी आपले त्रवद्यापीठ ्वराज्य-युद्धाच्या छावणीत बदलून 
टाकले. देशभरच्या सवग राष्रीय सां्थाांची पत्ररषद भरवनू, त्यात त्रवद्यार्थ्यांना आांदोलनात सहभार्ी होणाचे 
आवाहन केले. त्यानांतर १९३० साली महाराष्रातही तळेर्ाव येथे अशीच राष्रीय त्रशक्षणसा्ं थाांची पत्ररषद 
भरवली रे्ली व काकासाहेब या पत्ररषेदेचे अध्यक्ष होते. त्रतथेही त्याांनी हेच आवाहन केले. आांदोलनाची 
सुरूवात म्हणून २६ जानेवारी १९३०ला देशभर ्वातांत्र्यत्रदवस साजरा केला रे्ला. त्यावळेी त्रमिाला 
त्रलत्रहलेफया पािात ते म्हणतात— “्वतांि भारतात राज्य, समाज, कायदा, धमग ह्याांच्या पुनरगचनेत माझा 
उपयोर् होऊ शकेल असे मला वाटते. तरीपण ह्या ्वातांत्र्ययज्ञातच ह्या देहाची आहुती पर्ावी अशी माझी 
मनोकामना आहे,” आत्रण म्हणून ते ्वतःही आांदोलनात उतरले. आपफया त्रवद्यापीठातील त्रवद्यार्थ्यांना पण 
्वातांत्र्यआांदोलनात बत्रलदान देण्याची पे्ररणा ते देत रात्रहले. प्राणत्रवहीन त्रवद्वता, प्राणत्रवहीन कला काय 
कामाची? त्याकाळात एका त्रवद्यार्थ्याला ्वाक्षरी देताना त्याांनी त्रलत्रहलेले “सुरत्रक्षततेच्या शोधात पुरूषाथग 
हरवनू जातो.” हे वाक्य त्या काळातील त्याांचा महत्त्वाचा सांदेश व्यक्त करते. 

 
र्ाांधीजींनी १२ माचगला दाांर्ीयािा सुरू केली. आश्रमात र्ाांधीजींच्या िालोिाल काकासाहेबाांचे 

्थान होते. र्ाांधीजी जेलमध्ये रे्ले तर त्याांच्यामारे् आांदोलन असहसेच्या मयादेत चालू ठेवणारा कुणीतरी 
िािीचा माणसू मारे् ठेवणे आवश्यक होते. म्हणून र्ाांधीजींनी काकासाहेबाांना दाांर्ीयािेत सामील होऊ त्रदले 
नाही. 
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काकासाहेबाांनीही आपली जबाबदारी ओळिून, आपले सत्याग्रही त्रवद्याथी रु्जरातभर पाठवले. 

लोकाांना आांदोलनाचे ्वरूप व हेतू ह्याांची मात्रहती देत जनमत जार्तत केले व आांदोलन सतत जार्ते ठेवले. 
त्रवद्यापीठातील त्रवद्यार्थ्यांचे हे काम पाहून र्ाांधीजींनी उद्र्ार काढले, ‘आजपयंत त्रवद्यापीठावर जेवढा िचग 
केला तो च्वाढ व्याजाने वसूल झाला.’ काकासाहेबाांना त्रमळालेफया ह्या प्रश्तीपिाहून मोठे पात्ररतोत्रषक 
कोणते असणार? ह्या काळात एकदा ्वाक्षरी देताना त्याांनी त्रलत्रहले, “माझ्या त्रवद्यार्थ्यांनी माझे जीवन धन्सय 
केले.” 

 
काकासाहेंबाांची दोन्सही मुले शांकर आत्रण बाळ सत्याग्रहात सामील झाली होती. शांकरची परीक्षा तर 

दोन त्रदवसाांवर येऊन ठेपली होती. पण ती सोरू्न तो आांदोलनात उतरला. काकासाहेब मुलाांच्या ह्या 
देशभक्तीने कत तकत त्य होऊन रे्ले. एवढ्ात बोरसदजवळ चळवळीला घातपाती रूप आले. हे कळताच 
काका त्रतथे रे्ले. त्याांनी तेथील लोकाांना, असहसक सैत्रनक बनून ्वराज्य कसे त्रमळवता येईल हे ओज्वी 
भाषेत साांत्रर्तले. पत्ररणामी १९३० साली र्ाांधीजींच्या मार्ोमार् त्याांना पण तुरुां र्यािा करावी लार्ली. प्रथम 
त्याांना साबरमती तुरुां र्ात ठेवण्यात आले. इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ त्रप्रझन्सस – कनगल र्ायल ह्याांच्याशी त्याांचा 
पत्रहफया तुरुां र्वासात ्नेह जमला. त्याांना काकासाहेबाांत्रवषयी आदर होता. म्हणून त्याांनी तब्येतीचे त्रनत्रमत्त 
साधून काकासाहेबाांची रवानर्ी र्ाांधीजींच्या समवते येरवर्ा तुरुां र्ामध्ये केली. त्रतथे र्ाांधीजींच्या सहवासात 
मार्गदशगन लाभणार म्हणून काकासाहेब िूष झाले.ह्या काळात त्याांची र्ाांधीजींशी िादीची अथगनीती, 
शोषणरत्रहत सां्कत तीमध्ये िेर्ोपाड्याांचे महत्त्व, ग्रामोद्योर्, ्वदेेशीचा व्यापक अथग, असहसेचे त्रवत्रवध पलूै इ. 
त्रवत्रवध त्रवषयाांवर िूप सिोल चचा चाले. ह्याचा फायदा काकासाहेबाांना र्ाांधीजींची जीवनदृष्टी समजून 
घेण्यासाठी व त्रतचा अथग लोकाांना नीट समजावनू साांर्ण्यासाठी झाला. हा केवळ महात्माच नाही तर युर्पुरुष 
आहे असेही त्याांना जाणवले. 

 
येरवर्ा जेलमध्ये असतानाच र्ाांधीजींचे चरिा अत्रधक कायगक्षम करण्यासाठी अनेक प्रयोर् चालत. 

ह्या प्रयोर्ात काकासाहेबाांचे याांत्रिकी कौशफय त्याांच्या प्रत्ययाला आले. हा केवळ त्रशक्षणशास्त्रज्ञ, सात्रहल्त्यक, 
समाजशास्त्रज्ञ व सचतकच नाही तर ह्याला वैज्ञात्रनक प्रत्रतभा पण लाभली आहे हे र्ाांधीजींच्या लक्षात आले. 
पत्ररणामी त्याांनी ‘उत्तम चरिा ्पधे’च्या पात्ररतोत्रषक सत्रमतीवर काकासाहेबाांची नेमणूक केली. काकासाहेब 
म्हणतात “ह्या वा्तव्यात माझा हा पैलू र्ाांधीजींना कळला म्हणून येरवर्ा जेलबाबत मी कत तज्ञ आहे.” 

 
काकासाहेबाांच्या सुटकेच्या वळेी र्ाांधीजी व काकासाहेब दोघाांचेही र्ोळे भरून आले. इतके दोघे 

मनाने एकरूप झाले होते. तुरुां र्ातून बाहेर पर्फयावर काकासाहेब काही त्रदवस पणु्यातच राहत होते. 
त्यावळेी तुरुां र्ात असलेफया र्ाांधीजींनी, बाजूच्या ठाकरसींच्या बांर्फयातली दुबीण जलमध्ये आणनू 
बसवण्याची सरकारला त्रवनांती केली.ते काम कुणालाच जमेना. 

 
तेव्हा काकासाहेबाांनी ्वतः जाऊन, त्या दुर्थबणीचे भार् सुटे करून, ती जेलमध्ये आणून बसवली. 

त्रतच्या आधारे र्ाांधीजी आकाश त्रनरीक्षण करीत बसत. हा आनांद आपण र्ाांधीजींना देऊ शकलो म्हणून 
काकासाहेबाांना िूप धन्सय वाटले. 
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ह्यानांतर र्ाांधीजींनी काकासाहेबाांना, रु्जरात त्रवद्यापीठाची आांदोलनामुळे त्रव्कळीत झालेली घर्ी 
पुन्सहा बसवनू देण्याची त्रवनांती केली. काकाांच्या मनातही ह्या त्रवद्यापीठाला देशाचे महत्त्वपूणग त्रवद्याकें द्र 
बनवण्याच्या अनेक योजना िेळत होत्या. त्यामुळे बाहेर पर्फयावर ते त्रवद्यापीठात त्रवद्याथीसांघटन कायात 
बुरू्न रे्ले. पण काही त्रदवसाांतच, नव्या व्हॉईसरॉयने र्ाांधी-आयर्थवन करार कचऱ्याच्या पेटीत टाकून 
धरपकर्ीला सुरूवात केली व काका १९३२ साली पुन्सहा तुरुां र्ामध्ये रे्ले. ह्यावळेी ते त्रवसापूर तुरुां र्ामध्ये होते. 
त्रतथे उांच सभतीऐवजी ताराांच्या कुां पणात मोक्यावर कैदी ठेवले जात. त्यामुळे मोकळेपणा िूप असे. पण 
व्यव्था चाांर्ली नव्हती. काकाांनी तुरुां र्ात्रधकाऱ्याला त्रवनांती करून तुरुां र्ाचे व्यव्थापन आपफयाकरे् घेतले. 
्वयांपाक, बाजारहाट, त्रहशबे इ सवग कामे कैद्याांनी वाटून घेतली. इतके सुरेि सांचलन पाहून जेलर िूष 
झाले. त्याांनी सवाना बाजूच्या त्यावर आांघोळीसाठी, कपरे् धुण्यासाठी जाण्यास परवानर्ी त्रदली. 
बाजारहाटासाठी बाहेरदेिील पाठवत. थोर्क्यात जण ू त्रतथे आश्रमजीवनच सुरू झाले!पण पनु्सहा त्रतथून 
त्याांची बदली बेळर्ावजवळील ‘सहर्लर्ा’ तुरुां र्ामध्ये झाली. तुरुां र्ामध्ये रोज सूत कातण्याचा त्याांचा त्ररवाज 
होता. पण इथला जेलर असभ्य होता. त्याने त्याांना चरिाच त्रदला नाही. तेव्हा काकाांनी सात त्रदवस उपवास 
केला. पत्ररणामी त्याांना चरिा त्रमळाला. पण उपवास करण्याच्या रु्न्सह्याबद्दल त्याांना नेहमीची कोठर्ी सोरू्न 
चोर र्ाकूां च्या कोठर्ीमध्ये ठेवण्यात आले. काका त्रतथे पण त्याांच्याशी र्पपा मारून त्याांच्या मनाचा तळ 
शोधण्याचा प्रयत्न करू लार्ले. पुांर्त्रलक कातर्रे् नावाचा त्रमि – त्रशष्य— सत्याग्रहीही त्याच कोठर्ीत 
होता. काकासाहेब त्याांच्याशी, ्वराज्याचा सांदेश र्ावोर्ावी पोहोचवण्यासाठी ग्रामसुधार व ग्रामसांघटन कसे 
कराव.े अांधश्रद्धाांपासून लोकाांना परावतत्त करून नव ेत्रजवांत ्वरूप त्याांना कसे देता येईल इत्यादी प्रश्नाांवर 
सतत चचा करत. ह्यातून १९३२ साली त्याचे ‘सहर्लग्याचा प्रसाद’ हे ग्रामसुधारणाांत्रवषयक पु्तक तयार 
झाले. 

 
‘सहर्लर्ा’ तुरुां र्ामध्ये असताना, काकासाहेबाांना फारशी चाांर्ली वार्णूक त्रमळत नव्हती. त्याांच्या 

प्रकत तीत्रवषयी र्ाांधीजींना नेहमीच सचता वाटत असे. त्यामुळे ही र्ोष्ट कानावर येताच त्याांनी त्रप्रझन सुपसरटेंर्ांट 
कनगल र्ायलजवळ त्या बाबतीत चौकशी केली व काकाांना आपफया तुरुां र्ामध्ये आणनू ठेवण्याची त्रवनांती 
केली. प्रकत तीच्या काळजीव्यत्रतत्ररक्त जवळ बोलवण्याचे आणिीही एक कारण त्रदसते. पूवीच्या 
तुरुां र्सहवासात काकाांनी र्ाांधीजींना आकाशदशगनाची मात्रहती देऊन र्ोर्ी त्रनमाण केली होती. त्यामुळे 
काकासाहेब जवळ रात्रहफयास ते अध्ययन पण पढेु चालू करता येईल व रु्जरातीत िार्ोलदशगनावर एिादे 
उत्तम पु्तकही त्रलहवनू घेता येईल, असा र्ाांधीजींचा त्रवचार होता. त्याांनी काकाांना जे पि पाठवले त्यात ते 
म्हणतात ‘आकाशाचे त्रनरक्षण करताना जी अनांतता, ्वच्छता, भव्यता व त्रनयमबद्धता जाणवते ती मनाला 
शुद्ध करते. नक्षिाांचे सौंदयग व त्यातून प्रसवणारी शीतलता ह्याांनी मनाला शाांती त्रमळते. मला हे सवग अदु्भत 
वाटते. तेव्हा िर्ोलत्रवदे्यचे ज्ञान व ही अनुभतूी ह्या दोन्सहींचे त्रमश्रण असलेले पु्तक आपण रु्जरातीत 
त्रलहाव.े’ त्यासाठी आपफयाजवळची िर्ोलदशगनावरची तीन उत्तम पु् तकेही त्रनवरू्न त्याांनी काकासाहेबाांना 
पाठवली होती. 

 
इथून सुटफयावर काकासाहेब, र्ाांधीजींची वैयल्क्तक सत्याग्रहाची कफपना आवर्फयाने ती अमलात 

आणण्यासाठी अहमदाबादला रे्ले. त्रतथे कर्क भाषणे देणे, आांदोलनाला पे्ररणा देणाऱ्या छापील पत्रिका 
काढून वाटणे इ. उद्योर् त्याांनी जोरात सुरू केले. शवेटी १९३३ साली त्याांना पुन्सहा पकरू्न ससध-
हैद्राबादमधील तुरुां र्ात ठेवण्यात आले, त्रतथे कम्युत्रन्ट नेते श्रीपाद अमतत र्ाांरे् वा्तव्याला होते. दोघाांत 
मतत्रभिता असूनही छान ्नेह जुळला. र्ाांरे् हे काही काळ काकाांचे लेित्रनकही बनले. र्ाांग्याांत्रवषयी काका 
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म्हणतात, ‘मोठा र्ोर् ्वभावाचा व उमद्या चात्ररत्र्याचा माणूस होता तो.” ‘शुद्ध चात्ररत्र्य’ हा काकाांचा त्रप्रय 
अस त्रवषय होता. 

 
१९३३ मध्ये र्ाांधीजींनी साबरमती आश्रम त्रवसर्थजत करून टाकला. कारण एकतर ्वातांत्र्य 

त्रमळेपयंत त्रतथे परत जायचे नाही असे दाांर्ीयािेला त्रनघतानाच त्याांनी ठरवनू टाकले होते. व त्याांच्यािेरीज 
आश्रम चालू ठेवण्यात अथग नव्हता. दुसरे कारण म्हणजे, आश्रमजीवन आत्रण तेथील व्यवहारत्रवन्समुिता, 
श्रद्धाजर्ता, अत्यल्न्सतक त्रनयमबद्धता ह्या साऱ्या र्ोष्टींवर िूप टीका होऊ लार्ली होती. नेहरू, वल्लभभाई, 
कत पलानी ह्याांच्यासारिे जवळचे अनुयायी देिील ह्या टीकेत सामील झाले होते. म्हणनू र्ाांधीजींनी हा त्रनणगय 
घेतला. काकासाहेब म्हणतात, “आश्रमजीवनात काही दोष होतेच. काही र्ाांधीजींच्या ्वभावामुळे त्रनमाण 
झाले होते. काही आश्रमवासीयाांच्या पामर वततीतून आले होते. तर काही दोष भारतीय जनमानसामुळे आले 
होते. तरीपण आश्रमाने देशात उज्ज्वल चात्ररत्र्याचे एक वातावरण त्रनमाण केले होते. या दोषाांवर 
पक्षपातरत्रहत टीका करून आश्रमजीवन सुधारता आले असते. ह्या प्रयोर्ाची ज्याांनी त्रनभगय होऊन कठोर 
टीका केली त्याांनी चात्ररत्र्यत्रनमाणाचा एक स्त्रोत सुकत्रवला हे त्रवसरता कामा नये. पत्ररणामी आज ्वराज्य 
हाती आले, भौत्रतक प्रर्ती पण झाली आहे, पण राष्रीय चात्ररत्र्य नष्ट झाले आहे. ते त्रनमाण करणे हाच 
आश्रमजीवनाचा त्रवधायक हेतू होता.” आजची चात्ररत्र्यहीन राजकीय सां्कत ती पाहता काकासाहेबाांचे 
त्रवश्लेषण त्रकती अचकू होते हे लक्षात येते. 

 
साबरमती आश्रमाचे ग्रांथालय नर्रपात्रलकेला देऊन टाकण्यात आले. बांद त्रवद्यापीठाचे ग्रांथभाांर्ारही 

त्रदले रे्ले. िरे तर नर्रपात्रलकेवर सरकारी कलेक्टरचा अांकुश असफयाने ्वतांि राष्रीय वतत्तीच्या सा्ं थाांची 
मालमत्ता त्याांना देणे काकासाहेबाांना पटले नव्हते पण केवळ र्ाांधींजींची इच्छा म्हणनू त्याांनी एका वषानांतर 
त्यास मान्सयता त्रदली. 

 
या कत तीमुळे वल्लभभाई िूप नाराज झाले. कायद्याचा प्रश्न काढून त्याांनी र्ाांधीजींना पि पाठवले. 

काकासाहेबाांच्या दृष्टीने त्याांचा प्रश्न चकुीचा नव्हता. तथात्रप, एकूण वल्लभभाईांच्या मनात आपफयात्रवषयी 
पूवीपासून नाराजी आहे व प्रसांर्ाप्रसांर्ाने ती दृढ होत चालली आहे, हे काकासाहेबाांनी ओळिले. आपण 
्वतःला रु्जराती मानून, ह्या प्राांताच्या सेवलेा वाहून घेतले असले तरी आता इथे राहणे फारसे योग्य नाही; 
आपले इथले कायग पूणग झाले आहे हे त्याांनी जाणले आत्रण म्हणून र्ाांधीजींच्या सांमती घेऊन त्याांनी सप्टेंबर 
१९३४ मध्ये रु्जरातचा त्रनरोप घेतला. ह्यात वल्लभभाईांच्या इच्छेइतकाच ्वतःच्या ्वातांत्र्यरक्षणाचा देिील 
त्रवचार होता. 

 
अशा रीतींनी १९३४ मध्ये काकासाहेबाांच्या जीवनातले एक मोठे कततगत्वशाली पवग सांपले. भारतीयाांच्या 

मनातफया जातीय, प्राांतीय भावनेतली बांत्रद्तता त्याांना पनु्सहा एकदा जाणवली. तथात्रप त्याांच्या समन्सवयत्रप्रय 
वतत्तीत, व्यापक भारतीयत्वातफया श्रदे्धत जराही कर्वटपणा उतरला नाही. रु्जराती भाषेत्रवषयी त्रनमाण 
झालेला पे्रमबांध तर दोन्सहीपक्षी शवेटपयंत अतूट रत्रहला. 
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५. 
राष्ट्रीय णशक्षि 
 

 “भत्रवष्यात लोक मला भलेही लेिक म्हणनू न ओळिोत ; पण एक त्रशक्षक, त्रशक्षणकार म्हणनू 
लोकाांना माझे दीघगकाल ्मरण राहाव े यात मला आनांद वाटेल.” काकासाहेबाांनी ्वतःत्रवषयी केलेफया 
वरील त्रवधानातून त्याांच्या व्यल्क्तमत्त्वाचे ममग सहज लक्षात येते. काकासाहेबाांचा सपर् त्रशक्षकाचा होता आत्रण 
तो जन्समजात सपर् रवींद्रनाथ टार्ोर व महात्मा र्ाांधी ह्या दोन त्रशक्षणतज्ज्ञाांच्या सहवासात पत्ररपक्व होत रे्ला 
होता. 

 
काकासाहेबाांनी ज्या त्रशक्षणकायासाठी ्वतःला सुरुवातीला वाहून घेतले त्या त्रशक्षणसांकफपनेचा 

कसा कसा त्रवकास झाला व काकासाहेबाांचे त्यात योर्दान कोणते, हे थोरे् सत्रव्तरपणे पाहणे आवश्यक 
आहे. 

 
प्रारांभी बाबू अरसवद घोष व ् वामी त्रववकेानांद ह्याांच्या लेिनातील जीवनदृष्टीने प्रभात्रवत होऊन त्याांनी 

आपले जीवन त्रशक्षणकायाला वाहून घेण्याचा त्रनणगय घेतला होता. पण त्यानांतर पुष्कळ भ्रमांतीही केली होती. 
 
त्रब्रत्रटशाांनी अमलात आणलेफया त्रशक्षणपद्धतीत्रवषयी लोकमान्सयादी देशपे्रमी पढुाऱ्याांच्या मनात तीव्र 

असांतोष िदिदत होताच. ्वातांत्र्यप्रापतीसाठी आवश्यक असणारे राष्रपे्रम, सामात्रजक बाांत्रधलकी, 
राष्रात्रभमान, ्वावलांबन इ.रु्णाांचा त्रवकास ह्या त्रशक्षणातून होणारच नाही हे लक्षात येऊन त्रचपळूणकर, 
त्रटळक, आर्रकर आदी तत्कालीन नेत्याांनी ‘न्सयू इांल्ग्लश ्कूल’ सारिी राष्रीयवतत्ती जोपासणारी शाळा 
पूवीच सुरू केली होती. पदवी सांपादन केफयावर नोकरीच्या मारे् न लार्ता ्वतांि, प्रत्रतत्रष्ठत व समजोपयोर्ी 
जीवन कसे जर्ाव ेहा सां्कार त्रवद्यार्थ्यांवर करणे हे राष्रीय त्रशक्षणाचे पत्रहले धोरण होते. अशा राष्रीयवतत्ती 
जोपासणाऱ्या शाळा महाराष्रात आणिी काही शहराांत त्रनघाफया. पुढे त्रदनाांक १४ नोव्हेंबर १९०५ रोजी 
लोकमान्सयाांनी केसरीतील आपफया अग्रलेिात राष्रीय त्रवद्यापीठाची र्रज ही त्यापुढची कफपना माांर्ली. 
लोकमान्सय त्रलत्रहतात ‘सरकारी शाळेतून त्रमळणारे’ त्रशक्षण हे हुशार, पण नेभळे नोकर तयार करणारे आहे. 
राष्रीय शील, उमेद व उद्योर् वाढवण्याकरता नाही. िाजर्ी शाळा आहेत पण त्या सरकारी कह्यात. म्हणनू 
सरकारी दबावािाली न जाणारे त्रवद्यापीठ ्थापण्यावाचनू र्त्यांतर नाही व त्रतथे ्वभाषेतूनच त्रशक्षण त्रदले 
पात्रहजे.’ 

 
राष्रीय त्रशक्षणाची सुरुवातीची सांकफपना लोकाांत ् वदेश, ् वभाषा, ् वसां्कत ती याांबद्दल अत्रभमानाची 

भावना जार्तत करणे ही होती. पण पुढे पुढे त्या सांकफपनेचा अत्रधकात्रधक त्रवचार होऊन, त्रतचा त्रवकास होत 
रे्ला. ्वभाषा, ्वतःचा तेज्वी इत्रतहास ह्याांच्या जोर्ीने शरीरबलसांवधगन, व्यवसायत्रशक्षण हे देिील 
राष्रीय त्रशक्षणात सामात्रवष्ट झाले. धमगपालनापलीकरे् राष्र्वातांत्र्य, आर्थथक ल््थती, रु्लामत्रर्री ह्या 
कशाचाही त्रवचार न करणाऱ्या ल््थत्रतत्रप्रय मध्यमवर्ात जार्तती त्रनमाण करणे हेही उत्रद्दष्ट होतेच. 

 
त्यातूनच पुढे ्वदेशी चळवळ वाढत रे्ली. आपफया देशातील उद्योर्धांद्याांना प्रोहोत्सन देणे, 

देशातील लोकाांच्या कलाकौशफयाला वाव देणे, आपफया लोकाांना रोजर्ारी उपलब्ध करून देणे, देश 
्वावलां बी व पयायाने ्वात्रभमानी करणे, ्वयांपूणग करणे, समथग करत नेणे असे लो. त्रटळकाांचे त्रशक्षण आत्रण 
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्वातांत्र्याचे समीकरण होते. अशाप्रकारे लोकमान्सयाांच्या ्वदेश चळवळीतून ‘राष्रीय त्रशक्षणा’चा त्रवचार जरी 
वरे्ाने वाहू लार्ला असला तरी राष्रीय त्रशक्षणाचा आधुत्रनक त्रवचार र्ाांधीजींच्या असहकाराच्या काळातच 
पूणगरूपाने त्रवकत्रसत झाला. र्ाांधीजींनी जीवनाच्या सवगच अांर्ाांची, आपफया त्रवत्रशष्ट जीवनदृष्टीतून त्रवचार 
करून माांर्णी केली. तशीच त्रशक्षणात्रवषयीही त्याांनी एक व्यापक माांर्णी केली. राष्रोद्धारक तरुण त्रनमाण 
करणे ह्या पूवीच्या सांकफपनेच्या अत्रधक पुढे जाऊन, त्रवद्यार्थ्यांचा बौत्रद्धक, शारीत्ररक, नैत्रतक व अध्याल्त्मक 
त्रवकास करणे हे राष्रीय त्रशक्षणाचे व्यापक ध्येय आहे असे र्ाांधीजींनी म्हटले आहे. ह्या राष्रीय त्रशक्षण 
सांकफपनेच्या त्रटळक ते र्ाांधी या प्रवासाचे काकासाहेब सुरुवातीपासून साक्षीदार, प्रोत्साहक व प्रचारक होते. 

 
र्ाांधींजींच्या सहवासात येण्यापूवीच लोकमान्सयाांच्या प्रभावामुळे काकासाहेबाांचा महाराष्रातील 

राष्रीय त्रशक्षणाशी सांबांध आला होता. बर्ोदे,बेळर्ाव आदी भार्ाांचा महाराष्राशी घत्रनष्ट भावसांबांध जोर्ण्यास 
काकाांचे तेथील वा्तव्य व शकै्षत्रणक कायग कारणीभतू झाले आहे.ह्या कालिांर्ात राष्रभक्तीने भारलेले 
त्रकतीतरी मराठी तरुण काकासाहेबाांनी सां्कात्ररत केले आहेत. प्रर्त त्रवचाराांची बीजे त्याांच्यात पेरली आहेत. 

 
त्रहमालयातून परत आफयानांतर कुठफयाही एका जार्ी, एका शाळेत ल््थर होण्यापूवी देशात चालू 

असलेले त्रशक्षणाचे नवनेव ेप्रयोर् पाहावते म्हणून ते त्रनघाले होते. प्रथम ते काांर्र्ी येथील आयासमाजाच्या 
रु्रुकुलात रे्ले. पण वदेकालीन सां्कत तीचे त्रतथे चाललेले पुनरुज्जीवन व त्यानुकूल त्रशक्षण त्याांना तत्कालीन 
पत्ररल््थतीत अपुरे वाटू लार्ले. आजची भारतीय सा्ं कत ती वदेकालीन सां्कत तीच्या त्रकतीतरी पुढे रे्ली आहे 
हे त्याांनी जाणले. त्रतथून ते हत्ररद्वारच्या सनातन्सयाांनी ्थापन केकेफया ऋषीकुलात रे्ले. चार-सहा मत्रहने 
त्रतथे त्याांनी मुख्य अत्रधष्ठात्याचे काम केले. ते पण अपुरे वाटून पुढे ते वैष्णवाांच्या आचायगकुलात रे्ले. मर् 
वतांदावनचे भारतपे्रमी राजा महेंद्रप्रताप ह्याांचे पे्रममहात्रवद्यालय त्याांनी पत्रहले. ह्याच वळेी रवींद्राांच्या 
शाांत्रतत्रनकेतनातील त्रशक्षणत्रवषयक नवनव्या प्रयोर्ाांचे वतत्त कानी येत होते. मर् र्ीताांजलीच्या प्रभावाचे त्रनत्रमत्त 
होऊन ते ‘शाांत्रतत्रनकेतना’त रे्ले. तेथील सात्रहत्य, कला, अध्यात्म, ग्रामसेवा इ. ने भारलेफया वातावरणात हे 
िरेतर रमले होते. त्याांच्या मूळ सपर्ाला तेथील वातावरण भावणारे होते.’ पण मनातली ्वातांत्र्याकाांक्षा 
त्याांना अ्व्थ करीत रात्रहली. राजकीय तेज सोरू्न, इतर सवग राष्रीय त्रशक्षणातली उत्रद्दष्टे त्रतथे होती. 
्वभाषा, ्वसां्कत ती, राष्रात्रभमान इत्यादीचे पोषण त्रतथे होत असले तरी तेथील त्रशक्षण ्वातांत्र्ययुद्धास 
प्रत्यक्ष उदु्यक्त करणारे नाही ही सूक्ष्म बोच काकासाहेबाांच्या मनात कुठेतरी असावी. त्यामुळे शाांत्रतत्रनकेतनात 
र्ाांधीजींची भेट होताच ते र्ाांधीजींकरे् ओढले रे्ले. 

 
र्ाांधीजींच्या ‘सहदी ्वराज्य’ ह्या पु्तकातील सांपूणग व सवांर्ीण जीवनदशगन पाहता त्या पायावर 

त्रशक्षणाचे एक समग्र व ्वांति तांि त्रवकत्रसत करता येईल असाही एक त्रवर्श्ास त्याांच्या मनात जार्ा झाला. 
त्यावळेी त्याांची मनल््थती जाणनू ्नेही केशवराव देशपाांड्याांनी काकासाहेबाांना र्ाांधीजींकरे् जाण्यास 
प्रोत्साहन त्रदले. सवांर्ीण त्रशक्षणाच्या आपफया कफपनेच्याच त्रदशनेे— पण अत्रधक सिोल व व्यापकपणे— 
र्ाांधीजींचे त्रवचार वाहत आहेत हे त्याांना उमर्ले होते. 

 
र्ाांधीजींबरोबर साबरमती आश्रमात आफयावर आश्रमाला जोरू्न र्ाांधीजींनी राष्रीय शाळा सुरू 

केली. काकाांचा पूवानुभव व राष्रीय त्रशक्षणाची त्रनत्रित दृष्टी लक्षात घेऊन त्रतचा कारभार काकासाहेबाांकरे् 
सोपवला. शाळेत मुले-मुली असा भेद नव्हता. शारीत्ररक श्रम हे त्रशक्षणाचे एक अांर् मानले रे्ले होते. 
सुरुवातीला मौत्रिक त्रशक्षणावर भर द्यायचा व मुलाांची बोटे वळू लार्ली की सुवाच्य अक्षरलेिन त्रशकवायचे 
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हे धोरण होते. त्रशक्षण माततभाषेत, जबरद्तीने काही त्रशकवायचे नाही. धार्थमक त्रशक्षण हादेिील त्रशक्षणाचा 
एक भार्, पण तो पु्तकातून न त्रशकवता त्रशक्षकाांच्या आचरणातून व बोलण्यातून त्रशकवला जावा असे धोरण 
ठरले. त्रशक्षण ्वावलां बी व्हाव ेम्हणून नऊ वषानांतर मुलाला काहीतरी उद्योर् त्रशकवायचे ठरले. ह्या छोया 
प्रयोर्ातूनच पुढे वीस वषांनांतर र्ाांधीप्रणीत ‘नई तालीम’ ही राष्रीय त्रशक्षणयोजना प्रचारात आली. ‘अशा 
धतीवर सांपूणग देशाची त्रशक्षणपद्धती बदलायला हवी,’ हे र्ाांधीजींचे काकासाहेबाांना उदे्दशून बोलले रे्लेले 
धोरण, काकासाहेबाांनी सांकफप म्हणून ् वीकारले. ते म्हणतात— “ह्यामुळे त्रवचार करण्याची त्रदशा व पद्धतीत 
नवाच रांर् आला.” शरीर, मन व आत्मा ह्या त्रतन्सहींचा त्रवकास साधू पाहणाऱ्या ह्या त्रशक्षण-प्रणालीसाठी 
काकासाहेब नवनव ेउप्म योजू लार्ले.पुढे वळेोवळेी र्ाांधीजींशी चचा करून काकासाहेबाांनी त्याांची राष्रीय 
त्रशक्षणाची सांकफपना पूणगपणे आत्मसात करून आपफया लेिनातून ती सुबोधपणे त्रवशद करण्यास सुरुवात 
केली. 

 
पुढे तेवढ्ावर न थाांबता आपफया ्वतःच्या सचतनातून व अनुभवातून ह्या राष्रीय त्रशक्षण सांकफपनेत 

त्याांनी मौत्रलक भरही टाकली. ्वतःप्रमाणे त्याांनी आपफया त्रवद्यार्थ्यांच्या मनातही भरू्ोल, िर्ोल, भारताचा 
प्राचीन इत्रतहास, साा्ं कत त्रतक प्रवाह, जर्ातील धमांची त्रवत्रवधता, ्मततींचे वैत्रशष्य, भारताची राजनीती, 
अथगनीती आदी अनेकानेक त्रवषयाांबद्दल त्रजज्ञासा जार्तत केली. 

 
१९२० साली पत्रहफया ्वतांि राष्रीय त्रवद्यापीठाची ्थापना रु्जरातेत झाली. तेव्हापासून 

काकासाहेबाांनी त्या त्रवद्यापीठात अनेक भतू्रमकाांतून िूप मोलाचे कायग सातत्याने २५ वष ेकेले. ह्या कालिांर्ात 
पत्ररल््थतीनुरूप ‘राष्रीय त्रशक्षणा’ची व्याख्या ते त्रवकत्रसत करत रे्ले. 

 
ते म्हणतात “प्रत्येक देशाचे सामात्रजक आदशग वरे्ळे असतात. राष्रप्रवतत्ती वरे्ळी असते. त्यानुसार 

त्यात त्या देशाची त्रशक्षणपद्धती हवी. म्हणून अन्सय देशाची त्रशक्षणपद्धती त्रकतीही आकषगक वाटली तरी 
जशीच्या तशी उचलणे फायद्याचे नसते. आपली त्रशक्षणपद्धती र्त्ररबी थाटाची. म्हणून ग्रांथवाढीपेक्षा इथे 
त्रशक्षणशास्त्री व त्रजवांत प्रचारक वाढायला हवें. कायदेकानूपेक्षा धार्थमक प्रघात व त्रनत्याच्या सवयीवर मदार 
हवी. धांदेत्रशक्षण शालेय पद्धतीने न देता शार्ीदग पद्धतीचे हव.े सकवा कारिान्सयाांच्या अनुषांर्ाने हव.े त्रवद्या 
चोरून ठेवायची वतत्ती सोरू्न व्यासांर् वाढायला हवा.” 

 
आज आपण केवळ पािात्याांचे अनुयामी अनुकरण करत आहोत. इांग्रजाांनी राजनीतीने देश काबीज 

केला. पण त्रशक्षणनीतीने झपायाने समाज काबीज केला. आवर्ीत्रनवर्ी, हा्यत्रवनोद, कायदेकानू, आदशग, 
यािा्थाने, सवगच र्ोष्टी आपण पािात्य देशात शोधतो आहोत. पािात्त्यीकरणाच्या हफफयातून देशाला 
वाचवण्यासाठी ते ्वदेशीचा मांि साांर्तात; माि आपफया त्रवर्श्कुटुांबवादी ्वदेशी धमग म्हणजे पािात्त्याांचा 
याांत्रिक राष्रवाद सकवा आांतरराष्रीयवाद नव्हे. आपफया ्वदेशी धमग राष्राराष्रातले कफयाणकारी सहकायग 
सुचवतो. ह्या त्याांच्या धारणेमुळे त्रशक्षणके्षिात भाषा म्हणून इांग्रजीलाही एक कोपरा ठेवावा असे ते म्हणत. 

 
त्रवद्यासां्काराचा आरांभ जर ्वकीय भाषा व ्वकीय सां्कत तीने केला रे्ला नाही तर आपफया 

समाजाला भत्रवतव्य उरणार नाही. ्वधमग व ्वभाषेच्या सां्कारापासून बाफयकाळात जो दूर राहील, त्याची 
ती हानी कधीच भरून न येणारी ठरेल. 
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काकासाहेबाांच्या दूरदृष्टीने केलेफया ह्या इशाऱ्याचे र्ाांभीयग व महत्त्व त्रशक्षणके्षिातील आजच्या 
दुरव्थेकरे् पाहताना पुरेपूर पटते. 

 
रु्जरात पाठोपाठ पुण्याला १९२१ साली त्रटळक महाराष्र त्रवद्यापीठाची ्थापना झाली, इतरही 

अनेक र्ावाांतून राष्रीय त्रशक्षणाची त्रवद्यालये ्थापन झाली. महाराष्रातील नार्पूर, वधा, येवला, तळेर्ाव, 
िामर्ाव वरै्रे त्रठकाणी राष्रीय त्रशक्षण सां्थाांशी काकासाहेबाांचा त्रनकटचा सांबांध होता. ते म्हणतात, “मी या 
सवग त्रठकाणी जाऊन र्ाांधीजींच्या त्रवचाराांचा तपशीलवार प्रचार करीत असे.” महाराष्रात सासवणे, तळेर्ाव 
आदी त्रठकाणी जेथे जेथे राष्रीय त्रशक्षण पत्ररषद होत असत तेथे तेथे अध्यक्षपद आपोआप काकासाहेबाांकरे् 
येऊ लार्ले व त्याचा उपयोर् करून ते महाराष्रातील राष्रीय त्रशक्षण चळवळीला कालानुरूप नवनव्या 
सांकफपना पुरवीत असत. १९३० मध्ये तळेर्ाव येथील ‘राष्रीय त्रशक्षण पत्ररषदे’च्या अध्यक्ष्थानावरून त्याांनी 
जे भाषण केले त्यात्रवषयी त्रतथे उपल््थत असलेले एक त्रशक्षणतज्ज्ञ म्हणतात, ‘आचायांनी पुढे येणाऱ्या वधा 
योजनेचे सुतोवाच केले. आचायांचे त्रवचार त्रदसायला साधे पण नवीन त्रदशा दािवणारे, राष्रीय त्रशक्षणाच्या 
कफपनेत मलूाग्राही सुधारणा सुचवणारे होते. त्याांच्या त्या भाषणात नवत्रवचाराांची वीज चमकली, पण दुदैवाने 
कायदेभांर्ाच्या र्र्र्र्ाटात त्याकरे् दुलगक्ष झाले. 

 
ही पत्ररषद देशातील राष्रीय त्रशक्षणाला नवीन वळण देण्याच्या र्ाांधीजींच्या इच्छेला मतूग्वरूप 

देण्यासाठी बोलावण्यात आली होती. ह्या पत्ररषदेत त्रटळक त्रवद्यापीठातील श्री. हष ेप्रभतती सवग अध्यापकाांनी 
आत्रण महाराष्रातील सर््याच राष्रीय त्रशक्षणसां्थाांनी उत्साहाने भार् घेतला होता.या पत्ररषदेत राष्रीय 
त्रशक्षणाचे ध्येय,प्रथम जे व्यापक व अ्पष्ट होते, ते ्पष्ट व मयात्रदत केले रे्ले. 

 
ह्या पत्ररषदेतच स्त्रीत्रशक्षण ्वरूप, ‘ग्रामसेवा मांत्रदराां’ची ्थापना, उच्च त्रशक्षणाचे माध्यम प्राांतीय भाषा 

की सहदी, धमग व राष्रीयता याांची साांर्र्, उद्योर्प्रधानता आदी मुद्द्ाांचाही त्रवचार झाला व अप्रत्यक्षपणे राष्रीय 
त्रशक्षण सांकफपनेचे पुढील वळण सूत्रचत केले रे्ले.कारण र्ाांधीजींनी पुढे ‘राष्रीय त्रशक्षण सांकफपने’त 
मूलोद्योर्, माततभाषा, ग्रामसुधारणा, िादी, असहसा, सवगधमगसमभाव, श्रमप्रत्रतष्ठा इत्यादी साधनाांना अत्रधक 
प्राधान्सय त्रदले आहे. 
 

काकासाहेब सपर्ाने तत्त्वज्ञानी, जार्त्रतक तत्त्वज्ञानाचा त्याांचा चाांर्ला पत्ररचय होता. नवभारताच्या 
रचनेत जे अनेक बदल करायचे आहेत त्याांचा त्याांनी बारकाईने व आ्थेने त्रवचार केला होता. नवभारताचे 
राष्रीय जीवन त्रनकोप, समतोल, त्रनमगल, नीत्रतशुद्ध, सांयमी, उद्दात्त, ज्ञानपूणग होण्यासाठी कशा तऱ्हेने त्रशक्षण 
त्रदले जाव,े ह्यासाठी अनेक मार्गदशगक तत्त्व ेव सूचना त्याांनी माांर्फया. 

 
राष्रोद्धारापासून सुरू झालेली काकासाहेबाांची त्रशक्षणत्रवषयक सांकफपना आत्मोद्धारापयंत त्रवकत्रसत 

झालेली त्रदसते. समतेच्या भोंर्ळ कफपनेमुळे आज त्रशक्षणके्षिात जी अनार्ोंदी माजली आहे ती पाहता 
काकासाहेबाांनी त्रवशद केलेफया समतेचा अथग माननीय वाटतो. ते म्हणतात, “समता म्हणते याांत्रिकी समता 
नव्हे. त्रवत्रवधता हा जर्ाचा त्रनयम आहे. तो लक्षात घेऊन समता राबवायची आहे. िरे त्रशक्षणशास्त्र 
जीवनभेदानुसार त्रनरत्रनराळी तयारी करून देण्याची जबाबदारी ्वीकारीत असते. आजचे सरकारी त्रशक्षण 
सवांना एकाच साच्यात त्रपळून काढते. ते योग्य नव्हे. आमचे आांधळे, परवश धोरण सोरू्न, दूरदृष्टीने सांयोत्रजत 
व सुसूि त्रशक्षणपद्धती बनवायला हवी.” 



 

अनुक्रमणिका 
 

 
त्रशक्षणातील देशीपणावर काकासाहेबाांनी जोर त्रदला आहे. त्रशक्षण व त्रवद्या ह्याांबद्दलच्या आपफया 

देशी, आदशगवादी मानत्रसकतेला अनुरूप त्रवचार माांर्ताना ते म्हणतात, 
 
‘पूवी त्रशक्षणाचा आदशग त्रवद्वत्ता हा होता. पढेु नोकरी हा ठरला. त्याला र्ोंर्स नाव ‘कत्ररअर’ त्रदले 

जाते. पण कत्ररअर, नोकरी, पैसा हे सवग ओघाने याव.े िरे त्रशक्षण समाजोिती व आत्मोितीसाठीच असते. 
आपफया ह्या ्वाथी वतत्तीचे समथगन ‘आम्ही काही योर्ी नाही, सांसारी आहोत.’ असे केले जाते. पण लोकाांपढेु 
हीन आदशग ठेवणे त्रकवा असलेले आदशग िाली ओढणे हा त्रशक्षणाचा सवात मोठा प्रजाद्रोह आहे.” 

 
आजच्या त्रशक्षणातील िटुींवर बोट ठेवताना काकासाहेब म्हणतात, “आजचे त्रशक्षण राहणीतील 

िचीकपणा, त्रवचार्वातांत्र्याच्या नावािाली बौत्रद्धक ्वेच्छाचार, करमणुकीच्या, आनांदाच्या नावािाली 
वळेेचा दुरुपयोर् ह्या पद्धतीने िालावत आहे.” 

 
त्रशक्षणाचा व्यापक हेतू ्पष्ट करतानाच काकासाहेब त्रलत्रहतात, “आपले अध्यात्म हे त्रिकालाबात्रधत 

सत्य आहे. बाकी धमगकफपना काल, समाज, काव्यवतती ह्यातून फुललेफया आहेत. काही काव्यमय, काही 
चूक, काही कालबाह्य, काही अपसमज. ते सवग हलक्या हाताने दूर करायला, धमग तपासायला, त्रशरलेला 
अधमग दूर करायला त्रशक्षणाने समथग केले पात्रहजे. धार्थमक त्रशक्षण म्हणजे कमगकाांर् वा धमगत्रवधींचे त्रशक्षण नव्हे 
तर चात्ररत्र्यबल व तत्त्वत्रनष्ठा वाढवणारे त्रशक्षण. र्त्रणत, व्याकरण, तकग शास्त्र ह्याांचे त्रशक्षण ज्ञात मात्रहतीपेक्षा 
बुद्धीला जी कसरत होते, बदु्धीचे हत्यार पाजळते म्हणून महत्त्वाचे. व्यापारत्रशक्षण तर महाराष्राने घ्यायलाच 
हव.े पैसा, धार्सीपणा, काही सवयी ह्या ्वभाव े त्रशकायला हव्यात. उद्योर्धांद्याांचे शास्त्र तयार करून 
उद्योर्धांद्याला प्रत्रतष्ठा द्या. सा्ं कात्ररतता केवळ सात्रहत्यातूनच नव्हे तर उद्योर्त्रशक्षणातूनही देता येते. आज 
हे उद्योजक व्यापारी पर्द्यामारे् राहून सवग सूिे हाती घेताना त्रदसतात. ब्रह्वर्ग व क्षािवर्ग आज क्षीण होऊन 
अग्रपूजेचा मान वैश्यवर्ाला लाभला आहे. आपफया इच्छेनुरूप ते सवग समाजाला वाकवीत, वळवीत आहेत. 
पण आता जर्ातील कष्टकरी वर्ग जार्तत होत आहे. सांघशक्तीचे सामर्थ्यग काबूत आले आहे. आता जर्ात 
रांकप्रकोप होणार आहे, अशी त्रचन्सहे त्रदसत आहेत. ह्यातून जर्ाला वाचवले तो र्ीतेतील प्रवतत्रत्तप्रधान, 
्वधमगत्रनष्ठ सांन्सयास! अत्रलपत राहून समाजव्यवहाराशी तादात्म्य पाव ूशकणाऱ्या तरुणाांची त्रनर्थमती राष्रीय 
त्रवद्यापीठातून व्हायला हवी.” 

 
काकासाहेबाांच्या दूरदृष्टीला १९३४ सालीच जाणवलेले भत्रवष्यातील पत्ररवतगन, त्याांच्या 

सचतनत्रशलतेचे फल्वरूप आहे. औद्योत्रर्क त्रशक्षणाचे वाढते महत्त्व, पािात्त्यीकरणाचा धोका, 
याांत्रिकीकरणातील चैतन्सयहीनता, उपभोर्ी वतत्तीतील भयानकताही सारी भत्रवष्यकालीन कुघत्रटते, त्यावळेीच 
हेरून त्याांनी आपफया भाषणाांत त्याांचा त्रव्ताराने ऊहापोह केला आहे. ह्या साऱ्यावर उपाय म्हणजे व्यापक 
राष्रीय त्रशक्षण हेच होय असे ते मानतात. कारण समाजावर त्रनयांिण ठेवणाऱ्या सैन्सय. पोलीस, धमग, कायदा 
ह्या सवग शक्ती भय वा लालूच दािवनू आपले काम करतात. पण भयपूणग वातावरणात मनाचा त्रवकास कधीच 
होणार नाही. ह्या दृष्टीने त्रशक्षणधमग हा असहसाधमग आहे. बदु्धीला जार्तत करून, सवयींना वळण लावनू, सेवचेी 
सवय करून त्रशक्षण जीवनात कायमचे पत्ररवतगन करते. त्रशक्षणाइतका सरळ, सशास्त्र आत्रण ्थायी असा 
उपाय नाही. म्हणूनच व्यापक त्रशक्षणाला ते आधुत्रनक धमगसाधन म्हणतात. 

 



 

अनुक्रमणिका 
 

त्याांचे इांग्रजी चत्ररिकार माधोप्रसाद म्हणतात— ‘रु्जरात राष्रीय त्रवद्यापीठाची सात वष े धुरा 
साांभाळताना त्याांनी भारतातफया इतर राष्रीय त्रवद्यापीठाांच्या ध्येयधोरणाांवर बराच प्रभाव टाकला. राष्रीय 
त्रशक्षणाला एक वरे्ळाच रांर् त्रदला.ह्या राष्रीय त्रशक्षणातून त्या वळेच्या पत्ररल््थतीच्या र्रजेनुसार, 
्वातांत्र्याकाांके्षने पेटलेले देशभक्तच तयार करायचे होते, पण काकासाहेबाांनी ही ‘्वातांत्र्याकाांक्षा’ व्यापक 
केली. त्रतला मूलभतू ्वातांत्र्यकफपनेचा पाया त्रदला.’ 
  



 

अनुक्रमणिका 
 

६. 
राष्ट्रभाषाप्रसार 
 

रु्जरात व रु्जरात त्रवद्यापीठ सुटले तरी काकासाहेबाांचे त्रशक्षणकायग थाांबले नाही. उलट एका 
त्रफर्त्या त्रवद्यापीठाचे ते सूिधार बनले. 

 
त्याचे असे झाले की, रु्जरात सोर्ण्याचा त्रनणगय काकासाहेबाांनी घेतला, त्याच सुमारास वध्याला 

जमनालालजी बजाज ह्याांच्या त्रवनांतीनुसार ‘सत्याग्रहाश्रम’ हा एक नवा आश्रम उघर्ण्यात आला होता. त्रतथे 
राहून तुम्ही राष्रभाषाप्रचाराचे काम कराल का? असे र्ाांधीजींनी त्याांना त्रवचारले आत्रण काकाांनी तत्काळ 
होकार त्रदला. ते वध्याच्या आश्रमात आले. सुरुवातीला त्याांनी हत्ररजन छािावासात राहण्याचे ठरवले. 
तेथील त्रवद्यार्थ्यांत ते अत्रतशय त्रमळूनत्रमसळून राहत असत. 

 
काही कालानांतर ते सेवाग्रामच्या वाटेवरील एका वार्ीत राहायला आले. पुढे तो भार् काकाांच्या 

वा्तव्यामुळे काकावार्ी ह्या नावानेच ओळिला जाऊ लार्ला. र्त्याच्या पलीकरे्च ‘मत्रहलाश्रम’ नावाची 
शाळा व वसत्रतर्तह होते. चळवळीत सहभार्ी झालेफया सत्याग्रहींच्या बायका, मुली, बत्रहणी वर्ैरेंच्या 
त्रनवासाची व त्रशक्षणाची सोय व्हावी ह्या हेतूने ती सां्था उभारण्यात आली होती. तेथे सांचात्रलका व त्रशत्रक्षका 
म्हणून ३५ वष ेरात्रहलेफया श्रीमती मालतीबाई थते्त अद्याप नाशकात आहेत. त्या काकासाहेबाांच्या पे्रमळ, शाांत 
व समांजस व्यल्क्तमत्त्वाच्या आठवणी साांर्तात. काका प्रवासाहून आले की आपफया प्रवासाची रसाळ वणगने 
मत्रहलाश्रामातील मुलींना व्याख्यानाांतून ऐकवत. 

 
माि इथफया वा्तव्याचा काळ हा काकासाहेबाांनी मुख्यत्वकेरून राष्रभाषेच्या त्रवत्रवधाांर्ी 

त्रवकासासाठी वात्रहलेला काळ होता. 
 
फार पूवी भर्ोचमध्ये भरलेफया रु्जरात त्रशक्षण पत्ररषेदेच्या अत्रधवशेनात त्याांनी राष्रभाषा सहदीच्या 

समथगनाथग एक भाषण त्रदले होते. त्यात त्याांनी, “त्रशक्षणाचे मध्यम प्राांतीय भाषाच असली पात्रहजे हे िरे; 
तरीपण त्रवत्रवध प्राांताांच्या भाषाांमध्ये सामांज्य प्र्थात्रपत करण्यासाठी, राष्रीय एकात्मता त्रनमाण करण्यासाठी 
एका राष्रभाषेची आवश्यकता आहे. हे ्थान इांग्रजी कधीच घेऊ शकणार नाही. कारण ती भाषा परकीय 
आहे. त्रतची मुळे ह्या भमूीत रुजलेली नाहीत. इथली सां्कत ती त्या भाषेत अत्रभव्यक्त होऊ शकणार नाही,” 
असे मौत्रलक प्रत्रतपादन केले होते. 

 
काकासाहेबाांचे त्रवषय-प्रत्रतपादनाचे कसब ठाऊक असफयामुळे पुढे जेव्हा ्वतांि भारताची राष्रभाषा 

सहदीच असेल हे ठरले तेव्हाच र्ाांधीजींनी राष्रभाषाप्रचारकायाची आिणी करताना, हे काम काकासाहेबाांवर 
सोपवण्याचे ठरवले. पण त्यावळेी काकासाहेब नुकतेच र्ाांधींजवळ आले होते. त्यामुळे ते म्हणाले— “मला 
काही त्रदवस तुमच्याजवळ राहू दे. तुमची तत्त्व,े तुमची कायगपद्धती ह्याचा पूणग पत्ररचय होऊ दे. तोपयंत माझ्या 
ऐवजी, माझे शाांत्रतत्रनकेतनातले ्नेही पां. हत्ररहर शमा नावाचे तामीळ र्तह्थ आहेत- सहदीचे महत्त्व जाणणारे 
आहेत. त्याांना ह्या कामी पाठवाव.े दत्रक्षणेतील सहदी प्रचाराला ते योग्य आहेत.” 
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त्याप्रमाणे शमांनी दत्रक्षणेत सहदीभाषाप्रचाराचे िूप काम केलेही. पण हळूहळू लोकाांच्या मनात सहदी 
भाषा आपफया भाषाांवर, अल््मतेवर आ्मण करते आहे व त्याद्वारे उत्तरेतील लोक आपफयावर ्वात्रमत्व 
र्ाजवणार अशी कर्वट भावना वाढू लार्ली. ह्याला एक कारण असे की प्रचार करणाऱ्या उत्तरेकर्ील 
लोकाांत, अशा नाजूक पत्ररल््थतीला हाताळण्याचे जे कौशफय हव े ते नव्हते. त्याांचा आ्मक उत्साह 
लोकाांमध्ये आशांका त्रनमाण करण्यास कारणीभतू झाला. 

 
त्यामुळे काका रु्जरातेतील कायातून मुक्त झाफयाबरोबर र्ाांधीजींनी ह्या प्रसाराची धुरा पुन्सहा 

त्याांच्यावर सोपवण्याचे ठरवले. काकासाहेबाांच्या समन्सवयक व सांयत धोरणावर र्ाांधीजींचा त्रवर्श्ास होता. 
अथात्च काकासाहेबाांनी हे काम ्वीकारले व ते दत्रक्षणेत रे्ले. तेथील त्रबघर्लेफया वातावरणाशी त्याांना 
सामना करायचा होता. पण तो त्याांनी आपफया अनुभवाच्या, प्रत्रतभेच्या व त्रनष्ठेच्या बळावर यश्वी रीतीने 
केला व सहदी प्रसाराच्या रेंर्ाळलेफया कामाला चाांर्ला वरे् त्रदला. ह्याचे एकच उदाहरण देता येईल. 

 
काकासाहेब कोचीनला सहदी भाषेच्या प्रसारासाठी रे्ले होते. दुसऱ्या त्रदवशी सभा व मेळाव ेआयोत्रजत 

केले होते. पण दुसऱ्या त्रदवशी सकाळीच एका ्थात्रनक पेपरात मथळा आला. 
 

‘उत्तर के आयोका एक और आ्मण,’ सांयोजक घाबरले. सभाांवर बत्रहष्कार झाला तर? पण 
काकासाहेब म्हणाले, “तुम्ही काळजी करू नका. मी साांभाळून घेईन. तुम्ही फक्त हे जे कोण लोक आहेत 
त्याांची-माझी भेट घर्वनू द्या.” ते लोक देिील, ‘काकासाहेबाांना आपण आज छान सुनाव ूया’ ह्या भावनेने 
भेटायला आले. काकासाहेबाांनी सुरुवातच अशी केली, “हे पहा, मी काही उत्तरेचा नाही, न दत्रक्षणेचा. आमचा 
महाराष्र मधला. हे उत्तरेचे लोक िरेच आ्मण करून आले असते तर आम्ही मधफया लोकाांनी त्याांना 
रोिले नसते का? उत्तरेकर्चे लोक आम्हाांला दत्रक्षणीच मानतात. मर् मी ह्या उत्तरेकर्ील लोकाांमाफग त 
तुम्हाांवर आ्मण कसा करू शकतो? सांकट आले असता सभोवार सभती उभ्या करून आत्मरक्षण करणे हा 
काही िरा मार्ग नव्हे. ज्याांच्या आ्मणाला तुम्ही त्रभता त्याांचावर तुम्हीच आ्मण का करत नाही? असे 
पाहा. सां्कत त भाषा उत्तरेची. शांकराचायग तुमच्या केरळचे. पण त्याांनी केरळच्या रक्षणासाठी सभोवर 
साा्ं कत त्रतक सभती उभारफया नाहीत. त्याांनी उत्तरेची भाषा त्रशकून घेतली आत्रण आपणच उत्तरेवर आ्मण 
केले. हा एकटा केरळी युवक साऱ्या देशभर वादासाठी आव्हान देत त्रफरत रात्रहला. तुम्ही त्याचे अनुकरण 
करा. उद्या देश ्वतांि झाला तर मी आर्श्ासन देतो की इथले राज्य मफफयाळम् मध्येच चालेल. पण त्याच्या 
जोर्ीने आपफयाला देशाची एकता त्रटकवावयाची आहे. एकतेत्रशवाय आपले ्वातांत्र्यही त्रटकायचे नाही व 
सामर्थ्यगपण. ह्यासाठी आपफयाला एक राष्रभाषा हवी. म्हणून आपण दुसरी भाषा म्हणून सहदी त्रशकणार 
आहोत.” 

 
त्याांचे हे तकग शुद्ध व मनाला ्पशग करणारे त्रवचार ऐकून त्रवरोधकाांचा त्रवरोध मावळला व ते 

काकासाहेबाांना सहकायग देऊ लार्ले. त्याांच्या मनात – ‘हा पुरुष राष्रभाषेचा प्रचार करतो िरा, पण तो 
आपफया माततभाषेचाही िाता आहे,’ – असा त्रवर्श्ास काकासाहेब उत्पि करू शकले व म्हणूनच प्रचाराचे मूळ 
बळकट करू शकले. काकासाहेबाांमुळेच राष्रभाषाप्रचारकायाला जोराची चालना लाभनू त्यात नवचैतन्सय 
त्रनमाण झाले, हे त्याांचे त्रवरोधकही नाकबलू करणार नाहीत. ‘सवोदय’ व ‘सबकी बोली’ या दोन्सही सहदी 
मात्रसकाांचे सांपादन करून त्याांनी सहदीची अप्रत्रतम सेवा केली. पुण्यात राष्रभाषाप्रचाराचे महाराष्राचे 
मध्यवती कें द्र ्थापन करून, इथफया राष्रभाषा प्रचाराला त्याांनीच पे्ररणा त्रदली. ते म्हणत, “मराठी, बांर्ाली 



 

अनुक्रमणिका 
 

वैर्रे भाषा पत्ररणत असफया तरी त्याांना अत्रिल भारतीय ्थान नाही. उलट सहदी ही पूणग भारताची नकळत 
सांपकग भाषा ठरली आहे. साधुसांत कोणत्याही प्राांताचे असोत, ते काशी ते कन्सयाकुमारी भ्रमण करतात. 
सहदीचाच वापर करतात. महाराष्राचे सा्ं थापक त्रशवाजी महाराज ह्याांनी कवी भषूणला आपला राजकवी 
बनवनू देशभर त्याला पाठवनू, सहदीलाच राष्रभाषेचा मान त्रदला. नामदेव, सोत्रहरोबाांसारिे सांत पण 
सहदीतून रचना करून सहदीचे सावगदेत्रशकत्व मान्सय करतात. रु्जराती भाषी दयानांदानी पण सहदीलीच 
्वात्रभमानाचे अमतत पाजून त्रतला नवसांजीवनी त्रदली होती. तेव्हा सहदीच राष्रभाषा व्हायला योग्य आहे. 
सहदुमु्लीम दोघाांनाही ती त्रप्रय आहे. उदूग हे सहदीचेच एक सात्रहल्त्यक रूप आहे. प्राचीन सुसां्कत त श्रेष्ठ 
भारतवषात जे काम सा्ं कत तने केले तसेच आजच्या उत्थानपवात सहदी, भारताची लोकभाषा बनून करणार 
आहे.” 

 
आपफया बहुश्रुत प्रजे्ञने नाना प्रकारचे सांदभग देत आपला मुद्दा सहजपणे लोकाांच्या मनावर ठसवण्याचे 

काकासाहेबाांचे कसब हे असे होते. पुढे समपगक दािला देत ते म्हणतात “भारतीय सां्कत तीच्या सवगदेशीय 
त्रवकासासाठी प्राांतीय भाषा, प्रादेत्रशक सां्कत ती, रीत्रतत्ररवाज पोषकच आहेत. पण सवग अवयवाांना एकि 
जोर्णारे मन असते तद्वत सवग प्राांतात एकरूपता, एक प्राण त्रनमाण करण्याचे काम ‘राष्रभाषा’ करते व ते 
्थान सहदीव्यत्रतत्ररक्त कोण घेऊ शकेल?” ह्याच भ्रमांतीत एका इांग्रजीपे्रमी सज्जन र्तह्थाने, राष्रभाषेवर 
आपला जराही त्रवर्श्ास नाही, पण इांग्रजाांना हुसकावण्याचे ते एक अस्त्र आहे म्हणनू मी आर्थथक मदत देतो 
असे साांत्रर्तले. काकासाहेब म्हणतात, “ह्यातून राष्रभाषाप्रचारामार्चा हाही एक पैलू मला नाव्याने 
जाणवला.” 

 
असे अनेक अनुभव घेतफयाने ते समतद्ध झाले होते. सहदी राष्रभाषा व्हायची असेल तर त्रतच्या वाटेत 

काय काय सम्या उभ्या आहेत वा होतील, ह्याचे ्पष्ट त्रचि त्याांच्या मनापुढे उभे होते. त्यातफया काही 
सम्या आज तांतोतांत िऱ्या ठरलेफया पाहून काकासाहेबाांच्या दूरदृष्टीचे अपु्रप वाटफयािेरीज राहत नाही. 
ते त्रलत्रहतात, “्वराज आज ना उद्या त्रमळणारच. ते त्रमळाफयावर राज्य कोण चालवणार? तर आज जे 
प्रशासनात आहेत तेच. त्याांना इांग्रजीतून व्यवहाराची इतकी सवय झाली आहे की ते तद्नांतरही प्रशासनाचा 
कारभार इांग्रजीतच चालवणार. बरे, नेता त्रकतीही राष्रवादी असला तरी तो ह्या प्रशासकाांत्रवना राज्य चालव ू
शकणार नाही. म्हणजे ्वातांत्र्योत्तर राज्यकारभार इांग्रजीतच चालणार. म्हणजे सामान्सय माणूस आपफया 
मुलाांना तुटके फुटके का होईना इांग्रजीच त्रशकवणार. कारण त्यामुळे सरकारी नोकऱ्या त्रमळणे त्याांना कठीण 
होणार नाही. राज्यकारभाराची जी भाषा तीच सावगजत्रनक जीवनाची भाषा होणार. म्हणजे ्वातांत्र्य 
त्रमळाफयावर इांग्रजीची प्रत्रतष्ठा अत्रधकच वाढणार. मर् हळूहळू लोक म्हणू लार्णार, ‘इांग्रजी जर इतकी 
प्रचत्रलत आहे तर त्रतला पण एक भारतीय भाषा का मानू नये?’” 

 
भत्रवष्याचे त्रकती तांतोतत त्रचि काकाांच्या अनुभवसांपि प्रत्रतभेने पात्रहले होते! 
 
ह्या पत्ररल््थतीत राजकीय ्वातांत्र्याबरोबर साा्ं कत त्रतक ्वराज्य त्रमळवावयाचे असेल तर 

पुढीलप्रमाणे चार त्रदशाांनी मोचेबाांधणी व्हायला हवी असे त्याांनी ठरवले : 
 

१) प्रादेत्रशक प्रशासन व त्रशक्षणाचे माध्यम त्या त्या प्रदेशाच्या भाषेत असाव.े 
२) भाषा त्रभि असफया तर त्या सवग एकाच सां्कत तीचे उन्समेष आहेत हे ठसवत राहणे आवश्यक आहे. 
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३) प्राांत्रतक भाषा भयमुक्त करून आांतरप्राांतीय व्यवहारासाठी सहदीचा ्वीकार करायला हवा हे पटवनू 
द्याव ेलारे्ल. 

४) ह्या सवग भाषाांना जवळ आणण्यासाठी देवनार्री त्रलपीचा वापर करावयासही साांर्ाव ेलारे्ल. अद्याप 
९० टके्क लोक अत्रशत्रक्षत आहेत. तेव्हा नव्या त्रलपीतूनच त्याांना साक्षर का करू नये? 
 
हे काकासाहेबाांचे त्रवचार र्ाांधीजींना मान्सय होऊन ह्या चतुःसूिीचा प्रसार सांपूणग देशात करण्यासाठी 

‘राष्रभाषा प्रचार सत्रमती, वधा’ नावाची सा्ं था ् थापन झाली. राजेंद्रबाबू त्रतचे अध्यक्ष व काकासाहेब उपाध्यक्ष 
झाले. 

 
काकासाहेबाांनी तत्काळ कामाला सुरुवात केली. सवग प्राांताांतून सांघटना बाांधण्यासाठी त्याांनी 

भारतभर इतका प्रवास केला की देशातील एकही प्रमुि र्ाव, प्रमुि व्यक्ती, प्रमुि सात्रहल्त्यक, तसेच 
साा्ं कत त्रतक, प्राकत त्रतक व ऐत्रतहात्रसकदृष्टया महत्त्वाचे एकही ्थान त्याांच्या पत्ररचयातून सुटले नाही. 
काकासाहेब वतत्तीने भटके, रत्रसक व त्रजज्ञासू. हे काम त्याांच्या प्रवतत्तीला एकदम मानवले. प्रत्येक प्राांतातील 
ख्यातनाम व्यक्तींना घेऊन काकाांनी सांघटना उभ्या करण्यात यश त्रमळवले. ह्याच काळात १९३६ मध्ये 
आणिी एका महत्त्वाचे बीज काकासाहेबाांनी रोवले व ते म्हणजे नार्पूर येथे भरवलेली ‘भारतीय सात्रहत्य 
पत्ररषद.’ प्रत्येक भाषाांची ्वतांि सांमेलने होत होती. प्रादेत्रशक पातळीवर सात्रहत्याचा त्रवचार व कायग चालू 
होते. पण ‘भारतीय सात्रहत्य’ या सांकफपनेचा त्रवचार फारसा झाला नव्हता. भारतीय सात्रहत्य एकच आहे, ते 
फक्त त्रभि भाषाांतून त्रलत्रहले जाते ही सांकफपना पढेु रुजली जाऊन त्यातून ‘सात्रहत्य अकादमी’ची ्थापना 
झाली. माि त्याचे बीज काकासाहेबाांनी प्रथम इथे रुजवले. अथात् ह्या त्रवचाराला एक-दोन पत्ररषदाांपेक्षा 
अत्रधक व्यापक मूतगरूप त्या काळी येऊ शकले नाही. तरी पण काका माि त्यानांतरच्या आपफया सवग भाषणाांत, 
राष्रभाषाप्रचारकायात ही सांकफपना माांर्त रात्रहले. 

 
ह्यातूनच काकासाहेबाांच्या दूरदृष्टीला आणिी एका सम्येचे भान आले. ती म्हणजे नार्री त्रलपीत 

सुधारणा करणे. नार्री त्रलपी सामान्सयाांना सोपी वाटावी, यांियुर्ाची आव्हाने त्रतला पेलता यावीत, ती मारे् 
परू् द्यायची नसेल तर त्रतच्यात वळेीच सुधारणा करायला हव्यात हे त्याांना जाणवले. मुद्रण, मुद्रालेिन, 
दूरलेिन, दु्रतलेिन इत्यादी बाबतीत इांग्रजीचा वरे् त्रतला द्यायलाच हवा, नाहीतर वरे्ात पसरणाऱ्या 
यांिसां्कत तीत, नार्री त्रलपी मारे् परे्ल व नाईलाजाने का होईना, पण लोकाांना इांग्रजी भाषा व रोमन त्रलपी 
याांचा अवलां ब करावा लारे्ल. काकासाहेब त्रलत्रहतात,“नार्री त्रलपी आजतार्ायत त्रलत्रहण्याच्या 
साधनाांनुसार बदलत आली आहे (तार्पि इ.). वणगमाला व त्रलपी त्रभि आहेत. वणग ही ध्वनीची व्यव्था आहे 
तर त्रलपी ही पाहण्याची व हाताने रेिाटण्याची र्ोष्ट आहे. नार्रीची वणगमाला वैज्ञात्रनक आहे. पण त्रलपी िूप 
जुनी असफयाने त्रतच्यात कालभेद व ्थळभेदानुसार काही फरक पर्त रे्ले आहेत. तेव्हा त्यात बदल करून 
ती समान व सोपी करणे शक्य आहे व छपाईच्या, टाइसपर्च्या दृष्टीने आवश्यकही आहे. उदा. १) ्वरसांख्या 
कमी करणे व ‘अ’लाच उकार लावणे. २) जोर्ाक्षरे सवग व्यांजने एकापुढे एक ठेवनू त्रलत्रहणे. नव ेवरे्ळे त्रचन्सह 
नको. त्यामुळे छापायला सोपे होईल. ३) रेषेच्या वर व िाली एकार, उकार असफयाने छपाईकाम फार 
कठीण व महार् होते. तेव्हा लोकशाही तांिाने सवांना एकाच ओळीत बसवाव.े 

 
अशा प्रकारे ्मा्माने करावयाच्या आणिीही अनेक त्रलपी-सुधारणा त्याांच्याजवळ होत्या. ते 

म्हणत, नार्री त्रलपीत अशी थोर्ीशी सुधारणा केफयास ती रोमन त्रलपीच्या ्पधेत त्रनत्रित त्रवजयी होऊ 
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शकेल. ह्यासाठी मर् इांदोरच्या सहदी सात्रहत्य सांमेलनाला जोरू्न ‘त्रलत्रपसुधार पत्ररषद’ पण भरवली रे्ली. 
काकासाहेब त्रतचे अध्यक्ष होते. त्याांनी आपफया ह्या सवग सुधारणा पत्ररषदेपुढे ठेवफया. पण दुदैवाने २-३ वषांच्या 
त्रवरोधानांतर त्या कशाबशा सांमत झाफया. त्या सुद्धा, असहदी मुलिातील सहदी प्रचारात ह्या सुधारणा 
करायच्या ह्या अटीवर! सुधारणा हळूहळू लोकाांच्या र्ळी उतरवायच्या हे काकासाहेबाांचे धोरण होते. 

 
र्ाांधीजींनी आपफया ‘हत्ररजन’ सापतात्रहकात ह्या त्रलपीतील काही सुधारणाांचा ्वीकार केला. पण 

त्रवनोबाजींनी टोकाला जाऊन सवगच जोर्ाक्षरे काढून टाकली. त्यामुळे त्याांची पु्तकेच िपेनात. तेव्हा ते 
पुन्सहा पूवीच्या नार्री त्रलपीला शरण रे्ले. पत्ररणामी रूत्रढवादी बलवान झाले. काका म्हणतात, “माझ्यावर 
सोपवलेफया ह्या कामात घरच्याांनीच िोर्ा घातला!” 

 
काकासाहेबाांच्या चाणाक्ष नजरेला आणिी एक र्ोष्ट जाणवली. सहदीचे पे्रमी नेतेसुद्धा पुष्कळदा 

इांग्रजीत भाषण करतात. कारण इांग्रजी भाषणाचे वतत्त, शीघ्रलेिन पद्धतीमुळे ताबर्तोब देशाच्या 
कानाकोपऱ्यात पोहोचते. तेव्हा सहदीसाठी ताबर्तोब लघुत्रलपी (शॉटग हँन्सर्) तयार व्हायला हवी हे त्याांच्या 
लक्षात आले. त्यानांतर ह्या लघुत्रलपीतून नार्री त्रलपीत त्रलत्रहण्यासाठी व त्याच्या अनेक प्रती पटकन 
करण्यासाठी इांग्रजीप्रमाणच सुर्म होतील असे टाइपरायटर बनवायला हवते हेही त्याांनी हरले. 
तारघरासाठीही देशी वणगमाला-सांकेत त्रनत्रित करायला हवते, हेही त्याांना जाणवले. 

 
तत्काळ त्याांनी ही कामे आपफया अांर्ावर घेतली. ह्यात त्याांना पाांरु्रांर् भरुके आत्रण र्जानन दाबके 

ह्या दोन कफपक, उत्साही, तत्पर तरुणाांचे बहुमोल सहकायग त्रमळाले. र्जाननने प्रचत्रलत लघुत्रलपीपेक्षा 
फलदायी व शीघ्रर्ती लघुत्रलपी शोधली. मुद्रालेिनाचे नवीन यांि त्रवकत्रसत केले. त्याांच्या मदतीने 
काकासाहेबाांनी प्रत्रशक्षण कें द्र सुरू केले. असहदी प्रदेशातून त्रवद्याथी येऊन तेथे सहदी भाषालेिन, 
टाइपरायसटर् त्रशकून आपपफया प्राांतात जाऊन काम करू शकत. पण पढेु पुढे त्रलत्रपसुधारणेच्या त्याांच्या 
मोत्रहमेला जेव्हा जवळच्याांकरू्न त्रवरोध होऊ लार्ला सकवा काहीजण मान्सयता देऊन पुढे लोकत्रवरोधाला 
त्रभऊन अध्यातून माघार घेऊ लार्ले तेव्हा ते त्रनराश झाले व त्याांनी तो प्रयत्न सोरू्न त्रदला. 

 
राष्रभाषा म्हणनू सहदीला प्रत्रतष्ठा व आधुत्रनकता आणून देण्यासाठी अशाप्रकारे काम चालू असतानाच 

एक दुघगटना घर्ली. नीरा त्रपण्याचे त्रनत्रमत्त होऊन काकासाहेबाांना व त्याांच्या सवग सहकायांना कॉलऱ्याने 
पछार्ले. ह्यात त्याांचे सवोत्तम सहकारी पाांरु्रांर् व र्जानन मरण पावले. काकासाहेबही ह्या आजारातून 
कासेबसेच वाचले. र्ाांधीजींनी ह्या काळात त्याांची तब्येत सुधारावी म्हणून िूप लक्ष घातले. पण 
महाराष्रातील काही वतत्तपिाांनी माि ‘मराठी सहकाऱ्याांना र्ाांधीजींनी त्रनरेमधून त्रवष देऊन मारण्याचा प्रयत्न 
केला.’ असे िोटे आरोप केले. आपला त्रप्रय महाराष्र इतक्या िालच्या पायरीवर जाऊ शकतो हे पाहून 
काकाांना िूप वाईट वाटले, रार् आला व तो ते शवेटपयंत त्रवसरू शकले नाहीत. 

 
ह्या आरोपाांना प्रत्त्युतर देण्याची काकासाहेबाांची इच्छा होती. पण र्ाांधीजींनी कळवले, ‘काही प्रत्त्युतर 

देण्याची र्रज नाही. असफया उत्तरा-प्रत्त्युत्तरने भावना वाढतच राहते. त्यापेक्षा मनात त्रविार होता. तो 
ओकून टाकला रे्ला असे समजाव.े’ 
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न बोलता काकासाहेबाांनी आपले राष्रभाषाप्रचाराचे काम जोरात चालू ठेवले. बहुतेक प्राांताांत 
कॉांगे्रसने आपली सरकारे ्थापन केली होती व राष्रभाषाप्रसाराला प्रोत्साहन लाभत होते. तेवढ्ात सहदी-
उदूग वाद सुरू झाला. मुसलमानाांना वाटू लार्ले की सहदीच्या त्रनत्रमत्तीने आपफया जुन्सया राज्यकत्यांची भाषा 
दर्पून टाकली जात आहे. त्यासाठी मध्यममार्ग म्हणून सहदी व उदूगच्या मधले असे ‘सहदु्थानी’ हे नाव 
राष्रभाषेला नाव देण्याचे ठरले. पण ते दोन्सही पक्षाांना नामांजूर ठरले. मुल््लमाांना वाटू लार्ले, नाव वरे्ळे 
असेल तरी त्यातून सहदीच आपफया र्ोक्यावर बसणार व जी अनेक मुल््लमाांची व सहदूांची सात्रहत्याभाषा होती 
ती उदूग दर्पली जाणार. सहदूांना वाटे, ह्या धेर्रु्जरी भाषेने आमची सहदी भाषा भ्रष्ट होणार. तशातच राष्रभाषा 
प्रचार सत्रमतीचे कायग सहदी सात्रहत्य सांमेलनाांतर्गत चालले असफयाने त्याांचा शुद्ध सहदीचा आग्रह ते सोरे्नात, 
उदूग एक साांप्रदात्रयक भाषा म्हणून राहू शकते, पण ती राष्रभाषेत समात्रवष्ट होऊ देणार नाही, ही त्याांची 
भतू्रमका! मुल््लमाांना पण भाषेच्या व्यावहात्ररक रूपापलीकर्चे जे साा्ं कत त्रतक, धार्थमक रूप असते ते सहदीचे 
रूप ल््वकारणीय होण्यासारिे नव्हते. 

 
पत्ररणामी काकासाहेब व र्ाांधीजी दोघेही असहदी मुलिातले असफयाने त्याांच्यावर नाही नाही ते 

काफपत्रनक आरोप होऊ लार्ले. त्याांच्या चाांर्फया हेतूने केलेफया प्रयोर्ाांबद्दल शांका घेतफया जाऊ लार्फया. 
शवेटी कां टाळून काकासाहेबाांनी आपला जुनाच मुद्दा पुन्सहा र्ाांधीजींसमोर आणला की,राष्रभाषा सत्रमती व 
सहदी सात्रहत्य सांमेलन ह्या दोन्सही र्ोष्टी वरे््या करा, पण तेही होऊ शकले नाही. शवेटी काकासाहेब, 
राजेंद्रबाबू व र्ाांधीजी या त्रतघाांनीही राष्रभाषा प्रचार सत्रमतीतून अांर् काढून घेतले. 

 
इतकी वष े ज्या राष्रभाषाप्रचारासाठी िचग केली, त्या कायाचा सहदी भात्रषकाांनी अत्रतउत्साहाने, 

इतराांच्या मनात आशांका त्रनमाण करून, त्रवचका केलेला पाहून त्याांना िेद वाटे. सहदी / उदूगच्या वादात 
दात्रक्षणात्याांची मदत घेऊन बदफयात इांग्रजी कायम ठेवण्याची अट मांजूर करून त्याांनी देशाचे अत्रहतच केले 
असे त्याांचे मत होते. ते म्हणतात— “इांग्रजी कधीच ह्या देशाची भाषा होऊ शकणार नाही. लोकाांच्या पैशाांवर 
चाललेले त्रतचे अध्यापन बांद करून बघा, तत्काळ त्रतची मुळे सुकून जातील. देशी भाषा माि शाळाकॉलेजातून 
त्रशकवफया नाहीत तरी त्रजवांत राहतात, वाढतात कारण त्याांची मुळे ह्या भमूीत रुजलेली आहेत.” इांग्रजीचे 
महत्त्व ते मानतात. ते म्हणतात, “ते त्रटकायला हवीच. पण त्रतच्या योग्यतेएवढीच ती आपफया राजकारणाची 
भाषा होऊ शकत नाही. इांग्रजी जाणणारे राज्यकते व न जाणणारी प्रजा असे ती देशाचे दोन भार् करते. 
शासक व शात्रसत असे दोन वर्ग झाले तर त्याला ्वराज्य म्हणताच येणार नाही. इांग्रजी भाषा ही केवळ बाहेर 
बघण्याची त्रिर्की उरली नसून पत्रिमेकर्ील सवग पूर ह्या देशात आणनू त्याला बरु्वनू टाकणारे महाद्वार 
बनली आहे. देशाचे ्वातांत्र्य व एकता एकमेकाांवर त्रनभगर आहेत. आज इांग्रजीच्या सावगत्रिक वापरामुळे ही 
हार्थदक एकतेची भावना क्षीण झाली आहे. इांग्रजीमुळे राज्यतांिाची मुळे सुकत चालली आहेत व बौत्रद्धक 
त्रवकास पण थाांबला आहे.” 

 
राष्रभाषा प्रचार सत्रमतीतून अांर् काढून घेतफयावर काही त्रदवस त्याांनी ‘सहदु्थानी प्रचार सभा’ ह्या 

नावाच्या सा्ं थेद्वारे प्रचाराचे काम केले. पण काही ठोस काम होण्यापूवीच १९४२चे ‘भारत छोर्ो’ आांदोलन 
सुरू झाले त्रन हे काम मारे् पर्ले. ह्यापूवी १९३८ मध्ये ‘सवोदय’ मात्रसक सुरू झाले होते. त्याचे सांपादन 
अथात्च काकासाहेबाांकरे् आले होते. जोर्ीला दादा धमात्रधकारी होते. ते काकासाहेबाांकरे् जाऊन लेि 
त्रलहून घेत असत. ते म्हणतात, ‘काकासाहेबाांची वाक्धारा, कामधेनूप्रमाणे अप्रत्रतहत वाहत असे. क्षणभरही 
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त्याांना त्रवचार करावा लार्त नसे.’ सत्य, असहसा, ्वदेशी व शरीरश्रम ह्या सवग समाजाच्या अभ्युदयकारी 
र्ाांधीप्रणीत जीवनमूफयाांची मीमाांसा व त्रववचेन ह्या मात्रसकातून काकासाहेब सतत करत होते. 

 
र्ाांधीजींच्या सहवासात इतकी वष ेरात्रहफयाने एव्हाना काकासाहेबाांमधला ्वातांत्र्यसेनानी पत्ररपक्व 

होत रे्ला. र्ाांधीत्रवचाराांशी केवळ सहमत असण्यापलीकरे्. त्या त्रवचाराांच्या सततच्या सचतनाने त्याांची त्याांवर 
श्रद्धाच बसलेली होती. असहसेच्या बाबतीतही ते सश्रद्ध झाले होते. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात ‘सवोदय’ 
मधून त्याांनी लोकाांना असे आवाहन केले होते की, “आ्मकाांना हत्याराने प्रत्त्युतर देण्याऐवजी असहकाराने 
प्रत्युतर द्या. युद्धात मतत्युच्याच वाटेवर तुम्ही त्रनघाला आहात. मर् बत्रलदान करून मतत्यू ्वीकारा, त्रशकार 
बनून नको.” पण असहसा एक श्रद्धा म्हणनू नव्हे तर एक धोरण म्हणनू ज्याांनी ्वीकारले होते त्या बहुसांख्य 
नेत्याांनी दुसऱ्या महायुद्धात इांग्लां र्ला मदत करण्याचे ठरवले. तेव्हा त्रतचे दुःि होऊन काकासाहेब 
त्रलत्रहतात, “असहसेचे अमोघ शस्त्र धारण करण्याची शक्ती व त्रतचा प्रभाव त्रदसून येण्यासाठी लार्णारा धीर, 
त्याांच्याजवळ नाही. असहसेचा चमत्कार त्याांनी अमततसर हत्याकाण्र्ाचे वळेी पात्रहला नव्हता? 
दाण्र्ीयािेनांतर पांधरा त्रदवसाांत भारतात युर्प्रवतगन झाले नव्हते? ती कोणती शक्ती होती त्रजने ह्या रु्लामी 
सुिासीनतेत ्वात्रभमान जार्वला? असहसेच्या तत्त्वज्ञानानेच ह्या मततवत देशात प्राण फुां कले नव्हते का? 
एवढे होऊन आता आम्ही आमची श्रद्धा कशी हरवनू बसलो?” 

 
१९३९ ते १९४२ पयंत ते सतत असहसेच्या अमोघतेत्रवषयी त्रलहीत रात्रहले. व्रत घेतफयासारिे बोलत 

रात्रहले. जणू ह्या देशात र्ाांधीजी असहसेचा सवात मोठा प्रयोर् करत आहेत आत्रण त्यासाठी पार्श्गभमूी तयार 
करण्याचे काम आपले आहे, असेच त्याांना वाटत होते. ह्या काळात त्याांनी जे त्रलत्रहले ते प्रासांत्रर्क असूनही 
असहसेचे वैज्ञात्रनक त्रववरण म्हणून आजही त्रततकेच सुसांर्त व मौत्रलक वाटते. 

 
भारतीय कॉांगे्रस इांग्लां र्शी नाना प्रकारच्या तर्जोर्ी करत होती. त्या र्ाांधीजींना पटत नव्हत्या. पण 

त्याांच्या त्रवरोधाला कॉांगे्रस जुमानेनाशी झाली होती. त्या काळात काकासहेब पूवीच्याच उत्साहाने र्ाांधीजींच्या 
पाठीशी उभे राहून त्याांचे त्रवचार देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचत्रवण्याच्या प्रयत्न करीत होते. तेवढ्ात 
र्ाांधीजींना अटक झाली. देश क्षुब्ध झाला. सांतापाने त्रजकरे्त्रतकरे् जाळपोळ, तोर्फोर् सुरू झाली. 
काकासाहेबाांनी त्रवचार केला. “अशा सात्रत्त्वक सांतापाच्या प्रत्रतत्र्येला, असहसेत कुठेतरी जार्ा त्रमळवनू त्रदली 
पात्रहजे. नाहीतर आांदोलन बलेर्ाम व त्रवध्वांसक वळण घेत राहील.” र्ाांधीजी तुरुां र्ात कुणाला त्रवचारणार? 
त्याांनी ्वतःच्या सचतनाला ग्वाही ठेवनू त्रनवदेन प्रसतत केले, “सरकारला रोिण्यासाठी काही त्रवध्वांस 
करायचा असेल तर अवश्य करावा. पण अर्ोदर सरकारला त्याची जाणीव करून त्रदली पात्रहजे. लपून 
चोरून काही करता कामा नये.” 

 
पत्ररल््थती पाहून तत्त्वाांची पनुरगचना करण्याची काकासाहेबाांची क्षमता ह्या त्रठकाणी त्रदसते. पण ह्याचा 

पत्ररणाम म्हणजे त्याांना पनु्सहा कारावास भोर्ावा लार्ला. हा त्याांचा शवेटचाच कारावास होता. ह्या काळात 
त्याांच्या हातून त्रवपलु लेिन व सचतन झाले. आपफया उवगत्ररत जीवनाचे कायग धमगसमन्सवयाचेच आहे हा 
त्रनणगयही ह्याच कारार्तहात त्याांनी घेतला. तथात्रप बाहेर पर्फयावर केवळ र्ाांधीजींची इच्छा म्हणनू ते 
‘सहदु्थानी प्रचार सभे’चे काम आणिी काही काळ (१९४५ पयंत) करीत रात्रहले. त्यात यशाची पुसट आशा 
त्याांना जाणवत नव्हती. र्ीताप्रणीत त्रनष्काम कमगयोग्याच्या भावनेने केवळ प्रसाराचे काम ते करीत होते. ते 
त्रलत्रहतात, “मला लक्षात आले होते की देशाला त्रहतकर असूनही र्ाांधीजींनी त्रदलेली कोणतीही नीती आता 
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पुढे चालणार नाही.मला जाणवले की आता सहदीही राष्रभाषा म्हणून सहजपणे पुढे ्वीकारली जाणार 
नाही.जोपयंत असहदी प्राांतीयाांच्या हातात त्रतचा प्रसार होता तोपयंत त्याला चाांर्ला लोकाश्रय लाभला. आता 
तो सहदी भात्रषकाांच्या हातात रे्ला आहे. आता असहदी प्राांत त्याला त्रवरोध करणार व सवग त्रमळून इांग्रजीचे ् थान 
भक्कम करणार.” ्वातांत्र्याांच्या त्रकतीतरी आधी केलेले काकासाहेबाांचे हे ‘अनुमान’ आज शब्दशः िरे ठरले 
आहे. 

 
पुढे दोन वषांनी ्वातांत्र्य आले. पण देशाचे त्रवभाजन झाले. र्ाांधीजींचे अिांर् भारताचे ्वपन भांर्ले. 

हत्याकाांर्ात धर्धर्णाऱ्या नौिालीत पदयािा करीत ते केवळ आपफया सात्रत्त्वक आत्मसामर्थ्याच्या बळावर 
हत्याकाांर्ाला थोपवण्याचा प्रयत्न करीत होते. काकासाहेबाांना वाटले, आपण त्याांच्या साथीला जाव.े 
त्याप्रमाणे ते त्रनघालेही. पण र्ाांधीजींनी त्याांना नौिालीत येण्यास मना केले. 

 
१५ ऑर््ट उजार्त होता. बांर्ाल, त्रबहार, आसामच्या सीमेवर असलेफया पावगतीपूरला र्ाड्या 

मध्यरािी पोहोचफया. आपफया वत्रर्लाांचा अपमान एका इांग्रज अत्रधकाऱ्याने केफयामुळे, इांग्रजाांचे राज्य त्रमटवनू 
टाकण्याची प्रत्रतज्ञा केली, तो त्रदवस काकाांना त्याक्षणी आठवला. त्रतथून झालेला पुढचा सारा प्रवास 
आठवला. त्याांनी त्रतथूनच र्ाांधीजींना पि त्रलत्रहले— “१९०६ मध्ये मी ्वातांत्र्याची शपथ घेतली. त्रतथून पुढे 
जीवनाने िूप वळणे घेतली. तुमच्या सहवासात देशाच्या ्वातांत्र्याचा अथग अत्रधक ्पष्ट होत रे्ला. म्हणनूच 
आज आम जनतेच्या जोर्ीने ्वातांत्र्याचा आनांद मनवत असताना, मनात येतेय, की िरे ्वातांत्र्य तर अजून 
दूरच आहे. पण मनात आशा आहे, ते पण आज ना उद्या येईलच.आता यापुढे साांप्रदात्रयक एकतेसाठी व 
दीनदत्रलताांच्या सेवसेाठी उत्तरायुष्य वाहून घेणार आहे. ह्यासाठी जी दृष्टी व पात्रवत्र्य हव ेते मला लाभले असा 
आशीवाद द्या. माि सां्थेद्वारे काम करण्याचा उत्साह आता रात्रहला नाही. हाती घेतलेले सांघटन एकटा 
सकवा मदतनीस घेऊन जमेल तसे करण्याकरे् मनाचा कल होतोय. परमानांदाची र्ोष्ट म्हणजे रे्ली ३५ वष े
इांग्रजाांत्रवषयी मनात जो दे्वष दृढ झाला होता तो उत्तरोतर कमी होत आज पूणग लोपला आहे.हे सवग तुमच्याच 
सहवासाचे फळ आहे.” 

 
र्ाांधीजींची जीवनदृष्टी काकासाहेबाांच्या जीवनदृष्टीत अशी त्रमसळून रे्ली. सांपूणग आयुष्यभर 

र्ाांधीजींच्या जीवनदृष्टीचे दूरदर्थशत्व ते प्र्शश्नकत्याना, आके्षपकाांना मार्थमकपणे समजावनू देत रात्रहले. 
 
्वातांत्र्यापाठोपाठच र्ाांधीजींचा वध झाला आत्रण काकासाहेबाांची एकूणच सावगजत्रनक जीवनातली 

रसत्रलपतता सुकत रे्ली. 
 

एव्हाना काकासाहेबाांच्या वयाची साठी उलटली होती. बाह्य कतगव्य करताना मन त्रनर्थलपत होत 
चालले. आांतत्ररक जीवनात माि वरे्ाने प्रर्ती होऊ लार्ली. व्यक्तीच्या मारे् सां्थाांची होणारी अवनती त्याांनी 
पात्रहली होती. म्हणूनच नव्याने कोणतीही सां्था वा सांघटना उभी न करता लेिन, भाषण, पिव्यवहार, चचा 
ह्याांद्वारे होईल तेवढे प्रबोधन ते करीत रात्रहले. ह्या त्रवर्श्ाच्या मारे् कोणी सवगशल्क्तमान शक्ती आहे हा त्याांचा 
दृढ त्रवर्श्ास होता. त्यामुळे त्याांना कशाची काळजी नव्हती. परे्ल ते काम ईर्श्रेच्छा मानून फलाशा न ठेवता 
मनःपूवगक करत राहणे त्रह त्याांची वतत्ती बनली. 
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व्यक्तीच्या एकत्रनष्ठ व एकाकी साधनेचे महत्त्व कोणत्याही त्रसद्धान्सताच्या सामुदात्रयक अत्रभव्यक्तीपेक्षा 
जराही कमी नाही, नसते, हे काकासाहेबाांनी केवळ ओळिले नव्हते तर मनापासून मानलेलेही होते. 
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७. 
प्रर्वासी साणहत्त्यक 
 

काकासाहेबाांचे व्यल्क्तमत्त्व हे एक बहुआयामी व्यल्क्तमत्त्व होते. ते ्वातांत्र्याकाांक्षी सेनानी होते. 
अध्यात्मप्रवण तत्त्वसचतक होते. तेज्वी पिकार होते. त्रशक्षणशास्त्रज्ञ होते. राष्रभाषाप्रचारक होते. 
र्ाांधीत्रवचाराांचे प्रवतगक होते. पण इतके साांर्ूनही त्याांची ओळि अपुरीच राहावी असा आणिी एक त्याांचा 
त्रचत्तवधेक पैलू होता तो म्हणजे ते एक ‘त्रनसर्गवरेे् प्रवासी सात्रहत्यकार’ होते; सजगक व शलैीकार लेिक 
होते; सौंदयगपूजक व तत्त्वसचतक सात्रहल्त्यक होते. सकबहुना ते जे होते ते आज त्याांच्या या लेिातूनच मरू्थतमांत 
प्रकट झालेले त्रदसतात. त्याांचे जर्णे, त्याांचे भटकणे, त्याांचे त्रलत्रहणे— ह्या सवग प्रत्र्या त्याांच्या जीवनमुशीत 
एकरस झालेफया आहेत. त्रलत्रहणे हे तर त्याांच्या जीवनाचे अत्रभि अांर्च होते. ‘त्रदसामाजी काहीतरी त्रलहाव’े 
ह्या समथोक्तीचे जणू काही ते त्रनष्ठनेे पालन करीत. त्यामुळे त्याांची ग्रांथसांपदा मोठी व समतद्ध आहे. 

 
काकासाहेब माि ्वतःच्या लेिनात्रवषयी म्हणतात “सात्रहत्यसेवा करण्यापेक्षा समाजसेवा करणे 

अत्रधक महत्त्वाचे असफयामुळे माझ्या हातून सात्रहत्यसेवा बेताचीच होते. मला त्याचा त्रवषाद नाही. पण 
अनायासे देशदशगन, प्रकत त्रत-त्रनरीक्षण, सौदयगसचतन घर्ते व ते केव्हा लेिाांच्या रूपाने त्रलहून होते.” पण हा 
झाला त्याांच्या सौजन्सयाचा भार्. त्याांचे अत्रधकाांश लेिन जरी सात्रहत्यत्रनर्थमतीच्या पे्ररणेतून झालेले नसले, 
कधी त्याांच्यातला त्रशक्षक,कधी त्रशक्षणतज्ज्ञ,कधी पिकार,कधी समाजसेवक,कधी तत्त्वसचतक,कधी 
जीवनसचतक, कधी अनुभवाचा आनांद उधळू पाहणारा प्रवासी त्याांना लेिनासाठी भार् पार्ीत असला तरी 
त्याांच्या जीवनदशगनाच्या अनुभवसमतद्धीमुळे व वधेक शलैीमुळे त्याांचे हे ्वैर व ्फुट लेिन सघन, 
लात्रलत्यपूणग व कसदार झालेले आहे. 

 
ते म्हणतात त्याप्रमाणे, ते कधी ‘कत्ररअर’ च्या मारे् लार्ले नाहीत. जे काम हाती आले ते आपणहून 

हातून जाईपयंत तपासून पळून जाण्याचा त्याांनी कधी प्रयत्न केला नाही. ते करीत असताना जे जे अनुभव 
आले त्यावरच सात्रहत्यत्रनर्थमती होत रे्ली. माि त्याांच्या जात्रतवांत सजगक प्रत्रतभेला एक त्रनरांतर अध्याल्त्मक 
पाया लाभलेला होता. त्या दृष्टीने ते ज्ञानदेवाांच्या जातकुळीचे होते तर त्याांचे सौंदयगपूजक सांवदेनशील मन 
टार्ोराांशी नाते साांर्ते आत्रण ्वातांिकाांक्षी व राष्र-उत्थानकाांक्षी प्रवतत्ती र्ाांधीधमी होत्याच. 

 
असे म्हणता येईल की काकासाहेब जीवनवादी सात्रहल्त्यक होते आत्रण केवन सात्रहत्यच नव्हे तर 

एकूणच कलेची व्यवहाराशी साांर्र् घालून, त्रतच्या साहाय्याने जीवनाला वळण देण्याची अवघर् कायग 
काकासाहेबाांच्या सात्रहत्याने केले आहे. त्याांच्या लेिी कला व जीवन त्रभि नव्हते. जीवन हीच सवात श्रषे्ठ 
कला आहे, असे ते मानत. ‘जीवनकला’ हेच त्याांचे उपा्य दैवत होते. ही कला त्याांना साधली आत्रण म्हणूनच 
इतरही कला त्याांना अवर्त झाफया होत्या. लेिन तर त्याांची सहज्फूतग त्र्या बनली होती. सवांत महत्त्वाची 
र्ांमत म्हणजे, ह्या त्रवपलु लेिनातली एकही ओळ त्याांनी ्वतःच्या हाताने त्रलत्रहलेली नाही. त्रलिाणाचा 
त्याांना मन्वी कां टाळा होता. कुणालातरी लेित्रनक म्हणनू घेऊनच ते लेिन करीत असत. ते म्हणत, “मी 
हार्ाचा लेिक नसून ‘त्रशक्षक’ आहे, ‘बोलक’ आहे.’ वासरू त्रदसफयावर र्ाईला जसा पान्सहा फुटतो तसा 
समोर रस घेऊन ऐकणारा समजदार श्रोता वा लेित्रनक भेटला की माझी वाणी अप्रत्रतहत ्फुरू लार्ते,” 
काकासाहेबाांना लेित्रनक पण जाणता असावा लारे्. तो तसा नसेल, त्रलत्रहण्यात रस घेणारा नसेल, याांत्रिक 
असेल, तर ‘मी माझे लेिन आवरते घेतो’ असे ते साांर्त. “माझा एिादा लेि नीट उतरला नसला तर 
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राष्रमतचे सांपादक व माझे त्रमि ्वामी आनांद तत्काळ त्रवचारात, ‘लेित्रनक कोण होता?’ तुरुां र्वासामुळे व 
आश्रमीय जीवनामुळे मला अनेक चाांर्ले, रसज्ञ व बुत्रद्धमान लेित्रनक लाभले. 

 
आणिी एके त्रठकाणी ते मल्लीनाथी करतात, “लेित्रनक म्हणून श्रीर्णेशाला त्रनवरू्न व न उमजता 

एकही शब्द त्याने त्रलहू नये, अशी अट त्याला घालून, व्यासाांनी दुत्रनयेतफया साऱ्या लेित्रनकाांना त्याांचा 
‘्वधमग’ त्रशकवला आहे.” 

 
असे ् वधमगत्रनष्ठ लेित्रनक काकासाहेबाांना लाभत रे्ले ही वाचकाांचीच पुण्याई म्हणायला हवी. १९०७ 

मध्ये काकासाहेबाांनी पत्रहले पु्तक ‘रामतीथग चत्ररि’ त्रलत्रहले. १९७३ साली शवेटचे पु् तक ‘वासरी’ त्रलत्रहले. 
म्हणजे जवळजवळ सहासष्ट वष ेते लेिन करीत रात्रहले. 

 
काकासाहेबाांचे सुरुवातीचे बरेचसे आयुष्य रु्जरातेत रे्ले. त्यामुळे त्याांच्या कततगत्वाचा प्रारांभ तेथेच 

झाला व बरेचसे कायगही तेथेच झाले. त्यामुळे साहत्रजकच त्याांचे बरेच लेिन रु्जरातीतूनच झाले आहे. त्याांची 
जवळजवळ साठ पु्तके रु्जरातीतून प्रत्रसध्द झाली आहेत. त्रशवाय वतत्तपिाांतील ् फुट लेिन पुष्कळच आहे. 
त्याांच्या समग्र सात्रहत्याचे पांधरा त्रवशाल िांर् रु्जरातीत प्रत्रसद्ध झाले आहेत. रु्जरातीत ते एक त्रवचारवांत व 
शलैीकार लेिक म्हणून मानले जातात. त्या मानाने त्याांचे मराठीतील लेिन कमी आहे. आज मराठीत 
त्याांच्या नावावर बचेाळीस पु्तके आहेत. त्याांपकैी वीस मूळ मराठीत त्रलत्रहलेली असून, तेवीस पु्तके प्रथम 
इतर भाषाांत त्रलहून मर् अनुवात्रदत केलेली व झालेली आहेत. 

 
मराठीतील अफपलेिनाबाबत, ‘आमच्या देशाचे दशगन’ ह्या अनुवात्रदत पु्तकाच्या प्र्तावनेत ते 

म्हणतात, “मी व्य्त माणसू. ‘सवोदया’साठीसुद्धा कुणी येऊन बसफयात्रशवाय लेिन होत नाही. तेव्हा मी 
कुठे मराठीत ्वतांि त्रलहू?” 

 
रु्जराती पिाांच्या सांपादकत्वामुळे रु्जरातीत व राष्रभाषाप्रचाराच्या कामात्रनत्रमत्त सहदीतून त्याांचे 

लेिन आपोआप वाढत रे्ले. पण त्याचा अनुवाद करण्याची पूणग अनुमती त्याांनी आपफया मराठी सहकाऱ्याांना 
त्रदली होती. त्याांच्या रु्जराती पु्तकाांचा मराठी अनुवाद प्रामुख्याने वामनराव चोरघरे्, श्रीपाद जोशी, भाऊ 
धमात्रधकारी, नरेश मांिी, माधव सावांत, बा.भ.बोरकर, पे्रमा कां टक, बाबाजी मोघे, पाां.र्ां.देशपाांरे् आदी 
सहकाऱ्याांनी केलेला आहे. ही अनुवात्रदत पु्तके पण मळू मराठीच वाटावीत इतकी सरस उतरली आहेत. 
याांचे कारण म्हणजे एकतर रु्जराती भाषा मुळातूनच मराठीला जवळची, सख्ख्या बत्रहणीच त्या. पनु्सहा एकि 
नाांदणाऱ्या. त्यातून काकासाहेब मूळचे मराठी. त्यामुळे त्याांच्या रु्जराती भाषेची धाटणी व वळण मराठी 
्वरूपाचेच रात्रहले आहे. अशी ल््थती असफयाने त्याांचे मूळ रु्जराती सात्रहत्य मराठीत येताना त्यातला मुळचा 
्वाद, सुरेलपणा, सौरभ व सौंदयग जराही ढळलेले नाही. सकबहुना ही पु् तके अनुवात्रदत आहेत हे कळूनसुद्धा 
तसे असफयाचे जाणवत नाही. 

 
भाऊ धमात्रधकारींनी अनुवात्रदत केलेफया ‘त्रहमालयातील प्रवास’ ह्या प्रवासवणगनपर पु्तकाच्या 

प्र्तावनेत काकासाहेब ्वतः म्हणतात”प्रवासी मराठी. त्याच्या आवर्ीत्रनवर्ी मराठी. मुळात महाराष्रीयन 
असफयामुळे हे पु्तक भाषाांतर आहे असे वाटू नये. मी ्वतः त्रलहावयास घेतले असते तर त्याच्याहून त्रनराळे 
सकवा अत्रधक चाांर्ले त्रलत्रहले नसते.” ‘जीवनलीला’ (अनुवाद : नरेश मांिी) च्या प्र्तावनेतही त्याांनी नमूद 
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केले आहे की, “या सत्तर प्रकरणाांतील केवळ सहा प्रकरणे मी ्वतः मराठीत त्रलत्रहलेली आहेत. त्यावरून 
वाचकाांची िािी होईल की माझ्या मूळ त्रलिाणात आत्रण नरेश मांिींच्या भाषाांतरात शलैीभेद मुळीच नाही. 
म्हणून हे सवग त्रलिाण माझेच मराठी त्रलिाण आहे असे मानावयास हरकत नसावी.” मराठी, सहदी लेिाांच्या 
‘आवारनवार’ ह्या रु्जराती अनुवादाला प्र्तावना त्रलत्रहताना ते पुन्सहा हेच साांर्तात, “मराठी, रु्जराती, सहदी 
भाषा अत्रतजवळच्या भाषाभत्रर्नी. त्यामुळे ह्यातील भाषाांतर थोरे् इकरे्त्रतकरे् झाले तरी वाक्यरचना वा 
शब्दावलीसुद्धा— फार दूर जाऊ शकत नाही.” 

 
काकासाहेबाांच्या मराठीवर क्वत्रचत् रु्जरातीची छाया आढळते. शब्दाांचे आदान-प्रदान तर त्याांनी 

दोन्सही भाषेत केले आहे. ह्याबद्दलची आपली भतू्रमका त्याांनी, ‘मालां च’ ह्या रवींद्रनाथाांच्या कादांबरीच्या 
अनुवादाच्या प्र्तावनेत माांर्ली आहे. ते त्रलत्रहतात— 

 
“आपफया भाषेत तांतोतांत शब्द त्रमळत नसतील तेव्हाच परभाषेतला शब्द घ्यावा असे काही नाही. 

आपफया देशातील, आपफया सां्कत तीतील, सवग भाषाांचे सवग शब्द िरोिर आपलेच आहेत. एिादा शब्द 
र्ोर्सा वाटला, या भाषेत सहज त्रमळून जाईल असा वाटला तर आपफया वाङ्मयकुटुांबात त्याला प्रसिपणे 
्थान द्याव.े कुटुांबात नव्यानव्या मुली आपण नाही का आणत?” ह्या भतू्रमकेमुळे त्याांनी सा्ं कत त, सहदी, बांर्ाली, 
रु्जराती भाषाांतील रुचलेले व साथग वाटणारे अनेक शब्द, म्हणी एकमेकीत त्रमसळफया आहेत. ह्यालाच ते 
त्रिचर्ी-शलैी म्हणतात. पण त्याबद्दल ‘क्षमा’ मार्त नाहीत. कारण क्षमेचा अथग ‘पुन्सहा असे करणार नाही’ 
असा होतो. पण हे तर सवग प्राांतीय भाषाांबाबत हळूहळू होतच जाणार आहे. त्रशवाय त्रिचर्ी सवग भारतीयाांना 
त्रप्रय आहेच— अशीही त्रम्कील त्रटपपणी ते करतात. ह्याव्यत्रतत्ररक्त काकाांची बरीच ग्रांथत्रनर्थमती सहदी (४७ 
पु्तके) व इांग्रजीतही (६ पु्तके) झाली आहे. असा हा बहुभाषी, बहुरांर्ी लेिक आहे. भरपूर प्रवास, यथेच्छ 
वाचन,सूक्ष्म त्रनरीक्षण व सिोल सचतन ह्यातून त्याांनी प्रचांर् सात्रहत्यत्रनर्थमती व तीही अनेक भाषाांत केलेली! 

 
र्ॉ. राधाकत ष्णन् एकदा म्हणाले होते— ‘भारतीय सात्रहत्य एक आहे. तथात्रप ते वरे्वरे््या भाषाांत 

त्रलत्रहले जाते.’ ह्यानुसार रवींद्रनाथ (बांर्ाली), सुब्रमण्य भारती (तामीळ), वल्लथोळ (मफयाळम), पे्रमचांद 
(सहदी) हे आपापफया भाषेत त्रलत्रहणारे— पण भारतीय सात्रहल्त्यक आहेत. ह्याच प्रभावळीत काकासाहेबाांचे 
पण नाव आदराने घेता येईल. त्याांचे आणिी िास वैत्रशष्य म्हणजे त्याांनी एकाच वळेी तीन भारतीय भाषाांत 
ग्रांथत्रनर्थमती केली. ह्या बहुभाषी देशात बहुभाषी सात्रहल्त्यक असणे ही र्ाांधीयुर्ाचीच एक त्रकमया आहे असे 
म्हणता येईल. बहुभाषावादाचा भक्कम पाया काकासाहेबाांनी आपफया जीवन व कत तीतून घातला आहे. ह्या 
बहुभात्रषकत्वामुळे हा मराठी माणूस देशभर पोहोचला. त्याांची पु्तके अनेक त्रवर्श्त्रवद्यालयाांतून पाठ्यपु्तके 
म्हणून लावली रे्ली आहेत. 

 
काकासाहेबाांच्या लेिनसांभारात, बौत्रद्धक सचतनातून झालेले वैचात्ररक लेिन हा जसा एक मोठा 

भार् आहे तसेच रत्रसकतेने जीवनातील त्रवत्रवध तरल अनुभवाांना सामोरे जाऊन, त्याांनी अत्रतशय लात्रलत्यपूणग 
व सांवदेनशीलतेने केलेले लत्रलतलेिनही भरपूर आहे. त्याांच्या लेिनसांसारावरून नुसती नजर त्रफरवली 
तरी मन अचांत्रबत होते. लेिन हा त्याांचा व्यवसाय कधीच नव्हता. ती त्याांची वतत्ती होती. ते हार्ाचेच 
सात्रहल्त्यक होते. 
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त्याांचे नजरेत भरणारे त्रवधायक राष्रीय कायग म्हणजे ‘राष्रभाषा’ म्हणून सहदु्थानीची घर्ण घर्वणे, 
त्रतचा प्रचार करणे, ते कायगसुद्धा शब्दशक्तीशीच त्रनर्त्रर्त होते. ह्यासाठी त्याांनी सा्ं कत तच्या आधारे नवनव े
सुबोध सहदी शब्द घर्वले, रुळावले. नवीन शब्द बनवण्याची तर त्याांच्याजवळ जणू काही टाांकसाळच होती. 
देवाज्ञा, राजाज्ञा, नर्रपात्रलका, कुलपती, ग्रामसेवा दीत्रक्षत (सोशल वकग  रनेी), वासरी (र्ायरी), 
त्रवर्श्जनीन (युत्रनव्हसगल), भार्ीरथत्रवद्या (इत्रररे्शन इांत्रजत्रनअसरर्), र्जाग्रह (टर् ऑफ वॉर), तुलसीपि 
(काल््टांर् व्होट) वर्ैरे त्याांनी घर्वलेले, सकवा वारांवार वापरलेले शब्द आता बहुतेक भारतीय भाषाांनी 
्वीकारले आहेत. हे शब्द घर्वण्यात िटपट नसे. ते कारांज्यासारिे उ्फूतगपणे उसळून येत. त्यामुळे त्यात 
ल्क्लष्टता व कारात्रर्री नसे. काही वळेेस इांग्रजी शब्दाांना ते इतका चपिल पण देशी घर्णीचा शब्द योजत 
की वाचणाऱ्याने कौतुकाने ल््तत्रमत व्हाव.े उदा. पवनचेंरू् (फूटबॉल), शीतपेटी (िीज),्वाक्षरी 
(ऑटोग्राफ), करदीप (टॉचग), र्बीर्ोळी (कॅपसूल), हनुमानउर्ी (लॉांर् जांप), अांर्दकुदी (हाय जांप), 
कूचर्ीत (मात्रचंर् सॉांर्), त्रचिमांजुषा (अफबम), एकश्रुती (मोनोटोनस), त्रवद्यापक (फेलो) इत्यादी; 
नायर्ाराचे वणगन करताना ‘हॉसग शू फॉल’ऐवजी ते ‘चांद्रभार्ा’शब्द वापरतात. नायर्ाऱ्याजवळ नेणाऱ्या 
बोटीला (‘मेर् ऑफ द त्रम्ट’ला)‘तुषारबाला’ म्हणतात, कधी कुहराकुमारी पण म्हणतात. ‘ॲके्वत्ररयम’ला 
‘जलचरी’ शब्द त्रकती अनुरूप वाटतो! त्याांची शब्दरचनाशक्ती रु्जरात त्रवद्यापीठाचे सांत्रवधान तयार करताना 
प्रथम प्रकट झाली. प्रायमरी ्कूलसाठी कुमार मांत्रदर, हाय्कूलसाठी त्रवनयमांत्रदर, कॉलेजला 
महात्रवद्यालय, व्हॉईस चॅन्ससलरला कुलनायक, त्रसनेटला त्रनयामकसभा, आदी आजचे त्रचरपत्ररत्रचत शब्द 
काकासाहेबाांच्याच टाांकसाळीतून त्रनघालेले आहेत. त्याांपकैी काही थोरे् प्रथमतः इतराांनी वापरलेलेही 
असण्याची शक्यता आपण र्तहीत धरू. शब्दाांशी िेळ करणे, नवनव्या सांदभात त्याांचा प्रयोर् करणे, 
वरे्वरे््या ज्ञानप्रदेशाांचा लाक्षत्रणक अथग व्यक्त करणाऱ्या शब्दाांना ्वतःच्या लेिनात िेचून आणनू त्यातून 
नवीन अथग व्यक्त करणे, श्लषेात्मक शब्दयोजनेतून नमग त्रवनोद साधणे, नवनव ेसामात्रसक शब्द घर्वनू व्यक्ती 
वा प्रसांर्ाचे ममगदशगन घर्वणे हे काकासाहेबाांच्या शब्दप्रभ ूलेिणीचे िेळ आहेत. भाषेचा असा सजगनशील 
वापर ते करतात म्हणून त्याांची भाषा कधीच साचेबद्ध वाटत नाही. काकासाहेबाांच्या शब्दरचना सामर्थ्याची 
साक्ष श्री. त्रवर्श्नाथ भट ह्याांनी तयार केलेफया पात्ररभात्रषक कोशाची पाने चाळताना सहज पटते. 
काकासाहेबाांनी तयार केलेफया (coined) शब्दाांचा सांग्रह त्याांच्याच नावाने काढण्याचा प्र्ताव जेव्हा 
काकाांच्यासमोर ठेवण्यात आला तेव्हा त्याांनी त्याला ्पष्ट नकार त्रदला. ते म्हणाले, “अशी कामे एका 
माणसाची सत्ता होऊ शकत नाही.” त्याांची ती अत्रभत्रनवशेत्रवरत्रहत वतत्ती त्याांच्या व्रती जीवनाशी सुसांर्तच 
होती. शब्दाांच्या अनुरूपतेचे हे त्याांचे ् वाभात्रवक भान,त्याांनी त्याांच्या पु्तकाांच्या प्र्तावनाांना जी समपगक नाव े
त्रदली आहेत त्याांतही प्रकषाने जाणवते. (उदा. उत्तरेकर्ील सभती— ‘प्रवशेक’, रवींद्रमनन- ‘पाठवणी’, 
मतर्जळातील मोती-‘रत्नाचे रुपाांतर’, िेळकर पाने— ‘सांतोष’, लोकमाता— ‘उप्थान’ 
(पूजा),जीवनलीला— ‘मावांदां’ इत्यादी.) 

 
ह्यात्रशवाय त्याांनी ‘राष्रभारती सहदी का त्रमशन,’ ‘सत्याग्रह और युद्धनीती,’ ‘समन्सवय सां्कत त्रत की 

ओर,’ ‘युर्ानुकूल सहदु जीवनदृष्टी’ इत्यादींची सहदीतूनही ग्रांथरचना केली. सहदी भाषा असहदी माणसाला 
कशी सोपेपणाने त्रशकवता येईल हे साांर्णारे ‘नार्री वणगत्रलपी बोध’ हे पु्तक त्रलत्रहले. अनार्री त्रलत्रपकाांना 
नार्री त्रलपी व सहदी भाषा त्रशकत्रवण्यासाठी वैज्ञात्रनक दृष्टीची व अनुभवात्रधत्रष्ठत अशी ही त्रलपी त्रशकवण्याची 
पद्धती त्याांनीच शोधून काढली. भाषात्रवषयक आणिी एक महत्त्वाचे काम त्याांनी केले ते म्हणजे रु्जराती 
भाषेचा ‘जोर्णीकोश’ त्याांनी तयार केला. रु्जरातीत सात्रहत्य त्रवपलु त्रनमाण होत होते. पण ऱ्ह्वदीघाचे जे 
अराजक माजले होते, त्यामुळे भाषेला ठीक असे रूप व प्रत्रतष्ठा येत नव्हती. ते दूर करण्यासाठी र्ाांधींजींच्या 
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सुचेनेनुसार अथक पत्ररश्रम घेऊन त्याांनी हा शब्दकोश तयार केला. त्यासाठी त्याांनी प्रथम रु्जराती 
व्याकरणाचा अभ्यास केला. कोशाबाबत तो पावतेो झालेफया चचांचे अहवाल मार्वून अभ्यासले, वरे्वरे््या 
सात्रहल्त्यकाांशी व भाषावैज्ञात्रनकाांशी पिव्यवहार केला. शक्यतो त्रवरोधक त्रनमाण होणार नाहीत अशी 
िबरदारी घेत सामांज्याने, सामोपचाराचे धोरण ठेवनू कोशाचे काम पाच वषांत पूणग केले. आजही 
रु्जरातीत तो कोश अत्रधकत त मानला जातो. ह्या कामाबाबत त्याांची भतू्रमका अशी होती, “आपण त्रजथे राहतो, 
त्रजथले अिपाणी घेतो, त्या भमूीशी आपण एकरूप झाले पात्रहजे. त्रतथली अव्यव्था दूर केली पात्रहजे. 
जीवनाचा आनांद मनापासून केलेफया सेवतेच असतो.” 

 
भाषात्रवषयक अशी लहानमोठी कामे त्याांनी केली असली तरी ‘सतजनशील व सचतनशील सात्रहल्त्यक’ 

हीच त्याांची िरी ओळि होय. काकासाहेबाांच्या ह्या सतजनशील सात्रहत्याचे प्रामुख्याने पुढीलप्रमाणे ७ त्रवभार् 
पार्ता येतील : 

 
१) त्रनसर्ग व प्रवासवणगनात्मक लेि 
२) लत्रलत त्रनबांध 
३) वैचात्ररक व सचतनपर लेिन 
४) र्ाांधीत्रवचार दशगन 
५) अनुवात्रदत वा आधात्ररत सात्रहत्य 
६) आत्मपर लेिन 
७) कला व सात्रहत्य समीक्षा. 
 
ह्या त्रवत्रवधरांर्ी लेिनसांभारात त्याांना सात्रहल्त्यक म्हणून प्रत्रतष्ठा त्रमळवनू देणारा सवात महत्त्वाचा 

वाङ्मयप्रकार म्हणजे त्याांची त्रनसर्गवणगने व प्रवासवणगने. अथात त्याांची त्रनर्थमतीसुद्धा सात्रहत्यत्रनर्थमतीच्या 
पे्ररणेतून झाली नसून मनात तुरु्ांब भरलेला त्रनसर्ानांद त्रवद्यार्थ्यांना वाटून टाकण्यातून झाली आहे. 
र्ाांधीजींनी, काकासाहेबाांच्या ह्या वतत्तीचे ममग त्रकती अचकूपणे ओळिले होते ह्याचे प्रत्यांतर पुढील प्रसांर्ातून 
येईल. िादीयािेत्रनत्रमत्त दत्रक्षण भारतात सहर्त असताना ‘जोर्चा धबधबा’ पाहायला जायची कफपना 
त्रनघाली. कामामुळे र्ाांधीजी, महादेवभाई वरै्रे कुणीच हा धबधबा पाहायला येऊ शकत नव्हते. तेव्हा 
काकासाहेब म्हणाले, ‘मी पण जात नाही’ त्यावर र्ाांधीजी उत्तरले, ‘काका, अशी त्रनसर्ग् थळां पाहणां हा तुमचा 
्वभावधमग आहे. तुम्ही बघायला जायलाच हवां. तुम्ही त्रशक्षक आहात. त्रवद्यार्थ्यांना भरू्ोलाचा आणिी एक 
सुांदर पाठ आपण देऊ शकाल.’ र्ाांधीजींच्या ह्या त्रवधानाची प्रचीती पाठ्यपु्तकातला काकासाहेबाांचा 
‘जोर्चा धबधबा’ हा त्रनतान्सतसुांदर पाठ ज्याांनी वाचला आहे, त्याांना ित्रचतच येईल. बालाांना व प्रौढाांनी 
एकाचवळेी बाांधून ठव ूशकण्याचे सामर्थ्यग काकाांच्या ह्या लेिनात आहे. 

 
काकासाहेबाांच्या मूळ सपर्च भटक्या प्रवाशाचा. तशात वत्रर्लाांच्या त्रफरत्या नोकरीमुळे 

बालपणापासून त्याांच्या ह्या सपर्ाला पोषण त्रमळत रे्ले. वयाच्या १८व्या वषापयंत त्याांनी िूप प्रवास केला. 
शाळेत जेवढे त्रशकले त्याहून अत्रधक ते प्रवासात, जीवनाच्या शाळेत त्रशकले. बालपणी नरसोबाच्या वार्ीतील 
भतू उतरत्रवण्याचा प्रकार पात्रहला आत्रण हे जे कमगकाांर्ाचे भतू लोकाांना लार्ले आहे ते इतर भुताांपेक्षा भयांकर 
आहे ही र्ोष्ट ते त्रशकले. साधुसांताांचे माहेर अशा पांढरपुरीचा भक्तीचा महोत्सव पात्रहला त्रन सांतसात्रहत्याचे 
िोलात जाऊन अध्ययन करण्याची तीव्र इच्छा त्याांच्या मनात जार्तत झाली. त्यातूनच पुढे त्याांचे सांतमानस 
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तुकाराम, हे छोटेिानी पण अथगसांपि पु्तक तयार झाले. प्रत्येक यािेहून परतताना ते अनुभवसमतद्ध होऊन, 
नवचे होऊन परतत असत. ह्या अनुभवसमतद्धीमुळे त्याांची प्रवासवणगने आशयसांपि झाली आहेत. ह्या 
प्रवासाांतूनच त्याांची सूक्ष्म अवलोकनशक्ती व त्रवश्लेषणशक्ती पत्ररपुष्ट होत रे्ली. वरे्वरे््या सां्थात्रनकाांच्या 
राज्याांतून त्रफरताना त्याांचे त्रचत्रकत्सक मन त्याांची वरे्ळी वैत्रशष्ये त्रटपू लार्ले. त्यामुळे मर् ते आपफया 
वणगनात त्रलहून जातात—“सावांतवार्ी, र्ोवा, कारवार येथील प्रजा रजोरु्णी, पण कलात्रनपुन आहे. त्रमरज, 
जामसिर्ी, रामदुर्ग येथील लोकाांत ब्राह्णशाहीची वैत्रशष्ये त्रदसतात. ‘जत’मधील सहदु-मुल््लम ऐक्याच्या 
पाांढऱ्या झेंड्याने मला भतू-भत्रवष्याकरे् पाहण्याची नवी दृष्टी त्रदली. सावनूरचे नबाब राहणीतच नव्हे तर 
त्रवचारातही द्रवीर् जाणवले. सवग राज्याांत कलाकाराांना आधार त्रमळे, पण त्रवलासीपणाही पोसला जात होता. 
सवग राण्याांना सन्समान त्रमळे, पण नाटकशाळाांचा प्रभाव कमी नव्हता. सवांत महत्त्वाचे म्हणजे सवग सां्थानाांत 
एका बाबतीत साम्य त्रदसे ते म्हणजे, प्रजा र्रीब पण त्रतची राजत्रनष्ठा पत्रतव्रता स्त्रीची होती.” ही त्रवश्लेषक 
नजर त्याांच्या पढुील सवग प्रवासवणगनाांत अशीच सजर्पणे कायगरत झालेली त्रदसते. 

 
ह्या बालपणीच्या भटकां तीप्रमाणेच पुढे देशसेवसेाठी करावी लार्लेली भ्रमांतीही त्याांना अत्रतशय 

उपकारक ठरली. त्याांच्याइतका आसेतुत्रहमाचल पुन्सहापुन्सहा प्रवास करणारा, अनेक सां्कत तींचा रत्रसक 
पत्ररचय असलेला व जीवनाचा आनांद लुटणारा दुसरा कुणी महापुरुष असेल, असे वाटत नाही. त्याांची 
देशसेवा लक्षात घेता त्याांना ्वातांत्र्योत्तर काळात कोणतेही अत्रधकारपद त्रमळू शकले असते. पण ते म्हणाले 
“देणारच असाल तर मला एक रेफवचेा पास द्या. ज्यामुळे मी मनमुराद भटकू शकेन. मला त्रनमांिण देणाऱ्या 
यजमानाांवर माझ्या प्रवासिचाचा बोजा पर्णार नाही.” 

 
‘चरैवते्रत’ ह्या श्रतुीच्या आदेशाचे त्याांनी िरोिर पालन केले. ्वतःच्या ९५ वषांच्या प्रदीघग आयुष्यात 

जवळजवळ पांचवीस वष ेरेफवतेच काढली! ते म्हणत, “व्यक्तीच्या जीवनात यौवनाचे चतैन्सय असेल तर त्याला 
अज्ञाताचे त्रनमांिण टाळतच येत नाही. अज्ञाताचा शोध घेणे, त्याचा अनुभव घेणे, त्याच्यावर त्रवजय त्रमळवनू 
ते अज्ञात ज्ञाताच्या कके्षत आणणे हाच जीवनाचा सवगश्रेष्ठ आनांद व जीवनाचे पुष्टीकरण करणारे अि आहे.” 
सौंदयग व आनांदाच्या शोधात भटकणारा हा धार्थमक पत्ररव्राजक— हा भटका त्रफर्ता—कमालीचा त्रनसर्गवरे्ा 
होता. त्रनसर्ाशी त्याांचे जणू वैयल्क्तक नाते असून, त्रनसर्ग त्याांच्याशी रु्जर्ोष्टी करतो असे वाटते. त्यामुळे 
त्याांच्या र्ोष्टीवफेहाळ त्रनवदेक मन प्रसि करून जातो. ते म्हणत, “आत्रलशान महालात राहण्यापेक्षा 
र्ोंर्रदऱ्याांत, अरण्यात, समुद्राच्या रेतीत अत्रनकेत अव्थेत राहणे मला अत्रधक मानवते.” र्ोके, कान व 
मुख्यतः हृदय उघरे् ठेवनू ते जन्समभर भटकत रात्रहले. त्याांचे त्रफरणे अनेकदा त्रनरुदे्दश असले तरी त्रनरथगक 
कधीच झाले नाही. 

 
काकासाहेब असे त्रनसर्गवरेे् असले तरी माणसूघाणे माि नव्हते. त्रनसर्ाइतकेच ह्या जर्ातील इतर 

घटनाांचे त्याांना आकषगण होते. मानवाच्या प्रत्येक भफयाबऱु्या कत तीत त्याांना रस होता. त्रवर्श्ाइतकीच 
मनुष्यहृदयाची व सां्कत तीची र्हनता पाहून ते चत्रकत होत. एके त्रठकाणी ते म्हणतात, “ज्या रत्रसकतेने मी 
र्ोंर्रवतक्ष पात्रहले त्याच रत्रसकतेने झोपड्या व राजवारे् पात्रहले. ज्या आवर्ीने शांि व सशपले पात्रहले तेवढ्ाच 
आवर्ीने मुत्रझयम्स पात्रहली. ज्या वतत्तीने अरण्यात सहर्लो त्याच वतत्तीने सांमेलेने व अध्यापन यात समरस 
झालो.” 
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त्रनसर्ाच्या जोर्ीने तीथग्थाने, इत्रतहासप्रत्रसद्ध ्थळे, त्रकल्ल,े राजवारे् काकासाहेबाांनी पात्रहले. 
त्याांचे सूक्ष्म अवलोकन, रेिीव माांर्णी व त्रजवांतपणा देणारी सारर्भगता िरोिरच थक्क करणारी आहेत. 

 
देशाप्रमाणे त्रवदेशात देिील त्याांनी पायावर च् पर्फयासारिी अत्रवरत भ्रमांती केली. तेथील 

त्रनसर्गसौंदयाची जोर्ीने तेथील लोकजीवन, इत्रतहास, सां्कत ती, कला ह्याांचे तुलनात्मक व सघन दशगन ते 
आपफया प्रवासवणगनातून घर्वतात तेव्हा ते त्याांच्या सा्ं कारी व समतद्ध अनुभवत्रवर्श्ाचे, त्रवत्रवधाांर्ी व्यासांर्ाचे, 
सिोलसचतनाचे दृश्यरूप आहे हे जाणवते. ते म्हणत “सहदू सां्कत तीचे िरे ्वरूप समजले की सारे देश 
पत्रवि व पूज्य वाटू लार्तात. ज्या भल्क्तभावाने रामेर्श्रापासून त्रहमालयापयंत यािा केली त्याच भल्क्तभावाने 
व कुतूहलाने जर्प्रवास केला की मर् जर्ातफया सर््या नद्या लोकमाता वाटू लार्तात. हरेक नदीचा उर्म 
ईर्श्राच्या आशीवादासारिा शुभ्र व श्रेय्करच ठरतो. हरेक पवगत त्रहमालयाइतकाच देवात्मा वाटतो.” 

 
आपफया ह्या सवग प्रवासवणगनाांमार्ची भतू्रमका त्याांनी ‘भल्क्तकुसुमे’ह्या प्रवासवणगनपर पु्तकाच्या 

प्र्तावनेत सत्रव्तरपणे माांर्ली आहे. ते त्रलत्रहतात “माझी प्रवासवणगने ही त्रनसर्ाच्या पूजेची, ईर्श्राच्या 
आद्यावताराच्या पूजेची भल्क्तकुसुमे आहेत.त्याकरे् केवळ सात्रहत्यसेवा म्हणनू पाहू नये. ‘त्रनसर्ग हा चैतन्सयमय 
आहे’ हा माझा अनुभव त्रवद्यार्थ्यात सां्ान्सत करावा : त्याांच्यात त्रनसर्ात्रवषयी भल्क्तभाव उत्पि व्हावा, म्हणून 
मी त्रलत्रहतो.” 

 
त्रवद्यार्थ्यांपुढे पौरात्रणक वा धार्थमक वातावरण उभे न करता त्याांच्यात त्रनसर्ात्रवषयी शुद्ध कलात्मक 

भल्क्तभाव उत्पि व्हावा अशा तऱ्हेने त्याांचे हे लेिन झालेले आहे. ह्याच भतू्रमकेतून त्याांनी त्रलत्रहलेले सवांत 
पत्रहले व सवांत जा्त वाचकत्रप्रय झालेले प्रवासवणगन म्हणजे ‘त्रहमालयाचा प्रवास’ हे होय. त्या पु्तकानेच 
अभात्रवतपणे त्याांचे सात्रहत्यके्षिाते पदापगण झाले. साबरमती आश्रमातील शाळेतील त्रवद्यार्थ्यांना, आपफया 
त्रहमालययािेतील रोचक अनुभव साांर्ता साांर्ता, शाांत्रतत्रनकेतनात मनात जाग्या झालेफया सात्रहल्त्यक पे्ररणा 
पुन्सहा र्ोके वर काढू लार्फया व त्याांनी त्रवद्यार्थ्यांसाठी सात्रहत्य-सतजन सुरू केले. त्याांच्या ्वतःसाठी देिील 
हा एक ्वतःबद्दलचा नवीनच शोधच होता. 

 
िरे तर राजकीय नैराश्यातून उफाळून आलेफया आध्याल्त्मक पे्ररणेमुळे ते त्रहमालयाकरे् त्रनघाले 

होते. “जर्तात्रवषयी त्रकतीही वैराग्य घेऊन माणसू त्रहमालयात रे्ला तरी त्रहमालयात्रवषयी अनुरार् काही 
त्याच्या मनातून सुटत नाही. तेव्हा त्रहमवानाचे सांपूणग दशगनसुि घेऊनच मर् एका जार्ी तपियेस बसाव”े 
असे ठरवनू ते उत्तरािांर्ाच्या यािेस त्रनघाले. प्रयार्, काशी, र्ाय, बौद्धर्या, बलूेरमठ, अयोध्या असे करत 
करत ते त्रहमालयात पोहोचले. वाटेतील प्रत्येक त्रठकाणाची त्रनरीक्षणे त्याांनी रत्रसकतेने पण सचतनशील 
तट्थपणाने केलेली त्रदसतात. काशीबद्दल ते म्हणतात, “त्रहच्याइतकी त्रजवांत नर्री दुसरीकरे् कुठेच 
त्रदसणार नाही. हजारो साम्राज्ये आली आत्रण रे्ली, पण काशी जशीच्या तशी आहे. कारण की येथे 
धमगसचतनाची परांपरा अिांर् चालत आली आहे. कोणताही नवा त्रवचार ह्या देशात जन्सम घेतो, त्याला काशीत 
आफयाबरोबर ्वतःचे घर त्रमळतेच. काशीचे नाव घेताच जसे हत्ररिांद्राचे ्मरण होते तसेच बदु्ध व 
महावीराचेही होते. कबीर तर सवांत जा्त लक्ष वधूेन घेतो.” 

 
त्याचबरोबर काशीत घाणेरड्या र्ांर्ाकुां र्ात न्सहाऊन पत्रवि होऊ पाहणारे अांधश्रद्धाळू भात्रवक पण 

काकासाहेबाांच्या नजरेतून सुटत नाहीत. ते म्हणतात “ह्या काशीत इतके दशगनशास्त्री होऊन रे्ले, पण 
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कुणालाही दशगनशास्त्राला अनुरूप समाजशास्त्र रचावसेे का वाटले नाही? पत्रवि अशा श्रदे्धचे त्रकती दाांत्रभक 
अांधश्रदे्धत रुपाांतर झालेय हे. त्रववकेानांदानी दािवलेला उदात्त जीवनदशगन देणारा सहदुधमग हाच का?” 

 
प्रत्येक प्रवासात अशा नानात्रवध प्रश्नाांवर सचतन करीत रे्फयाने त्याांच्या यािेला एका शोधयािेचेच 

्वरूप आलेले त्रदसते. 
 
काशीत्रवर्श्ेर्श्राच्या मांत्रदराला लार्ून उभ्या असलेफया मत्रशदेचे त्रमनार पाहून ते म्हणतात, औरांजेबाने 

धमांध होऊन त्रवर्श्ेर्श्र मांत्रदर तोर्ले व त्या जार्ी मशीद उभारली. आज त्याचे साम्राज्य रे्ले. तरीपण 
कात्रशसारख्या सहदूांच्या पत्रवि ्थळी इ्लामची पताका अशी ही मशीद र्ौलात उभी आहे. ती तोरू्न 
टाकायचा त्रवचार अद्यापपावतेो सहदूांच्या मनालाही ्पशाला नाही. तेव्हा ही मशीद इ्लामच्या त्रवजयाची 
पताका उरली नसून सहदूांच्या सत्रहष्णुतेची ध्वजाच वाटते.” 

 
हेच काकासाहेब भेर्ाघाट येथील तोर्फोर् झालेफया चौसष्ट योत्रर्नींच्या सुांदर मूती पाहून कळवळून 

म्हणतात, “रोर्राईने माणसे मेली, जत्रमनीवर साांर्लवांर् झाली व लढाईत माणसे घायाळ झाली तर त्या 
अभद्र त्रनशाण्या आपण ताबर्तोब त्रमटव ूबघतो, मर् ह्या िांत्रर्त मूती आपण अद्याप जशाच्या तशा का राहू 
त्रदफया? धमांध मुसलमानाांचे ् मारक म्हणनू? की आपफया भ्यार्पणाचा आत्रण सामात्रजक बेजबाबदारपणाचा, 
कबुलीजबाब म्हणून? इतर धमांत अशा तोर्फोर् झालेफया मतूींची ताबर्तोब बेमालूम दुरु्ती केले जाते. 
परांतु आपली मांत्रदरे योग्य अथवा पुरुषाथी लोकाांच्या ताब्यात आहेतच कुठे?” 

 
ऋत्रषकेशला ते साधूांचे माहेर सांबोधतात. पढेु ते म्हणतात, “कोणत्याही त्रठकाणी पुष्कळ वळेा रे्ले 

की प्रथमदशगनाचे कौमायग नष्ट होते. पण ऋत्रषकेशबाबत तसे घर्त नाही. ते अध्यात्माचे त्रवद्यापीठ आहे. एकदा 
औरांजेबाने ह्या ्थानावर ्वारी केली. तेव्हा तेथील ऋषी आपफया झोपड्या जाळून अरण्यात पळून रे्ले. 
औरांर्जेब िजील झाला, अरण्यात त्याांच्यामारे् कुठे धावणार? तीन त्रदवसाांत साधू परतले व त्रवद्यापीठ 
यथापूवग सुरू झाले.” शवेटी ते भाष्य करतात,” जे अपत्ररग्रह व्रत पाळतात ते परतांि वा पराभतू कसे होणार?” 

 
अशी अनेक त्रनरीक्षणे नोंदवत ते त्रहमालयात जाऊन पोहोचतात. त्रहमालयात्रवषयी, तेथील 

प्रकत त्रतसौंदयात्रवषयी त्याांच्या मनात बालपणापासून आकषगण होते. ते त्रलत्रहतात, “लहानपणी देवळात जे 
देवाचे दशगन घरे् त्यापेक्षा त्रहमालयातील त्रशिरावरून जे ईर्श्रदशगन घर्ते ते अत्रधक पोषक आहे.” 

 
त्रहमालयाची यािा त्या काळी फार कठीण होती. दुर्गम पहार् चोहोकरे् पसरलेले. पक्की सर्क तर 

राहूच द्या. कचे्च र्तेही नव्हते. पाऊलवाटा धरून एकेका पहार्ावरून दुसऱ्यावर चढायचे. जण ू
्वर्ारोहणाची एक एक पायरी. भोवती अपार उधळलेले त्रनसर्गसौंदयग. प्रत्येक उन्समेष म्हणजे जणू प्रत्यक्ष 
ईर्श्राचेच नव ेरूप. जो जो वर जाव ेतो तो प्रकत तीची भव्यता त्रव्तारतच होती. त्या प्राकत त्रतक सौंदयात व 
त्यातून लाभणाऱ्या आध्याल्त्मक अनुभतूीत तल्लीन होऊन जवळजवळ दीर्-दोन वष ेते त्रहमालयात त्रनःसांर्पणे 
अर्ीच हजार मलै भटकत रात्रहले. ह्या दोन वषांत प्रकत तीचे जे भव्यत्रदव्य दशगन त्याांनी घेतले त्याचा असीम 
आनांद त्याांना एकयाने उपभोर्ता येईना, मनात मावनेा. त्याांच्यातला सात्रहल्त्यक जार्ा झाला. दोन वषांत 
मनात जे सचतन, ध्यान, त्रनरीक्षण केले, ज्याांमुळे त्याांचे आांतत्ररक जीवन समतद्ध झाले होते, साधनेची शाांती 
लाभली होती,बाह्यजर्त व अांतजगर्त ह्यातील ऐक्याची अनुभतूी ते अनुभवू लार्ले होते, त्या साऱ्याचा उदे्रक 
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त्याांच्या ह्या प्रवासवणगनात उतरलेला त्रदसतो. प्रवासात घेतलेफया आपफया आध्याल्त्मक अनुभतूीत्रवषयी माि 
त्याांनी मौनच ् वीकारलेले त्रदसते. हे अनुभव वाच्य नसतात म्हणून? की ते केवळ आत्मनेपदी व ् वान्सतसुिाय 
असतात म्हणून? का अपऱु्या समजाचे आपले लोक त्याांचा अांधश्रदे्धने वापर करतील म्हणून? 

 
त्रहमालयवणगनात त्याची भावसमाधी लार्ते. त्रहमालय ते जर्तात. तेथील सौंदयग प्राशन करतात. 

त्यामुळे त्याांचे व्यल्क्तमत्त्व तर समतद्ध झालेच, पण आपफया लेिणीने त्रनसर्ालाही त्याांनी अत्रधक श्रीमांत केले 
आहे. त्याांचे हे प्रवासवणगन इतके सौंदयगवधेी व सतत्रष्टरह्याचे दशगन देणारे उतरले आहे की त्याच्या रु्जरातीच 
नव्हे तर मराठी अनुवादाच्या पण अनेक आवतत्त्या त्रनघाफया आहेत. 

 
त्रहमालयप्रवासातील त्याांच्या एका अनुभवाचे शब्दाांकन पाहा “त्रहमालयातील सवात कठीण चढणी 

चढून रे्फयावर िािी झाली की ही तपिया फुकट रे्ली नाही. वर पोचताच जे दृश्य त्रदसले ते मी जन्समभर 
त्रवसरणार नाही. वदेकालीन ऋषींची महासभा बसली असावी अशा रीतीने असांख्य बफाच्छात्रदत त्रशिराांची 
एक महापत्ररषद अधगवतुगळाकार बसलेली होती...ज्या त्रदशलेा पाहाव े त्रतकरे् दूरवर पाांढरी पाांढरी त्रशिरे 
अनांततेचे सूचन करीत होती. हे पाांढरे बफग  त्रिकालातीत असाव ेअसे पसरले होते. बफग  जसेजसे त्रशळे होत 
जाते तसतशी त्याच्यावर हल््तदांताच्या त्रपवळटपणाची प्रत्रतष्ठा येते. आत्रण त्यावर जेव्हा कुठेकुठे नवीन पाांढरे 
बफग  पर्ते तेव्हा ते, म्हातारीच्या माांर्ीवर मूल बसले असाव ेतशी शोभा देते.” 

 
त्याांच्या ह्या ्वैर कफपनाशक्तीला, समतद्ध अनुभवाचा भक्कम आधार असफयाने वाचकाांचे मनोत्रवर्श्ही 

ती समतद्ध करते. िरे तर ही शब्दत्रचिे नसून पे्रमत्रचिेच आहेत. त्रहमालयाशी काकासाहेबाांचे कायमचे ्नेहबांध 
जुळून रे्ले होते.त्रहमालयातील त्रदवसाांच्या आठवणींनी एिाद्या सासुरवात्रशणीसारिी आपली सद्र्त्रदत 
अव्था होऊन जायची, असे ते ्वतः साांर्तात. ह्या पु्तकाला त्रलत्रहलेफया प्र्तावनेतून, 
प्रवासवणगनाबाबतच्या लेिनप्रत्र्येचा त्रवचार मराठीत प्रथमच आला. 

 
काकासाहेबाांच्या सर््या प्रवासवणगनाांत प्रवासाबाहेरच्या त्रकतीतरी र्ोष्टींचा, परुाणकथाांचा, 

ऐत्रतहात्रसक घत्रटताांचा, वैत्रदक सूिाांचा उल्लिे असतो. त्याबद्दल ते म्हणतात, “ह्याबाबत मी नम्रपणे इतकेच 
म्हणू शकतो की प्रवासाला त्रनघतो म्हणजे केवळ पायाने वा र्ो्याांनी मी प्रवास करीत नसतो’. वदेात, 
चालणाऱ्याचे भाग्यही चालते, असे म्हटले आहे. माझा अनुभव असा आहे की चालणाऱ्याचे र्ोकेही भरधाव 
चालू लार्ते, माि त्याला पायाप्रमाणे एकाच त्रदशनेे चालण्याचे बांधन नसते. जहाजावरील पक्षी मध्येच भरारी 
घेतात, मजीला येईल तेवढ्ा त्रघरया घालून पुन्सहा र्ोलकाठीवर येऊन बसतात. तसे ह्या कफपनाशक्तीचे 
होते. मी प्रवासाला त्रनघालो तेव्हा मला वैराग्यप्रवण, ध्यानशक्तीलाच फक्त बरोबर घेऊन जायचे होते. पण 
नको म्हटले तरी कफपनाशक्ती, ्मरणशक्ती, योजनावतत्ती ह्या अपौरुषेय मांर्ळींचा ताांर्ा मारे् लार्तोच. 
शवेटी त्याांच्यात्रवरुद्ध सत्याग्रह करायच्या ऐवजी त्रनराग्रह वतत्तीने त्याांना येऊ त्रदले.” 

 
काकासाहेबाांचे दुसरे प्रवासवणगनाचे पु्तक म्हणजे ‘ब्रह्देशचा प्रवास.’ शाांत्रतत्रनकेतन सोर्ण्यापूवी, 

इतक्या जवळ (बांर्ालमध्ये) आलो आहोतच तर ब्रह्देश बघून यावा असे मनात येऊन ते कत पलानींच्या सोबत 
ब्रम्हदेशाच्या प्रवासाला रे्ले. ही यािा केवळ कुतूहलापोटी होती. त्रहमालययािेची हार्थदक उत्कटता त्यात 
नव्हती. तरीपण त्याांच्या सचतनशील ्वभावाने काही मार्थमक त्रनरीक्षणे नोंदवलेली त्रदसतात. एके त्रठकाणी ते 
म्हणतात, “देशाच्या भौर्ोत्रलक रचनेचा त्याच्या सा्ं कत तीवर केवढा पत्ररणाम होतो. भारतातील आर्व्या 
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त्रहमालय पवगतामुळे त्रचनी सा्ं कत ती भारतात फारशी पसरू शकली नाही. उलट ब्रह्देशातील दत्रक्षणोत्तर 
पवगतराजींमुळे उत्तरेकर्ील वतक्षसतष्टीच्या बीजाांबरोबर त्रचनी सां्कत तीची बीजे अण थेट ससर्ापूरपयंत पसरू 
शकली.” 

 
जेव्हा भारतीय राजपुि, वत्रणक् पुि ब्रह्देशात प्रथमच बदु्धधमाच्या प्रसारासाठी रे्ले असतील, तेव्हा 

त्याांना कोणकोणत्या पत्ररल््थतीशी सामना करावा लार्ला असेल ह्याच्या अनेकानेक शक्यता 
काकासाहेबाांच्या मनात प्रवासभर त्रफरत होत्या. ह्या सांदभात ते त्रलत्रहतात, “जे लोक परदेशात जाऊन 
राहतात, त्याांची फक्त पोटां मोठी असता कामा नयेत. हृदय पण मोठां हवां. तेथील इत्रतहास, सा्ं कत ती, धमग, 
सम्या ह्याांचा त्याांनी मनापासून रस घेऊन अभ्यास करायला हवा.” 

 
मांर्ालेला रे्फयावर त्याांचे मन लोकमान्सयाांच्या ्मरणाने भरून न येणे अशक्यच होते. ते पटकन 

त्रलत्रहतात, “्वातांत्र्यपूवग काळात अशी त्रकती ‘तीथग’ तयार झाली असतील कोण जाणे!’ 
 
ब्रह्देशातील प्रचांर् ऐरावती नदीवरील त्याांचे भाष्य मोठे रांर्तदार आहे. ब्रह्ी लोकाांच्या 

कपड्यातील रांर्सांर्तीत्रवषयीचे त्याांचे भाष्य त्याांच्या कलात्मक सांवदेना कशा सजर् होत्या ते दािवते. ते 
त्रलत्रहतात, “समाजाची मनोरचना व अत्रभरुचीचे सार त्याांच्या सांर्ीतातून जसे काढता येते तसेच ते त्याांच्या 
रांर्ाांच्या त्रनवर्ीवरूनही काढता येईल. इथफया लोकाांच्या घराांचे रांर् व पोशािाांचे रांर् ह्यात एक त्रवरोध 
आढळतो. पण त्यामुळे ते दोन्सही प्रभावकारक ठरतात. भर्क चटकदार रांर्ाांतून एक प्रकारचे चाांचफय 
जाणवते. तर अत्रतर्ांभीर रांर्ाांमुळे उदास वातावरण त्रनमाण होते.. ब्रह्ी रांर् शाांत व सासजदे असूनसुद्धा उदास 
वाटत नाहीत. त्याांच्यात र्भगश्रीमांती अत्रधक आहे.” 

 
आसामचे प्राकत त्रतक सौंदयग व तेथील लोकाांची कपरे् त्रवणण्यातली, झोपड्या बाांधण्यातली 

कलात्मकता पाहताना, आसामी व बांर्ाली याांच्यातली तेढ अनुभवताना त्याांचे लक्ष सीमेवरील र्ोंर्री 
जात्रतजमातींकरे् जाते. त्याांना भारताच्या साा्ं कत त्रतक प्रवाहात आणण्यासाठी काहीतरी केले पात्रहजे हे लक्षात 
येते. सीमेपलीकर्ील चीनची हालचाल जाणवते व ते त्रलत्रहतात, “चीनचे त्रवद्यापीठ आसाम सीमेपासून १००-
२०० मलैाांवर आणले रे्लेय. उद्या असे न होवो की आपफया ईशान्सय सीमेवरील जात्रतजमातींची सूक्ष्म मात्रहती 
आपफयाला त्रचनी प्राध्यापकाांकरू्न घ्यायची वळे येईल.” काकासाहेबाांची ही दूरदृष्टीची सूचना आम्ही आमच्या 
नेहमीच्या भारतीय वतत्तीला अनुसुरून उपेत्रक्षली. त्याांचे घोर पत्ररणाम आपण अनुभवत आहोतच. 

 
काश्मीरपासून कन्सयाकुमारीपयंत देशातील नैसर्थर्क वा मानवत्रनर्थमत असे एकही सौंदयग् थळ नसेल 

की त्रजथे काकासाहेब पनु्सहापनु्सहा पोहोचले नाहीत आत्रण रत्रसकतेने त्याांनी त्याचा आ्वाद घेतला नाही. ह्या 
सवग अनुभवाांची मनावर उमटलेली तरल प्रत्रतसबब ेत्रटपणारी, त्याांची प्रवासवणगनपर पु्तकाांची भारत दशग (७ 
भार्) ही मात्रलका अपूवग आनांददायी ठरली आहे. त्याांतून र्ोंर्रत्रकफफयाांची वणगने, आकाश्थ ग्रहर्ोलाांची 
त्रनरीक्षणे, नर्र-महानर्राांची त्रटपणे, नद्याांची सा्ं मरणे असे अनेकत्रवध अत्रवष्कार त्याांच्या प्रत्रतभेचे, 
सांदभगसांपतक्त्ततेचे मनोरम दशगन घर्वतात. ह्याांपैकी नद्या, सार्र,धबधब,े तळी, सरोवरे, सांर्म, मतर्जळ इ. 
जलतत्त्वाशी त्रनर्त्रर्त अशा ७० लेिाांचे एक पु्तक ‘जीवनलीला’ ह्या नावाने प्रत्रसद्ध झाले आहे. ते इतके 
रसमय उतरले आहे की, सात्रहत्य अकादमीने ते पु्तक सवग भारतीय भाषाांत अनुवात्रदत केले आहे. ते नुसते 
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जलत्रवभ्रमाांचे वणगन नोंदवीत नाही तर त्यामार्ील साा्ं कत त्रतक सांदभांना, जीवनत्रवषयक तात्रत्त्वक प्रश्नाांना 
सहज ्पशग करत जाते. याांमधील नद्याांवरील लेिाांचे सांकलन ‘लोकमाता’ या नावाने मराठीत झाले आहे. 

 
आयांच्या मनातील आपफया नद्याांत्रवषयीचा सख्यभाव व भल्क्तभाव वणगन करून साांर्ताना ‘सत्ररता 

सां्कत ती’ ह्या प्र्तावनेत त्याांनी, एकूणच आयगसा्ं कत ती नदीशी त्रकती अांर्ाांनी ्वतःला बाांधून आहे ह्याचे फार 
मार्थमक वणगन केले आहे. या भल्क्तपूणग आकषगणाव्यत्रतत्ररक्त काकासाहेब नद्याांकरे् आणिी एका अांर्ाने 
बघतात. ते म्हणतात, “माझ्या मनात नद्या म्हणजे केवळ पाण्याचा ओघ नसतो. ते जीवनाचे प्रतीक आहे. 
त्रजवांत व्यक्तीच जण!ू प्रत्येक नदीचा काहीतरी ्वभावत्रवशषे असतो. जीत्रवतकायग असते. सौंदयग असते.” 
भारतातील लहानमोठ्या असांख्य नद्याांची सा्ं मरणे त्याांनी त्रचतारली आहेत. नद्याांची इतकी काव्यमय वणगने 
आजपयंत कुणीही केली नसतील. 

 
‘काकासाहेब नद्या पाहतात आत्रण प्रवास सांपला तरी त्या त्याांच्या मनात तुरु्ांब भरूनच राहतात. 

मनात त्याांची ओढ िळाळत राहते. ते त्रतच्या तीरावर िेळतच राहतात. म्हणनू त्याांचे नदीवणगन हे केवळ 
्थळवणगन वा प्राथगना ठरत नाही. तर वषानुवषे नदीबद्दल जे एक अतूट नाते देहामनाशी जुळलेले असते 
त्याचा तो बहुरांर्ी उत्कट आलेि असतो. त्रतच्या थेंबाथेंबानी जी सा्ं कत ती जोपासली रे्ली, जो इत्रतहास 
घर्ला, जो मानव नाांदला, त्याचेच दशगन नदीधारेतून घर्ते. अशी प्रत्र्या घर्णे ही कलात्मकतेची िूण 
आहे.’ हे प्रा.चांद्रकाांत वतगकाांचे त्रववचेन त्या पु्तकाचे सवग ममग उकळून दािवते. 

 
त्रत्ता नदीवरील काकासाहेबाांचे भाष्य पहा “जेव्हा’ एिादी पहार्ी नदी सरोवरातून उर्म पावते, 

तेव्हा त्रतला सर-य ूत्रकवा सरो-जा म्हणतात, जेव्हा पवगतत्रशिराांच्या कुशीत जमा झालेफया त्रहमराशीतून त्रतचा 
जन्सम होतो तेव्हा त्रतला ‘हेमवती’ म्हटले पात्रहजे. एरवी पवगतातून उर्म पावणाऱ्या नद्याांचे सामान्सय नाव 
‘पावगती’ आहेच. जन्समदात्या त्रहमालयाच्या या सवग मुलींची नाव े एकि केली तर त्याांची सांख्या हजाराांनी 
भरेल.” त्रत्तेचे मूळ नाव “त्रिस्त्रोता’ आहे. त्रत्ता तीन स्त्रोताांच्या सांर्माने बनली आहे. ही नदी ‘कान चेन 
झींर्ा’ (काांचनजांघा) त्रशिराच्या दत्रक्षणेकरू्न उर्म पावते. काश्मीरची दूधर्ांर्ा, ्वधुगनी त्रवत्ता (झेलम), 
सेवाव्रती रावी, ्तन्सयदात्रयनी त्रचनाब अनेकाांची शब्दत्रचिे, त्याांच्याभोवतीच्या आख्यात्रयका, इत्रतहास, त्याांचे 
धावणे, लचकणे, घोंर्ावणे, भोवतीची देवळे, मठ, ह्याांसह इतकी वफेहाळ उतरली आहेत की ती सवग 
मुळातूनच वाचायला हवीत. 

 
महाभारतकाराांनी नद्याांना ‘त्रवर्श््य मातारः’ म्हटले आहे. त्यापासून पे्ररणा घेऊन काकासाहेबाांनी 

आपफया नदीसा्ं मरणाांना ‘लोकमाता’ नाव त्रदले आहे. ते म्हणतात, “नदीला पाहताना मला नेहमी प्रश्न 
पर्तो, हा सनातन प्रवाह येतो कुठून? कुठे जातो? प्रश्न त्रजतका जुना होत जातो तसतसा तो अत्रधक र्ांभीर, 
काव्यमय व उत्कट, र्ढू बनत जातो.... त्रवर्श्ाचा आत्रदअांत शोधण्याची सनातन पे्ररणा मानवाला ह्या 
नदीपासूनच त्रमळाली असेल का?” 

 
एकूणच जलतत्त्वात्रवषयी काकासाहेबाांना त्रवलक्षण आकषगण आहे. ते म्हणतात, “वातावरणािेरीज 

आपण जर्ू शकणार नाही हे जरी िरे असले तरी पतर्थ्वीला िरे महत्त्व आहे, ते त्रतला धरून रात्रहलेफया 
उदककारणानेच. पाण्यात जो तजेला आहे, जे जीवनतत्त्व आहे ते इतर कोणत्याही महाभतूात नाही. 
पाण्याचा ्वभाव चांचल आहे. तरल आहे. उमील आहे. पण त्याहून त्रवशषे म्हणजे तो वत्सल आहे.... उांच 
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पहार्, शतेे, ढर्, आत्रण त्याांचे उत्सवरूप सूयोदय, सूया्त ह्याांचे चमत्कार मी पात्रहलेत. तरीपण जलाचा 
प्रवाह व त्रव्तार ह्यात जी चतैन्सयपूणग जीवनलीला प्रकट होते त्याच्यासारिा उत्कट दुसरा प्राकत त्रतक अनुभव 
नाही. पहार् त्रकतीही उत्तुांर् र्र्नभेदी असला तरी जोपयंत त्याचा त्रवशाल वक्ष भेदून एिादा लहानसा का 
होईना झरा िळाळून बाहेर पर्त नाही तोपयंत हे दृश्य सुनेसुने, कोररे्च वाटते.” 

 
नद्याांप्रमाणे सार्राचेसुद्धा नाना त्रवभ्रम काकासाहेबाांनी रांर्वले आहेत. धनुष्कोटीच्या सार्रमीलनाचे 

हे वणगन पाहा. “धनुष्कोटीमध्ये हत्ररहराच्या मीलनाप्रमाणे समुद्राांचा सार्रसांर्म आहे. या दोघाांना एकदम कसे 
काय भेटू द्यायचे म्हणनू पतर्थ्वीने जणू काही रामधनुष्याची कमानदार ‘कोटी’ आर्वी ठेवनू त्या दोघाांना एक 
कोसपयंत भेटू त्रदलेले नाही.... आत्रण काय त्या दोघाांचा िाजर्ी सांकेत! महोदधीने त्रहरवा रांर् धारण केला 
तर रत्नाकर त्रनळाभोर बनतो. रत्नाकरावर त्रहरवट रांर् चढतो, तेव्हा महोदधी र्र्द त्रन्या रांर्ाची रेलचेल 
करून टाकतो. जोपयंत इच्छा असून भेटता येत नाही तोपयंत दोघे बेफाम होतात. पण एकदा का भेटण्याची 
मोकळीक त्रमळाली की जणू काय कसलीच उत्सुकता नव्हती. भेटायचे ते भेटून घेतले – असली शाांती आत्रण 
सहजता त्याांच्या चेहऱ्यावर आढळून येते.” 

 
याउलट परदेश प्रवासातील मध्य समुद्राचे वणगन बघा कसे उदास आहे.” चहूकरे् पाणीच पाणी 

असते. घटकाभर मनाला र्ांमत वाटते. नांतर वातावरण र्ांभीर बनत जाते. आपली सबांध सतष्टी या जहाजापुरती 
मयात्रदत. त्रवशाल समुद्रापुढे त्रकती तुच्छ. समुद्राच्या दयेवर जर्णारी. बाकी सर्ळे पाणी पाणी पाणी. इतक्या 
पाण्याचा अथग तरी काय? जत्रमनीचा त्रकतीही मोठा भिूांर् पाहत असलो तरी एवढी जमीन कशाला? असा 
त्रवचार मनात येत नाही. त्रवशाल आकाश पाहूनही असे वाटत नाही. पण समुद्राचे पाणी पाहून असा त्रवचार 
हटकून येतो.” 
 

एकूण सवग पु्तकाांची वीण अशीच वणगन व सचतन ह्याांच्या दुपेर्ी र्ोफाने रु्ांफलेली आहे. 
काकासाहेबाांचा त्रवशषे म्हणजे त्याांचे सचतन कधीही बोजर् वा ल्क्लष्ट होत नाही. ‘रत्रसकत्वी परतत्त्व ्पशुग’ 
असा तो मेळ असतो. काकासाहेबाांचा सां्कत त वाङ्मयाचा सिोल अभ्यास होता. त्यामुळे वदेाांपासून अत्रभजात 
वाङ्मयापयंत आत्रण पौरात्रणक कथाांपासून लोककथाांपयंत अनेक सांदभग, सूक्ते, वचने, शब्दत्रवशषे त्याांच्या ह्या 
त्रलिाणात पदोपदी र्ोकावतात. त्यामुळे काकासाहेबाांच्या लेिनाला लाभणाऱ्या सौंदयाचे अचूक वणगन 
करताना प्रत्रसद्ध रु्जराती लेिक उमाशांकर जोशी म्हणतात. ‘काकाांच्या शलैीत रे्फया पाच हजार वषांचा 
सुवास दर्ला आहे. एिादा सां्कत त शब्द, एिादा शब्दसमुच्चय, एिादा वाङ्मय िांर्, एिादा श्लोकाधग 
त्याांच्या त्रलिाणाला सुर्ांधभाराने दरवळून टाकतो. पुन्सहा ही अवरतणे पाांत्रर्त्यप्रदशगनासाठी आलेली 
नसून,त्याांचा प्रयोर् अनायास मधुर असतो.’ 

 
त्याांचा आ्वाद सामान्सयाांना पण घेता यावा म्हणून ह्या सवांचे ्पष्टीकरण देणारे त्रटपण 

काकासाहेबाांनी आपफया पु्तकाला जोर्ले आहे. त्यात्रवषयी काकासाहेब म्हणतात – “आपफया देशात 
सांदभगग्रांथाांची उणीव आहे. चाांर्ली वाचनालये पण फारशी नाहीत. त्यामुळे त्रजज्ञासू त्रवद्याथी व सां्कारी रत्रसक 
वाचकाांसाठी ह्या टीपा लाभदायक ठरतात.” 

 
लेिनातही काकाांच्यातला त्रशक्षक कसा सदैव जार्तत असतो ते इथे जाणवते. अशा प्रकारे त्रनसर्ाची 

सूक्ष्मता, भव्यता, क्षदु्रता, रह्यमयता, ल््थती, र्ती या साऱ्याांची त्रजवांत शब्दत्रचिे काकाांनी उभी केली आहेत. 
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त्रनसर्ातील बदल, हालचाल, घर्ामोर्ी याांचे बारकाईने त्रनरीक्षण करून अचूक, र्त्रतमान व नादमय शलैीत 
ते सारे त्रटपले आहे. त्याांच्या नजरेने त्रनसर्ग पाहू लार्ले की त्रनसर्ात लपलेले ईर्श्राचे त्रवराट चैतन्सय जाणवनू 
वाचकाचे मन उदात्त आनांदाने व प्रसितेने भरून जाते. ते म्हणत, “ही धरती त्रवर्श्व्यापी त्रवष्णुपत्नी आहे. 
जीवनमािाची ती माता आहे. त्रतचा कणन् कण पत्रवि आहे. त्रतच्या कणात चतैन्सय ्फुरण पावताना मला 
त्रदसते.” सौंदयात त्रशवाची व त्रशवात सत्याची प्रतीती त्याांना येत असे. 

 
हे भारतयािेचे वणगन त्याांच्या लेिी केवळ सात्रहत्यत्रनर्थमती नसून देशभक्तीचा, देशपूजेचाच एक भार् 

असतो. भक्त जसा आपफया आराध्य देवतेचे वणगन करण्यात भक्तीचा आांनद घेतो तसा काकाांना देशातील 
पवगत,नद्या,मांत्रदरे,र्ाव े ह्याांचा पत्ररचय करून देण्यात आनांद लाभत असे. भल्क्तकुसुमे ह्या प्रवासवणगनपर 
पु्तकाच्या प्र्तावनेत ते म्हणतात “माझ्या भारतभक्तीत देव आत्रण देऊळ असे दै्वत नाही.देवच देऊळ आहे 
आत्रण हे देऊळ एवढे मोठे आहे की त्याला बाहेरचे दारच नाही. पायात शक्ती असेल त्रततके चालायचे. अनांत 
दशगने घ्यायची. पूजेच्या शवेटी प्रसादाची फुले ्वकीयाांना देतो तद्वत ही जीवनकुसुमे सात्रहत्य्वरूपात 
वाचकाांना देत आहे. ईर्श्राच्या कत पेने मला सहदु्थानच्या देवभमूीत अर्श्मेध यज्ञाच्या घोड्याप्रमाणे मनसोक्त 
त्रफरण्याची सांधी त्रमळाली आहे. कॅमेरा कधी बरोबर नव्हता. पण कलात्रपपासू र्ो्याांनी त्रकतीतरी त्रचिे 
्मरणाच्या पेटीत िच्चनू भरून ठेवलेली आहेत. त्रलत्रहणारे भेटले व थोर्ा वळे हाताशी असला तर एिादे 
त्रचि रुजू कराव,े असे ्वैर लेिन केले आहे. ह्या लेिाांत काही रचना नसली तरी भारतभक्तीने थबथबलेले 
हृदय अनु्यूत आहे.” 

 
इतकी त्रजवांत, रसरशीत, समतद्ध व रत्रसकतेने नटलेली प्रवासवणगने वाचून भारतभूमीचे दशगन कराव े

अशी उत्कट इच्छा होणार नाही असा वाचक त्रवरळा. 
 
्वातांत्र्योत्तर काळात त्याांनी जवळजवळ सवग जर्भर प्रवास केला. त्यापैकी आत्रिकेतील प्रवासावर 

‘उसपरके पर्ोसी’ हे पु्तक त्रलत्रहले. हा एक नवाच देश. नवीन वांशाचे लोक, नवी सां्कत ती, वरे्ळा त्रनसर्ग, 
वरे्ळे इत्रतहाससांत्रचत, वरे््या परांपरा; तरीपण काकासाहेबाांनी त्रततक्याच उत्कटतेने, समरसतेने व मार्थमक 
अवलोकनाने त्या देशाचे वणगन केले आहे. त्रतथे त्याांनी जसा तेथील भव्य त्रनसर्ग पात्रहला, पशुपक्षी पात्रहले; 
तसेच तेथील सामान्सय लोक,त्याांच्यासम्या, त्याांची सुिदुःिे देिील जाणनू घेतली. आत्रिकेत प्रवास 
करताना तेथील नील नदीच्या उर्मापयंत ते रे्ले. र्ांर्ोिी-जमनोिीप्रमाणे ह्या उर्म्थानाचे त्याांनी 
‘त्रनलोिी’ नाव ठेवले. ल्व्हक्टोत्ररया सरोवरातून उसळी मारून बाहेर पर्णाऱ्या नील नदीचे दशगन घेताना 
नेहमीप्रमाणे ते रोमाांत्रचत व ध्यान्थ झाले. र्ांमत म्हणजे सवयीप्रमाणे त्याांच्या तोंर्ातून ईशावा्य वा माण्रु्क्य 
उपत्रनषधातील श्लोकाांऐवजी, सत्रवततवणगनपर श्लोक त्रनघाले. त्याबद्दल ते म्हणतात, “आता मला त्रमस्त्र 
देशाच्या सा्ं कत तीच्या पुराणाांचा शोध घेऊन नील नदी (त त्रतला पे्रमाने त्रनलाम्बा म्हणतात) व सूयग याांचा काही 
िास सांबांध होता का हे शोधून काढले पात्रहजे.” 

 
परदेशप्रवासवणगन करणाऱ्याला चार त्रसद्धी अवर्त असाव्या लार्तात असे ते एके त्रठकाणी म्हणतात. 

त्या म्हणजे, उदार व्यापक सहानुभतूी, परसां्कत ती आत्मीयतेने समजून घेण्याची हार्थदक शक्ती, 
मानवजातीच्या त्रवकासाचा इत्रतहास जाणण्याने येणारी समन्सवयकारी त्रववचेक शक्ती व चौथी म्हणजे 
्वदेशीयाांसाठी कोणती त्रहततत्त्वे साांर्ावीत याचे तारतम्य. त्याांची सचतनर्भग, सा्ं कत तीच्या र्ाभ्याला हात 
घालणारी ही प्रवासवणगने वाचताना ह्या चारही त्रसद्धी काकासाहेबाांना वश होत्या हे जाणवते. त्याांची 
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प्रवासवणगने म्हणजे त्रवर्श्ाच्या ऐत्रतहात्रसक, धार्थमक, साा्ं कत त्रतक व प्राकत त्रतक उद्यानातील सुांदर रांर्ीबेरांर्ी 
फुलाांचे रु्च्छच होत, असे वाटत राहते. 

 
नायर्ाऱ्याचे प्रथम दशगन घेताना त्याांना अर्दी धन्सय धन्सय वाटले. पुढे ते म्हणतात “परांतु सवात जा्त 

आनांद तर अधःपातातही उफहास व आनांद दािवणाऱ्या त्रवर्श्रूप दशगनाचा होतो.” 
 

 नायर्ाऱ्याचा घोंघावणारा प्रपात, त्याचा रजतरस, त्याचे वाऱ्याशी चालणारे युद्ध, त्यातून उर्णारे 
तुषार, त्याने त्रनमाण झालेले धुके याांचे मोठे लत्रलतरम्य वणगन त्याांनी केले आहे. पुढे ते म्हणतात, “त्रजथे 
धबधबे असतात त्रतथे कशी कोण जाणे, पण वरे्वरे्ळी पािरे जमतातच. हे त्रद्वजर्ण त्रनसर्ाकरू्नच 
धबधब्याचे व्याकरण त्रशकतात. त्यामुळे त्याांना धबधब्याचे भय वाटत नाही. त्याांच्या अवतीभवती ते उर्त 
राहतात. त्याच्या तुषाराांत सु्नात होतात, त्रभरत्रभरतात. जणू कवींना साांर्त असतात, िाद्य शोधणे एवढाच 
आमच्या उर्ण्याचा मतलब नसतो. फुलाांशी जसा आम्ही अनुनय करतो तसा ह्या तुषाराांत ्नानाचा व 
पोहण्याचा आनांद पण आम्ही घेत असतो आत्रण जेव्हा हा आनांद पोटात मावनेासा होतो तेव्हा र्ाण्याचा 
लकेरीबरोबर तो आनांद हवते उधळून देतो.” 

 
आणिी एके त्रठकाणी ते त्रलत्रहतात,” ह्या प्रपातयुरु्लाची आनांदसमाधी हजारो पे्रक्षकाांच्या 

उपल््थतीनेही भांर् होत नाही. एवढ्ा उसळणाऱ्या पाण्याला समाधी कसे म्हणाव,े असे कुणाला वाटते. पण 
समाधीची अचल प्रत्रतष्ठा, ह्या अिांर् र्तीत सुद्धा जाणवते. सतत नजर लावनू बसफयास एका ल््थरतेचा 
अनुभव आफयािेरीज राहत नाही.” 

 
अशा सूक्ष्म अध्याल्त्मक अनुभवाांचा शोध ह्या आनांदयािेत सतत चालू असतो. त्याचप्रमाणे 

अनुभवसमतद्धी मुळे एिादे दृश्य पाहताना तत्सम अनेक दृश्याांची ् मरणसािळी ताांच्या मनात उलर्र्त जाते. 
 

अमेत्ररकेतील हा धबधबा पाहताना त्याांना त्रब्रत्रटश त्रर्यानातील पोटेरो नदीवरील प्रचांर् केचूर धबधबा, 
आत्रिकेतील थोका धबधबा, जोर्चा धबधबा असे देशी-त्रवदेशी पात्रहलेले असांख्य धबधबे आठवतात. 
प्रत्येकाचे वरे्ळेपण ते नोंदवतात. र्श्ॅर्ोर्ान पॅर्ोर्ाच्या पायऱ्या चढताना त्याांना पवगतीच्या ‘राजवांशी पण 
पत्रवि’ पायऱ्या र्ोमटेर्श्रच्या ‘र्रीब यािेकरूसारख्या’,तर दुसऱ्या बाजूच्या ‘वीयगवान ब्रह्चाऱ्यासाठीच जण ू
बाांधलेफया’ पायऱ्या, शिुांजच्या, ‘अल््तत्व आहे— नाही एकच’,अशा पायऱ्या, त्रर्रीनारच्या ‘पहार्ी र्ताच 
वाटावा अशा’ पायऱ्या, शांकराचायग टेकर्ीच्या ‘क्षणाक्षणाला थाांबा व आजूबाजूची शोभा पहा’ असे साांर्णाऱ्या 
पायऱ्या, व्यापाराचे प्राचीन मार्गच असावे’ असे वाटणाऱ्या मांर्ालेजवळच्या पायऱ्या त्याांना आठवतात व 
नेहमीच्या पत्ररचयातली व्तूसुद्धा केवढा व्यापक आशय व सांदभग त्याांच्या मनात जार्ा करते ह्याचे अपु्रप 
वाटते! काकासाहेबाांनी युरोपचाही प्रवास केला. युरोत्रपअन राष्राांतील युद्धोत्तर पर्झर् व त्यातून पुनि वर 
येण्याची युरोत्रपअनाांची चैतन्सयमय त्रजद्द त्याांना भावली. तेथफया ् वच्छ सुांदर त्रनसर्गसौंदयावर ते लुब्धही झाले. 
पण का कोण जाणे, त्या प्रवासावर त्याांनी फारसे लेिन माि केलेले नाही. 

 
जपानला ते आग्रहाच्या त्रनमांिणामुळे ५-६ वळेा जाऊन आले. त्याांचे जपानशी कायमचे ऋणानुबांध 

जुळून रे्ले होते. पत्रहफयाांदा ते जपानला रे्ले तेव्हा जपानमध्ये त्रबनवासाच्या साकुरा फुलाांच्या बहराचे त्रदवस 
होते. साकुऱ्याचा तो अपफकाळ त्रटकणारा उन्समादक बहर पाहत नाचणे, र्ाणे, त्रफरणे हा जपानी लोकाांचा 
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मोठा उत्सवच असतो. जपान्सयाांची सौंदयात्रवषयीची ही सांवदेनशीलता पाहून काकासाहेब मुग्ध झाले. 
त्यानांतरच्या प्रत्येक सफरीत जपानच्या समतद्ध त्रनसर्गसौंदयाचे सौम्य आत्रण रौद्र, दोन्सही अत्रवष्कार पाहत, 
त्याांनी सारा जपान पालथा घातला. ते त्रलत्रहतात, “त्रहमालयातील उत्तुांर् त्रहमराशी बघताना जो त्रवराट 
त्रवर्श्ात्मकतेचा अनुभव आला, तोच अनुभव मला जपानमधील आसो पवगतावरील ऊन व ज्योत्रतरूप ढर्ाांच्या 
दशगनामध्ये लाभला. वाटले, त्रजच्या उद्धारासाठी भर्वांताने एवढे अवतार घेतले ती ही पतर्थ्वी – ही सतष्टी — 
हा भर्वांताचा आद्य व त्रवराट अवतार आहे. आत्रण त्याच्याशी एकरूप होणे हीच सवात मोठी साधना आहे.” 
‘उर्मणो देश’ ह्या पु् तकात ह्या अनुभवाांची त्रनताांतसुांदर शब्दत्रचिे त्याांनी रेिाटली आहेत. 

 
काकासाहेबाांची बहुतेक प्रवासवणगने ही बरीच मार्ाहून त्रलत्रहलेली आहेत. त्यामुळे ती त्रव्मततीच्या 

अतलातून ओढून काढलेली असतात. साहत्रजकच त्यात सत्य व काफपत्रनक ह्याांची रसत्रमसळ झालेली असते. 
त्यातून, त्यातील सत्य म्हणजे सुद्धा वा्तवाचे त्याांच्या सांवदेनशील मनावर पर्लेले ‘इम्पे्रशन’च असते. ह्या 
सवांमुळे त्याांची लेिनप्रत्र्या ही पनुःप्रत्ययापेक्षा पुनर्थनर्थमतीच अत्रधकाांश असते. मनातील अमूतग सां्काराांना 
मूतग करणारी ही प्रत्र्या लत्रलतवाङ्मयाची प्रत्र्या असफयाने त्याांची प्रवासवणगने अनेकदा प्रवासाची पार्श्गभमूी 
लाभलेले लत्रलतत्रनबांधच ठरतात. 

 
‘काकासाहेबाांच्या प्रवासवणगनाांनी ‘प्रवासवणगन’ ह्या वाङ्मयप्रकाराच्या त्रवकासाची वळणे, त्यातील 

लवत्रचकतेच्या शक्यता प्रथम अधोरेत्रित केफया आहेत. एक ्वतांि वाङ्मयप्रकार म्हणून त्रवकत्रसत होण्याला 
आधार त्रदला आहे.’ ह्या शब्दाांत काकासाहेबाांचे ऋण, र्ॉ. चांद्रकाांत वतगक याांनी आपफया मराठीतील 
प्रवासवणगनत्रवषयीच्या प्रबांधात व्यक्त केले आहे. ते म्हणतात, ‘प्रत्येक ्थलाशी सांलग्न असे एक वातावरण 
असते. सांवदेनक्षम व सां्कात्ररत प्रत्रतभावांतालाच हे वातावरण अनुभवता येते. त्याचा आ्वाद घेता येतो. हे 
सामर्थ्यग काकासाहेबाांच्या प्रत्रतभेत असफयाने ते रत्रसकाला वर्थणत ्थळाचे व्यल्क्तमत्त्व त्याच्या अांर्भतू 
वातावरणासह ‘भोग्य’ करू शकतात. त्यातील चतैन्सयमयतेची भावर्भग अनुभतूी देतात. ही जाणीव एवढ्ावर 
थाांबत नाही तर त्या वणानातून काकासाहेबाांचे सौंदयगवतत्तीने भारलेले, नव्या अनुभवासाठी, आसलेले, 
सर््याांचा सूक्ष्म व िोलवर त्रवचार करणारे व्यल्क्तमत्त्व जाणवत राहते.” 

 
अशा तऱ्हेने अनेक लहानमोठ्या देशाांतून हा आनांदयािी जीवनभर त्रफरत रात्रहला. तेथील त्रनसर्ग, 

जनजीवन व सा्ं कत ती ह्याांचा वधे घेत रात्रहला. उत्कत ष्ट प्रवासवणगनासाठी ह्या तीन र्ोष्टींच्या जोर्ीने लेिकाची 
सां्कात्ररता त्रवत्रवधलक्ष्यी असावी लार्ते असे काकासाहेब म्हणत. ती सा्ं कात्ररता काकासाहेबाांजवळ 
असफयामुळे त्याांची प्रवासवणगने मराठी सात्रहत्याची. सकबहुना भारतीय सात्रहत्याचीच भषूणे ठरली आहेत. 

 
अशी रत्रसक, सचतनर्भग आत्रण सां्कत तीच्या र्ाभ्याला हात घालणारी प्रवासवणगने त्रलहून काकाांनी 

भारताचा भरू्ोल, पुरातन इत्रतहास, भारताचे लोकमानस, थोर्क्यात भारताची श्री व सा्ं कत ती, ह्याांची 
सात्रहत्यातून पुनप्रगत्रतष्ठा केली आत्रण रु्जराती तसेच मराठीतही प्रवासवणगनाचे दालन श्रीसांपि केले आहे. 
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८. 
लणलत र्व अनुर्वाणदत साणहत्य 
 

काकासाहेबाांनी यश्वीपणे हाताळलेला दुसरा वाङ्मयप्रकार म्हणजे लत्रलत त्रनबांध. कोणत्याही 
व्यक्ती, व्तू, दृश्य, प्रसांर् याांत्रवषयी लेिक आत्मत्रनष्ठ भतू्रमकेतून लात्रलत्याच्या अांर्ाने ्फुट लेिन करतो 
ते लेिन साधारणतः लत्रलत त्रनबांध या सदरात मोर्ते. अशा लेिनात लेिकाच्या व्यल्क्तमत्त्वाचे प्रत्रतसबब 
अपत्ररहायगपणे उमटलेले असते. हे व्यल्क्तमत्त्व जेवढे रत्रसक, सांपि, व्यासांर्ी व िेळकर असेल तेवढे त्याचे 
लेिन वाचकाांशी त्रजव्हा्याचे नाते जोरू्न जाते. 

 
काकासाहेबाांचे सवगच लेिन थोड्याबहुत फरकाने आत्मत्रनष्ठ आहे. त्यामुळे त्याांची प्रवासवणगने, 

लत्रलतत्रनबांध, प्र्तावना, नोंदी ह्याांतफया सीमारेषा इतक्या पुसट होत जातात की त्याांचे त्रनत्रित त्रवभाजन 
करणे कठीण होते. तथात्रप त्याांच्या समतद्ध, रत्रसक व नमगत्रवनोदी व्यल्क्तमत्त्वाचे प्रत्रतसबब त्याांच्या सवगच 
सात्रहत्यात उमटलेले असफयामुळे हे त्याांचे लेिन रत्रसकाांच्या हृदयाशी चटकन भावबांध त्रनमाण करते. 
कोणाही चाांर्फया लत्रलतत्रनबांधकाराचे मानत्रसक व बौत्रद्धक त्रक्षत्रतज त्रव्ततत असाव े लार्ते. ह्या दृष्टीनेही 
बघता, काकासाहेब लत्रलत त्रनबांधाचे आचायगच ठरतात. लत्रलत त्रनबांधाच्या लेिकात व वाचकात जी एक 
आत्मीयता त्रनमाण होते आवश्यक असते, ती त्रनमाण करण्यात काका फार कुशल आहेत. लोककथेसारिी 
शलैी व लोकसात्रहत्यातला ताजेपणा त्याांच्या लत्रलतलेिनाला प्रसिता व आत्मीयभव देऊन जातो. म्हणनूच 
काकासाहेब रु्जराती लत्रलतत्रनबांधाचे त्रशफपकार मानले जातात. रु्जराती कवी व समीक्षक ‘सुांदर’ 
काकासाहेबाांना,‘सजगक त्रनबांध (लत्रलत) सात्रहत्यप्रकाराला सवगप्रथम व उत्तम रीतीने त्रनमाण करणारा 
त्रनबांधकार’ असे म्हणतात. 

 
’जीवनातील आनांद’ हे काकासाहेबाांचे त्रनसर्गवणगनपर लत्रलत त्रनबांधाांचे प्रमुि पु्तक. वळेोवळेी 

त्रलत्रहलेफया त्रनसर्गदृष्याांवरील नव्वद लत्रलत लेिाांचा हा सांग्रह आहे आत्रण तो अपगण केला आहे तो 
‘आनांदा’लाच, त्रनसर्ातील हरएक त्रवभ्रमात ह्या आनांदयािीला जीवनाचा आनांद भेटत आला आहे. ‘त्रवर्श्ात 
आनांदाव्यत्रतत्ररक्त दुसरे काय आहे?’ हे तैत्रत्तत्ररय उपत्रनषधातील सूक्त पु् तकाच्या सुरुवातीला त्याांनी त्रदले 
आहे. कारण रवीन्सद्रनाथाांप्रमाणे तो त्याांचा ् वानुभव आहे आत्रण तेच ह्या पु्तकाचे सूिही आहे. या पु् तकाच्या 
‘आनांदाचे त्रनझगर’ ह्या प्र्तावनेत ते साांर्तात, “जीवनातील आनांद व्यक्त करण्यास मी जो प्रारांभ केला तो 
त्रहमालयातील प्रवासापासून. सहकाऱ्याांना तो आवर्ला म्हणून मर् ब्रह्देशचा प्रवास त्रलत्रहला. भारतीय 
सां्कत तीप्रमाणेच अिांर् वाहणाऱ्या भारतातील नद्याांचे दशगन केफयावर त्या ‘लोकमाताां’ना ्मरणाांजली अपगण 
करणे ओघानेच आले. सरकारने जेव्हा वषगभर तुरुां र्ात र्ाांबून ठेवले तेव्हाही ही आनांदयािा तुरुां र्ाच्या चार 
सभतींच्या आत चालूच होती. सवगि अिांर् यािा चालूच आहे. जीवनाच्या आनांदाच्या असांख्य प्रवाहाांना व 
लहान झऱ्याांना एकत्रित करून या’ जीवनाच्या आनांदा’ला जनतेपढेु वाहता करून शरदऋतूच्या ढर्ाप्रमाणे 
आता मी आपला अनुभतू्रतभार हलका करून टाकत आहे.” 

 
प्र्तावनेतून ्पष्ट होते की काकासाहेबाांच्या लेिी अवघे जीवन ही एक आनांदयािाच आहे. आनांद 

हा वाटफयाने त्रद्वरु्त्रणत होतो. म्हणून तो वाटण्याची ऊमी त्याांच्यामध्ये प्रबल होती. अशा वाटण्याने मन 
्वात्रत्त्वक बनते हा त्याांचा त्रवर्श्ास होता. ते म्हणतात, “अशा सहअनुभतूीमुळे सुिाहून वरे्ळाच असा एक 
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नवाच आनांद प्रापत होतो. कलेच्या द्वारे त्या मनोमय आनांदाचा ओझरता अनुभव इतराांना देता येतो. आनांदाची 
सजगकवतत्ती अदम्य असते आत्रण ह्या नव्या सजगनामुळे आणिी नव्या आनांदाचे फवारे उर्तात ते वरे्ळेच.” 

 
“प्रकत तीचा एकही उन्समेष असा नाही की ज्यात मला रुची नाही” ह्या त्याांच्या पत्रहफया वाक्यानेच ह्या 

सांग्रहातील लत्रलत त्रनबांधाांचे ्वरूप ्पष्ट होते. त्रनसर्ाच्या प्रत्येक त्रवभ्रमाशी, त्रदवसाच्या प्रत्येक प्रहराच्या 
बदलत्या आत्रवभावाशी ते तन्समय होऊन, त्यातून स्त्रवणाऱ्या आनांदधारेत सचब होऊन जातात. पाऊस, ढर्, 
फुले, पाने, प्रभात, माध्यान्सह, इतकेच काय पण त्रचिल वा रणरणत्या उन्सहातले काव्यसुद्धा ते पाहू शकतात. 
कोत्रकळेचे त्रपल्लू, रेतीतील र्वत, धुके, वटवाघूळ, तुरुां र्ातील रु्ढीपार्वा अशा साध्यासाध्या त्रवषयाांची 
मौजभरी मुलाित ते करून देतात आत्रण त्यामुळे त्याांच्या त्रनबांधाांना रसपूणग र्ती लाभते. एका त्रनबांधात ते 
म्हणतात, “पूवेच्या बाजूस दोन टोकाांना आांब्याची झारे् आहेत. त्यावर लहान लहान कैऱ्या फार सुांदर तऱ्हेने 
लोंबत आहेत. वाऱ्याने फाांद्या हलू लार्फया म्हणजे ते कोवळे आांबे आनांदाने र्ोलू लार्तात. वानराची पोरे, 
आईच्या पोटाशी त्रबलर्नू जशी त्रनधा्त होतात, तशा या कोव्या कैऱ्या आांबाच्या फाांदीला लटकत राहून 
जत्रमनीपासून आपण त्रकती उांच आहोत, असे मनातफया मनात म्हणून आनांद लुटतात.” जीवनदेवता, 
प्राकत त्रतक दृश्यातून आपला अनांतत्रवध उफहास व्यक्त करीत असते. त्याांचा आनांद घेण्याची आनांददीक्षा 
काकासाहेबाांना लाभली होती ती अशी! 

 
“आपण आकाशाचे वणगन करतो, पतर्थ्वीचे वणगन करतो, जलाशयाचे वणगन करतो; पण त्रचिलाचे 

वणगन केलेले कोणी पात्रहले आहे का? मनातसुद्धा कोणाला त्रचिलात्रवषयी सहानुभतूी वाटत नाही. परांतु 
तट्थपणे त्रवचार करता त्रचिलात काही कमी सौंदयग नसते, याची प्रतीती होईल. एकतर ह्या प्रदेशातील 
त्रचिलाचा लाल रांर् मोठा सुांदर असतो. पु्तकाच्या पठु्ठयावर, घराच्या सभतीवर सकवा अांर्ावरील उांची 
कपड्याांवर आपण सर्ळे असेच त्रचिलाचे रांर् पसांत करतो. कलात्रभज्ञ लोकाांना मातीच्या भाांड्याांनादेिील 
तोच रांर् असलेला फार आवर्तो. फोटो काढताना जर त्रचिलाचा त्रठकऱ्या रांर् आला तर त्याला ‘वॉमग टोन’ 
म्हणून तज्ज्ञ मांर्ळी िूप िूष होऊन जातात.” 

 
‘रु्जरातच्या त्रनसर्ाचा िरा प्रकत त्रतर्ायक कोण असेल तर ते काकासाहेब होत. ज्याप्रमाणे मेघाणींनी 

लोकहृदयात प्रवशे करून लोकसात्रहत्यातील चैतन्सयमय तत्त्व दािवले, त्याप्रमाणे काकाांनी त्रनसर्ाच्या 
हृदयात प्रवशे करून त्याचे चतैन्सय िुले करून दािवले आहे. त्याांनी त्रदव्य दृष्टीने त्रनसर्ग पात्रहला त्रन रत्रसकाांना 
पण ती दृष्टी त्रमळवनू त्रदली’, हे रु्जराती समीक्षक चांद्रकाांत मेहता ह्याांचे त्रवधान वरील वणगनातून प्रत्ययास 
येते. 

 
त्रकती त्रभित्रभि त्रवषयाांत काकासाहेबाांच्या रत्रसक मनाला रस व र्ती होती, त्रकती नेरपेक्षपणे ते प्रत्येक 

व्तूजाताशी समरस होत असत, सांवदेनाांच्या श्रीमांतीने समतद्ध व ततपत होत असत हे पाहून मन थक्क होतां! 
वाटतां इतक्या कायगरत व बहुप्रवतत्रत्तक जीवनात त्याांना ह्या आनांदाव्यत्रतत्ररक्त काहीच देऊ न शकणाऱ्या 
छांदासाठी वळे तरी कसा उपलब्ध होत होता? 

 
ह्या पु्तकातील त्रतसऱ्या िांर्ात ‘अनांताचा त्रव्तार’ ह्या शीषगकािाली आकाशदशगनाचे त्रवत्रवध उन्समेष 

बघायला त्रमळतात. हे ‘देवाचे काव्य’ काकासाहेबाांनी त्रकती सूक्ष्मपणे अनुभवले, अभ्यासले आहे, ह्याची ग्वाही 
या त्रलिाणात पदोपदी त्रमळते. रािीचे हे लिलिीत वैभव काकासाहेबाांनी इतके सहजतेने व 
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र्ोष्टीवफेहाळपणे त्रचतारले आहे की, अजाणत्यालाही आकाशाचा वधे घेण्याची र्ोर्ी लार्ावी. सुरुवातीलाच 
ते एक मार्थमक त्रवधान करतात. ते म्हणतात “ज्यात कमी त्रदसतां तो अांधार व ज्यात जा्त त्रदसतां तो प्रकाश, 
ही व्याख्या जर बरोबर असेल तर असां म्हटलां  पात्रहजे की त्रदवसा पाांढरा अांधार असतो त्यामुळे आपफयाला 
फक्त पतर्थ्वी व सूयग हे दोघेच त्रदसतात. पण रािी काळा उजेर् पर्तो तेव्हाच ईर्श्राची अनांत व अफाट सतष्टी 
आपफयापढेु प्रकट होते.” ह्या आकाश्थ त्रवर्श्ाचे ते जेव्हा वणगन करू लार्तात तेव्हा जणू काही त्याांच्या 
लेिणीतून आकाशी सौंदयाचे र्द्य काव्य झरू लार्ते. त्याांचे सत्रचव श्रीपाद जोशी साांर्तात ‘शाांत त्रन्तब्ध 
रािीच्या र्दग त्रन्या आकाशात ्वच्छांदपणे बार्र्णाऱ्या तारकाांचे मूक र्ान ऐकण्यात त्याांनी त्रकती रािी 
घालवफया आहेत.’ 

 
जुन्सया-नव्या, पौव्यात्य-पािात्त्य ज्योत्रतषज्ञानाची काकासाहेबाांना भरपूर मात्रहती होती. म्हणनूच 

सामान्सय वाचकाला घरबसफया ते देवाचे काव्य ऐकवतात. तुरुां र्ात असताना, महात्मा र्ाांधींपासून ते सामान्सय 
कैद्याांपयंत अनेकाांना त्याांनी ह्या आकाशदशगनाच्या आनांदाची दीक्षा त्रदली होती. ताऱ्याांच्या वरे्वरे््या 
आकत त्याांना ते अर््तीची झोपर्ी, त्रिचर्ीचे भाांरे्, देवयानी, दशरथ इ. अशी काही समपगक नाव े  
देतात की सामान्सयाांना पण र्ोर्ी वाटते. त्याांचा त्रशष्य म्हटला की आकाशदशगनाचा शौकीन असायचाच! 

 
काकासाहेबाांच्या शब्दाांत त्याांनी वणगन केलेले ‘देवाचे काव्य’ पाहा. “आजकाल श्रावणाला पत्रिमेकरे् 

मावळत असताना पाहण्याची मोठी र्ांमत आहे. श्रावण नक्षि त्रनताांत सुांदर आहे. आकाशर्ांरे्च्या काठी त्याचे 
तीन तारे एका ओळीत असतात. यातील मधला चकाकणारा तारा म्हणजेच त्रपततभक्त श्रावण. दोन्सही बाजूांचे 
तारे आहेत ते त्याचे आईबाप. आईबापाांची कावर् घेऊन तो र्ांरे्च्या तीरावर येऊन पोहोचला होता. इतक्यात 
त्याला दशरथाचा बाण लार्ला. या तीन ताऱ्याांनाच बाण समजून तो कोणत्या त्रदशनेे आला आहे हे 
पाहण्यासाठी जर उजवीकरे् नजर त्रफरवली तर एक मोठा तारा दृष्टीस पर्तो. त्याचे नाव अत्रभत्रजत. 
वा्तत्रवक त्याला ‘दशरथ’ म्हटले पात्रहजे. त्याच्याच बाणाने श्रावण र्तप्राण झाला होता ना?” 
 

असे हे आकाशदशगन.काकासाहेबाांना त्रवर्श्रूप दशगनाइतके ते पत्रवि वाटते. त्यात सौंदयाच्या 
अनुभतूीबरोबरच, हृदयाची भव्यतामूलक उिती साधते, असे त्याांना वाटते. ह्या व्यत्रतत्ररक्त आणिी कुठलेच 
प्रयोजन ह्या आकाशदशगनामारे् नाही. लहानसहान कत तींपासून मोठ्या कत तींपयंत प्रत्येकीतून आनांद त्रमळत्रवणे 
हा काकासाहेबाांचा ्थात्रयभाव होता आत्रण असा आनांद आपफयाबरोबरीने वाचकाांना आपफया त्रलिाणातून 
देणे हेच त्याांना मोठे प्रयोजन वाटत असे. म्हणूनच “आनांदाइतके दुसरे मोठे प्रयोजन काय असणार?” असे 
ते त्रवचारतात. ‘जीवनातील आनांद’ ह्या पु्तकात त्रनहेतुक आनांदाचा उफहास सवगि भरून रात्रहला आहे. 
रसात्मकता, प्रर्फभता व सां्कात्ररता ह्या दृष्टीने हे पु्तक काकासाहेबाांच्या लत्रलत त्रनर्थमतीतील सवगश्रेष्ठ कत ती 
मानता येईल. 

 
कलादृष्टीने त्याांची आणिी एक कत ती ‘श्रेष्ठ’ मानली जाते व ती म्हणजे ‘उत्तरेकर्ील सभती’ हे 

छोटेिानी पु्तक. काकासाहेब साबरमती जेलमध्ये असताना बाहेरचे जर् दृष्टीआर् झालेले. मर् 
काकासाहेबाांची प्रत्रतभा त्याांच्या सूक्ष्म त्रनरीक्षणशक्तीचे बोट धरून उत्तरेकर्ील सभतींवरून आतबाहेर 
करणाऱ्या कावळे व कबुतराांच्या त्रनरीक्षणात दांर् झाली. मुांग्या-त्रकड्याांचे, नीलकां ठ-च्वाकाचे अवलोकन 
करू लार्ली.िारीच्या ् ीर्ाांत रु्ांर्ून रे्ली. त्या सवांची मोठी िुसिुशीत व सांवाद्वरूप वणगने ह्या पु्तकात 
आहेत. कुठे र्हन त्रवचार नाहीत. उपदेश नाही. त्रवद्वज्जर्ता नाही. प्रचार नाही. काही नाही. आहे फक्त 
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तुरुां र्ाच्या चार सभतीआर्चा आनांद. लहान लहान र्ोष्टीतून आनांद कसा त्रमळवता येतो ते हे पु्तक वाचकाांना 
त्रशकवते. वाचकाला आपफयाबरोबर िेचून नेण्याचे सामर्थ्यग काकासाहेबाांच्या शलैीत आहे. त्यामुळे ते वणगन 
करीत असलेले प्रसांर्, आपण ् वतःच अनुभवत आहोत असे वाचकाला वाटते. त्याांची रसादू्रग शलैी कोणत्याही 
व्तुत्रवषयाला आ्वाद्य करू शकते. जीवनातील लहानमोठ्या र्ोष्टींकरे् समभावाने पाहण्याची अदु्भत त्रसद्धी 
त्याांना लाभली होती. त्याांच्यातील चतैन्सयाची धारा, दृष्टीपथात येणाऱ्या सवग व्तूांवर झरत असते. हे पु्तक 
मनोरांजन म्हणून त्रजतके बालकाांना त्रप्रय झाले त्रततकेच सात्रहत्याचा एक नवा प्रकार म्हणून त्रवद्वानाांना, 
रत्रसकाांना रुचलेले आहे. 

 
ह्या पु्तकाच्या दुसऱ्या आवतत्तीच्या प्र्तावनेत काकासाहेब ‘आशीवाद’ देताना म्हणतात, 

‘उत्तरेकर्ील सभती’ ह्या पु् तकाने मला अनेक दरवाजे मोकळे झाले. अनेक घराांत प्रवशे त्रमळवनू त्रदला. मी 
त्रलत्रहतो तो र्पपार्ोष्टी करण्यासाठी. त्यामुळे वाचकाांबरोबर तेवढ्ापुरता अभेद त्रनमाण होतो. त्यामुळे 
त्याांनाही आनांद वाटतो. हे पु्तक वाचताना लहानाांना आनांद होतो तो त्याांच्या मनात मावत नाही. ती 
मोठ्याांना दािवतात.त्याांना पण िूप आवर्ते. मर् मुलाांना कळते की जर्ात अशीही व्तू आहे की ती 
आपफयाइतकीच मोठ्याांना पण आकर्थषत करते. त्याांचा आत्मत्रवर्श्ास वाढतो. हे काम ह्या पु् तकाने केले. 
कारण ह्यात त्रवद्वत्ता, प्रचार काही नाही. आहे फक्त अनुभवाची, सुिदुःिाची, कफपनाांची देवाणघेवाण, 
मुख्यत्व ेत्रनजानांदाची म्ती. िरोिरच दुत्रनयेने मला प्रसि ठेवले. मला जर्ण्याइतका अवकाश त्रतने त्रदला. 
तुरुां र्ातसुद्धा मला, माझी दुत्रनया त्रप्रयच वाटली. माझ्या त्रलिाणात मला ह्या ‘सभती’ त्रप्रय आहेत.” 

 
तुरुां र्ातसुद्धा प्रसि राहणारा, आनांद शोधणारा हा माणसू िरोिरच ‘िुषत्रमजाजी’च म्हणायला 

हवा. तीन वषांचा कारावास भोर्त असताना त्याांनी केलेफया त्रलिाणाची प्रदीघग यादी वाचली की त्याांच्या 
सदानांदी व ल््थरत्रचत्त वतत्तीची िािी पटते. ह्या पु्तकाला वा.म. जोशींची प्र्तावना आहे. त्यात त्याांनी 
काकाांचां ऋण नेमकेपणानां व मोकळेपणानां व्यक्त केलां  आहे. ते त्रलत्रहतात, ‘काकासाहेब हे रु्जरातमधील 
पत्रहफया पाच लेिकाांपैकी एक आहेत. रु्जरातीने एक चाांर्ला मराठी लेिक नेला म्हणून थोर्ां वाईट वाटतां. 
पण िरां तर जा्त अत्रभमानच वाटतो की परकी भाषेत एका मराठी माणसानां इतकां  आदरणीय ्थान 
त्रमळवलां . क्षलु्लक त्रदसणाऱ्या र्ोष्टीत काकाांची कफपनाशक्ती जे रांर्, ज्या सांवदेना, जे त्रवचार भरते त्याच्यी 
मौज वाचकाांनी ्वतःच अनुभवायला हवी. त्याांच्या शलैीत आत्म्याच्या सदाचाराचे, सदाकाांक्षाांचे व सरलतेचे 
प्रत्रतसबब पर्लेले आहे.’ 

 
जेलमधून बाहेर पर्ताना त्याांच्या तोंर्ातून जे शब्द आले ते पु्तकाच्या शवेटी घेतलेले आहेत. “क्षीणे 

पुण्ये मत्यगलोकां  त्रवशल्न्सत”. जेलमधले वा्तव्य त्याांना िरोिरच त्रकती त्रनर्थवकफप आनांद देऊन रे्ले ह्याचेच 
हे उद्र्ार द्योतक आहेत. काकासाहेब एके त्रठकाणी त्रमल््कलपणे म्हणतात “आजच्या शहरी मुलाांना कोणत्या 
ऋतूत कोणती फुलां  फुलतात, कायकाय बदल होतात, ह्याबद्दल काहीच मात्रहती नसते. आइ््ीमच्या 
ऋतूनांतर छिीचा ऋतू, मर् मफलर बाांधायचा ऋतू, एवढेच त्याांना कळते,”अशा ह्या त्रनसर्ापासून तुटलेफया 
त्रपढीला काकासाहेबाांची ही, त्रनसर्ाचा एक भार्च बनून त्रलत्रहलेली प्रासात्रदक पु्तके केवढीतरी श्रीमांती देऊ 
शकतील. 

 
कलादृष्टीने महत्त्वाचे असे त्याांचे आणिी चार लत्रलत-त्रनबांध सांग्रह आहेत. दोन सहदीत (प्रकत त्रत का 

सांर्ीत, उर्ते फूल), एक रु्जरातीत (आवारनवार) व एक मराठीत (िेळकर पाने) आहे. ह्यातील काही 



 

अनुक्रमणिका 
 

लेि अनुवात्रदत होऊन एकमेकाांत घेतले रे्लेले आहेत, तेव्हा ‘िेळकर पाने’ ह्या एकाच सांग्रहात्रवषयी जरा 
तपत्रशलाने साांर्ते. हा सांग्रह काकासाहेबाांनी त्याांना घर्वणाऱ्या महाराष्रातील त्रनसर्ाला अपगण केला आहे. 
प्र्तावनेची शीषगकसुद्धा नेहमीच्या कालात्मकतेने अनुरूप ठेवले आहे, ‘सांतोष’. िेळकर पानाांची अत्रभजात 
लीला रत्रसकाांपढेु ठेवताना त्याांच्या मनात ‘सांतोषा’ िेरीज अन्सय कुठली भावना असणार? एका लेिात 
काकासाहेबाांनी कलकत्त्याच्या वाटेवर भरलेफया एका नदीकाठच्या ओफया मातीतील नक्षीचे वणगन केले आहे. 
ते म्हणतात, “हे नक्षीकाम काही न बोलता, कसलाही बोध देण्याच्या भरीस न पर्ता सरळ हृदयाला जाऊन 
त्रभर्त होते आत्रण त्रतथे आपली कायमची छाप पार्ीत होते. याचे नाव िरी कला!” ह्या सांग्रहातील लेि 
म्हणजे सुद्धा असचे रांर्,आकार,प्रकाश,नादत्रननाद ह्याांतून होणाऱ्या अपूवग सांवदेनाांचे त्याांच्या रत्रसक मनावर 
उमटलेले ‘नक्षीकाम’ च होय.  

 
हा त्रनष्कामपणे चाललेला त्याांच्या सांवदेनाांचा व कफपनाशक्तीचा िेळ आहे. िेळाला 

आनांदप्रापतीव्यत्रतत्ररक्त अन्सय कुठले प्रयोजन असणार? म्हणूनच मांरे्श पर्र्ावकार ह्या लेिाांत्रवषयी 
म्हणतात, “आनांदाचे अनेकत्रवध क्षण शोधणे हाच ह्या त्रनबांधाांचा आवर्ता छांद आहे. प्रत्रतपादनाचा कसलाही 
काच नसफयामुळे, अनुभवाांच्या पानाांच्या िेळकर त्रर्रक्याांतून आनांदाच्या अनेक लयी साधफया आहेत. 
आनांदा्वादाच्या रुत्रचत्रभितेकरे् काकासाहेब त्रमल््कलपणे पाहू शकतात. जीवनाकरे् अत्रलपत कुतूहल 
नजरेने बघण्याच्या, जीवनाचा उमदेपणाने ्वीकार करण्याच्या लकबीतून ‘्मतत्रतत्रचिे’च्या जातीचा नमग व 
िुसिुशीत त्रवनोद ते त्रनमाण करतात.” 

 
असे त्रनताांतसुांदर लत्रलतत्रनबांध काकासाहेबाांनी आणिी का त्रलत्रहले नाहीत? असा प्रश्न मनात येऊच 

नये. कारण प्र्तावनेत काकासाहेबाांनीच त्याचे उत्तर देऊन ठवले आहे. त्याचा मत्रथताथग एवढाच आहे की 
त्याांना सतत्रष्टत्रनरीक्षणाची हौस व सात्रहत्याची आवर् शालेय जीवनापासून लार्ली असली तरी ते हार्ाचे त्रशक्षक 
होते. ज्ञान त्रमळवणे, सचतन करणे व त्यातून जे त्रनष्पि होईल ते वाटणे हे त्याांची प्रवतत्ती. भरीला ्वातांत्र्याची 
उत्कट लालसा, त्या प्रबल वासनेवर सांतसात्रहत्याने अध्यात्माची पुटे चढवलेली. अशा या जीवनशलैीत 
लत्रलतलेिनाचा मेळ कसा बसणार? पण जीवनकला ही ईर्श्र देणर्ी आहे. ती अनांतरूपे धारण करते. 
त्यामुळे एवढ्ा अनांत व्यापातही अधूनमधून लत्रलत लेिन होत रे्ले. त्रवरांरु््यासाठी. 

 
काकासाहेबाांच्या ह्या त्रवरांरु््याचे रत्रसक ित्रचतच ऋणी आहेत. हे त्रनबांध वाचताना नेहमीप्रमाणे 

त्याांच्या समतद्ध व्यल्क्तमत्त्वाची सोबत लाभते. त्याांच्या मनातील आल््तक्यभावाच्या मांद दरवळाने त्याांच्या 
लेिनात, प्राथगना्थळासारिे शुत्रचभूगत प्रसि वातावरण जाणवते. त्रतथे अनुभवसमतद्धीचे प्रदशगन नाही. तर 
अनुभव व परांपरा ह्याांच्या त्रजवांत नात्याची राांर्ोळी काढलेली आहे. 

 
काकासाहेबाांच्या लेिनातला त्रनवदेक हाही मोठा लोभस. र्ोष्टीवफेहाळ र्र्ी आहे. नमगत्रवनोदाने व 

िुशिुशीत शलैीने वाचणाऱ्याचे मन प्रसि करीत, कलात्मक अांतर रािून ही सांवदेनाांची त्रचिमांजुषा तो 
वाचकाांपुढे उलर्र्त जातो. क्वत्रचत काकाांच्यातला त्रशक्षक मध्येच र्ोकावनू रसभांर् करू पाहतो, पण हा 
त्रनवदेक त्याला चटकन सावरून मारे् सारतो. 

 
सांख्येने अफप पण रु्णाांनी समतद्ध असलेले काकासाहेबाांचे हे लत्रलत त्रनबांध सात्रहत्याची लेणी आहेत. 
 



 

अनुक्रमणिका 
 

काकासाहेबाांच्या सात्रहत्यत्रवर्श्ाचा पुढचा महत्त्वाचा भार् म्हणजे ‘अनुवादा’चा वा ‘आधात्ररत 
सात्रहत्या’चा. काकासाहेब सात्रहत्यपे्रमी, तरुणपणापासून त्याांचे वाचन अफाट, वतत्तीने उत्कट, त्यामुळे प्रभावी 
पु्तकाने ते भारून जायचे. वयही भारून जाण्याला अनुकूल, त्यामुळे वाचलेफयाांपकैी उत्तम पु्तकाांचे 
रसग्रहण, अनुवाद, भावाथग कथन हे त्याांच्याकरू्न बरेचदा होत रे्ले. 

 
बेळर्ावच्या वा्तव्यात ‘नारे्शराव रु्णाजी’ या सात्रहत्यपे्रमी त्रमिासोबत त्रववेंकानांद, रामतीथग व 

सांतसात्रहत्य याांचा अभ्यास, आ्वाद व चचा सुरू झाली. ्वामी रामतीथांच्या ्वतांि व तेज्वी त्रवचाराांनी तर 
ते दोघे इतके प्रभात्रवत झाले की त्याांनी सहदी व इांग्रजी चत्ररिे, वतत्तपिातील काही लेि याांच्या आधारे 
रामतीथांचे समग्र चत्ररि मराठीत त्रलहून काढले. तसेच त्याांच्या लेिाांचा पण अनुवाद केला. “्व्वामी 
त्रववकेानांदाांप्रमाणे वदेान्सतासारिा र्हन त्रवषय त्रवशद करण्याची हातोटी व इमसगनच्या भाषेचा िोचदार 
सुबकपणा याांचा त्रमलाफ रामतीथांच्या वाणीत होता,” असे ते प्र्तावनेत म्हणतात. त्याांच्या र्ीताांचा पण 
जमेल तसा अनुवाद लेिकद्वयींनी केला आहे. अथात् काकासाहेबाांना लेिनाचा प्रथमपासून कां टाळा 
असफयामुळे लेित्रनकाचे काम रु्णाजी करत असत. 

 
त्रववकेानांदाांचा प्रभाव तर काकासाहेबाांवर जवळजवळ र्ाांधींइतका होता. त्रववकेानांदाांचे िरे 

मूफयमापन अद्याप झालेलेच नाही, असे ते म्हणत. काकासाहेब म्हणतात, “त्याांच्या जीवनाचा त्रवचार करताना 
काझे हृदय भल्क्तभावाने र्त्रहवरून येते. ईर्श्रभक्ती, सदाचार याांच्या जोर्ीने तेज्वी पुरुषाथग, राजकीय 
अल््मता, भौत्रतक ज्ञानोपासना आत्रण सामात्रजक सुधारणा याांच्यावर भर देऊन त्याांनी साा्ं कत त्रतक नवजीवन 
आणले,” म्हणनू त्याांच्या जीवनावर काकासाहेबाांनी ‘नवभारताचा उद्र्ाता’ नावाचे पु्तक त्रलहून तरुण 
त्रपढीला त्याांच्या त्रवचाराांचा पत्ररचय करून त्रदला. 

 
काकासाहेब बर्ोद्याच्या र्ांर्नाथ त्रवद्यालयात असताना त्रतथे त्याांनी त्रनग्रो नेता बुकर टी. 

वॉसशग्टनत्रलत्रित ‘अप िॉम ्लेव्हरी’ व ‘माय लाजगर एज्युकेशन’ ह्या दोन पु् तकाांचा त्रमिाांच्या सहाय्याने 
मराठीत अनुवाद केला. ‘माय लाजगर एज्युकेशन’ ह्या पु्तकावर तर प्रत्येक प्रकरणावर ् वतःचे सचतन त्रलहून 
काढले. पुढे ती पु्तके प्रकात्रशत केली. िें च लेिक पॉल त्ररशाच्या ‘त्रद ्कजग ऑफ िाइ्ट’ व र्ॉ. पेरी 
बर्थजस याांच्या ‘हू वॉक्स अलोन’चा पण त्याांनी रु्जरातीत अनुवाद केला. र्ाांधीजींचे इांग्रजी लेिनही 
अनुवात्रदत केले आहे. 

 
त्याांचे आणिी एक महत्त्वाचे पु्तक म्हणजे िलील त्रजब्रान या आमेत्रनयन लेिकाच्या ‘सनॅ्सर् ॲन्सर् 

फोम’ या इांग्रजी पु्तकाचा केलेला मराठी अनुवाद होय! त्रजब्रान अमेत्ररकेत रे्ला असताना तेथील लोकाांनी 
त्याला ्वाक्षरी व सांदेश मात्रर्तले. ती चमकदार वाक्ये एकि करून ‘बाबारा यांर्’ नावाच्या लेत्रिकेने त्याचे 
पु्तक केले. त्याचा अनुवाद काकासाहेबाांनी आपफया आजारपणात केला. नाव त्रदले, ‘मतर्जळातील मोती.’ 
या सारर्भग वचनाांचा अनुवाद शब्दप्रभ ूकाकासाहेबाांनी सरस केला आहेच, पण त्या त्रनत्रमते्त, ‘रत्नाांचे रुपाांतर’ 
या नावाने त्रलत्रहलेफया प्र्तावनेत त्याांनी भाषाांतरकलेचे जे ममग त्रवशद करून साांत्रर्तले आहे ते त्रवशषेच 
मननीय आहे. ते म्हणतात, “एिादा रुचकर त्रवचार जर घोटीव व र्ोंर्स शब्दाांत माांर्ला रे्ला तर समाजात 
चलनी नाण्याप्रमाणे चालू लार्तो. अशी त्रबलोरी काचेसारिी चमकदार वाक्ये लोकाांच्या मनात ठसतात. पण 
अपत्ररत्रचत अशा परकी भाषेतील अशा वाक्याांचे भाषाांतर करणे फार कठीण असते. तशात मूळ त्रलिाण 
रत्नाांच्या पलूैदार िड्याप्रमाणे रेिीव असेल तर त्याचे भाषाांतर त्रततकेच पलूैदार झाले तर ते उपयोर्ी. 



 

अनुक्रमणिका 
 

कारण अशा सूक्ताांची िुबी त्रवचाराांच्या र्ाांत्रभयावर व प्रसादावर त्रजतकी अवलां बनू असते त्रततकीच, सकबहुना 
अत्रधक, भाषेचा सुभर् आत्रण आफहादक चमत्कत तीवर अवलां बून असते; असे िोल त्रवचार ऐकून वाचक नुसतेच 
मांिमुग्ध न होता, त्याांच्यात िोलपणे त्रवचार करण्याची वतत्ती जार्तत झाली तरच कवीची िरी कदर 
केफयासारिे होईल.” जपानमध्ये रु्रुदेव टार्ोराांनी त्रदलेफया अशा सांदेशाांचा सांग्रह त्रचमुकफया हातपांख्यावर 
केला रे्ला आहे. 

 
काकासाहेबाांनी त्रवत्रवध वाङ्मयप्रकार नुसते हाताळलेच नाहीत तर त्या त्या प्रकाराांचे ममग, सामर्थ्यग, 

िुब्या ह्याांचा पण मौत्रलक त्रवचार केला आहे हे अशा प्र्तावना वाचताना लक्षात येते. ह्या सांग्रहातील वक्तव्ये 
अनुभतूीच्या िोलीतून वर आलेली, उदात्त आहेत तर काही रूढ वचनाांना धक्का देऊन त्रवचाराांना नवीन त्रदशा 
दाित्रवणारी आहेत. पण मुख्य म्हणजे वाळूवरील, वाऱ्याने उरू्न जाणाऱ्या फेसाप्रमाणे ती आनांद व बोधही 
देतात आत्रण म्हणनूच काकासाहेबाांना त्याांचा अनुवाद करण्याचा मोह झाला. वानर्ीदािल त्यातली एक-
दोन सूक्ते पाहा. 

 
“मी जे बोलतो त्यापैकी अधे अथगत्रवहीन असते, पण ते बोलावचे लार्ते; कारण त्याांच्या मदतीनेच 

बाकीचे अधे तुम्हाला समजणार असते.” 
 
‘केवढी नवलाईची र्ोष्ट की त्रवत्रशष्ट प्रकारच्या सुिाची वाांच्छा हीच माझ्या वदेनेचा एक अांश आहे.” 

 
इांग्रजीबरोबर सां्कत तचा व्यासांर्ही भरपूर असफयाने काकासाहेबाांनी त्याही आधाराने काही लेिन 

केले आहे. तुरुां र्ात असताना त्याांनी भततगहरीच्या शत ांर्ार, नीत्रत व वैराग्यशतकातील १०८ श्लोक त्रनवरू्न त्याांचे 
त्रवद्यार्थ्यांसाठी सद्वोधशतकम् नावाचे एक पु्तक तयार केले. दुसरे पु्तक म्हणजे र्ीतेचा १६ व्या अध्यायावर 
आधात्ररत ‘र्ीतेचे समाजरचना शास्त्र’ नावाचे पु्तक त्याांनी ससध-हैद्राबादमधील तुरुां र्ामध्ये असताना त्रलहून 
काढले, र्ीतेकरे् आत्तापयंत सामान्सयतः अध्याल्त्मक दृष्टीनेच पात्रहले रे्ले आहे, पण काकासाहेब जसे रत्रसक 
सात्रहल्त्यक होते तसेच तत्त्वज्ञ, समाजशास्त्रज्ञही होते. त्यामुळे र्ीतेतील दैवी सांपत्तीच्या वणगनात त्याांना 
नवसमाजत्रनर्थमतीला उपयुक्त असे मौत्रलक समाजशास्त्र आढळले. ते म्हणतात, “र्ीतेत जी दैवी सांपत्ती 
साांत्रर्तली आहे, त्या रु्णाांवर लोकचरण व लोकनीती जर आधारली तर समाजातील अत्रनष्ट प्रवतत्ती व दुत्ररते 
दूर होऊन साम्ययोर्, सहयोर्, सहानुभतूी व आत्मौपम्य ह्याांवर आधारलेला शाांत्रतत्रप्रय. पुरुषाथी, परा्मी 
व अध्यात्मप्रवण नवा समाज तयार होईल. अशा समाजात ्वातांत्र्य, समता, बांधुभाव, नैत्रतक सदाचार, उच्च 
आध्याल्त्मक मूफये साकार होऊ शकतील. र्ीतेत दशगत्रवलेली ही दैवी सांपत्ती हाच आयांच्या समाजशास्त्राांचा 
सकवा लोकशास्त्राांचा पाया आहे. आजच्या समाजशास्त्राने मनुष्यप्राण्याचाच फक्त त्रवचार केलेला आहे. 
मनुष्येतर प्राण्याांत्रवषयी मानवाच्या नैत्रतक जबाबदारीला ्पशग केलेला नाही. परांतु आयांचे लोकशास्त्र ह्याहून 
व्यापक आहे. सवग त्रवर्श् चैतन्सयमय आहे. म्हणून सवांत्रवषयी आपली जबाबदारी आहे. जीवनाचा त्रजतक्या 
प्रमाणात त्रवकास झालेला असेल त्रततक्या प्रमाणात या जबाबदारीचे भान येते.” 

 
या व्यत्रतत्ररक्त र्ीतेतील शांभर र्ूढ शब्दाांचा अथग आत्रण ्थलत्रनदेश याांचा कोश करण्याचे काम 

र्ाांधीजींनी सुरू केले होते. त्याचे सांपादन, त्याची सुधात्ररत आवतत्ती व ‘र्ीता रत्नप्रभा’ हे त्याचे सहदी रुपाांतर 
ही कामे काकासाहेबाांनी केली. अशा प्रकारे आांग्ल सात्रहत्य व पािात्त्य तत्त्वज्ञान याांच्या जोर्ीने सां्कत त 
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सात्रहत्य आत्रण भारतीय तत्त्वज्ञान याांचे जे आर्ळेच आकलन त्याांच्या सौंदयगपे्रमी रत्रसक वतत्तीने घर्वले आहे 
ते रमणीय व आ्वाद्य ठरले आहे. 

 
मराठीतील सांतसात्रहत्य म्हणजे त्याांची अर्दी ममगबांधातली ठेव होती. त्यातही िास म्हणजे 

तुकाराम. त्याांचे ३६ अभांर् त्रनवरू्न त्याांच्यावर रसाळ त्रनरूपण करणारे एक छोटेिानी पु्तक त्याांनी त्रलत्रहले 
आहे. िरे तर त्याांचा सांकफप ५०० अभांर्ाांचा होता, पण कायगबाहुफयामुळे त्याांना तो बाजूला सारावा लार्ला. 
प्र्तावनेत तुकारामाच्या काव्यशक्तीचे ममग साांर्नू ते पुढे म्हणतात, “समाजात वावरताना कधी क्षोभ होतो, 
त्यातून अत्रशष्ट भाषा त्रलत्रहली जाते. काही कचे्च त्रवचार, काही एकाांर्ी त्रवचार तत्कालीन समाजपत्ररल््थतीला 
अनुलक्षून माांर्ले जातात. आज ते कालबाह्य व चुकीचे वाटू शकतात. म्हणनू जेवढा भार् त्रिकालाांबात्रधत, 
सवग कफयाणकारी तेवढाच त्रनवरू्न प्रचार करावा. वदेातीलसुद्धा काही भार् आज कालबाह्य व अमान्सय 
ठरलेलाच आहे. अमुक एका मयादेपयंत सवगच धमांत मतभेदाला अवकाश असतो.” 

 
काकासाहेबाांची नजर अशी त्रनतळ, पारदशी व र्ाभ्याला पोहोचणारी होती. त्रनरूपणाच्या ओघात 

अनेक पुराण –कथा, लोककथा, वैत्रदक सांदभग, सांतकालीन तपशील, वतगमान आांदोलनाचे सांदभग, सां्कत त 
वचने, श्लोक इत्यादींचा वापर केलेला आहे. तो काकासाहेबाांच्या बहुश्रुततेचा, व्यासांर्ाचाच पत्ररपाक आहे. 
रामदासाांच्या श्लोकाांवरही त्याांनी ‘मनोबोध’ नावाने पु्तक त्रलत्रहले आहे. 

 
त्याांच्या आधात्ररत सात्रहत्याचा सवात महत्त्वाचा भार् म्हणजे त्याांनी केलेला रवींद्र सात्रहत्याचा अनुवाद 

व रसग्रहण, हा होय. रवींद्रनाथाांच्या ज्या त्रवर्श्त्रवजयी ‘र्ीताांजली’ ने त्याांना आयुष्याच्या पूवाधात भारून 
टाकले होते त्यातील त्रनवर्क र्ीताांचा भावानुवाद, रसग्रहण व त्रववचेन करणारी तीन पु्तके ‘रवींद्र मनन’, 
‘रवींद्र वीणा’ व ‘रवींद्र झांकार’ या नावाांनी त्याांनी शवेटच्या तुरुां र्वासात त्रलहून काढली. रवींद्राांच्या ‘नैवदे्य’ 
ह्या भल्क्तर्ीताांतील अनेक र्ीताांचे असेच त्रववचेन व अनुवाद त्याांनी ‘नैवदे्य’ या पु्तकात केला आहे. ह्या 
पु्तकाांच्या प्र्तावनाांतून त्याांनी रवींद्र काव्यातील वैत्रशष्ये, मौत्रलकता व प्रत्रतमात्रवलास याांची सुरेि त्रववचेन 
केले आहे. ‘रवींद्र मनन’च्या ‘पाठवणी’त ते म्हणतात, “रवींद्रनाथ भारतीय सा्ं कत तीच्या उज्ज्वल परांपरेचा 
प्रत्रतत्रनधी तर आहेतच, पण ते जार्त्रतक सां्कत तीचे वाहक आहेत. पूवगकालीन त्रवचाराांतील सांकुत्रचतता, 
प्रादेत्रशकता, पौरात्रणक सांदभांची बांधने टाळून, भारतीय अनुभतूीला त्रवर्श्भोग्य करण्याची हातोटी 
त्याांच्याजवळ होती. त्यामुळेच त्याांची कत्रवता अत्रिल मानवजातीच्या हृदयाला ्पशग करू शकली.” 

 
रवीबाबूांच्या कलाकत तीचा आ्वाद घेताना जे जीवनरह्य त्याांना उलर्र्ले ते मराठी माणसाला 

उलर्रू्न दािवाव े ह्या हेतूने त्या पु्तकाांची त्रनर्थमती झाली. आपफया जीवनसतष्टीला व अत्रभरुचीला 
त्रभर्णाऱ्या कत्रवताांची त्रनवर् करताना त्याांना तुरुां र्ातील त्याांचे एक त्रमि ‘श्री त्रशवबालक त्रबसेन’ ह्याांची मदत 
झाली. रवींद्राांच्या ‘त्रलत्रपकी’ ह्या र्द्यकाव्याच्या सांग्रहाचा काकाांनी तुरुां र्ात असताना, त्रशवबालक त्रबसेन 
ह्याांच्या मदतीने भावानुवाद केला आहे. त्यातील प्रत्येक कथा-कत्रवतेवर ्वतांि त्रनरूपण केले आहे. 
काकासाहेब ्वतः कत्रवहृदयाचे असफयाने ह्या त्रप्रय व रु्रुतुफय कवीच्या काव्याचे ममग त्याांनी सांवदेनशीलतेने 
उकलून दाित्रवले आहे. प्र्तावनेत ते म्हणतात, “रवींद्राांचा र्ूढवाद त्रकवा शुन्सयवाद आम्हाला मुळीच समजत 
नाही, असे एक-दोन नामाांत्रकत लेिकाांनी जाहीरपणे म्हटलेले आहे. पण ज्या महाराष्राला सांताांच्या 
अध्याल्त्मक अजे्ञयवादी (Mystic) परांपरेचा वारसा त्रमळाला आहे,ज्याांना बतु्रद्धग्राह्य अतींत्रद्रय सत्याच्या 
साक्षात्काराची िणिणीत वाणी ऐकायला त्रमळाली आहे त्याांना ही रवींद्राांची आत्मानुभतूी र्ूढवादी, 
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अनाकलनीय वाटू नये.” ह्या सांग्रहाच्या प्र्तावनेत रवींद्रनाथाांनी म्हटले आहे, ‘बाबाांनो, घेणेकऱ्याप्रमाणे 
माझ्या मारे् अथांचा तर्ादा लाव ूनका. आपापफया अनुभतूी व अत्रभरुचीप्रमाणे त्यातून हवा तो अथग व आनांद 
वाचकाने घ्यावा,’ त्याची आठवण देऊन काकासाहेब त्रमल््कलपणे आपफया प्र्तावनेत म्हणतात, “एवढे मोठे 
‘आर्थथक’ ्वातांत्र्य त्रमळाफयावर सांकोच का करावा? म्हणनू मी भावानुवादाचे आनांदमय काम हाती घेतले.” 

 
ह्या अनुवादातून रवींद्राांच्या काव्याचे हृद्र्त, त्यातफया सवग अथगच्छटा याांचे ्फत्रटकाप्रमाणे ्वच्छ 

दशगन घर्ते. पढेु ते त्रलत्रहतात “कारार्तहात ्वान्सतसुिाय त्रलत्रहलेले हे त्रववचेन भीत भीत रत्रसकाांपुढे 
पाठवतोय. कारण महाराष्र-रत्रसक चोिांदळ असतात. सात्रहत्यकत ती कसून तपासण्याची त्याांची परांपरा आहे. 
त्याांचा कसोटीला माझे मनन उतरेल का? अशी भीती, छे! िािीच आहे!” 

 
दुदैवाने काकासाहेबाांच्या या सवग रवींद्र सात्रहत्याचे महाराष्राने म्हणाव ेतसे ्वार्त केलेले त्रदसत 

नाही याची साक्ष कालेलकराांनी अनुवात्रदत केलेफया ह्या पु्तकाांचे प्रकाशक श्री रामदास भटकळ याांच्या 
त्रनवदेनात सापर्ते. ते म्हणतात, ‘ह्या पु्तकाांची एक आवतत्ती िपायला वीस-पांचवीस वष े लार्ली. 
‘जीवनलीला’ व ‘िेळकर पाने’ या पु्तकाांना पण थांर् प्रत्रतसाद लाभला. त्यावरून पु्तकाचे मोल आत्रण 
त्याला त्रमळणारा प्रत्रतसाद यात त्रकती तफावत असते हे प्रत्यक्ष त्रशकलो.” 

 
ज्याला पूणगपणे अनुवाद म्हणता येईल असे आणिी एक पु्तक म्हणजे रवींद्राांच्या ‘मालां च’ 

(पुष्पवात्रटका) ह्या रमणीय कादांबरीचा अनुवाद होय. हा अनुवाद त्याांनी त्रवर्श्भारतीला अपगण केला आहे. ह्या 
कादांबत्ररकेत मनुष्य्वभावाची र्हराई, सुष्टदुष्ट प्रकत त्रतत्रवकत तीचे अटळ त्रमश्रण, त्यातून त्रनमाण होणाऱ्या 
रु्ांतारु्ांती, ओढाताण याांचे सुांदर दशगन घर्त्रवले आहे. शवेटी त्रतचे रसग्रहण पण काकासाहेबाांनी केले आहे. 
काकासाहेबाांनी हाताळलेला शवेटचा लत्रलत वाङ्मयप्रकार म्हणजे त्याांचे ‘आत्मपर लेिन.’ ह्यात, त्याांनी 
त्रलत्रहलेले आत्मत्रनवदेन ‘्मरणयािा’, त्याांच्या र्ायऱ्या, पिे इत्यादींचा समावशे होतो. पैकी सवात महत्त्वाचे 
पु्तक म्हणजे त्याांची ‘्मरणयािा.’ व्तुतः याचे लेिन दोन भार्ाांत झाले. पत्रहफया भार्ात वयाच्या १८ व्या 
वषापयंतचा आपला प्रवास काकासाहेबाांनी नोंदत्रवला आहे. दुसऱ्या भार्ात उत्तरायुष्याची सां्मरणे आहेत. 
 

पत्रहफया भार्ात आपफया बालपणीच्या ठळक आठवणी काकासाहेबाांनी अत्रतशय रसाळपणे व 
त्रमल््कलपणे त्रटपफया आहेत. माि या बालपणीच्या प्रसांर्ाांच्या त्रनिळ आठवणी नाहीत तर बालमनाला 
भोवतालच्या जर्ाचे ज्ञान हळूहळू कसे होत जाते याचे अत्रतशय सूक्ष्म, मजेशीर दशगन त्यातून घर्ते. 
बालपणीची त्रनव्याज त्रवचारपद्धती, ्वतांि तकग पद्धती काकासाहेबाांनी नेमकेपणाने रांर्वनू बालमनाचे एक 
जर् आपफयापुढे उभे केले आहे. ती रु्जरातीतील एक लक्षणीय कत ती मानली जाते. त्यात असाधारण प्रसांर् 
नसूनही भतूकालाच्या हळुवार त्रनरूपणाने वाचक त्रतच्याशी तदू्रप होतात. नमग त्रवनोदाचा ्पशग असलेली ती 
एक हृदय्पशी कलाकत ती आहे. ह्या पु्तकात्रवषयी सहदीतील एका लेत्रिकेने त्रलत्रहले आहे, म्हणतात, 
“्मरण यािा”. ‘शामची आई’ ही दोन पु् तके वाचताना माणूस त्यात हरवनू जातो. जुन्सया सहदू कौटुांत्रबक 
जीवनातील मांर्लमय व सहज वातावरण र्ो्यापुढे तरळत राहते. त्यात जावसेे वाटते. मारे् जाता येत नाही 
तर त्रनदान ते पु्तकरूपाने असेच जतन केले पात्रहजे. वरील पु्तके आपफया मातीचा मोहक, मांद, सुवास व 
त्याचे र्मक त्रवसरू देत नाहीत.” 
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अशा आत्मपर त्रलिाणाचे महत्त्व साांर्ताना काकासाहेब म्हणतात, “त्रवद्यार्थ्यांचा सांकोच दूर करून 
त्याांना बोलते करायचे असेल, आत्मपरीक्षण करायला लावायचे असेल तर एक महत्त्वाचे साधन म्हणजे 
मोठ्याांनी आपफया बालपणाच्या आठवणी, आपफया चुका, आपफया िोड्या, या सवांचे प्राांजळ त्रचिण 
त्याांच्यासमोर ठेवाव.े ते वाचनू त्याांना त्रवर्श्ास वाटतो की चुका, अज्ञान तर मोठ्याांजवळपण होते. त्यातून ते 
मोठे झाले. तेव्हा आपणही मोठे बनू शकू.” आणिीही एक प्रयोजन काकासाहेब पु्तकाच्या प्र्तावनेत 
साांर्तात, म्हणतात, ‘हे पु्तक वाचून लोक मला ओळिण्यापेक्षा ्वतःला अत्रधक ओळिायला त्रशकतील व 
अत्रभव्यक्ती करायला त्रशकतील.” 

 
काकासाहेबाांची ‘्मरणयािा’ हे उत्रद्दष्ट नक्कीच पूणग करू शकेल, काकासाहेबाांचे एक ्नेही, 

अहमदाबादच्या झेत्रवयसग महात्रवद्यालयातील त्रवद्वान र्त्रणतज्ञ, फादर वॉलेस याांचा काकासाहेबाांच्या तीन-
चार पु्तकाांत्रवषयीचा अत्रभप्राय अत्रतशय बोलका असफयाने नोंदत्रवण्याचा मोह होत आहे.’रु्जरात’ही फादर 
वॉलेस याांनी आपली कमगभमूी ठरत्रवफयावर त्याांना रु्जराती भाषा त्रशकणे अपत्ररहायग होते.ते म्हणतात, 
‘रु्जराती त्रशकण्याच्या प्रयासात ‘्मरणयािा’ हातात आली. वाचू लार्लो तर लक्षात आले की, माझे लक्ष 
शब्द, वाक्यरचना, म्हणी वरै्रेऐवजी, त्यात रेिाटलेफया व्यल्क्तत्रचिाांनी आकर्थषत झाले होते. एका 
प्रतीकात्मक सां्कारी सहदू कुटुांबाचे मला त्यात दशगन झाले. िरे साांर्ायचे तर भारताच्या आत्म्याचे प्रथम 
दशगन मला त्रतथेच घर्ले. भारताचा इत्रतहास, सां्कत ती, धमग, रीत्रतत्ररवाज, सण, याांत्रवषयी िूप वाचले होते; 
पण वक्त्याचे भाषण व त्याच्याशी केलेफया त्रजव्हा्याच्या र्पपार्ोष्टी यात त्रकती अांतर असते! ्मरणयािा 
वाचताना मला र्पपाांचा आनांद त्रमळाला आत्रण त्या र्पपा सुद्धा त्रकती सरळ, मोहक व हृदय्पशी होत्या! हे 
वाचून सहदू धमात्रवषयी िरा आदर वाटला तसेच भारत देशात्रवषयी िऱ्या ममतेने मी माझ्या कायात तन्समय 
झालो. भारतरूपी मांत्रदराच्या र्भगर्तहाचे द्वार उघरू्न देण्याचे श्रेय या छोया पुल््तकेलाच आहे. भारताचा 
पत्ररचय, भरू्ोल, पाठ्यपु्तके, मानत्रचिे व थोर्ाफार प्रवास यातूनच झाला होता, पण नद्याांचा ्नेह, 
त्रहमालयाची साधना, भटकां तीचा आनांद हे सारे काकासाहेबाांच्या प्रवासवणगनानेच त्रदले. उत्सव व सणाांची 
वणगने वाचली होती. काही सण पात्रहलेही होते; परांतु सण त्रजवांत झाले, ‘त्रजवांत व्रतोत्सवा’तूनच!’ 

 
काकासाहेबाांचे दुसरे आत्मपर पु्तक म्हणजे त्याांची र्ायरी. त्याांच्या शब्दात ‘वासरी’ हे पण त्याांनी 

दोनदा त्रलत्रहलेली आहे.पत्रहली र्ायरी रु्जरातीत आहे आत्रण १९७१ साली त्रलत्रहलेली दुसरी र्ायरी मराठीत 
आहे. त्रतचे नाव आहे ‘आांतरजर्ातील यािा.’ त्रतच्या प्र्तावनेत ते म्हणतात, “्वतःचेच त्रवचार बऱ्याच 
काळानांतर तट्थपणे वाचण्यात एक प्रकारचा आनांद असतो. त्यामुळे जीवन सचतनदेिील शुद्ध आत्रण समतद्ध 
होऊ शकते. चुका टाळता येतात.” त्याांच्या सचतनाचे, त्रनरीक्षणाचे उत्तम नमुने त्याांच्या या वासरीतही 
सापर्तात. त्यात त्याांचे आांतत्ररक जीवन प्रत्रतसबत्रबत झाले आहे. त्रतथे केवळ त्रदवसभरात काय केले याचा 
तपशील नसून त्रदवसभर व्याख्यान, लेिन, चचा, र्पपा याांतून जे सचतन झाले असेल त्याचे सार त्रलत्रहले 
आहे. 

 
काकासाहेबाांचा त्रतसरा आत्मपर लेिनाचा आत्रवष्कार म्हणजे, त्याांचे पि-सांग्रह. आतापयंत त्याांचे 

तीन पिसांग्रह प्रत्रसद्ध झाले आहेत. त्या त्या सांग्रहाांना प्र्तावना त्रलत्रहताना, काकासाहेबाांनी पि-
सात्रहत्यात्रवषयीची आपली भतू्रमका ्पष्टपणे माांर्ली आहे. ‘सपे्रम वांदेमातरम्’ या पािाांच्या सांग्रहाच्या 
प्र्तावनेत ‘िुलासा’त-ते म्हणतात, “पिे छापण्यापूवी सांपादन व्हायला हव.े त्रविुरलेफया पिाांचा काल्म 
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साांभाळायला हवा. दुबोध त्रठकाणी तळटीप त्रदली पात्रहजे. प्रसांर् असतील तर ते त्रव्ताराने समजावले 
पात्रहजेत. उल्लते्रिलेफया व्यक्तींची उपयोर्ी असफयास मात्रहती त्रदली पात्रहजे. सांपादन म्हणजे हे हवचे.” 

 
सात्रहत्यप्रकार म्हणून त्रकत्येक लोक पिाांच्या रूपाने त्रनबांध, वणगने, र्ोष्टी त्रलत्रहतात. ही पिे िरीिुरी 

नसून तो एक धारण केलला वषे असतो. हा सात्रहत्यप्रकार सौंदयांच्या दृष्टीने टाकाऊ नाही. सात्रहत्य म्हणनू 
त्याची कदर झालीच पात्रहजे. पण िरीिुरी पिे हा त्रवश्रब्ध वातालापाचा प्रकार आहे. अशा पिाांमध्ये 
सात्रहत्याची रसत्रसद्धी नसते. जीवनर्त सांबांधाांची केवळ पारमार्थथकताच असते.लेिक सात्रहल्त्यक असेल तर 
अशा पिाांतही लेिनरु्ण चमकून जातात. बऱ्याच काळाने वाचणाऱ्याला त्यात सामात्रजक पत्ररल््थतीचे 
प्रत्रतसबबही त्रदसेल, पण िऱ्या पिाचे ्वाभात्रवक आकषगण ऐत्रतहात्रसक व सात्रहल्त्यक नसून जीवनत्रवषयकच 
असते. 

 
काकासाहेबाांची पिे ही दुसऱ्या प्रकारची असून त्यातून त्याांचे मन, त्याांची ध्येयत्रनष्ठा, पि त्रलत्रहलेफया 

व्यक्तीशी असलेले त्याांचे कमी-अत्रधक र्त्रहरे नाते इत्यादींचे दशगन घर्ते. या पिसांग्रहाच्या सांपादनावर त्याांनी 
हात त्रफरत्रवलेला असला तरी या ्वतःच्या सांपादनात्रवषयी ते फारसे समाधानी रात्रहलेले 
नाहीत.उत्तरायुष्यात, पुांर्त्रलकजी कातर्रे् ह्या र्ाांधी-अनुयायी पिलेिकाच्या ‘अनुग्रह’ या पिसांग्रहावर 
अत्रभप्राय देताना ‘पिसांग्रह’ ह्या सात्रहत्यप्रकारात्रवषयी, मार्थमक त्रनवदेन काकासाहेबाांनी केलेले आहे ते 
त्याांच्याच शब्दाांत वाचाव;े “मी आतापयंत माझ्या पािाांचे तीन सांग्रह प्रकात्रशत होऊ त्रदले. माझ्या कफपनेप्रमाणे 
माझे सांपादन याथायोग्य होते, पण त्यानांतर इांग्रजी, मराठी, सहदी, आत्रण रु्जराती असे त्रवत्रवध पिसात्रहत्य 
अवलोत्रकले. आत्रण आता वाटते की सांपादनाची माझी दृष्टी बरीच कच्ची होती. वाचकसमाजावर ओझे होणार 
नाही, सात्रहत्यके्षिात त्रनष्कारण र्दी होणार नाही आत्रण पािाांशी सांबांध असलेफया व्यक्तींचा पत्ररचय यथाथग 
होईल, हे तीन हेतू साधण्याला उच्च अत्रभरुची आत्रण अनुभवी दृष्टीच असावी लार्ते.” 

 
काकासाहेबाांचे हे प्राांजल व मार्थमक त्रनवदेन ह्या सात्रहत्यप्रकाराच्या ् वरूपावर पुरेसा प्रकाश टाकणारे 

आहे. पिसात्रहत्याकरे् पाहण्याची वाचकाांची वतत्ती ही कशी सुसा्ं कत त असावी ह्याचे पण मौत्रलक भान 
काकासाहेबाांनी आपफया ‘वात्सफयाची प्रसाददीक्षा’ या पु्तकाच्या प्र्तावनेत जारे् केलेले आहे. 

 
अशा तऱ्हेने सकस, त्रवपलु व त्रवत्रवध प्रकारचे लत्रलत अनुवात्रदत सात्रहत्य काकासाहेबाांनी त्रलत्रहले 

असून त्याांद्वारे र्ाांधीवाद्याांच्या ‘रुक्षर्ांभीर’ अशा सवगसामान्सय प्रत्रतमेला छेद देणारी ्वतःची ‘रत्रसक व 
सौंदयगवादी’ अशी अपवादात्मक श्रीमांत प्रत्रतमा उभी केलेले आहे. 
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९. 
रै्वचाणरक साणहत्य 
 

काकासाहेबाांची लत्रलत सात्रहत्यत्रनर्थमती आनांद हे एकमाि प्रयोजन असलेली, सांख्येने मयात्रदत 
आत्रण सात्रहत्यरु्णाांनी समतद्ध अशी आहे. थोर्से ह्या उलट त्रचि काकासाहेबाांच्या ‘वैचात्ररक त्रनबांधाां’चे त्रदसते. 
सांख्या त्रवपलु, प्रयोजन प्रबोधनाने भारलेले आत्रण वैचात्ररकतेचा प्रचांर् पैस लाभलेले असे हे त्रनबांध आहेत. ह्या 
दोन प्रकाराांतील वैत्रशष्यभेद साांर्ताना एक रु्जराती समीक्षक त्रलत्रहतात, ‘त्रनसर्ावरील लत्रलतत्रनबांध हे 
काकासाहेबाांच्या सजगक सांभाराचे ‘आरण्यकपवग’ आहे व वैचात्ररक त्रनबांध हे ‘उद्योर्पवग’ आहे.’ ्वतः 
काकासाहेब म्हणतात “त्रनव्वळ चवीसाठी म्हणून आयुष्यात जसा कधी आहार केला नाही,देहपोषणासाठीच 
केला,तशीच केवळ करमणकुीसाठी माझी लेिणी कधी त्रशणवली नाही. समाजाला नव ेज्ञान, नव ेत्रवचार 
द्यावते हीच माझी पे्ररणा होती.” 

 
ह्याच पे्ररणेतून त्याांनी उदांर् वैचात्ररक लेिन केले. मानवी जीवन उित, सुांदर,सतजनशील व पुरुषाथी 

कसे होईल ह्याचा मार्ोवा घेण्यात त्याांनी आपले सवग जीवन व्यतीत केले. ह्या अथाने ते जीवनकें द्री त्रवचारवांत 
होते. 

 
काकासाहेब त्रशक्षक होते. त्रशक्षणतज्ज्ञ होते, पिकार होते, सतजनशील लेिक होते, र्ाांधीत्रवचाराांचे 

भाष्यकार होते, ्वदेशीचे उद्र्ाते होते, सत्र्य ्वातांत्र्यसैत्रनक होते,उत्तम कलात्रववचेक होते.त्रवनोबाजी 
म्हणतात त्याप्रमाणे ‘ते काय होते ह्याच्यापेक्षा ते काय नव्हते हाच प्रश्न आहे.त्रशवाय ते जे होते ते उत्तम होते. 
पण या साऱ्या पलूैां पेक्षा त्याांचा ‘सचतक काकासाहेब’ हा पलूै सवात आकषगक होता. जीवनातील एकही अांर् 
असे नसेल की काकासाहेबाांनी त्यात्रवषयी सिोल सचतन केले नसेल आत्रण नव्या पत्ररपे्रक्ष्यातून त्याला 
मौत्रलकता प्रदान केली नसेल. सूक्ष्मात्रतसुक्ष्म व िोलातील िोल जीवनरह्याचे सहजपणे आकलन 
करण्याची व साध्या सरळ शब्दाांत त्याचे त्रनरूपण करण्याची त्याांची क्षमता अदु्भत होती.’ 

 
त्याांच्या बऱ्याच पु् तकाांच्या शीषगकाचा प्रारांभ ‘जीवन’ ह्या नावानेच होतो. उदा. ‘जीवन-त्रवकास’, 

‘जीवन-भारती’, ‘जीवनसां्कत ती’, ‘जीवनव्यव्था’, ‘जीवनयोर्’, ‘जीवन-त्रवहार’, ‘जीवनसचतन’ इत्यादी. 
ह्या दृष्टीने ते ‘जीवनऋषीच’ होते. त्याांच्या ह्या प्रचांर् सात्रहत्यसांपदेत पिकार काकासाहेबाांचे योर्दान फार 
मोठे आहे. ‘नवजीवन’ पासून सुरुवात करून अनेकानेक वतत्तपिातून अनेक त्रवषयाांवर त्याांनी सचतनात्मक व 
प्रबोधनात्मक लेिन केले आहे. ह्या पद्धतीच्या लेिनामुळे त्यात ‘्फुट’ ता येणे अपत्ररहायग होते. तशात 
त्याांच्या वतत्तीची पण एक मयादा होती असे श्रीपाद जोशी साांर्तात. ते म्हणतात, ‘काकासाहेब र्ाांधी 
पत्ररवारातले असले तरी त्याांचा मूळ सपर् सात्रहत्य-सांर्ीत-कला ह्यात रमणारा. ह्यामुळे त्रशक्षणासारिा 
वैज्ञात्रनक त्रवषयातही त्याांचे त्रवचार शास्त्रापेक्षा काव्यात्मकतेकरे् अत्रधक झुकतात.एिादा त्रवषय घेऊन 
शास्त्रशुद्ध पद्धतीने त्याचे सवांर्पत्ररपूणग त्रववचेन करण्याची सवय त्याांच्या प्रत्रतभासांपि मनाला नाही. त्यामुळे 
त्याांचे बहुतेक लेिन ्फुट ्वरूपाचे रात्रहले.’ 

 
काही प्रमाणात हे म्हणणे िरे असले तरी काकासाहेबाांच्या लेिनात त्रवचाराांची मौत्रलकता 

असफयामुळे हे ्फुट लेिनही मोलाचे ठरले आहे. त्याांचे त्रवषयवार सांकलन करून ग्रांथ प्रत्रसद्ध करण्यात 
आले आहेत. ‘जीवन त्रवकास’ हा त्रशक्षणत्रवषयक, ‘जीवन भारती’ हा सात्रहत्यत्रवषयक, ‘जीवन सां्कत ती’ हा 
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सामात्रजक सम्या व सामात्रजक बाांधणीत्रवषयक, ‘जीवनयोर्’ हा धमग व तत्त्वज्ञानात्मक प्रश्नाांचा सवांर्ीण 
ऊहापोह करणारा, असे हे ग्रांथ आहेत. ह्याांपैकी सामात्रजक प्रश्नाांचे त्रवश्लेषण करणाऱ्या लेिाांची अनेक 
सांकलने मराठीत अनुवात्रदत झालेली आहेत. वयाच्या ८४ व्या वषी त्रलत्रहलेफया ‘जीवनयोर्’ ह्या पु्तकात 
सततच्या सचतनाने ते कुठवर जाऊन पोहोचले होते याचा प्रत्यय त्रमळतो आत्रण त्याांची प्रिर जीवनत्रनष्ठा पण 
झळकून जाते. 

 
ते म्हणतात “आत्म्याचा शोध हा जीवनातील सवगश्रेष्ठ शोध आहे. पण ते काही सांपूणग जीवन होऊ 

शकत नाही.अत्तरात फुलाचे सारसवग्व आहे. पण अत्तर म्हणजे फूल नव्हे. सुभर् आकत ती, ताजेपणा, 
कोमलता, रांर्, सुर्ांध ह्या सवांबरोबर क्षणजीत्रवत्व त्रमळून फूल बनते. ह्या फुलाचा आनांद अत्तर देऊ शकत 
नाही. तद्वत नुसत्या आत्म्याचा शोध जीवनसवग्व होऊ शकत नाही. ‘सार’ महत्त्वाचे िरे, पण त्यात 
जीवनाची त्रकतीतरी सूक्ष्म व चैतन्सयमय तत्त्वे नष्ट होऊन जातात; म्हणूनच जीवनाचा आ्वाद घेत त्यातूनच 
सारापयंत पोहोचले पात्रहजे. 

 
अध्याल्त्मक उदात्तत्ता व जीवत्रनष्ठा, कफपनारमणीयता व बुत्रद्धर्म्यता ह्याांचे मधुर रसायन असलेली 

ही काकासाहेबाांची जीवनदृष्टी वाचकाांच्या मनावर ्वतांि ठसा उमटवते. सां्कत तीने माणूस पशुपातळीहून वर 
जातो. ही सां्कत ती म्हणजे काय? ती कशी घर्ते? काय साांर्ते, कालानुरून ती कशी त्रवकत्रसत व्हावी, 
भतूकालीन वारसा पुरुषाथी वतगमानकाळात कसा रुजवता येईल, की जेणेकरून भत्रवष्यात समतद्ध पीक हाती 
येईल. ह्यासांबांधीचे सचतन करणाऱ्या ‘जीवनव्यव्था’ ह्या ग्रांथाला १९६६ मध्ये सवोत्तम पु्तकाचा पुर्कार 
सात्रहत्य अकादमीकरू्न त्रमळाला. काकासाहेबाांचे ही रु्जराती वाङ्मयाची सेवा पाहून समीक्षक ‘सुांदर’ 
म्हणतात, ‘रु्जराती सात्रहत्यातील ते एक महदाियग ठरले आहेत. रु्जरातने त्याांना आपले मानले. त्याची 
त्याांनी अशी फेर् करून रु्जरात व रु्जराती वाङ्मयाला उपकत त करून ठेवले आहे.’ 

 
ह्यानांतरचे त्याांचे महत्त्वाचे पु् तक म्हणजे ‘धमोदय’. भारतवषातील आध्याल्त्मक साधना ज्या वदे, 

उपत्रनषदे, र्ीता, ब्रह्सूि, सांतसात्रहत्य ह्याांतून त्रवकत्रसत झालेली आहे त्याच परांपरेत काकासाहेबाांचे 
व्यल्क्तत्व फुलले आहे. ते म्हणतात “प्राचीन सात्रहत्याच्या अभ्यासातून, प्रत्येक त्रपढीत त्रवकत्रसत होत रे्लेफया 
सां्कत तीचा अभ्यास करताना, मला नवी धमगदृष्टी आली. वतगमानातील आपफया ध्येयाची त्रदशा सापर्ली. 
इतकेच नव्हे तर भत्रवष्याची अांधुक कफपना आली. परांपरा म्हणजे केवळ भतूकालीन आदशांना त्रचकटून राहणे 
नव्हे. परांपरा पाळणे म्हणजे जुन्सया इमारतीवर नव ेमजले उभे करणे आत्रण त्या उांचीवरून दूरवर पाहण्याची 
शक्यता कमावणे, हेच होय. परांपरेचा अथग, सांशोधन व पत्ररवतगनाचा ्वीकार करणारा अिांर् स्त्रोतच होय.” 
अशी भतू्रमका असफयाने जुन्सया सां्कत तीतील चाांर्फया र्ोष्टी वतगमान जीवनाच्या सांदभात ते अशा वरे््या तऱ्हेने 
समजावनू देतात की जुने मोरू्न काही नव े साांर्ताहेत हे लक्षातही येत नाही. “जुन्सया कलेवरात नवीन 
प्राणतत्त्व ओतले पात्रहजे.म्हणजे नव े चैतन्सय वाढू लार्ते व जुने कलेवर नव्याच्या मार्णीनुसार अपोआप 
बदलत जाते.” ह्यालाच काकासाहेब ‘जीवन त्रवकास’ असां म्हणतात. 

 
काकासाहेबाांच्या जीवनासांबांधीच्या सवगच सचतनाला एक कें द्रीय आधारकफपना आहे व ती म्हणजे 

‘धमग’; पण काकासाहेब ‘धमग’ हा शब्द व्यापक अथाने वापरतात. जर्ातील सवग सां्कत ती धमगप्रधानच आहेत. 
सां्कत तीला पे्ररणा देणाऱ्या नवनवीन जीवनदृष्टी ह्याांनासुद्धा एक प्रकारे धमगच आहेत. त्रवज्ञानाने त्रदलेली नवी 
जीवनदृष्टी, साम्यवादी जीवनदृष्टी, ह्याांनासुद्धा ते एक जर्वादी धमगच मानतात. ईर्श्रत्रवषयक वा 
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चमत्कार्वरूप अनुभव ह्याांना लोक धमानुभव मानतात. पण काकासाहेबाांच्या मते ज्या अनुभवाांनी हृदयाचा, 
आत्म्याचा त्रवकास होतो, व्यल्क्तत्व उांचावते, ऐांत्रद्रयसुिाची लालसा सोरू्न माणूस उदात्त होत जातो, ते 
धार्थमक अनुभव होत. त्याांच्या ‘धमोदय’ पु् तकात त्याांची ही धमगत्रवषयक नवी सांकफपना व धमानुभवाची 
सां्मरणे आली आहे. फार पूवी म्हणजे १९३४ साली सहर्लग्याच्या तुरुां र्ात असताना, त्याांनी सामात्रजक 
प्रश्नाांत्रवषयी व धमात्रवषयी जे सचतन केले त्यावर आधात्ररत एक पु्तक ‘सहर्लग्याच्या प्रवास’ त्रलत्रहले आहे. 
त्यात िेरे्र्ावाचे उपेत्रक्षत प्रश्न, आश्रमत्रशक्षण पद्धती, परलोकत्रवषयक व्यवहायग ्पष्टीकरणे, र्ीताचचा इ. 
त्रवषय आले आहेत. ह्यातील कोणतेही त्रववचेन वरील ग्रांथाांइतके पत्ररपूणग नाही. तरी पुरेसे त्रदशासूचक आहे. 

 
महाराष्राला काकाांची मात्रहती वतगमानपिाांवरूनच थोर्ीफार आहे. त्याांच्या त्रवचाराांची, त्रवचार 

करण्याच्या पद्धीतीची, सिोल दृष्टीची आत्रण तत्त्वत्रनष्ठेची ओळि महाराष्रातील र्ाांधीवादी 
कायगकत्यांनासुद्धा नाही. म्हणून ती करून देण्यासाठी ह्या पु्तकाला त्याांचे रु्रु्वरूप व त्रटळकाांचे अनुयायी 
‘र्ांर्ाधरराव देशपाांरे्’ ह्याांनी प्र्तावना त्रलत्रहली आहे. ते म्हणतात, ‘आपफया सवग चळवळी आपफया माततभाषेत 
साध्या व सोपया शब्दाांत चालवनू लोकमान्सयाांनी, ्वराज्य हे वा्तत्रवक र्ोरर्त्ररबाांकरता व िेड्यापाड्यातील 
लोकाांकत्ररता आहे हे त्रशकवले. त्याच त्रशकवणकुीला काकासाहेबाांनी र्ाांधीत्रवचाराांनी उत्कट व त्रव्ततत रूप 
देऊन, तरुणाांना ग्रामत्रहताची पे्ररणा त्रदली आहे.’ 

 
दुसऱ्या भार्ात ‘महाभारताची आ्वाद’ हा एक फार सुांदर लेि आहे. त्यात महाभारताचे सुरेि 

त्रवश्लेषण केलेले आहे. त्यात ते म्हणतात, “आयगभव्य रामायण त्रवणामधुर आहे. तर महाभारत मेघर्ांभीर 
वाटते.” कत ष्णात्रवषयी काकासाहेब म्हणतात, “धमाच्या त्रसद्धान्सताांच्या मुळाशी जाऊन, तत्त्वाथाच्या पालनाथग 
शब्दाथाच्या त्रवरुद्ध कसे जाव ेलार्ते याचा श्रीकत ष्णाांनी अभ्यास केला असावा. ्वतःचे बतु्रद्धसवग्व िचूगन 
त्रवद्वानाांनी बचाव केफयात्रशवाय श्रीकत ष्णाच्या एकाही कत त्याची योग्यता समजायची नाही.” धततराष्रात्रवषयी ते 
म्हणतात, “चत्ररित्रचिणामध्ये भारतकाराांचे सवग वैभव धततराष्राला रांर्त्रवण्यात िचग झाले आहे. हा आांधळा 
राजा काही करत नाही. सवांचे केवळ ऐकतो. तरीही प्रथमपासून शवेटपयंत याला आपफया नजरेसमोरून 
दूर करणे शक्य नाही. पावलोपावली ह्या दैवाची महती तो र्ातो त्या दैवाची प्रत्यक्ष मूतीच असा हा राजा आहे. 
सवग जाणनू उमजून दैव जसे आांधळे असते तसाच हा धततराष्र आहे... हॅम्लेटप्रमाणे तो क्षीणसांकफप आहे.” 
ह्याच भार्ात शुद्ध इ्लामधमग, सहदुधमातील अवतारवाद, पारलौत्रकक जीवन वरै्रे सांकफपनाांचेसुद्धा त्याांनी 
व्यावहात्ररक भतू्रमकेवरून, पण रसाळ त्रववचेन केले आहे. काकाांची भाषा तात्रत्त्वक, पण सोपी आहे. एिाद्या 
त्रवषयाच्या बुर्ाशी नेऊन जबाबदारीने त्रवचार करावयास लावण्याचे सामर्थ्यग त्रतच्यात आहे. 

 
ह्या व्यत्रतत्ररक्त त्याांची आणिी दोन सचतनात्मक, पण त्रचत्तवधेक पु्तके आहेत. एक ‘परमसिा 

मतत्यू’ व दुसरे ‘त्रजवांत व्रतोत्सव’. 
 

र्ाांधींजींच्या साबरमती आश्रमात असताना वळे त्रमळाला की ते भोवतालच्या त्रवशाल पत्ररसरात 
कुतूहलाने िूप सहर्ायचे. त्यावळेी त्याांना आश्रमाच्या उत्तरेकर्ील साबरमती तुरुां र्ाच्या सभतीपफयार् व 
दत्रक्षणेकर्ील दुधेर्श्राच्या ्मशानापलीकरे् काय आहे ह्याचे िूप कुतूहल वाटे. पत्रहफया प्रश्नाचे उत्तर 
लवकरच सापर्ले व त्यावर त्याांनी ‘उत्तरेकर्ील सभती’ हे सुांदर अनुभवकथात्मक’ पु्तक त्रलहले. 
दुसऱ्याच्या उत्तराच्या आांतत्ररक शोधातून त्याांना जे र्वसले ते त्याांनी ‘परमसिा मतत्यू’त नोंदवले आहे. 
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मतत्यूचे रह्य, मतत्यूचे ्वरूप, ्वचे्छामरण, अनायास मरण, मरणदान, मरणाची तयारी अशा 
मतत्यूच्या अनेक पैलूां त्रवषयी काकासाहेबाांनी ह्या पु्तकात त्रलत्रहले आहे. ते म्हणतात, “मतत्यू हे जीवनाचे अटळ 
सत्य आहे. त्याला त्रवसरून माणूस जर्ू लार्ला तर ते पशूचे जर्णे होय. मुत्यूच्या जात्रणवते जर्तानाच माणसू 
जीवनाचा अथग शोधू शकतो. उत्कटपणे जरू् शकतो. उत्कटपणे जर्णे हेच िरे जर्णे होय. मरणाला त्रभऊन 
सशासारिे पळत राहणे शोभादायक नाही. मरण येईपयंत त्याच्या ् वार्तासाठी, अथगपूणग जर्ण्याचा फुलाांचा 
हार तयार झाला पात्रहजे.” हीच पे्ररणा देण्यासाठी त्याांनी हे मतत्युचे तत्त्वज्ञान माांर्ले आहे. ्वतः काकासाहेब 
असेच जीवन जर्ले व तसेच शाांतपणे मतत्यूला सामोरे रे्ले. त्याांनी ‘उत्तरेकर्ील सभती’च्या प्र्तावनेत 
साांर्ूनही ठेवले होते, “िेळ सांपफयावर भाांर्णां-सबर्णां झाली तरी, मुलां  िेळाबद्दल आनांद व कत तज्ञताच 
अनुभवतात. ही दुत्रनया सोरू्न जाताना मी पण तशाच आनांद व कत तज्ञतेच्या भावनेने जाईन.” 

 
 काकासाहेब आत्महत्येला माि जीवनद्रोह मानतात. म्हणनूच सानेरु्रुजींची नैराश्यग्र्त आत्महत्या 

त्याांना त्रभिेपाणाची व पराभतू मनोवतत्तीची वाटली. आपफया अपरोक्ष ह्या पराभतू मतत्यूवर आपफया सहकाऱ्याने 
आपफया ‘मांर्लप्रभात’मध्ये लेि त्रलत्रहला, म्हणनू ते नाराजही झाले होते. तथात्रप ्वचे्छामरणाचे ते पुर्कते 
होते. व्यात्रधग्र्त, उपयोर्शून्सय वा जीवनहेतू सफल झालेफया जीवनाची ्वचे्छेने समापती करण्यात त्याांना 
काहीच हरकत त्रदसत नाही. तहानलेफयाला पाणी देणे, आजाऱ्याला औषध देणे, भ्यालेफयाला अभयदान 
देणे, ह्याच दृष्टीने, ज्याच्या जर्ण्याला यल्त्कां त्रचत अथग उरला नाही अशा रोग्याला मरणदान देणे हे सेवचेेच 
अांर् आहे असे ते म्हणतात. 

 
अशा तऱ्हेने मतत्यूत्रवषयक अनेक प्रश्न उपल््थत करून त्याला त्याांनी जी उत्तरे शोधली आहेत ती फार 

माननीय आहेत. याबाबत रवींद्र केळेकर म्हणतात की, ‘मतत्यूत्रवषयी इतके सिोल सचतन करणारे दुसरे 
पु्तक त्रवर्श्सात्रहत्यातही सापर्णे दुर्थमळच आहे. ह्या पु्तकाची अपगणपत्रिका पण समपगक व कफपक अशी 
आहे. 

 
“अत्यांत आदराने आत्रण नम्रपणे— युवा नत्रचकेतास, ज्याांचे ्वतः मतत्यूच्याच तोंरू्न त्याचे रह्य 

ऐकले आत्रण ते त्रमळवलेही.” 
 
आजची लां पट सां्कत ती ही अपूणग सां्कत ती आहे असे काकासाहेब साांर्तात. त्रतच्या जार्ी मतत्यूला 

जीवनाची कत ताथगता मानणारी पूणग सां्कत ती लवकरच यावी ही त्याांची इच्छा होती. त्याांना वाटे, “परा्म जर 
जीवनाचा अकग  असेल तर उपशम, शाांती जीवनाचा सुर्ांध आहे. ज्या जीवनात सांतोष, कफयाणकात्ररता याांचेच 
तरांर् असतील असे जीवन समाजासाठी त्रहतकार ठरते. अशा जीवनाला मतत्यू हा ‘प्र्थाना’साठी आवश्यक 
असा त्रवरामच वाटेल.” 

 
आणिी एका छोयाशा पलु््तकेचा उल्लिे केफयात्रशवाय काकाांच्या सचतनशील वैचात्ररक लेिनाला 

पूणगत्रवराम देता येणार नाही आत्रण ते पु्तक म्हणजे ‘त्रजवांत व्रतोत्सव’ ही छोटी पुल््तका. समात्रजक जीवनात 
सणाांना असाधारण महत्त्व आहे. ह्या सणाउत्सवाांतून समाजाची साा्ं कत त्रतक अत्रभव्यक्ती होत असते. अनेक 
सणाांआरू्न भारताचा इत्रतहास र्ोकावत असतो. अशा सणाांचे ऐत्रतहात्रसक महत्त्व काय? आज त्यातील 
कोणते सण त्रटकवण्यालायक आहेत, ते कसे साजरे करावते, नव ेकोणकोणते सण सुरू करावयास हवते 
इत्यादीचे मौत्रलक व रत्रसक त्रववचेन ह्या पुल््तकेत काकासाहेबाांनी केले आहे. ह्या पु्तकाचे सहदी, मराठी, 
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मफयाळम् भाषेतही अनुवाद झाले आहेत. ते म्हणतात, “हे पु्तक वाचून वाचकाला, भारतातील प्राांतीय भेद 
त्रकती वरवरचे आहेत, भेदतत्त्व ेत्रकती पत्ररत्रमत व अफपजीवी आहेत, ह्या क्षणजीवी तरांर्ाांच्या िाली ऐक्याचा, 
समानतेचा, त्रवशाल, र्ांभीर, सनातन महासार्र कसा भरलेला आहे ही जाण येईल.” 

 
पु्तकाच्या प्रारांभीच्या त्रनवदेनात ते त्रलत्रहतात, “समाजाची जीवनशक्ती त्याांच्या सा्ं कत तीमधून 

व्यक्त होत असते. या जीवनशक्तीची जोपासना, ज्या त्रनरत्रनरा्या सां्थाांमधून आपण करतो त्याांपैकी सण-
उत्सव-व्रते ही एक सां्था. सण जन्समाला येतात, मोठे होतात, राज्ये त्रमळवतात, लयाला जातात. त्याांची 
मात्रहती त्रमळवणे, बोध घेणे महत्त्वाचेच. पण त्याांचे काव्य अनुभवणे हे त्याहून अत्रधक महत्त्वाचे. सण जुने झाले 
म्हणजे त्याांच्यात एक प्रकारचे सौम्य सौंदयग आत्रण प्रसि र्ाांभीयग येत असते. अशा सणाांचा पौत्रष्टक आहार ज्या 
जीवनाला त्रमळाला ते जीवन सुदृढ आत्रण समतद्ध व्हायचेच! आपला समाज अशा सां्कत ती-सात्रत्त्वक 
आहारावरच जर्लेला आहे. आता तो आहार कमी होऊ लार्ला आहे. हा तुटवर्ा भरून काढण्यासाठी जो 
काही नवीन पुरुषाथग समाजाकरू्न झाला पात्रहजे तो सध्या होत नाही. म्हणून त्याांना ् मरणाांजली अपगण करून 
जुन्सया व्रताांना उजाळा देत आहे.” 

 
आणिी एके त्रठकाणी ते साांर्तात, “आपफयाला आपली सां्कत ती कशीबशी जर्वायची नसून त्रतला 

देशोितीसाठी सवगसमथग करायची आहे. जुन्सया कथा, व्रत वर्रैेंचा सिोल अभ्यास व सचतन केफयास, 
मानवसमाज कसा त्रवकत्रसत होत आला आहे ह्याचे रह्य अत्रधक ्पष्ट होऊन त्यातून भत्रवष्याची त्रदशा प्रकट 
होऊ शकते. कन्सहय्यालाल मुन्सशी व श्री. म. माटे याांनी परशुराम कथेवर सचतन करून त्यातून आयगवांश 
त्रवकासाचे सूि माांरू्न दािवले आहे.” 

 
काकासाहेबाांच्या ह्या वैचात्ररक लेिनात त्याांनी कला व सात्रहत्यत्रवषयक पण बरेच त्रववचेन केलेले 

आहे. ते वाचताना प्रत्यक्षात सात्रहल्त्यक व ्वातांत्र्यसेनानी ह्या दोन भतू्रमका जीव तोरू्न पार पर्णाऱ्या ह्या 
व्यक्तीला इतर अनेक कलाांचीही त्रकती सिोल जाण होती व त्याांची कलात्रवषयक मते देिील त्रकती अभ्यासू 
व सचतनपूवगक बनलेली होती ह्याची कफपना येते. 

 
‘जीवन त्रवहार’ ह्या ग्रांथात व ‘जीवनातील आनांद’ ह्या ग्रांथाच्या चौर्थ्या िांर्ात त्याांचे कला व 

सात्रहत्यत्रवषयक त्रवचार सांग्रत्रहत झाले आहेत. सात्रहत्यसांमेलने, सांर्ीतसांमेलने, युवकसपताह आदींच्या 
अध्यक्ष्थानावरूनही त्याांनी जे कलात्रवषयक त्रवचार माांर्ले तेही ह्या सांग्रहात समात्रवष्ट आहेत. त्या त्रनबांधाांच्या 
त्रशषाकाांवरून जरी नुसती नजर त्रफरवली तरी त्याांनी कलेच्या त्रकती अांर्ाांना ्पशग केला आहे ह्याची कफपना 
येईल. कलाकार,त्रचिरु्रू, लोकसांर्ीताचे के्षि, कलेचे प्रयोजन, सांर्ीतकाराचे जीवन, जपानची कला, 
सात्रहत्य, सांर्ीत आत्रण कला, कलेचे ममग, कला, जीवन आत्रण तत्त्वज्ञान असे अनेक त्रवषय त्याांनी हाताळले 
आहेत काकासाहेबाांच्या कलात्रवचाराांचा मूळ र्ाभा असा आहे; धमग, नीती, सात्रहत्य, सांर्ीत, कला ही सवग 
जीवनाची प्रत्रतष्ठा वाढवणारी साधनां आहेत. साधनां त्रकतीही सुांदर असोत, सांपूणग असोत, ती साधनांच असतात. 
साध्य बनू शकत नाहीत. साध्य असते जीवन, जीवनशुद्धी, जीवनसमतद्धी! सात्रहत्याचा उर्म जीवनात आहे व 
त्याचे फलही जीवनाचा आनांद, जीवनाची सां्कात्ररता, जीवनाची कत ताथगता, हेच आहे. सात्रहत्य बदु्धीची 
प्रर्फभता दािवते. मनोभाव सूक्ष्म करते. अनुभवाांचे त्रवश्लेषण करते. धमगबुद्धी जार्तत करते. हृदयाच्या 
वदेनेला तेज्वी बनवते आत्रण आनांदाला ्थायी रूप देते. म्हणून सात्रहत्यात्रवषयी माझ्या मनात आदर आहे. 
पण ती माझी इष्टदेवता नाही.” 
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म्हणून ते ्वतःला सात्रहत्यकार न म्हणता सात्रहत्यपे्रमीच म्हणत असत. सात्रहत्यपे्रमी काकासाहेबाांनी 

टार्ोराांपासून पे्ररणा घेऊन लोकसात्रहत्यावरही बरेच सचतन व त्रववचेन करणारे लेि त्रलत्रहले आहेत. 
लोकसात्रहत्य हे लोपलेफया जर्ाचे प्रत्रतध्वनी आहेत. जानपद जीवनाचे अ्सल दशगन त्यातून घर्ते. त्यावर 
काकासाहेबाांनी ‘लोकसात्रहत्याची मीमाांसा’, ‘रसा्वाद’, ‘लोककथेची भाषाशलैी’, ‘सावगभौम कथा’, 
‘लोककथाांवरील आके्षप’ इ. लेि त्रलहून लोकसात्रहत्याच्या अांर्ोपाांर्ाांची सत्रव्तर व मौत्रलक चचा केली आहे. 
ते म्हणतात, “ह्या जानपद सात्रहत्यात कफपनात्रवलास नाही. अथगर्ौरव नाही, पदलात्रलत्य नाही. पण दाटून 
आलेफया असीम भावनाांची उसळी त्यात असते.” काकासाहेबाांनी लोकसात्रहत्याची परांपरा, पुरण 
जातककथाांपयंत नेऊन दािवली आहे. 

 
सात्रहत्याच्या जोर्ीने त्याांचा त्रचिकला, सांर्ीतकला, लोककला ह्याांचाही अभ्यास सूक्ष्म होता. एका 

मयात्रदत अथाने ते कलेची ्वायत्तता मानत होते. एका त्रनबांधात ते म्हणतात, “कलेसाठी कला हा आदशग मी 
समजू शकतो. ज्याप्रमाणे जीवन त्रनष्कामवतत्तीनेच कत ताथग होते, त्याचप्रमाणे कलेतून बाजारूवतत्ती, धन वा 
कीर्थतलालसा काढून टाकली, उपदेशकाचा असा्ं कारी आव काढून टाकला, त्रतला सत्ताधाऱ्याांच्या हातात 
जाऊ न देता ती आपली काळजी वाहण्यास समथग आहे असे मानले, थोर्क्यात कलेपेक्षा हलक्या प्रतीचा 
आदशग कलात्रवलासात नसावा असे म्हटले तर ‘कलेसाठी कला’ मानायला मी तयार आहे. पण जे लोक 
्वातांत्र्याच्या नावािाली ्वैरतेचा पुर्कार करतात त्याांच्या सांपकात समाज तर नाहीच, पण कलासुद्धा 
सुरत्रक्षत राहू शकणार नाही.” 

 
थोर्क्यात काकासाहेब त्रवशुद्ध कलेचे पुर्कते होते असे म्हणता येईल. 
 
“माि कलेने त्रमळणारा आनांद इांत्रद्रयाद्वारे त्रमळत असला तरी ते इांत्रद्रयसुि नव्हे. तो आनांद त्रनहेतुक 

असतो. अतींत्रद्रय ्वरूपाचा असतो. त्यात तादात्म्य व ताट्र्थ्य ह्या दोन्सही पर्परत्रवरोधी वाटणाऱ्या वतत्तींचे 
मीलन होत असते. त्यातून आत्म्याचा त्रवकास होत असतो. मी कलेचा, सौंदयाचा पूजक आहे पण सौंदयग व 
भोर्त्रवलास याांच्या पत्ररणामाांत ्वर्ग आत्रण नरक एवढे अांतर आहे, हे मी जाणतो. कला इांत्रद्रयाांना 
भोर्पराड्मुि करून सौंदयगपूजक बनवते. मोक्षाच्या मार्ात जशी त्रसद्धी आर् येते, तशी कलेच्या प्रापतीत 
त्रवलात्रसता आर् येते. सौंदयाशी भावाचे मीलन झाले की त्यातून सजगनशक्ती जार्तत होत असते. ती आपफया 
प्रत्रतभेने नवीनवी रूपे, नव्यानव्या आकत ती त्रनमाण करते. भावाांची जार्तती, त्याांची नवत्रनर्थमती, त्याांचे व्यक्त 
होणे आत्रण त्या अव्थेतून प्रापत होणारी ततपती हे कलात्रनर्थमतीचे ् वरूप आहे. त्यासाठी माध्यम म्हणून कोणती 
व्तू वापरली जाते ही र्ोष्ट र्ौण आहे. माती, दर्र्, काच, मेण इथपासून शब्द, सूर, रेिारांर्, अत्रभनयापयंत 
कला एकच असते.” 

 
कलापे्रमी काकासाहेबाांनी सांर्ीतकलेचाही सूक्ष्म त्रवचार केला होता. ते म्हणतात, “सांर्ीत ही ्वतांि 

भाषा आहे. त्रतचे व्याकरण वरे्ळे आहे. शब्दाांपेक्षा सांर्ीताचे आलाप अत्रधक व्यापक आत्रण अत्रधक 
पत्ररणामकारक असतात.” त्याांच्या सांर्ीतत्रवचाराांची चुणकू त्याांच्या लोकसांर्ीतावरील लेिात आढळते. 

 
“सांर्ीत ही अांतःकरणाची भाषा आहे आत्रण मानवी समुदायाचे जसे पौर व जानपद असे दोन 

्वाभात्रवक भार् असतात तसे सांर्ीतातही रामायणकाळापासून मार्ी-सांर्ीत व देशी सांर्ीत असे दोन प्रवाह 
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वाहताना त्रदसून येतात. या दोन प्रवाहाांचा सांबांध सोने व दात्रर्ने याांच्या सांबांधासारिा आहे. लोकसांर्ीत 
सामान्सय माणसाांच्या जीवनप्रवाहाला अनुकून होऊन वाहत राहते. त्याच्या वाढीचे त्रनयम नक्की करता येत 
नाहीत. ढर्ाांनी कोणते आकार, रांर् धारण कराव,े ही जशी आपफया त्रनयांिणाबाहेरची र्ोष्ट आहे त्याचप्रमाणे 
लोकसांर्ीताचे त्रनयम मु्र करणे अशक्य. लोकसांर्ीत ही समाजाच्या अांतर्गत तेजाची इांत्रद्रयर्म्य मूती आहे. 
त्रनरोर्ी बालकाच्या चेहेऱ्यावरील रु्लाबी छटेप्रमाणे शीलवान, प्राणवान समाजाचे लोकसांर्ीत त्रवकत्रसत होत 
राहते. धमग हा आपफया सामाजाचा प्राण आहे. सहदु्थानात ज्या ज्या वळेी धार्थमक भावनेचा पनुुरुद्धार झाला 
त्यावळेी लोकसांर्ीताचा प्रवाह पुरासारिा वात्रहला आहे. पांजाबच्या लोकसांर्ीताचा उर्म शीि रु्रूां च्या 
कत पाप्रसादात आहे. कालीमातेच्या भक्ताांनी, र्ौराांर् प्रभूांच्या वैष्णव सांताांनी बांर्ालचे लोकसांर्ीत पत्ररपुष्ट केले. 
महाराष्र, रु्जरातचा लोकसांर्ीताचा ित्रजना सांताांच्या वाणीत साठत्रवला आहे. सहदीतील लोकसांर्ीतसार्र 
तुलसी, कबीर, सूरदासाच्या अमततवाणीने उचांबळत आहे. ज्याांना लोकाांच्या अांतः करणात नवीन चैतन्सय 
ओतता येते तेच लोकसांर्ीताचे त्रनमाते होत.” 

 
त्रचिकलेबाबत ते म्हणतात, “त्रचिसतष्टी शब्दसतष्टीप्रमाणेच एक ्वतांि भाषा आहे आत्रण ती भाषा 

मानवी त्रवचार, त्रवकार, कफपना व भावना सवांची समथग वाहक आहे. शास्त्रीय त्रशक्षणात व औद्योत्रर्क 
त्रशक्षणातही त्रचिकलेची िूप मदत होते. म्हणूनच त्रशक्षणात, सात्रहत्यइतकेच त्रचिकलेला महत्त्व त्रदले रे्ले 
पात्रहजे.” 

 
प्रायोत्रजत कला व शुद्ध कला याांच्या नात्याांबद्दलचेही काकासाहेबाांचे त्रववचेन माननीय आहे. ते 

त्रलत्रहतात “कला जीवनव्यापी असफयामुळे कलेची दैनांत्रदन जीवनाशी व उपयोर्ाच्या व्तूांशी फारकत होऊ 
नये. तसे झाले तर उपयोर्ी व्तू कुरूप, बढेब व त्रहणकस बनण्याचा सांभव आहे. उपयोर्ाच्या व्तू सुांदर, 
्वच्छ, आकषगक असफया तर भोवतीचे वातावारणही सुांदर, रोचक, मनोहर बनते. त्यामुळे जीवनाचा आनांद 
वाढत राहतो. 

 
िरे तर सुतार, लोहार, र्वांर्ी हेही कलावांत असतात. प्रत्येक प्रामात्रणक, जीवनपोषक व मनःपूवगक 

केलेफया मजुरीत कलेचा शुद्ध आनांद वसत असतो. कलेने श्रमाचा त्रतर्कार करता कामा नये. उपयुक्त 
व्तूत व कत तीतही सौंदयग त्रनमाण करून जीवन अत्रधक रसमय करण्याची कला भारतीय लोकाांत आहे. 
नक्षीदार वादे्य, कलापूणग कोरीव ताांब्यात्रपतळेची भाांर्ी, राांर्ो्या इत्यादी.” 

 
थोर्क्यात कला जीवनासाठी असून त्रतचे जीवन उित व शुद्ध केले पात्रहजे असे ते मानतात. म्हणूनच 

कलावांताांचे वैयल्क्तक आचरण हे नीत्रतशुद्ध व त्रवकारमुक्त हवे असा त्याांचा आग्रह असे. “कला ही यदृच्छया 
प्रापत होणारी व्तू नाही. त्रतच्यासाठी तप्या करायला हवी. म्हणनूच चाांर्ली कला व कलावांताांचे आचार-
जीवन यात त्रवसांवाद असता कामा नये.” 

 
काकासाहेबाांचे वाचन बहुत्रवध व अफाट होते. आपफया वाचनातील काही उत्तम पु् तकाांवर त्याांनी 

रसग्रहणात्मक लेिनही केले आहे. समीक्षा त्याांची मूलवतत्ती नव्हती तरी पण त्याांनी जी काही सात्रहत्यसमीक्षा 
केली ती दजेदार असून त्यावर त्याांच्या व्यल्क्तमत्त्वाची छाप आहे. रु्जरातीचे एक समीक्षक रमणलाल जोशी 
म्हणतात, “काकासाहेबाांच्या समीक्षापद्धतीवर समकालीन समीक्षाप्रवाहाांचा प्रभाव क्वत्रचतच बघायला त्रमळेल 
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कारण त्याांची समीक्षाशलैी त्याांनी ्वतः त्रनमाण केली होती. त्रतच्यावर कोणाची छाप असेल तर ती त्याांची 
्वतःचीच होती.’ 

 
रवींद्रनाथाांच्या त्रनर्थमतीचे रसग्रहण व मूफयमापन करणारे ‘रवींद्र छवीनु उप्थान अने तपगण’ हे एक 

छोटेिानी पु् तक त्रलहून जीवनसापेक्ष दृष्टीकोनातून सात्रहत्याचे परीक्षण करण्याची नवी समीक्षापद्धत त्याांनी 
त्रनमाण केली. याव्यत्रतत्ररक्त काकासाहेबाांनी वळेोवळेी त्रदलेली भाषणे, असांख्य पु्तकाांना त्रदलेफया प्र्तावना 
ह्यासुद्धा, वैचात्ररक व समीक्षात्मक सात्रहत्याचा एक भार् मानता येईल. १९२० मध्ये रवींद्रनाथ अहमदाबादला 
‘रु्जराती सात्रहत्य पत्ररषदे’साठी आले असताना काकासाहेबाांनीच त्याांचा पत्ररचय रु्जराती रत्रसकाांना करून 
त्रदला. त्याांचे हे भाषण म्हणजे देशातील एक थोर कवीचा पत्ररचय अन्सय भाषेतील रत्रसकाांना कसा औत्रचत्यपूणग 
व प्रत्रतष्ठापूणग करून द्यावा याचा हा एक व्तुपाठच ठरला. 

 
काकासाहेबाांचे आणिी एक रूप त्याांच्या औपचात्ररक, पण त्रजव्हा्याच्या र्पपाांमधून प्रकट होत असे. 

त्या र्पपा कोणीतरी जपायला हव्या होत्या. रवींद्र केळेकराांनी ह्या दृष्टीने केलेला उप्म (ज्ञानत्रनधीच्या 
सात्रनध्यात) ्तुत्य आहे. 

 
त्याांचे उल्लिेनीय असे आणिी एक पु्तक म्हणजे ‘पुण्यभतू्रम र्ोमांतक,’ हे पु्तक त्रलहून भात्रषक 

प्रश्नाबाबतची आपली भतू्रमका (भाषा, उपभाषा, बोली, ् वतांि भाषा इत्यादी) त्याांनी त्रव्तततपणे माांर्ली आहे. 
 
काकासाहेबाांच्या कला व सात्रहत्यसमीके्षवरच नव्हे तर त्याांच्या एकूणच त्रवचारत्रवर्श्ात र्ाांधीवादी 

जीवनदृष्टीचा फार प्रभाव आहे. त्याांच्या वैचात्ररक लेिनातील एक उपभार् म्हणता येईल इतके अमाप लेिन 
त्याांनी, ‘र्ाांधीत्रवचारदशगन’ म्हणून केले आहे. 

 
काहींच्या मते काकासाहेब जरी र्ाांधीत्रवचाराांचे ‘त्रनष्ठावान प्रवक्ते ‘असले तरी ते त्रवचारवांत नव्हते. 

र्ाांधींचे म्हणणे सजवनू फुलवनू माांर्ण्यात त्याांचे जा्त कौशफय होते. 
 
कदात्रचत तसे असेलही. पण र्ाांधीत्रवचार त्याांच्या र्ौलदार, रसाळ व चमकदार शलैीमुळे वाचनीय 

होऊन सामान्सय माणसाांपयंत पोहोचला यात सांशय नाही. 
 
र्ाांधीशोध हा त्याांच्या जीवनातला लेिनाचा महत्त्वाचा त्रवषय बनला. त्रहमालयातील भव्य-त्रदव्य 

दृश्याांबद्दल बोलायला वा त्रलहायला त्याांना जसा कधी कां टाळा आला नाही तद्वत ‘र्ाांधीजी’ हा त्रवषय ते 
अथकपणे हाताळत रात्रहले. माि र्ाांधीजींना त्याांच्यात्रवषयी वैयल्क्तक भल्क्तभावपूणग त्रलत्रहलेले आवर्त 
नसफयाने त्याांच्यात्रवषयी त्याांच्या त्रजवांतपणी काकासाहेबाांनी फार कमी त्रलत्रहले. परांतु र्ाांधीजींच्या मतत्यूनांतर 
सांत्रधसाधू लोक सते्तत घुसून, ‘आता र्ाांधीजींचा काळ सांपला, त्याांचे मार्ग कालबाह्य झाले’ असे म्हणू लार्ले, 
तेव्हा माि काकाांनी आपली लेिणी उचलून उत्कट ओज्वीपणे र्ाांधीजींचे व्यल्क्तमत्त्व, त्याांचे त्रसद्धाांत, त्याांचे 
कायग्म याांत्रवषयी बरेच लेिन केले. ‘र्ाांधी-चत्ररि कीतगन’, ‘आश्रम-सांत्रहता’, असहसेची जीवनदृष्टी’, र्ाांधींचे 
रचनात्मक ्ाांत्रतशास्त्र’, ‘सत्याग्रह आत्रण युद्धनीती’, ‘नमकके प्रभावसे’, ‘बापूांचा पि-सांग्रह’ आदी अनेक 
पु्तके त्याांनी त्रलत्रहली. त्याांपैकी मराठीत फक्त,’वात्सफयाची प्रसाददीक्षा’ ‘बापूांची ओझरती दशगने’ अशी 
दोन-तीनच पु्तके अनुवात्रदत झाली आहेत. 
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याांपकैी, बापूजींच्या आठवणी ते त्रसवनी जेलमध्ये असताना साांर्त, त्याचेच पुढे पु्तक झाले. ते 

म्हणतात, “िरे तर मला १०८ आठवणींची माळ रु्ांफायची होती, पण १०१ झाफयावर तुरुां र्ातून सुटकाच 
झाली. पुढे मला कळले की काही जपमाला १०१ मण्याांच्या पण असतात आत्रण बरे वाटले.” अशी होती 
बापूांजीत्रवषयी काकासाहेबाांची श्रद्धा भावना! 

 
या पु् तकात्रवषयी फादर वॉलेस म्हणतात, ‘मी र्ाांधीजीत्रवषयी अनेक पु्तके वाचली होती, पण कुठे 

इतर पु्तकाांतून र्ोळा झालेली ढीर्भर मात्रहती त्रन कुठे काकासाहेबाांनी रेिाटलेले त्रचर्मरणीय त्रचि!’ 
 
‘वात्सफयाची प्रसाददीक्षा’ हा काकासाहेबाांनी सांपात्रदत केलेला, र्ाांधीजींनी आपफया एका त्रशष्येला 

त्रलत्रहलेफया पिाांचा सांग्रह आहे. पिे िाजर्ी आहेत. पण एका मोठ्या माणसाची आहेत तेव्हा वाचताना ती 
हीन कुतूहलवतत्तीची पूती व उथळ र्पपाांचे साधन बनवली जाऊ नयेत, ही वाचकाांची जबाबदारी आहे असे 
त्याांनी आपफया प्र्तावनेत—‘प्राथगने’त सुचवले आहे. ते त्रलत्रहतात “िाजर्ी पिाांत त्रवत्रवध प्रकारच्या र्ांभीर 
प्रश्नाांची थोर्क्यात चचा असली तरी ते काही लघुत्रनबांध नव्हेत. एका अत्रधकारी व्यक्तीने आत्मीय भावनेने 
्वजनाांना त्रलत्रहलेली पिे समाजाला त्रकतीही बोधप्रद असली, तरी त्यात िाजर्ीपणा कमी नसतो. पि 
त्रलत्रहणारा व वाचणारा याांच्यातील आपलेपणा उत्कट व त्रवर्श्ब्ध असतो. त्याांनी ह्या पत्रवि वातावरणाचे दशगन 
घेण्याची सांधी त्रदली म्हणून उपकार मानण्याऐवजी, आपफयावर टाकलेफया जबाबदारीचे भानच वाचकाला 
घेरते. कुणी आदराने जेवायला बोलत्रवले तर त्या त्रवर्श्ासाला पाि होण्याची जबाबदारी पाहुण्याांना 
दािवावीच लार्ते.” 

 
ह्या व्यत्रतत्ररक्त काकासाहेबाांची र्ाांधींवरील पु् तके मराठीत आलेली त्रदसत नाहीत. र्ाांधींचा प्रभाव 

महाराष्रावर फारसा नसफयाने असे झाले की काकाांचे र्ाांधींवरील रसाळ सात्रहत्य महाराष्रात न आफयाने, 
येथे र्ाांधीवाद जनसामान्सयात रुजण्याची प्रत्र्या वरे् धरू शकली नाही? असा र्मतीचा प्रश्न मनात येतो. 
कारण रु्जरातबाबत असे म्हणतात की र्ाांधीयुर्ाने तेथील राजनैत्रतकच नव्हे तर सामात्रजक, साा्ं कत त्रतक 
चेतना प्रफुत्रल्लत झाली आत्रण त्याचे अग्रदूत काकासाहेब होते. हा मराठी माणूस महाराष्रात रुळला असता 
तर कदात्रचत र्ाांधीवादाबाबत महाराष्राचे मानसत्रचि थोरे् बदललेही असते. 

 
औद्योत्रर्क ्ाांतीने, तांिज्ञानाच्या अफाट त्रवकासाने आजच्या मानवी समाजात अनेक रु्ांतारु्ांती व 

सम्या त्रनमाण झाफया आहेत. त्याांपासून मानवी जीवन मुक्त व सुिमय ठेवण्यासाठी र्ाांधीवाद हा एक ठोस 
मार्ग आहे हे आज पात्रिमात्य त्रवद्वानाांनाही मान्सय झाले आहे. काकासाहेबाांनी हे त्या काळीच ओळिून र्ाांधींनी 
सुचत्रवलेफया अनेक उपायाांची बुत्रद्धत्रनष्ठ व आधुत्रनक पत्ररभाषेत माांर्णी केली. आजच्या युर्ातील पराकोटीच्या 
व्यापारी वतत्तीपासून समाजाला वाचवण्यासाठी त्याला अध्याल्त्मक बठैक देणे आवश्यक आहे हे न्सया. रानरे्-
र्ोिफयाांचे सूि, र्ाांधीजींनी समाजापढेु आपफया आचारत्रवचारातून ठेवले व काकासाहेबाांनी तेच सूि अत्रतशय 
सुसूिपणे व त्रव्ताराने आपफया लेिाांतून माांर्ले. 

 
म्हणूनच काकासाहेबाांच्या सचतनाचे एक र्ाढे अभ्यासक र्.ना.जोशी आपफया ‘आचायग काका 

कालेलकराांचे जीवन सचतन’ या ग्रांथात म्हणतात ‘आजच्या जात्रहरातबाजीच्या, ऐत्रहकवादी युर्ात तरुण त्रपढी 
त्रवलासी व उपभोर्ी वतत्तीची बनत चालली आहे. जीवनाचा अथग, ध्येय, हेतू हरवनू बसली आहे. चांर्ळवादाच्या 
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प्रचांर् लोंढ्ात भरकटत चालली आहे. आत्मकें त्रद्रत ्वाथी वतत्तीमुळे सारे जर्च त्रवनाशाच्या व सहसेच्या 
आवतात र्रर्रत आहे. अशा वळेी मानवजातीला, त्रवशषेतः भारतीयाांना ह्या सांभाव्य त्रवनाशापासून 
वाचवण्यासाठी आपफया आषग व त्रचरांतन अशा त्रवचाराांची नव्याने उजळन करणाऱ्या काकासाहेब 
कालेलकराांची ऋत्रषवाणी त्रनत्रितच पथप्रदशगक ठरू शकेल. म्हणूनच त्याांना आधुत्रनक सां्कत तीचे थोर प्रणेते 
ऋषी असे म्हणतात.’ 

 
तरुण त्रपढीच्या उल्लिेाबरोबर एक कुतूहलवजा प्रश्न मनात जार्ा झाला. काकासाहेबाांनी इतक्या 

त्रवत्रवध त्रवषयाांवर लेिन केले, पण पे्रमात्रवषयी फारसे कसे त्रलत्रहलेले नाही? त्याबद्दल त्रवचारता त्याांनी 
काकासाहेबाांचे पुढील त्रवचार साांत्रर्तले. “कॉलेजात असताना वळे वाचत्रवण्यासाठी कथा –कादांबऱ्या न 
वाचण्याचा मी त्रनयम केला होता. त्रवशषे आकषगण पण नव्हते. पुढे जेव्हा प्रौढ त्रशक्षक झालो, तरुणतरुणींच्या 
प्रश्नाांवर त्रवचार करणे भार् झाले तेव्हा र्ाांधीजींनी साांत्रर्तले, तरुण त्रपढीला मदत, मार्गदशगन करायचे असेल 
तर त्याांचे मानस, त्याांच्या आवर्ी-त्रनवर्ी, ते काय वाचतात हे समजावनू घेतले पात्रहजे. मलाही वाटू लार्ले, 
नवीन बांर्िोर तरुण असे का त्रलत्रहतात तेही समजून घेतले पात्रहजे. ते कळलां  तरच त्याचे मन सहानुभतूीने 
समजून घेऊ शकेन. म्हणनू मर् ‘सायकॉलॉजी ऑफ सेक्स’ सारिी पु् तके वाचली. लैं त्रर्क प्रश्नावरील 
िळबळजनक इांग्रजी-मराठी कादांबऱ्या वाचफया.” 

 
ह्याबद्दल काकासाहेबाांनी एक र्मतीदार आठवण साांत्रर्तली आहे. ते साांर्तात “मी एकदा त्रवनोबाांना 

साांत्रर्तले की मी अलीकरे् असले सात्रहत्य यथेच्छ वाचनू काढले आहे. त्यामुळे मला नव्या त्रपढीचे मानस 
समजू लार्ले आहे.” त्यावर त्रवनोबा चतुरपणे म्हणाले, ‘हा त्रवषय समजून घेण्यासाठी शांकराचायांना परकाया 
प्रवशे करावा लार्ला होता. तुमचे पु्तकाांवर भार्ले म्हणजे त्रमळवली,’ ह्यावर आम्ही पोटभर हसलो,’ 
काकासाहेब पढेु म्हणतात, “सीमॉां द बोव्हाचे Second sex हे पु्तक वाचफयावर वाटलां , ‘त्रनष्कषग वाटफयास 
मान्सय करू नका. पण बाई तळमळीची, बुत्रद्धमान आहे. आधुत्रनक भारतीय सात्रहल्त्यकाांनी माि लैं त्रर्क प्रश्नाांवर 
मौत्रलक त्रवचार केलेला त्रदसत नाही. बहुतेकजण पत्रिमेचे त्रशष्य! र. धों. कवे त्याला एक अपवाद. 

 
माणसाचे मन बदलत असते. बदलणे हा त्रनसर्ाचा त्रनयम आहे. हे बदलते मन सात्रहत्यातून व्यक्त 

होत असते. म्हणून सात्रहत्याचे ्वरूप बदलताना त्रदसते. हा बदल जाणून घेणे आवश्यक आहे. मी हा बदल 
जेव्हा समजून घेतो तेव्हा वाटते, आज साऱ्या जर्ात लोकसांख्या त्रव्फोटासारिा कामवासनेचा ् फोट झाला 
आहे. आता स्त्री-पुरुष सांबांधाांत्रवषयी जुने त्रनयम चालायचे नाहीत. त्यात कालानुरूप इष्ट बदल व्हायलाच हवा. 
तथात्रप पैशासाठी सात्रहत्यकाराने उच्छत ांिल लेिन करून समाजाला उद्दीत्रपत करणे योग्य नव्हे. कमजोरीचे 
समथगन व वासनेचे सौंदयीकरण ही भतू्रमका तर सात्रहल्त्यकाने घेताच कामा नये. मानवी मनाचे सूक्ष्म 
चलनवलन दाित्रवणे हे आमचे काम आहे. नीत्रतरक्षण आमचे के्षि नव्हे असेही म्हणणे योग्य नव्हे. नुसते प्रश्न, 
नुसती व्तुल््थती दािवनू चालणार नाही. मर् उत्तर कोणी द्यायचे? समाजाचे मार्गदशगन दोनच शक्ती करू 
शकतात, त्रशक्षक व सात्रहल्त्यक, याांनी उत्तर द्यायलाच हव.े नाहीतर ्वतःला सात्रहल्त्यक न म्हणवता नट 
त्रवदुषकाप्रमाणे लोकरांजन करून पसेै त्रमळत्रवतो हे कबलु कराव.े” 

 
आजच्या सात्रहत्यातील प्रणयत्रचिण वाढता वाढता त्रवकत ती व सहसक मार्ाकरे् वळले आहे असे 

साांर्ून ते म्हणतात, “या लोकाांनी एवढे लक्षात ठेवले पात्रहजे की नर-मादी आकषगण सवगच प्राण्यात आहे.... 
जे आकषगण सवग सुलभ व सावगभौम आहे त्याच्या प्राथत्रमक रसाला फारशी सात्रहल्त्यक सकमत नाही. तसे पाहू 
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रे्फयास िाणे-त्रपणे, त्रनजणे यातही रस असतोच. त्याचे वणगन त्रकती करायचे? त्यात त्रवत्रवधता आणनू आणनू 
त्रकती आणायची तेच तेच वाचून साऱ्या र्ोष्टी Tame व नीरस वाटायला लार्तात. एकच आशा बाकी आहे. 
जाप्रमाणे महात्मा बनणे सोपे नाही त्याचप्रमाणे दुरात्मा बनणेही मनुष्याला सोपे नाही. जी व्तू त्रहतकारक 
ती त्रनत्रितपणे हळूहळू वाढू लार्ले. जी व्तू मारक असते ती त्रकतीही रोचक असली तरी शवेटी तेवढी 
आकषगक राहत नाही. दुराचारी मनुष्य देिील केव्हाना केव्हा दुराचाराला कां टाळतोच. तोच न्सयाय इथे लार् ू
आहे. जेव्हा असे त्रदवस येतील तेव्हा सात्रहत्य आपफया ्थानावर जाऊन बसेलच. जीवन अपोआप त्रनरोर्ी 
होईल नव ेयुर् नव्या अनुभवाच्या जोरावर ्वतःला अनुकूल अशी नवी सा्ं कत ती जन्समाला घालील.” 

 
अशा तऱ्हेने सकस, त्रवपलु व त्रवत्रवध प्रकारचे सात्रहत्य काकासाहेबाांनी त्रलत्रहले आहे. माि महाराष्रात 

म्हणावा तसा प्रत्रतसाद त्याांच्या सात्रहत्याला लाभला नाही. मायमराठीने आपली योग्य ती कदर न केफयाची 
िांत त्याांच्या बोलण्यातून कधी कधी ्पष्ट होत असे. 

 
श्रीपाद जोशींचा त्याांच्या सात्रहत्याबद्दलचा अत्रभप्राय थोर्ा वरे्ळा आहे. ते म्हणतात, ‘्वातांत्र्यपूवग 

कालातील काका नांतरच्यापेक्षा वरे्ळे होते. त्याांचे ्वातांत्र्योत्तर जीवन राज्यकत्यांच्या सावलीत सुिासीन 
होत रे्ले. पूवीचे जीवन व सात्रहत्य ताजे, टवटवीत व तेज्वी होते. िेळकर पाने, ्मरणयािा, उत्तरेकर्ील 
सभती, त्रहमालयाचा प्रवास, लोकमाता ही ् वातांत्र्यापूवीची पु्तके जसे मन वधूेन घेतात तशी नांतरची प्राणवान 
वाटत नाहीत.’ माि त्याांना आवर्लेफया पु्तकाबाबत ते म्हणतात. ‘काकासाहेबाांनी कथा, [काकासाहेबांनी नाटक, 
कादंबऱ्या णलणहल्या नसल्या तरी ते माडखोलकरांच्या णर्वनंतीर्वरून ज्योत्स्ना माणसकासाठी काही काळ दर मणहन्याला एक अशा कथा णलहून पाठर्वीत 
होते. पुढे त्याचे ‘कलाहीन कथांचा संग्रह’ या नार्वाने दोन संग्रह प्रणसद्ध झाले. टीकाकाराचं्या म्पहिण्याप्रमािे त्यातील काही कथा उत्कृष्ट होत्या असे 

प्रा. णर्व. ह. कुलकिी आपल्या “आनंदयात्री” या लेखात णलणहतात. (लोकप्रभा २० सप्टेंबर ८१) मात्र हे संग्रह णमळू शकले नाहीत.] नाटक, 
कादांबरी यासारख्या रूढ लत्रलत सात्रहत्यप्रकाराांचा अवलां ब केला नाही, परांतु आपफया आत्मकथनपर 
त्रलिाणात व प्रवासवणगनात त्याांनी ह्या रूढ लत्रलत सात्रहत्यप्रकाराांचा प्रभाव त्रनमाण केला. त्यामुळे वाचकाला 
आपण कादांबरीच वाचतो असे वाटत राहते.’ 

 
र्. त्र्यां.मार्िोलकर म्हणतात ‘भारतीय सां्कत तीतील सर्ळी रुत्रचरता वाङ्मयरूप देऊन ह्या 

रसयोग्याने उभी केली आहे.’ 
 
श्री. ना. बनहट्टींच्या मते एकात्म भारतीय सां्कत तीचे व सात्रहत्याचे काका सचे्च प्रत्रतत्रनधी होते. 
 
पण असे तुरळक लेि सोर्फयास मराठी वाचकाांनी व टीकाकाराांनी काकासाहेबाांच्या सात्रहत्याला 

फार र्ाांभीयाने वा उत्साहाने प्रत्रतसाद त्रदलेला त्रदसत नाही. 
 
रु्जराती सात्रहत्यात माि काकासाहेबाांना अग्रपूजेचा मान त्रमळालेला आहे. रु्जरातच्या पर्ीक भमूीत 

त्याांच्या पे्ररणेने सात्रहत्याचे नांदनवन उभे झाले आहे. रु्जराती सात्रहत्याचे इत्रतहासकार व समीक्षक धीरूभाई 
ठक्कर याांनी केलेले काकासाहेबाांच्या सात्रहत्याचे मूफयमापन फार मार्थमक आहे. ते म्हणतात, 
‘कालेलकराांइतके र्द्य ्वात्रमत्व रु्जराती लेिकात िूप थोड्याांना लाभलेले आहे.त्याांच्या र्द्य शलैीत 
बालकाची त्रनरार्सता आहे आत्रण पौरुषाचे तेजही आहे. जेवढी प्रर्फभता आहे तेवढाच प्रसादरु्ण आहे. शलैी 
अलां कारपूणग असूनही त्याांच्या र्द्याची जी सात्रत्त्वक मुद्रा आहे त्रतला बाधा येत नाही. त्रशवाची पूजा आहे त्रन 
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सौंदयांची उपासना पण आहे. पुन्सहा सौंदयग-दशगनाच्या कैफात औत्रचत्यबदु्धी कधीही हरपत नाही. भाषेच्या 
आवरे्ात अथग आत्रण त्रवचाराचे र्ाांभीयग मांदावत नाही.’ 

 
त्याांचे त्रवद्याथी व रु्जरातचे प्रत्रतभावान ज्ञानपीठ पात्ररतोत्रषक त्रवजेते कवी उमाशांकर जोशी त्याांच्या 

सात्रहत्यशलैीचे त्रववचेन करताना म्हणतात ‘काकाांच्या सवग प्रवतत्तींमधून उठून त्रदसणारे त्याांचे एकमाि व 
अत्रवभक्त ्वरूप म्हणजे कवीचे. त्याांची कत्रवता र्द्य रूपाने अवतीणग झाली आहे इतकेच. त्याांच्यातील ह्या 
कत्रवत्वशक्तीमुळेच ते रु्जरातला सुांदर, कत ष्णलाल, श्रीधराणी, उमाशांकर याांसारिे सां्कारी प्रत्रतभावान 
कवी देऊ शकले.’ सुप्रत्रसद्ध रु्जराती समीक्षक ब. का.ठाकोर आपफया ‘कत्रवता समतद्धी’ ग्रांथात 
काकासाहेबाांचा समावशे रु्जरातीतील जेष्ठ दहा लेिकाांत करतात. 

 
रु्जरातेत आजही काकासाहेब लोकत्रप्रय आहेत. सात्रहत्यसांमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा मान त्याांना 

त्रमळालेला आहे. त्याांच्या पु्तकाांची रु्जराती वाचक आजही वाट पाहत असतात. हा वाचक काकासाहेबाांच्या 
लेिनाने इतका भारावलेला आहे की त्याांचे पु्तक त्रनघाले की वषा-दोन वषांत आवतत्ती सांपते. जवळ जुनी 
आवतत्ती असली तरी लोक नवी आवतत्ती घेतात (थोर्ाफार सां्करण नव्या आवतत्तीत असते म्हणून) पु्तकाच्या 
िपाच्या बाबतीत र्ाांधीजींच्या सात्रहत्यािालोिाल काकासाहेबाांचा नांबर लार्तो. त्याांच्या लोकत्रप्रयतेचे 
श्रीपाद जोशींनी केलेले त्रवश्लेषण असे आहे. ‘नवसात्रहत्याच्या झांझावातातही काकासाहेबाांच्या लोकत्रप्रयतेची 
पणती त्रटकून आहे याचे कारण त्याांनी रु्जराती जनतेला सात्रत्त्वक आनांदाचा नवा मार्ग त्रमळवनू त्रदला. त्याांच्या 
लत्रलतलेिनात कसलाही भर्कपणा नाही. रु्जरातच्या सौम्यप्रकत ती प्रजेला त्याांच्या लाघवी शलैीने मोहून 
टाकले. लहानसहान र्ोष्टीतून जीवनाचा आनांद कसा त्रमळवता येतो हे काकासाहेबाांनी त्याांना त्रशकत्रवले. 
जीवनाकरे् िेळकरपणे पाहण्याची व त्याचबरोबर समाजाशी असणाऱ्या आपफया बाांधीलकीचा त्रवसर न परू् 
देण्याची जी त्रकमया त्याांना साधली तीतच त्याांच्या लोकत्रप्रयतेचे रह्य साठत्रवले आहे.’ 

 
काकासाहेबाांनी कधी काव्य त्रलत्रहले नाही पण जो काव्य त्रलत्रहतो त्यापेक्षा जो काव्य जर्तो तो कवी, 

या दृष्टीने ते कवी होते. रु्जराती जनमानसावर त्याांची प्रत्रतमा कोरली रे्ली आहे ती कवी, सौंदयगपूजक व 
सजगक सात्रहत्यकार म्हणूनच. काकासाहेबाांनी इतके अपरांपार लेिन केले. पण लेिनाचा त्याांनी कधी बाऊ 
केला नाही. सहज पर्फया पर्फया कोणत्याही त्रवषयावर ते त्रर्क्टेशन देऊ शकत. मध्येच कोणी भेटायला 
आले तर त्याांना व्यत्यय वा समात्रधभांर् वाटत नसे. आरामात र्पपा-चचा करत. तो रे्ला की मार्चे सूि 
उचलून नेमकेपणाने पुनः साांर्णे सुरू करत, त्याांना सांदभगग्रांथाांची क्वत्रचतच र्रज परे्. ते म्हणत, “लेिनाला 
्फूती अवश्य हवी, पण ्फूती म्हणजे कोणी दुराराध्य देवता वर्ैरे मी मानत नाही. माझे सचतन सतत चालू 
असतेच. लेित्रनक भेटला की लेिन सूरू होते. जे साांर्ावसेे वाटते त्याबाबतचा उत्साह त्रजतका उत्कट 
असेल तेवढी शलैी प्रासात्रदक होत जाते. उपमा, उत्पे्रक्षा, तकग  अपोआपच समोर येत जातात.” एकदा तर 
मांरे्श पार्र्ावकर त्याांच्याजवळ बसले होते. पाऊस धुवाांधार कोसळत होता. पार्र्ावकर म्हणाले, ‘तुम्ही 
वषाऋतूवर फारसे त्रलत्रहले नाहीत.’ लरे्च काकासाहेब म्हणाले, “आहेस तयार? आता त्रलहून टाकू.” 
अध्या-पाऊण तासात, ‘वषार्ान’ लेि त्रलहून झाला. लेि पत्ररष्कत त करण्याची त्याांना आवश्यकता नसे. तो 
सरळ पे्रसमध्ये जाई. लहान-मोठा वाटला तर पे्रसच्या र्रजेप्रमाणे आठ-दहा ओळी कमीजा्त ते सहज 
करून टाकत. 
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ते लेिक म्हणनू वरे्ळे असे कधी जर्लेच नाहीत. चाांर्ले त्रवचार सांयत्रमत शलैीत व्यक्त करण्यात 
आनांद होतो म्हणून त्रलहायचे, जमेल तेव्हा आत्रण त्या त्या वळेी जमेल तसे. 

 
काकासाहेबाांचे सात्रहत्यावर अपरांपार पे्रम होते. त्रदक्कालाची अांतरे तोरू्न लोकाांना जवळ आणण्याची 

व आनांद देण्याची जी शक्ती सात्रहत्यात आहे त्याचे काकासाहेबाांना फार अप्रूप होते. त्रलत्रहताना आपण केवळ 
समकालीनाांसाठीच नव्हे तर पुढच्या त्रपढ्ाांसाठी त्रलत्रहतो ह्या जात्रणवनेे ते त्रलहीत असत. “सात्रहत्य ही 
त्रिकालव्यापी सा्ं कत त्रतसेवा आहे,” ही त्याांची सात्रहत्याबाबतची धारणा होती. 

 
असा हा सजगनशील, सहजप्रसव व बहुरांर्ी सात्रहल्त्यक मराठी सार्वताांच्या दरबारात माि बराचसा 

अपत्ररत्रचतच राहून रे्ला हे मान्सय करायलाच हव.े 
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१०. 
समन्र्वय साधना 
 

काकासाहेबाांची सात्रहत्यात्रनर्थमती त्याांचा आयुष्याच्या अिेरीपयंत उ्फूतगपणे चालू होती; आणिीही 
एक कायग ते शवेटपयंत अथकपणे करत रात्रहले होते ते म्हणजे सां्कत त्रतसमन्सवयाचे कायग! 

 
सां्कत तीकरे् पाहण्याचा त्याांचा दृत्रष्टकोन तारतम्याचा होता. ते म्हणत, “घर जेवढे जुने तेवढ्ा त्यात 

जुनाट मोर्क्या व्तू अत्रधक जमतात. तेच सां्कत तीचे घर्ते. सामात्रजक, साा्ं कत त्रतक जीवनात िूप तण-
कचरा जमतो. शतेातले तण जसे वचेाव े लार्ते तसाच हा कचरा काढायला हवा. पण तसे होत नाही. 
पत्ररणामतः सम्याांतून त्रवकत ती त्रनमाण होते.” हे वाचताना लक्षात येते की काकासाहेब हे केवळ 
सां्कत त्रतपूजकच नव्हते तर ते सां्कत त्रतशोधकही होते. आपफयातफया ह्या त्रद्वधारेत्रवषयी ते ्वतःच्या ‘वासरी’त 
त्रलत्रहतात, “मी शास्त्रत्रनष्ठा, वचनत्रनष्ठा, ग्रांथत्रनष्ठा वर्ैरेचा त्रवरोध करणारा त्रवत्रचि सनातनी आहे. सवग धमांच्या 
ग्रांथाांत्रवषयी मला आदर आहे. सवग सांताांत्रवषयी पूज्यभाव आहे. अध्याल्त्मक अनुभवाांत्रवषयी अत्रवर्श्ास नाही. 
मांिशक्तीबद्दल अनादर नाही. तरीही काही जुन्सया त्रनष्ठा अध्यात्माला बाधक आहेत असे मानणारा मी आहे. 
सत्याप्रमाण्य, प्रयोर्त्रनष्ठा आत्रण अनुभवत्रनष्ठा याांच्याच आधारे मी चालणारा आहे.” 

 
आपफया सा्ं कत तीचे सतत पत्ररष्करण करायला हव ेहे साांर्ताना, अन्सय सां्कत तीतील चाांर्फयाचा शोध 

घेत सां्कत त्रतसमन्सवय साधायला हवा, हेही ते सतत साांर्त आले आहेत. कारण त्यातूनच आजच्या जर्ात 
त्रवर्श्शाांती त्रनमाण होऊ शकेल ही त्याांची भतू्रमका होती. 

 
राष्रभाषाप्रचाराच्या कायातून काकासाहेबाांनी हळूहळू अांर् काढून घेण्यात सुरुवात केफयानांतर 

त्याांनी आपले लक्ष, देशाची सामात्रजक व राष्रीय दुिणी कोणती? त्यावर इलाज काय? तो कशा प्रकारे 
करता येईल? ह्यावरील सचतनात कें त्रद्रत केले आत्रण त्याांना जाणवले की ह्या बहुभाषी, बहुधमी, बहुवांशी 
राष्राच्या चार हजार वषांच्या इत्रतहासातून जे सार त्रनघते व भारतभाग्यत्रवधात्याने आपफयाला साधनेची दीक्षा 
देऊन ज्या कायासाठी तयार केले ते कायग म्हणजे ‘सवगधमगसमभावाचे र्ांभीर युर्कायग’ होय. ही धारणा मनात 
पक्की झाफयामुळे आपफया उवगत्ररत आयुष्यात ते रवींद्राांसारिे त्रवर्श्समन्सवयाच्या ‘त्रमशन’चा त्रहत्रररीने पुर्कार 
करत जर्भर सहर्त रात्रहले. जणू काही भत्रवष्यकाळच्या त्रवर्श्सां्कत तीचे बीज पेरण्यासाठी ते जमीन नाांर्रीत 
आहेत असे वाटाव.े 

 
िूप पूवी म्हणजे १९३७ मध्ये रामकत ष्ण त्रमशनने कलकत्त्याला ‘सवगधमगपत्ररषद’ बोलावली होती. 

ऐनवळेी आजारी पर्फयाने र्ाांधींनी आपफया जार्ी त्रतथे प्रमुि अत्रतथी म्हणनू काकासाहेबाांना पाठवले होते. 
त्रतथे त्याांनी जो प्रबांध वाचला, त्यात हाच त्रवचार माांर्ला होता. ते बीज पुढील सचतनात रुजून आले. ह्या 
पत्ररषेदेत त्याांची ओळि करून देताना, रु्रुतुफय रवीन्सद्राांनी काकासाहेबाांचा पत्ररचय, ‘आधुत्रनक काळातील 
एक ऋषी’ म्हणून करून त्रदला. ह्या आधुत्रनक ऋषीने धमगसमन्सवयाचे कायग उवगत्ररत जीत्रवतकायग म्हणून ठरवले 
होते.आयुष्याच्या उत्तराधात हा त्रनणगय अत्रधकात्रधक दृढ होत रे्ला.त्रदल्लीतील उवगत्ररत आयुष्य त्याांनी याच 
कायात व्यतीत केले. 
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ही धमग, भाषा, जाती समन्सवयाची वतत्ती त्याांच्यात पूवीपासूनच होती. बालपणी वत्रर्लाांबरोबर त्याांनी 
िूप प्रवास केला. त्याचा त्याांच्या व्यल्क्तमत्त्वावर समन्सवयपोषक असा पत्ररणाम झाला. प्रवासात त्याांना 
त्रभित्रभि रीत्रतत्ररवाज, चालीरीती, भाषा असलेले समुदाय भेटले. त्यातून उदार मनोवतत्ती वाढत रे्ली. 
त्रभितेतून एकच धमानुभव माणूस घेऊ शकतो हे त्याांना जाणवले. त्रभि लोकाांत्रवषयी मनःपूवगक तादात्म्य 
अनुभवणे त्याांना सहज शक्य होत रे्ले. ते साबरमती तुरुां र्ात असतानाचा एक प्रसांर् ह्या दृष्टीने त्रवशषे हृद्य 
आहे. 

 
त्रिलाफत चळवळीतील एक मौलाना त्याच तुरुां र्ात होते. रोज नमाजापूवी प्रथेप्रमाणे ते मोठ्याने 

अजान म्हणत असत. यावर काहींनी अके्षप घेतफयामुळे तुरुां र्ात्रधकाऱ्याांनी बांदी आणली. मौलानाांनी त्रनषेध 
म्हणून उपवास सुरू केला. धार्थमक अत्रधकाराांच्या रक्षणासाठी म्हणून काकासाहेबाांनीही उपवास सुरू केला. 
पत्ररणामतः मौलानाांना मोठ्याने अजान म्हणायची परवानर्ी त्रमळाली. पण उपवास करण्याच्या रु्न्सह्याबद्दल 
ह्या दोघाांना एका अलर् कोठर्ीत ठेवण्यात आले. जवळ फक्त एकच धार्थमक पु्तक ठेवण्याची सवलत 
देण्यात आली. काकासाहेबाांनी त्रवचार केला, अनायसे सांधी आलीच आहे तर मौलानाांच्या सोबतीने कुराण 
का वाचू नये? तुरुां र्ात्रधकाऱ्याला नवल वाटले. एक सहदू माणूस एकच धार्थमक पु्तक म्हणून कुराण मार्तो. 
त्यावर काकासाहेब म्हणाले, “मी सवगधमगसमभावी सहदू आहे. इतर धमांची ओळि करून घेण्यात मला रस 
आहे.” कुराणामधील काही भार् त्याांना रुचला नाही. तथात्रप त्यातील अत्रवचल ईर्श्रभक्ती त्याांना फार 
प्रभावी वाटली. काकाांचे त्रवचार व कत ती ह्याांमध्ये जे एकरूपता होती तीवर प्रकाश टाकणारा हा प्रसांर् आहे. 

 
पुढे राष्रभाषाप्रचाराचे काम करताना त्याांनी, सहदुमुल््लम समन्सवयाचे धोरण सातत्याने ठेवले. 

सहदु्थानीचा मध्यममार्ग पुर्कारताना ते म्हणत, “आपण उदूग त्रशकली पात्रहजे. मुसलमानी समाजाला 
आपफयात्रवषयी काय वाटते? त्याांची सुिदुःिे काय आहेत, आदशग कोणते आहेत? हे कळून घेतले पात्रहजे. 
मुसलमानाांचे राष्रीय जीवनातील महत्त्व नाकारून चालणार नाही. हा शहामतर्ी आांधळेपणा काय कामाचा? 
पर्पर पत्ररचय वाढला की भीती, शांका दूर होते.” 

 
त्रि्ती समाजाला सुद्धा त्याांनी हीच समन्सवयाची भतू्रमका साांर्ायचा प्रयत्न केला. ते म्हणत, 

“र्ाांधीजींच्या प्रचारामुळे ्वराज्योत्तर सहदुसमाजात त्रि्ती समजात्रवषयी आपुलकी त्रनमाण झाली आहे. 
त्रतचा फायदा ह्या लोकाांनी करून घेतला पात्रहजे. त्याांनी धमगकुटुांब वतत्ती वाढवायला हवी. तथात्रप त्याांच्यातील 
धमगधुरीणाांचा आग्रह, ‘आपले वैत्रशष्य त्रटकवण्यातच जीवनसवग्व आहे.’- असा त्रदसतो, पण त्यामुळे हा 
समाज आपले नुकसान करून घेणार आहे. मुसलमानाांइतकाच हा समाज सहदूांना दूरचा वाटू लारे्ल व 
त्यातून धमगत्रवदे्वषी लोकाांचे प्राबफय वाढेल.” 

 
सहदूांना ते सतत साांर्त आले की, “त्रवधात्याने इ्लाम, ईसाईधमग ह्या देशात आणले ते आम्हाांला धर्ा 

त्रशकवायला. जो आमचा आम्ही त्रशकत नव्हतो. त्याप्रमाणे त्या धमांना पण आत्मशुद्धी व नवी पे्ररणा लाभावी 
हा पण त्रवधात्याचा उदे्दश होता. इथे जवळजवळ सवग प्रमुि धमांचे रत्रहवासी आहेत. तेव्हा पात्ररवात्ररक समन्सवय 
त्रनमाण करणे, हीच भारताची इत्रतहासापासून त्रशकलेली साधना व्हायला हवी. ह्यासाठी सहदूनी वर्ीलधाऱ्या 
माणसासारिा पुढाकार घेऊन इतराांच्या मनात पे्रमभाव त्रनमाण करायला हवा. भतूकाळ पुन्सहा येत नसतो, 
आणायचा प्रयत्न केला तर तो असफल होणार. नव्या धमांचा ्वीकार कधीतरी व्हायला हवा. ्वकीयाांनीच 
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ते धमग ्वीकारले न? इतके त्रदवस नाांदले. तेव्हा त्रकती त्रदवस त्याांना परके मानणार? त्याांना ्वकीय मानूनच 
यापढेु समाजकारण सुरू केले पात्रहजे. त्यातच सां्कत तीची कत ताथगता आहे.” 

 
पारसीधमीय लोक ज्या सहजतेने ह्या समाजात एकरस झाले आहेत त्याचे काकासाहेबाांना फार 

कौतुक वाटे. आपली ् वधमगत्रनष्ठा दृढ असूनही, इतर धमांतील चाांर्ले घेऊनच आपले जीवन समतद्ध करणाऱ्या 
पारसीधमीयाांचे ते नेहमी जाहीरपणे कौतुक करत असत व त्याांचे उदाहरण इतराांना देत असत. 

 
बुद्धधमीयाांकरे् पाहण्याचा पण असाच व्यापक व त्रवशाल दृत्रष्टकोन त्याांनी माांर्ला आहे. ते म्हणतात, 

“बदु्धधमीय त्रतबटेी लोकाांना आपण पारशाांसारिे आपलेसे केले पात्रहजे. बौत्रधर्येला अनेक बदु्धधमीय राष्राांचे 
मठ आहेत. त्रतथे आत्रशयाई भाषाांच्या अध्ययनाचे उत्तम केन्सद्र सहज चालवता येण्यासारिे आहे; पण त्रतथे 
त्रशकणार कोण? नोकरीसाठी कुणी त्रशकायला आला तर र्ोष्ट वरे्ळी. एरवी आपला बौत्रद्धक पुरुषाथग क्षीण 
झाला आहे; भारतात आलेले हे त्रतबेटी लोक सांख्येने मूठभर असले तरी जर्ातफया तीन प्रमुि धमांपैकी 
एकाचे प्रत्रतत्रनधी आहेत. त्याांच्या मारे् त्याांचे एक जर् उभे आहे. त्याांच्याद्वार आपफयाला ते जर् आपलेसे 
करायचे आहे. राजकीयदृष्या ह्या र्ोष्टीला फार महत्व आहे. 

 
िरेतर हे लोक आपलेच आहेत. आपले पूवगज त्रतबटेला देवभमूी मानत. साा्ं कत त्रतकदृष्या त्रतबटे ही 

आपली वसाहत आहे. आपली अनेक तीथगके्षिे, आपफया मोठ्यामोठ्या नद्याांचे उर्म त्रतथेच आहेत. आपलाच 
बुद्धधमग त्रतथे रे्ला आहे. आपफया पुराणातला धनपती कुबरे व त्याचा लहान भाऊ रावण हे मूळचे त्रतथलेच; 
ह्याांना आपण त्रवशाल भारतीय कुटुांबात आत्मसात करून घेतले तर साऱ्या बौद्धजर्तावर आपला प्रभाव वाढेल 
आत्रण ह्याचीच भीती पािात्त्याांना वाटते. बौद्धाांना आपलेसे करण्यात राष्राचे त्रहत आहे. दुदैवाने आपफया 
नेत्याांना हे कळत नाही. आपले धार्थमक नेततत्व त्रनरुपयोर्ी, राजकीय नेततत्व आांधळे, त्रवरोधी पक्षातील नेत्याांना 
कॉांगे्रसला पदच्युत कसे कराव ेएवढाच घोर. या पत्ररल््थतीत हाती आलेली एक उत्तम सांधी हातची त्रनघून 
जाईल, याची मला भीती वाटते. सहदू समाजाला ही समन्सवयाची नवी दृष्टी त्रदली पात्रहजे. तेच मी यथाशक्ती 
करत असतो.” 

 
ह्या धमगसमन्सवयासाठी ते त्याांच्याकरे् येणाऱ्या प्रत्येकाला उद्बोधन करीत असत. भेटीला आलेला एक 

अमेत्ररकन र्तह्थ काकाांचे समन्सवयाचे त्रवचार ऐकून भारावनू रे्ला. ‘भत्रवष्यकाळचा मानवधमग कसा असेल’ 
ह्या त्याच्या प्रश्नाला काकासाहेबाांनी त्रदलेले उत्तर त्याांच्या दूरदृष्टीचे द्योतक वाटते. ते म्हणतात, “जर्ातील 
सारे प्रचत्रलत धमग आज रुपाांतराच्या अव्थेत आहेत. त्याांच्या समन्सवयानेच भत्रवष्यकाळच्या धमाचा उद्भव 
होईल. माझी श्रद्धा मला साांर्ते की भत्रवष्यकालचा मानवधमग त्रशक्षणपद्धीतीचे ्वरूप धारण करील.” 

 
काकाांची ही वळेोवळेी व्यक्त झालेली भतू्रमका बघताना लक्षात येते की ह्याच दूरदृष्टीमुळे त्याांनी 

भत्रवष्यकाळाबाबत अनेक नेमकी त्रनदाने केलेली आढळतात. सहदुधमाच्या भत्रवष्यातील धु्रवीकरणाबाबतचे 
त्याांचे एक त्रनदान पाहा, “सहदू-मुल््लम हा जर आजचा प्रश्न असेल तर पाांढरपेश ेव अांत्यज हा उद्याचा प्रश्न 
राहील. हे ् पष्ट त्रदसत असताना ् व्थ कसे बसाव?े ब्राह्ण-ब्राह्णेतर वाद ब्राह्णाांनी उदारपणे पर् िाऊन 
मोर्ला पात्रहजे. प्रत्येक ब्राह्णाने होईल ती अांत्यजसेवा केली तर िरेिुरे सहदुसांघटन होईल.” 
काकासाहेबाांचे हे धु्रवीकरणाचे त्रनदान आज हळूहळू िरे ठरताना आपण अनुभवत आहोत. 
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धमाप्रमाणेच भाषेबाबतही त्याांनी सहकाराचा पुर्कार सतत केला. ते ्वतः बहुभात्रषक होते व 
इतराांनीही भाषाांबाबत भत्रर्नीभाव जोपासावा असा त्याांचा सतत प्रयत्न असे. एकदा कराचीत रु्जराती 
समुदायापढेु बोलताना ते म्हणाले, “रु्जगरमध्ये आफयाबरोबर मी रु्जराती भाषा आपलीशी केली. त्या भाषेत 
त्रलहू-बोलू लार्लो. असे करण्यात मी ्वभाषेचा द्रोह केला असे तुम्हाला वाटत नाही ना? मराठीवरचे पे्रम 
कायम ठेवनू मी रु्जराती भाषेवर पे्रम करू शकलो, माझा महाराष्रीपणा कायम ठेवण्यासाठी मला तुमच्याशी 
दुजाभाव ठेवण्याची आवश्यकता वाटली नाही. तर तुम्ही ससधमध्ये येऊन ्थायी झाफयावर तुम्हाला ससधी 
भाषा त्रशकायला नको का? ससधी लोकाांशी एकजीव व्हायला नको का ? सहदु्थानात इतक्या भाषा आहेत हे 
आपले सुदैव आहे. त्याांचे अध्ययन करून आपण आपापफया भाषा समतद्ध केफया पात्रहजेत.” 

 
समाजातील हरप्रकारे वाढत्या फुटीरतेबद्दल त्याांना फार वाईट वाटे. ते साांर्तात, “बळेर्ाव समाचार 

पे्रसमधील त्रकतीतरी पु्तके पूवी कानर्ी भाषा व नार्री त्रलपी अशी छापली जात. आज आपफया देशात 
त्रवभक्त आत्रण सांकुत्रचत होण्याची जी जी तत्त्वे सापर्तील ती ती काही लोकाांकरू्न भकुाळफयाप्रमाणे पकर्ली 
जातात.” ह्यातून वाढत जाणारे त्रवघटन थोपवण्यासाठी त्याांचे समन्सवयाचे प्रयत्न सतत चालू होते. 

 
अहमदाबाद येथील सात्रहत्य सांमेलनाच्या कलाशािेच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना, “कलेच्या 

महते्तचे ममग ह्या समन्सवयसाधक वतत्तीतच आहे,” असे ते साांर्तात. ते म्हणतात “कलेच्या उपासनेत 
साांप्रदात्रयकतेला वाव नाही. त्यामुळे सहदू, मुसलमान, पारसी, त्रि्ती, िोजा, मोमीन सवग पांथाचे, धमांचे 
लोक, कलेच्या उपासनेसाठी एकि जमू शकतात. ‘समान्तु वो मनः सामना हृदयात्रन व : ” अशी 
समन्सवयसाधकता सावगभौम कलेत असते.” आत्रण म्हणनूच ते सवग प्रकारच्या कलाांना कत ताथग जीवनकलेचा 
महत्त्वाचा भार् मानतात. 
 

‘सहदु्थानी प्रचार सभे’द्वारे साा्ं कत त्रतक एकता त्रनमाण करण्याच्या त्याांच्या प्रयत्नाला जेव्हा 
कोणत्याही प्राांत्रतक सरकारकरू्न साहाय्य त्रमळेना तेव्हा त्याांच्या आशावादी मनाने पुढीलप्रमाणे त्रवचार केला, 
“भाषा व त्रलपीद्वारे एकता साधणार नसेल तर मार्ग बदलूया. आपला एक सवगधमी आध्याल्त्मक पत्ररवार 
्थापन करून त्याद्वारे साा्ं कत त्रतक एकतेचे कायग करून पाहू. सवग शक्ती एकत्रित करून काय केफयास काही 
न काही फळ त्रमळेलच. सवगधमगसमभावाची साधना अनेक वषग ते करतच होते. जवळजवळ सवग धमांच्या ग्रांथाांचे 
त्याांनी अध्ययनही केले होते. पण आता त्याांना वाटू लार्ले, धमग म्हणजे केवळ ग्रांथ नव्हेत. तर त्या धमाचे 
पालन करणारे लोक, त्याांच्या चालीरीती, सणवार, त्याांच्या आवर्ीत्रनवर्ीद्वारे व्यक्त होणारे त्याांचे मनोभाव, 
हे सारे आपण आपलेसे केले व हळूहळू समाजात रुजवले तरच िरी सवगधमगसमभावाची साधना होईल.” 

 
याचा र्ोर् अनुभव वैयल्क्तक जीवनात ते घेतच होते. अनेक पारसी कुटुांबाांशी त्याांचा घत्रनष्ट ्नेह 

होता. पुण्यातील लालकाकाांची मुलर्ी आलुबने ही काकाांची मुलर्ीच बनून रे्ली होती. बर्ोद्याच्या अब्बास 
तय्यबजींची बेटी रैहाना व जल््टस धीरजलाल नानावटींची मुलर्ी सरोजबेन या दोन मानसकन्सया तर 
त्याांच्याजवळच राहत होत्या. रैहाना अत्यांत कत ष्णभक्त होती. तर सरोजबेनचा मुल््लम सां्कत ती व 
मत्रशदीबाबत िास अभ्यास व आकषगण होते. त्याांच्या ह्या िऱ्यािुऱ्या सहदुमुल््लम समन्सवयामुळे र्ाांधीजी व 
त्रवनोबा काकासाहेबाांवर िूप प्रसि झाले होते. 
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र्ाांधी-पत्ररवारातील लोकाांच्या ह्या मानसकन्सयाांच्या नातेसांबांधाबाबत काहीच्या मनात एक सकतु 
असतो.ह्या सांदभात काकाांचे सत्रचव म्हणनू बरीच वष ेकाम केलेले व त्याांचे ्पष्टवक्ते टीकाकार श्रीपाद जोशी 
म्हणाले, ‘इतर काही मतभेद असले तरी काकासाहेबाांच्या चात्ररत्र्यात्रवषयी कधीच कोणी शांका घेऊ शकणार 
नाही.त्याांना ्वतःला मुलर्ी नव्हती. बाप व मुलर्ी ह्या नात्यातली मानत्रसक त्रनकटतेची उणीव त्याांना 
जाणवत असे आत्रण म्हणनू उतारवयात लाभलेफया ह्या मुलींवर त्याांनी ्वतःच्या लेकीप्रमाणे पे्रम केले. 
सरोजबेन तर त्याांना त्रपताजी म्हणूनच हाक मारत असे.’ देशसेवसेाठी कुटुांबजीवानाचा त्यार् केलेफया ह्या 
माणसाांना कुटुांबजीवानाची थोर्ीशी ऊब आत्रण सेवा ह्या त्याांच्या मानसकन्सयाांकरू्न लाभत असावी. 

 
आपली ही ‘आध्याल्त्मक पत्ररवारा’ ची योजना र्ाांधीजींसमोर ठेवण्यासाठी ते त्रदल्लीला रे्ले होते. पण 

र्ाांधीजींना उदास पाहून ते इतरच बोलून परतले त्रन लवकरच र्ाांधीजींची हत्या झाली. ती भयानक बातमी 
ऐकून ते काही काळ त्रदङ्मढू झाले. त्याांच्या आयुष्याचा अथगच हरवफयासारिा झाला. क्षणभर त्याांना वाटले, 
सम्राटाच्या मतत्यनूांतर त्याचे अत्रधकारी हारात्रकरी करतात ते िरोिरच योग्य आहे. ज्या धन्सयाने आपफयावर 
पूणगपणे त्रवर्श्ास टाकला व जनसेवसेाठी सांधी उपलब्ध करून त्रदली त्याच्या मारे् सारे बलच हरवनू जाते. ते 
म्हणतात, “बातमी ऐकून माझे र्ोळे वाहू लार्ले. िरांतर मी मोरू्नच पर्ायचा. पण माझा धाकटा मुलर्ा 
बाळ एकदम बेशुद्ध झाला. त्याला सावरण्यात मी रु्ांतलो. मन सावरलां  नी ठरवलां  – त्याांचा झेंर्ा िाली परू्न 
द्यायचा नाही. सहदु – मुसलमान एकाच वांशाचे, एकाच राष्रातले, समान सां्कत तीचे, समान त्रहतसांबांध 
असलेले. इांग्रजाांनी त्याांच्यातली तेढ वाढवली. आपण आपफयाकरू्न ही तेढ कमी करण्याचा प्रयत्न मरेपयंत 
उत्कटपणे करत राहायचे. उपत्रनषदकालीन ऋषी म्हणत, ‘दीघं पश्यत मा ऱ्ह्वम्’ तसे दूरच्या 
कफयाणासाठी प्रयत्न करीत राहायचे.” 

 
माि एव्हाना त्याांची साठी उलटली होती. व्यक्तींच्या मारे् सां्थाची कशी अवनती होते हे त्याांनी 

पत्रहले होते. म्हणून कोणतीही सां्था ्थापन न करता व्यल्क्तशः भाषण, लेिन, चचा, पिे इत्यादींद्वारा होता 
होईतो ते कायग कराव ेअशी भतू्रमका त्याांनी ्वीकारली. 

 
काकासाहेब वतत्तीने भटके प्रवासी. पण ्वराज्य त्रमळेपयंत ते परदेशी रे्ले नाहीत. आपण रु्लाम 

आहोत ह्याचा त्याांना सांकोच वाटे. ब्रम्हदेश व त्रसलोनला तेवढे एकेकदा रे्ले होते. पण बुद्ध धमामुळे ती राष्रां 
त्याांना कधी त्रवदेशी वाटली नाहीत. पण ् वराज्योत्तर काळात जेथे भारतीय वसाहती आहेत असे, जवळजवळ 
सवग देश त्याांनी पायािाली घातले. सवगप्रथम १९५० साली त्याांनी पूवग आत्रिकेतील देशाांची यािा केली. 
केत्रनया, युर्ाांर्ा,झाांजीबार, टाांर्ात्रनका – मध्य आत्रिकेतील थेट रूआांर्ा – उरुां र्ीपयंत जाऊन आले. 
बोटीवर दोन वळेा ते सवग धमांच्या प्राथगना करत असत व त्रवशषे म्हणजे सवगधमीय कमगचारी त्यात आनांदाने 
सहभार्ी होत असत. ते म्हणत, “ह्या भमूीवर ‘युरोप, आत्रशया व आत्रिका’ ह्या त्रतन्सही राष्राांच्या प्रजेचा 
सहयोर् चालू आहे. मानवजातीच्या भत्रवष्यासाठी हे फार महत्त्वाचे आहे.”सहयोर्, सहजीवन, सहअल््तत्व, 
सहानुभव ह्याांतून एकतेकरे् जाणे ही त्याांची एक अक्षय जीवनदृष्टी होती. त्याांच्या सांपूणग जीवनकायाचा तो 
पायाच होता. 

 
त्यावळेी आत्रिकेत आपपासाहेब पांत भारताचे राजदूत म्हणून राहत होते. त्याांनीच नेहरूां च्या 

त्रवनांतीनुसार काकासाहेबाांना प्रदेश दािवला.ते म्हणतात,‘ह्या उद्याच्या महाद्वीपावर मानवसमूहाचे 
्वातांत्र्यासाठी जे त्रवशाल नाटक िेळले जात आहे त्यातील सूक्ष्मतर व सिोल रह्याांचे आकलन 
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काकासाहेबाांची बुद्धी ज्या वरे्ाने व हुशारीने करत होती ते पाहून मी मांिमुग्ध झालो.’ आपपासाहेबाांनी असे 
म्हटले आहे की, ‘काकासाहेबाांना धमग, वांश आत्रण सा्ं कत ती याांतील भेद माणसामाणसाांतील ्नेहबांध त्रनमाण 
करण्यासाठी कधीच बाधक वाटले नाहीत. उलट ह्या त्रवत्रवधरांर्ी जीवनाचे ते एक अत्रतशय सुांदर, बहुरांर्ी व 
आनांददायी त्रचि त्रनमाण करीत.’ तेथील इांग्रजी, भारतीय, अरबी, आत्रिकी श्रोत्याांसमोर ह्या त्रवषयाचे ते 
अत्रतशय हृदय्पशी भाषेत सौंदयगपूणग त्रववचेन करीत. त्या वळेच्या ज्योम्यो केन्सयाटो, न्सयेरेरे, माबोया 
याांच्यासारख्या आत्रिकी नेत्याांपासून ते सामान्सय नोकराांपयंत सारे त्याांच्या भाषणाने मुग्ध होत असत. त्याांनी 
आपफया घरी त्रनमांत्रित करून त्याांच्या ज्ञानाचा, र्पपाांचा रसा्वाद घेण्यास उत्सुक असत. त्याांच्याशी 
काकासाहेब कत्रवता, सांर्ीत, जीवन, सौंदयग इ. त्रवषयाांवर बोलत असत. युरोत्रपअन लोकसुद्धा त्याांच्या 
भाषणाांना उत्साहाने येत असत. आपफया प्रवासाचा उपयोर् ते सां्कत तीसमन्सवयासाठी करत होते. त्यावळेी 
भारत व आत्रिका सांबांधाांचा श्रीर्णेशा घातला जात होता. काकासाहेबाांनी ह्या सांबांधाांच्या त्रवकासाला नवचे 
मार्थमक पत्ररमाण त्रदले. 

 
मॉत्ररशसच्या भेटीतील आपले त्रवचार नोंदवताना काकासाहेब त्रलत्रहतात, “इथफया लोकाांनी जर 

त्रशक्षणात प्रर्ती केली तर अनेकवांशी, अनेकभाषी, अनेकधमी अशी जी मानावसा्ं कत ती दुत्रनयेत जार्ोजार् 
त्रनयतीच्या योजनेनुसार त्रवकत्रसत होते आहे त्रतच्यात हा देश मोलाची भर घालू शकेल.” 

 
काकासाहेब असे जर्भर सहर्ले. त्या त्या देशातील थोर पुढाऱ्याांचा त्याांनी ्नेह त्रमळवला. भारतीय 

सां्कत ती व र्ाांधी त्रवचार त्याांनी त्या त्या देशात र्पपाांतून, व्याख्यानाांतून पसरवला. आत्रिकेतील त्याांच्या 
व्याख्यानाांचे वणगन करताना तेथील राजदूत आपपासाहेब पांताांनी म्हटले आहे. ‘आपफया वरे्वरे््या सभाांत 
वरे्वरे््या समुदायासमोर झालेली त्याांची मराठी, रु्जराती, इांग्रजी भाषेतील सौम्यभाषी, ताज्या त्रवचाराांची 
भाषणे ऐकणाऱ्याला ् पधा, सांघषग आत्रण दुदगशचे्या जर्ातून िूप दूर घेऊन जात असत. आत्रिकी मनुष्य केवळ 
नोकर व रु्लाम नसून त्याच्या हृदयातही ्नेह व सौंदयग वसत असते ही दृष्टी काकासाहेबाांनीच आत्रिकेतील 
भारतीय व आत्रिकेतर लोकाांना प्रथम त्रदली. त्यामुळे आत्रिकन लोकाांना तर ते ईर्श्राचे दूतच वाटत असत.’ 

 
हे सवग वाचताना मनात येते,भारतीय सां्कत तीच्या ह्या परीव्राजक आचायाने भारतासाठी जर्भरातून 

त्रकती आदर व पे्रम त्रमळवले आहे! काकासाहेब ् वतः म्हणतात, “फुलपािरू जसे एका फुलावरून दुसऱ्यावर 
उर्त राहते व त्यातून अनेक वन्पतींना सफल करते तद्वत प्रवासी एका देशातून त्रभि त्रभि देशाांत जाऊन 
सां्कत तीचा, ज्ञानाचा त्रवत्रनमय करून सवांनाच समतद्ध करतो. नारद, परशुराम, बलराम, दत्तािय ही आपफया 
भरू्ोलवते्त्या पत्ररव्राजकाांची परांपरा आहे. मी त्यातलाच एक आहे. वषाऋतूच्या प्रारांभी साांर् जसा आपफया 
सशर्ाांनी जमीन उकरून मातीचा र्ांध हुांरु् लार्तो तसे प्रवासाची सांधी त्रमळाली की माझे पाय चालू लार्तात 
जाणे, चालणे, नव्यानव्या अनुभतूी घेणे ब्स. माझा उदे्दश इतकाच. र्ोळे तहानलेले असतात. शरीर 
आसुसलेले असते. म्हणून पाय चालतात. ते जोवर चालताहेत तोवर माझी ह्या त्रवपुला पतर्थ्वीची पत्रर्मा 
चालतच राहणार.” 

 
त्याांच्या पत्रहफया सफरीचा झालेला सुपत्ररणाम पाहून सरकारने त्याांना पुन्सहा आत्रिकेत सद्भावना 

त्रमशनवर पाठत्रवले. जाताना वाटेत ते त्रल्बनला थाांबले. र्ोवामुक्ती आांदोलनातील सत्याग्रहींना तेथे र्ाांबनू 
ठेवले होते. त्याांच्याशी झालेफया भेटीत काकासाहेबाांनी त्याांना सुचत्रवले की “अनायासे तुम्ही ह्या देशात आला 
आहात. इथले सात्रहत्य वाचा. इथफया सां्कत तीचा अभ्यास करा आत्रण इथफया सते्तशी जणू तुम्ही भारताचे 
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साा्ं कत त्रतक दूत आहात अशाच भावनेने वार्त राहा.” अथात हे कुणाला जमले नाही हा भार् वरे्ळा. पण 
साा्ं कत त्रतक सलोिा व जवत्रळकीतून सम्या सुटू शकतील असा काकासाहेबाांचा दृढ त्रवर्श्ास सूचनेमारे् 
होता. 

 
एकदा आत्रिकेत प्रवास करताना तेथील राजनैत्रतक के्षिात सहदुमुसलमानाांचा झर्र्ा त्याांनी 

पात्रहला. त्यावर काकासाहेब त्याांना साांर्तात. “मी र्ाांधींचा माणूस, सवगधमी. मला एक अफपकात्रलक 
व्यावहात्ररक उपाय सुचतो. तुम्ही आपापसात लढून इथफया राजकारणात त्रकती ्थान त्रमळव ू शकणार 
आहात? इांग्रजी व आत्रिकी याांच्या सांख्याबलात तुमचे अल््तत्व त्रकतीसे असणार? व त्या अफपशक्तीने तुम्ही 
इथफया राज्यव्यव्थेवर त्रकतपत प्रभाव पारू् शकणार? तेव्हा आपसात ओढताणीपेक्षा सहदु्थानी लोकाांसाठी 
त्रजतक्या जार्ा आहेत त्यावर आपण चाांर्ले आत्रिकी लोकच का त्रनवरू्न देऊ नयेत? त्यामुळे आपला 
आत्रिकी लोकाांवर त्रवर्श्ास आहे हे पण त्रसद्ध होईल व त्याांचे मत आपफयात्रवषयी अनुकूल होईल.” 

 
काकासाहेबाांची समन्सवयसाधकवतत्ती या प्रकारची होती. त्यामुळे हरएक सम्येवर त्याांच्यापाशी 

त्याांच्या पध्दतीचा तोर्र्ा असायचा. 
 

शवेटपयंत त्याांचे एक दृढ मत होते.“जोपयंत देशातील साा्ं कत त्रतक सम्या सोर्वफया जात नाहीत 
तोपयंत त्रकतीही सत्ताांतरे झाली, आर्थथक त्रवकास झाला तरी देशाची पत्ररल््थती सुधारायची नाही. आज 
धार्थमक नेत्याांच्या जशा नुसत्या र्ाद्या उरफया आहेत तशीच पत्ररल््थती उद्या राजकीय नेत्याांची होणार आहे. 
उद्याच्या जर्ाचे नेततत्व साा्ं कत त्रतक धुरीणाांकरे् जाणार आहे.”ह्या दृढ त्रवर्श्ासापोटीच ते जर्भर साा्ं कत त्रतक 
सलोख्याचे, समन्सवयाचे वातावरण त्रनमाण करण्यासाठी झटत, त्रफरत रात्रहले. माि काकाांनी अत्रभपे्रत 
असलेला समन्सवय म्हणजे सांत्रधसाधू तर्जोर् नव्हे. तर्जोर्ीने राजकारण जसे अांती फसते, तशीच 
तर्जोर्ीची तत्त्वज्ञानेही शवेटी लत्रज्जत झाफयात्रशवाय राहत नाहीत. 

 
समन्सवय ही उच्च प्रकारची ज्ञानप्रत्र्या आहे. ह्या प्रत्र्येत जीवनातील त्रवत्रवध आत्रण त्रवरोधी 

त्रवभार्ाांतही जे एकत्वदशगक सत्य लपलेले असते; ते शोधक बुद्धीने हुर्कून काढायचे असते. जीवनाची शक्ती 
त्रवत्रवधतेने भाांबावनू जाऊ नये व व्यथग त्रवरोधाने क्षीण होऊ नये म्हणून त्रतला त्रदग्दशगन करायचे असते. असत्य 
अशाांचा कठोरपणे त्यार् करून सात्याांशाांचा उच्च पातळीवर एकि समावशे करावा लार्तो व अत्रभनव सत्य 
त्रनमाण करण्याची शक्ती दािवावी लार्ते. हा ह्या समन्सवयबुद्धीचा प्राण असतो. 

 
अशी प्राणवान समन्सवयबदु्धी काकासाहेबाांजवळ होती. त्रल्बनहून ते घाना व नायजेत्ररया ह्या दोन 

्वातांत्र्योन्समुि देशाांत रे्ले. ह्याच दोन देशाांचा प्रभाव पुढे इतर आत्रिकी देशाांवर पर्णार होता. घानाचे नेते 
एन्स्ुमो याांच्याशी काकासाहेबाांचा र्ाढ ्नेह जुळला. त्याांचे साा्ं कत त्रतक सहयोर्ाचे उदार त्रवचार सवांनाच 
आकर्थषत करीत होते. परतताना ते कैरोत उतरले. त्रतन्सही िांर्ाांचा कैरो हा ् पशगसबदू. त्यामुळे त्रतन्सही िांर्ातील 
सम्याांचा त्याांना इथे एकत्रितपणे अभ्यास करता आला. जपानला तर काकासाहेब १९५४ ते १९७२ ह्या 
काळात सहा वळेा रे्ले. िरेतर लहानपणी चीन, रत्रशयासारख्या बलाढ् राष्राांना हरवणारे ते त्रचमुकले राष्र 
म्हणून राष्रवादी युवकाांना जपान पे्ररक ठरला होता. पण मोठेपणी काकासाहेबाांना जपानला जाण्याची तशी 
उत्सुकता नव्हती. जपानमधील काही बौद्धत्रभक्षूांचे सेवाग्राममध्ये बरेच येणेजाणे होते. त्रचत्रकत्सक व त्रजज्ञासू 
वतत्तीमुळे काकासाहेबाांचा त्रतथे त्याांच्याशी सांबांध आला होता. १९५४ मध्ये जपानने त्रवर्श्शाांती पत्ररषद बोलावली 
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होती. काकासाहेब तेव्हा मार्ासवर्ीयाांच्या आयोर्ाच्या कामात रु्ांतलेले होते. तथात्रप अत्याग्रहाने पुन्सहा पुन्सहा 
बोलावणे आफयामुळे शवेटी ते रे्ले व त्या वा्तव्यात जपानशी त्याांचे ऋणानुबांध जुळून रे्ले. 

 
जपानच्या अनेकानेक रु्णाांमुळे ते भारले रे्ले व जपानशी केवळ राजकीय सांबांध ठेवणे पुरेसे नाही, 

अनौपचात्ररक पातळीवर साा्ं कत त्रतक सांबांध वाढवायला हवते असे त्याांना तीव्रपणे वाटू लार्ले. 
 
इांग्रजीच्या अत्रभशापामुळे ‘एत्रशयाई सां्कत ती’ ह्या सांकफपनेवरचा आमचा त्रवर्श्ास उर्ाला ही 

शोकाल्न्सतका आहे, असे काकासाहेबाचे ्पष्ट मत होते. अशी ही एत्रशयाई सां्कत ती उभी करण्यासाठी ह्या 
राष्राांना जवळ आणून भात्रषक दळणवळण इांग्रजीच्या माध्यमातून नव्हे तर ्वतांिपणे वाढायला हव ेअसे 
त्याांना वाटत होते आत्रण म्हणनू त्याांनी जपानी युवकयुवतींना सेवाग्रामला बोलावनू सहदी त्रशकत्रवण्याची सोय 
केली. असे त्रकतीतरी युवकयुवती आज जपानमध्ये साा्ं कत त्रतक कामे करीत आहेत. त्याांनी आपला सहकारी 
‘नरेश मांिी’ ह्याला जपानला पाठत्रवले. त्याला जपानी भाषा व त्रतच्याद्वारे जपानी सां्कत तीचा पत्ररचय करून 
घेण्यास लावले आत्रण दळणवळणाचा राजमार्ग उघर्ा करून त्रदला. रे्ली चोवीस वष ेते त्रतकरे् राहून जपान-
भारत मिैीचे काम मनःपूवगक करत आहेत. 

 
बुद्धधमग भारतात त्रनमाण झाला. पण त्याचा त्रवकास जपान, चीन इ. पूवग एत्रशयातील देशाांत झाला. 

या र्ोष्टींचा आपण आदर करावा अशी धमगसमन्सवयक दृष्टी काकासाहेबाांजवळ होती. “ज्याप्रमाणे आपण 
र्ांर्ोिीपासूनची सांपूणग र्ांर्ा पत्रवि व महत्त्वाची मानतो, उलट पुढेच त्रतचा त्रवकास अत्रधक झालेला पाहतो, 
तद्वत् धमगर्ांरे्चा हा त्रवकास कुतूहलाने व आदराने पात्रहला पात्रहजे. 

 
आज जार्त्रतक सते्तचे कें द्र हळूहळू पूवेकरे् सरकत चालले आहे. चीन, जपान, कोत्ररया, हॉांर्कॉांर् 

ही राष्रे उद्याच्या जर्ातील शाांती त्रनधात्ररत करणार आहेत आत्रण म्हणून ्वतःच्या अल््तत्वासाठी भारताने 
आत्रशयातील राष्राांशी वरे्वरे््या पातळीवर सलोख्याचे नातेसांबांध जोर्णे आवश्यक होत चालले आहे. असे 
आज राजकीय अभ्यासक व त्रनरीक्षक र्ाांभीयाने साांर् ू लार्ले आहेत. आियाची र्ोष्ट म्हणजे हे भान 
काकासाहेबाांना फार पूवीच म्हणजे ज्यावळेी सत्ताकें द्र पािात्य राष्रे होती तेव्हाच आले होते. हे एत्रशयाई ऐक्य 
साधण्यासाठी सहदी भाषाच माध्यमभाषा होऊ शकेल असा त्याांचा होरा होता. भारतीय लोक सांपूणग एत्रशयाई 
राष्राांत पसरलेले आहेत. त्याांच्यापासून सहदी रुजवणे सुरू केफयास आत्रशयाभर सहदी ‘सांपकग भाषा’ म्हणनू 
हळूहळू मान्सय होईल असे ते म्हणत. ‘योजक्ति दुलगभः’ हेच शवेटी िरां ठरलां  आहे. जपानहून परतताना ते 
एकदा चीनमध्ये रात्रहले. तेथील नेत्याांमध्ये बौद्ध सां्कत तीबद्दल जराही आदर उरलेला नाही याची त्याांच्या 
सां्कत त्रत समन्सवयक मनाने नोंद घेतली. पण लोकाांच्या मनातील बदु्धसां्कार नष्ट झालेले नाहीत असेही त्याांना 
जाणवले कारण राज्य वा समाज्ाांतीत मुळासकट नष्ट होईल इतकी सा्ं कत ती तकलादू नसते हेही त्याांना 
ठामपणे ठाऊक होते आत्रण म्हणूनच चाऊ-एन-लायशी झालेफया भेटीत काकासाहेबाांनी त्याांना ्पष्ट 
साांत्रर्तले, “तुम्हाला रूसी साम्यवादाची र्रजच नव्हती. तुमच्याजवळ बौद्धमत होते. त्यातील दोष काढून 
टाकले असतेत तर तुम्हाला देशी साम्यवाद त्रमळाला असता. बौद्ध साम्यवाद व आमचा र्ाांधीप्रणीत असहसक 
साम्यवाद एकि येते तर साऱ्या जर्ाचा चेहेरा आपण बदलून टाकला असता.” 

 
तेथील दबावयुक्त राजकीय वातावरण व बौद्धधमाची सते्तकरू्न चाललेली अवहेलनाही 

काकासाहेबाांना जाणवली. शवेटच्या त्रदवशी त्रनरोपाच्या भाषणात त्याांनी साांत्रर्तले “तुमच्या पूवगजाांनी परकीय 
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आ्मणापासून सांरक्षण म्हणून सभत बाांधली. पण मी तर त्रतला त्रवराट त्रवफलताच म्हणेन. त्रतबेटी व भारत 
यात त्रनसर्ाने त्रहमालयासारिी दुभदे्य सभत उभी केली आहे. पण ही सभतसुद्धा ह्यू-एन्-त्सांर्ला इकरे् येण्यास 
व इकर्च्या बौद्ध त्रभक्षूांना त्रतकरे् जाण्यास रोिू शकली नाही. कोणतीही मोठी सभत त्रवचाराांना रोिू शकत 
नाही.” 

 
पां. नेहरूां ना काकासाहेबाांच्या परदेशी प्रवासात्रवषयी फार आ्था होती. तो सुिकर व्हावा म्हणनू ते 

्वतः प्रत्येक त्रठकाणच्या राजदूताांना पिे देत असत. कारण त्याांच्या मते काकासाहेब केवळ प्रवासी नव्हते. 
ते भारतीय सां्कत तीचे राजदूत होते व त्रवर्श्सां्कत तीचे सांघटक होते. 

 
एके त्रठकाणी काकासाहेब म्हणतात, “भारतात माणसाांना रु्लाम म्हणून त्रवकण्याची प्रथा नव्हती. 

तरीपण त्रनग्रोंचा रु्लामी व्यवहार थाांबफयावर, परकीयाांना भारतीय माणसां रु्लामासारिी राबवायला कशी 
त्रमळत रे्ली? िरे तर आपणाकरे् राजा, समाजातील पुढारी व व्यापारी याांनी सामात्रजक जबाबदारीत्रवषयी 
नेहमीच उपेक्षा दािवली आहे. कोण परकीय येतात? का येतात? कोणती प्रलोभने दािवनू आमची माणसां 
बाहेर कशी नेतात, नेफयावर पुढे त्याांचे काय होते? ती कशी जर्तात? त्याांच्यावर कोणते अत्याचार होतात 
ह्याांत्रवषयी त्याांनी कधीही आ्था दािवलेली नाही.वत्ररष्ठाांच्या ह्या अना्थेमुळेच िालच्या जातीची माणसां 
परदेशी रे्ली.” 

 
मॉत्ररशस भेटीत, मजूर म्हणनू आलेफया अनेक भारतीय लोकाांना पाहून काकासाहेबाांना वाटते, 

“परदेशी बरे त्रदवस येतील ह्या आशनेे मजूर म्हणनू आलेली ही माणसां पत्ररल््थतीशी कसा सामना करतात, 
तो करताना त्याांच्यात कोणत्या शक्ती त्रवकत्रसत झाफया? तेथफया भमूीत त्याांनी आपली मूळां  त्रकती िोलवर 
पसरवली आहेत, तेथील लोकजीवनात ते त्रकती त्रमसळले आहेत हे सवग बघायला हवे. ईर्श्रानेच ह्या 
छोयामोठ्या प्रयोर्शाळाांतून सां्कत त्रतसमन्सवयाचे प्रयोर् चालवले आहेत ते बघाव.े” 

 
ते १९५८ मध्ये वे् ट इांर्ीज, त्रित्रनदाद, त्रब्रत्रटश त्रर्आना, सुरीनाम, मादार्ा्कर इ. त्रठकाणी जाऊन 

आले. ह्या साऱ्या प्रवासाांवर प्रवासवणगनाची पु् तके तर त्याांनी त्रलत्रहलीच आहेत, पण जोर्ीने सा्ं कत त्रतसमन्सवय 
कसा साधला जातो ह्याचा अभ्यासही ते सतत करताना त्रदसतात. 

 
अमेत्ररकेत ते र्ाांधीवादी त्रनग्रो नेते र्ॉ. मार्थटन फयूथर सकर् याांच्या घरी दोन त्रदवस रात्रहले होते. प्रत्यक्ष 

र्ाांधींबरोबर काम केलेला, त्याांच्या तत्त्वज्ञानाचा सत्र्य व्यािाता भेटफयामुळे र्ॉ.सकर् याांना िूप आनांद 
झाला. त्याांच्या पत्नी म्हणतात, ‘मार्थटन याांची काकासाहेबाांबरोबर जी सिोल चचा झाली, तीमुळे त्याांच्या 
जीवनप्रवाहाला एक नवचे वळण लार्ले. त्याांच्या नेततत्वातील ्फूर्थतदायक तत्त्वाांचा त्रवकास झाला.’ 

 
भारतासारख्या प्राचीन सा्ं कत तीचा अभ्यासक असलेफया काकासाहेबाांच्या आर्मनाने अमेत्ररकेला 

िूप लाभ होईल असा अमेत्ररकेतील लोकचळवळीच्या अनेक नेत्याांचा त्रवर्श्ास होता. त्यामुळे वयाचे बांधन दूर 
सारून त्याांनी काकासाहेबाांना अमेत्ररकेला बोलावले. अमेत्ररकेतील तत्कालीन अनेक जेष्ठ राजकीय नेते, 
सामात्रजक सां्था, साा्ं कत त्रतक चळवळींशी काकासाहेबाांच्या भेटी घर्त्रवण्यात आफया. जार्ोजार् त्याांची 
भाषणे व चचा झाफया. याांबाबत ‘टेल्क्नकल त्रमशन टु इांत्रर्या’ चे रे्पयुटी र्ायरेक्टर –हेन्री नाईफस म्हणतात- 
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‘कोणत्याही परदेशी अत्रधकाऱ्याला दुर्थमळ असे भारताचे एक अनोिे दशगन मला काकासाहेबाांच्या घत्रनष्ट 
पत्ररचयामुळे होऊ शकले.’ 

 
काकासाहेबाांच्या व्यल्क्तत्वाइतकीच त्याांच्या ज्ञानपूणग व आत्मीयतापूणग भाषणाांची छाप अमेत्ररकन 

जनतेवर पर्त असे. याबाबतची एक आठवण अमेत्ररकन के्वकर पांथाचे एक नेते— सेंट झेत्रवयसगमधील 
इल्न्स्टयूट ऑफ इांत्रर्यन त्रह्री अँर् कफचरचे सांचालक ए. ॲ्टेलर साांर्तात, “त्रििन लोकाांना सहदू 
त्रवचारशलैीची वैत्रशष्ये चाांर्फया तऱ्हेने साांर्ू शकेल असा वक्ता बी.बी.सी. ला हवा होता. मी तत्काळ 
काकासाहेबाांचे नाव सुचवले. त्याांच्या भाषणाने बी.बी.सी. चे अत्रधकारी त्यावळेी िूप प्रभात्रवत झाले. 
काकासाहेबाांची मिैी व सहवास मला लाभला ही मला फार अत्रभमानाची र्ोष्ट वाटते.’ अमेत्ररकेच्या 
प्रवासानांतर काकासाहेबाांनी अमेत्ररकन जीवनात्रवषयी केलेली त्रटपपणी फारच मार्थमक आहे. अमेत्ररकेच्या 
सहवासामुळे भारतात आधुत्रनकता येईल आत्रण भारतीय सा्ं कत तीच्या सिोल पत्ररचयामुळे अमेत्ररकेत 
अध्याल्त्मकता रुजेल असा भत्रवष्याबद्दलचा अांदाज त्याांनी व्यक्त केला आहे. 

 
काकासाहेबाांनी प्रवासामुळे जर्भर थोर ज्ञानी त्रवचारी मांर्ळींचे मिै लाभले. त्याांच्यामुळे र्ाांधीजींच्या 

तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव पसरला. त्याांच्या समन्सवयत्रवचाराांची सौहादाचे वातावरण त्रनमाण झाले. सिोल व 
दूरदृष्टीची समन्सवयसाधकता असणारा अ्सल साा्ं कत त्रतक राजदूत काय काय साधू शकतो ह्याचा हा 
व्तुपाठच मानता येईल. 

 
र्ाांधीजी टॉल्टॉयला आपला मानसरु्रू मानत. काकासाहेब रत्रशयात टॉल्टॉयच्या समाधीचे 

दशगन घेण्यासाठी रे्ले असताना, ह्या व्तुल््थतीला अनुलक्षून म्हणाले—“आम्ही येथे परके म्हणून आलो 
नाहीत. तर भक्त म्हणून आलो आहोत. एक श्रद्धाळू तीथगयािी आपफया परात्पर रु्रूच्या भेटीला आला आहे.” 

 
सहदीचे प्रत्रसद्ध लेिक ‘त्रवष्णू प्रभाकर’ आपली एक आठवण साांर्तात. ते म्हणतात, ‘मा्कोतील 

शाांती सांमेलनाला मी काकासाहेबाांबरोबर रे्लो होतो. ् े मत्रलनमधील कॉन्सफरन्सस भवनात दोनच व्यक्तींभोवती 
मन्वी र्दी जमली होती. एक त्रचिात्रवत्रचि देशी पेहराव केलेली लॅटत्रवयाची सुांदरी व दुसरे काकासाहेब. 
पाांढरीशुभ्र दाढी व पोषाि याांमुळे ते एिाद्या प्राचीन ऋषीसारिे भासत होते.’ 

 
प्राचीन काळापासून भारतीय लोक मानव्याचा आदशग म्हणून येथफया ऋत्रषवर्ाकरे्च पाहत आले 

आहेत. तो मान मुत्सद्दी, शूर यौदे्ध, परा्मी सम्राट, सद्रु्णी थोर पुरुष ह्याांना कधीच लाभला नाही. त्रवशषे 
म्हणजे काकासाहेबाांची ऋत्रषतुफय मूती व आचरण ्वदेशातच नव्हे तर त्रवदेशाांतही आदरास पाि होत रे्ले. 
प्राचीन कालापासून भारतीयाांच्या मनात रुजलेला हा ऋत्रषवर्ाच्या आत्मबलासांबांधीचा आदर र्ाांधीजींनीच 
पुन्सहा जार्तत केला होता. अफाट वाचन, सचतन, अनुभव आत्रण ज्ञान व मुख्य म्हणजे उदारमन्कता ह्या 
त्रशदोरीवर काकासाहेबाांना परदेशी माणसाांची मनां जोरू्न घेण्याची त्रसद्धी सहजसाध्य झाली. म्हणूनच ते 
साा्ं कत त्रतक, धार्थमक, राजकीय समन्सवयाचे उद्र्ाते म्हणनू ओळिले जाऊ लार्ले. काकाांनी सारे प्रदेश व 
भाषा याांतील चाांर्फया बाबी व चाांरु्लपणा एका प्रदेशातून व भाषेतून अन्सय प्रदेशात व भाषेत पोहोचवला. 
साा्ं कत त्रतक मूफयाांच्या देवाण-घेवाणीचे बहुमोल कायग केले. ते त्रचरप्रवासी, त्रचरयात्रिक होते. िऱ्या अथाने 
वरे्वरे््या लोकाांना व प्रदेशाांना एकि आणणारे लोकदूत होते. 
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त्याांच्या ह्या अतुल कायाचा र्ौरव करावा म्हणून १९६५ मध्ये त्याांनी जेव्हा वयाची ८० वष ेपूणग केली 
तेव्हा त्याांच्या त्रमिाांनी ‘सां्कत त्रत के पत्ररव्राजक’ नावाचा अत्रभनांदन ग्रांथ त्याांना अर्थपत केला. अपगण समारांभ 
राष्रपत्रतभवनात होता. त्रतथे जाताना ह्यानांतर त्रनवतत्ती ् वीकारायची व तशी घोषणा आज करायची असे ठरवनू 
ते रे्ले होते. पण भवनात पाऊल टाकताच त्याांना एक अदु्भत अनुभव आला. एक अशरीरी आवाज त्याांच्या 
कानाांत घुमला, ‘अद्याप त्रनवतत्ती नको. समन्सवयाचा त्रवचार देशासाठी महत्त्वाचा आहे. काम सुरू करा. कोणी 
ना कोणी येऊन पढेु उचलेलच.’ आत्रण त्यानुसार वयाच्या ८० व्या वषी त्याांनी ‘त्रवर्श्समन्सवय सांघाची’ ्थापना 
केली. पूवीसारिेच देशभर दौरे करून, भाषणे देऊन, लेिन करून, ह्या त्रवचाराांचा प्रचार ते आणिीही काही 
वष ेकरत रात्रहले. जणू र्ाांधीजीच त्याांच्या देहात प्रवशेले असा भास त्याांना होत रात्रहला. 

 
काकासाहेबाांच्या ह्या प्रदीघग देशसेवचेे व समाजसेवचेे फळ अनेक मानसन्समानाांच्या रूपाने 

उत्तरायुष्यात त्याांना लाभले. १९४६ साली अहमदाबादमध्ये त्याांच्या षष्यद्धीपूर्थतत्रनत्रमत्त अनेक समारांभ 
झाले. १९५८ साली रु्जराती सात्रहत्य पत्ररषदेच्या अहमदाबाद अत्रधवशेनाचे ते अध्यक्ष झाले. १९६० मध्ये 
केन्सद्रीय सरकारच्या सहदी त्रवर्श्कोष सत्रमतीचे ते सद्य म्हणून त्रनवर्ले रे्ले. १९५२ व १९५८ मध्ये दोनदा 
राज्यसभेचे सन्समाननीय सद्यत्व त्याांना त्रदले रे्ले. १९६४ मध्ये पद्मत्रवभषूण त्रकताबाने सन्समात्रनत केले रे्ले. 
१९६६ मध्ये जीवनव्यव्था’ ह्या त्रनबांधसांग्रहास सात्रहत्य अकादमीचे पात्ररतोत्रषक त्रमळाले. १९७१ मध्ये 
अकादमीची फेलोत्रशप देऊन र्ौरत्रवण्यात आले. रु्जरात व काशी त्रवद्यापीठाांनी र्ी. त्रलट्.ची पदवी देऊन 
त्याांचा सन्समान केला. 
 

सरकारदरबारी काकासाहेबाांचे चाांर्ले वजन होते. ज्या राष्रभाषाप्रचार सत्रमतीशी त्याांचे तीव्र मतभेत 
झाले, त्याांनीच काकासाहेबाांना १९५९ मध्ये आपला सवगश्रेष्ठ महात्मा र्ाांधी पुर्कार देऊन व १९६८ मध्ये 
‘सात्रहत्यवाच्पत्रत’ असा परु्कार देऊन त्याांचा बहुमान केला. १९६१ मध्ये त्याांच्या पांचाहत्तरीत्रनत्रमत्त, 
अहमदाबादमध्ये, ‘कालेलकर अध्ययन ग्रांथ’ अर्थपत करण्यात आला. १९६५ मध्ये ८० व्या वाढत्रदवशी र्ॉ. 
राधाकत ष्णन् याांच्या ह्ते, ‘सा्ं कत त्रत के पत्ररव्राजक’ नावाचा अत्रभनांदन ग्रांथ अपगण करण्यात आला. १९७९ मध्ये 
त्याांच्या वयाच्या ९५ व्या वाढत्रदवशी त्याांच्या त्रमिाांनी ‘समन्सवय के साधक’ नावाचा आणिी एक अत्रभनांदन ग्रांथ 
अर्थपत केला. ह्याांव्यत्रतत्ररक्त अनेक सां्था-मांर्ळाांवर त्याांची वरे्वरे्ळया अत्रधकाराांवर त्रनयुक्ती झाली होती. 

 
थोर्क्यात सामान्सयतः दुर्थमळ असणारे, राजमान्सय आत्रण लोकमान्सय असे कत ताथग जीवन 

काकासाहेबाांना लाभले. 
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११. 

महाराष्ट्र र्व काकासाहेब 
 

महाराष्र व काकासाहेब याांच्यामधील रु्ांतारु्ांतीच्या भावसांबांधाांची चचा एका ्वतांि प्रकरणात करणे 
आवश्यकच आहे. 
 

काकासाहेबाांचे बहुतेक वा्तव्य महाराष्राबाहेर रु्जरात, त्रदल्लीत झालेले; त्याांचे बहुसांख्य लेिन 
रु्जरातीत. त्याांचे वध्याच्या र्ाांधी आश्रमातील वा्तव्य हे नावापुरते महाराष्रातले म्हणायचे. कारण ‘वधा 
आश्रम’ हे एक ्वतांि राष्रीय केन्सद्रच होते. 

 
काकासाहेबाांनी र्ाांधीजींचे रु्रुत्व अनन्सयभावाने ्वीकारलेले आत्रण र्ाांधीजींचा व महाराष्राचा 

पुष्कळसा अन्सत्थ दुरावाच होता. त्याची करणे अनेक आहेत. त्याांपैकी काही ्वतः कालेलकराांनीच 
‘ज्ञानत्रनधीच्या सात्रिध्यात’ – (रवीन्सद्र केळेकर) मध्ये साांत्रर्तले आहेत. ते म्हणतात—“र्ाांधीजींचे युर्कायग 
सुरू झाफयाबरोबर र्ाांधीसनदेचा एक मोठा कारिाना महाराष्रात सुरू झाला. लोकमान्सयाांच्या प्रभावामुळे 
त्याांच्याकरे् परावर्थतत पुढारीपण आले होते त्याांना वाटले, र्ाांधींनी आपले नेततत्व त्रहसकावनू घेतले. पुन्सहा 
लोकमान्सय जरी ‘घटनात्मक राजकारण’ चालवीत असले तरी मनापासून ‘रणावीण ्वातांत्र्य’ कोणा त्रमळाले’ 
असेच मानणारे आत्रण र्ाांधीजी तर ‘रणावीण ्वातांत्र्य’ त्रमळवायला त्रनघालेले. ही र्ाांधीजींची दोन मोठी ‘पापे’ 
त्यात भर म्हणजे र्ाांधीजी ‘र्ोिफयाां’ना रु्रू मानू लार्ले. त्यामुळे तर लोकमान्सयभक्त महाराष्र र्ाांधीजींवर 
नाराज होता. महाराष्राच्या सावगजत्रनक जीवनात मतभेद व त्रशष्टाचार याांची साांर्र् घालून देणाऱ्या नेत्याांचा 
प्रभाव कधी पर्लाच नाही. अथात्च ह्याचा पत्ररणाम म्हणजे र्ाांधींच्या त्रशष्याांत्रवषयीही—मराठी त्रशष्याांत्रवषयी 
तर- मराठी माणूस जा्तच कर्वट बोलत असे.” 

 
काकासाहेबाांच्या वायालाही हा ‘रार्’ भरपूर आलेला. ते म्हणतात, “महाराष्रातील त्रटळकपांथीय, 

सावरकरपांथीय, आांबेर्करवादी व साम्यवादी, सवगच र्ाांधीत्रवरोधक होते. र्ाांधीवाद्याांचे व महाराष्राचे कधीच 
जुळले नाही. पण प्रत्यक्ष र्ाांधींवर प्रहार करणे शक्य नसफयाने र्ाांधींच्या त्रशष्याांची उणीदुणी शोधून त्यावर 
हल्ला चढवत असतात. माझा मुलर्ा सरकारी कॉलेजात त्रशकला त्यामुळे माझ्या मराठी टीकाकाराांना मला 
दाांत्रभक ठरवायला चाांर्ले त्रनत्रमत्त त्रमळाले.” 

 
पुढे काकासाहेब म्हणतात,“महाराष्राच्या सावगजत्रनक जीवनाचा त्रवशषे म्हणजे महाराष्राने 

सर््याांना छळले आहे. सर््या सांतसज्जनाांना, समाजसुधारकाांना महाराष्राने छळले.” मराठी माणसाच्या 
आणिी एका वतत्तीवर बोट ठेवताना प्रत्रसद्ध सहदी लेिक प्रभाकर माचव ेम्हणतात, ‘महाराष्राचा मोठेपणा 
असा की, त्याने त्रवत्रवध भात्रषक प्राांताांना मराठी लेिक त्रमळवनू त्रदले (काका, बेन्सदे्र, परार्कर, मुल्क्तबोध, 
देऊसकर इ.) पण बाहेर जाऊन ज्याांनी अन्सय भाषा, प्राांत, देश, धमग ह्याांत परा्म केला त्याांना महाराष्राने 
जरा दूरच ठेवले. आपले मानले नाही.’ 

 
र्ाांधी आश्रमातील कॉलऱ्याच्या प्रसांर्ी महाराष्राने जी भतू्रमका घेतली, कोत्या मनाने र्ाांधीजींवर जे 

आरोप केले त्यामुळे काकासाहेबही महाराष्रावर नाराज झाले होते. काही काळ ते महाराष्राशी रुक्षपणेच 
वार्ले. एवढा इत्रतहास मारे् असूनसुद्धा काकासाहेबाांचे महाराष्राशी नाते अन्सत्थ त्रजव्हा्याचे होते. 



 

अनुक्रमणिका 
 

ह्याबाबत त्याांच्या मानसकन्सया सरोजबेन नानावटी एका भेटीत मला म्हणाफया, ‘मी एकदा काकाांना प्रश्न 
केला,’ आपण महाराष्राचेच दोष जा्त का दािवता?’ त्यावर ते मला म्हणाले, “मी मळूचा मराठी. महाराष्र 
मला जा्त जवळचा. पण ह्या आपलेपणातून नकळत अपेक्षा जा्त वाढतात. इतराांबाबत आपफयाला थोर्ी 
उदारता घेता येते. दुलगक्ष साधते. महाराष्राचे हृदय मी जाणतो. त्याने मोठ्या लोकाांची नेहमीच कठोर परीक्षा 
घेतली आहे. अण्णासाहेब कव्यांना त्याांनी काय कमी िास त्रदला? पण त्याच महाराष्राने कव्यांना पुढे 
महर्थषपद बहाल केले नाही का? माझी िािी आहे की आज ना उद्या एक त्रदवस महाराष्राला र्ाांधीजींचे 
मोठेपण मान्सय होईल आत्रण तेव्हा त्याांचे अनुसरण करण्यात तो सवांच्या पढेु राहील. आज सुद्धा महाराष्राने 
र्ाांधींजींना उत्तमोत्तम सहकारी त्रदलेले नाहीत का?” 

 
र्ाांधीजींना महाराष्रात्रवषयी असाच त्रवर्श्ास होता. ्वतः काकासाहेबाांनी र्ाांधीजींचे ते उद्र्ार 

साांत्रर्तले आहेत. र्ाांधीजी म्हणत, ‘माझा असहसेचा त्रसद्धान्सत जर मला महाराष्राला पटवून देता आला तर 
पुढची कोणतीच त्रचन्सता करण्याची मला जरूर राहणार नाही. मी िुशाल झोपी जाईन. केवढी कायगशक्ती 
आहे त्या प्राांतात. पण काय कराव,े महाराष्रात श्रदे्धची उणीव आहे. पण हे लोक जे काम हाती घेतील ते पुरे 
केफयात्रशवाय सोर्त नाहीत. राष्रसेवसेाठी जीवन अपगण करण्याची उज्ज्वल परांपरा आहे ह्या प्राांतात.’ 

 
काकाांनी महाराष्र सोर्ला व ते रु्जरातेत रे्ले ह्याला कारण र्ाांधींचे नेततत्व आपला ्वराज्याचा 

सांकफप पूणग करण्याला पयापत आहे असा त्याांचा दृढ त्रवर्श्ास झाला म्हणून; पण आणिीही एक कारण त्रदसते. 
पूवी ते बर्ोद्याच्या राष्रीय शाळेत हेर्मा्तर म्हणून रे्ले होते. त्यामार्ची आपली भतू्रमका साांर्ताना ते 
म्हणतात, “बरेच त्रदवसापासून माझ्या मनात येत असे की, मराठी माणसाचा इत्रतहास र्ौरवाचा आहे. इथफया 
सांताांनी तर भल्क्तभावाची व समतेची त्रशकवण देऊन ऐत्रहक व पारमार्थथक जीवनध्येयाचा सुांदर मेळ साधला 
आहे. मराठी माणूस मनानेही सांकुत्रचत नाही. प्राांतीय अहांकार त्याचात फार कमी आहे. तरीपण बाहेरच्या 
प्राांतात मराठी माणसाची प्रत्रतमा चाांर्ली नाही. ती दूर करायची असेल तर महाराष्रीयाांनी ्वतःला त्रनयात 
केले पात्रहजे. परप्राांती जाऊन सेवाकायग केले पात्रहजे.” 

 
या भावनेने काकासाहेब र्ाांधीजींमार्ोमार् रु्जरातेत रे्ले. तेथील साबरमती आश्रमात मुलाांना 

त्रशकवण्याचे काम करताना हळूहळू रु्जराती त्रशकले. ज्यावळेी र्ाांधींजींना ‘नवजीवन’ सापतात्रहकासाठी 
त्रलहायला वळे नसे तेव्हा ते काम काकाांना कराव ेलारे्. त्यामुळेही त्याांचे रु्जराती लेिन सुरू झाले व त्यात 
त्याांच्या समन्सवयक प्रवतत्तीला काही र्ैरही वाटले नाही. ते आपफया १९७१ मध्ये त्रलत्रहलेफया ‘वासरी’ 
(आांतरजर्ातील यािा) च्या प्र्तावनेत आपले मनोर्त साांर्तात. 

 
“मी जन्समाने मराठीभाषी. त्रशक्षणही महाराष्रात. त्रवशषे म्हणजे महाराष्रीय सांताांच्या आत्रण 

त्रवरपुरुषाांच्या मराठी सात्रहत्याने सां्कात्ररत झालो आहे. माझी मराठीभक्ती कमी नाही. पण सहदी व रु्जराती 
भाषेची भक्ती उत्कटपणे केली तर मराठीचा द्रोह होतो हे मला पटत नाही. माततभक्तीने कधी त्रशकवले नाही 
की मावशीला परके मानाव.े मावशीचे पे्रम मी उत्तम त्रमळवले आहे. पण रात्रहलो आहे आईजवळच. मी सात्रहत्य 
त्रलत्रहतो ते समाजासाठी. साहत्रजकच ज्या समाजात रात्रहले त्याांच्याच भाषेत त्रलत्रहणे अपत्ररहायग ठरले. 
लेिनाची भाषा सोयीप्रमाणे त्रनवर्ावी लार्ते. पण माणूस रोजत्रनशी त्रलत्रहतो ती ्वतःसाठी. तो एक 
आत्मनेपदी सात्रहत्यप्रकार आहे. मी ज्या अथी जन्समाने महाराष्रीय आहे त्या अथी माझी रोजत्रनशी मराठीतच 
त्रलत्रहणे योग्य वाटते.” 



 

अनुक्रमणिका 
 

काकासाहेबाांनी रु्जरातीला जवळ केले व ते माततभाषेला त्रवसरले, र्ौण मानू लार्ले, हे 
त्याांच्यावरील आरोप र्ैरसमजातून आलेले व म्हणून अनाठायी आहेत हे वरील त्रववचेनातून लक्षात येईल. 
ज्याला लोकसेवा करायची असते त्याला त्या लोकाांची भाषा त्रशकणे अपत्ररहायग असते. आपली भाषा त्याला 
मारे् सारावीच लार्ते आत्रण तसे केले तरच तो लोकाांच्या मनात ्थान त्रमळव ू शकतो. हे त्याांनी ्पॅत्रनश 
त्रमशनरी फादर वालेस ह्याची ओळि इतराांना करून देऊन ्पष्ट केले होते. 

 
काकासाहेबाांचे रु्जराती पढेु त्रवकत्रसत होत रे्ले. तेव्हा र्ाांधीजी त्याांना कौतुकाने “सवाई रु्जराती” 

म्हणत. त्याबद्दलही काकासाहेबाांना रा्त अत्रभमान वाटत रात्रहला. कारण त्या द्वारे, भाषात्रभर्ीनींत सामांज्य 
्थापन करण्याच्या त्याांच्या समन्सवयवादी धोरणातील त्याांची भतू्रमका पार पर्त होती. “यािा का आनांद” ह्या 
आपफया पु्तकातील ‘आत्रशयात भारताचे ्थान’ ह्या लेिात ते म्हणतात, “ज्याप्रमाणे अत्रधकाांश जीवन 
महाराष्राच्या बाहेर काढून एका प्रकारे मी महाराष्राची अनन्सयत्रनष्ठेने सेवाच केली, त्याप्रमाणे दुत्रनयेतील 
अनेक देशाांच्या बरोबर हार्थदक पे्रमाची व आल्त्मक ऐक्याची साधना करून मी भारताचीच भक्ती केली आहे. 
आपफया देशाच्या बाहेर जाऊन त्रवशाल मानवपत्ररवाराचा अनुभव घेतफयावरच आपफया देशाचा िरा 
साक्षात्कार होतो.” 

 
कायगबाहुफयामुळे पढेुपुढे त्याांना ् वतः मराठीत त्रलत्रहण्यास वळे त्रमळत नसे. ् वतः हाताने त्रलत्रहण्याची 

मन्वी कां टाळा असफयामुळे व हाताशी रु्जराती लेित्रनक सहज उपलब्ध असफयाने, रु्जरातीतून लेिन 
जा्त होत रे्ले. तथात्रप आपफया प्रवासवणानातून त्याांनी जे महाराष्रदशगन घर्वले आहे ते सात्रहत्यमूफय 
म्हणून तर उत्तम आहेच, पण त्यातून ठायीठायी त्याांची महाराष्रात्रवषयीची आत्मीयता, त्रजव्हाळा व अत्रभमान 
र्ोकावत असतात. आपला ‘िेळकर पाने’ हा अप्रत्रतम लत्रलत त्रनबांधसांग्रह त्याांनी महाराष्राच्या त्रनसर्ालाच 
अपगण केला आहे. त्या अपगणपत्रिकेत ते म्हणतात, “महाराष्राच्या ज्या त्रनसर्ाने मला त्रनरीक्षणाची बालपणीच 
र्ोर्ी लावली आत्रण महाराष्राच्या ज्या सांतकवींनी मला सां्कात्ररता त्रदली, त्याांचेत्रवषयी कत तज्ञता व्यक्त 
करण्यासाठी मी असफया त्रनबांधाांहून दुसरे कोणते अघ्यग वापरणार?” 

 
इथे आपफया जर्णघर्णीतले महाराष्राचे ऋण काकासाहेबाांनी मनमोकळेपणे व्यक्त केले आहे; जे 

पे्रम भमूीबद्दल तेच अांर्भतू पे्रम मराठीबद्दल त्याांच्या अन्सतयामी वसत असाव.े 
 
कनाटकातील र्ोमटेर्श्राच्या दशगनाला ते रे्ले असताना बाहुबलीच्या मूतीिाली िोदलेली दोन 

वाक्ये त्याांनी पात्रहली. वाक्य एकच होते. पण एक जुन्सया कानर्ी त्रलपीत तर दुसरे वाक्य जुन्सया नार्री त्रलपीत 
िोदलेले होते. ह्यावरून ह्या दोन्सही भाषा व दोन्सही त्रलपी एकाच काळी सख्ख्या बत्रहणींसारख्या वावरत 
असाव्यात अशा त्रनष्कषाप्रत ते पोहोचले. पुढे ते म्हणतात, “माझ्या र्ोर्, साध्याभो्या मराठी भाषेचे हे त्रद्वत्रवध 
दशगन पाहून मी सद्र्त्रदत झालो. मराठी भाषेचा उर्म इथूनच झालेला. मराठीच्या ह्या र्ांर्ोिीत न्सहाऊन मी 
पावन झालो.” 

 
‘चत्ररि सांकीतगन’ ह्या ग्रांथात त्याांनी भारतसेवक र्ोिले, र्ॉ.भाांर्ारकर, कोशकार प्रा. नीलकां ठ 

बाबाजी रानरे्, उपन्सयाससम्राट वा. म. जोशी, इत्रतहाससांशोधक राजवारे्, माततभक्त नाना आठवले, 
यादवार्कर पटवधगन, पुण्यश्लोक पांत्रर्तजी त्रवष्णू त्रदर्ांबर पलु्कर, सेवामूती र्ोसवदराव याळर्ी, 
चत्ररिघनसेवामूती पाांरु्रांर् भकेु, प्रत्रतभाशाली शीघ्र त्रलत्रपकार र्जानन दाबके, भारतीय लोकतांिाच्या त्रवशुद्ध 



 

अनुक्रमणिका 
 

परांपरेचे आद्य सा्ं थापक सेवाकुशल दादासाहेब मावळांकर इ. मराठी मांर्ळींवर फार सुांदर भावपूणग लेि 
त्रलत्रहले आहेत. न्सया. रानरे् व नामदार र्ोपाळराव र्ोिले ह्याांचे आपफयावरील ऋण त्याांनी बऱ्याच त्रठकाणी 
्पष्टपणे नमूद करून ठेवले आहे. 

 
‘नारी जीवन पत्ररमल’ ह्या नावाने त्रलत्रहलेफया स्त्री-व्यल्क्तरेिाटनात,आपफया त्रप्रय आई व 

बत्रहणीव्यत्रतत्ररक्त, अध्याल्त्मक सां्कत तीची सेवक रामदासत्रशष्या वणेूबाई, मराठी स्त्री जातीतील सवोत्तम 
कन्सयारत्न बत्रहणाबाई, ताराबाई मोर्क आदी मराठी त्रस्त्रयाांची आदरपूवगक रेिाटलेली त्रचिणे वाचताना 
काकासाहेबाांचे मराठी सांत्रचत प्रकषाने जाणवते. 

 
‘लोकमाता’ ह्या अपूवग पु्तकात महाराष्रातफया नद्या, भारतदशगन ह्या पु्तकात महाराष्र भमूी, 

महाराष्रातली नवी जुनी शहरे, त्रकल्ल,े देव्थाने, तीथग् थाने ह्याांची त्रचिे रेिाटताना, त्या त्या ्थळाांचा 
भरू्ोल, इत्रतहास, साा्ं कत त्रतक वैत्रशष्य, त्रनसर्ग व साऱ्याांतून उमलणारे सिोल सचतन, ह्या साऱ्याचा एिाद्या 
जरतारी पठैणीसारिा सुांदर पट त्रवणला रे्ला हे. काकासाहेबाांच्या नजरेतून, महाराष्राचे भतू – वतगमान – 
भत्रवष्य उलर्र्लेले पाहताना, महाराष्राची बल्थाने व ममग्थाने न्सयाहाळताना, आपफयाला आपफयाच 
महाराष्राची ओळि नव्याने झालीशी वाटते. काकासाहेबाांचे हे महाराष्रावरचे ऋणच होय. पण हे सारे उभे 
करताना त्यामध्ये, काकासाहेब व्यापक भारतीय सांदभग-सूि कधीच सुटू देत नाहीत, हे त्याांचे फार मोठे 
वैत्रशष्य आहे. त्रशवाय त्यामुळे त्याांच्या महाराष्रदशगनाला एक व्यापक पत्ररपे्रक्ष्यही लाभते. 

 
‘सांत-मानस तुकाराम’ ह्या आपफया पु्तकात तुकारामाच्या त्रनवर्क ३६ अभांर्ाांवर त्याांनी रसाळ 

त्रनरूपण केले आहे. सुरुवातीला ते म्हणतात, “महाराष्रभमूीवर ईर्श्राची त्रवशषे कत पा त्रदसते. इथे इतके श्रेष्ठ 
सांत त्रनमाण झाले की कुणीही हेवा करावा. त्यातील ज्ञानदेव व तुकाराम ही नाव ेसवांत जा्त पसांत आहेत. 
कारण त्याांच्या पोटात सवग सांत सामावले आहेत.” तुकारामात्रवषयी पढेु ते त्रलत्रहतात “त्याची वाणी अथग 
समजण्यासाठी नसून जीवन –रह्य समजून घेण्यासाठी आहे.” त्याांचे हृदय रामदासाांना पण वर्ळू शकत 
नाही. रामदासाांच्या श्लोकाांवर त्याांनी ‘मनोबोध’ नावाचे पु् तक त्रलत्रहले आहेच. 

 
महाराष्रातील सांत जीवनाचे काकासाहेबाांनी त्रकती सिोल पत्ररशीलन केले होते व त्याांचा सां्कार 

काकाांवर त्रकती उत्कट होता हे अशा अनेक सांदभातून लक्षात येते. 
 
आधुत्रनक महाराष्राच्या जर्णघर्णीतही काकासाहेबाांचे योर्दान जसे मोठे आहे तेसेच 

वैत्रशष्यपूणगही आहे. 
 
कत्रववयग बोरकराांनी देिील काकासाहेबाांचे रत्रसक व मौत्रलक प्रोत्साहन लाभले होते. त्याांच्या 

‘दूधसार्र’ ह्या १९४७ मध्ये प्रकात्रशत झालेफया काव्यसांग्रहाची, काकासाहेबाांनी त्रलत्रहलेली समग्र प्र्तावना 
ह्या दृष्टीने वाचण्यासारिी आहे. त्यात एके त्रठकाणी ते म्हणतात, “सां्कत त शत ांर्ात्ररक सात्रहत्य भोर्प्रधान आहे. 
पण त्यात सां्कत त सां्कात्ररता असफयामुळे ते अत्रभजातच वाटते. ती सा्ं कात्ररता रे्फयाने शात्रहरीकाव्य थोरे् 
घसरले. बोरकराांत हा तोल पुन्सहा साधला रे्ला आहे. त्याांचे शत ांर्ात्ररक काव्य जा्त भावनाप्रधान आहे. भोर्ाचे 
त्रतला वावरे् नाही. पण ती भोर्वतत्ती अत्रभजात आहे. जीवनप्रवाह त्रवकत त होऊ न देता, जीवनात सवगि 
भरलेफया सौंदयाचा आ्वाद घेणारे रवीन्सद्रनाथ हे एक जीवनसाधक होते. हाच आदशग बोरकराांनी ्वतःपढेु 
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ठेवलेला त्रदसतो..... आज त्याांची कत्रवता रसपत्ररपक्व असली तरी त्रतने ्वतःचा उच्चाांक र्ाठलेला नाही. 
अनुभतू्रतसमतद्ध जीवनातूनच समाजाचा युर्ात्मा व्यक्त होत राहतो. तो युर्ात्मा कवी बोरकराांना पसांत करो 
हीच प्राथना.” बोरकराांच्या कत्रवतेचा वरचेवर रत्रसकतेने व कौतुकाने आ्वाद घेणाऱ्या काकासाहेबाांनी त्रतचे 
बल्थान तर मार्थमकपणे त्रटपले आहेच, पण त्याचबरोबर त्रतला र्ाठता येण्यासारख्या उांचीचे त्रदशासूचनही 
केले आहे व पे्ररणाही अचूकपणे त्रदली आहे. 

 
बोरकर तर काकासाहेबाांना आपले रु्रूच मानत. कवी मांरे्श पार्र्ावकराांनी १९६० मध्ये सांपात्रदत 

केलेफया ‘बोरकराांच्या कत्रवते’त एक कत्रवता आहे. ‘रु्रुवर अनुसर रे’ पार्र्ावकर मला म्हणाले, ‘ही कत्रवता 
काकासाहेबाांना उदे्दशून त्रलत्रहली आहे आत्रण हे मी िािीने म्हणतो, ह्याांचे कारण ती कत्रवता त्रलत्रहली तेव्हा मी 
त्रतथेच, म्हणजे वध्याला काकावार्ीतच होतो. ह्या कत्रवतेतून बोरकराांचा कालेलकराांत्रवषयी आदर व भक्ती 
प्रकट होते.’ 

 
‘रु्रुवर अनुसर रे मन, रु्रुच्या ठायी ‘दत्त’ त्रनरांतर ब्रह्ा हत्ररहर रे!’ ह्यातील दत्त शब्दातून 

काकासाहेबाांचे ‘दत्तािय’ नाव सूत्रचत झालेले आहे. बोरकराांनी प्र्तावनेत म्हटले आहे, “झाला तो प्रवास 
साधकाव्थेचा झाला. ‘त्रसद्धप्रजे्ञचे त्रन लाभे मनत्रच सार्वत दुभे’ अशी अव्था येईल तोच िरा सोत्रनयाचा 
त्रदवस. काकासाहेब, वा.म.जोशी, न.सच. केळकर— अशा अनेक जेष्ठ आत्रण श्रेष्ठ सात्रहल्त्यकाांनी, माझ्या 
कत्रवतेबद्दल आशचेे, कौतुकाचे उद्र्ार काढून माझ्या एकाकी साधनेत मला धीर त्रदला.” 

 
 बोरकराांच्या अप्रकात्रशत आत्मचत्ररिातही काकासाहेबाांच्या मार्गदशगनाचे कत तज्ञ उल्लिे जार्ोजार्ी 

वाचावयास त्रमळतात. एके त्रठकाणी ते म्हणतात ‘‘एकदा मी काकासाहेबाांना म्हणालो, ‘र्ाांधीदशगनात सत्य व 
त्रशवाचा जसा त्रवचार आहे तेवढा सुांदराचा त्रदसत नाही.’ त्यावर त्याांनी मला साांत्रर्तले, “र्ाांधीजी सौंदयाबद्दल 
क्वत्रचतच बोलले असले तरी त्याांचे जीवन सवांर्सुांदर आहे. ते कमगयोर्ी आहेत. त्यामुळे त्याांच्या शब्दाांपेक्षा 
त्याांचे कमग अत्रधक पे्ररणादायी आहे. र्ाांधी, टार्ोर आत्रण अरसवद या त्रतघाांचे आश्रम ही नवभारताची तीन प्रमुि 
तीथग्थाने आहेत. त्याांच्या त्रवचारधारा ह्या आजच्या आपफया र्ांर्ा, यमुना, सर्वती आहेत. 
तुमच्यासारख्याांनी आपफया जीवनात त्याांची त्रिवणेी साधली पात्रहजे. यासाठी ह्या तीन आश्रमाांची वारी तुम्ही 
कराच. माि ही ‘देवमाणसे’ असली तरी ‘माणसे’ आहेत, देव नाहीत हे लक्षात ठेवा.” पढेु बोरकर म्हणतात— 
‘काकासाहेबाांचा कत पाप्रसाद असा मला नेहमीच लाभत रात्रहला. त्याांच्यामुळेच मला र्ाांधींजींचे जवळून दशगन 
घेता आले.’ (पतष्ठ १३४) 

 
काकासाहेबाांप्रमाणे बोरकरही र्ाांधीजींच्या व्यल्क्तमत्त्वाने भारले रे्ले. ‘अांतरी तांबोरा लार्फयार्त ते 

हाती घेतलेफया कामात त्रनमग्न असत.’ अशी र्ाांधींत्रवषयी सुांदर प्रत्रतत्र्या त्याांनी नोंदवलेली आहे. ह्यातूनच 
र्ाांधींजींच्या जीवनावर ‘महात्मायन’ नावाचे महाकाव्य त्रलत्रहण्याची पे्ररणा त्याांना झाली. दुदैवाने ते पूणग होऊ 
शकले नाही. “इये मराठीत्रचयेनर्री, र्ाांधीजी”— ह्या आपफया प्रबांधात लेिक अनांतराव जर्ताप 
म्हणतात— ‘मराठी सात्रहत्यातील र्ाांधीवादी पे्ररणाांचा मुलस्त्रोत पुष्कळदा काकासाहेबाांशी त्रभर्लेला त्रदसतो. 
बोरकराांचा १८००० ओव्याांच्या ‘महात्मायन’ काव्याचा सांकफप कालेलकराांच्या प्रभावातून आला असावा. बदु्ध 
आत्रण येशू ह्याांचा सुांदर समन्सवय असलेली र्ाांधीजींची व्यल्क्तरेिा कालेलकाराांच्या र्ाांधीभक्तीतून बोरकराांच्या 
मनात पुष्ट होत रे्ली असेल का?’ असा भावात्मक प्रश्न जर्तापाांनी माांर्ला आहे. 
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ह्या सांदभात ्वतः कवी मांरे्श पार्र्ावकर भरभरून बोलले. म्हणाले... ‘त्यावळेी मी लहान होतो. 
माझा एकच काव्यसांग्रह (धारानतत्य) प्रत्रसद्ध झालेला. तोही तसा फारसा र्ाजला नव्हता. पण काकाांनी मला 
प्रोत्साहन त्रदलां . ते िूप मनःपूवगक माझ्या कत्रवता ऐकत. म्हणून घेत, दाद देत. त्या काळात एवढ्ा मोठ्या 
माणसानां त्रदलेली दाद फार मोलाची होती. त्याांनी मला फार सन्समानानां वार्वलां . कलावांताांत्रवषयी, 
प्रत्रतभावांताांत्रवषयी काकासाहेबाांना प्रचांर् आकषगण होतां. मीरा, सूरदास व कबीर मराठीत आणायची सूचना 
त्याांनीच मला केली होती.’ 

 
पुढे १९६५ मध्ये ‘मीरा’ हा पार्र्ावकराांचा भावानुवाद प्रत्रसद्ध झाला. त्याला काकासाहेबाांनी अत्रतशय 

अत्रभजात व त्रवश्लेषक प्र्तावना त्रलत्रहली आहे. त्यात काकासाहेब म्हणतात, “सवग सांताांत तुकाराम व मीरा 
ह्याांचे मला असाधारण आकषगण आहे. िरां तर दोन्सही व्यल्क्त्तमत्त्व ेसवग्वी त्रभि आहेत. जीवन्मही त्रभि 
आहे. पण ्वतःच्या अनुभतूीत्रवषयी अपार त्रनष्ठा बाळर्ण्यात दोघाांमध्ये अदु्भत साम्य आहे.. भारतीय 
नारीजातीच्या हृदयाला व्यक्त करणारी मीरेची कत्रवता आजवर मराठी भाषेत आली नाही हेच आियग. 
पे्रमभक्तीचा, मधुराभक्तीचा हा दरवाजा शत ांर्ाररसाच्या वाढत्या आवर्ीच्या काळात पार्र्ावकराांना 
उघर्ावासा वाटला ही आनांदाची र्ोष्ट आहे. सहदी सात्रहत्यातली अध्याल्त्मक सांपदा भारतभर पसरली 
पात्रहजे. त्रतचा हा शुभारांभ आहे.” 

 
काकासाहेबाांच्या सूचनेनुसार कत्रववयग पार्र्ावकराांनी कबीराचा भावानुवादही पूणग केलाय. त्रशवाय 

सूरदास मराठीत आणायचा सांकफपही सोर्लेला आहे. हे अनुवाद म्हणजे काकासाहेबाांच्या पे्ररणादायी 
समन्सवयसाधक वतत्तीचे सांपि फत्रलत नव्हे काय? पुढे आपफया ‘िेळकर पाने’ ह्या लत्रलतसुांदर त्रनबांधसांग्रहाला 
काकासाहेबाांनी मांरे्श पार्र्ावकराांकरू्न प्र्तावना त्रलहून मात्रर्तली. पार्र्ावकर म्हणतात, ‘एवढ्ा मोठ्या 
सात्रहल्त्यकाच्या पु्तकाला प्र्तावना त्रलत्रहण्याचे धार्स करण्याचा प्रथम मला सांकोच वाटला. पण आपफया 
्नेहरु्रूच्या मार्णीचा अव्हेर करणे उत्रचत वाटेना.’ आत्रण म्हणून त्याांनी ‘िेळकर पाने’ ह्या सांग्रहाला 
त्रततकीच मार्थमक, कत तज्ञ व रसपूणग प्र्तावना त्रलहून त्रदली. एक तरुण नवकवी पाहता पाहता सात्रहत्यपांढरीत 
काकासाहेबाांच्या पायरीवर येऊन ल््थरावला. ह्या त्रवकसनाचा उत्थानसबदू काकासाहेबाांच्या रत्रसक 
रु्णग्राहकतेशी टेकलेला आहे ही ्मरणीय बाब आहे. बोरकराांप्रमाणे कवी अत्रनलही काकासाहेबाांकरे् येत 
असत व त्याांच्यात मनमोक्या आत्रण त्रम्कील र्पपा व चचा चालत असत, असे पार्र्ावकर साांर्तात. 

 
ह्या दृष्टीने ‘त्रदव ेलामणत्रदव’े ह्या पु्तकात रवीन्सद्र सपग्याांनी काकाांवर त्रलत्रहलेफया लेिातला एक 

पत्ररच्छेद वाचण्यासारिा आहे. सपरे् त्रलत्रहतात, ‘रु्जरातमधील अनेक लेिकाांना काकासाहेबाांनी ऐन 
त्रनर्राणीच्या काळात ितपाणी घातलां . तद्वत पु.मां.लार् ह्या सात्रहत्यपे्रमी मराठी सनदी अत्रधकाऱ्याला 
त्रदल्लीत योग्य आसन कुणी त्रमळवनू त्रदलां ? काकाांनी! दूधसार्राच्या पत्ररसरातफया नारळीपोफळीच्या आर्रात 
रु्रफटलेफया बोरकर कवींना र्ोवामुल्क्तसांग्रामाच्या त्रनत्रमत्ताने बाहेर काढून त्याांना राष्रीय पातळीवर झोकून 
द्यायला कुणी लावलां ? काकाांनीच. त्रशक्षणाला टाळां  ठोकून बेघराव्थेत त्रफरणाऱ्या नरेश मांिीला वध्याला 
आपफयापाशी थारा त्रदला काकाांनी. त्याच्यावर आईचां पे्रम केलां  त्रन बौद्ध त्रभक्षूांबरोबरच्या सत्सांर्ासाठी व 
भारत-जपान सां्कत त्रतसांपकग  वाढवण्यासाठी त्याला जपानला पाठवलां . हात हलवीत रे्लेफया बहुभात्रषक 
नरेशनां पुढां जपानी भाषा त्रन सात्रहत्य आत्मसात करून त्रतथफया त्रवद्यापीठाची र्ी.त्रलट्. पदवी त्रमळवली. 
काका त्याला कधीच न भेटते तर? र््यात सांसार आहे त्रन नोकरी-धांदा तर नाही अशा त्रिशांकू अव्थेतफया 
तेव्हाच्या तरुण मांरे्श पार्र्ावकरला काकाांनीच हात धरून वध्याला काकावार्ीत नेलां . सहदी सात्रहत्याचा 
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मुक्त ्वाध्याय करण्यासाठी छोटीशी मात्रसक त्रशष्यवतत्ती वळती केली. त्रनसित केलां  आत्रण मुख्य म्हणजे त्या 
कवीला त्रलत्रहतां केलां . टवटवीत ठेवलां .’ 

 
रवीन्सद्र सपरे् आपफया ह्या लेिाच्या शवेटी म्हणतात, ‘चराचराांत थबथबलेलां  चैतन्सय- तत्त्व त्रनरिून 

पाहण्याचे, आत्रण शक्य तर त्याची यथामत्रत शाल्ब्दक नोंद करून ठेवण्याचे एक-दोन अहांकारशून्सय पाठ देऊन 
काकाांनी आमच्या हृदयात सदाची त्रदवलेार्ण करून टाकली.’ सपग्याांचे प्रवासपे्रम, त्याांची प्रवासवणगने 
शब्दबद्ध करण्यातला आनांदोत्साह व त्याांची शलैी, त्रहच्या मार्चा काकाांचा प्रभाव त्याांनीच मान्सय केलेला आहे. 

 
काकासाहेबाांच्या सहवासात घर्लेले आणिी एक महत्त्वाचे लेिक म्हणजे श्रीपाद जोशी. श्रीपाद 

जोशी काकासाहेबाांचे ्वीय सत्रचव म्हणून अनेक वष े काकासाहेबाांबरोबर रात्रहले. ह्या काळात 
काकासाहेबाांच्या व्यल्क्तमत्त्वातले काही कां र्ोरे त्याांना दुिवनू रे्फयाचे त्याांनी आपफया आत्मचत्ररिात 
(उलर्ाउलर्ा) नमूद केले आहे. ह्यातील व्यल्क्तमत्त्वत्रभितेचा, अपेक्षात्रभितेचा भार् सोरू्न त्रदला तरी, 
लेिक बनण्यात काकासाहेबाांचे आपफयावर त्रकती ऋण आहे हे त्याांनीही मोकळेपणाने साांत्रर्तले आहे. ते 
म्हणतात,—‘काकासाहेबाांनी मला ज्या राष्रभाषाप्रचाराच्या कामात रु्ांतवले, ते माझ्यातफया सुपत 
सात्रहल्त्यकाला अनुकूल ठरले... त्याांच्यामुळे र्ाांधीजी व इतर श्रेष्ठ व्यक्तींशी सांपकग  आला. सात्रहत्यत्रवषयी पे्रम 
मनात रूजलां . शब्दाांच्या सामर्थ्यावरील त्रवर्श्ास दृढ झाला. त्याांच्या सहवासात सात्रहत्यत्रनर्थमतीच्या क्षीण 
पे्ररणेला ितपाणी त्रमळून ती अांकुरली. माततभाषेच्या कोशात न राहता फुलपािरू बनून इतर भाषाांतील 
सात्रहत्याचा रसा्वाद घ्यायला त्रशकलो. इतर भाषा आत्मसात करून त्यात लेिन करायला त्याांच्यामुळेच 
त्रशकलो. ह्या भाषात्रशक्षणाचा भावी आयुष्यात मला िूप उपयोर् झाला. सवगभाषासमभावनां माणसाचां मन 
व्यापक बनतां. त्यातून त्याचा त्रवकास होतो. जात्रतधमांच्या बाबतीतही अशीच र्ोष्ट घर्ली.सवग 
जात्रतजमातींत्रवषयी एक प्रकारचा आपलेपणा माझ्या मनात त्रनमाण होण्यास काकासाहेबाांच्या भोवतालचां 
सवगधमगसमन्सवयाचां वातावरण बऱ्याच अांशी कारणीभतू झालां .त्याचप्रमाणे मला प्रवास व प्रवासवणगनाची पे्ररणा 
काकासाहेबाांकरू्न त्रमळाली.’ 

 
श्रीपाद जोशींनी मराठी माणसावरील काकासाहेबाांच्या सा्ं काराचा एक वरे्ळा पैलू साांत्रर्तला आहे. 

ते म्हणतात, ‘आनांदयािी रवीन्सद्रनाथाांच्या अनेक कथा, कत्रवताांचा जीवनपे्रमी काकासाहेबाांनी मराठीतून 
अनुवाद केला आहे. त्याचे पु्तकाांचे ्वार्त मराठी माणसाांनी फारसे केलेले नसले तरी, जीवनाकरे् 
रत्रसकतेने पाहण्याचा रत्रवन्सद्राांचा दृत्रष्टकोन मराठी वाचकाांना पत्ररत्रचत करून देण्यात काकासाहेबाांचा 
महत्त्वाचा वाटा आहे.’ 

 
रवीन्सद्रनाथाांच्या ‘र्ीताांजली’ला १९१८ साली नोबेल परु्कार त्रमळाला. त्यानांतर अनेक मराठी 

लेिक व कवी रवीन्सद्रनाथाांकरे् आकर्थषत झाले. हत्ररभाऊ आपटे, र्ोसवदराव कात्रनटकर वरै्रे अनेकाांनी 
र्ीताांजलीचे पद्य-र्द्य अनुवाद केले; पण रवीन्सद्राांचा तरल व र्ूढ सौंदयगवाद कुणालाच फारसा पेलता आला 
नाही. माि काकासाहेबाांच्या मनाच्या तारा रवीन्सद्रनाथाांशी िूपशा जुळणाऱ्या असफयामुळे रवीन्सद्रनाथाांच्या 
काव्यातला ‘र्ाभा’ काकाांच्या रत्रसक लेिणीला िूपसा उलर्रू्न दािवला आहे. त्यामुळे रवीन्सद्राांच्या 
रु्ढमधुर काव्याची ओळि व र्ोर्ी काकासाहेबाांमुळे महाराष्रात रुजली,असे म्हणता येते. 
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काकासाहेबाांकरू्न पे्ररणा घेतलेला आणिी एक थोर लेिक म्हणजे पां. महादेवशास्त्री जोशी. 
काकासाहेबाांचे त्रनकटवती अनुयायी व लेिक श्री. रवीन्सद्र केळेकर आपफया पिात त्रलत्रहतात, 
‘काकासाहेबाांची प्रवासवणगने मराठीत अनुवादरूपाने अवतरली असली तरी त्यावर त्याांचा हात त्रफरलेला 
आहे.त्यामुळे ती मराठीच मानायला हरकत नाही.हीच प्रवासवणगने वाचून पां. महादेवशास्त्री जोशींना 
प्रवासवणगने, त्रकल्लेर्ोंर्राांची भ्रमणे शब्दबद्ध करण्याची पे्ररणा लाभली.’ लक्ष्मीबाई त्रटळकाांचे नातू व ्वतः 
लेिक असलेले श्री. अशोक त्रटळक साांर्तात, ‘्मतत्रतत्रचिे’ ची अत्रभनव आवतत्ती काकाांना आवर्ली. त्याांनी 
मला त्रलत्रहले_ “एवढ्ाने आमचे समाधान होत नाही. पुढील र्ोष्टी साांर्णारे एिादे पु्तक त्रमळेल का?” 
मी त्रलत्रहले ‘एका अटीवर. पुर्कार आचायग ‘कालेलकराांचा हवा.’ पुढे ‘शाांत्रतसदन’ ह्या माझ्या पु्तकाला 
त्याांचा पुर्कार लाभलाही. पण त्यावळेी त्याांनी नव्वदी ओलाांर्लेली. थकले होते. म्हणून म्हणाले ‘थोरे् शब्द 
पाठवतो. आशीवाद म्हणा.’ त्याांनी त्रलत्रहले, “सवगधमगसमन्सवयाला अनुकूल असे एक सां्कारी कुटुांब म्हणनू 
ह्या कुटुांबात्रवषयी मला आदर आहे. सवगच कुटुांबीयाांची रत्रसकता व उदारता कौतुका्पद आहे”... 

 
महाराष्राच्या प्रार्त्रतक घर्णीत काकासाहेबाांचा अप्रत्यक्ष प्रभाव कसा पर्ला आहे ह्याची आणिी 

एक नोंद सापर्ते.भारताचे राजदूत म्हणून सत्तावीस वष े त्रवदेशात काम केलेले औांधचे उत्तरात्रधकारी 
आपपासाहेब पांत, ‘समन्सवय के साधक’ ह्या अत्रभनांदनग्रांथात काकासाहेबाांना आदराांजली वाहताना त्रलत्रहतात, 
‘श्री. काकासाहेब व माझे त्रपताजी याांचा पत्ररचय िूप जुना होता. त्याांनी राजपदाचा त्यार् करून राज्याचा 
‘प्रथम सेवक’ म्हणून राहण्याचे ठरवफयावर ते सेवाग्राममध्ये र्ाांधीजींचे मार्गदशगन घेण्यासाठी रे्ले होते.त्या 
आठवड्यात राज्यत्यार्ाच्या तात्रत्त्वक व आध्याल्त्मक पलूैां बाबत त्याांची व काकासाहेबाांची रोज चचा चालत 
असे.. ह्या सां्मरणीय भेटीनांतर जेव्हा जेव्हा मी सेवाग्रामला जात असे तेव्हा तेव्हा काकासाहेबाांचे सचे्च व पे्ररक 
मार्गदशगन घेत असे. १९४२ मधील ‘भारत छोर्ो’ आांदोलनाचे वळेी आमचे औांध सां्थान प्रत्रतसरकारचे केन्सद्र 
बनले होते. त्यावळेी वरे्वरे्ळे नेते आमच्या औांधमध्ये आश्रय घेत असत. त्यावळेी काकासाहेबाांच्या प्रबोधक 
मार्गदशगनाने आमच्या आांदोलनाला उत्रद्दष्टाांची योग्य त्रदशा दािवली होती..... आत्रिकेतील त्याांचे सहा 
मत्रहन्सयाांचे वा्तव्य, राजदूत म्हणून मला फार पे्ररणादायी वाटले. त्याांनी त्रदलेफया आधारशीलेवर काम करणे 
मला जीवनभर सोपे रे्ले. म्हणून मी व्यल्क्तशः त्याांचा ऋणी आहे.’ 

 
महाराष्रातील एक प्रत्रसद्ध र्ाांधीवादी लेत्रिका मतणात्रलनी देसाई आपला अनुभव असा साांर्तात, 

‘काकासाहेबाांच्या बरोबर अनेकदा भेट व बातचीत होई. दर वळेी अनुभव येई, आपण दर भेटीत अत्रधक समतद्ध 
होऊन परत जातो आहोत. माझां माहेरचां ‘धनेर्श्र’ नाव साथग होतांय असां वाटे. ‘सहजानांद’ हा जीवनाचा 
मूलमांि मला काकासाहेबाांकरू्नच त्रमळाला आहे. त्रनराशा, त्रवफलता वरै्रे शब्द तर जणू त्याांच्या कोशात 
त्रलत्रहलेलेच नव्हते. त्याांच्या आनांदरूप अल््तत्वात माझ्यासारख्या भेटायला रे्लेफयाांची त्रनराशा पण त्रवरघळून 
जात असे.’ 

 
काकासाहेबाांचे महाराष्रात फारसे वा्तव्य झालेले नाही.त्यामुळे महाराष्रातील सां्थाांशी सां्थापक 

व पे्ररक म्हणून त्याांचा प्रत्यक्ष सांबांध जरी आलेला नसला तरी राष्रीय त्रशक्षणाबाबत त्याांनी वळेोवळेी त्रदलेफया 
व्याख्यानाांतून महाराष्रातील अनेक त्रशक्षक,त्रशक्षणतज्ज्ञ व त्रशक्षण सा्ं था याांच्यावर त्याांचा प्रभाव पर्लेला 
होता हे आपण पात्रहलेच आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 
 

ह्या सांदभात आचायग दादा धमात्रधकाऱ्याांचा, त्याांच्या ‘पहाटतारे’ ह्या पु्तकातील काकासाहेबाांवरील 
लेि वाचण्यासारिा आहे. काकासाहेबाांपेक्षा दादा बरेच लहान होते. ते राष्रीय त्रशक्षण देणाऱ्या शाळेतून 
त्रशक्षकाचे काम करत होते. एकदा काकासाहेब त्याांच्या शाळेत भाषण द्यायला आले होते. त्यातले काही 
त्रवचार, त्रवशषेतः इांग्रजी हटवण्याबाबत, दादाांना पटले नाहीत. त्याांनी आपली भतू्रमका नम्रपणे 
काकासाहेबाांपुढे माांर्ली. पुढे ते त्रलत्रहतात, ‘त्याांच्या मनात तीव्र त्रवरोध असूनही त्याांनी माझे म्हणणे उदारपणे 
व शाांततापूवगक ऐकले. या बौत्रद्धक उदारतेला मी बुत्रद्धत्रनष्ठेचे प्रमुि लक्षण मानतो... काकासाहेबाांचे 
भांर्ाऱ्याला राष्रीय शाळेतील भाषण ऐकफयावर, त्याांची राष्रीय त्रशक्षणाची कफपना त्रकती व्यापक व त्रवशाल 
होती हे मला समजून आले.... रु्जरात त्रवद्यालयातील ‘राष्रीय- त्रशक्षण सामेलना’त काकासाहेबाांनी राष्रीय 
त्रशक्षणाच्या त्रवत्रवध अांर्प्रत्यांर्ाांची व्यापती व त्रवश्लेषण, याांचे जे त्रववचेन केले त्यामुळे मी फारच प्रभात्रवत 
झालो..... काकासाहेबाांच्या सोबत सहदीचा प्रचार करण्यासाठी.... अनेक प्राांताांतून सहर्ण्याचा सुयोर् प्रापत 
झाला. काकासाहेबाांचे व्यल्क्तमत्त्व एिाद्या त्रजवांत, चालत्याबोलत्या शब्दकोशासारिे वाटे. ते त्रनत्य 
प्रर्त्रतशील होते. असा चालताबोलता सांदभगग्रांथ फारच दुलगभ असतो.’ तो दादाांना लाभला म्हणून त्याांना 
वाटणारी कत तज्ञता त्याांनी ह्या लेिात ्पष्टपणे नमूद केली आहे. 

 
बालपणापासून काकासाहेबाांच्या सहवासात आलेले दादाांचे पुि, न्सया. चांद्रशिेर धमात्रधकारी, 

महाराष्रराच्या जर्णघर्णीतील काकासाहेबाांचा प्रभाव ्पष्ट करताना म्हणतात, ‘काकासाहेबाांनी 
र्ाांधीत्रवचाराांना साा्ं कत त्रतक झालर लावली. त्यामुळे र्ाांधीत्रवचार महाराष्रात काही प्रमाणात त्रझरपला रे्ला. 
र्ाांधीवादी तत्त्वाांच्या कमगकाांर्त्रनष्ठेची थट्टा, महाराष्रात झाली. पण काकासाहेबाांच्या सांयत व लत्रलत 
्पष्टीकरणामुळे त्या थटे्टची-सटर्लीची धार बोथट होण्यास मदत झाली. पुण्यातील ‘महाराष्र राष्रभाषा 
प्रचार केन्सद्र’ काकासाहेबाांच्यामुळेच ्थापन झाले. व त्रतच्याद्वारे महाराष्रात राष्रभाषेचा प्रसार बराच सुकर 
झाला. त्या सां्थेद्वारेच मराठी-सहदी व सहदी-मराठी असे दोन बतहद् शब्दकोश श्रीपाद जोशींनी तयार केले व 
आज ते अफप सकमतीत अभ्यासकाांना उपलब्ध झाले आहेत. रु्जराती व मराठी ह्या दोन भाषा व भात्रषकाांमधील 
मानत्रसक दुरावा काकाांमुळे कमी होण्यास मदत झाली. त्याांचे सात्रहत्य हे ह्या दोन भात्रषक र्टाांमधील सेतू 
ठरले आहे. 

 
अशा तऱ्हेने महाराष्रापासून दूर राहूनही काकासाहेब मराठी समाजावर आपला वैचात्ररक प्रभाव 

टाकत होते असे त्रदसते. त्याांचे अनुयायी –रवीन्सद्र केळेकर म्हणतात, ‘काकासाहेब जन्समभर रु्जराती व 
सहदीत त्रलहीत आले. पण आपण महाराष्री आहोत व मराठी आपली जन्समभाषा आहे ह्याांचे त्याांना क्वत्रचतच 
त्रव्मरण झाले असेल. एकदा र्पपाांच्या ओघात ते मला म्हणाले, इतकी वषग रु्जराती समाजात त्रमळून 
त्रमसळून रात्रहलो, जीवनाचा फार मोठा काल सहदीच्या सेवते वचेला तरी आजसुद्धा मला ्वपनां मराठीतच 
पर्तात. माझ्या ्वपनाांची भाषा मराठीच असते.’ 

 
पण ह्या साऱ्यापेक्षा आपफया देशातील सौंदयग्थानाांचे वणगन करणाऱ्या ‘भल्क्तकुसुमे’ ह्या 

त्रनबांधसांग्रहाच्या उपसांहारात काकासाहेबाांनी मराठी कवींना जे आवाहन केले आहे अत्रतशय महत्त्वाचे आहे. 
त्याांना महाराष्राच्या प्राकत त्रतक वैभवात्रवषयी असणारे कौतुक, र्ौरवशाली इत्रतहासाबद्दल वाटणारा 
आदरभाव, सांपि साा्ं कत त्रतक सांत्रचताबद्दल वाटणारा अत्रभमान हे सवग तर त्यातून प्रकट होतेच पण त्यापेक्षा 
मराठी प्रत्रतभेला ते आवाहन जी पे्ररणा देऊ पहात आहेत ती फार मोलाची वाटते. 
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सुरुवातीला सह्याद्रीच्या घाटातील भव्यतेचे, अनुपम त्रनसर्गसौंदयाचे तपशीलवार वणगन करून 
शवेटी काकासाहेब प्रश्न करतात, “असे असता महाराष्रातील कवींनी ह्या पवगताच्या भव्य आत्रण रम्य 
त्रव्ताराचे वणगन करून आपली वाणी आजवर का बरे पावन केली नाही? या अलौत्रकक सौंदयाच्या दशगनाने 
रसमत्त झालेफया आपफया वाक्सुधेचा आ्वाद घेण्यासाठी, त्याांनी रत्रसकजनाांना त्रनमांिण का केले नाही? 
ज्याच्या पाळण्यात त्रशवाजी, सांभाजी राजारामासारिे वीर त्रनमाण झाले; धनाजी, बाजी, राघोबल्लाळासारिे 
राष्रा्तांभ ज्या महाराष्राच्या िर्कातून कोरले रे्ले, त्याच राष्रात उत्तुांर् प्रत्रतभा व्यक्त करणारे कवी कसे 
त्रनमाण झाले नाहीत? या आनांदभवुनाचे यशोर्ान करणारी त्रनसर्गकाव्ये त्रविुरलेली असलीच तर त्याांना एका 
कोंदणात बसवण्याचे कायग का कुणी केले नाही? ् कॉत्रटश कवींनी तेथफया प्रत्येक रु्हा, दरेक त्रशिर, प्रत्येक 
बन, एकूण एक सरोवर, आपफया कत्रवत्वशक्तीने अमर बनवली आहेत. त्याप्रमाणे महाराष्रात इत्रतहास, 
दांतकथा, चात्ररत्र्यघन सांत, रोमाांचकारी लोककथा काही कमी नाहीत. मर् महाराष्र त्रर्राच तेवढी कां र्ाल 
का? बालपणी सहयाद्रीतील घाट पाहत असे तेव्हा हृदय भरून येई. वाटे हे सारे सौंदयग हृदयात ठेव ूतरी 
कसे? कोणाला देऊ?... आता असे वाटते, अरेरे, सारा जन्सम फुकट रे्ला. ही त्रवशालता, ही दृढता,ही 
वीरता, हे सौंदयग व्यक्त करण्यापुरती भाषा तरी आजवर का कमावली नाही? दक्िनच्या राणीतून येरझाऱ्या 
करणारे महाराष्रबांधू काही कमी नाहीत. पण ह्या सहयाद्रीच्या चेतोहर भभूार्ाची एक ्वतांि त्रचिमांजुषा 
(Album) अद्याप कोणी तयार केली नाही.... यािाधामे सुलभ झाली की यािेचे पुण्य क्षीण होते म्हणतात. 
पण मर् प्रत्रतभाही क्षीण व्हावी का? सह्याद्रीच्या कड्याांना, दऱ्याांना इांग्रजाांनी आपले नाव देत राहाव ेव आपण 
इांग्रजी सात्रहत्याकरवी त्या मात्रहतीत त्रनष्णात झालो अशी प्रौढी त्रमरवीत राहाव?े माझे हे पि वाचून 
महाराष्रात्रभमानी सात्रहत्यवीर िवळतील, माझ्यात महाराष्रात्रभमान उरला नाही असे म्हणनू कुचेष्टा 
करतील. पण मला बचावाचे लेि नकोत. मी जे मार्तो आहे तेच मला हव ेआहे, हे त्याांना कोणत्या शब्दाांत 
समजाव?ू” 

 
काकासाहेबाांनी जेव्हा त्रहमालयात जाण्याचा त्रनणगय घेतला होता आत्रण त्या उत्तरेतील प्रयाणासाठी 

ते मुांबईत आले होते त्या वळेची, त्याांनीच वणगन केलेली, त्याांची व्याकूळ मनोव्था, त्याांच्या व महाराष्राच्या 
उत्कट अनुबांधावर प्रकाश टाकणारी आहे. ते त्रलत्रहतात, “त्रनघालो िरा, पण मुांबईतून माझा पाय त्रनघेना, 
एकीकरे् त्रहमालयाची ओढ, तर दुसरीकरे् महाराष्राचा मोह. हे महाराष्राचे शवेटचे दशगन. कदात्रचत परत 
येणार नाही. महाराष्राचे मला इतके पे्रम आहे, मराठी मला इतकी त्रप्रय आहे, ह्याची मलाच कफपना नव्हती, 
मी महाराष्रीय आहे, ही भावना िऱ्या अथाने मुांबई सोर्ताना माझ्या मनात जार्ी झाली. मध्यभारतातून 
जाताना र्रमीमुळे जीव कासावीस होत होता. तरीपण एका र्ोष्टीने मनाला शाांतवन त्रमळत होते व ते म्हणजे, 
प्रत्येक ्टेशनवर मराठी कानावर पर्त होती व ती पर्ते आहे तोपयंत मी महाराष्रातच आहे ह्या त्रवचाराने 
समाधान वाटत होते.” 

 
हे सवग वाचफयावर असा प्रश्न पर्तो की, काकासाहेब एवढे महाराष्रात्रभमानी व मराठी भाषापे्रमी होते 

तर मर् त्याांनी सांयुक्त-महाराष्र व कोकणी भाषेबाबत त्रवरोधी भतू्रमका घेऊन महाराष्राचा रोष ्वतःवर का 
ओढवनू घेतला? काकाांची समग्र जीवनदृष्टी जर नीट समजावनू घेतली तर ह्या प्रश्नाचे उत्तर 
सापर्ण्यासारिे व समजण्यासारिे आहे. 

 
काकासाहेबाांच्या त्रवचारसरणीचा आस सदैव देशत्रहताच्या धु्रवताऱ्याकरे् रोिलेला होता. 

सांकुत्रचतवतत्तीने व फुटीरपणे एिाद्या भार्ाच्या त्रहताचा त्रवचार न करता, सांपूणग देशाचे भत्रवष्यात कफयाण 
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कशामुळे होईल ह्याचा त्रवचार त्याांचे सचतनशील मन सदैव सिोलपणे करीत असे व एकदा मनाची िािी 
झाली की त्या त्रवचाराांचा त्रनभीर्पणे पुर्कार करायला ते कचरत नसत. 

 
सांयुक्त-महाराष्राला काकासाहेबाांचा त्रवरोध होता आत्रण ्वतांि र्ोवा आांदोलनाला त्याांचे आशीवाद 

होते म्हणनू महाराष्र त्याांच्यावर नाराज झाला होता. पण त्याांचा हा त्रवरोध एका तात्रत्त्वक भतू्रमकेवर 
आधरलेला होता हे आतातरी शाांतपणे समजून घेतले जाईल असे वाटते. याबाबत काकासाहेब म्हणतात, 
“लोकशाहीत राज्यकारभार लोकाांच्या भाषेतच चालायला हवा. भाषावार प्राांतरचना म्हणून हवीच. तथात्रप 
भारतीय जनतेचा ्वभाव छोया राज्याांना अनुकूल आहे. तो लोक्वभाव व भारतीय इत्रतहास ह्या दोघाांचा 
त्रवचार करता, देशात छोटी राज्ये बनवणे जा्त त्रहतकारक होईल. उदाहरणाथग – रु्जरात व महाराष्राचे 
्वाभात्रवक तीन तीन त्रवभार् करायला हवते. वैज्ञात्रनक दृष्टीने ह्या देशात राजकीय त्रवभाजन कधी झालेच 
नाही. आता तरी ते करायला हव.े माि ह्या छोया एकभाषी त्रवभार्ाांना राज्य न म्हणता प्राांत म्हटले पात्रहजे. 
अशा छोया प्राांताांमध्ये राज्यकते व प्रजा ह्याांच्यात त्रजव्हा्याचे सांबांध राहू शकतील. राज्यकारभार सुकर 
होईल. रु्ांतारु्ांत होणार नाही. लहान राज्याकरे् अत्रधकार कमी. त्यामुळे केन्सद्रसते्तला पण बळ येईल. लहान 
राज्यात त्रवधायक बदु्धीच्या व शक्तींच्या त्रवकासासाठी अत्रधक लोकाांना वाव त्रमळतो. त्रशवाय लहान राज्याांचे 
प्रशासन िचाळ नसते.” 

 
एका भाषेचे मोठे राज्य करण्याने ‘त्रनझाम’ त्रनमाण होतील. सांकुत्रचत प्रादेत्रशकता वाढीला लारे्ल. 

सहदी प्राांत मोठे झाफयाने त्रशरजोर होतील. तेव्हा देशाचे राज्यव्यवहाराच्या सोयीसाठी छोटे त्रवभार् व 
कारिानदारीसाठी दोन-तीन प्राांताांचा त्रमळून एक ‘झोन’ बनवावा असा दूरदृष्टीचा प्र्ताव राज्यसभेपुढे व 
राज्यपनुरगचना मांर्ळापढेु काकासाहेबाांनी ठेवला होता. पण ‘लोकाांची तशी काांही मार्णी नाही’ ह्या सबबीवर 
तो र्ावलला रे्ला. 

 
“कत्रमशन हे लोकाांच्या मार्ण्याांवर त्रवचार करण्यासाठी नेमले आहे का देशत्रहताच्या दृष्टीने राज्याांची 

रचना कशी असावी, याचा त्रवचार करण्यासाठी त्रनयुक्त झाले आहे?” ह्या काकासाहेबाांच्या िणिणीत 
प्रश्नालाही उत्तर त्रदले रे्ले नाही. काकासाहेबाांचा सांयुक्त महाराष्राला त्रवरोध वा ्वतांि र्ोवा राज्याच्या 
त्रनर्थमतीला पासठबा, ह्यामारे् अशी तात्रत्त्वक भतू्रमका होती. काकासाहेबाांनी त्याच वळेी त्रदलेला आणिी एक 
इशाराही लक्षात घेण्याजोर्ा आहे. काकासाहेब म्हणतात, “राष्रीय वतत्तीच्या सज्जनाांकरू्न आलेफया सूचनेचा 
त्रवचार करण्याची सरकारची तयारी नाही. पण सांकुत्रचत मनाच्या लोकाांनी हीच सूचना मनावर घेतली व 
त्रतच्यासाठी सहसक मार्ाचा ते अवलां ब करू लार्ले की तुम्ही लाचारीने त्रतचा ्वीकार कराल. पण तोपयंत 
ती सूचना त्रवकत त होऊन रे्लेली असेल व लोकाांचे नेततत्व सांकुत्रचत मनोवतत्तीच्या लोकाांच्या हातात रे्लेले 
असेल. तेव्हा माि तुम्ही मूळ सूचना माांर्णाऱ्या सज्जनाांच्या माथी सवांचे िापर फोर्ायला तयार व्हाल.” 

 
काकासाहेबाांच्या ह्या धोक्याच्या इशाऱ्याचा प्रत्यय आज आपफयाला पदोपदी येत आहे. दूरर्ामी 

देशत्रहताचा फारसा त्रवचार न करता, केवळ लोकानुनयासाठी, भफयाबुऱ्या योजना— त्याही कशाबशा 
अांमलात आणनू, आज जी रु्ांतारु्ांत उभी केली जात आहे, ती पाहता, काकासाहेबाांसारख्या सचतनशील 
राष्रपुरुषाच्या मार्गदशगनाचे मोल अत्रधकच जाणवते. शवेटी शवेटी जयप्रकाशजी पण काकासाहेबाांच्या ह्या 
छोया प्राांत-त्रवभाजन योजनेला अनुकूल झाले होते. पण तोपयंत िूप उशीर झाला होता. 
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जी र्ोष्ट भाषावार प्राांतरचनेची तीच र्ोष्ट कोकणीवादाची सुरुवातीला ते कोकणी-मराठी वादात 
मराठीचा पक्ष घेत होते. पण पुढे पुढे कोकणीशी अत्रधक पत्ररचय करून घेतफयावर, ती मराठीची उपभाषा 
नसून ्वतांि भाषा ठरण्याइतकी सा्ं कारी, लवत्रचक, त्रवपुलाथगवाही, समतद्ध आत्रण कफपक भाषा आहे असे 
त्याांचे मत बनत रे्ले. िूप शतकाांपूवीचा र्ीतेचा एक कोकणी अनुवाद पण त्याांच्या पाहण्यात आला होता. 
शहापूरला असताना कोकणी भाषेचे माधुयग त्याांच्या लक्षात आले होते. पुढे सजगकशक्तीला पेलण्याची त्रतची 
ताकद त्याांना जाणवली. ते म्हणतात, “एिाद्या भाषेतील सात्रहत्य समतद्ध नसले तरी जर ती सां्कारी व 
पुरुषाथी लोकाांच्या बोलण्यात येत असेल तर त्रतची अथगवाहकता सहज ओळिली जाते. ज्या समाजाची 
अनुभतूी त्रवशाल, त्रवत्रवध व सिोल, त्याची भाषा समतद्ध व समथग असावयाचीच.” 

 
जे प्रामात्रणकपणे पटले ते ऋजू शब्दाांत पण ठामपणे माांर्णे, हा त्याांचा ्वभाव असफयाने, 

महाराष्रीयाांचा रोष पत्करूनही ते कोकणीचा पुर्कार करू लार्ले. पण ही झाली वरवरची कारणपरांपरा. 
त्याांच्या कोकणी पुर्कारामारे् अत्रधक सिोल असेही काही ्तर होते. 

 
वत्रर्लाांच्या त्रनधनानांतर ते जेव्हा बेळर्ाव सोरू्न र्ोव्यात वा्तव्यासाठी म्हणनू रे्ले तेव्हा त्याांनी 

तेथील जनजीवनाचे सिोल त्रनरीक्षण केले. उवगत्ररत भारतासारख्या सवग सम्या इथेही त्रदसफया. पण त्रवशषे 
म्हणजे सहदू, मुल््लम ईसाई सां्कत तींच्या बरोबरीने भोर्प्रधान व आरामत्रप्रय अशा लॅत्रटन सां्कत तीचा प्रभावही 
इथफया जनजीवनावर बराच पर्लेला त्रदसला. शवेटी ते अशा त्रनष्कषाप्रत आले की, “इथली सां्कत ती 
उच्चकोटीचे कलाकार व इनामदार नोकरशहा त्रनमाण करू शकेल, पण तेज्वी राष्रीय नेततत्व इथून उभे राहू 
शकणार नाही. बदलत्या पत्ररल््थतीने इथफया लोकाांत ्वाधीनतेचा भाव उरलेला नाही. ह्याचा एक पत्ररणाम 
म्हणजे ह्या लोकाांची जी भाषा कोकणी, ती अत्रतमधुर व सूक्ष्मतर भाव व्यक्त करण्यास समथग असूनही त्या 
भाषेत सात्रहत्य उपलब्ध नाही. ते त्रलत्रहतात ते शासकाांच्या भाषेत. ्वतःच्या भाषेत त्रलत्रहण्याची पे्ररणाच 
उरलेली नाही. ती आली पात्रहजे. भाषेत तेज्वी सात्रहत्य त्रनमाण होईल तेव्हाच समाजात तेजल््वता येऊ 
शकेल. भाषा केवळ सात्रहत्याचे माध्यम नसून साा्ं कत त्रतक व सामात्रजक जीवनाचे एक अांर् आहे. म्हणून ह्या 
राजात्रभमुि समाजाला प्रजात्रभमुि करायला हव.े ह्यासाठी त्याांना ‘जनभाषे’चे महत्त्व कळायला हव.े त्याद्वारे 
त्याांचे ्वत्व जार्तत व्हायला हवे. ह्या जनभाषेमाफेत युर्-सां्कत तीचे लोण बहुजनाांपयंत पोहोचवायला हव.े 
तरच हा समाज सत्त्वयुक्त व तेज्वी होईल.” 

 
हा बीजरूप त्रवचार पुढे त्रवकत्रसत होऊन प्तीस वषानांतर त्याांनी कोकणीचा पुर्कार सुरू केला. 

पुढे समन्सवयसाधकाच्या भतू्रमकेतून त्याांचे सचतन वाढू लार्ले, तसा ह्या कोकणी पुर्काराचा आणिी एक 
पदर त्याांना उलर्र्ला. ते आपफया एक्काहत्तर सालच्या वासरीत त्रलत्रहतात, “कोकणीचा वाद आता सांपला 
आहे. कोकणी भाषेचा ्वीकार आता झाला आहे. र्ोव्यातील सहदू व त्रि्ती दोन्सही समाजाांची ती जनभाषा 
आहे. आता त्रतच्यात उभयत्रवध जनतेच्या हृदयाला आपलेसे करील, असे सात्रहत्य त्रनमाण केले पात्रहजे व 
त्याच्या आधारे सहदुत्रकत्रर्ताव त्रमश्र शक्ती उभी झाली पात्रहजे.” 

 
धमगसमन्सवयािेरीज भारताचा उद्धार होणार नाही ही त्याांची िािीच होती.र्ोवा ही तर त्याांच्या मते 

त्रनयतीने समन्सवयाची प्रयोर्भमूीच केलेली आहे. ते त्रलत्रहतात, “येथील त्रवत्रवधतेत जर आपण ऐक्य ्थापन 
केले नाही तर देश कमजोर होत जाईल. ्वातांत्र्योत्तर लोकतांिात ‘बहुसांख्ये’चा त्रसद्धाांत धोकादायक ठरला 
आहे. आज सहदू जरी बहुसांि असले तरी इतर सवग धमग आपण आपले शिू मानू लार्लो तर आपणच 
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अफपसांख्येत जाऊ, हे सहदू मानत्रसकतेने वळेीच ओळिले पात्रहजे. पारसी जसे आपफयाशी एकरूप झालेत 
तसे इतर धमांना पे्रमाचा हात देऊन एकरस केले पात्रहजे. तसे झाले तर शवै वा वैष्णवाांची सांख्या जशी आपण 
मोजत नाही, तसे इतर धमीयाांबाबत होऊन सांख्येचे घातकी राजकारण आपोआप दूर होईल.” 

 
थोर्क्यात, काकासाहेब कोकणी भाषेकरे् र्ोव्याच्या साा्ं कत त्रतक, सामात्रजक व धार्थमक सांघटनेचे 

एक साधन म्हणून पाहत होते. ते जीवनभर देशकफयाणाचा असाच व्यापक त्रवचार करत आले होते. 
तत्कालीन ब्राह्णी मराठीचा रान वा आपफया सार्वत समाजाची भाषा म्हणनू कोकणी पे्रम, अशा 
सांकुत्रचतपणाला त्याांच्या त्रवचारसरणीत थारा नसावा. महाराष्राला त्रहतवाद कधी न कधी पटतोच हाही 
त्याांचा त्रवर्श्ास होता. काकासाहेबाांनी कोकणीचा पुर्कार त्रहरीरीने केला तरी मराठीवर त्याांचे त्रततकेच पे्रम 
होते. मराठीचा ‘त्रवदे्वष सूक्ष्मपणे जरी कुणी व्यक्त केला तरी जवळच्या त्या कोकणीवादी त्रमिाांना त्याांनी 
जाहीरपणे समज त्रदलेली आहे. ‘पुण्यभतू्रम र्ोमाांतक’ मध्ये ते म्हणतात. “कोकणी माझ्या वार्वत्रर्लाांची 
जन्समभाषा असली तरी मराठी माझी जन्समभाषा आहे. म्हणून त्रतच्यासांबांधी अनादर प्रकट करणे मला 
रुचण्याजोरे् नाही.” कोकणीचा पुर्कार म्हणजे मराठीचा त्रवदे्वष व नाश असे मानणाऱ्याांना काका साांर्त, 
“कोकणीच्या पुर्कारानेच र्ोव्यात मराठी प्रर्ती करू शकेल. भाषाांचे पर्परसांबांध ्पधेच्या ्वरूपाचे भासू 
लार्ावते हा जीवनकलहाचे पाश्च्यात तत्त्वज्ञान अांर्ी मुरफयाचा पत्ररणाम आहे... सहदु्थानचे भत्रवतव्य 
बहुभाषाकोत्रवदाांच्या हाती असणार आहे. प्राांताप्राांतामध्ये सलोिा उत्पि करून भारतीय सा्ं कत ती पत्ररपुष्ट व 
समथग करण्याचे भाग्य ह्या बहुभात्रषकाांनाच लाभणार आहे. सवगधमगसमभावाप्रमाणे सवगभाषासहभाव, नव्हे 
सवगभाषाममभाव ही आपली नीती असायला हवी.” 

 
काकासाहेबाांचे त्रनकटवती कोकणपे्रमी श्री रवीन्सद्र केळेकर अत्रभनांदनपर ग्रांथातील लेिात म्हणतात, 

‘त्या त्रदवशी मी त्याांच्या ‘सवगभाषाममभाव’ हा शब्द ऐकला, माझी भाषात्रवषयक सारी भतू्रमका आमलू बदलून 
रे्ली. माझ्यासारख्या मराठीत्रवरोधी माणसाला मराठीत्रवषयी- सवग भाषाांत्रवषयी पे्रम वाटायला लार्णे. ही 
काकासाहेबाांच्या समन्सवयवतत्तीचीच करामत आहे.’ अशाप्रकारे महाराष्रापासून दूर राहूनही काकासाहेबाांनी 
महाराष्राच्या जर्णघर्णीत अप्रत्यक्षपणे आपला प्रभाव टाकलेला त्रदसतो. 

 
प्रत्यक्षात माि महाराष्र, र्ाांधीभक्त काकासाहेबाांना सदैव नाकारतच रात्रहला. पण त्यामुळे महाराष्र 

बरेच काही र्मावनू बसला आहे. सुरुवातीपासूनच सनातनी व सुधारक त्रकवा जहाल-मवाळ अशा द्वांद्वात 
ठामपणे त्रवभार्ला रे्लेला महाराष्र, दोन्सहींचा समन्सवय साधणारा, सनातन सां्कत तीतला शार्श्त र्ाभा 
उचलून त्यात युर्ानुकूल नवतेचा प्राण फुां कणारा काकासाहेबाांचा मध्यममार्ग ओळिू शकला नाही,पचव ू
शकला नाही. त्यामुळे एकीकरू्न परांपरेचे जीवनदायी सूि हरवनू बसला तर दुसरीकरे् चुकीच्या परांपराांना 
कवटाळणाऱ्या आांध्या घमगवादाशी जिर्ला रे्ला. दुसरे म्हणजे राकट, कणिर महाराष्रदेशी उत्कट 
सौंदयाची पालवी रुजण्याची शक्यता उणावत रे्ली. त्रतसरे म्हणजे काकासाहेबाांच्या रत्रसक मनाने असांख्य 
प्रवाहाांनी, रमणीय व मधुर शलैीतून र्ाांधींच्या त्रवचारधारेचा जो प्रसार केला त्याला आत्रण काकासाहेबाांना 
नाकारताना ह्या रत्रसक समन्सवयसाधक प्रवाहालाच महाराष्र मुकला. पत्ररणामी िूपसा रुक्ष, पोथीत्रनष्ठ 
र्ाांधीवाद महाराष्रात उरला व जनसामान्सयाांच्या उपेके्षचा धनी झाला. 

 
िरे तर काकासाहेबाांचे कायग राष्रीय पातळीवरचे कायग आहे. धमग, भाषा, सां्कत ती, उद्योर्, 

अथगकारण सवगच के्षिाांतील र्ाांधीत्रवचाराांचे सचतन करून त्याांनी त्याांचा जन्समभर आपफया लेिनाद्वारे प्रसार 
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केला. जर्ातील मोठमोठ्या शास्त्रज्ञाांनी व त्रवचारवांताांनी आज र्ाांधी-त्रवचाराांचा अभ्यास सुरू केला आहे. 
पयावरण, चांर्ळवाद, सहसाचार ह्या साऱ्याांनी भेदरलेफया ‘उद्याच्या जर्ा’साठीचा त्रदलासा त्याांना र्ाांधीवादी 
जीवनदृष्टीत सापर्त आहे. अशावळेी र्ाांधींच्या जीवनदृष्टीचे समपगक व प्रभावी भाषेत त्रववरण करणारे 
काकासाहेबाांचे सात्रहत्य उद्याच्या भारताच्या व महाराष्राच्या जर्णघर्णीत अत्रधकच महत्त्वाची भतू्रमका 
बजावले असा त्रवर्श्ास मला वाटतो. 
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१२. 
उत्तरायि 
 

र्ाांधीजींच्या उदयापूवीचे आपफया देशातील काहीसे उग्र असे त्रवचार-मांथन-युर्, त्यावळेचे आत्रण 
त्यानांतरचे प्रत्यक्ष ्वातांत्र्यसांग्रामाच्या वळेचे तेज्वी पुरुषाथग युर्, आत्रण ्वातांत्र्योत्तर काळातील सम्याांना 
सामोरे जाणारे कसोटीचे युर्, ह्या त्रतन्सही कालिांर्ाांना सत्र्य साक्षी असलेफया, चतैन्सयाने सळसळणाऱ्या 
काकासाहेब नामक अर्श्त्थाची अिांर् सळसळ वयोमानानुसार हळूहळू मांदावत रे्ली. 

 
र्ाांधीजींच्या मतत्यूनांतर जणू त्याांच्या अांतरातील चैतन्सयस्त्रोताचा िळाळही काहीसा ल््थरावला. 
 
्वातांत्र्योत्तर कालात हा र्ाांधीजींचा सच्चा अनुर्ामी, सते्तपासून अलर् राहून आपले देशसेवचेे व्रत, 

अकमगण्य वतत्तीने व अत्रवरतपणे आचरत रात्रहला. जे काम पुढ्ात येईल, जे कतगव्य सोपवले जाईल, जे 
साहाय्य अपेत्रक्षत असेल ते त्रनमगमपणे करीत रात्रहला. 

 
र्ाांधीजींच्या मतत्यनूांतर सहा मत्रहन्सयाांनी सेवाग्रामला एक सभा भरून त्रतच्यात र्ाांधींजींच्या सवग व्तूांचे 

सांग्रहालय करायची योजना ठरली. काकासाहेबाांना ही कफपना आवर्ली पण त्याांना भारतीयाांची वतत्ती 
पत्ररचीत होती. कोणत्याही महान व्यक्तीचे मांत्रदर बनवायचे. मर् त्रतने साांत्रर्तलेफया आदशांचे पालन 
करण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त व्हायचे. र्ाांधीजींचे असे होऊ नये म्हणनू त्याांच्या व्तूांच्या सांग्रहालयाबरोबर 
एक पु् तकालयही उभे कराव ेअसे त्याांनी सुचवले. त्रतथे र्ाांधीजींसांबांधी जे जे सात्रहत्य उपलब्ध असेल, त्याांनी 
त्रलत्रहलेले, त्याांच्या जवळच्या माणसाांनी त्रलत्रहलेले, त्याांच्या त्रवरोधकाांनी त्रलत्रहलेले, सवग सात्रहत्य एकि 
करायचे; म्हणजे पढेुमारे् त्याांचे िरेिुरे चत्ररि कुणाला त्रलहावसेे वाटले तर सवग साधने उपलब्ध होतील. 
एरवी भारतीय लोकाांना चत्ररिाऐवजी माहात्म्य त्रलत्रहण्याची िोर् आहे व त्यातून चमत्काराच्या िोया कथा 
पसरू लार्तात. तेव्हा वळेीच कोणताही तपशील, सत्यघटना त्रव्मतत होण्यापूवीच आपल त्या एकि करून 
ठेवायच्या असे त्याांनी ठरत्रवले. ह्या कामासाठी साहत्रजकच त्याांनी ्थलाांतर केले; त्याांचे वा्तव्य आयुष्याच्या 
उवगत्ररत काळात राजधानीतच रात्रहले. सातत्याने पाच वषे काम करून त्याांनी र्ाांधींचे व्तुसांग्रहालय व 
पु्तकालय राजघाटावर व्यवल््थतपणे उभे केले. 

 
राष्रपतींनी काकासाहेबाांची १९५२ मध्ये राज्यसभेवर त्रनयुक्ती केली; त्रतथून पुढे ते जवळजवळ सवग 

आयुष्य राजसते्तच्या बाजूने भीष्माप्रमाणे सल्लार्ार म्हणून काम करीत रात्रहले. पण त्यामुळे काही लोकाांची 
तीव्र नाराजी व कुचेष्टाही त्याांना सहन करावी लार्ली. त्याांच्या मते काकासाहेबाांनी आपली र्ाांधीत्रनष्ठा ् मरून 
सत्तापक्षात असे त्रमसळून जायला नको होते. 

 
सरकारने मार्ासवर्ीयाांच्या ल््थतीचे अध्ययन करून, त्यावर उपाय सुचत्रवण्यासाठी १९५३ मध्ये एक 

आयोर् नेमला. त्याचे अध्यक्ष झाफयावर काकाांनी पुन्सहा एकदा देशभर प्रवास करून दोन वषांत सांपूणग अहवाल 
सादर केला. हत्ररजन-त्रर्त्ररजनाांत्रवषयी त्याांच्या मनात प्रथमपासून त्रजव्हाळा होताच. त्याांच्या मनात प्रश्न येई, 
मी ह्या देशाचा िरा, कारण त्याने मला जन्सम त्रदला, पालनपोषण केले. पण हा माझा देश आहे, असे मी म्हण ू
शकतो का? ह्या देशासाठी मी काय केले आहे? ह्या रुिरुिीमुळे, देशातील दीन-दुबगलाांत्रवषयी काही 
करण्याची सांधी त्रमळाफयास त्याांना िूप बरे वाटे. त्रजथे जातील त्रतथफया लोकाांशी ते एकरूप होत असत. 
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त्याांचे जीवन, त्याांच्या अर्चणी जाणून घेत व आपफया लेिातून समाजापढेु माांर्त. मार्ासवर्ीयाांच्या 
ल््थतीचा अभ्यास केफयावर, त्याांनी त्याांचे वर्ीकरण अ्पतश्य, आत्रदवासी व मार्ास असे तीन र्टाांत केले 
आत्रण आज ते सवगि ्वीकत त झालेले आहे. अ्पतश्य व अत्रदवासी ही सम्या अफपसांख्याकाांची आहे तर 
मार्ासवर्ीयाांची सम्या ही बहुसांख्याांकाांची आहे. ह्या सवांच्या उद्धारासाठी काही र्ोष्टी सरकारने तर काही 
र्ोष्टी आम जनतेने करावयाच्या आहेत असे त्याांचे मत होते. 

 
काकासाहेबाांच्या रूपाने समाजत्रवज्ञानाची सिोल जाण असणाऱ्या एका त्र्याशील सचतकाची 

अध्यक्षता या आयोर्ाला लाभली होती हे त्याांनी केलेफया काही सूचना बघताना सहज लक्षात येते. (१) 
राज्यकारभार लोकाांच्या भाषेत चालावा. म्हणजे मार्ासवर्ीयाांचे राजकारणात्रवषयीचे ज्ञान वाढेल व सरकारी 
नोकरीपयंत ते पोहोचू शकतील. (२) त्रशक्षण िेड्यापयंत रे्लेच पात्रहजे व ह्या लोकाांना आतापासून इांग्रजी 
त्रशकत्रवण्याची काही र्रज नाही. (३) ग्रामोद्योर्ाांना, लोककलाांना ऊर्थजताव्था आणली पात्रहजे. (४) त्रभि 
धमग, जाती, पांथाच्या लोकाांचे सहजीवन (िाणे, त्रपणे, वावरणे) वाढवले पात्रहजे. ह्या मौत्रलक सूचना जर 
मनःपूवगक अमलात येत रे्फया असत्या तर आजची जातीय रु्ांतारु्ांत इतकी जत्रटल झालीच नसती. 

 
ह्या सांदभातील काकासाहेबाांची आणिी काही मार्थमक त्रनरीक्षणे पाहा. ते म्हणतात, “मार्ासवर्ातील 

काही लोक सुधारलेले आहेत व तेच आपफया वर्ातील लोकाांना िास देत असतात. अशाांवर अांकुश ठेवायला 
हवा.” दुसरे म्हणजे काकासाहेबाांनी उच्चवर्ीय व सांपि त्रियाांची र्णनाही आजच्या सामात्रजक रचनेत 
मार्सवर्ातच केली आहे. ते म्हणतात, भले त्या आपफयाबरोबर राहतात, पण घरात वा समाजात त्याांना 
नेहमीच र्ौण ्थान त्रमळालेले आहे.” लोकशाहीबाबत ते म्हणतात,”एवढी प्रचांर् लोकशाही हे भारताच्या 
इत्रतहासातील अनोिे पवग आहे. ह्या अनोख्या प्रजातांिाच्या अनोख्या भत्रवतव्यासाठी आपण आपली 
मानत्रसकता पूणग बदलायला हवी. कारण आज हजारो वषांच्या इत्रतहासाकरे् पात्रहफयास लक्षात येते की, 
भारतीय मानत्रसकता त्रवत्रशष्ट ढांर्ाची आहे. राजाकरू्न त्रतच्या अपेक्षाच नसतात. तो बरावाईट कसाही असला 
तरी ते त्याच्या बाजूने वा त्रवरुद्ध उभे ठाकत नाहीत. आपफया वायाला येणाऱ्या जीवनात व्य्त असतात. 
लोककफयाणापेक्षा त्रनवर्णकुा सजकण्यासाठीच जणू अल््तत्वात असणाऱ्या सरकारवर अशा प्रजेकरू्न दबाव 
येणार कसा? देशरक्षणाची जबाबदारी केवळ राजाांवर व क्षत्रियाांवर नसून आम जनतेवर आहे ही नवी दृष्टी 
लोकाांना घ्यायलाच हवी. त्रभि जातीधमाच्या कुां पणामुळे देश एकि येऊन कधी देशरक्षणाला उभाच रात्रहला 
नाही. म्हणनू सतत हार व रु्लामीच भोर्तो आहोत. इत्रतहासापासून काही त्रशकायचेच नाही--- ही 
मानत्रसकता पण आता बदलायलाच हवी. पण त्याऐवजी, आजचे राज्यकते ह्या त्रभि र्टाांना वरे्वरे्ळेच ठेवत 
आहेत. ज्याांना आजची ल््थती अनुकून नाही, त्याांना िास सवलती देण्याच्या ‘इांग्रजी इलाजा’ मुळे आम्ही 
आमची फुटीरता अत्रधकच दृढ करत आहोत. कुणाला नवा मार्ग सुचत नाही व सुचला तर समाजापुढे ठेवायची 
सहमत नाही,” 

 
मतभेद त्रमटवण्याचे काम देशाची सचता असणाऱ्या व राजकीय ्पधेत रस नसणाऱ्या त्रवचारवांताांनीच 

करावयाचे असते असे त्याांना वाटत असफयामुळे काकासाहेबाांनी त्रदल्लीला ् थलाांतर केफयावर १९५० ते १९७६ 
पयंत ‘मांर्लप्रभात’ नावाची पत्रिका काढून त्यातून सातत्याने प्रबोधन केले. त्यात काकासाहेबाांच्या पत्ररपक्व 
प्रत्रतभेचे व सचतनाचे सार त्रवचाररूपाने उतरले आहे. राष्रीय जीवनाचे एकही अांर्, एकही प्रश्न नसेल, की 
ज्याला ह्या पत्रिकेतून काकासाहेबाांनी ्पशग केला नाही वा त्यावर मौत्रलक सचतनपर त्रवचार माांर्ले नाहीत. 

 



 

अनुक्रमणिका 
 

काकासाहेब वतत्तीने त्रशक्षक. पिकात्ररता हे त्याांच्या दृष्टीने राष्रीय त्रशक्षणाचेच एक अांर् होते. 
त्याांच्याजवळ ज्ञानाचा एक अिांत्रर्त स्त्रोत होता व कामधेनूप्रमाणे कोणत्याही प्रश्नावर त्याांची लेिणी 
अप्रत्रतहत प्रवात्रहत होत असे.त्या काळी समाजात दोन प्रकारचे पिकार होते,एक लेिनाद्वारे साा्ं कत त्रतक 
सेवा करणारा तर दुसरा देशसेवचेी पे्ररणा देणारे लेिन करून त्यातच पिकात्ररतेची सफलता मानणारा. 
काकासाहेब दुसऱ्या प्रकारचे पिकार होते. ‘राष्रमत’पासून सुरू करून ‘नवजीवन’, ‘सवोदय’, 
‘मांर्लप्रभात’- अशा अनेक वतत्तपिाांतून त्याांनी देशत्रहताचे त्रवषय साांर्ोपाांर् हाताळले. देशाला,समाजाला 
उपयोर्ी असणारे कोणतेही कटू सत्य साांर्ण्यास त्याांनी कधी मारे्पुढे पात्रहले नाही. ही र्ाांधीवादी वतत्तपिे 
देशभर प्रसात्ररत होत असफयाने त्याांच्या लेिनाचा प्रभाव महाराष्रातील पिकात्ररतेवरही पर्ला. 

 
आांतरभारताची साने रु्रुजींची सांकफपना काकाांच्या समन्सवय सां्कत तीला बरीच जवळची आहे.िरे 

साांर्ायचे तर काकासाहेबाांचे सवग जीवनच ‘आांतरभारती’ ्वरूपाचे होते. जन्सम कारवार म्हणजेच 
कनाटक,त्रशक्षण व कायारांभ महाराष्रात, अनौपचात्ररक त्रशक्षण देशभराच्या प्रवासात,सात्रहल्त्यक सां्कार 
बांर्ालचे, कायगपे्ररणा व कततगत्व रु्जरातेत, राष्रभाषाप्रचार दत्रक्षणेत, उत्तरायुष्य त्रदल्लीत. थोर्क्यात हे एक 
अन्सतबाह्य ‘भारतीय’ व्यल्क्तमत्त्व होते. जन्समभर ह्या त्रवशाल भारतातील लोकाांना, भाषाांना, धमांना, जातींना 
एकि आणण्यासाठी, त्याांच्या मनोमीलनासाठी त्याांनी आपला देह व वाणी शवेटपयंत त्रझजवली. पनु्सहा हे सवग 
अत्रलपत वतत्तीने व नम्र मनाने.त्याांच्या ह्या ‘कमगसु कौशलां ’चे वणगन त्याांचे र्ाांधीवादी ्नेही व लेिक वामनराव 
चोरघरे् याांनी फार नेमकेपणाने केले आहे. ते म्हणतात, ‘एिाद्या उमद्या िेळारू्ने मन व शरीर थकून 
जाईपयंत ्वच्छांद िेळाव,े त्यामुळे त्रवकारमुक्त होऊन त्रवसावाव,ेअशावळेी भोवतालच्या भफयाबऱु्या 
घटनाांकरे् तो ततपत पण त्रनभगय वतत्तीने हसत पाहत राहतो तसे त्याांचे जीवन होते. िूप प्रवास, िूप योर्साधना, 
येथेष्ट देशकायग करून मन,बधु्दी,शरीर ततपत व श्रान्सत झाले होते. आवश्यक,पोषक तेवढेच ग्रहण करण्याची 
वतत्ती बनली होती. माि देशकायग व त्रनसर्गदशगनाला केव्हाही शरीर व मन तत्पर असे.’ 

 
काकासाहेबाांचे वणगन रवीन्सद्र सपग्याांनी त्याांच्या िास शलैीत केले आहे. ते असे, काका साक्षात ऋषी 

त्रदसत. सहा फूट उांचीचा त्रधपपार्, काांत्रतमान देह..... सार्ाच्या झार्ासारिे सरळसोट ताठ उभे रात्रहले की 
हाताचे पांजे थेट रु्र्घ्याांना टेकत असे लाांब. ‘कत पाळू हात. त्या हाताांची सावली त्रकती भाग्यवांताना लाभली’ 
मोठेपणाचां ओझां तर काकाांनी केव्हाच सोर्लां  होतां. तापस जनाांपाशी हमिास असतो तो िरिरमुांरे्पणा 
टाळला. आकस नाही, आग्रह नाही, अवसान नाही, अवर्ांबर नाही. साधां-सोपां जर्त आमच्यासारख्या 
राांर्णाऱ्या लेिकाांची इटुकली आयुष्यां आनांदवात्रटका कशा होतील ह्याचां त्रदशासूचन ममत्वानां केलां .’ 
प्रकाशक रामदास भटकळाांनी त्रलत्रहले आहे. ‘त्याांना भेटणां म्हणजे एिाद्या बफाच्छात्रदत पवगताच्या सात्रिध्यात 
असफयासारिां वाटायचां, शाांत ततपत, भव्य काही जाणवायचां. नेहमी शुभ्र िादीचे परीटघर्ी कपरे्, तशीच शुभ्र 
टार्ोरी दाढी. काकाांच्या र्ोष्टी शाांतपणे व्हायच्या.’ 

 
श्रीपाद जोशी माि काकाांच्या ्वभावातील काही पैलूां बाबत नाराजीने त्रलत्रहतात. ते म्हणतात, 

‘काकासाहेब िूपसे ्वान्सत ल््थत, आत्ममग्न, त्यामुळे घरापासून दूर आलेफया माझ्यासारख्या कोव्या 
वयाच्या, साध्या मुलाांच्या व्यावहात्ररक व मानत्रसक र्रजा, एकाकीपणा, कष्ट ते समजून घेऊ शकले नाहीत. 
आत्यांत्रतक ्वच्छता, दजेदार राहणी व िाणेत्रपणे, र्रीबश्रीमांत भेद इत्यादीमुळे त्याांचे सामान्सय माणसाांशी 
जमले नाही. नवीन त्रपढीशी, नवीन ज्ञानाशी त्याांनी कधी जुळते घेतले नाही. नवीन त्रपढीला ते कधी समजून 
घेत नसत.’ 



 

अनुक्रमणिका 
 

 
ह्याउलट भा्कर नांदनवार म्हणतात, ‘त्याांच्या मनाचा ताजेपणा थक्क करणारा आहे. तरुण त्रपढीशी 

समरस होण्यासाठी, त्याांच्यात्रवषयी आ्था बाळर्ण्यासाठी मानत्रसक तारुण्याचा तो टवटवीतपण लार्तो तो 
तजेला काकाांजवळ होत.’ 

 
अशी पर्परत्रवरोधी मते वाचताना लक्षात ठेवायला हव ेकी, कोणताच माणूस पत्ररपूणग नसतो. ्वतः 

काका म्हणतात त्याप्रमाणे देवमाणसांसुद्धा शवेटी माणसां असतात हे त्रवसरून चालणार नाही. मोठी 
माणसांसुद्धा वयाबरोबर, अनुभवानुसार वाढत, बदलत जातात; ज्या वयात ज्याला जसा त्रन जेवढा अनुभव 
येतो त्याच्यापुरते ते सत्य असते, हेच शवेटी िरे! 

 
ह्या सांदभात ्वतः काकासाहेबाांनी  श्रीपाद जोशींना १९३८ साली पाठवलेले पि लक्षात घेण्याजोरे् 

आहे. श्रीपाद जोशी जेव्हा आजारपणामुळे घरी त्रनघून रे्ले होते तेव्हाच्या पिात काकासाहेब म्हणतात, 
“समाजात तरुणाांची प्रत्रतष्ठा बेताची असते. पण माझ्याजवळ तरुणाांची हृदये म्हणजे पत्रवि व्तू असते. 
तरुणाांवर असलेफया अलोट त्रवर्श्ासामुळेच जजगत्ररत शरीरातसुद्धा मी तरुण रात्रहलो आहे. तरुणाांचे दोष 
त्याांच्या उत्कट भावनेमध्येच असतात. म्हणनू त्याांना आपले त्रवचार बदलण्याची मोकळीक ठेवली पात्रहजे. 
म्हणून तुम्हाला मी त्रनक्षनू साांर्तो की मी तुमच्याशी बाांधलेला आहे. पण तुम्ही माि मुक्तच आहात- माझ्या 
सहवासात तुम्ही दीघगकाळ रात्रहला म्हणजे माझ्यातील रुक्षता तुमचा नजरेत येईल. तोवर माझा उपयोर् 
आहे. त्रकतीतरी तरुण माझ्याजवळ येऊन रात्रहले व यथावकाश सोरू्न रे्ले. माझे काम तुम्हाला योग्य के्षिात 
नेऊन सोर्णे हे आहे.” 

 
पि फार बोलके वाटते. ्वतः काकाांनीच उभयपक्षाची बल्थाने व मयादा रेिून ठेवफया आहेत. 
 
आणिीही एके त्रठकाणी ते म्हणतात, “जो इतराांच्या बाबतीत तट्थ असतो, त्याच्या बाबतीत 

लोकही तट्थ बनतात. माझां तसां झालां  आहे.” एका पिात काकासाहेब असेही साांर्तात, “पूवी लोकाांचे 
माझ्यात्रवषयी िूप र्ैरसमज व्हायचे. तेव्हा मला फार वाईट वाटे. आता कळते, प्रत्येकाची दुत्रनया वरे्ळी 
असते. त्यामुळे र्ैरसमज असण्यात अनैसर्थर्क काहीच नाही.” 

 
र्ाांधीत्रनधनानांतर काकासाहेबाांनी उवगत्ररत आयुष्य त्रदल्लीतच घालवले. राजघाटावरील र्ाांधीजींच्या 

समाधीपासून हाकेच्या अांतरावर त्याांचा सत्रिधी नावाचा छोटासा बांर्ला होता. जवळच र्ाांधी-्मारक-
त्रनधीच्या कचेऱ्या होत्या. त्रतथे ते व त्याांची मानसकन्सया सरोजबने नानावटी राहत असत. येथील उवगत्ररत सवग 
आयुष्य काकासाहेबाांनी वाचन, सचतन,लेिन, ज्ञानदान व जमेल तेवढा प्रवास ह्यात घालवले. र्ाांधीवादी 
कायगकतग, साा्ं कत त्रतक त्रशष्टमांर्ळाचे लोक, र्ाांधीत्रवचाराांचे अभ्यासक, जो कोणी भेटायला येईल त्याांच्याशी ते 
हातातले लेिन बाजूला सारून मनमोक्या र्पपा मारत. मार्गदशगन करत. सवग प्रकारच्या प्रश्नाांना, 
जीज्ञासाांना अचूक मात्रहती, सांदभग ते देऊ शकत. म्हणूनच श्रीपाद जोशी म्हणतात, ‘चार-सहा वषांत आजच्या 
त्रवद्यापीठाांत, रक्त व पसैा आटवनू त्रजतके ज्ञान त्रमळते त्याच्या त्रकतीतरी पटीने महत्त्वाचे, शुद्ध आत्रण सां्कारी 
ज्ञान काकाांजवळ एिादे वषग राहून प्रापत होते. जे जवळ असले की त्रनजीव ज्ञानकोशाची र्रजच वाटत नाही. 
तेच एक चालता बोलता त्रवर्श्कोश होते. त्याांची ्मरणशक्ती इतकी अलौत्रकक होती की कुठफया 
त्रवषयाांसांबांधी, कुठफया पु्तकात, कुणी काय म्हटलां य हे ते अचूक साांर्त.’ 



 

अनुक्रमणिका 
 

 
्वातांत्र्योत्तर काळातील, भारतीय जीवनातील अनेक अांर्ाांनी चाललेली मूफयाांची घसरण पाहून 

काकासाहेब दुःिी झाले तरी त्रनराश झाले नाहीत. ते म्हणत, “र्ाांधींजींनी मूफयाांची बीज पेरली आहेत. आज 
ना उद्या उर्वफयािेरीज राहणार नाहीत. र्ाांधीजी हे भतूकाळाचे प्रत्रतत्रनधी नव्हतेच मुळी. ते भत्रवष्यकाळाचे 
प्रत्रतत्रनधी आहेत,” असा अमर आशावाद त्याांच्याजवळ होता. 

 
समोर येणाऱ्या व्यक्तीसमोर सांकफप उभवण्याची असामान्सय शक्तीही काकाांजवळ होती. एिादा 

सां्कत त पांत्रर्त भेटायला आला तर व्याकरणाची सुबोध आवतत्ती काढण्याचा आत्मत्रवर्श्ास त्याच्या ठायी त्रनमाण 
करतील. रत्रसक भेटायला आला तर कात्रलदासाचा एिादा सुांदर ग्रांथ वाचनू त्याची सांत्रक्षपत आवतत्ती करून 
मार्तील. म्हणतील, “त्यातले सुांदर श्लोक तसेच ठेवा. बाकीच्याबद्दल कात्रलदासाच्या शब्दाांत साराांश द्या. 
रत्रसक दुवा देतील.” अशी कामे करवनू घेण्याची हातोटी ते र्ाांधीजींकरू्न त्रशकले असावते. 

 
त्याांचे घर पु्तकाांनी भरलेले असायचे. एकवीस हजाराांवर ग्रांथ त्याांनी सांग्रत्रहत केले होते व त्यातले 

बहुसांख्य वाचलेले होते. ते र्मतीने म्हणत, “घरातले िरे यजमान पु् तकेच आहेत. मी आपला प्रवासी 
पाहुणा.” त्याांच्याकरे् नाना भाषेतील पु् तके होती. ज्या प्राांतात जातील त्रतथून येताना नाना त्रवषयाांवरील 
पु्तके आणीत. त्याांना जीवनातील असांख्य त्रवषयाांत रस होता. त्याांच्या एका सहकाऱ्याची मुलर्ी 
भाषाशास्त्राची अभ्यासक होती. ती एकदा भेटायला आली तर त्रतला लरे्च म्हणाले, “भाषाशास्त्राची पु्तके 
घेऊन त्रदल्लीला ये. तुझ्या मदतीने ह्या त्रवषयाचा आनांद मला घ्यायचा आहे.” 

 
जीवनाच्या सवगच के्षिाांत अनासक्तीने रस घेणे त्याांना साधले होते. मर् तो आइन्टाइनचा 

सापेक्षतावाद असो वा िर्ोलशास्त्राचे अध्ययन असो. काकाांना त्यात र्ती असेच. मलैभर चालून जीवनदशगन 
होणार असेल तर त्याांची श्रम घ्यायची केव्हाही तयारी असे. नाना प्रकारच्या शास्त्राांप्रमाणेच नाना कलाांतही 
त्याांना रुची व र्ती होती. त्याांनी ्वतः काव्य त्रलत्रहले नाही.. पण त्याांची काव्याची रसग्रहणे मौत्रलक असत. 
काव्यातील रु्णदोषाांचे त्रववचेन ते हळुवारपणे पण ्पष्ट रीतीने करत. 

 
काकासाहेबाांनी आश्रमीय जीवन ्वीकारले होते. तरी त्यातील रुक्षपणाचा ्पशग त्याांना झालेला 

त्रदसत नाही. सौंदयग व कलेची अनासक्त पूजा ही त्याांची सहजप्रवतत्ती होती. ‘त्याांच्या प्रत्येक हालचालीत 
कलासौंदयाची दृष्टी त्रदसे.’ असे वामनराव चोरघरे् म्हणतात. र्.त्र्यां. मार्िोलकर आपली आठवण 
साांर्तात, ‘एकदा आम्ही बसलो असताना मी पढु्ातले सांिे भसकन सोलू लार्लो. त्याांनी सांिे माझ्या 
हातातून घेऊन इतक्या कलापूणगतेने सोलले की त्याांच्या धारदार वाया व सुांदर फुले त्रदसू लार्ली. 
मोसांबीच्या सालीचा साप, कां धारी, र्ासळबाचे कमळ, पोपईची नाव असे अनेक प्रकार ते सफाईने करत असत. 
ते म्हणत, “माणसेही िातात आत्रण पशहूी िातात. पण माणसाने आपफया आहाराचे शास्त्र आत्रण कला 
बनवली आहे. आपण िाताना पण रत्रसकता त्रटकवली पात्रहजे.” 

 
मरणाच्या वाटेवरही त्याांची कलादृष्टी त्रकती सजर् होती ह्याची एक आठवण वामनराव चोरघरे् 

साांर्तात. ते त्रलत्रहतात, ‘त्रजवावरच्या दुिण्याने ते एकदा आजारी असताना त्याांना इन्सराव्हेनस इन्सजेक्शन 
त्रदले. तेव्हा थोरे् रक्त आले. काका त्या सबदूकरे् टक लावनू पाहत होते. एकदम म्हणाले, “र्ॉक्टर, अर्ोदर 
पुसून टाका ते. त्रकती अकलात्मक त्रदसतांय.” बाकी मतत्यूच्या वाटेवर भयभीत होण्याचे त्याांना कारणच नव्हते. 
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कारण ते मतत्यूला ‘परमसिा’च मानत. नव्या प्र्थानासाठी आवश्यक असा तो त्रवरामच आहे, असे ते म्हणत. 
मतत्यूत्रवषयक हा सहजभाव प्रत्यक्ष वळे आली असताना पण त्रटकून रात्रहला होता. नीरा प्रकरणानांतर 
र्ॉक्टराांनी त्याांना अांरे् घेतफयात्रशवाय इलाज नाही असे साांत्रर्तले. तेव्हा काकासाहेब शाांतपणे म्हणाले, “जर 
दुसरा पयायच नसेल तर मर् मतत्यूचे ्वार्त करीन.” त्याांची व्रतत्रनष्टा मतत्यूत्रवषयक मिै असे होते. 

 
त्याांच्या रत्रसकतेबाबत श्रीपाद जोशीही आपला अनुभव साांर्ताना म्हणतात, ‘पिाची सुबक घर्ी कशी 

घालावी, त्रलत्रहताना शब्दाांत अांतर कसे सोर्ाव,े त्रशरोरेिा न देताही अक्षर कसे सुांदर त्रदसू शकते हे सवग मी 
त्याांच्याकरे्च त्रशकलो.’ 

 
जीवनातील प्रत्येक र्ोष्टीबद्दल अशी अदम्य रत्रसकतेची नजर असफयामुळेच काकासाहेबाांचे 

अध्यात्मही जीवनत्रवन्समुि नाही. अध्यात्मसाधनेलाही ते जीवनयोर्-साधनच मानतात. ते म्हणतात, “जीवन 
जर्ताजर्ताच ज्ञान प्रापत होते. उत्कटतेने जर्तानाच ध्यान एकाग्रता त्रसद्ध होत जाते. यमत्रनयमही 
जर्ताजर्तानाच पके्क होत जातात व त्यातूनच त्रववके वाढत जातो. जीवनसाधनेतून योर्साधना पुष्ट होते. 
आत्मदशगन घरू् लार्ते. जीवनसाधना करतानाच योर्साधना साधणे हेच ‘जीवन-योर्ा’चे वैत्रशष्य आहे.” 
आत्रण म्हणूनच त्याांच्या जीवनदृष्टीत मानत्रसक उियनाला महत्त्व असले तरी शरीराला ते तुच्छ मानत नाहीत. 
तपाच्या नावािाली शरीराला दांर् देणे, त्याच्या र्रजा दुलग त्रक्षत करणे हे त्याांना मान्सय नव्हते. ते म्हणतात, 
“शरीर तर आपला त्रनष्ठावान त्रचरसाथी आहे. देशदेशाांतर केले तरी तोच आपफयाला साथ देत असतो. तो 
कोणाच्या िोड्या करत नसतो. िादार्पणा, जाग्रणां, ्वैर वार्णां, हे सारे मनाचे अत्याचार आहेत. त्याची 
त्रशक्षा माि देहाला त्रमळत राहते.” 

 
अशा प्रकारे जीवनातील अनेक घटनाांबद्दल मौत्रलक व ्वतांि सचतन करून आपली मते त्याांनी त्रसद्ध 

केली आहेत. त्याप्रमाणे सहवासात आलेफया मोठमोठ्या व्यक्तींबाबतही त्याांनी अचूक मूफयमापन केले आहे. 
त्यातून त्या त्या व्यक्तीच्या मलूर्ामी वैत्रशष्याचे दशगन सहजपणे घर्ते. 

 
्वातांत्र्य आांदोलनात सहभार्ी झाफयाने व पुढे र्ाांधीजींच्या जवळ रात्रहफयाने काकासाहेबाांचा अनेक 

लोकाांशी घत्रनष्ट सांबांध आला. त्यातले सवात त्रनकटचे सहकारी त्रवनोबाजी. काकाांच्याच त्रशफारशीवरून 
र्ाांधीजींनी त्रवनोबाांना वध्याच्या नव्या आश्रमात पाठवले. दोघेही ्वतांि त्रवचाराचे असूनही पांचवीस वष े ते 
र्ाांधीजींच्या वैचात्ररक भतू्रमकेशी तदू्रप रात्रहले. काकाांचे वाचन अफाट होते. वाचताना ते िुणा करून ठेवत व 
त्रवनोबा तेवढेच वाचत असत असे साांर्तात. दोघाांचे आदशग एकच होते, कायग एक होते. माि कायगपद्धती 
आपापली वरे्ळी होती. त्रवनोबा काकाांपेक्षा दहा वषांनी लहान होते. पण त्याांच्यात्रवषयी काकाांना आदर व 
वात्सफय दोन्सही वाटत असे. ते म्हणतात, “मी वयाने व सांकफप आत्रण ्माच्या बाबतीत त्याांच्याहून थोर्ा पुढे 
असलो तरी र्ाांधीजींच्या कामाचा प्रसार व त्रव्तार ह्यात ते त्रसत्रनअर मो्ट आहेत.” काकासाहेब पुढे 
म्हणतात, “तरीपण त्रवनोबात र्ाांधीजी एक तततीयाांशच आहेत. उरलेले दोन तततीयाांश शांकराचायग व ज्ञानेर्श्र 
सामावले आहोत. म्हणूनच सवोदय कफपना ते पूणगपणे अांतःकरणपूवगक ्वीकारू शकले नाहीत.” 

 
काकासाहेब व त्रवनोबाजी ह्या र्ाांधीजींच्या दोन मराठी त्रशष्योत्तमातील भेद मार्िोलकराांनी नेमका 

माांर्ला आहे. ते म्हणतात, ‘त्रवनोबाांनी आपफया जीवन व सात्रहत्याच्या रूपाने उपत्रनषदाांचा पत्ररपाक सादर 
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केला. तर काकासाहेबाांनी भारतीय सां्कत तीतील सर्ळी रुत्रचरता व मांर्लता वाङ्मयरूप देऊन उभी केली.’ 
मार्िोलकर म्हणूनच काकासाहेबाांना ‘रसयोर्ी’ असेही म्हणतात. 

 
जवाहरलाल नेहरूां चा व काकासाहेबाांचा त्रनकट सांबांध होता. जवाहरलालजी, र्ाांधीजींचे सचे्च 

अनुयायी नव्हते. त्याांचे मार्ग वरे्ळे होते. र्ाांधीजींचे ग्रामोद्योर्, अथगकारण त्याांना मान्सय नव्हते. तरी 
काकासाहेबाांना जवाहरलालजींत्रवषयी आत्मीयता होती. आपल मतभेद जवाहरलालजी ्पष्टपणे माांर्त. हा 
त्याांचा प्रामात्रणकपणा काकासाहेबाांना भाव.ेदुसरे म्हणजे नेहरू हे धमग, जाती,भाषा, प्राांत ह्या साऱ्यापलीकर्चे 
िरे ‘भारतीय व्यल्क्तमत्त्व’ असे त्याांना वाटे. समन्सवयसाधक काकासाहेबाांना त्याांचा हा पैलू मोलाचा वाटफयास 
नवल नाही.माि जवाहरलालजींच्या ्वभावातील कचे्चपणावर काकासाहेबाांनी नेमके बोट ठेवले आहे.ते 
म्हणतात, “ते महत्त्वाच्या प्रश्नाांची उपेक्षा करतात.अनेक र्ांभीर सम्याांबाबत तट्थपणाची भतू्रमका घेऊन 
पाहत राहतात.” 

 
चीनच्या मिैीभेटीहून परतफयावर नेहरू चीनच्या प्रर्तीने भारले रे्ले होते. तेव्हा त्याांना धोक्याचा 

इशारा देताना काकासाहेबाांनी म्हटले होते “हा देश सैन्सयवादात सवात जा्त त्रवर्श्ास ठेवतो. त्याचा सैन्सयवाद 
सवग के्षिाांत सफल झाला आहे. तेव्हा त्याचापासून आपफयालाच नव्हे तर रत्रशयाला पण धोका सांभवतो.” 
तरीपण पुढे जे घर्ले त्याबद्दल ते जवाहरलालजीनाांच केवळ दोष देत नाहीत. ते म्हणत, “सारे राष्राच 
र्ाफील होते. त्रशवाय राष्राचे सामर्थ्यग वाढलेले नाही, तोपयंत थोर्फार दैवावर त्रवर्श्ास ठेवनू राज्यकत्यांना 
चालावचे लार्ते.” ह्या व्यत्रतत्ररक्त साने रु्रुजी, वल्लभभाई, दादा धमात्रधकारी, ईर्श्रलाल मश्रूवाला आदी 
सहकाऱ्याांनाबाबतही त्याांनी मार्थमक त्रवश्लेषण केले आहे. 

 
र्ाांधीजींचे एकत्रनष्ठ अनुयायी, भक्त ही काकासाहेबाांची भतू्रमका शवेटपयंत प्रबळ होती. र्ाांधीजींना 

जीवनातील माांर्फय, पात्रवत्र्य, कफयाणप्रद, उदात्त, सुांदर असे सवग ह्या भमूीवर नाांदाव ेअसे वाटे. म्हणूनच 
की काय, भारतीय सा्ं कत तीतील जे जे मांर्ल- उदात्त, त्याचा पत्ररचय आपफया जर्ण्यातून व सात्रहत्यातून 
लोकाांना घर्वनू काकासाहेबाांनी र्ाांधीजींना िरी श्रद्धाांजली वात्रहली. आयुष्याच्या अिेरीस सारा भतूकाळ 
त्रव्मरणात रे्ला होता. पण र्ाांधीजींना माि ते त्रवसरू शकले नव्हते, “िूप त्रदवस झाले, र्ाांधीजींना भेटलो 
नाही एकदा भेटायला जाऊ या”असे ते शवेटच्या त्रदवसाांत भ्रमात पटुपुटत असत. 

 
जीवनाकरे् पाहण्याचा काकासाहेबाांचा दृत्रष्टकोनही वाढत्या वाचन-सचतनाने व र्ाांधीजींच्या 

सहवासात रात्रहफयाने हळूहळू त्रवकत्रसत झालेला त्रदसतो. त्याांची स्त्रीत्रवषयक आदराची भावना त्याांच्या ‘नारी 
जीवन पत्ररमल’ ह्या देशीत्रवदेशीच्या त्रस्त्रयाांच्या व्यल्क्तरेिाटनात्मक पु्तकातून त्रदसून येते. काकासाहेबाांनी 
एवढे त्रवपलु लेिन केले, पण त्यात स्त्रीपुरुष पे्रमाबाबत फारसे त्रलत्रहलेले नाही. तरीही उत्तरायुष्यात आपफया 
वासरीतील नोंदीत ते म्हणतात, “स्त्री केवळ भत्रर्नी, माता, पत्नी, पिुी एवढाच त्रवचार करून चालणार नाही. 
भावजय, मेहुणी व त्रप्रया या सांबांधाांचा पण त्रवचार करायला हवा. जो सांबांध समाजमान्सय नाही, पण ज्याच्यामुळे 
कुटुांबाचा, समाजाचा नाश होतो त्याचा त्रवचार आांधळेपणाने न करता त्यावर योग्य उपाय शोधणे शक्य आहे.” 
बदलत जाणाऱ्या समाजव्यव्थेत मोक्या होत चाललेफया स्त्री-पुरुष सांबांधाची दिल घेणे ्मप्रापत आहे, 
ह्याची जाणीव व्यक्त करण्याइतके काकासाहेबाांचे त्रवचार उदार होत रे्ले. स्त्रीशोषणाबाबत वासरीतच ते 
त्रलत्रहतात, “युद्धाऐवजी सहयोर् जेव्हा रूढ होईल, ्पधा व शोषण जाऊन समन्सवय युर्धमग होईल तेव्हा 
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त्रस्त्रयाांना समानता प्रापत होईल. मर्च िऱ्या सां्कत तीचा प्रारांभ होईल. त्यावळेी त्यार्, बत्रलदान, सेवा प्रत्रतत्रष्ठत 
होऊन स्त्रीचे श्रेष्ठत्व त्रनत्रितपणे त्रसद्ध होईल!” 

 
या सांदभात शवेटचा प्रश्न उपल््थत होतो की, र्ाांधीजींना एकत्रनष्ठ व त्रवचारवांत अनुयायाांची फार 

मोठी परांपरा महाराष्रात लाभली आहे. त्या परांपरेत काकासाहेबाांचे वरे्ळेपण, ्वतांिपण,नेमके काय आहे? 
सवात महत्त्वाचा पत्रहला भेद म्हणजे त्रवनोबा, काकासाहेब व दादा धमात्रधकारी हे तीनच र्ाांधीवादी त्रवचारवांत 
र्ाांधीजींच्या त्रनकटच्या सहवासात रात्रहलेले आहेत. बाकी सवग महाराष्रात आपापफया भार्ात राहून र्ाांधी 
तत्त्वज्ञानाचे सचतन, अभ्यास, आचार व प्रचार करत होते. ह्या त्रतघाांतही काकासाहेब वयाने जेष्ठ व 
र्ाांधीजींकरे् सवगप्रथम अनुयायी म्हणून रे्लेफया लोकाांपकैी एक जुने, जाणते र्ाांधीवादी मानले जातात. ते 
र्ाांधीजींचे अनन्सय भक्त असले, र्ाांधीजींच्या तत्त्वज्ञानावर त्याांच्या अश्रामजीवनावर त्याांची श्रद्धा असली तरी 
त्याांनी त्रवनोबाजी, शांकरराव देव याांच्याप्रमाणे कर्क वैराग्ययुक्त अश्रामजीवनसरणी कधीही अनुसरली 
नव्हती. 

 
त्याांच्या ह्या वैत्रशष्याचे वणगन करताना त्याांच्या छोटेिानी चत्ररिात र्ाांधीवादी लेिक वामनराव 

चोरघरे् म्हणतात, ‘जबरीचा सांयम वा त्रनकर्ीचा अत्मात्रनरोध करण्याची त्याांच्यावर पाळी आली नाही. 
फलाहारावर रात्रहले तर त्याचे उच्चात्ररत प्रदशगन त्याांनी कधी केले नाही. र्ाांधीजींचे भक्त, पण पांचा लावनू 
राहण्याची र्रज त्याांना वाटली नाही. अत्रतत्ररक्त सांयमाने ्वभावावर फाजील ताण परू्न जी कठोरता येते 
ती त्याांच्या व्यल्क्तमत्त्वात कधी आली नाही. तप्व्याची सारी लक्षणे, पण त्याांत कधी दांर्न नव्हते, साधेपणा 
होता पण त्याचे आर्ांबर नव्हते. म्हणूनच ते ‘काका’ ह्या घररु्ती नावानेच ओळिले जात. ह्याचे महत्त्वाचे 
कारण म्हणजे ते र्ाांधी पत्ररवारातले, पण त्याांचा सपर् मूलतः वरे्ळा होता. र्ाांधीवादी मांर्ळींत अभावाने 
आढळणारी त्रवलक्षण रत्रसक व सौंदयगपूजक वतत्ती त्याांच्यात मूलतःच होती. सौंदयाची व कलेची अनासक्त 
पूजा हीच त्याांची सहजवतत्ती होती. रामदास भटकळ आपफया लहानपणच्या आठवणी साांर्ताना म्हणतात, 
‘त्या वळेी आम्हाला पत्ररत्रचत इतर र्ाांधीवादी आचायांच्या तुलनेत काकासाहेब इतके रत्रसक कसे याचे आियग 
वाटायचे.’ 

 
त्रनसर्गसौंदयाइतकेच मानवी जीवनातील, त्रवत्रवध कलाांतील सौंदयग त्याांच्या सांवदेनशील व समतद्ध 

मनाला तरांत्रर्त करीत असे. तशात रवीन्सद्राांच्या प्रभावामुळे, उपत्रनषदाांच्या परीचयामुळे, जीवनातील 
चैतन्सयाच्या आनांदलहरीशी ते एकतान झाले होते. त्यातूनच त्याांची अत्यांत सुांदर व लात्रलत्यपूणग 
सात्रहत्यत्रनर्थमती झालेली आहे. ती त्याांना इतर र्ाांधीवादी त्रवचारवांताांपासून ठळकपणे वरे्ळे करते. 
र्ाांधीजींच्या प्रभावातील प्रज्ञावान व प्रत्रतभाशाली व्यल्क्तमत्त्वात काकासाहेब त्याांच्या सजगक, सात्रहत्यसेवमुेळे 
तळपून उठतात. म्हणूनच एक रु्जराती लेिक, र्ॉ. जयांत पटेल म्हणतात, ‘र्ाांभीयग आत्रण रत्रसकता, 
सचतनदृष्टी आत्रण सजगकदृष्टी दोन्सहींचा आपफया सात्रहत्यात समन्सवय करून काकासाहेबाांनी र्ाांधीमार्ीयाांत 
अनन्सयता त्रसद्ध केली आहे.’ 

 
श्री. श्रीपाद जोशी त्याांचे वरे्ळेपण त्रनरा्याच दृत्रष्टकोनातून साांर्तात. म्हणतात, ‘र्ो्यात 

िुपण्याइतके त्रवलासी व भपकेदार नसले तरी इतर र्ाांधीवादी कायगकत्यांच्या मानाने काकाांचे जीवन काहीसे 
ऐषआरामी सकवा सुिव्तू होते. ह्याचे एक कारण सरोजबेन नानावटी व रैहाना तय्यबजी ह्या दोघी मतै्रिणी, 
काकासाहेबाांजवळ १९३६ सालापासूनच मानसकन्सया म्हणून राहू लार्फया होत्या. बहुधा त्याांच्या प्रभावामुळे 
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काकासाहेब आश्रमीय न राहता जणू सुिव्तू र्तह्थ बनून रे्ले होते. इतर आश्रमवासीयाांच्या दृष्टीने ते 
थोरे्से उपहासा्पद बनले होते. दुसरे कारण म्हणजे ते क्षयरोर्ी होते.त्यामुळे त्याांना जरा पौत्रष्टक आहार 
आवश्यक होता. श्रमाची कामे झेपण्यासारिी नव्हती. र्ाांधीजींच्या त्रवधायक कामाांपैकी त्याांनी जे राष्रभाषा 
प्रचाराचे व त्रशक्षणाचे काम ् वीकारले होते त्याचे ् वरूप िूपसे पु्तकी व पाांढरपेशी होते. देशभर दौरे काढणे, 
भाषणे देणे, लोकसांपकग  साधणे, पिव्यवहाराद्वारे प्रचाराची सांघटना मजबूत करणे- हे त्याांच्या कामाचे मुख्य 
्वरूप रात्रहले.’ 

 
काकासाहेब व महाराष्रातील इतर र्ाांधीवादी याांच्यातील आणिी एक फरक साांर्ताना श्रीपाद 

जोशी म्हणतात, ‘दादा धमात्रधकारी, स.ज.भार्वत, त्रवनोबा भाव,े आचायग जावरे्कर, शांकरराव देव, अण्णा 
सहिबदेु्ध, अपपासाहेब पटवधगन इ. त्रवचारवांताांनी र्ाांधीवादी त्रवचारात जशी मौत्रलक भर टाकली तशी 
काकासाहेबाांनी टाकलेली नाही. र्ाांधींचे त्रवचार सामान्सयाांना उमर्तील असे फुलवनू माांर्ण्यात त्याांचा 
हातिांर्ा होता. त्यामुळे त्रवनोबा, जावरे्कर, भार्वत, शांकरराव देव याांना महाराष्राने र्ाांधीवादाचे िरे 
प्रवक्ते मानले.’ 

 
श्रीपाद जोशींच्या मते, काकाांची िरी ओळि ‘प्रत्रतभावान सात्रहत्यकार, लत्रलतशलैीकार, 

शब्दसतष्टीचे ईर्श्र, भटके अथक प्रवासी ही आहे. ह्याबाबतीत ते मोठे होते. त्यामुळे ते र्ाांधींपेक्षा टार्ोराांचेच 
अनुयायी वाटतात.’ 

 
असा हा रत्रसक र्ाांधीवादी तत्त्वसचतक! वयाच्या नव्वदीपयंत त्याांचे वाचन, लेिन, सचतन, चचा, 

पिोत्तरे वैर्रे कायग्म पूवीच्याच उत्साहात चालू होते. वतद्धत्वाचे कोणतेही कटुत्रचन्सह त्याांच्या देहावर उमटले 
नव्हते. शरीर ताठ होते, केस पाांढरे झाले होते पण ते त्याांच्या व्यल्क्तमत्त्वाला उठावच देत होते. फक्त 
श्रवणशक्ती कमी झाली होती. पण आपफया उपजत नमगत्रवनोदबदु्धीमुळे ह्याकरे्देिील ते र्मतीने पाहू शकत. 
ह्याबाबत सुप्रत्रसद्ध लेत्रिका, मतणात्रलनी देसाई आपली एक आठवण साांर्तात. त्या म्हणतात, ‘जर्ण्याची 
इच्छा त्रकतीही उत्कट असली तरी वतद्धत्व सवानाच नकोसे असते. पण काकासाहेबाांजवळ येऊन वतद्धत्व त्रकती 
प्रसि व सुांदर झाले होते! वतद्धापकाळात शारीत्ररक क्षमता क्षीण होत जातात. ह्या व्तुल््थतीचा ्वीकारसुद्धा 
त्याांनी त्रकती सहजतेने केला होता! कानाांनी कमी ऐकू येऊ लार्ले होते. तर म्हणत, आता तर मी अधा 
प्रोफेसरच बनून रे्लो आहे. कुणाचां काहीच ऐकायचां नाही. त्रनःशांकपणे बोलत माि  राहायचे. पढेु पूणग 
बत्रहरेपण आफयावर हसून म्हणत, आता मी पूणग योर्ी झालो. शवेटपयंत त्याांच्या चेहऱ्यावर ततपत मनाचे एक 
शाांत मधुर तेज असे.’ 

 
उतारवयात ते सतत प्रवास करत रात्रहले. सतत कमगशील रात्रहले. एकदा त्याांना कुणीतरी त्रवचारले. 

ह्या वयातही तुम्ही इतके प्रवास करता. िास होत नाही का? त्यावर त्याांनी त्रदलेले उत्तर मार्थमक आहे. ते 
म्हणाले, “इतके त्रवत्रवध सुांदर वतक्ष देवाने त्रनमाण केले. पण त्यात एक उणीव रात्रहली. त्याांना वाचा व र्ती 
नव्हती. म्हणून मन देवाने ह्या देणग्या देऊन माणसू त्रनमाण केला. वतक्ष एका जार्ी राहून त्रवकत्रसत होतात. 
पण माणूस सहर्ण्यात्रफरण्यानेच त्रवकत्रसत होतो. ऋग्वदेाचे पत्रहले ऋषी मधुच्छांद याांना त्याांच्या रु्रुने मांि 
त्रदला ‘चर’. ब्स. माझाही तोच जीवनानांद आहे.” 
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्वतःच्या दीघायुष्याचे र्मतीदार कारण काकासाहेब साांर्त, “वाधगक्य वा मतत्यू मला पकर्ायला 
आले तरी माझ्या भटकां तीमुळे मी त्याांना सापर्तच नाही. मी काही त्याांना टाळायचा प्रयत्न करत नाही. त्रकवा 
त्याांना भेटण्याची मला उत्कां ठा पण नाही. जुने त्रमि आहेत. जरूर भेटतीलच. त्रजतका उशीर होईल तेवढे 
अत्रधक पे्रमाने भेटू.” 

 
नव्वदीनांतर त्याांचे शरीर थकले. क्षमता क्षीण झाफया. आठवण दर्ा देऊ लार्ली. तेव्हा माि त्याांनी 

सांपूणग त्रनवतत्ती ्वीकारली. लेिन, भाषण, प्रवास, कामे, सवग बांद केले, भोवतालच्या घटनाांपासून अत्रलपत 
होऊ लार्ले. १९७६ मध्ये देशात आणीबाणी जाहीर झाली. इांत्रदरा र्ाांधींत्रवषयी पे्रम, कौतुक असले तरीपण 
त्याांचा हा त्रनणगय काकासाहेबाांना आवर्ला नाही. त्रवनोबाांनी मध्य्थी करावी असा त्याांनी प्रयत्न केला; पण 
‘अद्याप ती वळे आलेली नाही’ – हे त्रवनोबाांचे उत्तर कळले ते त्रनराश झाले. त्याांनी वतत्तपि वाचणेच बांद करून 
टाकले. तरी वातावरणातून वाढती दुरव्था जाणवे. ते म्हणत, “कुणीतरी त्याांना समजवा रे. ते चुकीच्या 
र्त्याने त्रनघालेत.” 

 
भेटायला, सल्ला घ्यायला येणाऱ्याांची वदगळ कमी होत चाललेली. पण आता ते मानसन्समानातच नव्हे 

तर आपफया भतूकाळापासूनसुद्धा पूणगपणे अत्रलपत होऊन एक प्रकारच्या ब्राम्ही अव्थेत वावरू लार्ले होते. 
माि त्याांच्या अांतरांर्ातील कत ताथग ततपतीची आभा त्याांच्या चेहऱ्यावर त्रनरांतर पसरलेली असे. म्हातारपणसुद्धा 
त्रकती सुांदर असू शकतां असां पाहणाऱ्याला वाटावां इतकां  शानदार व्यल्क्तमत्त्व त्याांना शवेटच्या काळात सुद्धा 
लाभलां  होतां. जीवनभर देशसेवचे्या दृष्टीने, जी जी कतगव्ये त्याांच्या सदसत्रद्ववकेबुद्धीला वाटली, ती त्याांनी 
तनमनधन अपूगन पार पार्ण्याची पराकाष्ठा केली. शवेटच्या वषात सवग भार परमेर्श्रावर टाकून मुक्त मनाने, 
ततपत हृदयाने ते ईर्श्री साधेनेत मग्न राहत होते. ते म्हणत, “माझ्या मनात जराही असांतोष नाही. कुणात्रवषयी 
त्ारी नाहीत. मी अांतयामी ततपत आहे.” 

 
भावी नेततत्वासाठी काकासाहेबाांनी िूप मार्गदशगक त्रवचार त्रलहून ठेवले आहेत. त्याांची सचतनशीलता 

शवेटपयंत ताजी रात्रहली होती. आचायग ह्या शब्दाचा अथग – जो जीवनमूफयाांचे अध्ययन करतो, प्रत्रतपादन 
करतो व ् वतः आचरण करतो तो – असा आहे. त्या दृष्टीने काकासाहेब िरोिरच आचायग होते. त्याांच्यातला 
त्रशक्षकही शवेटपयंत सजर् होता. झोपेतही ते कुणालातरी त्रशकवत असत. मतत्यूपूवी काही त्रदवस अर्ोदर 
सकाळच्या ग्लानीत ते ईशावा्योपत्रनषदातील एक श्लोक- ‘शतवषग कमगशीलतेचे जीवन जर्’ कुणालातरी 
समजावनू साांर्त होते व तो पण आपफया माततभाषेत, मराठीत. 

 
काकासाहेबाांनी ‘परमसिा मतत्यू’ नावाचे मतत्यूशी त्रनर्त्रर्त त्रवत्रवध पलूैां वर सचतन करणारे एक 

लत्रलतसुांदर पु्तक त्रलत्रहले आहे. त्यात ते म्हणतात, “मरण हे एक अदु्भत कोरे् आहे. मरण नसते तर 
ज्ञानाची भकू मानवला लार्लीच नसती. मरणात नेहमीच जीवनद्रोह असतो असे नाही. बहुतकरून मरणातच 
जीवनाची पत्ररपूती व साथगकता असते. मनुष्य मेफयानांतरही आपफया त्रवचाराांनी, आपफया भावनाांनी, आपफया 
सांकफपनाांनी आत्रण आपफया पुरुषाथगपे्ररक कायांनी समाजात त्रजवांत राहतो. हे मतत्यूनांतरचे जीवन 
मरणापूवीच्या जीवनाइतकेच महत्त्वाचे असते. मरण शापरूप बनवणे त्रकवा पत्रवि आशीवादासारिे सुर्ांत्रधत 
करणे आपफयाच हाती असते. मतत्यूचे ्मरण अष्टौप्रहर मी करत असतो. त्यामुळे हषगशोकापलीकर्चा जो 
आनांद आहे त्याचा साक्षात्कार मी करू शकलो आहे. त्यामुळे माझे त्रचत्त प्रसि असते.” 
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्वतःच्या मरणात्रवषयी काकासाहेबाांनी िूप त्रवचार केला होता. ते म्हणत, “मरणाचे भय का कराव?े 
थकलेफया शरीराला झोप त्रजतकी आवश्यक आहे त्रततकीच जीवनप्रवतत्तींनी त्रशणलेफया मनाला त्रचरत्रनदे्रची 
र्रज असते. झोपेत मरण याव ेहे मला अत्रजबात आवर्णार नाही. मी मरत असाव ेआत्रण माझ्या जीवनातफया 
ह्या सवात मोठ्या घटनेची मला जाणीवही असू नये? छे : देवा,माझी अशी फसवणूक होऊ देऊ नकोस.” पढेु 
ते म्हणतात, “मरणसमयी, आपण मरत आहोत याचे भान जार्तत असाव.े एकामारे् एक अवयव बधीर होत 
चालले आहेत, छातीत फक्त र्श्ास चालला आहे. मन-प्राण जार्रूकपणे र्तआयुष्याचा आढावा घेत आहेत. 
असे ्व्थत्रचत्त मरण मला देवाने द्याव.े” 

 
सुदैवाने काकासाहेबाांना असेच ्व्थ, सभान भरण आले. शवेटी चार-सहा त्रदवसाांच्या आजाराचे 

त्रनत्रमत्त होऊन २१ ऑर््ट १९८१ रोजी त्याांचा अांतरात्मा त्रदर्ांतराच्या प्रवासाला त्रनघनू रे्ला. 
 
‘ईशावा्योपत्रनषदा’त म्हटले आहे की- ‘इहलोकी कमे करीत करीत शांभर वष ेजर्ण्याची इच्छा 

धरावी-’त्यानुसार वयाची पांचाण्णव वष ेकमगयोर्ात रांर्ून शवेटी हा आनांदयािी अनांताच्या यािेला ततपत मनाने 
त्रनघून रे्ला. 
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पणरणशष्ट - १ 
चणरत्रपट 
 

१ त्रर्सेंबर १८८५ जन्सम- सातारा 
१८९२ ते १९०३ त्रशक्षण- कारवार, पुणे, शहापूर, धारवार्, सावनूर  
१९०२ त्रववाह (सुांदर त्रशरोर्कर/त्रववाहानांतर ‘लक्ष्मीबाई’)  
१९०३ मतॅ्ररक पास  
१९०४ ते १९०७  फर्गसन कॉलेज पणेु. बी. ए. (तत्त्वज्ञान) पास. 
१९०८  र्णेश त्रवद्यालय बेळर्ाव येथे पत्रहली नोकरी, त्रशक्षकाची.  
१९०८  आईचा मतत्य.ू नोकरी सोरू्न मुांबईत एल. एल. बी. चा अभ्यास.(प्रथम परीक्षा 

पास)  
१९०९  प्रथमपुि ‘शांकर’ चा जन्सम.  
१९०९  दैत्रनक ‘राष्रमत’ मध्ये कायारांभ.  
१९१०  ‘राष्रमत’ बांद. 
१९१०  वत्रर्लाांचा मतत्यू.  
१९१०  र्ांर्नाथ त्रवद्यालय (बर्ोदे) येथे त्रशक्षक. 
१९११  र्ांर्नाथ त्रवद्यालय बांद. त्रहमालयात प्रयाण. 
१९१२  त्रद्वतीयपुि ‘बाळ’चा जन्सम.  
१९१३  ऋत्रषकुल (हत्ररद्वार) मुख्यपद. 
१९१४  शाांत्रतत्रनकेतन.  
१९१५  शाांत्रतत्रनकेतनात र्ाांधी भेट. 
१९१६  बर्ोदे येथे र्ांर्ाधरराव देशपाांड्याांबरोबर ग्रामसेवा. 
१९१७  र्ाांधीजींच्या कोचवर आश्रमात दािल. 
१९२०  रु्जरात त्रवद्यापीठ ्थापना. र्ाांधीजी कुलनायक.  
१९२०  रु्जराती सात्रहत्य सांमेलन. टार्ोर अध्यक्ष. पत्ररचय काकासाहेब. 
१९२२  र्ाांधीजींच्या ‘नवजीवन’ मध्ये लेिन सुरू  
१९२३  ‘नवजीवन’ मधील ्फोटक लेिाबद्दल प्रथम कारावास एक वषग. 
१९२५  आजारानांतर सचचवर्, ससहर्र् येथे त्रवश्राांती. 
१९२७  र्ाांधीजींबरोबर दत्रक्षणभारतात व श्रीलां केत प्रवास. 
१९२८ रु्जरात त्रवद्यापीठ पनुरगचना. काकासाहेब कुलनायक.  
१९२९  रु्जरात त्रवद्यापीठाद्वारे रु्जराती जोर्णीकोश प्रकाशन. 
७ ऑक्टोबर १९२९  काकींचे देहावसान.  
१९३० त्रवद्यापीठात राष्रीय त्रशक्षा सांमेलन. येरवर्ा जेलमध्ये काही काळ.  
१९३२  ्वातांत्र्य सांग्राम. कारावास- सहर्लर्ा कारार्तह.‘सहर्लग्याचा प्रसाद’ पु्तक.  
१९३३  हैद्राबाद जेल, र्ाांरे् याांच्यासह. त्याांच्या ह्ते र्ीताधमग त्रलहवनू घेतले.  
१९३४ रु्जरात सोरू्न वधा येथे वा्तव्य.  
१९३५  सहदी सात्रहत्य सांमेलन. त्रलत्रपसुधार सत्रमतीचे अध्यक्ष.  
१९३६  १२ व ेरु्जराती सात्रहत्य सांमेलन. कलात्रवभार्ाचे अध्यक्ष. 
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१९३६  ‘नवजीवन’ प्रकाशनाने काकासाहेबाांच्या रु्जराती लेिाांचे त्रवषयवार प्रकाशन सुरू 
केले. (जीवन त्रवकास.)  

१९३७  वधा त्रशक्षण योजना सत्रमतीचे सद्य. राष्रभाषाप्रचारकायग.  
१९३८  ‘सवोदय’ मात्रसक सुरू. काका प्रमुि सांपादक. 
१९३९  ‘सबकी बोली’ प्रकात्रशत. राष्रभाषेच्या वैज्ञात्रनक शीघ्रत्रलपीचा शोध.  
१९४२  ‘सहदु्थानी’ प्रचारसभेची ्थापना. 
१९४३ – ४४  कारावास. (मध्यप्रदेश व दत्रक्षणभारत.)  
१९४५  ‘सहदु्थानी’चे प्रचारकायग सुरू. 
१९४६  षष्यब्दीपूतीचे अनेक कायग् म. 
१९४७-४८  ्वातांत्र्य, र्ाांधीवध.  
१९४७-४८  सहदी शॉटगहॅन्सर् व टाईपरायसटर् सत्रमतीचे अध्यक्ष. 
१९५०  पूवग आत्रिका यािा. ‘इांत्रर्अन कौल्न्ससल फॉर कफचरल त्ररलेशन्सस’ चे उपाध्यक्ष.  
१९५१  र्ाांधी्मारक सांग्रहालयाचे सांचालक म्हणून त्रदल्ली येथे प्रयाण.  
१९५२  राज्यसभेचे मानद सभासदत्व. 
१९५२  पत्रहली युरोप यािा व पत्रिम आत्रिका यािा. 
१९५३  मार्ासवर्ीय आयोर्ाचे अध्यक्ष.त्यात्रनत्रमत्ताने भारतभ्रमण. 
१९५४  पत्रहली जपान यािा व भारतभ्रमण. 
१९५५  मार्ासवर्ीय आयोर्ाचा अहवाल प्रकात्रशत. 
१९५६  र्ाांधीवाङ्मय प्रकाशन योजनेवर त्रनयुक्ती. 
१९५७  दुसरी जपान यािा, चीन यािा, थायलां र् व कम्बोत्रर्या यािा. 
१९५८  इांग्लां र्, वे् ट इांत्रर्ज, त्रित्रनदाद, त्रर्याना, सुरीनाम, मॉत्ररशस यािा.  
१९५८  राजसभेत दुसऱ्याांदा त्रनयुक्ती. 
१९५९  त्रवसाव्या रु्जराती सात्रहत्य पत्ररषदेचे अध्यक्ष.  
१९६०  सरकारी सहदी त्रवर्श्कोश सत्रमतीचे अध्यक्ष. 
१९६१  ‘कालेलकर अध्ययन ग्रांथ’ अपगण. (पांचाहत्तराव्या वषाच्या त्रनत्रमत्ताने).  
१९६२  जपानची त्रतसरी यािा. 
१९६२ रत्रशया भेट. 
१९६४  राज्यसभेतून त्रनवतत्त. राष्रपतींकरू्न ‘पद्मत्रवभषूण’ त्रकताब. 
१९६५  समन्सवय आश्रमाच्या त्रवर्श््त मांर्ळाचे अध्यक्ष. 
१९६५  ८० वष ेपूणग. त्यात्रनत्रमत्ताने राष्रपती भवनात ‘सां्कत त्रत के पत्ररव्राजक’ग्रांथ अर्थपत. 
१९६६  ‘जीवनव्यव्था’ह्या रु्जराती ग्रांथाला सात्रहत्य अकादमीचे पात्ररतोत्रषक. 
१९६६ ‘परमसिा मतत्यू’ह्या सहदी पु्तकाला उत्तरप्रदेश सरकारचे पात्ररतोत्रषक. 
१९६७  चौथी जपान यािा. र्ाांधी त्रवद्यापीठ (बेछर्ी) ्थापना, काकासाहेब कुलपती. 

आणांद येथील सरदार पटेल युत्रनव्हर्थसटीकरू्न र्ी.त्रलट्. पदवी.  
१९६७  १० जुलै रोजी ‘त्रवर्श् समन्सवय सांघा’ची ्थापना.  
१९६८  पाचवी जपान यािा. (त्रनमांत्रित)  
१९६९  मुांबईत ‘रेिा प्रकाशन’ तफे ८५ वा वाढत्रदवस साजरा. 
१९७०  ईशान्सय भारताची यािा. दत्रक्षणभारत यािा.  
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१९७०  ८६ व्या वाढत्रदवशी ‘सूताांजली’ सन्समान. 
१९७१ रु्जरात युत्रनव्हर्थसटीतफे र्ी. त्रलट्.पदवी व सात्रहत्य अकादमीची फेलोत्रशप. 
 १९७१  र्ाांधी सां्थेतफे ८७ वा वाढत्रदवस साजरा.  
१९७२  बौद्ध त्रभक्षू फुजीई रु्रुजींकरू्न सहाव्या जपान यािेचे त्रनमांिण.  
१९७४  काशी त्रवद्यापीठातफे सन्समान. 
१९७४  त्रद्वतीय पुि बाळ याांचे त्रनधन.   
१९७५  मानसकन्सया रैहाना तय्यबजी त्रहचा मतत्यू. 
१९७५  ९१ व्या वाढत्रदवसात्रनत्रमत्त ‘प्रकत त्रत का सांर्ीत’ या पु्तकाचे पांतप्रधान इांत्रदरा 

र्ाांधींच्या ह्ते प्रकाशन. 
१९७६  सहदु्थानी सात्रहत्यसभा व मांर्लप्रभात पत्रिकेतून त्रनवतत्ती. 
१९७७  ९३ व्या वाढत्रदवशी ‘उपत्रनषदाांचा बोध’ पु्तकाचे प्रकाशन. 
१९७९  ९५ व्या वाढत्रदवशी ‘समन्सवय के साधक’ नावाचा अत्रभनांदन ग्रांथ उपराष्रपती 

त्रहदायतुल्ला याांच्या ह्ते अर्थपत.  
२१ ऑर््ट १९८१  त्रदल्ली येथे देहावसान.  
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पणरणशष्ट - २ 
साणहत्यसूची 
 
(अ) काकासाहेब कालेलकराचंी मराठी पुस्तके 
 

१ ्वामी रामतीथग जीवन चत्ररि  १९०७  
२ र्ीतेचे समाजरचनाशास्त्र १९३३ 
३ सहर्लग्याचा प्रसाद  १९३४ 
४ सात्रहत्याचे मलूधन  १९३८ 
५ सात्रहत्याची कामत्रर्री  १९४८ 
६ ्मरणयािा  १९४९ 
७ रवीन्सद्रप्रत्रतभेचे कोवळे त्रकरण  १९५५ 
८ पुण्यभतू्रम र्ोमांतक  १९५८ 
९ िेळकर पाने  १९६४ 
१० भारतदशगन (सात भार्)  सांपादन : रवींद्र केळेकर)  
 १ महाराष्र भमूी  १९६५ 
 २ दत्रक्षण भारत  १९६६ 
 ३ मध्य भारत  १९६७ 
 ४ त्रहमत्रशिराांच्या सात्रिध्यात  १९६७ 
 ५ अणगवाचे आमांिण  १९६८ 
 ६ जीवनाचा कायोत्सर्ग  १९७० 
 ७ त्रनसर्गहा्य १९७० 
११ सांत मानस तुकाराम  १९६७ 
१२ नवभारताचा उद्र्ाता (त्रववकेानांद)  १९७२ 
१३ आांतरजर्ातील यािी (वासरी)  १९७३ 
१४ सपे्रम वांदेमातरम् (पिसांग्रह)  १९४७ सांपादन : पुांर्त्रलक कातर्रे्  

 
(ब) काकासाहेब कालेलकर यानंी मराठीत अनुर्वाद केलेली पुस्तके. 
 
१  मतर्जळातील मोती (त्रजब्रान)  १९५१ 
२ मालांच (रवीन्सद्रनाथ –कादांबरी)  १९५२ 
३ रवीन्सद्र मनन १९५८ 
४ रवीन्सद्र त्रवणा (रवीन्सद्र र्ीते)  १९६१ 
५ रवीन्सद्र झांकार (रवीन्सद्र र्ीते व सारग्रहण) १९६२ 
६ नैवदे्य (रवीन्सद्र र्ीते) १९६८ 
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(क) काकासाहेब कालेलकराचंी मराठीत अनुर्वाणदत झालेली पुस्तके. 
 
   अनुवादक 
१ उत्तरेकर्ील सभती  १९३४  सतीश कालेलकर 
२ त्रजवांत व्रतोत्सव  १९४० भाऊ धमात्रधकारी  
३ त्रहमालयातील प्रवास १९४२ भाऊ धमात्रधकारी  
४ जीवन त्रवहार  १९४३ श्रीपाद जोशी 
५ ब्रह्देशाचा प्रवास  १९४३ श्रीपाद जोशी 
६ जीवन आत्रण समाज  १९४३ श्रीपाद जोशी 
७ समाज आत्रण समाजसेवा  १९४३ श्रीपाद जोशी 
८ जीवन सां्कत ती  १९४३ श्रीपाद जोशी 
९ वनशोभा  १९४४ काकासाहेब कालेलकर 
१० भल्क्तकुसुमे  १९४४ वामनराव चोरघरे्, माधव सावांत 
११ आमच्या देशाचे दशगन  १९४४ वामनराव चोरघरे्, माधव सावांत 
१२ लाटाांचे ताांर्व  १९४५ वामनराव चोरघरे्, माधव सावांत 
१३ सहदूांचे समाजकारण १९४५ श्रीपाद जोशी 
१४ सामात्रजक प्रश्न  १९४६ श्रीपाद जोशी 
१५ लोकमाता  १९४७ पे्रम कां टक  
१६ जीवनातील आनांद  १९४७ पाां.र्. देशपाांरे्  
१७ बापूजींची ओझरती दशगने  १९५० बा. भ. बोरकर 
१८ जीवनलीला  १९५८ नरेश मांिी 
१९ परमसिा मतत्यू  १९६८ बाबाजी मोघे 
२० वात्सफयाची प्रसाददीक्षा (सांपा.) १९३८ भाऊ धमाधाकारी 
२१ बापूांची त्रस्त्रयाांस पिे (सांपा.) १९५० पाां.र्. देशपाांरे् 
२२ नार्री वणग त्रलपी बोध  १९५१ काकासाहेब कालेलकर 

 
गुजराती 
 
१ ्वदेशी धमग १९२० 
२ कालेलकरना लेिो भार्-१ १९२३ 
३ र्ामर्ामाां जईने शुां करीशुां?  १९२३ 
४ पूवगरांर् (श्री नरहत्रर परीि याांच्या सहकायाने)  १९२३ 
५ त्रहमालयनो प्रवास  १९२४ 
६ कालेलकरना लेिो भार्-२  १९२५ 
७ ओतराली दीवालो  १९२५ 
८ करांत्रर्या, बेकरी  
९ ब्रह्देशनो प्रवास  १९३१ 
१० जीवता तहेवारो १९३४ 
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११ लोकमाता  १९३४ 
१२ ्मरण यािा  १९३४ 
१३ लोकजीवन (मराठी ‘त्रहण्र्लर्याचा प्रसाद’चा अनुवाद)  १९३५ 
१४ जीवननो आनन्सद १९३६ 
१५ जीवन-त्रवकास १९३६ 
१६ जीवन भारती  १९३७ 
१७ जीवन सां्कत त्रत  १९३९ 
१८ सद् बोधशतकम् १९४१ 
१९ र्ीताधमग (मराठी ‘र्ीतेचें समाज रचना-शास्त्र’च्या आधारावर  १९४४ 
२० सांकत्रलत भर्वद्र्ीता  १९४५ 
२१ मानवीिांत्रर्येरो (पेरी बरजेस याांच्या ‘हू वॉक्स अलोन’ या 

पु्तकाचा श्री. त्रक. घ. मशरूवाला याांच्या सहकायाने 
केलेला अनुवाद 

१९४६ 

२२ र्ीतासार १९४७ 
२३ श्री नेिमत्रणभाई ने १९४७ 
२४ बापनुी झाांकी (मूळ सहदी पु् तकाचा अनुवाद)  १९४९ 
२५ पूवग आत्रिका माां १९५१ 
२६ धमोदय  १९५२ 
२७ रिर्वानो आनन्सद  १९५३ 
२८ जीवन लीला (‘लोकमाता’ची सुधात्ररत आवतत्ती)  १९५६ 
२९ जीवन प्रदीप  १९५६ 
३० अवारनवार १९५६ 
३१ मधुसांचय १९५७ 
३२ उर्मणो देश-जपान  १९५८ 
३३ त्रच. चन्सदनने  १९५८ 
३४ जीवन-सचतन १९५९ 
३५ मीठाना प्रतापे  १९५९ 
३६ रवीन्सद्र सौरभ (मराठी पु्तकाचा अनुवाद)  १९५९ 
३७ नारी र्ौरवनो कत्रव १९६० 
३८ शुद्ध जीवन दृत्रष्टनी भाषा-नीत्रत १९६० 
३९ भारतीय सां्कत त्रतनो उद्र्ाता  १९६१ 
४० सात्रहत्यमाां सावगभौम जीवन  १९६१ 
४१ सचतन अने पुरुषाथगमाां समन्सवय १९६१ 
४२ रत्रवच्छत्रवनुां उप्थान अने तपगण  १९६१ 
४३ शकग रा द्वीप मोरीत्रशयस १९६२ 
४४ जीवन व्यव्था  १९६३ 
४५ त्रवद्यार्थथनीने पिो  १९६४ 
४६ ्मरण यािा (सांत्रक्षपत)  १९६७ 
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४७ भारत दशगन भार्-१ १९६७ 
४८ भारत दशगन भार्-२ १९६७ 
४९ भारत दशगन भार्-३ १९६८ 
५० भारत दशगन भार्-४ १९६८ 
५१ रु्जरातमाां र्ाांधीयुर् १९६९ 
५२ परमसिा मतत्यू (त्रहन्सदी पु्तकाचा अनुवाद)  १९६९ 
५३ प्रासांत्रर्क प्रत्रतसाद  १९७० 
५४ त्रवरल सहवास  १९७१ 
५५ वात्सफयमयी प्रसादी  १९७२ 
५६ भजनाांजत्रल  १९७४ 
५७ र्ाांधी युर्ना ज्योत्रतधगरो (र्ाांधी युर् के जलते त्रचरार् या 

पु्तकाचा अनुवाद)  
१९७५ 

५८ नारी जीवन पत्ररमल  १९७७ 
५९ ज्याां दरेकने पहोचवुां छे  १९७७ 

 
काकासाहेबानंी संपाणदत केलेली पुस्तके 
 
१ बापनुा पिो – १ आश्रमनी बहेनोने  १९४९ 
२ ’’            ’’— ३ कुसुम बहेन देसाई ने  १९५४ 
३ ’’           ’’ — ५ कु. पे्रमाबहन कां टकने  १९६० 
४ ’’           ’’ — ६ र्ां-्व. र्ांर्ाबहेनने १९६० 
५ र्ीता पदाथग कोश  १९६० 
६ बापू के पि- बीबी अमतु्सलाम के नाम  १९६३ 

 
णहन्दी 
 
१. राष्रीय त्रशक्षा के आदशो का त्रवकास  १९२८ 
२. त्रजन्सदा बनो  १९३० 
३. सहजीवनकी सम्या  १९३७ 
४. सपत सत्ररता  १९३७ 
५. कला : एक जीवन दशगन  १९३७ 
६. अत्रजत वीयग बाहुबत्रल (अनुवाद)  १९४२ 
७. दो आम (अनुवाद)  १९४७ 
८. जीवन का काव्य (अनुवाद)  १९४७ 
९. जीवन-त्रवहार (अनुवाद)  १९४७ 
१०. त्रहन्सदु्तानी की नीत्रत  १९४७ 
११. त्रहन्सदु्तानी के प्रचारक र्ाांधीजी १९४८ 
१२. बापू की झाांत्रकयाां १९४८ 
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१३. त्रहमालय की यािा (अनुवाद)  १९४८ 
१४. नार्री वणगत्रलपी बोध  १९५१ 
१५. उस पार के पर्ोसी  १९५१ 
१६. कैद की आजादी (उत्तर की दीवारें) १९५१ 
१७. ्मरण-यािा (अनुवाद)  १९५३ 
१८. त्रहमालय त्रनवत्रसयों से  १९५४ 
१९. जीवन-सात्रहत्य  १९५५ 
२०. लोक-जीवन  १९५५ 
२१. जीवन सां्कत त्रत की बतु्रनयाद  १९५५ 
२२. नक्षि माला  १९५८ 
२३. जीवन लीला  १९५८ 
२४. सूयोदय का देश  १९५९ 
२५. र्ाांधीजी की अध्यात्म –साधना  १९५९ 
२६. ्वराज्य-भाषा  १९५६ 
२७. सद् बोधशतकम् १९६१ 
२८. कठोर कत पा  १९६१ 
२९. र्ीता-रत्न-प्रभा  १९६१ 
३०. आश्रम-सांत्रहता  १९६२ 
३१. नमक के प्रभाव से  १९६२ 
३२. प्रजा का राज प्रजा की भाषा में १९६२ 
३३. उर्ते फूल  १९६४ 
३४. यािा का आनन्सद १९६५ 
३५. समन्सवय  १९६५ 
३६. सत्याग्रह-त्रवचार और युद्ध-नीत्रत  १९६५ 
३७. परमसिा मतत्यू  १९६६ 
३८. शाल्न्सतसेना और त्रवर्श्शाल्न्सत  १९६६ 
३९. समन्सवय सा्ं कत त्रत की ओर  १९६७ 
४०. र्ीता के पे्ररक तत्त्व १९६७ 
४१. राष्रभारती त्रहन्सदी का प्रश्न  १९६७ 
४२. युर्मूर्थत रवीन्सद्रनाथ  १९६९ 
४३. जीवन–योर् की साधना  १९६९ 
४४. त्रवनोबा और सवोदय ्ाांती  १९७० 
४५. र्ाांधी-युर् के जलते त्रचरार् १९७० 
४६. र्ाांधी चत्ररि कीतगन १९७० 
४७. र्ाांधीजी का जीवन दशगन  १९७० 
४८. र्ाांधीजी का रचनात्मक ्ाल्न्सतशास्त्र (दो िण्र्ों मे)  १९७१ 
४९. नवभारत के चन्सद त्रनमाता  १९७२ 
५०. युर्ानुकूल त्रहन्सदू जीवन-दृत्रष्ट  १९७२ 
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५१. ्वराज्य सा्ं कत त्रत के सांतरी  १९७३ 
५२. प्रकत त्रत का सांर्ीत (मफयालम् मध्येही अनुवात्रदत)  १९७६ 
५३. ईशावा्य उपत्रनषद्  १९७६ 
५४. उपत्रनषदों का बोध  १९७७ 

 
संपाणदत पुस्तकें  
१. बापू के पि बजाज पत्ररवार के नाम  १९५७ 
२. ्मरणाांजत्रल  १९५७ 
३. आश्रम की बहनों से  १९५७ 

 
कोंकिी  
१. उत्तर त्रदकाच्यो वणत्यो (अनुवाद)  १९५६ 

 
उदूय 
१. बापू की झाांत्रकयाां (अनुवाद)  १९५८ 

 
बंगला 
१. जीवन लीला (अनुवाद)  १९५८ 

 
मल्यालम  
१. र्ीता रत्न प्रभा  
२. जीवन लीला  

 
इगं्रजी  
१. ्रचे ल्ग्लम्सेस ऑफ बापू  १९५० 
२. अवर नेक््ट शोर नेबसग  १९५४  
३. ए ल्ग्लम्पस ऑफ र्ाांधीजी  १९६० 
४. ईवन त्रबहाइण्र् त्रद बासग  १९६१ 
५. त्रद नार्री अफफाबटे्स १९६१ 
६  त्रद र्ीता इज जीवन योर्  १९६७ 
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संदभय-सूची  
१ आधुत्रनक भारत के त्रनमाता काकासाहेब 

कालेलकर 
चत्ररि (सहदी)  रवीन्सद्र केळेकर  

२  ज्ञानत्रनधीच्या सात्रिध्यात वातालाप  रवीन्सद्र केळेकर 
३ ए र्ाांधीयन पतॅ्ररआकग  चत्ररि  श्री.माधोप्रसाद  
४ आचायग काकासाहेब कालेलकर 

(जीवनदशगन)  
चत्ररिपलु््तका  वामनराव चोरघरे् 

५ उलर्ाउलर्ा  आत्मचत्ररि  श्रीपाद जोशी  
६ काकासाहेब कालेलकर जीवन अने सात्रहत्य  प्रबांध  र्ॉ.जयांत पटेल  
७ पहाटतारे  लेिसांग्रह  दादा धमात्रधकारी 
८ कालेलकर ग्रांथावली  रु्जराती १५ िांर्   
९  कालेलकर अध्ययन ग्रांथ  र्ौरवग्रांथ   
१०  सां्कत त्रत के पत्ररव्राजक  र्ौरवग्रांथ   
११  समन्सवय के साधक  र्ौरवग्रांथ   
१२  इये मराठीत्रचये नर्री : र्ाांधीजी  प्रबांध  र्ॉ अनांतराव जर्ताप  
१३  रु्जराती सात्रहत्यनी त्रवकास रेिा  समीक्षा ग्रांथ  धीरूभाई ठक्कर  
१४  समसांवदन  समीक्षा ग्रांथ  उमाशांकर जोशी  
१५  काका कालेलकराांचे जीवनसचतन  सांकलन  र्ॉ. र्.ना.जोशी  
१६  मराठीतील प्रवासवणगने  प्रबांध  र्ॉ. चांद्रकाांत वतगक  
१७  सत्याग्रही महाराष्र  - पे्रम कां टक  
१८  त्रदव ेलामणत्रदव े लेिसांग्रह  रवीन्सद्र सपरे्  
१९  अप्रकात्रशत आत्मचत्ररि  - बा.भ.बोरकर  
२०  िेळकर पाने(काका कालेलकर) लेिसांग्रहाची 

प्र्तावना  
मांरे्श पार्र्ावकर  

२१  ‘मीरा’(पार्र्ावकर ) काव्यसांग्रहाची 
प्र्तावना  

काकासाहेब 
कालेलकर  

२२  रवीन्सद्रनाथ  चत्ररि  र्ां.दे.िानोलकर  
२३  साठी, पांच्याहातरी, नव्वदी,त्रनत्रमत्त त्रवत्रवध 

अांकात आलेले ्फुटलेिन.  
  

 

  



 

अनुक्रमणिका 
 

पणरणशष्ठ - ३ 
 
अकं  र्वषय  लेखक 

धु्रव  १५ जून १९४५  श्रीपाद जोशी 
त्रचिमय जर्त  फेबु्र १९४६  श्री. ना बनहट्टी  
त्रकलो्कर  मे १९६४  लेिक – सव्यसाची अनु. मांरे्श पदकी 
तरुण भारत  १ त्रर्सें. १९८१  भा्कर नांदनवार  
पुरुषाथग  दीपावली १९७४  श्रीपाद जोशी  
लोकप्रभा  २० सप्टें १९८१  त्रव. ह. कुळकणी 
तरुण भारत  २३ ऑर््ट १९८१  सांपादकीय मतत्युलेि  
नवशक्ती  २५ ऑर््ट १९८५  रमाकाांत पाटील  
महाराष्र सात्रहत्य पत्ररषद  ऑक्टो, नोव्हे, त्रर्सें. ८१  श्रीपाद जोशी  
लोकसत्ता  ७ जुलै १९८५  काका कालेलकर अनु. शरद मांिी  

  



 

अनुक्रमणिका 
 

‘अर्वाचीन महाराष्ट्राची जडिघडि’ या मालेतील पु् तके  

१) महाराष्र सात्रहत्य पत्ररषद : म. श्री. दीत्रक्षत  
 पतष्ठ े११४, मूफय ५० रुपये. 
२) मोरो केशव दामले : व्यक्ती आत्रण कायग : कत ष्ण. श्री. अजुगनवार्कर.  
 पतष्ठ े१०३, मूफय ५० रुपये. 
३) र्ांर्ाधर बाळकत ष्ण सरदार : व्यक्ती आत्रण कायग : हेमांत त्रव. इनामदार  
 पतष्ठे १०८, मूफय ६० रुपये. 
४) आचायग काका कालेलकर : व्यक्ती आत्रण कायग : मतणात्रलनी जोर्ळेकर  
 पतष्ठे १८०, मूफय १५० रुपये. 
आगामी  
५) बालर्ांधवग : व्यक्ती आत्रण कायग : मोत्रहनी वदे  
 मूफय ६० रुपये. 

 
  



 

अनुक्रमणिका 
 

 
‘लोकमाता’ आत्रण ‘भारतदशगन’ ह्या अपूवग पु्तकाांमध्ये 
महाराष्रातील नद्या, महाराष्रभमूी, महाराष्रातील नवी-जुनी 
शहरे आत्रण त्रकल्ले, देव्थाने, तीथग्थाने ह्याांची त्रचिे 
रेिाटताना, त्या त्या ्थळाांचा भरू्ोल, इत्रतहास, साा्ं कत त्रतक 
वैत्रशष्ये, तेथील त्रनसर्ग व ह्या साऱ्याांतून उमलणारे सिोल 
सचतन याांचा एिाद्या जरतारी पठैणीसारिा सुांदर पट त्रवणला 
रे्लेला आहे. काकासाहेबाांच्या नजरेतून महाराष्राचे भतू-
वतगमान-भत्रवष्य उलर्र्लेले पाहताना, महाराष्राची बल्थाने 
व ममग्थाने न्सयाहाळताना, आपफयाला आपफया महाराष्राची 
ओळि नव्याने झाली असे वाटते. काकासाहेबाांचे हे 
महाराष्रावर ऋणच होय. पण हे सारे उभे करताना त्यातील 
व्यापक भारतीय सांदभगसूि काकासाहेब कधीच सुटू देत नाहीत, 
हे त्याांचे फार मोठे वैत्रशष्य आहे. त्यामुळे त्याांच्या 
महाराष्रदशगनाला एक व्यापक पत्ररपे्रक्ष्यही लाभते. 
 

- मृिाणलनी जोगळेकर 
 

 


