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कै. कमामावशीस 
मातृसेवा संघाने तुझ्या आयुष्याला उभारी दिली. 
तू कृतज्ञतेने या संस्थेची स्मतृी मनात दनत्य जपलीस, 
ती माझ्यापयंत पोहोचली. हे पुस्तक तुझ्या स्मृतीलाच अपपण 

 
-णर्वनया 
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जडिघडि माणलकेणर्वषयी 
 

‘अवार्ीन महाराष्रार्ी जर्णघर्ण’ या पु् तक्मालेर्ी आखणी राज्य मराठी त्रवकास सां्थेने एक 
त्रवत्रशष्ट उत्रिष्ट र्ोळयाांपुढे ठेवनू केली आहे. ज्याांच्या कातुचत्त्वातून, प्रयत्नातून आत्रण प्रभावाांतून आजर्ा 
महाराष्ट सामात्रजक आत्रण साा्ं कृत्रतक सांदभात आकाराला आला आहे अशा व्यक्ती, सां्था आत्रण 
त्रवर्ारप्रवाह याांर्ा पत्ररर्य या मालेतून सवचसामान्सय त्रशत्रित वार्काांना आम्हाला करून द्यायर्ा आहे. 
त्यासाठी त्रनत्रित केलेफया त्रवत्रवध त्रवषयाांवर मान्सयवर लेखकाांकरू्न जसजशी पु् तके त्रलहून हाती येतील 
तसतशी ती सां्थेकरू्न प्रत्रसि केली जाणार आहेत. 

 
या मालेतील पत्रहले पु्तक श्री. म. श्री. दीत्रित याांरे् ‘महाराष्ट सात्रहत्य पत्ररषद’. हे पु्तक 

महाराष्रातील एका त्रवख्यात सात्रहत्य सां्थेच्या कायात्रवषयीरे् आहे. कृ. श्री. अजुचनवार्कर त्रलत्रखत ‘मोरो 
केशव दामले : व्यक्ती आत्रण कायच’ हे दुसरे पु्तक दामफयाांच्या ‘शास्त्रीय मराठी व्याकरणा’ला मध्यवती 
ठेवनू मराठी व्याकरण त्रवर्ारार्ी आजवर झालेली वाटर्ाल साांर्णारे आहे. हेमांत इनामदार त्रलत्रखत ‘प्रा. 
र्ां. बा. सरदार : व्यक्ती आत्रण कायच’ हे पु्तक प्रा. सरदाराांच्या सामात्रजक आत्रण वाङमयीन कायार्ा 
पत्ररर्य करून देते. मृणात्रलनी जोर्ळेकर त्रलत्रखत ‘काकासाहेब कालेलकर : व्यक्ती आत्रण कायच’ या 
पु्तकात कालेलकराांच्या अपत्ररत्रर्त र्त्ररिार्ी व लेखनार्ी ओळख जशी होते तशीर् र्ाांधीवादी 
जीवनदृष्टीच्या प्रभावार्ीही जाण वार्काला होते. मोत्रहनी वदे त्रलत्रखत ‘बालर्ांधवच : व्यक्ती आत्रण कायच’ या 
पु्तकातून ‘बालर्ांधवच’ नावाच्या घरू्न रे्लेला र्मत्कार मराठी रांर्भमूी व सांर्ीतपरांपरेच्या अनुषांर्ाने 
उलर्र्ला जातो. 

 
‘मातृसेवा सांघ’ हे त्रवनया खर्पेकर याांरे् पु् तक या मात्रलकेतील सहाव ेपु् तक आहे. 
 
श्रीमती कमलताई हो्पेट आत्रण नार्पूरर्ा मातृसेवा सांघ ही नाव े महाराष्रातील 

सुत्रशत्रिताांनाअपत्ररत्रर्त नाहीत. तथात्रप, ज्या व्यल्क्तर्त आत्रण सामात्रजक परील््थतीत कामालाताईांनी त्याांरे् 
अजोर् सेवाकायच उभे केले त्यार्ी पुरेशी जाणीव माि अर्दीर् थोड्या व्यक्तींना आहे. त्रवनया खर्पेकर 
याांच्या ‘मातृसेवा सांघ’ या पु्तकात रे्फया पाऊणश े वषात झालेफया सामात्रजक ल््थत्यांतराांर्ा आलेख 
प्रर्टला आहे आत्रण भोवतालच्या स्त्री-सम्या सोर्वता सोर्वता कामालाताईांसारख्या कातुचत्वसांपन्न 
त्रस्त्रयाांरे् व्यल्क्तत्वही कसकसे घर्त जाते याांरे् दशचन घर्ते आहे. 
 

त्रवनया खर्पेकर या सामात्रजकतेरे् भान असलेफया एक नामवांत कथालेत्रखका आहेत. त्याांरे् 
कथासांग्रह आत्रण आयुष्यात वरे्ळया वाटेने र्ालत रे्लेफया त्रस्त्रयाांच्या अनुभवाांर्ा वधे घेणारे 
‘स्त्री्वातांत्र्यवात्रदनी : त्रवसाव्या शतकातील पत्ररवतचन’ सारखे लेखन, त्रवशषे र्ाजलेले आहे. ‘जर्णघर्ण’ 
मालेसाठी त्याांनी ‘मातृसेवा सांघ’ या सा्ं थेत्रवषयी लेखन केले याबद्दल मी त्याांरे् मनःपूवचक आभार मानते. 

 
‘जर्णघर्ण’ मालेतील सवच पु्तकाांरे् बाह्याांर् सारखेर् राहणार आहे. तथात्रप, या पु्तकाांरे् 

व्यक्ती, सां्था आत्रण त्रवर्ारप्रवाह असे तीन र्ट असतील आत्रण त्यानुसार मुखपृष्ाांरे् तीन वरे्वरे्ळे रांर् 
राहतील. 

-सरोणजनी रै्वद्य. 
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मनोगत 
 

्वयांसेवी सा्ं था या सामात्रजक घटकात मला मनःपूवचक रस वाटतो. कोणत्याही ्थळी, कोणत्याही 
काळी ्वयांसेवी सां्था – पन्नास वषांपूवी अत्रधक काळ त्रटकलेफया सां्था- ही सामात्रजक इत्रतहासातील, 
महत्वपूणच घटना असते. समाजात पत्ररवतचन करू इल्च्िणाऱ्या व्यक्ती एका त्रवर्ारकें द्राकरे् आकर्षषत 
होतात, त्या दृष्टीने कृती करण्यारे् योजतात, तेव्हा ्वयांसेवी सां्थेर्ा जन्सम होतो. तीतून पत्ररवतचनारे् आत्रण 
कृती प्रिेत्रपत करण्यार्ा प्रयत्न सुरु होतो. हा प्रयत्न कधी यश्वी होतो, कधी अयश्वी होतो. परांतु 
कोणतीही सां्था हा एक सामात्रजक प्रयोर् असतो. काही सां्था अफपजीवी असतात, काही दीघचजीवी 
असतात. काही सां्था रूटूखुटू र्ालत राहतात, काही बांद होतात. काही सां्था मयात्रदत वतुचळात 
त्रर्काटीने कायचरत राहतात, तर काही सां्था जोमाने त्रव्तारत, बहरत जातात. परांतु पन्नास वषांच्या पढेु 
देखील आपले कायचिेि त्रव्तारत त्रटकून राहणारी सां्था म्हणजे पत्ररवतचनाच्या मार्ावरर्ा महत्वपूणच टप्पा 
असतो. राज्य मराठी त्रवकास सां्थेच्या ‘महाराष्टार्ी जर्णघर्ण’ या लेखन प्रकफपात म्हणूनर् मी आनांदाने 
सहभार्ी झाले. 

 
महाराष्राच्या स्त्री-जीवनात तर ्वयांसेवी सां्थाांरे् योर्दान अपूवच आहे. स्त्रीरे् जीवन सुसह्य-

सुखकर–अथचपूणच करण्यासाठी अनेक ्वयांसेवी सां्था उभ्या रात्रहफया आत्रण राहत आहेत. नार्पूरर्ी 
मातृसेवा सांघ ही अशीर् स्त्री-त्रवकास दि सां्था. या्तव या सां्थेबद्दल माझ्या मनात आ्था आहे. म्हणून 
ही लेखनार्ी जबाबदारी मी ्वीकारली. लेखनारे् काम हातात घेण्यास, यात्रशवाय एक वैयल्क्तक कारणही 
होतेर्. दुदै्दवाने ग्र्त झालेली माझी मावशी १९६१-६२ च्या सुमाराला या सां्थेत दोन वष ेरात्रहली होती. 
तेव्हा मी तेरार्ौदा वषांर्ी होते. सुट्टीत घरी आलेली मावशी या सां्थेबद्दल भरभरून र्ाांर्ले बोलत असे. 
सां्थेत जाण्यापूवीर्ी अ्व्थ मावशी आत्रण सुट्टीतली मावशी याांच्यातला फरक र्ाांर्लार् जाणवला होता 
आत्रण सा्ं थेत्रवषयी मनात अनुकूल ग्रह त्रनमाण झाला होता. मातृसेवा सांघ या सांठेबद्दल माझे मन तेव्हापासून 
सांवदेनािम झाले होते. सां्थेवर त्रतने रर्लेफया ओव्या अजून आमच्या घरात आहेत. या सां्थेने सत्तर वषच 
पूणच केफयारे् मी ऐकले. सां्थेच्या प्रवासारे् अवलोकन कराव,े प्रमुख कायचकत्यांच्या पे्ररणा समजावनू 
घ्याव्यात अशी तीव्र इच्िा झाली. या प्रकफपाच्या रुपात ती सांधी सुदैवाने प्राप्त झाली. तथात्रप मी पुण्यात 
आत्रण सां्था नार्पूरला! त्यामुळे हर जरा कठीणर् होते. परांतु र्ॉ. सत्यबाला तयाल, मोहनी कुटुांबीय 
आत्रण र्ॉ. कुसुमताई आत्रण वसांतराव वाांकर याांच्या सहकायामुळे ते सोपे झाले. या सवांना मनःपूवचक 
धन्सयवाद. 
 

 
-णर्वनया खडपेकर 
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पार्श्सभूमी 
 

‘मातृसेवा सांघ’ ही महाराष्राच्या जर्णघर्णीतील एक महत्वार्ी सां्था. नार्पूर येथे १९२१ मध्ये 
या सां्थेर्ी ्थापना झाली. १९२१ मध्ये आजर्ा महाराष्र अल््तत्वात नव्हता. आजच्या प्रमाणे भाषावार 
प्राांतरर्ना झालेली नव्हती. त्या काळी नार्पूर हे शहर ‘मध्यप्राांत आत्रण वऱ्हार्’ )सेन्सरल प्रॅल्व्हन्सस ॲन्सर् 
बेरार( या प्रदेशाच्या अखत्यारीत येत होते. 

 
‘मध्यप्राांत आत्रण वऱ्हार्’ हा भार् म्हणजे त्रवत्रवध सत्ता, व्यवसाय आत्रण लोकसमूह याांर्ी सरत्रमसळ 

होती. यासांबांधी त्रलत्रहताना र्ॉ. य. त्रद. फर्के याांनी त्रवसाव्या शतकातील महाराष्र खांर् १ मध्ये त्रलत्रहले 
आहे, “इांग्रजाांनी १८६१ साली मध्यप्राांत वहार् बनत्रवला होता. मध्यप्राांतात सार्र व नमचदेर्ा सहदी 
भात्रषकाांर्ा प्रदेश, सिदवार्ा-नार्पूर-वधा-भांर्ारा-र्ाांदा-बालाघाट हा मराठी भात्रषकाांर्ा मुलुख, त्रनमार व 
त्रसरोंर्ा हे प्रदेश, िात्तीसर्ढसारखा आत्रदवासींर्ा मुलुख, महानदीच्या पाण्यावर पोसलेला सांबळपूरर्ा 
भार् वर्ैरेंर्ा समावशे होतो. त्रनजामाकरू्न भार्याने घेतलेला वहार्ार्ा मराठी भात्रषक मुलुख )बलुढाणा, 
यवतमाळ, अकोला व अमरावती( इांग्रजाांनी मध्यप्राांताला जोर्ला. हे त्रजफहे माध्यप्राांतातील नार्पूर वर्ैरे 
मराठी भात्रषकाांच्या मुलुखात मालरु्जारी, मक्तेदारी व मोकासा पिती प्रर्त्रलत होत्या. तर र्ाांद 
त्रजफह्यातील काही र्ावात आत्रण वऱ्हार्ात रयतवारी पिती होती. एकोत्रणसाव्या शतकाच्या उत्तराधात 
मध्यप्राांत- वऱ्हार् सहदु्तानातील सवच प्राांताांमधला समिृ प्राांत म्हणनू ओळखला जात असे.” 

 
र्ॉ. फर्के याांच्या या अत्रभप्रायानुसार ‘मध्यप्राांत- वऱ्हार्’र्ी त्रनर्षमती सन १९०० पूवीर् झालेली 

होती. 
 
मराठी त्रवर्श्कोशात १९०२ मध्ये हैद्राबादच्या त्रनजामाने वऱ्हार् )बेरार( हा मोठा भपू्रदेश त्रब्रटीश 

सरकारला भार्याने त्रदला. तेव्हा तो मध्यप्रदेशाला जवळ म्हणून शासकीय दृष्टया मध्याप्रदेशाांत रे्ला असे 
म्हटले आहे. 

 
‘मातृसेवा सांघा’च्या जन्समाच्यावळेी नार्पूर हे शहर ‘मध्यप्राांत- वऱ्हार्’ या भार्ात होते हे त्रनत्रित. 
 
आज ज्या भार्ाला पत्रिम महाराष्र असे म्हटले जाते तो बहुतेक प्रदेश त्या काळत मुांबई इलाख्यात 

येत होता. मुांबई-पुणे आत्रण त्याभोवतालच्या पत्ररघातील मुख्य मराठी समाज, मध्यप्राांत- वऱ्हार्ातील मराठी 
भात्रषक समाजाला भाषेने, भावनेने जोर्लेला होता. प.ु य. देशपाांरे् )अमरावती( आत्रण के. ना. काळे 
)मुांबई(, वा. ना. देशपाांरे् )यवतमाळ( आत्रण माधवराव पटवधचन )पुणे(, र्ां. त्र्यां. मार्खोलकर )नार्पूर( 
आत्रण न. सर्. केळकर )पणेु( याांच्या त्रनरत्रनराळया त्रवषयाांवरील पिव्यवहार ‘त्रवश्रब्ध शारदा’मध्ये दृष्टीस 
पर्तो. १९२७ मध्ये पुण्यातील पाणांदीकर-खान या सहदू-मुल््लम त्रववाहार्ा नार्पूरच्या मराठी वृत्तपािाांनी 
त्रनषेध केला होता. यामारे् आपलेपाणार्ीर् भावना होती. त्रकलो्कर, महाराष्ट इ. नाटकमांर्ळया मुांबई-
पुणे-नार्पूर-कोफहापूर अशा सवच त्रठकाणी सहर्त होत्या. एकां दरीत पाहता असे त्रदसते त्रक, त्या काळात 
शासकीय व्याख्येनुसार महाराष्र हर राज्य जरी अल््तत्वात नव्हते, तरी मराठी भात्रषकाांच्या मनात 
‘महाराष्र’ हा एकसांध समसाज होता. ‘महाराष्र’ हा शब्दही सवचि रूढ होता. ‘मांर्लदेशा-पत्रवि देशा-
महाराष्र देशा’ ही आत्मीयता त्रनरत्रनराळया प्रदेशाांतील मराठी भात्रषकाांच्या हृदयात दर्लेली होती. ती 
त्रनरत्रनराळया प्राांतातील मराठी भात्रषकाांशी त्रनर्र्ीत होती. 
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त्रवसाव्या शतकाच्या प्रारांभी दोन शतकाांत ‘मध्यप्राांत- वऱ्हार्ा’तील मराठी भात्रषक प्रदेशातील स्त्री-
जीवन कसे होते ते पात्रहफयानांतर त्या पार्श्चभमूीवर कमलाताई हो्पेट याांर्ी कायचपे्ररणा आत्रण मातृसेवा 
सांघारे् उत्रिष्ट, कायचिेि याांरे् महत्व योग्य प्रकारे लिात येईल. 

 
या काळात या प्रदेशातील स्त्रीत्रवषयक त्रवर्ार आत्रण त्रस्त्रयाांर्ी ल््थती, मुांबई-पणेु आत्रण त्या 

भोवतालच्या पत्ररसरापेिा काहीशी त्रनराळी होती. एकोत्रणसाव्या शतकाच्या उत्तराधातर् पुणे-मुांबई येथे 
त्रि्ती त्रमशन, ज्योत्रतबा फुले याांनी मुलींच्या शाळा सुरु केफया होत्या. सुधारकाग्रणी आर्रकराांच्या लेखाांनी 
वादांर् माजत्रवले होते. पां. रमाबाई, सात्रविीबाई फुले, आनांदीबाई जोशी, काशीताई कात्रनटकर, रमाबाई 
रानरे्, रखमाबाई या त्रस्त्रयाांर्ी नाव ेर्ाजून रे्ली होती. त्याांच्यामुळे त्रशिण, धमांतर, समाजकायच, पतीपत्नी 
सहजीवन, घट्फोट इ. अनेक त्रवषयाांवर ‘स्त्री’ च्या सांदभात लेखन झाले होते. प्रत्यि वा अप्रत्यि सतत 
र्र्ा होऊन रे्फया होत्या. त्रवसाव्या शतकाच्या आरांत्रभच्या दोन दशकाांत मुांबई-पुणे पत्ररसरात अनेक स्त्री-
सां्था, त्रस्त्रयाांच्या प्रर्तीसाठी कायचरत होत्या. पां. रमाबाई शारदासादन, मुल्क्तसदन वादार्ा त्रवषय होते. 
महषी कवे याांर्ी सां्था र्ाांर्लीर् रुजली होती. रमाबाई रानरे् याांरे् सेवासदन ्थापन होऊन त्रव्तारू 
लार्ले होते. कोफहापूरच्या शाहू राजषींनी मुलींच्या त्रशिणासाठी सोयी केफया होत्या. नात्रशक येथे 
‘आत्मत्रनष् युवती सांघ’ सुरु झाला होता. सोलापूर येथे सुमतीबाई सहा याांनी त्रस्त्रयाांसाठी ‘जैन श्रात्रवक 
त्रवद्यापीठ’ ्थापन केले होते. त्रस्त्रयाांसाठी काही त्रनयतकात्रलके सुरु झाली होती. तीनर्ार 
त्रनयतकात्रलकाांच्या सांपादकपदी त्रस्त्रया होत्या. स्त्री-प्रशनाांवर त्रस्त्रयाांकरू्न लेख मार्वले जात होते. 
अफपत्रशत्रित त्रस्त्रयाही त्यात त्रलहू लार्फया होत्या. १९१८ मध्ये मुांबई इलाख्यातील म्युत्रनत्रसपात्रलटयाांना 
मुलामुलींना प्राथत्रमक त्रशिण मोफत व सक्तीरे् करण्यार्ा अत्रधकार देणारा कायदा सांमत केला रे्ला. परांतु 
म्युत्रनत्रसपात्रलटयाांना हा खर्च झेपण्यासारखा नव्हता. म्हणून सध्या मुलाांना मोफत त्रशिण द्याव े आत्रण 
मुलींच्या त्रशिणारे् नांतर पाहू असा त्रवर्ार पढेु आला. त्यारे् समथचन लोकमान्सय त्रटळकही होते. यावर 
एकापाठोपाठ एक अशा, उलटसुलट त्रवर्ाराांच्या पन्नास सभा पुण्यात झाफया. मुलींनाही सक्तीरे् आत्रण 
मोफत त्रशिण आतार् पात्रहजे, अशी मार्णी करणाऱ्या पिाने रमाबाई रानरे् आत्रण जनाक्का सशदे याांच्या 
नेतृत्वाखाली जो मोर्ा काढला त्यात दोन हजार त्रस्त्रया सहभार्ी झाफया होत्या. ८ फेबु्रवारी १९२० च्या 
सभेत लोकमान्सय त्रटळकाांना बोलू त्रदले रे्ले नव्हते. हा काळ म्हणजे महाराष्रारे् त्रटळक-युर् होते. 
लोकमान्सय त्रटळक अत्रखल भारतीय पातळीवर नेतृत्व करीत होते. हे लित घेता ही बाब फारर् महत्वार्ी 
होती. १९१७ ते १९२१ या दरम्यान मुांबई इलाख्यात सभा-सांमेलनां-मोरे् यामधून त्रस्त्रयाांच्या मातात्रधकारार्ी 
मार्णीही जोरात केली जात होती. 

 
नार्पूरच्या पत्ररसरातही स्त्रीजर्त आपले अल््तत्व दाखव ूलार्ले होते. स्त्री-सुधारणेच्या प्रयत्नाांना 

तुरळक सुरुवात झालेली होती. इ. स. १८९२ मध्ये यशोदाबाई जोशी )सर मोरोपांत जोशी याांच्या पत्नी( 
याांनी समाजसुधारक दादासाहेब जोशी याांच्या मदतीने अमरावतीत ‘वत्रनता समजा’ र्ी ्थापना केली 
होती. प्रौढ त्रस्त्रयाांना सािर करणे, त्याांना सांसारोपयोर्ी र्ोष्टींर्ी मात्रहती देणे, जर्ातील इतर देशात स्त्री-
पुरुष आत्मोन्नतीसाठी काय करतात ते व्याखानाांद्वारे सामजावनू साांर्णे, इ. जार्तृीरे् कायच या सां्थेने हाती 
घेतले होते. राजकीय दृष्टीने सांवदेनशील असलेफया या भार्ात काही मराठी वृत्तपिे त्रनघत होती. माि या 
वृतापािाांत स्त्री-प्रशनाांना महत्व त्रदले असफयार्ा उल्लखे कोठे आढळत नाही. १८८२ साली धोंर्ोपांत देव 
याांनी ‘नार्पूर समार्ार’ या नावारे् मराठी साप्तात्रहक सुरु केले होते. पुढे ‘नार्पूर ॲन्सर् बेरार टाइम्स’ या 
नावाने हे पि अांग्लो-मराठी ्वरुपात त्रनघू लार्ले. १८८५-८६ च्या सुमारास ‘नार्पूर न्सयजू’ नावारे् मराठी 
पि तर १८९० मध्ये सदात्रशवराव पटवधचन याांनी ‘न्सयायसुधा’ नावारे् पि हरदा व नार्पूर येथून आत्रण 
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कृष्णराव करमरकर याांनी यार् काळात ‘मराठा’ नावारे् पि नार्पूरहून सुरु केले. १९०२ च्या सुमारास 
नार्पुरात ‘टीकाकार’ नावारे् साप्तात्रहक त्रनघू लार्ले. त्यात व्यांर्त्रर्िे येत असत. ‘वऱ्हार्-समार्ार’, 
‘त्रवदभच’, ‘प्रमोदससधू’, ‘कतचव्य’ अशी इतरही त्रनयतकात्रलके यार् काळात त्रनघत होती. १९०७-०८ च्या 
सुमारास नार्पूर- वऱ्हार् प्राांतात सहदी-मराठी-इांग्रजी त्रमळून सुमारे अठ्ठावीस त्रनयतकात्रलके त्रनघत होती. 
परांतु इतक्या सवच त्रनयतकात्रलकाांत त्रस्त्रयाांसाठी र्ालत्रवलेले सकवा सांपादक पदावर स्त्री असलेले मराठी 
त्रनयतकात्रलक आढळत नाही. 

 
१९११ मध्ये पुण्याच्या सुप्रत्रसि मत्रहला कायचकत्या रमाबाई रानरे् याांर्ा अकोला-अमरावती-

यवतमाळ असा व्याख्यानाांर्ा दौरा स्त्री-र्ळवळीसाठी झाला होता. यार् काळात पुणे-मुांबईच्या सुत्रशत्रित 
तरुणी, त्रववाह करून सकवा व्यवसायाच्या त्रनत्रमत्ताने नार्पूर- वऱ्हार्ात आफया होत्या. येथील वातावरण 
त्याांच्यामुळे बदलू लार्ले होते. त्रवसाव्या शतकाच्या पत्रहफया दोन दशकाांतर् नार्पूर पत्ररसरात महार 
जार्तृीर्ी र्ळवळ जोमाने रुजू लार्ली होती. या र्ळवळीतले एक नेते त्रकसान भार्ू बनसोरे् या कायात 
सपत्नीक सहभार्ी झाले होते. काही दत्रलत त्रस्त्रयाांनीही या र्ळवळीच्या सभाांमध्ये भाषणे केली होती. 
सप्टेंबर १९२० मध्ये नार्पूरमध्ये ‘भत्रर्नी मांर्ळ’ ही त्रस्त्रयाांर्ी सां्था सुरु झाली. त्रस्त्रया आत्रण लहान मुले याांर्ी 
सवांर्ीण प्रर्ती हे या ्ना्थेरे् उत्रिष्ट होते. 

 
लोकमान्सय त्रटळकाांरे् अनुयायी दादासाहेब खापरे्, र्ॉ. मुांजे, नाटककार वीर वामनराव जोशी, 

लोकनायक अणे नार्पूर- वऱ्हार्ात नेतृत्व करीत होते. त्याांनी राष्र्वातांत्र्यार्ा त्रवर्ार करताना अनुषांर्ाने 
स्त्री-प्रशनाांर्ा त्रवर्ार त्रनत्रितर् केला असणार. याांच्यापकैी वीर वामनराव जोशींच्या नाटकात )१९२७ च्या 
आसपास(, स्त्री आत्रण युि, स्त्री आत्रण राजकारण याांवर काही त्रवर्ार व्यक्त झालेले त्रदसतात, हे यारे्र् 
द्योतक. यार् काळात तापीबाई हर्ीकर या त्रवधवा बाई, हुशार आत्रण पांत्रर्ता म्हणून नार्पूर पत्ररसरात 
र्ाजफया होत्या. त्रवसाव्या शतकाच्या आरांभ काळात म. र्ाांधींच्या आत्रिकेतील सांघषारे् पर्साद 
सहदु्थानात सवचि उमटू लार्ले होते. आत्रिकेतील आांदोलनात र्ाांधीजींनी त्रस्त्रयाांना सहभार्ी करून घेतले 
होते. १९०६ पासून इन्सर्ीयन ओत्रपत्रनअन सारख्या त्रनयतकात्रलकात म. र्ाांधींरे् त्रवर्ार प्रत्रसि होऊ लार्ले 
होते. त्यातील काही लेखात त्याांनी मातात्रधकारासाठी झर्र्णाऱ्या त्रब्रटीश त्रस्त्रयाांर्ी मुक्तकां ठाने प्रशांसा 
केली होती. काही लेखाांत, द. आत्रिकेतील सहदी मुलींना आत्रण त्रस्त्रयाांना त्रशिण द्यायलार् हव ेअसे म्हटले 
होते. सहदु्थानातील आघार्ीरे् नेते लोकमान्सय त्रटळक, र्ोपाळकृष्ण र्ोखले याांनी र्ाांधीजींर्ी प्रशांसा केली 
होती. यामुळे १९०१ ते १९२० या त्रटळक युर्ात र्ाांधीजींरे् त्रवर्ारही सवचि त्रझरपू लार्ले होते. या 
र्ाांधीप्रणीत त्रवर्ाराांर्ा प्रभाव आत्रण रेटा मध्यप्राांत- वऱ्हार्ातही पोहोर्ला असणारर्. 

 
सहदु्थानातील सावचत्रिक वातावरण, मुांबई इलाख्यातील महाराष्र प्रदेशही सततर्ा सांपकच , 

तुरळक ्थात्रनक प्रयत्न याांतून मध्यप्राांत-वऱ्हार्ातील महाराष्र प्रदेशात स्त्रीप्रर्ातीच्या उपक्रमाांसाठी 
अनुकूल वातावरण त्रनमाण होऊ लार्ले होते. मुांबई-पुण्याशी तुलना करता नार्पूर-वऱ्हार्ातील प्रदेशात 
स्त्रीत्रवषयक आांदोलनार्ी, नवत्रनमाणार्ी र्ती सांथ होती. पण हा प्रदेश र्त्रतहीन माि नव्हता. 

 
काही र्त्ररिे, मुलाखती याांवारुनही या काळात नार्पूर पत्ररसरामधील स्त्रीजीवन कसे होते, ‘स्त्री 

‘त्रवषयक दृष्टीकोन कोणता होता, वातावरण कसे होते हे समजू शकते. 
 



 अनुक्रमणिका 

१९१५ मध्ये मुांबईर्ी पदवीधर तरुणी तारा केळकर आत्रण तरुण वकील के. व्ही. मोदक याांनी 
नार्पूरला नोंदणी पितीने त्रववाह केला. अमरावती येथे त्याांर्ा सांसार सुरु झाला. या सांदभात पद्मजा 
फाटक त्रलत्रहतात, “ताराबाईच्या रूपाने अमरावतीने पत्रहली त्रजवांत पदवीधर स्त्री पत्रहली. त्रस्त्रयाही पदवीधर 
असू शकतात ही र्ोष्ट वऱ्हार्ातफया या नर्रीने वार्ली ऐकली होती आत्रण म्हणून मानली होती. आता 
ताराबाई मोर्काांच्या रूपाने हा दैवी र्मत्कार खुद्द त्याांच्या र्ावातर् राहायला आला होता. अनेकजणाांच्या 
सुधारणाांच्या कफपनाांना त्यामुळे जोर र्ढला होता. त्याांर्ी उमेद वाढली होती”. ताराबाईांरे् र्ावात खूपर् 
कौतुक झाले. त्याांना व्याख्याने देण्यासाठी त्रनमांिणे येत असत. र्ावातील सवच कायचक्रमाांना बोलावणी येत 
असत. यानांतर दोनतीन वषातर् मुांबईच्या र्ॉ. त्रमस सुलोर्ना जावळे व्यवसायाच्या त्रनत्रमत्ताने अमरावतीला 
आफया. या एकट्या सुत्रशत्रित स्त्रीला र्ावातले रु्ांर् िास देऊ लार्ले. त्याांच्यावर काही कायदेशीर कारवाई 
करता येईल का, हा सल्ला त्रवर्ारण्यासाठी र्ॉ. जावळे के.व्ही. मोर्काांकरे् आफया. सांघटन वाढत जाऊन 
पे्रमप्रकरणात रुपाांतरीत झाले. ताराबाई घर सोरू्न मुांबईला त्रनघून रे्फया. या प्रकरणाच्या सांदभात 
अमरावतीच्या जनतेत बरीवाईट र्र्ा त्रनत्रशर्ीतर् झाली असणार. सुत्रशत्रित त्रस्त्रयाांरे् अथाजचन-्वातांत्र्य, 
प्रीती, त्रद्वतीय त्रववाह यात्रवषयीच्या अनुकूल प्रत्रतकूल त्रवर्ारलहरी वातावरणात उमटफया असणारर्... 

 
अशा काही तत्कालीन घटनाांतून एक त्रदसून येते की या काळात सुत्रशत्रित स्त्री त्रववाहाच्या कोंदणात 

असली की ती कौतुकाला, आदराला, अशा-आकाांिाना पाि होत होती. तशी अत्रववात्रहत एकटी सुत्रशत्रित 
स्त्री माि होत नव्हती. सकबहुना ती असुरत्रितर् होती. 

 
सुप्रत्रसि कायचकत्या आत्रण लेत्रखका र्ीता साने याांर्ा काल यापेिा थोर्ा पढुर्ा. सन १९०७ र्ा 

र्ीताबाईांर्ा जन्सम. वात्रशम-नार्पूर पत्ररसरातर् त्या लहानाच्या मोठ्या झाफया. त्याांरे् शालेय व 
महात्रवद्यालयीन त्रशिण या त्रठकाणीर् झाले. वयाच्या ऐांशीव्या वषी त्याांनी त्रदलेफया मुलाखतीत त्याांनी 
आपला बालपणार्ा आत्रण तारुण्यार्ा काळ कथन केला आहे. त्यात १९२०-२५ च्या सुमारारे् नार्पूर-
वात्रशम येथील स्त्रीजीवन कळते. त्या म्हणतात, “मी धीट होते. वात्रशमला असताना माझ वार्णां, भटकणां 
अर्दी मनःपूत, मनमुराद असायर्ां. वत्रर्लाांनी मला कुठेही त्रफरण्यार्ां, कोणाबरोबरही बोलण्यार्ां, ्वतः 
त्रनणचय घेण्यार्ां ्वातांत्र्य त्रदलां  होत. त्यामुळ मी ्वावलां बी, ्वतांि व्यल्क्तमत्वार्ी होते. वर्ील 
समाजकायचकते होते. पैसा बेतार्ा असला तरी र्ावात त्याांर्ी प्रत्रतष्ा मोठी होती. त्यामुळे मला कोणार्ा 
िास झाला नाही. कॉलजच्या त्रशिणासाठी मी नार्पूरला रे्ले होते. एका वाड्यात ्वतांि खोली घेऊन 
राहत होते. मतै्रिणींप्रमाणे त्रमिही माझ्या खोलीवर यायरे्. माझा दार नेहमी सतार् उघर्ां असायर्ां. मी 
्वातांत्र्य उपभोर्लां , पण मी माझ्या त्रपढीच्या सुत्रशत्रित ‘स्त्री’ र्ी प्रत्रतत्रनधी होत असां मला वाटत नाही. माझ्या 
भोवताली इतक्या बांधमुक्त त्रस्त्रया क्वत्रर्तर् पाहायला सापर्फया. ज्या थोड्या सापर्फया त्या ्वतः इतक्या 
पारांपात्ररक होत्या की त्याांना त्रमळालेफया ्वातांत्र्यार्ा उपयोर् नव्हता. माझा त्रनणचय मी घेईन असे म्हणणारी 
स्त्री फार क्वत्रर्त होती. त्रनणचयशक्ती हा प्रकार त्रस्त्रयाांजवळ फार कमी असतो. त्याांच्याजवळ त्रनणचयशक्ती 
असली तर त्या बद्दल त्याांना खािी नसते. कधी खािी असली तर ती वापरण्यारे् साधन त्याांच्या हातात 
नसते. ही शक्ती त्रनसर्चतः कमी नसते; त्रनणचयासाठी सतत दुसऱ्यावर अवलां बनू राहण्यामुळां  ती कमी होते. हे 
बहुतेक त्रस्त्रयाांच्या बाबतीत घर्ते. बांर् करणां हे मला फार ्वाभात्रवक वाटत असे. पण माझ्या भोवताली 
मला अशा मुली, त्रस्त्रया त्रदसत नसत. मुांबई-पुण्यात र्ाजलेले रखमाबाई वर्ैरे खटले आमच्या नार्पूर-
वात्रशमपयंत पोहोर्लेर् नव्हते”. 

 



 अनुक्रमणिका 

तत्कालीन लेत्रखका आत्रण समाजकायचकत्या कृष्णाबाई मोटे या मुळच्या पुण्याच्या. परांतु पदवीधर 
झाफयनांतर नोकरीसाठी कृष्णाबाई अमरावतीला आफया. १९२२ ते १९२५ या काळात कृष्णाबाईांनी 
अमरावतीच्या मुलींच्या शाळेत त्रशत्रिकेर्ी नोकरी केली. तेथे वासातीर्ृहात रात्रहफया. आपफया मुलाखतीत 
त्या म्हणतात, “मी त्रवद्याथीनींपेिा पार्सहा वषांनीर् मोठी होते. मुलींमध्ये खूप खेळत होते. काही 
त्रवद्यार्षथनी माझ्यापेिा वयानां मोठ्या होत्या. शाळा र्ावापासून दूर होती. आमर्ा र्ावाशी सांबांधर् नव्हता. 
र्ावातफया मुली बलैर्ार्ीतून शाळेत येत. बाहेरर्ावच्या मुली हो्टेल वर राहत होत्या. सहर्ण्यात आत्रण 
उमरावतीत )अमरावती( एक फरक होता. सहर्ण्याला सर्ळया सहदु्थानातून मुली येत. उमरावतीच्या 
शाळेत फक्त त्रवदभातफया आसपासच्या र्ावातून मुली येत. उमरावतीर्ी शाळा इांग्रजी पत्रहलीपासून 
मतॅ्ररकपयंत होती. मुलींर्ी एकां दर सांख्या शांभर ते दोनशपेयंत होती. एकेका वर्ात साधारण पांर्वीस मुली 
होत्या. एकां दर पार्सह त्रशिक होते.... नांतर उमरावतीच्या त्रमस माँटच नावाच्या बाईांबरोबर मी काम 
करायला लार्ले. उमरावतीच्या झोपर्पट्टीतला अनुभव सहर्ण्यापेिा थोर्ा वरे्ळा होता. मी रे्ले ती 
महारमाांर्ाांर्ी व्ती होती. र्ोळे येणे, खरुज, सदी, खोकला या दुखण्याांवर औषध घेऊन मी त्रनरत्रनराळया 
व्त्याांमध्ये जात होते. थोर्ां त्रशवणकाम त्रशकवत होते. खेळ सुरु केला की भोवताली मुलां  जमायर्ी. 
आठनऊ वषांर्ी एक मुलर्ी ओढ्यातून हातात मेंढरू घेऊन जाताना नेहमी त्रदसायर्ी. त्रतनां सार्ी नेसलेली 
असायर्ी. एके त्रदवशी मी त्रतच्या पाठोपाठ घरापयंत रे्ले. घरात र्ाांर्ला मोठ्या वयार्ा पुरुष होता. त्याला 
म्हटलां , “अहो, तुमच्या मुलीला आमच्यामध्ये खेळायला का नाही पाठवत ?” तो एकदम माझ्यावर 
खवळला. कारण ती त्यार्ी बायको होती. अर्दी मोठी म्हटली तरी ती अकाराच्या पढेु नव्हतीर्. तो 
त्रकतीतरी वय्कर होता. तो माझ्यावर इतका भर्कला की मी हबकून रे्ले. बाईला त्रशकवायर्ां आत्रण 
त्यातून लग्न झालेफया बाईला त्रशकवायर्ां हे त्याला भयांकर वाटत होतां. बरांर् काही बर्बर्ला. मी तशीर् 
माघारी त्रफरले”. 

 
र्त्ररिां आत्रण मुलाखती याांतून त्रदसणारे स्त्री-जर् प्रामुख्याने त्रशत्रित त्रस्त्रयाांरे् जर् आहे. 
 
त्रशत्रित स्त्री-जर्ापलीकरे् अफाट स्त्री-समाज होता. माि सुत्रशत्रित स्त्री समाजाच्या आकषचणार्ा 

त्रवषय होती आत्रण पयायाने काही प्रमाणात अनुकरणीय होती. या्तव समाजातील त्रस्त्रयाांच्या ल््थतीरे् 
मूफयमापन करताना मुठभर त्रशत्रित त्रस्त्रयाांरे् जर् त्रवर्ारात घेणे आवशयकर् आहे. 

 
या सवातून तत्कालीन नार्पूर-वहार्ातील स्त्री-जीवनारे् ्थूल त्रर्ि र्ोळयासमोर येते. या भार्ात 

स्त्री-त्रशिणाला आरांभ झाला होता. शाळेत त्रशकण्यासाठी मुली वसत्रतर्ृहातही राहू लार्फया होत्या. पण 
त्याांरे् प्रमाण अत्यफप होते. सुत्रशत्रित, पदवीधर स्त्री तशी दुर्षमळर् होती.कुतूहलार्ा त्रवषय होती. त्रतच्या 
बाबतीत तत्कालीन समाजार्ी भतू्रमका व्तुत्रनष् नव्हती. ती अनुकूल सकवा प्रत्रतकूल अशी टोकार्ी होती. 
हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या त्रस्त्रया सुत्रशत्रित म्हणाव्यात अशा होत्या आत्रण एखादी पांत्रर्ता म्हणनू 
र्ाजली होती; तरीही सवचसमान्सय स्त्री-जीवनार्ी पटली उांर्ावलेली नव्हती. पुणे मुांबईसारख्या येथील त्रस्त्रया 
सांघटीत नव्हत्या. ्वतः च्या हक्काांसाठी जार्ृत झालेफया नव्हत्या. या भार्ात सां्थात्मक जीवनार्ा अभाव 
होता. 

 
ही पार्श्चभमूी लिात घेता कमलाताई हो्पेट याांर्ी कायचपे्ररणा आत्रण त्याांनी उभी केलेली सा्ं था 

याांरे् महत्व प्रकषाने जाणवते. 
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कमलाताईांनी अत्रखल स्त्री-समाजच्या मुलभतू र्रजेलार् हात घातला होता. यामुळे सवचसामान्सय 
स्त्री-जीवन सुरत्रित होण्यास मदत होण्यार्ी शक्यता होती आत्रण त्यार्ी पातळी उांर्ावण्यार्ी शक्यता तयार 
होणार होती. 
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ससं्थाणपका कमलाताई होस्पेट 
 
कमलाताईांर्ा जन्सम त्रद. २३ मे १८९६ रोजी मोत्रहनी कुटुांबात झाला. माहेररे् नाव यमु. त्याांरे् वर्ील 

कृष्णाजी तात्या मोहनी हे फौजदार होते. यमु ही त्याांर्ी सातवी मुलर्ी. वणेूताई आत्रण सीताताई या यमुच्या 
सवात मोठ्या बत्रहणी. त्याांच्या पाठरे् र्ार भाऊ- र्ोपाळ, हत्ररभाऊ, दत्तोपांत उफच  नाना आत्रण पुरुषोत्तम. 
सातवी यामु आत्रण त्रतच्या पाठर्ी र्ांरू्, अशी ही आठ भावांरे्. 

 
मोहनी कुटुांब नात्रशक-धुळयाच्या बाजूरे्. देश्थ ॠग्वदेी ब्राम्हण. त्याांर्ी शतेीवार्ी काहीर् नव्हती. 

सवच्वी नोकरीवर अवलां बनू असलेले घर. पण यमूच्या जन्समाच्या वळेी मोहनी क्तुत्म्ब साधन होते. 
लहानपणी आपण शानदार बग्र्ीतून दररोज त्रफरायला जात असफयाच्या आत्रण जेवताना अिरशः तुपारे् 
र्ोळे खात असफयाच्या आठवणी यमुर्ी मोठी भावांरे् घरातफया सांभाषणात एकमेकाांना साांर्त असत. 

 
या परील््थतीत वणेूताई आत्रण सीताताई याांरे् त्रववाह झाले. एकूण सर्ळे सुरळीत र्ालले होते, पण 

अर्ानक कृष्णाजी मोहनी याांर्ा मृत्यू झाला. मोहनी कुटुांबावर आकाश कोसळले. मुलाांमध्ये मोठा असणारा 
र्ोपाळ नात्रशकला सावकाराांच्या “अत्रभनव भारत” मध्ये होता. त्याने त्रशिण सोरू्न नोकरी धरली. नानार्ी 
रवानर्ी त्रशिणासाठी मोठ्या बहीणीच्या सासरी झाली. मेहुणे नामाांत्रकत वकील. ्वभाव कमचठ आत्रण 
तापट. या घरातील वातावरणात त्याला समधेपणार्ी जाणीव होत असे. या वातावरणात तो रुळू शकला 
नाही. तेथून पुण्याला न्सयू इांल्ग्लश ्र्लूच्या िािालयात रे्ला व नादार त्रवद्याथी म्हणनू त्रशकू लार्ला. पढेु 
ढवळे नावाच्या कुटुांबाने त्याला ठेऊन घेतले. त्रतथे त्यार्ी भयै्या बापट नावाच्या मुलाशी मिैी झाली. भयैारे् 
वर्ील बर्ोद्यारे् कत्रमशनर होते. त्याांरे् आत्रण लोकमान्सय तीक्लाांरे् घरोब्यारे् सांबांध होते. त्याांच्यामुळे 
लोकमान्सय त्रटळकाांर्ा सहवास नानाला बरार् लाभला. तो त्रटळकाांच्या त्रवर्ारसरणीने भारावनू रे्ला. भयै्या 
बापटने ‘केसरी’ च्या व नानाने ‘मराठा’ च्या सांपादकमांर्ळात काम कराव ेअसे त्या दोघाांना वाटत होते. 
परांतु त्यार् सुमारास लोकमान्सय त्रटळकाांना मांर्ाले येथे पाठत्रवले रे्ले आत्रण भयै्या बापटर्ा अकालीर् मतृ्य ू
झाला. नानापढेु प्रशन त्रनमाण झाले. र्त्ररताथच कसा भार्वायर्ा? सुदैवाने त्याला पुढील त्रशिणासाठी 
त्रशष्यवृत्ती त्रमळाली आत्रण उदरत्रनवाहासाठी एक त्रशकवणीही त्रमळाली. आपला खर्च भार्वनू, थोर्ी 
काटकसर करून तो आईला दरमहा दहा रुपये पाठव ूलार्ला. ही रक्कम त्या काळात पुरेशी होती. घरखर्च 
आत्रण धाकट्या भावांर्ाांरे् त्रशिण त्यामुळे सुरळीत होऊ लार्ले. यमूही शाळेत रे्ली नाही तरी त्रलहू वार् ू
लार्ली. वावटळीतफया वावर्ीसारखे भटकणारे मोहनी कुटुांब जत्रमनीवर ल््थराव ूलार्ले. 

 
नात्रशकच्या मामाच्या मध्य्थीने कनाटकातील हो्पेट र्ावाच्या श्री. रु्रुराव हो्पेट याांच्याशी 

यमूरे् त्रतच्या वयाच्या बाराव्या वषी )१९०८ साली( लग्न झाले. त्या काळात मुलर्ी एवढी दूर कशी त्रदली 
रे्ली यारे्र् आियच वाटते. याबद्दल कोणीर् काही साांर्ू शकत नाही. तथात्रप मोहनी कुटुांबार्ी आर्षथक 
पत्ररल््थती हे कारण असाव.े यमुरे् वय बारा वषारे् होते. त्या काळानुसार लग्नाला अजून उशीर करणे 
शक्यर् नव्हते. त्यामुळे इतक्या दूर मुलर्ी देण्यार्ी तर्जोर् झाली असावी. वत्रर्लधाऱ्या मामाांनी 
सुर्त्रवलेफया ्थळी त्रववाह उरकणे योग्य, असे सवांना वाटले असाव.े एवढ्या लहान वयातही यमुला 
आपण आपफया भावाांवर भार आहोत, आले लग्न झाले की घरातले खाण्यारे् एक तोंर् कमी होईल यार्ी 
जाणीव होती; त्यामुळे लग्न ठरफयावर त्रतलासुिा अर्दी हायसे वाटले. 

 



 अनुक्रमणिका 

यमुरे् नाव लग्नानांतर बदलून ‘कामाला’ ठेवण्यात आले. त्रतरे् सासर श्रीमांत होते. त्रतच्या अांर्ावर 
दात्रर्नेही खूप घातले होते. पण नवरा व्यसनी होता आत्रण घरात िासदायक सासुरवासही होता. त्रवशषेतः 
जेवण्याखाण्याच्या बाबतीत हाल होते. उपासमार होई. कमला आत्रण त्रतर्ी जाऊ, दोघींपकैी एकीने दारात 
उभे राहून सासूबाई येताहेत का यावर लि ठेवायरे् आत्रण दुसरीने आत र्ुपर्ाप खाऊन घ्यायरे् अशी 
त्याांर्ी कोंर्माऱ्यार्ी पत्ररल््थती होती ! 

 
या सासूरवासार्ी एक हकीकत पुढे कमलाताईांनी वणेूताई या मतै्रिणीला साांत्रर्तली आहे. 

‘कामालर्ांध’ या पु्तकात इांदूताई देशमुख याांनी ती त्रलत्रहली आहे, ती अशी- 
 
“लग्न होऊन पाठराखणीर्ी माणसां घरी रे्ली. दहाबारा त्रदवस झाले. र्ावाला रे्ल की घरी, 

त्रवशषेतः आईला पि त्रलहायर्ी आम्हाला सवय होती. माझ्याजवळ कार्च होतां. मी काढून त्रलहायला बसले. 
त्रतकरू्न लरे्र् सासूबाई आफया. 

 
‘सुनबाई काय र्ाललांय्?’ करड्या आवाजात सासूबाईांनी त्रवर्ारलां . 
 
‘आईला पि त्रलत्रहतेय’. खोटां बोलण्यार्ा ्वभाव नसफयानां मी उत्तर त्रदलां . 
 
‘हवां तेव्हा पि त्रलहायर्ी इकरे् पित नाही. बारशाच्या नाहीतर बाराव्यार्ा त्रनत्रमत्तानां पि त्रलहायर्ां 

फक्त’. 
 
मर् काय! त्याांर्ां बोलणां, र्ालणां सारां तोऱ्यात त्रन ठसक्यार्ां असे. पुन्सहा वळूनही ना पाहता 

त्यापुढच्या खोलीत त्या र्ालत्या झाफया, त्रन मी सारां सात्रहत्य माझ्या त्रर्मुकफया रांकेत टाकून कामासाठी 
पदर बाांधून उठले”. 

 
कामलार् सांसार जेमतेम तीन वषच झाला. १९११ साली धनियोदशीच्या त्रदवशी रु्रुरावाांर्ा मृत्य ू

झाला. वयाच्या अवघ्या पांधराव्या वषी कमलाला वैधव्य आले. कमला बधीर झाली. दुखः व्हाव ेअसे नाते 
त्या दोघाांमध्ये त्रनमाणर् झाले नव्हते. 

 
 कमलाच्या सासरच्या लोकाांनी ही दुःखद बातमी त्रतच्या माहेरी कळवली देखील नाही. नानाच्या 

एका त्रमिाने ती त्रतकरे् कळत्रवफयानांतर पार्व्या त्रदवशी नाना त्रतच्या सासरी पोहोर्ले. बऱ्यार् काळानांतर 
भाऊ भेटला, तोही अशा दुःखद प्रसांर्ी. त्याला पाहतार् कामालाने त्याला त्रमठी मारली. सासूबाई 
ओरर्फया, “सुतकात का त्रशवलीस?” 

 
भाऊ नम्रपणे म्हणाल, “तुम्ही आम्हाांला काहीर् कळवलां  कसां नाही ?शवेटी आमच्या बत्रहणीर्ा हा 

प्रशन आहे”. भावाने कमलेला माहेरी नेण्यार्ी र्ोष्ट काढली. 
 
सासूबाई म्हणाफया, “तुम्हाला वाटत असेल बत्रहणीला नेले की त्रतरे् दात्रर्ने त्रमळतील. पण लिात 

ठेवा. तुम्हाला काहीही त्रमळणार नाही”. 
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भाऊ म्हणाला, “मला दात्रर्ने नकोत. फक्त माझी बत्रहण द्या”. 
 
सासूबाईांनी समाधानकारक उत्तर त्रदले नाही. परांतु ‘सवच धार्षमक त्रवधी’ झाफयानांतर र्ौदाव्या 

त्रदवशी घेऊन जा असे म्हणाफया. त्याांरे् ते बोलणे सूर्क होते. केशवपन टाळायला हवरे् होते. कमलेला 
हाताला धरून भाऊ त्यार् त्रदवशी धर्ाक्यात बाहेर पर्ला. आधीर् त्रमिाला साांर्ून पोत्रलस सहाय्यार्ी सोय 
त्याने करून ठेवली होती. त्यामुळे सासरर्ी माणसे काहीर् करू शकली नाहीत. 

 
१९११ र्ा तो काल होता. महाराष्रीय समाजात केशवपनाला आत्यांत्रतक त्रवरोध सुरु होता. 

केशवपनार्ा त्रनषेध करणारी, हरीभाऊां र्ी ‘पण लिात कोण घेतो’ ही कादांबरी )१८९३( या काळात 
लोकत्रप्रय झालेली होती. ‘त्रवधवा स्त्री’च्या आयुष्यातफया दुःखाांत्रवषयी सांवदेनशील समाज सहानुभतूीने बोलू 
लार्ला होता. महषी कवे याांनी त्रवधवाांसाठी र्ालू केलेफया आश्रमार्ी कीती महाराष्रभर झाली होती, 
भारतातही सवचदूर पसरू लार्ली होती. सवच भारतातून महाराष्रीय अबलाांर्ा ओघ सहर्ण्यार्ी पाउलवाट 
शोधत येऊ लार्ला होता. पुण्यामुांबईतील या क्राांतीर्ी र्ाहूल कामलेच्या सासूबाईांनाही लार्ली असावी. 
म्हणूनर् सुनेच्या केशवपनात माहेरच्याांकरू्न त्रवघ्न येईल असे त्याांना वाटले असाव.े त्रहरे् केशवपन नाही 
झाले तर आता आपला मुलर्ा नरकात जाईल, या भीतीमुळे मुलाच्या मतृ्यूर्ी बातमी त्रतच्या माहेरी 
कळवलीर् नसावी. असे काही होऊ शकेल असा अांदाज भावालाही असफयामुळे आपफया त्रमिाकरू्न 
पोलीस सहाय्यार्ी तजवीज त्याने केली. कामलेच्या सासरच्या लोकाांर्ी पोत्रलसाांच्या त्रवरोधात जाण्यार्ी 
त्रहमांत झाली नाही. म्हणजेर् त्या काळी कू्रर रुढींत्रवरुि अनुकूल वातावरण बरेर् तयार झाले होते. 
त्यामुळेर् एकटा भाऊ आपफया बत्रहणीला हाताला धरून बाहेर परू् शकला. भावाने हात त्रदफयावर तो घट्ट 
पकर्ण्याइतके बळ कामलेच्याही अांर्ात होते. म्हणनूर् मुळूमुळू रर्त ना बसता त्रतने त्रहमतीने सासरर्ा 
उांबरठा ओलाांर्ला. 

 
कमलेला घेऊन भाऊ घरी आला. पण आता पढेु काय? ती कधी शाळेत रे्ली नव्हती. तरी त्रतला 

त्रलत्रहता वार्ता येत होते. भावाने त्रतच्यासह सहर्ण्यार्ी वाट धरली. कमलाताई सहर्ण्याला रात्रहफया; पण 
फार काळ तेथे रमफया नाहीत. त्यार्ी वरे्वरे्ळी कारणे साांत्रर्तली जातात. श्री. द्वारकानाथ लेले 
त्रलत्रहतात, “सहर्ण्याच्या त्रशिणातून दोन मार्च होते- मा्तरकी आत्रण पुनर्षववाह. या दोन्सही र्ोष्टीत 
कामालाताईना रस नव्हता. म्हणून त्या लवकरर् तेथून त्रनघाफया”. र्ॉ. वाांकर म्हणतात, “त्याांना 
औपर्ात्ररक त्रशिणामध्ये र्ोर्ी वाटली नाही म्हणून त्या तेथून त्रनघाफया”. कोणी म्हणते त्रतथली हवा सोसली 
नाही. कोणी म्हणतात त्रवदभापासून पुणे – सहर्णे सवांनार् दूर वाटले. काहीही असो, वषच-सहा 
मत्रहन्सयाांतर् कमलाताईांनी सहर्णे सोर्ले. वधा मुक्कामी त्या भावाच्या म्हणजे नानाच्या घरी राहू लार्फया. 
तेथे धाकटा हत्ररभाऊ आत्रण पुरुषोत्तम त्रशकत होते. या सांदभात कामालाबाईरे् भारे् श्री. ठेर्ावकर 
साांर्तात, “१९१८ मध्ये इांफ्लूएांझार्ी साथ आली. त्यात आमरे् आई-वर्ील वारले. आम्ही पार् भावांरे् 
मामाकरे् म्हणजे नानाकरे् राहायला आलो. नानामामा वधा इथे होते. कामलामावशी आत्रण आजी म्हणजेर् 
त्याांर्ी आईही तेथेर् होती. कमलाताई ्वयांपाकपाणी करीत. आम्हा मुलाांरे्ही पाहत”. 

 
आता भावा बत्रहणींरे् सांसार हेर् आपले जीवन असे माि कमलाताईना ्वतःला सकवा त्याांच्या 

सांदभात त्याांच्या भावाांना वाटत नव्हते. हत्ररभाऊ बी. ए. झाफयावर ्वातांत्र्य र्ळवळीत उतरले. त्याांनी 
अत्रववात्रहत राहून जन्समभर देशसेवा केली. र्ोपाळराव आत्रण पुरुषोत्तम सरकारी नोकरीत त्रशरले. पढेु 
कारकुनापासून अधीिकाच्या जार्ी पोहोर्नू सेवा त्रनवतृ्त झाले. सरकारी नोकरीत नाना त्रशिक – पुढे 



 अनुक्रमणिका 

मुख्याध्यापक असे र्ढत उपसांर्ालक म्हणनू त्रनवृत्त झाले. नोकरीत असतानाही सवांनी जमेल तेवढी 
देशसेवा केली. देशसेवा, समाजसेवा या भावनाांनी त्रनमाण झालेले जे वातावरण मोहनींच्या घरात होते 
त्यामुळे आधुत्रनक त्रवर्ाराांच्या झुळूकाही घरात त्रशरफया होत्या. त्रवधवनेे ्वावलां बी असाव े असे सायांनार् 
वाटत होते. 

 
१९१८ मध्ये कमलाताई नार्पूरच्या र्फरीन रुग्णालयामध्ये पत्ररर्या अभ्यासक्रमासाठी रे्फया. 

र्फरीन रुग्णालय मेयो रुग्णालयाच्या आवारात होते. त्याच्या प्रमुख र्ॉ. द्वारकाबाई कमळाकर होत्या. 
अभ्यासक्रम दोन वषार्ा होता. अट एकर् होती- बाई सािर हवी. या अभ्यासक्रमामध्ये कमलाताई रमून 
रे्फया. बहुतेक, पु्तकी त्रशिणापेिा पत्ररर्यचर्ा प्रत्यि काम करण्यार्ा अभ्यासक्रम त्याांना ्वावलां बी 
होण्यासाठी जवळर्ा मार्च वाटला. त्याांर्ा ्वभाव जात्यार् सेवाभावी होते. त्रशवाय नार्पूर भावाच्या 
घरापासून-वध्यापासून-जवळर् होते. 

 
र्फरीन रुग्णालयामध्ये त्याांना त्याांच्यासारख्या दोन मतै्रिणी भेटफया. वैधव्य अनुभवणाऱ्या, 

सात्रविीबाई मटांरे् आत्रण वणेूताई नेने. त्रतघींरे्ही भाऊ त्रवर्ाराने पुरोर्ामी. बत्रहणींनी ्वावलां बी व्हाव े ही 
त्याांर्ी इच्िा. सात्रविीबाई तर म्हणतात, “माझा भाऊ र्ाांर्ला पसेैवाला, आम्हाांला पोसणे त्याला सहज 
शक्य होते. पण मर् जन्समभर समधेपण वाटला असता”. कमलाताईांर्ा भाऊ आत्रण वणेूताईर्ा भाऊ दोघाांर्ा 
अफप पत्ररर्य होता. बत्रहणींच्या पत्ररर्या अभ्यासक्रमार्ा त्रनणचय त्याांनी सहमाताने घेतला होता. वणेूताई नेने 
याांरे् बांधू हत्ररभाऊ नेने महानुभाव वाङ्मयारे् अभ्यासक होते आत्रण लेखक म्हणनू प्रत्रसिीला येत होते. 

 
या त्रशिणाच्या सांदभात सात्रविीबाई मटांरे् म्हणतात, “नार्पूरच्या मेयो हॉ्पीटल मध्ये तो कोसच 

घेणाऱ्या बहुतेक मुली सकवा बायका त्रििन असत. महाराष्रीय बायका फार थोड्या असत. 
हॉल््पटलमधफया कोपऱ्याकर्च्या एका खोलीत आम्ही त्रतघी जनी )कमलबाई, सात्रविीबाई आत्रण 
वणेूताई( रात्रहलो. त्यावळेी तेथे जेवणारे् क्लब वर्रे नव्हते. ्वतःर् ्वतःरे् जेवण बनवनू खायरे् व धुणे-
पाणी वर्ैरे ्वताः र्ी कामे ्वतःर् करायर्ी अशी पत्ररल््थती होती. आळीपाळीने आम्ही त्रतघी ्वयांपाक 
करीत असू. त्यावळेेपासून कामालाताईर्ी वृत्ती कष्टाळू आत्रण केवळ आपफयापुरते ना पाहता सवांसाठी 
करायरे् अशी असफयारे् ्पष्ट त्रदसून येत होते. आम्ही त्रशकलेफया नव्हतो. त्रततके त्रनत्नीतके त्रलत्रहणे 
आम्हाांला कठीणर् होते. कमलाताई आम्हाांला नोट्स वर्ैरे त्रलहून देत असत. आम्हाांलार् नव्हे तर इतर 
त्रकत्येक मुलींना त्याांनी नोट्स त्रलहून त्रदफया. 

 
मी नत्रसंर् त्रशकत असताना माझी दोन िोटी मुले माझ्या दोन त्रदराांकरे् )अनुक्रमे कानपुरला व 

जबलपूरला( आळीपाळीने राहत होती. ती फारर् लहान असफयाने त्याांरे् कसे होत असेल या कफपनेने 
मला वारांवार काळजी वाटायर्ी व त्रकत्येकदा ररू्ही यायरे्. प्रत्येकवळेी कमलताईनी मला धीर त्रदला. माझे 
साांत्वन केले. एकदा मला ्वप्न पर्ले की माझा मुलर्ा त्रर्. प्रभाकर आजारी आहे. ्वप्नात माझ्या 
काळजारे् पाणी पाणी झाले. प्रत्यिात माझ्या र्ोळयाांरे् पाणी खळेर्ना. कमलाताई माझे नुसते साांत्वन 
करूनर् थाांबफया नाहीत. त्याांनी माज्या त्रदराांना प्रभाकरच्या प्रकृतीबद्दल तार केली व त्रदराांकरू्न प्रकृती 
उत्तम आहे याबद्दल तारेने उत्तरही आले”. 

 
“कामलर्ांध” या पु्तकात श्रीमती इांदुताई देशमुख त्रलत्रहतात, “त्रशकायला लार्नू काही त्रदवस 

झाले, तोर् कामलाताईर्ी आई नर्रसूल येथे आजारी असफयारे् कळले. तेव्हा तार, दूरध्वनी याांर्ा 
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आजच्यासारखा घटकोघटकी उपयोर् करण्यार्ी पित नव्हती; पण मनुष्य्वभाव तोर् होता ना! एका 
बाजूला आईरे् पे्रम अन् काळजी आत्रण दुसऱ्या बाजूला त्रशकायला आफयावर मध्येमध्ये घरी जायला 
त्रमळणार नाही, अशी मुलाखतीच्या वळेीर् कबुल करून घेतली रे्लेली अट ! त्या अटींपासून सुट 
मार्ण्यात आर्वा येणारा योग्य अत्रभमानही होता. एकदोन त्रदवस त्रटकाव धरला मनानां. अखेर आईच्या 
पे्रमानां, काळजीनां, ्वात्रभमानावरमात केली अन् कमलाताई रे्फया र्ॉक्टराांकरे्. पण त्या काळर्ी त्रश्तही 
कर्क. त्रब्रटीश अांमलातील ती त्रश्तीर्ी माणसां. कमलाताई त्रवर्ारायला रे्फया तेव्हा र्ॉक्टर म्हणाफया, 
‘त्रशकायला आलीस तेव्हा दोन वषात आपलां  कोण कोण आजारी पर्णार आहे, आपफयाला कोणासाठी 
जावांसां वाटणार आहे यार्ा आधीर् त्रवर्ार करून यायला पात्रहजे होतां. आता आईर्ां काही झालां  तरी 
जायला त्रमळणार नाही’. हृदयावर दर्र् ठेवनू कमलाताई परत कामावर रुजू झाफया. वत्ररष्ाांनी रजा त्रदली 
नाही सकवा आपले काही म्हणणे ऐकले नाही म्हणून काम धर् करायरे् नाही सकवा सांप करायर्ा सकवा 
आपली नाखुषी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे व्यक्त करायर्ी असे कोणी तेव्हा वार्त नव्हते. अथात अपवाद 
असत, सवचकाळी असतातर् पण हल्लीसारखे तसे सावचत्रिक वातावरण नव्हते. लवकरर् आई बरी झाफयारे् 
कळले अन् शाांत मनाने कमलाताईर्ा अभ्यासक्रम सुरु झाला”. 

 

पत्ररर्या अभ्यासक्रमाच्या त्या अशा कर्क त्रश्तीच्या काळात कमलाताईच्या जीवनात घर्लेला 
आणखी एक महत्वार्ा प्रसांर् अनेक जन साांर्तात. 

 
एक त्रदवस कमलाताई त्रनत्याप्रमाणे वॉर्चमधे काम करीत होत्या. एका बाईला कमोर्र्ी 

आवशयकता भासली. कमलाताईांनी त्रतला कमोर् त्रदले. कारण ती अत्रतशय अशक्त होती. पण अत्रधसेत्रवका 
)मेरन(, जी साधारणतः युरोत्रपयन वा अांग्लो इन्सर्ीयन वा त्रििन असे, फेरी घेण्यास आली. “पेशांटला 
कमोर् कोणी त्रदले?” ती ओरर्ली. कमलाताईांनी ते त्रदले असफयारे् कळले. 

 
“सहदू पेशांटला कमोर् द्यायरे् नाही” ती र्रजली. 
 
“त्याांना उठवत नसलां  तरी ?” हळूर् कमलाताईांनी त्रवर्ारले. 
 
“होय. त्याांनी उठूनर् त्रतकरे् रे्लां  पात्रहजे”. पनु्सहा र्जचना. 
 
उलट उत्तर देण्यार्ी पित नव्हती. सोयही नव्हती. त्यावळेी कमलताई र्प्प रात्रहफया. पण मनोमन 

त्रनिय झाला, “त्रजथां असा कोणताही भेदभाव नसेल असां रुग्णसेवा मांत्रदर सुरु करायर्ां.” मनातला त्रनिय 
शब्दाांवाटे बाहेर आला नाही. ्वप्ने प्रत्यि कृतीत उतरत्रवणे हे त्रकती कठीण असते त्यार्ी कमलाताईांना 
कफपना असावी. बोलून दाखत्रवलेला त्रवर्ार जर तर्ीला नेता आला नाही तर ती व्यक्ती केवळ वार्ाळ 
ठरते, त्रतच्या बोलण्याला सकमत उरत नाही, हेही त्या जोखून असाव्यात. तोंर्ाने बर्बर्ण्यापेिा कृतीने 
बोलणेर् त्याांना अत्रधक त्रप्रय असाव.े ‘आधी केले मर् साांत्रर्तले’ ही त्रवर्ारसरणी त्याांच्या रक्तात त्रभनलेली 
होती. 

 
हे आव्हान पेलणे कठीण होते. आपफया समाजातील आजारी स्त्रीर्ी अवहेलना कमलाताईांच्या 

त्रजव्हारी झोंबली होती. जेथे आपफया त्रस्त्रयाांना सकबहुना कोणत्यार् जात्रतधमाच्या त्रस्त्रयाांर्ा अपमान होणार 
नाही असे रुग्णालय /सुत्रतकार्ृह असाव ेया इच्िेने त्याांच्या मनात यावळेी मूळ धरले. आपणर् असे काही 
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कराव ेअसेही वाटले होते. माि ज्या आपफया समाजासाठी हे करावसेे वाटले तो समाज कसा होतो? या 
समाजास ‘स्त्री’ने ्वावलां बी होणे मान्सय नव्हते. त्या काळात उच्चभ्र ूसमाजातफया तुरळक त्रवधवा त्रशिणिेिात 
त्रशरफया होत्या. पण ‘मा्तरणीं’र्ी कुरे्ष्टा होत असे. सीताबर्ी सुत्रतकार्ृह रजत जयांती पुल््तकेत म्हटले 
आहे- “नार्पुरात सेत्रवकाांच्या कायास त्रशिण- कायच करणाऱ्या त्रस्त्रयाांइतकी देखील इभ्रत नव्हती. बाळांतपणे 
करण्यारे् काम र्ौण मानण्यात येत होते. पत्ररर्ात्ररकाांरे् कायच जरी पत्रवि, परोपकारारे्, त्रस्त्रयाांच्या 
आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यांत जरुरीरे् असले तरी ते हलके, उपेिणीय समजले जात होते. समाजातील 
वरच्या ठरमधील त्रस्त्रया हे कायच अांर्ावर घेण्यास धजावत नसत. त्रि्ती त्रमशनऱ्याांमध्ये त्रशिण घेतलेफया 
काही थोड्या त्रस्त्रयाांर्ार् भरणा ह्या पत्ररर्ात्ररकाांच्या धांद्यात होत असे व अशा थोड्या त्रस्त्रयाांनार् त्याांर्ा 
्वभाव परोपकारी असफयास सकमत देण्यास समाज तयार असे. पण सुईणीर्ा धांदा करण्यास उच्चवणीय 
स्त्री क्वत्रर्तर् तयार होई. द्रव्याजचनासाठी जर हा धांदा करण्यास त्रस्त्रया पढेु येत नसत, तर सेवसेाठी सुईणी 
होण्यास उच्चवणीय त्रस्त्रया तयार ना झाफयास त्यात आियच नाही. नाटकात काम जसे कुलीन त्रस्त्रयाांस 
आत्तापयंत वज्यच समजले जात असे तसेर् पत्ररर्ात्ररका होण्यातही सनदा्पदता भरून रात्रहलेली होती. 
सामाजा्त असफया कायाला मान नसे. एवढेर् नाही तर कुटुांबातही अशा कायारे् र्ीज करण्यात क्वत्रर्तर् 
कोणी तयार होई”. 

 
सात्रविीबाई मटांरे् याांरे् उद्र्ार या सांदभात बोलके आहेत. १९७२ मधफया आपफया लेखात त्या 

म्हणतात, “सुमारे िप्पन्न वषांपूवीर्ी ही कथा आहे. माजे पती त्रनवतचले त्या वळेी मी र्ोवीस वषांर्ी असेन. 
मला दोन मुली व एक मुलर्ा अशी तीन अत्रतशय लहान मुले होती. माझे शाळेत त्रशिण वर्ैरे काहीर् झाले 
नव्हते. ्वतःच्या पायावर उभे राहता आले पात्रहजे. नाहीतर कोणी त्रवर्ारात नाही, असे त्रवर्ार असफयाने 
माझे भाऊ श्री. वामन वासुदेव त्रर्तळे )सांथापक, ऑल इांत्रर्या त्ररपोटचर, नार्पूर( याांनी मला नत्रसंर्र्ा कोसच 
घेण्यास साांत्रर्तले. माझे दीर जबलपूर येथील रोबटचसन कॉलेजमधील प्राध्यापक श्री. दत्तोपांत मटांरे् याांना 
मी नत्रसंर् त्रशकणे व पुढे काम करणे पसांत नव्हते. असे काम कराव ेलार्ले म्हणजे आम्ही तुमरे् पोषण करू 
शकत नाही असा अथच त्रनघतो, म्हनून तुम्ही हा कोसच र्ालू ठेव ूनका असे त्याांनी जबलपूरहून येऊन मला 
साांत्रर्तले. पण अथात मी माझे त्रशिण र्ालू ठेवण्यारे् ठरत्रवले... शवेटी माझा नत्रसंर्र्ा कोसच पूणच झाला व 
मी जबाफपुरास रे्ले. माझ्या त्रदराांना मी प्रलॅ्क्टस करणे आवर्त नव्हते. कारण ते सरकारी कॉलेजात 
प्रोफेसरच्या बड्या हुद्यावर होते. मला तर प्रलॅ्क्टस करायलार् हवी होती. म्हणून त्याांनी रोबटचसन 
कॉलेजपासून दूर र्ावात मला त्रबऱ्हार् करावयास लावले. थोड्यार् त्रदवसाांनी मी प्रॅल्क्टस करण्यासाठी 
जबलपूर सोरू्न नार्पूरला आले”. जबलपूर सोरू्न नार्पूरला येण्यार्ा त्रनणचय सात्रविीबाईांनी का घेतला हे 
त्या बोलत नाहीत. पण त्रदराांरे् मन आत्रण पत्ररर्ात्ररकेर्ा व्यवसाय या दोन्सही र्ोष्टी साांभाळणे जमत नसाव े
अशी एक शक्यता आहे. 

 
भोवतालर्ा समाज हा असा होता. तरीही या काळात मराठी ‘स्त्री’र्ी अल््मता जार्ी होऊ लार्ली 

होती. महषी कवे याांर्ा आश्रम त्रव्तारत होता. पांत्रर्ता रमाबाईरे् शारद सदन र्रे्र्ा त्रवषयझालेले होते. 
यशोदाबाई जोशी याांनी अमरावतीमध्ये अमरावतीच्या समाजसुधारकाांच्या सहाय्याने ‘वत्रनता समजा’र्ी 
्थापना केली होती. इ. स. १९०५ मध्ये क्राांत्रतवीर बाबाराव सावरकर याांनी नात्रशक येथे ‘आत्मत्रनष् युवती 
सांघ’ नावार्ी स्त्री सांघटना ्थापन केली होती. इ. स. १९०९ मध्ये रमाबाई रानरे् याांनी ्थापन केलेले 
‘सेवासदन’ पुण्यात रुजले होते आत्रण इतरि त्याांच्या शाखा पसरू लार्फया होत्या. जानकीबाई आपटे 
याांनी अहमदनर्र येथे ‘सहद सेत्रवका सांघार्ी’ ्थापना केली होती. इ. स. १९२० मध्ये र्ाांधीजींर्ा 
राजकारणात उदय झाला. र्ाांधीजीनी आपफया कायात सहभार्ी होण्यासाठी त्रस्त्रयाांना सन्समानाने हाक 
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त्रदली. भोवतालच्या या वातावरणामुळेर् पत्ररर्या अभ्यासक्रम पूणच करताना जी त्रठणर्ी कमलाताईच्या 
मनात पेटली ती अत्रधकर् प्रदीप्त झाली. सवचसामान्सय जनता जरी पारांपात्ररक होती तरी नार्पूरमध्येही काही 
त्रशकलेफया सांवदेनािम त्रस्त्रया जाग्या झाफया होत्या. या त्रस्त्रया जणू काही कमलताईांरे् त्रशिण पूणच होण्यार्ी 
वाटर् पाहत होत्या. 

 
या तीन तरुण त्रवधवाांरे् त्रशिण पूणच झाले. कमलाताई हो्पेट आत्रण वणेूताई नेने या दोघी र्ॉ. 

द्वारकाताई कमळाकराांच्या आवर्त्या त्रशष्या. त्रनरोपाच्यावळेी त्या म्हणाफया, “मुलींनो तुम्ही पास तर 
होणारर्. मर् इथेर् येणार ना काम करायला?” 

 
“िे : नोकरी नाही करायर्ी “, कमलाताईरे् उत्तर. या उत्तरला वणेतूाईरे् मानेनेरे् अनुमोदन. 
 
“मर् घरोघर जाणार त्रस्त्रयाांच्या बाळांतपणाांसाठी?” 

 
“नाही. तसही नाही वाटत”. 
 
“जे तुम्ही कराल त्याला माझे आशीवाद” र्ॉक्टर म्हणाफया. 
 
त्या पत्ररर्या अभ्यासक्रमाला रे्फया होत्या केवळ ्वावलांबी होण्यासाठी. आता अथाजचनार्ा मार्च 

खुला झालेला होता. परांतु केवळ ्वावलां बी होऊन पुढे काय? भाऊ जरी सुसा्ं कृत होते तरी नोकरीवर 
जाईपयंत भावाच्या घरासाठी राबायरे्, नोकरीतून घरी आफयावर पुन्सहा भावाच्या सांसारार्ा र्ार्ा रेटायर्ा 
हेर् या प्रशनाला उत्तर त्रदसत होते. आपफया त्रशिणार्ा एवढा उपयोर् ? असा प्रशन त्याांना पर्ला. या 
उच्चवणीय तरुण मुली सुईणीरे् त्रशक्शन्सघेउन काय करणार, इकरे् बऱ्यावाईट नजरेने भोवतालच्या 
सर्ळयाांरे्र् लि लार्ले होते. 

 
त्रवधवाांनी आपफया पायावर उभे राहाव ेया मताच्या लोकाांना त्याांच्या इच्िेर्ा अांदाज आला आत्रण 

कौतुकही वाटले. या मुलींना सरकारी दवाखान्सयात पोटासाठी राबने नको आहे, बाळांतपणे करीत 
लोकाांच्या दारोदारी त्रफरणे आत्रण रु्जराण करणे हेही त्याांना नामांजूर आहे, त्याांना पैशार्ी लालसा नाही, 
त्याांना समाजसेवा करीत आत्मसन्समानाने जर्ण्यार्ी इच्िा आहे, हे लिात येतार् नार्पुरातील प्रत्रतत्रष्त 
पुरोर्ामी त्रस्त्रयाांनी मदतीर् हात पढेु केला. सीताताई र्ार्र्ीळ )अथचशास्त्रज्ञ धनांजयराव र्ार्र्ीळाांच्या आई( 
मथुराबाई द्रवीर्, र्ांर्ाबाई र्ोखले या ज्येष् सुधारक स्त्रया या तरुण मुलींच्या पाठीशी उभ्या रात्रहफया. 

 
सीताबर्ीच्या मोदी लाईनमधे र्ांर्ाबाई र्ोखले याांनी आपले घर सुत्रतकार्ृहासाठी तीन वषांकत्ररता 

देण्यारे् कबलु केले. अियतृतीयेच्या मांर्ल त्रदवशी, )८ मे १९२१( बर्ीवरील र्ोखफयाांच्या घरात, 
सुत्रतकार्ृह सुरु झाले. अध्यि सौ. सीताबाई र्ार्र्ीळ. सेके्रटरी श्रीमती र्ांर्ाबाई र्ोखले. पत्रहली तीन वष े
र्ॉ. द्वारकाताई कमळाकर याांनी वैद्यकीय जबाबदारी ्वीकारली आत्रण ‘सीताबर्ी सुत्रतकार्ृह’ ही सां्था 
सुरु झाली. अशार् प्रकारे अनेकाांच्या सहकायातून सामानार्ीही जमवाजमवी झाली. 

 
्वीकारलेफया कायात कमलाताईांना उत्तरोत्तर यश त्रमळत रे्ले. त्याांच्या कायात भावाांर्ी सतत 

साथ होती. त्याांनाही भावाांरे् सांसार हे नेहमी आपलेर् घर वाटत होते. कमलाताईांच्या कायचिेिार्ा परीघ 
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मोठमोठा होत रे्ला. ‘सीताबर्ी सुत्रतकार्ृहा’र्ा ‘मातृसेवा सांघ’ झाला. ‘मातृसेवा सांघ’ अनेक अांर्ाांनी 
त्रव्तारू लार्ला. कमलाताईांरे् व्याप अत्रधकात्रधक वाढत र्ालले. तरी आपफया भावाांच्या सांसारात त्या 
आत्मीयतेने रु्ांतलेफया होत्या. सां्था त्रव्तारत असताना कमलाताईांर्ा र्ाललेला हा प्रवास त्याांच्या 
धाकट्या वात्रहनींच्या मुलाखतीत त्रदसून आला. या मुलाखतीत कमलाताईांरे् तेव्हारे् दैनांत्रदन जीवन, 
कायचपिती, ्वभावारे् कां र्ोरे त्रर्त्रित होतात. 

 
कमलाताईांच्या धाकट्या वात्रहनी सर्वतीबाई पुरुषोत्तम मोहनी आज आठ्याऐांशी वषाच्या आहेत. 

त्या साांर्तात, “पांधराव्या वषी मी लग्न होऊन घरात आले. कमलाताई माझ्यापेिा नाऊ वषांनी मोठ्या 
होत्या. आम्ही सवच जावा त्याांना यमुवन्सस म्हणत होतो. मी लग्न होऊन आले तेव्हा बर्ीवरर्ां सुत्रतकार्ृह सुरु 
झालां  होतां. कमलाताईांच्या पुढाकारानां माझ लग्न झालां . त्याांर्ा घरात बरार् दबदबा. त्या जे म्हणतील ते 
घरात झालर् पात्रहजे. त्या बहुतेक सूत्रतकार्ृहातर् असायच्या. जेवणाांसाठी घरी येत असत. त्या म्हणतील 
तेर् करण्याकरे् भावाांर्ा कल होता. 

 
माझ लग्नर् पहा. माझा रांर् काळा. इतराांना मी पसांत नव्हते. पण कमलाताईांमुले माझ लग्न झालां . 

सासूबाईसुध्दा त्याांर्ां ऐकायच्या. त्या त्रवधवा म्हणून त्याांर्ां मन जपलां  जात असे. 
 
माझ्या लग्नानांतर त्रवशषे प्रसांर्ी त्या घरी यायच्या. त्याांनी साांत्रर्तलां  की घरातफया सवांनी 

कायचक्रमाला जायर्ांर्. मर् कुणी काही बोलायर्ां नाही. घरात लग्न ठरलां , पाहुणे आले की त्या यायच्या. 
प्रवासाला जायर्ां असल की यायच्या. एकदा घरी आफया आत्रण मला म्हणाफया उमरावातीला जायर्ां. 
उम्रावातीला माझा मुलर्ा. मला वाटलां  त्याच्यासाठी हे घ्यावां ते घ्यावां मर् जावां. पण त्याांना कुठां एवढा 
वळे? र्ला वात्रहनी म्हटलां  की र्ला. रे्लांर् पात्रहजे. एकदा नात्रशकला आम्ही लग्नाला रे्लो. तेथून पढेु 
पुण्यातही रे्लो. त्याांना आणखीन पुढे जायर्ां होतां. त्याांच्या भावानां नकार त्रदला. त्या मला म्हणफया ‘र्ल’. 
नाही म्हणण्यार्ी माझी त्रहमांत नव्हती. कोकणात देवृख्ला त्यार्ां सुत्रतकार्ृह होतां. त्रतकर्ां जायर्ां होतां. 
कोफहापूर मार्े बसने आम्ही रे्लो होतो. प्रभाकर कोरर्ावकर आत्रण त्याांर्ी पत्नी कोफहापूरला राहणारे. ते 
रु्ळतेलारे् व्यापारी. देशभक्त शांकरराव देव त्याांच्याकरे् नेहमी यायरे्-जायरे्. त्या म्हणफया म्हणनू मी 
रे्ले. पण रे्फयावर बरां वाटलां . कोकणात हत्ररहरेर्श्रपयंत आम्ही जाऊन आलो. त्याांना प्रवासार्ी आवर् 
होती. मुलां  मोठी झाली तेव्हा मी कमलाताईबरोबर जायला लार्ले. सर्ळे एकि राहात असफयामुळे 
त्रसनेमाला जायर्ां असलां  तर कमलाताई आफयावर जायर्ां असां ठरायर्ां. “अयोध्येर्ा राजा”, “कुां कू”, 
“माणसू” हे त्रर्िपट तेव्हा आम्ही पाहत होतो. त्रर्िपटाांर्ी त्याांना त्रवशषे आवर् नव्हती. पुढे पढेु कमलाताई 
नाही आफया तरी आम्ही त्रर्िपटाला जायला लार्लो. त्रहराबाई बर्ोदेकराांच्या र्ाण्याला जायर्ां होतां. 
मुलाांना कमलाताईजवळ ठेवनू आम्ही र्ाण्याला रे्लो. असांही र्ालू असे. आमच्या सासूबाई सकाळी 
उठफया की बाहेर जायच्या, कुठे ते मात्रहत नसायर्ां. पण बहुतेकदा मातृसेवा सांघात जायच्या. आम्ही घरी 
वाट पाहत बसायर्ो आत्रण कोणीतरी साांर्ायर्ां त्या त्रतकरे् आहेत. कमलाताई आईला बजवायच्या असां 
काही करू नकोस. त्रनट घरी साांर्नू ये. त्या मला ‘अहो वात्रहनी’ म्हणायच्या. कारण मी लहान असले तरी 
त्याांरे् भाऊ मोठे होते. त्या म्हणत, खरां म्हणजे मला ‘ए वात्रहनी’ म्हणायला आवरे्ल, पण लोकाांना 
आवर्णार नाही, म्हणून ‘अहो वात्रहनी’ म्हणते आपली ! 

 
कमलाताईांर्ां पुढां असां झालां  की त्याांर्ा पत्ररवार वाढला. त्या आफया की सर्ळा पत्ररवार बरोबर ! 

त्या म्हणायच्या, ‘मी आता येतर् नाही’. आम्ही म्हणायर्ो, ‘असां कसां ? यायला हवां’. एकदा त्याांर्ा 
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वाढत्रदवस होता. त्या आफया आत्रण लरे्र् त्रनघाफया. पण त्याांना थाांबवलां . त्याांच्या सात आठ जणाांच्या 
पत्ररवारासकट आम्ही त्याांना जेवायला घातलां . त्याांना ते आवर्ायां. पण वरवर नको म्हणायच्या. आमर्ां 
एकि कुटुांब. सासूबाई असेपयंत म्हणजे माझ्या लग्नाला पांरे्र्ाळीस वष ेहोईपयंत आम्ही सवच जावा एकिर् 
राहत होतो. सासूबाई १९४७ मध्ये र्णेश र्तुथीला वारफया. घरात नवीन सुना आफया. आम्ही सवांनी त्रवर्ार 
करून वरे्ळां  राहाण्यार्ां ठरवलां . त्याप्रमाणे सवच भावाांर्ी त्रबऱ्हार्ां वरे्ळी झाली. कमलाताईांना हे मात्रहती 
नव्हतां. त्या आफया तेव्हा त्याांनी वरे्ळी त्रबऱ्हार्ां पत्रहली. मर् म्हणाफया, “मी आता घरी येणार नाही”. पण 
नेहमी येत असत. सासूबाईांच्या श्रािाला तर कसांही करून वळे काढतर् असत. घरी कोणी आजारी असलां  
की त्या येत असत. घरातलां  काहीतरी काम आपण केलर्ां पात्रहजे अशी त्याांर्ी भावना होती.पण त्याांना वळे 
होत नसे. मर् त्या म्हणायच्या “तुम्ही धान्सय घेऊन मातृसेवा सांघात या, घरून धान्सयारे् र्ब े घेऊन आम्ही 
जात होतो. मर् त्या ताांदूळ, र्हू आम्हाांला त्रनवरू् लार्ायच्य. त्यात त्याांना समाधान त्रमळत असे. हळूहळू ते 
बांद झालां . त्याांच्या व्यापात तेवढांही जमेना. मातृसेवा सांघार्ां नवां कें द्र सुरु व्हायर्ां असे तेव्हा त्याांरे् भाऊ 
यायरे्. आम्ही नेहमी जात नव्हतो. कधीतरी जात होतो. कमलाताईांना वार्नार्ी आवर् नव्हती. वतचमानपि 
तेवढां वार्ायच्या. मी माि ह. ना. आपटे, फर्के, खाांरे्कर, नाथमाधव सर्ळयाांर्ीर् पु्तकां  वार्ीत असे. 
लग्नानांतर माझ वार्न कमी झालां . कमलाताईर्ी लोकाांकरू्न काम करून घेण्यार्ी हातोटी त्रवलिण, 
नार्पूररे् सर्ळे र्ॉक्टर त्याांना मदत करायरे्”. 

 
नवयाच्या मृत्युनांतर त्याांर्ा सासरशी सांबांध पूणचपणे तुटला. ‘कमलाताई हो्पेट’ या नावाखेरीज 

सासररे् काहीर् त्याांना त्रमळाले नाही. ्वीकारलेफया कायातही कमलाताईांना उत्तरोत्तर यश त्रमळत रे्ले. 
त्यामुळे वैधव्य ही इष्टापत्तीर् ठरली. त्याांना आपफया अांर्च्या कतुचत्वारे् भान आले ते वैधव्यानांतरर्, कायाला 
त्रदशा त्रमळाफया त्याही त्यानांतरर्, अन्सयथा नवऱ्यार्ी व्यसने आत्रण सासुरवास सोसत तत्कालीन बहुसांख्य 
त्रस्त्रयाांप्रमाणे त्याही उांबरठ्याआतर् त्रखतपत राहण्यार्ी शक्यता होती. 

 
परांपरेर्ी र्ौकट मोर्ण्यार्ी भाषा कमलाताईांनी कधी उच्चारली नाही. पण आपफया कृतीने त्याांनी 

वळेोवळेी या र्ौकटीला िेद त्रदले. त्याांर्ा कतुचत्वार्ा आलेख उांर्ावत रे्लेला त्रदसतो. 
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मातृसेर्वा सघं 
 

कमलाताईांनी १९२१ मध्ये ्थापन केलेली ‘सीताबर्ी सुत्रतकार्ृह’ ही सा्ं था पुढे ‘मातृसेवा सांघ’ या 
नावाने बहरला आला. कायार्ा मूळ आधार्तांभ कमलाताई. त्याांना साथ वणेूताईांर्ी. पत्ररश्रम, त्रर्काटी, 
सेवाभाव, सर्ोटी हे त्याांरे् भाांर्वल होते. कमलाताई कृतीशील होत्या. त्या फारसे बोलत नसत असेर् 
बहुतेकजण साांर्तात. प्रारांभीच्या काळात ्वयांपाक करण्यापासून ते बाळांतपण करण्यापयंतर्ी सवच कामे 
कमलाताई करीत असत. कोणी पसेै देवो सकवा ना देवो सवांर्ी सोय अत्यांत आपुलकीने व त्रजव्हाळयाने त्या 
करीत रे्फया. त्याांच्या या त्रनः्वाथच सेवमुेळेर् सां्थेरे् व्याप प्रर्ांर् प्रमाणावर वाढत रे्ले. बर्ीवरच्या 
सूत्रतकार्ृहात त्रकतीतरी साधनाांर्ी उणीवर् होती. पण या मतै्रिणींच्या उत्साहाला सीमा नव्हती. त्याांनी 
वळेोवळेी काय केले नाही? बाळबाळांत्रतणीर्ी बर्दा्त त्रनट राहावी म्हणून झार्लोट, ्वयांपाकपाणी, 
बाजारहाट, वीज नसफयामुळे त्रदवाबत्ती अशी सर्ळी काम त्या करायच्या. त्रशवाय बाळांत्रतणींरे् पथ्यपाणी 
पाहावयारे् व इतके सवच करून दोन घास खाण्यासाठी माहेरी दुपारच्या उन्सहापावसात पोहोर्नू लरे्र् 
परतायरे्. कष्टाला खरां तर सीमा नव्हती पण या बायकाांनी त्रकतीतरी वष े सां्थेकरू्न कापदीकसुिा ना 
घेता काम केले. सुत्रतकार्ृह सुल््थतीला आणले. माहेरर्ी माणसे त्रवशषेतः भावजया र्ाांर्फया म्हणनू हे 
त्रबनबोभाट त्रनभले. माहेरघरातून जी धर्ोती त्रमळत त्यात समाधान होते. असे त्रकतीतरी वष ेर्ालले. 

 
कठीि आव्हान 
 

त्या काळात बाळांतपणे सरास रुग्णालयामध्ये होण्यार्ी प्रथा नव्हती. बहुतेक घरातील अनुभवी 
त्रस्त्रया सकवा सुईणी हे काम घरोघरी जाऊन करत असत. रुग्णालये बहुधा त्रि्ती त्रमशनर्ी असत. 
अर्लीनर्ली बाईर् रुग्णालयात बाळांतर्ृहापयंत नेली जात असे प्रत्रशिण नसताना केवळ अनुभवाच्या 
जोरावर जी बाळांतपणे केली जात त्यात काही धोके होते. श्रीमांताांच्या घरात प्रत्रशत्रित पत्ररर्ात्ररकाांनी जाऊन 
बाळांतपणे करण्यार्ी पित तुरळक सुरु झाली होती. परांतु त्या पत्ररर्ात्ररकाांना समाजात मनारे् ्थान 
नव्हते. अशा परील््थतीत सीताबर्ी सुत्रतकार्ृहाला आपले कायच करायरे् होते. घरापेिा सूत्रतकार्ृहात 
बाळांतपणां होणे सुरत्रित आत्रण योग्य आहे हे लोकाांना पटवनू द्यावयारे् आत्रण हे कायच करणे प्रत्रतत्रष्त आहे हे 
जाणवनू घ्यावयारे् असे हे दुहेरी कायच होते. प्रामात्रणकपणा, पत्ररश्रम, आत्मीयता या भाांर्वलाच्या जोरावर 
कायाला आरांभ झाला. 

 
कायाचा णर्वस्तार 
 

पत्रहफया वषी सूत्रतकार्ृहात सदतीस बाळांतपणां झाली. तीन बाळांतपणां धमाथच. र्ौतीस बाळांतपणां 
 केवळ पार् रुपये फी घेऊन करण्यात आली. र्ॉ. द्वारकाबाई कमळाकर याांनी अनेक प्रकारे मदत 

केली. १९२१ मध्ये नार्पूरला बलवांत सांर्ीत मांर्ळींर्ा मुक्काम असताना ‘वीर त्रवर्ांबन’ या नाटकाच्या एका 
प्रयोर्ारे् उत्पन्न त्रमळवनू त्रदले. त्याप्रसांर्ी र्ॉ. कमळाकर व सीताबाई र्ार्र्ीळ याांनी ्वतः त्रतत्रकटे 
खपवण्यारे् काम केले. अत्यांत काटकसरीने सां्थेर्ा कारभार सुरु होता. महत्वार्ी घटना म्हणजे ‘इांत्रर्यन 
त्रवमेन्सस मेर्ीकल सरव्हीस’ मधील वत्ररष् अत्रधकारी र्ॉ. त्रमस बालफोर याांनी पत्रहफया वषी सां्थेला भेट 
त्रदली. सां्थेच्या कायासांबांधी समाधान व्यक्त केले व त्रदल्ली येथील लेर्ी रे्म्सफर्च ऑल इांर्ीया मटॅर्षनटी व 
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र्ाइफर् वलेफेअर लीर्च्या वार्षषक सभेत नार्पूरर्ी ‘अनुकरणीय सां्था’ म्हणून त्याांनी सुत्रतकार्ृहार्ा 
र्ौरवपूणच उल्लखे केला. पत्रहले वषच उत्साहात सांपले. 

 
दुसऱ्या वषी बाळांत्रतणींर्ी सांख्या सदतीस वरून एकुणसत्तरवर रे्ली. कामालाताईरे् धोरण घरी 

बाळांतपणासाठी जाण्यारे् नव्हते. परांतु एकां दर सामात्रजक पत्ररल््थती व सां्थेर्ी आर्षथक परील््थती लिात 
घेऊन यावषी धोरण थोरे् बदलण्यात आले. सां्थेतफे घरी बाळांतपण करण्यासाठीही पत्ररर्ात्ररका 
पाठवण्यारे् ठरले. सा्ं थेर्ी साांपत्रत्तक ल््थती होती तशीर् होती. पत्रहफया वषी नाटकार्ा प्रयोर् 
त्रमलाफयामुळेर् रक्कम त्रशलकीत टाकता आली. पण त्यात भर तक्ता आली नाही. लक्ष्मीबाई र्ार्र्ीळ, 
लक्ष्मीबाई केळकर व जानकीबाई काळे याांनी घरोघरी जाऊन वर्चणी र्ोळा करण्यारे् काम त्रनयत्रमत व 
दितेने सां्थेर्ा वषार्ा खर्च कसाबसा त्रनघाला. आर्षथक पत्ररल््थती बेतार्ी होती तरी सुत्रतकार्ृहाने सवांरे् 
लि वधूेन घेतले होते. लोकत्रप्रयता वाढू लार्ली होती. 

 
त्रतसया वषी वधा, अकोला येथून व जवळपासच्या खेड्याांतून बाळांत्रतणी येऊ लार्फया. 

सुत्रतकार्ृहार्ी कीती वाढत र्ालली. तसे रेर्क्रॉस सोसायटीकरू्न एक हजार रुपये सां्थेस त्रमळाले. 
सीताबर्ीवरील एका सहकारी सां्थेने ‘सत्वपरीिा’ नाटकार्ा प्रयोर् करून सुमारे सातश े रुपये सां्थेस 
त्रमळवनू त्रदले. श्री. बाबुराव पातुरकर याांनी सुत्रतकार्ृहातून सुत्रतकाांना घरोघरी पोर्वण्यासाठी मोटारर्ार्ी 
देऊ केली. नार्पूर नर्रपात्रलका सत्रमतीने पाणी व सफाईवरील कर माफ करून सवच धमांच्या व जातींच्या 
त्रस्त्रयाांना सुत्रतकार्ृहात घेतफयास दोन अांथरूणाांर्ा खर्च आम्ही देऊ असे आर्श्ासन त्रदले. ही अट अथातर् 
आर् आली नाही. या वषात पन्नास –शांभर रुपयाांच्या काही व्यल्क्तर्त देणग्याही त्रमळाफया. र्ॉ. द्वारकाबाई 
कमळाकर याांनी शब्द त्रदफयाप्रमाणे तीन वष े आपली जबाबदारी साांभाळली. २५ सप्टेंबर १९२४ पासून 
सां्थेच्या कामातून त्या त्रनवृत्त झाफया. त्या नांतर वओद्याकीय जबाबदारी र्ॉ. श्री. ना. भा. खरे याांनी 
्वीकारली. ते त्रवनावतेन काम करत असत. सुत्रतकार्ृहारे् काम आता जवळजवळ दुपटीने वाढले. 
सुत्रतकार्ृहास ्थात्रयत्व येण्याकत्ररता र्ालकाांनी १३ मार्च रोजी सोसायटी रत्रज्रशेन ॲक्ट अन्सवये ही 
सां्था परोपकारी सां्था म्हणून नोंदत्रवली. सां्था र्ालवण्याकरता उदे्दशपि व त्रनत्यां तयार केले. या 
त्रनयमान्सवये त्रजरे् मात्रसक उत्पन्न तीस रुपयेपयंत आहे त्रतरे् बाळांतपण मोफत कराव.े मात्रसक उत्पन्न तीस 
रु. ते दीर्श ेरु. पयंत असणाऱ्या सुत्रतकेस दहा रुपये शुफक आकाराव ेअसे ठरले. त्रर्सेंबर १९२४ पासून 
श्रीमती र्ांर्ाबाई र्ोखले याांना सुत्रतकार्ृहाच्या जारे्साठी दरमहा पांर्वीस रुपये भारे् देण्यास सुरुवात 
क्झाली. या वषार्ी महत्वार्ी घटना म्हणजे र्ॉ. इांत्रदराबाई त्रनयोर्ी सां्थेत आफया. 

 
सां्थेर्ा व्याप वाढू लार्ला. र्ोखले याांर्ी जार्ा अपुरी परू् लार्ली. सां्थेर्ी ्वतःर्ी इमारत 

असावी अशी जरुरी वाटू लार्ली. इमारतीकात्ररता जार्ा त्रमळवणे, त्रनधी र्ोळा करणे, बाांधकाम सुरु 
झाफयानांतर कामावर देखरेख करणे इ. कामाांसाठी एक सत्रमती नेमण्यात आली व त्या दृष्टीने काम सुरु 
झाले. सरकारकरू्न भखूांर् त्रमळवण्यारे् प्रयत्न सुरु झाले. 

 
सां्थेला आता त्रनरत्रनराळया प्रकाररे् साहाय्य उ्फुतचपणे त्रमळू लार्ले. कोणी भाांर्ी त्रदली. कोणी 

बांब त्रदले. कोणी त्रशवणारे् यांि त्रदले. नर्रपात्रलकेकरू्न उपकरणे, सामानसुमान त्रमळाले. वीस 
रुपयाांपासून दोन हजाररुपयाांपयंत रोख रकमेच्या अनेक देणग्या त्रमळाफया. आर्ायच सर प्रफुल्लर्ांद्र राय, 
लेर्ी व त्रमस बटलर )र्व्हनचर याांच्या पत्नी व कन्सया( सां्थेला भेटी देऊन रे्ले. आता कामालाताईना 
त्रवर्श्ास आला. कायचकत्यांना हुरूप वाटू लार्ला. 



 अनुक्रमणिका 

न्सयायमूती र्ॉ. त्रनयोर्ी याांच्या मनात एका नव्या कफपनेन आकार घेतला- सुत्रतकाशास्त्राच्या 
परीिेकत्ररता त्रवद्यार्षथनी तयार करून त्याांना सी. पी. मेत्रर्कल एक्झात्रमनेशन बोर्ाच्या सुत्रतकाशास्त्राच्या 
परीिेला बसवाव.े १९२६ पासून र्ॉ. त्रनयोर्ींनी या उपक्रमास सुरुवात केली. पत्रहली दोन वष ेही परीिा 
खासर्ी र्ॉक्टराांकरू्न घेतली रे्ली. परांतु १९२८ पासून सरकारी मान्सयता त्रमळाली. त्या वषी परीिेस एकूण 
तीन त्रवद्यार्षथनी पाठत्रवफया. पुढे दरवषी त्रवद्यार्षथनींर्ी सांख्या वाढत रे्ली. 

 
१९२८ मध्ये त्रवकृतीत्रर्त्रकत्सा शाखा )पॅथॉलॉांजी युत्रनट( सुरु झाली. १९५२ मध्ये कुटुांबत्रनयोजन 

कें द्र सुरु झाले. १९६६ मध्ये ि त्रकरण त्रवभार् सुरु झाला. १९६७ मध्ये रक्तपेढी सुरु केली. पाठोपाठ 
औषधाांरे् ड्रर् ्टोअरही सुरु केले. १९७३ मध्ये अपुणचकाल अभचक )Premature baby( त्रवभार् सुरु झाला. 
 
शाखा 
 

बर्ी त्रवभार् सां्थेच्या कायास अपुरा वाटू लार्ला. शाखा काढावी असे व्यव्थापक मांर्ळास वाटू 
लार्ले. त्याप्रमाणे पत्रहली शाखा नार्पूरच्या महाल या भार्ात सुरु झाली. शाखेरे् व्यव्थापन अथातर् 
कमलताईांकरे् होते. श्रीमती र्ांर्ाबाई र्ोखले याांना वळे नसफयामुळे त्याांनी आपफया पदार्ा राजीनामा 
त्रदला. मर् सत्रर्वारे् कामही कमलाताईांकरे् आले. सा्ं थेर्ा त्रव्तार उत्साहवधचक होता. तरी आर्षथक 
ल््थती पाय मारे् खेर्ू शकणार होती. देणग्या, वर्चणी, शुफकारे् पैसे यातून सां्थेर्ा खर्च जेमतेम र्ाले. 
र्ॉक्टराांर्ा सल्ला व मदत त्रवनामुफय त्रमळत असे. परांतु धमाथच बाळांतपणेही पुष्कळ होत असत. जमा व खर्च 
कसाबसा होई. त्रशलकेत काही पर्त नसे. देणग्या वरे्वरे्ळया ्वरुपात होत्या. १९२८ साली श्रीमांत 
लक्ष्मणराव देशमुख याांनी इमारत त्रनधीसदोन हजार रुपये देऊन र्ोरिणसा्ं थेमाफच त रोज दीर् शरे दुध 
देण्यार्ी सोय केली. र्ांर्ाबाई र्ोखल याांच्या घरार्ी जार्ा अपुरी परू् लार्फयामुळे १ मे १९२९ रोजी मोदी 
लाईन नां. १ मारे् श्री. नारायण भटजी वझलवार याांच्या घरात बर्ी सुत्रतकार्ृह हलवण्यात आले. सां्थेला 
्वतःर्ी जार्ा हवी यासाठीही सतत प्रयत्न सुरु होते. इमारत त्रनधी वरे्ळा काढला व त्यासाठी देणग्या 
मार्णे सुरु केले. शहरात ज्या त्रठकाणी आज महाल शाखा आहे तो वाद त्रवकावयास त्रनघाला होता. तो वाद 
महाल शाखेकत्ररता खरेदी केले व तेथेही सुत्रतकार्हृ र्ालू केले. जा्त सुत्रतकाांर्ी सोय झाली. 
त्रवद्यार्षथनींच्या राहण्यार्ी व त्रशकवण्यार्ी जारे्च्या दृष्टीने सोय झाली. महाल शाखा मार्ून ्थापन होऊन 
्वतःर्ी जार्ा त्रमळाफयामुळे वाढू लार्ली. सुत्रतकाांर्ी सांख्याही वाढली. १९३२-३३ या वषी सुत्रतकार्ृहाच्या 
दोन्सही शाखा त्रमळून ६५८ बाळांतपणे झाली. त्यातील १०२ बाळांतपणे त्रवनामूफय केली रे्ली. खर्च वाढत 
र्ालला. नर्रपात्रलका सत्रमतीतफे दरवषी काहींना काही मदत व्हावी म्हणून सा्ं था अजच करतर् होती. कर 
माफ व्हावते, उपकरणे, फर्षनर्र वर्ैरे उपयुक्त व्तू त्रमळाव्यात, र्रीब सुत्रतकाांच्या खर्ासाठी तरी मदत 
नर्रपात्रलकेने द्यावी, यासाठी सां्था नर्रपात्रलकेकरे् सतत टुमणे लावत असे. नर्रपात्रलका सत्रमतीने २७ 
ऑक्टोबर १९२८ रोजी ठराव क्र. ४६ सांमत केला की, सुत्रतकार्ृहास वार्षषक रक्कम रु. ४००/- द्यावी, ती 
१९२६ पासून मांजूर केली रे्ली. रु. ४००/- रक्कम अर्दीर् अपुरी होती. तथात्रप त्रमळेल ते घेऊन 
अत्रधकासाठी झर्र्णे र्ालू ठेवणे आवशयक होते. 

 
ना. र्व्हनचर बटलर साहेबाांकरू्न दरवषी ना मार्ता अर्ीर्श े रुपये येत असत पण पुढे दीर्श े

रुपयेर् त्रमळू लार्ले. १९३२-३३ अखेर सां्थेला सुमारे रु. ३, ०००/- कजच झाले. 
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सां्थेला कायचकत्यांर्ी माि कधीर् वान नव्हती. र्ॉ. सौ. इांत्रदराबाई त्रनयोर्ी याांनी सां्थेच्या कमाल 
्वतःला वाहून घेतले होते. कठीण बाळांतपण करणे, लहानमोठ्या शस्त्रत्रक्रया करणे व पत्ररर्ात्ररकाांना 
त्रशकवनू त्याांना परीिेसाठी तयार करणे ही सवच कामे आपला सांसार साांभाळून त्या काहीही मोबदला ना 
घेता करत असत. र्ॉ.त्रवष्णू र्ांर्ाधर पाांरे् हेही मोबदला ना घेता महाल सुत्रतकार्ृहास रोज भेट देत असत. 
र्ॉ. ना. मा. खरे, र्ॉ. ला. वा. पराांजपे, र्ॉ. मनोहरपांत पटवधचन, र्ॉ. हरदास, र्ॉ. र्याप्रसाद, र्ॉ. 
मार्षटन, र्ॉ.हॉर्, र्ॉ. त्रशरळी ह्याांर्ीही वळेोवळेी मदत होई. सी. पी. मेत्रर्कल एक्झॅत्रमनेशन बोर्ाच्या 
परीिेत दर सहा मत्रहन्सयाांनी सहा-सात मुली पाठत्रवणे सुरूर् होते. 

 
२ ऑक्टोबर १९३३ रोजी क्तुरबा र्ाांधी याांनी जेव्हा सुत्रतकार्ृहास भेट त्रदली त्यावळेी त्याांनी 

शरेेबुकात खालीलप्रमाणे शरेा त्रदला- 
 

‘इस सुत्रतकार्हृ को देखकर मैं बहुत खुश हुई. इसमे हत्ररजन त्रस्त्रयों को भी प्रवशे हैं, यहाँ जो कपर्ा 
काम मी लय जाता है वाह शुध्द खादी का ही हो ऐसी मेरी इच्िा है | लोर्ों ने इस उपयुक्त सां्था को हर 
तरह से मदद देणी र्ात्रहये |” 

 
क्तुरबा र्ाांधींच्या भेटीनांतर सां्थेमध्ये खादीर्ा अत्रधकात्रधक वापर होऊ लार्ला त्रवद्यार्षथनी, 

पत्ररर्ात्ररका व सा्ं थेत राहणारी इतर मांर्ळी बहुताांशी खादीर् वापरु लार्ली. सां्था जणू काही कॉांगे्रसरे् 
एक अांर् आहे असा समाज सरकारी अत्रधकाऱ्याांत आत्रण लोकाांत त्रनमाण झाला. त्यार्ा सां्त्य्हेला िासही 
झाला. त्रवशषेतः महात्मा र्ाांधींच्या १९३० पासूनच्या सत्याग्रहात र्ळवळीत व पुढे १९४२ नांतर सां्थेवर 
पोत्रलसाांर्ी कर्क नजर असे. एक दोन वळेा सां्थेर्ी झर्तीही घेण्यात आली. 

 
१९३७ पासून ‘मध्यप्राांत व वऱ्हार्’ रे् सरकार कॉांगे्रस सरकार होते. मुख्य मांिी पां. रत्रवशांकर शुफक 

होते. द्वारकाप्रसाद त्रमश्र हे दुय्यम मांिी होते. कामालाताईांरे् बांधू नानासाहेब मोहनी सरकारी नोकरीत 
Deputy director of Public Instruction या हुद्द्यावर होते. त्याांर्ा मांत्र्याशी आत्रण वत्ररष् अत्रधकाऱ्याांशी 
सहज सांबांध येत असे. त्यामुळे कमलाताईांच्या सेवाभावी कायार्ी मात्रहती सरकार दरबारी आपोआपर् 
झाली होती. त्याांना मदत करण्याकरे् अनेकाांर्ा काळ होता. अनेक सरकारी अत्रधकारी सां्थेस भेट देऊन 
कौतुक करून जात. 

 
१९३७ पासून नार्पूरच्या पलीकरे् जाण्यार्ा प्रयत्न सुरु झाला. 
 
एक शाखा रुजते आहे म्हणफयावर शाखा व्धाव्ण्यास उत्साह वाटू लार्ला. भोवतालरे् र्ाांधीजींनी 

त्रनमाण केलेले वातावरण असे होते की, कोणीही सांवदेानािम व्यक्तीस आपण या समाजासाठी, राष्रसाठी 
काहीतरी कराव ेअशी इच्िा होत असे. कोणी सत्याग्रहार्ी वात धरली, कोणी र्रख्यावर सुत काढण्यारे् 
व्रत ्वीकारले. काही बॉम्ब करण्यात रु्ांतले. कमलाताई सूत्रतकार्ृहात-स्त्री जीवनाच्या मुलभतू र्रजेत, 
्वतःरे् कायचिेि सापर्ले. परांपरेर्ा अांधार दूर करून प्रकाशाकरे् येणाऱ्या समाजाला प्रत्येक िेिात 
शास्त्रीय ज्ञानार्ी, अद्ययावत प्रत्रशिणार्ी आवशयकता भासू लार्ली होती. म्हणूनर् कमलाताईच्या कायारे् 
महत्व पटू लार्ले होते. भांर्ारा व अवी येथे १९३८ मध्ये शाखा सुरु झाफया. पसारा वाढत होता. जबलपूर 
)१९४१( सहर्णघाट)१९४४( आरमोरी, ब्रम्हपुरी, त्रवलासपूर, वरोर्ा)१९४५(, र्ाांदूर )१९५१( 

 
कुऱ्हा )१९५२( अमरावती )१९५४( अकोला)१९५७( येथे सां्थेच्या शाखा सुरु झाफया. 
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कमलाताईांनी अनेक प्रकारे माणसे जोर्ली. दा्यत्वार्ा यल्त्कां त्रर्तही्पशच नसलेला सेवाभाव 
त्याांच्या त्रठकाणी होत. त्याांच्या नात्यातफया शरयू धोिे वधा येथील एक महत्वार्ी आठवण साांर्तात. “पू. 
बापू त्यावळेी काही त्रदवसाांसाठी आश्रमात आले होते. त्याांच्या बरोबर आलेफया त्याांच्या कायचवाह, 
त्रशष्यामीराबाई या त्रहवतापान आजारी पर्फया. त्याांर्ी शुश्रुषा भार्ोिी पत्ररर्ात्ररका आणून करणे श्री. 
जमनालालजींना योग्य वाटेना. काय व्यव्था करावी असा प्रशन त्याांना पर्ला आत्रण एकदम यमुताइर्ी 
)कमलाताईांर्ी( आठवण झाली. बोलावफयाबरोबरयमुताई आफया. आमच्या घरी उतरफया. आमर्ी 
आश्रमीय साधी राहणी त्याांना फार आवर्ली, हे बघून माझा जीव भाांड्यात पर्ला. 

 
तेव्हा त्या पहाटेर् उठून, थांर् पाण्यने अांघोळ करत. नांतर आसनां, नम्कार घालून रामरिा 

म्हणत. थोर्ां दुध घेत. हे सवच करुन सकाळी सारे्सह-सात वाजता यता मीराबाईच्या सेवा-शुश्रुषेला जात. 
नांतर जेवायला अकरा सारे्अकराला येत. आमच्याकरे् अर्दी सांर्ास सफाईपासून सवचर् ्वावलां बन 
असफयाने त्याांच्या व्रताांर्ा कधी प्रशन पर्ला नाही. पण एकादशीला त्या पाणीसुिा ना घेता काम करताना 
पाहून जीव कासावीस होत असे. 

 
मीराबाईर्ी शुश्रुषा, पथ्यपाणी त्याांनी इतक्या तन्समयतेने केले की जमनालाल अर्दी समाधान 

पावले. खुद्द त्रमराबाईही प्रभात्रवत झाफया. दुसया कुणी काही केलेले त्याांना आवरे्नासेर् झाले. एकीकरे् 
याांना माझ कमोर् साफ करण्यापासून सवच करावां लार्तां. हव बघून मीराबाईना सांकोर्ही होई. पण यमुताई 
कपरे् धुणां, ्पांज करणां, पथ्यार्ांखाऊ घालणां वर्ैरे सवच कामे जातीने करणेर् पसांत करीत. कपाळावर एक 
आठी न उमटवीत त्रनरलसपणे केलेली ही सेवा बघून सवांनार् त्याांच्यात्रवषयी आदर वाटू लार्ला. 

 
 फुरसतीच्या वळेात त्या आश्रमात कोणकोणते उपक्रम र्ालतात या बाबतही जाणनू घेत होत्या. 

नार्पूरला त्याांरे् सुत्रतकार्ृह तेव्हा सुरु झाले होते. यमुताईच्या र्ैरहजेरीत ते वणेतूाईांनी साांभाळले असाव.े 
 
यमुताई परत नार्पुरला जायला त्रनघाफया तेव्हार्ा प्रसांर् मोठा पे्ररणादायी आहे. श्री.जमनालालनी 

त्याांना त्रवर्ारलां  की, मी तुम्हाला काय देऊ? हे ऐकून यमुताईना दुखः झाले. नम्कार करून त्या त्याांना 
म्हणाफया, “तुम्ही मला सेवरे्ी सांधी त्रदलीत तीर् फार मोठी देणर्ी आहे. मीर् तुम्हाला त्या बद्दल धन्सयवाद 
देते. तुम्हाला पुन्सहा जरूर पर्फयास मला हक्काने बोलवा व पुढे मारे् वध्यात सुत्रतकार्ृह काढा. म्हनजे 
कायचकत्यांना उपयोर् होईल”. 

 
जमनालालइ या अनुभवाने भारावले. यमुताईांरे् बजाज घराण्याशी जे आत्मीयतेरे् सांबांध जुळले ते 

कायमरे्. 
 
पुढे वधा येथे सुत्रतकार्ृहार्ी शाखा त्रनघाली. तेव्हा जमनालालजी बजाज हे त्या र्हृार्ा महत्वार्ा 

आधार्तांभ झाले. 
 
कमलाताईरे् लि र्ौफेर असे. आपफया सां्थेत त्रशकण्यासाठी, नोकरीसाठी सकवा अन्सय कारणाांनी 

आलेफया मुलींवर त्या पे्रम करीत. माया करीत त्यार्प्रमाणे त्याांना काटेकोर वार्ण्यार्ी त्रश्तही लावीत. 
शाांताबाई र्णोरकर त्रलत्रहतात, “एकदा सकाळी दहा वाजता त्रशरा, फोर्णीच्या लाह्या करायच्या होत्या. 
त्रजच्याकरे् कामार्ी पाळी होती त्रतने आधी शरे्र्ी पेटवली. मर् लाह्या आण, तूप आण सुरु केले. त्या 
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अवधीत शरे्र्ी फुलून कोळसे वाया जाऊ लार्ले. कमलाताईांनी ते पत्रहले व शरे्र्ी त्रवझवनू त्या त्रनघनू 
रे्फया. समान घेऊन ती मुलर्ी आली व ओररू् लार्ली, ‘कुणी खोर्साळपणा केला? आता शरे्र्ी पेटवनू 
मर् लाह्या केफया तर त्रकती उशीर होईल? कमलाताई रार्ावतील’. हे कमलाताई ऐकतर् होत्या. त्या 
आफया व म्हणाफया, ‘मीर् त्रवझवली. त्रकती कोळसे वाया जातात. प्रत्येक त्रठकाणी काटकसर हवी. आधी 
सवच तयारी करून तरर् फायदा होतो’. तत्व साधे पण जीवनाला वळण लावण्यात उपयोर्ी पर्णारे. 

 
आपफयाकरे् त्रवद्यार्षथनी घरदार सोरू्न येतात, त्याांना दार सणाला र्ोर् हव े म्हणनू कमलाताई 

त्रर्रोट्याांपासून सवच पदाथच करीत. ही मातृपे्रमार्ी भावना होती. पण त्यातही काही वाया जाता कामा नये ही 
दृष्टी असे. एकदा शवेयाांर्ी खीर खूप केली पण ती नासली. कमलाताईनी फेकून न देता ती आटवली, खवा 
घालून वड्या कराव्या अशा वाड्या केफया, दुसऱ्या त्रदवशी सवांनी आवर्ीने खाफफया. या काटकसरीतूनर् 
मातृसेवा सांघ त्रनमाण झाला”. 

 
ही काटकसर त्रनत्यार्ी होती आत्रण ती सवचर् त्रठकाणी होती. 
 
सीताबर्ी सुत्रतकार्ृहार्ा रजत महोत्सव १९४७ साली झाला आत्रण त्यार् सुमारास दत्तोपांत उफच  

नाना मोहनींनी सा्ं थेच्या कामािास घेण्यात सुरुवात केली. इमारतीसाठी र्ार लाख रुपये उभे करायरे् 
होते. एका उद्योर्पतीकरू्न देणर्ी त्रमळवण्यासाठी नाना कमलाताईांना घेऊन मुांबईला रे्ले. या प्रवासात 
कमलताईांर्ी कायचपिती नानाांना कळली. नानाांर्ा प्रवास पूवी पत्रहफया वर्ार्ा असे. बरोबर उपसांर्ालकाांन 
लवाजमा. आता प्रवास त्रतसऱ्या वर्ार्ा. ्वतःरे् सामान हातात घेऊन जायरे्. टाांर्ा आत्रण हमाली या 
बाबतीत काम्लातैर्ी आत्यांत्रतक काटकसर. जेवायर्ा खर्च भरपूर. कारण कायचकत्यांच्या अांर्ी शक्ती यावी. 

 
त्रदल्लीत राहणाऱ्या र्ांपाताई वऱ्हार्पाांरे्ही आपफया आत्याच्या काटकसरी ्वभावार्ी आठवण 

साांर्तात. 
 
“कधी कधी यमुताई एकटीर् त्रदल्लीला यायर्ी. आर्ाऊ सुर्ाना नसायर्ी. आली की ्टेशनवरुन 

फोन करायर्ी. ‘नोकराला सायकलवर मला घ्यायला पाठव’ मी कारघेऊन येते म्हटले तर त्रतरे् म्हणणे 
एकटीसाठी र्ार्ीरे् पेरोल खर्च करायर्ी र्रज नाही. नोकराबरोबर सायकलच्या मार्च्या सीट वर बसून 
ती घरी येत असे”. 

 
्वयांसेवी सां्थेसामोररे् सर्ळयात मोठे आव्हान कोणते अईल तर ते म्हणजे कायचिम माणूस तयार 

करणे. पैसा उभा करण्याइतकेर् ते कठीण असते. परांतु कमलाताईांना ते जमले होते. कमलाताईांनी 
आपफयासारख्या अनेक कायचकत्याही तयार केफया होत्या. र्ॉ. कमला जोशी म्हणतात. “नार्पूरला कोणी 
दोघी महाराष्रीय पत्ररर्ात्ररका एक प्रसूत्रतर्ृह र्ालत्रवतात आत्रण तेथील व्यव्था अर्दी घररु्ती 
वातावरणार्ी पण र्ाांर्ली आहे असे ऐकले होते. ह्या प्रसूतीर्हृार्ी केलेली काही सरकारी व्यक्तींना व 
र्ॉक्टराांना खपत नसे. त्या कालच्या दर्ा हॉल््पटलच्या अधीिक र्ॉ. मेनेत्रझस होत्या. त्याांना 
सुतीकार्ृहार्ी सटर्ल करण्यात रस होता. शरे्ावला त्रस्त्रयाांच्या दवाखान्सयात एका त्रनष्णात स्त्री र्ॉक्टरच्या, 
र्ॉक्टर लोबोंच्या हाताखाली मी आकाां करीत असे. र्ॉ.लोबो नसेसच्या ए. एन. एम. च्या परीिेसाठी 
परीिक म्हणून येत असत. ए. एन. एम. च्या सीताबर्ी सूत्रतकार्हृातून त्रवद्यार्षथनी बसत असत. परीिा 
घेऊन आफयावर सूत्रतकार्हृातील त्रवद्यार्षथनींबद्दल बोलणी त्रनघत. “सूत्रतकार्ृहाच्या नसेसना डे्रस करता 
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येत नाही. नऊवारी सार्ी नेसूनर् येतात. त्याांना इांल्ग्लश येत नाही. आम्हाांला प्रशन त्रवर्ारताना पांर्ाईत 
होते”. वर्ैरे नेहमी म्हणत. मी नार्पूरला मातृसेवा सांघात लार्ले तेव्हा शाांताबाई लोणकर, ताराबाई 
पराांजपे, द्वारकाताई ठाकूर, सरलाबाई र्लर्ले याांच्यासारख्या पत्ररर्ात्ररका कामाला होत्या. त्याांना जरी 
इांल्ग्लश येत नव्हतां तरी कमला ह्या सवच अत्रत प्रामात्रणक, कष्टाळू व साध्या राहाणीच्या होत्या. नवीन 
कोणतीही र्ोष्ट त्रशकायला त्या तयार असत. प्रत्येक केस करे् त्या ्वतः जातीने लि देत असत. हळुवार 
बोलून पेशांटर्ा पूणच त्रवर्श्ास सांपादन करत असत. पेशांटला या सेत्रवकाांच्या ताब्यात सुरत्रित वाटत असे. 
ऑपरेशनने अथवा इांजेक्शनने बाळांतपण करण्यार्ी सोय नसफयामुळे सवच प्रसूती आपोआप 
नैसर्षर्करीत्याझाली पात्रहजे यासाठी त्या सतत त्रर्काटीने पेशांटच्या जवळ राहून त्याांरे् मनोधैयच वाढवत 
असत. त्या हे त्रनत्रितर्कमलाताई आत्रण वणेूताईांकरू्न त्रशकफया. त्या दोघींरे् आदशच सतत त्याांच्यासमोर 
होते. कारण त्या वळेेस त्रस्टर, टु्यटर, मेरन वर्ैरेसवच त्रमळून कमलाताई व वणेूताई होत्या”. 

 

परोपकारी ्वभाव, त्यार्ातली सहजता आत्रण आत्यांत्रतक कतचव्यदिता याांमुळे कमलाताईांत्रवषयी 
भोवताली आदरभाव त्रनमाण होत होता आत्रण त्याांर्ा वर्कही वाटत होता. कायच करण्यसाठी भोवताली 
माणसे जमत होती. या सांदभात सांताबाई र्णोरकरयाांनी साांत्रर्तलेला, त्या काळात घर्लेला एक प्रसांर् 
बोलका आहे. “मी ड्यूटीवर होते. सवच खाता बाळांत्रतणींनी भरफया होत्या. त्याांत एक बाळांत होऊ घातलेली 
र्रोदर स्त्रीआली. एकही बरे् त्ररकामा नव्हता म्हणून आम्ही अकराव्या त्रदवशी घरी जाणाया बाळांत्रतणीला 
शिेेर्र्ी करून खाली र्ादीवर झोपवले व त्रतच्या खाटेवर त्या नवीन बाईला झोपवले. नेमके कमलाताईांनी 
फेरी मारली तेव्हा हे पत्रहले व सवांना बोलावनू कर्क सवाल केला, ‘खाट नव्हती तर माझी खाट न्सयायर्ी 
होती. आजर् काही कमलाताई मेफया नाहीत.’ अजूनही त्याांर्ी रार्ावलेली मूती त्रदसते. पण त्या रार्ामारे् 
त्या रोग्याबद्दल त्रनताांत सहानुभतूी व पे्रम होते.” 

 

श्री. बी. जी. ओक याांनी त्रलत्रहलेली आठवण हृद्द्य आहे. नार्पूरला १९६५ मध्ये ते त्रर्टॅर्मेंट ऑफ 
रेटीनारे् रुग्ण होते. दृष्टी राहते का जाते हा भयाण प्रशन. नेित्रवशारद र्ॉ. पावा त्याांच्या र्ोळयाांर्ी तपासणी 
करणार होते. पण र्ॉ. पावा एका महत्वाच्या शस्त्रत्रक्रयेसाठी मद्रासहून सरळ त्रदल्लीला त्रवमानाने जाणार असे 
कळले. श्री. ओक कमालीरे् त्रनराश झाले. तत्याांच्या अांर्ावरून हात त्रफरवत एक वृि स्त्री त्याांना म्हणाली, 
“हळूहळू सवच ठीक होईल.” त्याांच्या तोंरू्न अत्रतशय कर्वट, उमचट शब्द बाहेर पर्ले. “म्हणणां सोप!माझ्या 
समोर काळोख पसरलाय. माझ्या आयुष्याला आता अथच नाही.” 

 
ते ऐकून कमलाताई म्हणाफया, “पन्नास वषापूवी एका मुलीला असांर्वाटलां  होतां. ती ब्राम्हण 

बालत्रवधवा होती. परांतु त्रतच्या बांधूनी प्रोत्साहन त्रदलां . मुलर्ी नत्रसंर् त्रशकली. सार जर् त्रतनां ्वतःर् 
मानलां . हळूहळू तीला त्रतच्या त्रवर्ाराांच्या इतर त्रस्त्रया त्रमळाफया. मातृसेवा सांघ ्थापन झाला. ती मुलर्ी 
म्हणजे मी. जेव्हा आपफयाला सवच बाजूांनी पत्ररल््थती घेरून तेव्हा ईर्श्र हळूर् एक र्ोर दरवाजा उघरू्न 
देतो. हा माझा अनुभव आहे.” हे ऐकून श्री. ओक शरसमदे झाले. 

 
इतक्यात तारेने बातमी कळली की हवामानातील त्रबघार्ामुळे त्रदल्लीर्ी सवच उड्डाणे रद्द झाली 

आहेत. र्ॉ. पावा हे जी. टी. एक््पे्रसने त्रदल्लीला जाणार आहेत. त्याांनी श्री. ओकयाांना तपासणीसाठी 
नार्पूर ्टेशनवर बोलावले. देवाने र्ोर दरवाजाउघर्ला. पण पूणचपणे नाही उघर्ला. श्री. ओकयाांच्या पुढे 
प्रशन होता. जी. टी. एक््पे्रस नार्पूर ्टेशनात फक्त वीस त्रमत्रनटे थाांबते. कसां जमणार सर्ळां? पण 
कमलाताईांनीपुढर्ा प्रशन सोर्त्रवला. त्या म्हणाफया की रेफवमेांिी लालबहादूर शास्त्री मातृसेवा सांघ पाहून 
खुश झाले होते आत्रण कोणत्याही दोन र्ोष्टी मार्ा म्हणाले होते. कमलाताईनी तेव्हा एकर् र्ोष्ट मात्रर्तली 
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होती. कुठच्याही अर्र्णीतफया स्त्रीपयंत पोहोर्ता यावां म्हणून पत्रहफया वर्ार्ा पास. दुसरी र्ोष्ट पढुां 
कधीतरी मारे्न असे साांत्रर्तले. कमलाताई श्री. ओकयाांना म्हणाफया. “आज ती दुसरी र्ोष्ट मार्ण्यार्ी वळे 
आली आहे. मी त्याांना त्रवनवीन.” दुसऱ्या त्रदवशी श्री. ओकाांना र्ॉ. पावा भेटले त्याांच्या र्ोळयाांर्ी तपासणी 
सांपूणच झाफयानांतर गॅ्रन्सट रांक एक्सपे्रस नार्पूरहून सुटली! 

 
पुढे श्री. ओकयाांच्या शस्त्रत्रक्रयेसाठी सोलापूरला त्या त्याांच्याबरोबर रे्फया. हातसर्ीच्या ताांदुळार्ा 

भात त्रमळाला नाही तर उपाशीपोटी राहून त्याांनी ओकयाांर्ी शुश्रुषा केली. ओक याांच्यावरर्ी शस्त्रत्रक्रया 
यश्वी झाली. 

 
शात्रलनी कुलकणी त्रलत्रहतात, “एकदा मी त्याांच्याबरोबर प्रवासाला होते. आम्ही रेफवनेे जात होतो. 

अकोला ्टेशनवर र्ार्ी थाांबली. एक त्रभकारी र्ब्यात त्रशरला. र्यावया करून पैसे मार्ू लार्ला. 
कमलाताई म्हणाफया, ‘माझ्याजवळ तुला द्यायला पसेै नाहीत. तुला भकू असेल तर मी तुला जेवण देईन.’ 
ताईनी ्वतःकर्र्ा पूणच र्बा त्याला देऊन टाकला. प्रवास मुांबईपयंतर्ा होता. नेहमीर् हाताने दळलेले 
खाण्यारे् व्रत. मुांबईला जाऊन टॅक्सीत बसफयावर जात्यार्ा शोध सुरु झाला. एकदारे् जाते सापर्ले व 
सकाळी मुांबईत पोहोर्लेफया ताईांना दुपारी सारे्र्ार वाजता जेवायला त्रमळाले.” 

 
कमलाताई दुःत्रखताांजवळ व्यक्तीशः जाऊन पोहोर्त असत. त्याांरे् दुःख हलके करून. त्याांना 

कायाला प्रवृत्त करीत. सुधाताई र्ोंर्रे याांनी आपली आठवण त्रलत्रहली आहे. पुिशोकाने सुधाताई व्याकूळ 
झाफया होत्या. घरात बसून होत्या त्याांना काही करावसेे वाटत नव्हते. काहीर् ओळख नसताना कमलाताई 
त्याांच्या घरी जाऊन पोहोर्फया. पाटावर बसून समोर असलेले ताक घुसळू लार्फया. त्याांनी सुधाताईांना 
त्रवर्ारले, “तुम्ही आता काय करता?” सुधाताईांनी त्याांच्या जुन्सया शारदा समाजार्ी मात्रहती साांर्ून म्हटले, 
“आता मला काहीर् करावसां वाटत नाही.सर्ळां सांपलां  काम. पुढच्या त्रपढीने काय ते करावां.” कमलाताईनी 
उत्तर त्रदले, “काम कधीर् सांपत नसतां. इथां आमर्ी मातृसेवा सांघ नावार्ी सा्ं था आहे.त्रतथे खुप काम आहे. 
मला लीलाताईनी तुमच्या बद्दल सवच साांत्रर्तलां  आहे. म्हणून मी तुम्हाला बाहेर काढायला आले. घर सुटलां  
आहे का? जेवणखाण करावांर् लार्तां ना? तसार् समाजार्ां ऋण आपण असे तो फेर्त रात्रहलां  पात्रहजे.” 
कमलाताईनी सुधाताईना मातृसेवा सांघात बोलावनू घेतले. त्याांच्याजारे्त काम देऊन त्याांना कायात 
रु्रफटत्रवले. 

 
इांत्रदराबाई कथावाते्त त्रलत्रहतात, “माझी सासरी रे्लेली मुलर्ी आजार घेऊन माघारी आली. त्रतला 

झाला होता िय. मी त्रतर्ी शुश्रुषा करता करता देवाला त्रतच्या आयुष्यासाठी आळव ूलार्ले. एवढ्या मोठ्या 
व्यापात रु्ांतलेफया कमलाताईनी त्रनत्यनेमानां यावां, मुलीर्ां कुशलम त्रवर्ारवां अन् नेिाांनीर् माझा सांतवाण 
करावां. त्रपध्म जेव्हा त्रतर्ां दुखणां अत्रतशय वाढलां  तेव्हा तर ती माऊली राि राि सोबत करू लार्ली. एका 
सामान्सय पत्ररर्ात्ररकेच्या मुलीसाठी ! त्याांर्ां हे रूप पाहन माझां अांतःकरण भरून येई. पण शब्द 
फुटेनात.माझ्या दुदैवानां माझी पोर काळानां त्रहरावनू नेली. मला आप्ताांर्ा आधार नसफयामुळे माझ्या मृत 
मुलीरे् त्रदवसकायच कमलाताईांनी आपफया देखरेखी खाली करवनू घेतले आत्रण मी त्याांच्या ऋणात पूणचतः 
बाांधली रे्ले. त्या ऋणार्ी फेर् होण्यापेिा अशा समथच ऋणात राहण्यातर् आनांद मानते आहे.” 

 
कमलाताईांच्या सांपकातफया व्यक्ती अशा अनेक आठवणी साांर्तात. 
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-थकून भार्ून कमलाताई रािी बाकड्यावरर् झोपून जात. 
 
- कमलाताईांना र्पला घेऊन त्रदफया तर त्याांनी त्या अनाथ मुलीला त्रदफया. त्या पनु्सहा अनवाणीर्. 
 
- कमलाताईांनी कोणासाठी रािी बारा वाजता उठून ्वयांपाक केला. 
 
-कोण आजयारे् कपरे् धुतले. 
 
-मोलकरीण नव्हती तर कमलाताईांनी सर्ळी भाांर्ी घासली. 
 
-कोणा पांरु् माणसाला धीर त्रदला. 
 
-कोणा नर्लेफया बाईला पसेै त्रदले. 
 
कमलाताईांनी ्वीकारलेली व्रते जन्समभर पाळली. र्ाांधीजींनी जेव्हा ग्रामोद्योर्ाबद्दल साांत्रर्तले, 

तेव्हापासून हातसर्ीरे् ताांदूळ, जात्यावर दळलेले पीठ, बैलघाणीरे् तेल खाण्यार्ा जो त्रनयम घेतला तो 
त्याांच्या शवेटच्या आजारापयंत र्ालू होता. 

 
कोणी कमलाताईांना महाराष्राच्या फ्लॅारेन्सस नाईटेंर्ळ म्हटले. 
 
कोणी र्ीतेर्ी त्रशकवण पुरेपूर आर्रणात आणणाऱ्या त्रनष्काम कमचयोर्ी म्हटले. 
 
या सवच आठवणींमधून त्याांर्ी जी प्रत्रतमा र्ोळयाांसमोर उभी राहते ती म्हणजे त्या सीताबर्ी 

सुत्रतकार्ृहाच्या र्ृह्वात्रमनी होत्या. पारांपात्ररक सहदू कुटुांबाांमधील कती र्ृहदेवता. र्ोळयात तेल घालून 
आपफया र्ृहार्ा सांसार काटकसरीने, दितेने करणारी र्तृ्रहणी. प्रसांर्ी ्वतः उपाशी राहूनही 
आबालवृधाांना, पैपाहुण्याांना, आत्रश्रताांना, अनाथाांना हौसेने जेवखूाऊ घालणारी अन्नपूणा. र्ृहासाठी 
केलेफया अपूवच त्यार्ामुळे एकही शब्द ना उच्चारता दरारा त्रनमाण करणारी, सवांना आपफया समोर 
झुकायला लावणारी र्ृह्वामीनी. 

 
रमेश रु्प्ता म्हणता, “कमाांसर्र् फेस ज्याला म्हणतात तो रे्हरा. आपफया साल्त्वकतेर्ीर् जरब 

बसवणारा आत्रण ते र्ोळे! त्याांच्या टपोरेपणाला उपमा नाही आत्रण तेजाल््वतेला सीमा नाही. भफयाभफयाांरे् 
नकार त्याांच्या हुकुमीपणाखाली र्ळयातर् जीरायरे्. यमुताई म्हणजे मायेर्ा तुरु्ांब आत्रण र्ूढरम्य र्ोह. 
शब्दाांरे् तरांर् कधीमधीर् उठायरे्. त्या शब्दाांना त्रनधारार्ी केवढी धार!” 

 
कमलाताईांर्ी ही भतू्रमका पारांपात्ररक वत्रर्लधाऱ्या ‘स्त्री’र्ीर् होती. शकेर्ो त्रस्त्रया जी भतू्रमका 

आपफया घरात पार पर्त होत्या तीर् भतू्रमका त्या व्यापक िेिात र्ाजवत होत्या. एका अथाने असे म्हणता 
येईल की ‘स्त्री’च्या घरातफया भतु्रमके रे् ते समत्रजओत्रककरन झालेले होते. 
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्वतःला जे जे त्रमळते ते सारे काही आपफया कुटुांबीयाांनाही त्रमळाव ेही या र्ृह्स्वत्रमनीर्ी उत्कट 
इच्िा. मर् ते खाणे त्रपणे असो सकवा प्रवास असो! 

 
र्ांपाताई वऱ्हारे्पाांरे् बरीर् वषं त्रदल्लीत राहत होत्या. आपफया आत्याच्या- कमलाताईच्या आठवणी 

साांर्ताना त्या त्रलत्रहतात, “समाज कायचकत्यांर्ा प्रथम श्रेणीर्ा पास त्रतला त्रमळायर्ा. त्यात एक सोबत व 
एक मदतनीस एवढ्याांना नेता यायरे्. त्यामुले त्या पासावर त्रकतीतरी वयोवृि बायकाांना त्रतने हत्ररद्वार-
हृत्रषकेश-बद्रीनाथर्ी यािा करत्रवली. वाटेत त्रदल्लीला मुक्काम आमच्याकरे्र्. मर् त्याांना त्रदल्ली दाखवायरे् 
काम आमच्या नोकरारे्. त्या बायकाांना ती नोकराबरोबर त्रदल्ली पाहायला पाठवायर्ीआत्रण ्वतः माझ्या 
मदतीला ्वयांपाकासाठी थाांबायर्ी. 

 
त्रदल्लीला त्रहवाळयात मटार, लाल र्ाजरे त्रमळत असत. ती ्व्तही असत. तशी ती टा 

काळीनार्पूरला त्रमळत नसत. यमुताईला वाटत असे, ‘पांर्वटी’ ह्या वृिाश्रमातफया लोकाांना इतकी र्ाांर्ली 
र्ाजरे, मटारत्रमळत नाहीत. म्हणून पोते भरून र्ाजरे, मटार घेऊन जायर्ी. प्रथाांवार्ार्ा पास असफयामुळे 
सामान नेण्यार्ी अर्र्ण नसे. 

 
सामानाला मयादार्ा नसायर्ी. त्रतर्ा दबदबा असा की कोणी नाही म्हणू शकत नसे.एकदा तर 

र्मांत झाली. त्रदल्लीला दही-दुधासाठी मातीर्ी कुल्लर् त्रमळत. ्टेशनवर र्हाही कुल्लर्मध्ये त्रमळे. ही कुल्लर् 
यमुताईला फार आवर्ली. वृिाश्रमात र्हाला र्ाांर्ली म्हणून पोतेभर घेऊन जाते म्हणाली. र्त्यात फुटून 
वाया जातील असे त्रतला साांत्रर्तले. पण ते त्रतला पटले नाही. त्रतने ती घेतलीर्. त्रदल्लीच्या ्टेशनवर 
हमालाला साांर्ून पोते अर्दी काळजीपूवचक र्ब्यात ठेऊन त्रदले. पण नार्पूरच्या हमालाच्या बाबतीत ते 
काही जमले नाही. पोते फलाटावर आपटले. सर्ळी कुल्लरे् फुटून र्क्कार्ूर झाला.” 

 
या कातुचत्वातून उदारर्त्ररत र्ृत्रहणीच्या व्याल्क्तमत्वातफया सामान्सय र्तृ्रहणीच्या िटाही आपफयाला 

अधूनमधून त्रदसतात. क्वत्रर्त प्रसांर्ी ही सामान्सय रृ्त्रहणी टोमणा मारते. एका रृ्ह्थाांर्ी पत्नी वारली. 
आपफया लहान मुलाला घेऊन ते कमलाताईांकरे् आले. मुलारे् करणे मला कसे जमत नाही, सकवा एकूणर् 
पुरुषाांना कसे जमत नाही ते साांर्ू लार्ले. त्याांर्ा अांत्थ हेतू ओळखून कमलाताई बोलफया, “मुलाला येथे 
ठेवा. मी साांभाळीन. तुम्ही खुशाल दुसरे लग्न करा.” घाव घाव र्ृह्थाच्या वमी बसला. पण पर्त्या 
फळार्ी आज्ञा घेऊन ते मुलाला कमलाताईांजवळ ठेऊन रे्ले आत्रण त्याांनी दुसरे लग्नही केले! 

 
ही र्ृत्रहणी आपफया ्थानाच्या जोरावर कधी कधी आक्रमक होताना त्रदसते. श्री. यदुनाथ थते्त 

त्रलत्रहतात, “एखाद्या घरी केवळ लोभापायी एखाद्याने एखाद्या व्तुर्ा सांर्य करून ठेवला आहे आत्रण 
र्व्हाणीवरच्या कुत्र्यासारखां माणूस वार्तो आहे, असे त्रदसले तर त्रनःसांकोर्पणे कमलाताई ती व्तू खुशाल 
मार्त. ्वतः कमलाताईांना ती व्तू नकोर् असे. सा्ं थेला सकवा सां्थेबाहेरर्ा एखादा र्रजू अशा वळेी 
त्याांच्या नजरे समोर असे. दुसऱ्याला र्रज आहे आत्रण ्वतःला र्रज नाही असे असताना जो व्तू साठवनू 
ठेवतो तो समाजारे् पाप करतो असे त्याांना वाटे.” सुशीलाताई र्ार्र्ीळ म्हणतात, “कमलाताई कधी 
अर्ानक दहाबारा मुलां  बरोबर घेऊन अर्दी आपलेपणाने जेवायला येत व मर् मदतही करायला लार्त. 
कधी एकदम मोदक करायला र्ला म्हणून घेऊन जात. कधी येऊन म्हणत पार्श ेरुपये पात्रहजेत. कशाला 
काय हे त्रवर्ारण्यार्ी आमर्ी त्रहमांत नसे.आठवणीनां ते परतही आणनू देत असत.” या या प्रकारे दुसऱ्यावर 
आक्रमण करण्यार्ा आपला अत्रधकार कमलाताईांनी र्ृहीत धालेला होता. 



 अनुक्रमणिका 

त्रवमलाताई घरोटे म्हणतात “असामान्सय व्यक्ती काही वळेेला अशा काही त्रवत्रिप्तपाने वार्तात की 
त्या आठवणीमनात कायमच्या कोरफया जातात” असे साांर्ून पुढे त्याांनी कमलाताईच्या दोन आठवणी 
साांत्रर्तफया आहेत. 

 
एकदा कमलाताई सहर्णघाट शाखेला भेट देऊन नार्पूरल त्रनघाफया. सहर्णघाट ्थानकावर 

आफयावर कळले की र्ार्ी र्ार तास उत्रशरा येणार आहे. ्टेशन मा्तराने त्याांना घरी र्लण्यार्ा आग्रह 
केला. त्या त्याांच्या घरी रे्फया नाहीत.पण त्याांनी ्टेशन मा्तराांकरू्न ्टोव्ह, पातेलां , र्मर्ा असे सर्ळे 
सात्रहत्य प्लॅटफॉमचवर मार्वले. त्रवमलाताईांना मातृसेवा सांघाच्या शाखेत शवेया आत्रण साखर आणायला 
पाठवले. एका पत्ररर्ात्ररकेल दुध आणायला पाठवले. शवेया, साखर, दुध येऊन पोहोर्ले. कमलाताई 
पाणी उकळवत वात पाहत होत्यार्. दुध आणणाऱ्या परीर्ारीकेबरोबर कुतूहलाने आणखी पत्ररर्ात्ररका 
आफया होत्या. शवेयाांर्ी खीर तयारी झाली.्टेशन मा्तराांच्या घरातून वाट्या, मार्वफया रे्फया. हमाल 
परीर्ारीकाांपासून, सर्ळयाांना खीर वाटण्यात आली. कमलाताईनी ्वतः अधी वाटीर् खीर घेतली. त्याांर्ा 
रे्हरा तृप्त होता. 

 
दुसऱ्याांदाएकदा त्रवमलाताई आत्रण ताराबाई कमलाताईांना सहर्णघाट ्थानकावर पोर्वायला 

रे्फया होत्या. र्ार्ीत बसताना कमलाताई ताराबाईना म्हणाफया “मी आज माझ्याबरोबर त्रवमलाबाईला 
नार्पूरला नेते.” त्रवमलाताईांबरोबर कपरे्, पैसे काहीर् नव्हते. पण कमलाताईांर्ा दरारा असा की नाही 
कसां म्हणणार? कमलाताईांर्ा पत्रहफया वर्ार्ा पास होता. त्रशवाय त्या आणखी एका व्यक्तीला सोबत नेऊ 
शकत असतताराबाई म्हणाफया “मुकाट्याने र्ार्ीत र्ढा” आत्रण त्रवमलाताई र्ढफया. रािी दहाला 
नार्पूरला पोहोर्फया. कमलाताईनी मेसमधफया बाईना साांत्रर्तले, त्रवमलाताईांना त्रतखटत्रमठार्ा साांजा 
आवर्तो. साांजा येईपयंत रािीरे् अकरा वाजले. नांतर त्याांनीं त्रवमलाताईना अांथरुणार्ी सोय करून त्रदली 
आत्रण पाहते र्ार वाजता त्रवमलाताईना उठवले. ्वतःच्या हाताांनी र्हा केला आत्रण सहर्णघाटच्या र्ार्ीत 
परत बसवनू त्रदले. त्रवमलाताई त्रलत्रहतात “हा सवच प्रकार अनुभवनू मी माि कपाळाला हात लावला.” 

 
मातृसेवा सांघ हे कमलाताईांरे् घर होते. साहत्रजकर् आपफया सांबांत्रधताांर्ी सवच काये त्यार् त्रठकाणी 

पार पर्ावीत असा आशी त्याांर्ी इच्िा असायर्ी; कोणी इतरि रे्लेले त्याांना खपत नसे. या घरात 
राबणाऱ्या इतराांना त्यार्ा काही िास होतो आहे का यार्ा त्रवर्ार करण्यार्ी आवशयकता त्याांना वाटत नसे. 
बाळशास्त्री हरदासाांच्या पु्तकारे् प्रकाशन होणार हे कळफयावर कमलाताई त्याांच्याकरे् जाऊन 
पोहोर्फया. “ग्रांथ प्रकाशन करणार ऐकलां . तुम्हाला मातृसेवा सांघार्ां सभारृ्ह नाही र्ालत? असा प्रशन 
करून पि कुणाला त्रलहायरे् ते त्याांनी साांत्रर्तले आत्रण पसेै पर्णार नाहीत हेही ऐकवले. 

 
दुसऱ्या त्रदवशी सभार्ृहात पत्ररर्ात्ररकाांर्ी परीिा होती. त्यासाठी बाके, खुच्या लावनू ठेवलेली 

होती. त्रवना हरदास त्रलत्रहतात “कमलाताईांसमोर कोणारे् काही र्ालले नसाव.े व्यव्थापकाांनी सर्ळया 
बाकाांर्ा ढीर् केला. सभेसाठी एक टेबल व र्ार खुच्या लावफया. कायचक्रमाच्या फक्त दहा त्रमत्रनटे आधी 
कमलाताई आफया. त्याांना ती व्यव्था आवर्ली नाही. त्याांनी र्ार र्ायस जोरू्न मांर् तयार करायला 
लावला. त्यावर खुच्या लावफया. रे््क ओळींनी सभतीशी लावले. ज्याांना काम करायला लार्ले त्याांच्या 
रे्हऱ्यावर िात्रसकपणा आत्रण कपाळावर आठ्या. पण कुणार्ी काही म्हणायर्ी त्रहमांत झाली नाही.” त्रनरोप 
घेताना त्या बाळशास्त्रींच्या पत्नीला-वीणाताईांना म्हणाफया “तुमर्ा कोणताही कायचक्रम यार् सभार्ृहात 
घ्यावा.” 



 अनुक्रमणिका 

आपफया घरासाठी आपण ्वतः राबायरे् आत्रण इतराांनाही तसेर् राबवायरे् हे त्याांनी र्ृहीत धरले 
होते. 

 
रमाबाई र्ौधरींनी त्रलत्रहलेली आठवणही कमलाताईांरे् अनेक पलूै दाखवणारी आहे. १९६८ सालर्ी 

अकोला शाखेतली आठवण. सां्थेच्या काही कामाकत्ररता कमलाताई रािी आफया होत्या आत्रण सकाळी 
नऊ वाजता त्याांना नार्पूरला जायरे् होते. पहाटे पार् वाजता रमाबाईांना त्रनरोप त्रमळाला की कमलाताईांनी 
ताबर्तोब बोलावले आहे. इतक्या अवळेी बोलावफयामुळे रमाबाई र्ोंधळफया. थोर्ी भीतीही वाटली. 
आपली काही र्कू झाली आहे का ही शांका भेर्साव ूलार्ली. पण पोहोर्फयावर कमलाताईांनी हसतमुखानां 
्वार्त केलां . रमाबाईांनी बोलावण्यार्ां कारण त्रवर्ारफयावर त्याांनी प्रशन केला, तुम्ही सां्थेवर नाराज का? 
मर् रमाबाईांच्या लिात आले की त्याांच्या दोन्सही मुलींर्ी बाळांतपणां सां्थेत केली नाहीत म्हणनू कमलाताई 
अशा साशांक झाफया होत्या. मुलींर्ी बाळांतपणां अवघर् होती. सां्थेत शस्त्रत्रक्रयेर्ी पुरेशी सुत्रवधा नाही. जार्ा 
अपुरी हे रमाबाईांनी त्रदलेले उत्तर त्याांना पटले. 

 
एखाद्या कायचकतीच्या दुरत्वाच्या वार्ण्यार्ी शांका येऊन कमलाताईांर्ी तळमळ होणे सहज पटू 

शकते. त्यारे् ्पष्टीकारण त्रवर्ारून मन मोकळे करणे ही वृत्ती त्रनत्रितर् ्वार्ताहच आहे. कायचकतीने त्रदलेले 
उत्तर मनःपूवचक मान्सय करणे हा तर मनार्ा खूपर् मोठे पणा आहे. पण ्पष्टीकरण त्रवर्ारण्यासाठी एखाद्या 
व्यक्तीला पाहटे पार् वाजता बोलावले ही तळमळीर्ी मािा जरा जा्तर् तीव्र होते. हा प्रशन अनौपर्ात्ररक 
पिाने त्रवर्ारता आला असता. त्या अनेकदा अकोफयात येत असत. पुढे कधी भेट झाफयावर त्रवर्ारले असते 
तरी र्ालण्यासारखे होते. 

 
प्रसांर् कोणताही असो रेफव े ्थानकावर खीर करण्यार्ा सकवा त्रवमलाताईसारख्या कायचकतीला 

अकारण एका रािीसाठी नार्पूरला यायला लावण्यार्ा! यातून एकर् त्रदसून येते की इतराांच्या 
अर्र्णींर्ा, मनार्ा त्रवर्ार करण्यार्ी त्याांना कधी आवशयकतार् भासत नव्हती. मुख्य म्हणजे कोणीही 
त्याांच्या वार्ण्याबद्दल त्याांना जाब त्रवर्ारत नव्हते. उलट त्याांच्या अशा वार्ण्यारे् कधी कधी कौतुकर् 
होताना त्रदसते. कतुचत्व आत्रण त्यार् याांच्या सांयोर्ातून त्रनमाण झालेफया अहांकारात या लहरी, आक्रमक, 
काहीशा आत्मकें त्रद्रत वार्ण्यारे् मूळ असाव.े 

 
्वतःला जे योग्य वाटेल त्याप्रमाणे त्या वार्त होत्या. त्याांर्ा दबदबा असा होता की त्याांना कोणी 

उलट प्रशन त्रवर्ारू शकत नसे. अशा प्रकारच्या लोकशाही वातावरणाशी त्याांर्ा पत्ररर्य नसावा. त्याांना 
तशी र्रजही भासलेली त्रदसत नाही. एकात्रधकारशाहीरे् सवच रु्णदोष त्याांच्या कायचयांिणेत असणारर्. या 
सांदभात श्री. द्वारकानाथ लेले याांरे् भाषण महत्वारे् आहे- 

 

“कोणी र्भचश्रीमांत पैशाच्या अर्र्णीत येऊन त्याांच्या जवळ पैशार्ी मार्णी करायरे् धार्स करतो 
याला काय म्हणायरे्? त्रवर्श्ासर् ना? की ही बाई आपली नर् भार्वीलर्. आत्रण ही बाईही इतक्या 
त्रवर्श्ासाने इकरू्न त्रतकरू्न पैसे त्रमळवते आत्रण त्या र्ृह्थार्ी र्रज भर्वते. देणारा मनुष्यही काही कमी 
धाकधुकीत नसतो. कारण िोटी रक्कमही त्याच्या मानाने भारीर् असते. पण यमुताईने त्याला इतकी माया 
त्रदलेली असते की पैशार्ी मायाही तो बाजूला ठेवतो आत्रण यमुताईला तो पैसे देतो. काही काळाने ते पैसेही 
ज्यारे् त्याला परत होतात. या उठाठेवीबद्दल अनेकाांनी यमुताईला नावां ठेवायला कमी केले नाही. पण 
त्याांनी ते कधी मनाला लावनू घेतले नाही.” 
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इांदुमती देशमुख म्हणतात की, कमलाताईांच्या या ्वभावत्रवशषेावरून अनेक वळेा झर्रे् त्रनमाण 
होण्यारे् प्रसांर् येतात. कारण त्याांच्या आश्रयाला येऊन, त्याांर्ा नाना परीने लाभ घेऊन मर् ‘र्रज सरो त्रन 
वैद्य मरो’ या म्हणीला अनुसरून अनेक मांर्ळी कमलाताईांपासून दुर जातात. साांपत्तत्रयक व अन्सय अर्र्णीत 
सापर्लेले स्त्री-पुरुष, अनाथ बालके, असे एक ना दोन त्रकती तरी! अर्र्ण भार्ली की दूर जावे, 
कमलाताईांरे् ्मरणही दाखव ू नये, हव े तर कमलाताईांबद्दल सदत्रभरुर्ीला न शोभतील असेही उद्र्ार 
काढावते. पण पनु्सहा प्रसांर् आला असता या कमलेच्या कोवळीकीर्ी अनुभवत्रसि जाणीव असफयाने पुन्सहा 
त्रनःसांकोर्पणे दारी याव,े आत्रण पुन्सहा कमलाताईांच्या कृपावषावात न्सहाऊन घ्यावे. मार्ील अनुत्रर्त 
वतचनाबद्दल कमलाताई ्वतः तर कधी बोलणारर् नाहीत, पण आवती-भोवती कोणाल बोलूही देणार 
नाहीत. यामुळे एक प्रकारे वाईट वार्णाराांना, त्रकत्येक वळेेला अत्रनतीमांताांना तसां वार्ायला प्रोत्साहन 
त्रमळते, असा त्रकत्येकाांर्ा कमलाताईवर आरोप आहे. पण “मला मार्र्ां उकरून काढता येत नाही, आता 
काय करावां हा त्रवर्ार करू न मी वार्ते.” असां त्या म्हणतात. 

 
सां्थेच्या आश्रयाला आलेफया माणसाकरे् कमलाताई त्रकती व्यल्क्तर्त लि पुरवीत असत हे 

पात्रहले की आदरयुक्त आियच वाटते आत्रण मनात अनेक प्रशनही त्रनमाण होतात. कमल वैद्य याांनी 
त्रलत्रहलेली आठवण या दृष्टीने त्रवर्ार करायला लावणारी आहे. त्या म्हणतात “वृिाश्रमातील मांर्ळींना त्या 
सभा-सांमेलनाकत्ररता घेऊन जात. एकदा टाकळीला भन्ससाळी आश्रमात मोठा समारांभ होतो. त्या मांर्ळीत 
अांध र्ोरेआजीही होत्या.त्याांच्यासाठी कमलाताईांनी र्बा करून घेतला होता. टाकळीला पोहोर्फयाबरोबर 
र्ोरेआजींना त्याांनी हाथ धरून बाथरूममध्ये नेऊन आणले अन् मर् त्याांना जेवायला वाढले. त्याांना अांथरून 
घालून त्रदले. अशा रीतीने र्ोरे आजींरे् सवच व्यवल््थत करून मर् त्या रसोड्यात व्यव्था पहावयास व 
मदत करावयास रे्फया.दुपारी कायचक्रम सुरु झाला. र्ोरे आजींनी र्ाांदीर्ी ताटली व पेला बरोबर आणला 
होता. तो त्याांना सापरे्ना. त्यासाठी त्याांनी खूप आरर्ओरर्ा सुरु केला. ‘माझ्या नातवाणे तो त्रदला होता. 
आता जाऊन कमलाताईांन त्रवर्ारा.’ 

 
कमलाताई व्यासपीठावर होत्या. र्ोरेआजी मुळीर् ऐकेनात म्हणून नाइलाजा्तव एका कायचकतीने 

कमलाताईांजवळ जाऊन भीत भीत व हळूर् त्रवर्ारले. कमलाताईांनी लरे्र् ध्वत्रनिेपकावारून ताटली आत्रण 
पेला कुणाला सापर्ला आहे का, अशी र्ौकशी केली. तेथील प्रमुख कायचकत्या पुष्पाबने देसाई याांना ही 
घटना फार र्मत्कात्ररक वाटली. त्याांनी ध्वत्रनिेपकावर साांत्रर्तले की ताटली व पेला मी ठेवला आहे. 
कायचक्रम झाफयावर त्रमळेल. तव्हा कुठे र्ोरेआजी शाांत झाफया. कायचक्रमानांतर पुष्पाबेन म्हणाफया, 
कमलाताईांसारख्या थोर श्रेष् अशा व्यक्तींना असा िास देणे शोभते का? कमलाताईांनी तरी या अशा बाईला 
कशाला आणाव?े हे समजफयावर कमलाताई म्हणाफया, “आांधळया झाफया म्हणनू काय झाले त्याांनाही 
बदल हवा असतो. एका जार्ी त्या कां टाळतात.” 

 
आधार नसलेलेया, रांजफयार्ाांजफया वृिाांना साांभाळण्यारे् व्रत कमलाताईांनी ्वीकारले होते. 

त्याांरे् हे वार्णे त्याांच्या व्रताशी सुसांर्त असेर् होते. तरीही मनात अनेक प्रशन उभे राहतात. म्हातारपणामुळे 
तारतम्य र्मावनू बसलेफया व्यक्तीसाठी सभेच्या व्यासपीठारे् सांकेत र्ावलले जावते का ? पूणच सां्थेर्ा 
भार ज्याांनी खाांद्यावर घेतला आहे त्याांनी एकेका व्यक्तीत इतके अर्कणे योग्य आहे का? र्ोरे आजींना 
बरोबर ना घेणे, सकवा बरोबर आणून त्याांच्याकरे् दुलचि करणे कमलाताईांच्या व्रताशी सुसांर्त झाले असते 
का? नेतृत्वाने जर त्रवर्ार आत्रण आर्ार यात काटेकोर सांर्ती ठेवण्यार्ा अट्टाहास केला तर या प्रकाररे् 
प्रसांर् अटळ आहेत का? असा अट्टाहास मुख्य कायाला साधक होईल की बाधक? 
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कमलाताई सवांना वांदनीय होत्या. त्याांच्या त्यार्ामुळे त्या मोठ्या झाफया होत्या. सवच लेखाांमधून 
त्याांर्ा उल्लेख पुज्य कमलाताई असा होतो. परांतु त्या बरोबरर् त्याांर्ा दरारा होता. त्याांच्या पुढे बोलण्यार्ी 
सहमत नव्हती, त्याांरे् ऐकायलार् लार्ले, असे उल्लेखही सरसकट येतात. त्याांरे् आक्रमण सहन केले रे्ले. 
म्हणून लोकाांना ते आवर्त होते, पटत होते, त्याांर्ा िासर् झाला नाही, असे म्हणणे र्ुकीरे् ठरेल. समोर 
बोलले नाहीत तरी लोक मारे् कुरकुरत होते हे द्वारकानाथ लेले आत्रण इांदुमती देशमुख याांच्या लेखनातून 
त्रदसुन येते. 

 
माि या आक्रमक ्वभावामुळेर् त्याांनी त्रकतीतरी धर्ार्ीर्ी कामत्रर्री बजावली. 
 
कमलाताई बर्ीवरून महाल सुत्रतकार्ृह साांभाळायला रे्फया. तेथून हाकेच्या अांतरावर कॉांगे्रसच्या 

सवच र्ळवळी र्ालत. हत्ररभाऊां च्या सवच कायचकत्यांर्ी उठबस तेथेर् असायर्ी. ते जेवण्याखाण्यासाठी 
क्वत्रर्त झोपण्यासाठीही सूत्रतकार्ृहात थाांबायरे्. त्यामुळे कॉांगे्रसच्या मांर्ळींशी त्याांर्ा पत्ररर्य झाला. त्यात 
जी नवयुवक मांर्ळी घरदार सोरू्न र्ळवळीत पर्ली होती त्याांर्ी कवण कमलाताईांना आली कमलाताईांरे् 
सुत्रतकार्ृह त्याांरे् घरर् झाले. या वणवण करणाऱ्या मांर्ळींना कमलाताई यथाल््थत खाऊत्रपऊ घालीत. 
पुष्कळाांना, इतकेर् कशाला कमलाताईांच्या माहेरच्या मांर्ळींनाही, तरुण मांर्ळींर्ी ही ये-जा फारशी 
आवर्लेली नव्हती. पण प्रत्यि कोणार्ीही त्याबाबत बोलण्यार्ी सहमत झाली नाही. जसे मनाला येईल 
तसे कमलाताई करणार असे अनेक लहानसहान प्रसांर्ाांमुळे जवळच्या मांर्ळींना उमर्ले होते. त्रवधवचे्या, 
बाळांत्रतणींच्या सां्थेत तरुण पुरुषाांर्ा वावर तत्कालीन समाजास रुजणे शक्य नव्हते. पण कमलाताईनी 
त्यार्ी परवा केलेली त्रदसत नाही. इांदुमती देशमुख त्रलत्रहतात, कोणी तरी येई, एखादी त्रपशवी 
कमलाताईच्या खोलीत अांधाऱ्या कोपऱ्यात ठेवी आत्रण म्हणे, “कोणीतरी सांध्याकाळी ७-८ च्या सुमारास 
येईल, त्रपशवी ठेवलीय का त्रवर्ारील. त्याला ही घेऊन जाऊ द्या. त्यार्ां नाव त्रवर्ारू नका. “असां साांर्णारा 
तो माणूस अर्ानक येई तसार् अर्ानक त्रनघनू जाई. देशकायाला हाथभार लावण्याच्या इच्िेपोटी अशा 
आलेफया प्रत्येकाला कमलाताई ‘होय’ आत्रण ‘बरां’ अशी उत्तरां देऊन बसत आत्रण मर् वर्नपूतीर्ां तर व्रतर् 
घेतलेलां . कोणी एकजण बरोबर एखाद्याला घेऊन रािी ११ च्या सुमारास येई. “कमलाताई, हा माणसू 
काही बोलणार नाही. आजारी रोर्ी आहे असां समजून रु्ांर्ाळून भसुावळपयंत पोर्वायर्ा. त्रतथे उतरवायला 
येतील, त्याांच्या ्वाधीन करा. पुढच्या र्ार्ीनां तुम्ही परत या अन् आता उठावांर् लारे्ल, कारण 
सव्वाबाराला र्ार्ी आहे.” “बरां” म्हणून कमलाताई त्रबनबोभाट काम पार पार्ीत. तो आजारी रुग्ण म्हणजे 
बहुदा भतू्रमर्त कायचकता असायर्ा. 

 

“कमलाताई, आता पाऊण एक तासानां पांर्वीस मांर्ळी जेवायला येतील, होईल ना तयारी? आता 
रािीरे् १० वाजलेत ११ ला ती मांर्ळी येतील. ११.३० ला शांकराच्या मांत्रदरात सभा आहे, कायचकत्यांर्ी.” 
असा त्रनरोप येई. “बरां.” कमलाताईर्ां उत्तर. रािी ११ ला त्रर्मण्याच्या त्रमणत्रमणत्या प्रकाशात पांर्त अर्दी 
एकीकरे्, ्वयांपाकघरात बसे, ्वयांपाकघरार्ांही दार लाऊन घेतलां  जाई. जवळच्या खोलीत 
कमलाताईच्या त्रवर्श्ासाहच मतै्रिणी- त्रवशषेतः कृष्णाताई भाव ेनी वणेूताई असत. प्रसांर् आला, कोणी र्ौकशी 
केली तर त्याला टाळाव ेकसे, आतील लोकाांना हे कळवाव ेकसे, यारे् ज्ञान अन् प्रसांर्ावधान त्याांनाही असे. 
इ. स. १९३० ते १९४३ कमलाताईनी आपफया सा्ं थेच्या व मतै्रिणींच्या सहकायाने अशी अनेक कामां केली. 
अनेक लोकाांना त्रवशषेतः कॉांगे्रसच्या कायचकत्यांना त्याांनी साहाय्य केले. कारण त्याांरे् बांधू कॉांगे्रसरे्र् कायच 
करीत आत्रण त्याांच्या ओळखीनेर् बहुधा अनेक लोक येत. 
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एकदा एक भतू्रमर्त र्ृह्थ पांधरा त्रदवस कमलाताईच्या घरी रात्रहले. पढेु ते सरकारला सापर्ले. 
कमलाताईना कोटात आमांिण आले. त्रवर्ारले, “हे र्ृह्थ १५ त्रदवस तुमच्याकरे् राहत होते अ्म कळलां . 
खरांय ना?” 

 
“माझी त्रस्त्रयाांर्ी सां्था आहे. त्रतथ हे र्ृह्थ येतील कसे आत्रण आले तरी इतके त्रदवस राहतील 

कसे?” हे कमलाताईरे् उत्तर. 
 
पुनःपुन्सहा प्रशन तोर्, त्रन उत्तरही तेर्. त्यार् र्ांभीर मुदे्रने, न दर्कता, भेदक नजरेने पाहत त्रदलेले 

उत्तर. अखेर कोटच कां टाळले. 
 
असार् आणखी एक र्मतीदार प्रसांर्. पोलीस ज्याच्या मार्ावर होते असा एक र्ाांर्ला कायचकता, 

सूत्रतकार्ृहात त्रशरला. थोर्क्यात पत्ररर्य करून त्रदला. बोलणां मुळीर् न वाढत्रवता कमलाताईनी आधी 
समोरर्ा दरवाजा लावायला साांत्रर्तले. नांतर त्या र्ृह्थाला म्हणाफया “आता त्रनजा पाहू त्या पलां र्ावर. ही 
पांढरी सार्ी घ्यायर्ी रु्ांर्ाळून. र्ोक्यावर पदर. तोंर् सभतीकरे्. पाय थोरे्से पोटाशी घेऊन त्रनजा म्हणजे 
उांर्ी थोर्ी कमी त्रदसेल. जरा काही दुखतांय असां त्रदसेल.” एवढे होते आहे तोर् दारावर धके्क बसू लार्ले. 
पाांघरूण नीट घालून व सवांना आपआपफया जार्ी जायला साांर्नू कमलाताई ्वतःर् दार उघर्ायला 
रे्फया. पोलीस सब-इन्स्पेक्टर त्रन एक त्रशपाई दोघेजण आत आले व इकरे् त्रतकरे् पाहू लार्ले. सब-
इन्स्पेक्टर साहेब जाणकार मुरलेले. “कमलाताई तुम्ही आता काही लपव ूनका. आम्ही ज्याांच्या मार्ावर 
आहोत त्याांना दूर त्या र्ौकावरून तुमच्या दरवाज्यातून आत त्रशरताना पात्रहलां . न्सकुथे आहेत ते?” 

 
“इथ तर कोणी आलां  नाही. आमर्ा पांत्रर्त आला आत्तार्, तो त्रदसला असेल तुम्हाांला. तो बघा 

लार्तोय ्वयांपाकाला आत्तार्. हाथपाय धुवनू!” कमलाताई म्हणाफया, “अहो, तुम्ही हवां तर सारां 
सुत्रतकार्ृह धुांर्ाळा. माझी ना नाही. हवां तर या पलां र्ावरच्या बायका पहा. पण त्याांरे् रे्हरे त्रनरखण्यापूवी 
त्याांच्या नवऱ्याांर्ी परवानर्ी घ्या माि. नाहीतर नसती भाांर्णे त्रनमाण करून आमच्या मारे् भानर्र्ी करुन 
ठेवाल.” इतके बोलून कमलाताई जणू एकेकीच्या पलांर्ाजवळ जायला तयार होऊन म्हणाफया, “र्ला 
तर.” 

 
िणभर सारे थक्क होऊन ्तब्ध उभे रात्रहले. सब-इन्स्पेक्टर झाले तरी त्यारे् पाऊल पुढे उर्लेना. 

प्रत्येक पलां र्ाजवळ जाऊन रे्हरे पत्रहले तर होणाऱ्या अनथारे् त्रर्ि त्याांच्या र्ोळयापढेु उभे रात्रहले, ते 
म्हणाले, “ठीक आहे आम्ही जातो. पण असा माणसू आला, तर वदी द्या आम्हाांला.” 

 
जी जबाबदारी कमलाताई ्वीकारत ती ठामपणे धैयाने पार पार्त. सामान्सयतः सुधारणेसाठी 

लोकाांना दुखावण्यार्ा त्याांर्ा ्वभाव नव्हता. यामुळे प्रसूतीसाठी आलेफयाांपैकी ज्याांर्ी इच्िा असे 
अशाांसाठी सूत्रतकार्ृहात ‘पार्वी-सहावीर्ी’ पूजा ब्राम्हणाांकरू्न केली जाई. परांतु एखाद्या कोवळया 
मुलीसाठी समाजाच्या र्ाकोरी त्रवरुि जाण्यारे् धैयच त्या दाखवत. त्याांना आईच्या त्रठकाणी मानणारे र्ॉ. 
टी. एन. देशपाांरे् साांर्तात, “माझ्याकरे् नेहमी येणारा एक पेशांट आपली अर्र्ण घेऊन आला. त्यार्ी 
कुमारी बत्रहण दुदैवाने र्भार झाली. लरे्र् ती मुलर्ी, त्रतर्ा भाऊ व मी असे नार्पूरला महाल 
सूत्रतकार्ृहात कमलाताईांना भेटलो. प्रथम त्याांनी आम्हाां त्रतघाांनाही जेव ू घातले. व नांतर आमर्ी अर्र्ण 
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त्रवर्ारली व तत्िणी त्याांनी आम्हाांला साांत्रर्तले की या मुलीला येथे ठेवा व तुम्ही परत जा. जेव्हा त्रतच्या 
भावाने खर्ाबद्दल त्रवर्ारले तेव्हा त्या काहीर् बोलफया नाहीत. 

 
नांतर त्याांनी त्या मुलीच्या र्ळयात मांर्ळसूि घातले व आईच्या पे्रमाने त्रतरे् बाळांतपण केले. मुलर्ा 

सकवा मुलीरे् काय केले ते आम्हाला कळले नाही. फक्त दुसऱ्या वषी त्रतर्ा भाऊ त्रतच्या लग्नार्ी पत्रिका 
देण्याकत्ररता आला, तेव्हार् मला कळले की आमच्या आईने त्या अर्र्णीतून मार्च काढला.” 

 
यदुनाथ थते्त याांनी कमलाताईांवर केलेले भाष्य लिणीय आहे. 
 
“मातृत्वार्ी या समाजात त्रनत्य र्ाललेली त्रवटांबना त्याांना असह्य वाटे. अवाांत्रित सांतती हा 

मातृत्वाला शाप असतो हे ओळखून, र्ाांधी, त्रवनोबाांर्ी मते मात्रहती असूनही त्याांनी कुटुांबत्रनयोजनार्ी जान 
आपफया सुत्रतकार्ृहाांना त्रदली. वैर्ात्ररक त्रनभचयतेरे् हे एक देखणे उदाहरण म्हणाव ेलारे्ल.” 

 
माि कमलाताईांर्ी कृती उत््फूतच त्रदसते.त्यामारे् माणसात्रवषयीर्ा कळवळा आहे. त्रजव्हाळा आहे. 

परोपकारी बिुी आहे. दयाळू अांतःकरण आहे. समाजमनाच्या समतोल सूक्ष्म अभ्यासातुन येणारे वैर्ात्ररक 
अत्रधष्ान नाही पण कायचकतीच्या अनुभवातून आलेले व्यावहात्ररक शहाणपण आहे. या शहाणपणातून 
आपला त्रवर्ार अर्दी सोप्या भाषेत त्रनत्याच्या उदाहरणातून त्या जनतेपयंत पोहोर्व ू शकत होत्या. 
शात्रलनी कुलकणी याांनी त्रलत्रहलेला एक प्रसांर् यारे् उदाहरण आहे.एक वृिा कमलाताईांजवळ येऊन 
खेदाने म्हणाली, “ताई, सुनबाईला त्रतसरीही मुलर्ीर् झाली.” कमलाताई करारी आवाजात म्हणाफया, 
“मर् त्यात काय त्रबघर्लां ? माझ्या आईला मी मुलर्ी झाले म्हणनू बरां नाही का झालां ? तुम्ही तुमच्या 
आईला मुलर्ी झालात म्हणनू दुसऱ्याच्या घराला घरपण आलां ! पां. नेहरुां र्ीही इांत्रदरा एकर् मुलर्ी आहे 
ना!” मुलीर्ा जन्सम खेदकारक नाही हे अत्रशत्रित अर्ाणी माणसालाही सहज समजावनू साांर्णारे हे शब्द 
आहेत. 

 
यार् उत््फूतचपणे कमलाताईांनी धमातफया कमचकाांर्ात्रवरुि बांर्खोरी केली. वीणा हरदास याांर्ी 

आठवण महत्वार्ी आहे. पांर्वटीमध्ये म. म. बाळशास्त्री हरदास याांच्या ह्ते रामरायार्ी प्राांप्रती्था 
करण्यार्ी कमलाताईांर्ी इच्िा होती. त्यानुसार त्याांनी बाळशास्त्रींना त्रवर्ारले; बाळशास्त्री म्हणाले, की 
मूतीर्ी प्रत्रतष्ा खुशाल करावी. पण प्राणप्रत्रतष्ा जर करायर्ी असेल तर त्रनत्यार्ी पांर्ोपर्ार पूजा, नैवदे्य 
यार्ी व्यव्था होणे आवशयक आहे. कमलाताईांनी मी त्रजवांत आहे तोपयंत ही व्यव्था होईल असे 
आर्श्ासन त्रदले. कमलाताईांर्ी, इच्िा, आर्श्ासन, पारांपात्ररक र्ृत्रहणीला साजेसेर् होते. पण तरीह त्या 
कमचठ नव्हत्या. पुढे वीणा हरदास त्रलत्रहतात, “अत्रर्श्न शुि त्रद्वतीयेला शास्त्रोक्त रीतीने समारांभाला सुरुवात 
झाली.आम्ही उभयता पणु्याहवार्न केले. होमहवन तेवढे रात्रहले होते. अकल्फपतर् माझी ‘अर्र्ण’ आली. 
शास्त्राप्रमाणे पत्नी अशुि असताना पुढरे् कायच होऊ शकत नव्हते. सर्ळया ब्राम्हणाांनी तास सल्ला त्रदला. 
पण कमलाताईांनी साांत्रर्तले, ‘परर्ावाहून इतके लोक आले आहेत. ते इतके त्रदवस अत्रधक राहू शकत 
नाहीत. कायच खोळांबणार नाही. पढेु र्ालू द्या.’ त्याांच्यापढेु कुणारे् काही र्ालले नाही. रामरायार्ी 
प्राणप्रत्रतष्ा झाली. ती एकट्या शास्त्रीबुवाांनीर् केली.” 

 
कमलाताईांनी त्रवर्ारपूवचक बांर्खोरी केली नाही.पण पत्ररल््थतीर्ा रेटा आफयावर त्याांनी ती फार 

सहजपाने केली. त्या त्रठकाणी बांर्खोरीर्ा आवशे तर नव्हतार् पण आपण बांर्खोरीरे् पाऊल उर्लले आहे 
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यार्ी जाणीवही त्रदसत नाही. एवढ्या जमलेफया उत्सवार्ा बेरांर् होऊ द्यायर्ा नाही हे धोरण. त्या व्यवहारी 
बुिीने वार्ताना सहजपणे बांर्खोरी झाली. 

 
कधी सां्थेरे् त्रनयम त्रशत्रथल करून त्या एखादीरे् जीवन मार्ी लावनू देत. तर कधी ्वतः झीज 

सोसून, जातीने लि देऊन, एखादीला आधार देत. पदरात तीन पोरे असताना वैधव्यार्ा र्ोंर्र 
कोसळलेफया शाांताबाई लोणकराांना त्याांनी ्वयांपाकघरातफया कामासाठी सां्थेत ठेऊन घेतले. पत्ररर्या 
अभ्यासक्रमासाठी आवशयक ते र्ौथी पास त्रशिण झालेले नव्हते. म्हणनू दोन वष े शाांताबाईांना 
त्रशकवण्यासाठी ्वतांि बाई ठेवली. ती बाई आली की ताबर्तोब शाांताबाईर्ी कामातून सुटका केली जाई. 
र्ॉ. कमलाबाई जोशींना परदेशी त्रशिणासाठी जाताना काही रक्कम हवी होती. आपली एक कायचकता 
परदेशी त्रशकून येणार म्हटफयावर त्याांना आनांद झाला. ्वतःच्या अत्रधकारात त्याांनी सां्थेर्ी रक्कम देऊ 
केली. अशी त्रकतीतरी उदाहरणे! कमलाताईांबद्दल असे कौतुकोद्र्ार सवच बाजूांनी ऐकू येतात. इांदुमती 
देशमुख आत्रण द्वारकानाथ लेले याांनी लोकाांच्या मनातली नापसांती ओझरती नोंदवली आहे तेवढीर्. बाकी 
‘मातृसेवा’ च्या अांकातून ज्याांनी ज्याांनी त्याांच्यावर त्रलत्रहले त्याांर्ा सूर कमलाताईांच्या र्ौरवार्ा, कौतुकार्ा 
आहे. पण भक्ताांनी कोणतेही प्रसांर् कौतुकाने वणचन केले असेल आत्रण कमलाताईांर्ा कणखरपणार् य्त्यात 
त्रदसून येतो असे म्हटले असले तरी सुजाण वार्काला त्यातून कमलाताईांच्या व्याल्क्तमत्वातली त्रवत्रर्ि 
प्रशनत्रर्न्सहे जाणवतातर्. 

 
दुर्ाबाई वझलवार त्रलत्रहतात की वझलवाराांच्या मृत्यू नांतर सवचजण शोक करू लार्ले. पण 

आपफया कणखर त्रहमतीच्या ्वभावानुसार कमलाताईांनी साांत्रर्तले, “आता त्या ्वयांप्रकाशी झाफया.” 
सांदभावरून त्रदसते की वझलवार दाांपत्य तरुण होते. त्याांर्ी मुलर्ी अर्दी लहान होती. अशावळेी 
साांत्वनारे् हे उद्र्ार म्हणजे अ्थानी दाखत्रवलेली सहमत वाटते. 

 
कमलाताई आपला वैधव्य त्रदवस सकवा वैधव्यार्ा वाढत्रदवस साजरा करीत असेही अनेकजण 

साांर्तात. धनियोदशीला ‘पांर्वटी’ प्रवृत्तीला प्रारांभ झाला तेव्हा आपफया पन्नासाव्या वैधव्य त्रदनात्रनत्रमत्त 
कमलाताईांनी पन्नास मेहूणां जेवायला घातली. कमलाताईांर् सर्ळां वार्णां जसां अलौत्रकक तसांर् हे वार्णांही 
पहा त्रकती अलौत्रकक अशा थाटात या वैधव्य वाढत्रदवसारे् उल्लखे आले आहेत. 

 
या वार्ण्यामार्च्या मानत्रसकतेर्ा अथच कसा लावायर्ा? नवऱ्याच्या मृत्यनूांतर सासारघराशी सांबांध 

पूणचपणे तुटलेला होता. सासरर्ी माणसे नांतर कधी नार्पूरच्या बाजूला त्रफरकलीही नाहीत. त्या 
काळातील अनेक मुलींना सासुरवास होता तसा तो त्याांनाही झाला. हा वैवात्रहक जीवनार्ा काळ केवळ 
तीन वषार्ा होता. तो पन्नास वष ेदूर रे्लेला होता. पुढील यश्वी वाटर्ालीमुळे वैधव्य ही इष्टापतीर् ठरली 
असे वाटण्यात काहीर् र्ैर नाही. पण वैधव्यामुळे येणाऱ्या आर्त्रतकतेर्ी च्या जीवनात कुठेर् उरलेली 
नसताना पन्नास मेहुणां जेवायला घालून तो त्रदवस साजरा करणे ही मानत्रसकता अपसामान्सय )abnormal( 
होती असे म्हणाव ेका? की वैधव्यात त्रवपरीत काहीही नाही असे जनतेला साांर्ण्यार्ा तो एक ढोबळ, भर्क 
प्रयत्न होता? 

 
त्रदवसेंत्रदवस त्याांरे् कायच त्रव्तारत र्ालले होते. यार्ा अथच त्याांरे् व्यल्क्तमत्व, कायचपिती 

कायचत्रव्ताराला पोषक होती. १९३७ पासून नार्पूरच्या पालीकरे् जाण्यार्ा त्याांर्ा प्रयत्न सुरु झाला होता. 
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वधा येथे शाखा सुरु करण्यारे् ठरवले. कमलाताई कामाला लार्फया. त्रद. १५ फेबु्रवारी १९३७ 
वसांतपांर्मीच्या त्रदवशी वधा शाखेर्ा उद्घाटन समारांभ झाला. श्री. काकासाहेब पराांजपे अध्यि होते. 
कमलाताईांच्या कायारे् हे एक वैत्रशष्ट्य म्हणाव े लारे्ल. सुत्रतकार्ृहाच्या उद्घाटनास त्याांनी पुरुष 
अध्यिाला त्रनमांत्रित केले. त्रस्त्रयाांसाठी उभारलेफया कायात पुरुषाांर्ा सहभार् कमलाताईांनी ्वाभात्रवकपणे 
र्ृहीत धरलेला त्रदसतो. ्वातांत्र्य र्ळवळीत पुरुषाांना आश्रय देण्यास त्या दर्कफया नाहीत. अनेक पुरुष 
त्याांच्या कायात सहभार्ी झाले. मातृसेवा सांघाच्या ्मरत्रणकेमध्ये कमलाताईांत्रवषयी, सां्थेत्रवषयी बरेर् 
काही त्रलत्रहले रे्ले आहे. त्यात कोठेही स्त्री-पुरुषाांच्यामध्ये पर्दा असफयारे् जाणवत नाही. सां्थेरे् 
वातावरण नैसर्षर्क त्रनकोप राहण्यासाठी ही कायचपिती योग्यर् होती. माि सामाजार्ा स्त्रीकरे् पाहण्यार्ा 
दृष्टीकोन त्या व्यवल््थत जाणत होत्या. र्ॉ. वसांतराव वाांकर साांर्तात, “कमलाताईांच्या बहुतेक कायचकत्या 
त्रवधवा, पत्ररत्यक्ता होत्या. तरुण होत्या. त्याांच्यावर नव्या शाखाांर्ी जबाबदारी कमलाताईांनी सोपत्रवली. 
परांतु एकट्या स्त्रीकरे् समाजार्ा पाहण्यार्ा दृष्टीकोन ्वच्ि नसतो. म्हणून कमलाताई र्ावातील 
प्रत्रतत्रष्ताांशी सांपकच  साधत.आपफया कायचकतीमारे् त्याांरे् पाठबळ त्रनमाण करीत असत. आपली कायचकती 
र्ावात सुरत्रित असली पात्रहजे हे कमलाताईांनी प्रथम पत्रहले. तरर् ती त्रनभचयपणे कायच करू शकेल यार्ी 
त्याांना जान होती.” कमलाताईांनी वधा येथे सवच व्यव्थापनासाठी कृष्णाताई भाव े याांनी नेमणकू केली. 
तेव्हा त्याांनी वधा येथील जमनालाल बजाजव सवच र्ाांधी पत्ररवारामध्ये कृष्णाताईर्ी ओळख करून त्रदली 
आत्रण त्याांच्या हातात शांभर रुपये सुपूदच केले. 

 
शाखा हळूहळू वाढतर् रे्फया. त्रनरत्रनराळया िेिातील व्यक्ती, पुढारी, मांिी, लेखक, 

समाजकायचकते सां्थेत भेटी दते असत. या मारे् कमलाताईांरे् पत्ररश्रम असत. थोर व्यक्तींरे् त्रवर्ार 
आपफया सां्थेतील मत्रहलाांना ऐकवावते यार्ी त्याांना खास आवर्. साने रु्रुजींच्या व्याख्यानासाठी त्याांरे् 
प्रयत्न र्ालले होते. त्याांना काही वळे होत नव्हता. शवेटी एके त्रदवशी रािी अकरा वाजता. त्या त्याांना 
घेऊन सां्थेत आफया. सा्ं थेतर् साने रु्रुजींर्ी जेवणार्ी, झोपण्यार्ी व्यव्था केली. दुसरे त्रदवशी पाहाटे 
सारे्र्ार वाजता प्राथचनेच्या वळेी त्याांनी साने रु्रुजींरे् व्याख्यान सवांना ऐकवले. 

 
सीताबर्ी सुत्रतकार्ृहार्ी पत्रहली नोंदणी झाली तेव्हा त्यार्ी घटना अर्दी जुजबी होती. आता 

त्रव्तारलेफया सा्ं थेला अत्रधक सुव्यवल््थत काटेकोर घटनेर्ी आवशयकता वाटू लार्ली. १९५४ मध्ये वधा 
येथून श्रीकृष्णदास जाजू या वत्रकलाांना पार्ारण केले रे्ले. त्याांनी सां्थेसाठी नवी घटना तयार केली. 
यार्वळेी सां्थेरे् नामाांतरही झाले- “मातृसेवा सांघ”. हत्ररयाणामधील सत्याबाला तायल १९५६ मध्ये 
मातृसेवा सांघारे् तहहयात कायच करण्यासाठी दाखल झाफया. आता ‘सुत्रतकार्ृह’ हा त्रवर्ार समाजात 
रुजला होता. शहरात इतरि खाजर्ी सुत्रतकार्ृहे सुरु झाली होती. मातृसेवा सांघाने काळार्ी पाऊले 
ओळखून ‘सुत्रतकार्ृह’ एवढेर् आपले कायच मयात्रदत ठेवले नाही. सा्ं थेने आता त्रनरत्रनराळया िेिाांत प्रवशे 
करायला सुरुवात केली. नव्या उपक्रमाांसाठी मातृसेवा सांघाने प्रथमपासून एक खास शब्द योजलेला 
त्रदसतो-‘प्रवृत्ती.’ उदाहरणाथच-दुबचलमन्कमुलाांरे् कें द्र ‘नांदनवन’ त्रह एक प्रवृत्ती.वृिाश्रम ‘पांर्ाती’ त्रह एक 
प्रवृत्तीर् याप्रमाणे समाजकायच महात्रवद्यालय, त्रवकालाांर्ारे् पुनवचसन, या प्रवृत्तीही सुरु झाफया. सवच 
उपक्रमाांर्ा आत्रण शस्त्राांर्ा एकमेकाांशी सांपकच  साधला जाण्यासाठी ‘मातृसेवा’ नावारे् एक मात्रसक सुरू 
झाले. त्रह एक प्रवृत्ती. 
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दुसरा आधारस्तंभ : सत्यबाला तायल 
 
मातृसेवा सांघार्ा पसारा त्रदवसेंत्रदवस वाढत र्ालला होता. या वाढत्या मोठ्या पसाऱ्याला आवर 

घालण्यासाठी जबाबदार मदतनीस स्त्रीर्ी आवशयकता भासू लार्ली होती. कमलाताई सतत 
कायचकत्यांच्या शोधात होत्या. नवनवीन माणसे कायात सहभार्ी होत होती. काही सोरू्नही जात होती. 
काहीजण अफप वतेन घेत होते.काहीजण पूणचपणे त्रवनावतेन कायच करीत होते. अनेक र्ॉक्टर सहकारी 
त्रमळाले होते. मनोभाव े सां्थेला वाहून घेतलेफया त्रनष्ावांत ्वयांसेत्रवका लाभफया होत्या. परांतु नेतृत्वरु्ण 
असलेली तरुण स्त्री सां्थेसाठी पात्रहजे होती. ती पूणचवळे सकबहुना आयुष्यभर मातृसेवा सांघार्ी बाांधीलकी 
मानणारी असावी असेही वाटत होते. अशी स्त्री अजून भेटलेली नव्हती. 

 
देशसेवलेा वाहून घेतलेले सवचदूर सहर्णारे कमलाताईरे् बांधू हत्ररभाऊ याांना त्याांच्या भटकां तीत 

पांजाबमधील त्रह्सार र्ावात अशी एक तरुण स्त्री आढळली-सत्यबाला तायल. त्याांरे् घराणे बड्या 
जत्रमनदारारे्. बत्रनया, मारवार्ी. ७ ऑक्टोंबर १९२४ र्ा सत्यबालाताईांर्ा जन्सम. त्या श्रीमांतीतर् वाढफया. 
र्ॉ. त्रव. स. जोर् त्याांर्ी मात्रहती देताना त्रलत्रहतात, “त्याांरे् आजोबा लाल र्ांदुलाल हे हरयाणातील त्रह्सार 
र्ावरे् मोठे जमीनदार होते. ते आयचसमाजी होते. लाला लजपतराय याांरे् त्रनकटरे् सहकारी होते. 
सहदुत्वार्ा अत्रभमान त्याांच्या रोमारोमात त्रभनला होता. पण ते सहदुत्व तथाकत्रथत धमचपांत्रर्ताांच्या 
सहदुत्वान्ससारखे वाांझ नव्हते, उपयुक्त सांघटनतत्वाांना जन्सम देणार होते. त्रह्सारमध्ये एकदा भयांकर दुष्काळ 
पर्ला. र्ोरर्रीब शतेकऱ्याांनी र्ाईरु्रे कसायाकरे् त्रवक्रीसाठी र्ालवली. लाला र्ांदुलाल याांनी ती हजारो 
रु्रे खरेदी केली. दूषकाळ ओसरेपयंत पोसली. लाला र्ांदुलाल याांरे् पुि लाल जयदेव. याांनीही 
समाजसेवरे्ी त्रपतृपरांपरा नीट जपली. काही र्ाांभार मुलाांना त्याांनी आपफया मोठ्या कुटुांब पत्ररवारात 
नेहमीकत्ररता सामावनू घेतले. तत्कालीन मारवार्ी समाजात अपवादानेर् आढळणारा पुरोर्ात्रमत्वार्ा हा 
वासरा घेऊनर् सत्यबाला तायल घर्त होत्या, वाढत होत्या. सत्यबालाताईरे् मातुल घराणे म्हणजे श्री. 
रघुवीरससह याांर्ा सांपन्न पत्ररवार पात्रिमात्याांच्या आधुत्रनक त्रवर्ारसरणीने झपाटलेला होता. त्याांर्ी आई त्या 
काळच्या सुत्रशिीत धीट सहदू स्त्रीर्ा नमुना होती. त्रतने कधी पदर्ा पाळला नाही. कधी घुांर्ट घेतला नाही. 
आपफया पतीसमवते सावचजत्रनक समारांभात जाण्यारे् त्रतने कधी टाळले नाही. 

 
त्रह्सारच्या त्रमशनरी हाय्कूलमधून सत्यबालाताई शालाांत परीिा प्रथम श्रणेीत उत्तीणच झाफया. 

सांपूणच त्रह्सार त्रजफह्यात त्या पत्रहफया आफया. पांत्रर्त नानकर्ांद वकील याांनी पालकत्वाखाली लाहोरच्या 
त्रकनमांर् या त्रमशनरी महात्रवद्यालयात त्याांरे् पुढरे् त्रशिण सुरु झाले. महात्रवद्यालयात ‘र्ॅपल’ )धमच 
त्रशिणार्ा तास( बायबलर्ा अभ्यास आदींर्ी सक्ती होती. परांतु सत्यबालाताईांच्या मनावर आयचसमाजारे् 
आत्रण पुरोर्ामी सहदुत्ववादारे् सां्कार इतके जबरद्त होते त्रक त्रििन धमारे् आकषचण त्या कोवळया 
वयातही त्याांना कधी वाटले नाही. लाहोरमध्ये ऑल इांत्रर्या ्टुर्ांट फेर्रेशन या कम्युत्रन्ट त्रवद्याथी 
सांघटनेशी सत्यबालाताईांर्ा सांबांध आला.पण कॉांगे्रसर्ा प्रभाव अत्रधक होता. महात्रवद्यालयीन त्रवद्यार्षथनी 
असतानापासून त्याांनी खादीरे् व्रत घेतले. ते आजतार्ायत त्रटकत्रवले आहे. १९४३-४४ मध्ये सत्यबालाताई 
बी. ए. च्या परीिेत सांपूणच पांजाब त्रवद्यापीठात पत्रहफया आफया. र्त्रणत, खर्ोलशास्त्र हे त्याांरे् प्रमुख त्रवषय 
होते. त्यानांतर म. ए. करण्यासाठी त्याांनी बनारस त्रवर्श् सहदू त्रवर्श्त्रवद्यालयात नाव नोंदवले. दुदैवाने त्यार् 
सुमारास सत्यबालाताईांना दीघच मुदतीर्ा ताप आला. अध्या शिैत्रणक सिातून त्याांना त्रह्सारला परताव े
लार्ले.” 
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देशात फाळणीरे् वारे वाहूलार्ले होते. फाळणी जरी झालेली नव्हती तरी मु्लीम प्रदेशातून 
त्रनवात्रसताांरे् लोंढे त्रह्सारच्या आजूबाजूला येऊ लार्ले होते. १९४४ मध्ये त्रह्सारला सत्यबालाताईांच्या 
सावचजत्रनक कायाला आरांभ झाला.त्रनवात्रसताांच्या मदतीसाठी त्याांनी त्रस्त्रयाांना एकत्रित केले. कें द्र उभे केले. 
शाळेत, तांबूत त्रनवात्रसताांर्ी राहण्यार्ी सोय केली. लोकाांकरू्न अन्न, अांथरूण-पाांघरूण जमवनू 
त्रनवात्रसताांना देऊ केले. ्वातांत्र्य त्रमळाले, फाळणी झाली. त्रनवात्रसताांरे् पुनवचसनारे् काम आटीतटीने सुरु 
झाले. हफफयात र्ांभीर जखमी झालेफयाांना वैद्यकीय मदत पुरत्रवणे, िावण्यात मेलेफया पे्रताांर्ी त्रवफहेवाट 
लावणे इत्यादी प्रकारच्याही सवचर् कायात सत्यबालाताई घुसफया होत्या. बालात्कात्ररत त्रस्त्रयाांच्या धक्काग्र्त 
मनाला त्रदलासा देत होत्या. र्भचवती त्रस्त्रयाांना प्रसूत्रतर्ृहात नेण्यार्ी व्यव्था करीत होत्या. एका 
सांकटग्र्ताला सावरून सुटकेर्ा त्रनःर्श्ास टाकावा तो दुसया आपद्ग्र्तार्ा आक्रोश ऐकू येई. त्रह तरुणी 
त्या प्रत्येक आव्हानाला सामोरे जात होती. 

 
त्रनवात्रसताांरे् पुनवचसन सांपते न सांपते तोर् भोवतालच्या प्रदेशात कर्क दुष्काळ पर्ला. तेव्हा 

दुष्काळ त्रनवारण सत्रमतीच्या त्या सत्रर्व झाफया. हजारो मलै दुष्काळी टापू त्याांनी पायाखाली तुर्वला. 
एकशवेीस अांश फॅरनहीट तपमानात कधी पायी, कधी उांटावरून, कधी जीपमधून त्रफरफया.मदतीरे् काम 
केले. आपफया दुष्काळी दौऱ्यार्ा वृत्ताांत त्याांनी ‘सहदु्थान टाइम्स’ या दैत्रनकाला त्रदला. हे दैत्रनक 
र्ाांधीजींरे् पुि र्ालत्रवत असत. त्या दैत्रनकाने हा वृत्ताांत ‘आमच्या खास प्रत्रतत्रनधीकरू्न’ म्हणून िापला. 
पत्ररणाम्वरूप काही त्रदवसाांतर्ा नव्वद लाख रुपये पनुवचसन कायासाठी जमा झाले. सत्यबालाताईांनी 
यश्वीपणे पार पार्लेफया या त्रवधायक कामत्रर्रीमुळे कॉांगे्रसच्या अत्यच्च वतुचळात त्याांरे् नाव पोहोर्ले. 
्वतः र्ाांधींनी त्याांर्ी त्रवर्ारपूस केली. 

 
पुढे ्थात्रनक पातळीवर सािरता प्रसार, प्रौढ त्रशिण प्रसार, त्यासाठी राजा बाजा प्रायमसच सारख्या 

त्या काळात र्ाजलेफया अांकत्रलपी सकवा त्रर्िमालेर्ी त्रनमीती, क्तुरबा बालवार्ी या मोत्रहमाही 
सत्यबालाताईांना तर्ाखेबांद उत्साहाने पार पार्फया. 

 
घरामध्ये सत्यबालाताईच्या त्रववाहार्ा त्रवर्ारही सुरु होता. दहेज देऊन त्रववाह करावयार्ा नाही हे 

त्याांरे् त्रनत्रित ध्येय होते. तत्कालीन मारवार्ी समाजात ही फारर् कठीण अट होती. जातीच्या बाहेर लेकीने 
त्रववाह करावा अशी आईर्ी अत्रजबात इच्िा नव्हती. सत्याबालाताईच्या ्वतःच्या मनात जातीभेदार्ी 
कफपना नव्हती. तरीही या बाबतीत आईरे् मन मोर्ण्यार्ी त्याांर्ी यल्त्कां त्रर्तही त्रवर्ार केला नाही. 
त्रववाहाच्या प्रशनात रु्ांतून त्याांनी आपले कायच ही थाांबवले नाही. 

 
दुष्काळ त्रनवारणाच्या कायात असताना सत्यबालाताईांर्ा शांकरराव देवाांशी पत्ररर्य झाला. 

शांकरराव देवाांमुळे त्रवनोबाजींच्या कायार्ी ओळख झाली. सत्यबालाताईांना भदूान र्ळवळीरे् त्रवलिण 
आकषचण वाटले आत्रण त्याांनी त्या कायात उर्ी घेतली. प्रथम आपफया आजोबाांकरे्र् जमीन मार्नू त्याांनी 
आपफया कायाला आरांभ केला. आजोबाांनी आपली सातश ेएकर जमीन भदूान र्ळवळीला त्रदली. त्रह्सार 
त्रजफह्यातर् तीस हजार एकर जमीन त्याांनी त्रमळवली. र्ाववाले त्याांना भदूानवाली बाई म्हणत आत्रण 
आफयारे्फयाला साांर्त, “र्ांदुलालकी पोती हमारे र्ावमे आये- ये खून माांरे् तो भी हम देंरे्, ये तो त्रसफच  
जमीन माांर्ती है.” लोकाांर्ा प्रत्रतसाद उत्साह वाढत्रवणारा होता. परांतु त्रमळालेफया जत्रमनीरे् त्रवतरण माि 
बरोबर झाले नाही. सत्यबालाताई अ्वथ झाफया. त्या र्ळवळीपासून मानाने तुटफया. त्याांर्ा तीव्र 
अपेिाभांर् झाला. 
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तरीही त्याांच्या भदूान र्ळवळीतील कतचबर्ारीर्ा बोलबाला कॉांगे्रसच्या वतुचळात र्ाांर्लार् झाला. 
कॉांगे्रसच्या सते्तच्या राजकारणात सत्यबालाताईांना त्रनमांिण द्यावे, असा त्रवर्ार सुरु झाला. नेमके यार्वळेी 
हत्ररभाऊ मोहनी त्रह्सारला आले होते. 

 
हत्ररभाऊां ना ही तरुणी मातृसेवा सांघारे् कायच करण्यास योग्य वाटली. त्याांनी तसे सत्यबालाताईांच्या 

वत्रर्लाांना सुर्वले. नांतर कमलाताई दोनतीन वळेा त्रह्सारला सत्यबाला तायल त्याांच्या घरी रे्फया. 
त्याांच्या वत्रर्लाांना म्हणाफया, “तुमर्ी मुलर्ी आमच्या सां्थेच्या कायासाठी द्या.” सत्यबालाताईरे् वत्रर्ल 
त्याांना ‘हो’ म्हणाले. मे १९५६ मध्ये वत्रर्ल वारले. वत्रर्लाांर्ी इच्िा पुरी करण्यार्ा त्रनणचय सत्यबालाताईांनी 
घेतला. आज सत्यबालाताई साांर्तात, “त्यावळेी मी तीन महत्वारे् त्रनणचय घेतले. पत्रहला म्हणजे त्रववाह 
करायर्ा नाही. दुसरा म्हणजे राजकारणात त्रशरायर्ां नाही आत्रण त्रतसरा म्हणजे त्रह्सार सोरू्न नार्पूरला 
जायरे् नाही. हे त्रतन्सही त्रनणचय तसे कठोरर् होते. पण मी ते घेतले. Some women choose the path of 
ease and happiness in the conventional sense. I have chosen the path of hard work which 
even if fraught with difficulties leads to fulfilment because it is development oriented.” 

 
जून १९५६ मध्ये त्या नार्पूरच्या मातृसेवा सांघात दाखल झाफया. सत्यबालाताईांच्या आईर्ा व 

भावाांर्ा त्याांच्या या त्रनणचयाला खूप त्रवरोध होता. त्रह्सार आत्रण नार्पूर शकेर्ो मलैाांरे् अांतर. मुलुख परका. 
भाषा वरे्ळी. नार्पूरला कोणी नात्यार्ोत्यारे् नाही. समाजकायच करणे त्रह्सारलाही र्ालूर् होते मर् 
नार्पूरला कशासाठी जायरे्? पण सत्यबालाताईांनी मानले नाही. वत्रर्लाांनी कमलाताईना त्रदलेला शब्द 
पाळण्यार्ी त्याांर्ी इच्िा होती. त्रशवाय त्याांना सतत एक जाणवत होते, त्रक त्रह्सार आत्रण आसपासच्या 
भार्ात बड्या जमीनदाराच्या घरातील एक कन्सया अशीर् त्याांर्ी इतराांना ओळख होती. त्याांरे् ्वतःरे् 
कतुचत्व होते तरी त्यात त्या पार्श्चभमूीर्ा वाट होता. नार्पूर हा त्याांच्यासाठी सवच् वी वरे्ळा मुलुख होता. तेथे 
त्याांर्ी कौटुांत्रबक पार्श्चभमूी कोणालार् ज्ञात नव्हती. येथे जे कायच करायरे् ते पूणचपणे ्वतःच्या ताकदीवर. 
म्हणूनही सत्यबाला तायल याांनी नार्पूरच्या मातृसेवा सांघार्ी वात धरली. 

 
मातृसेवा सांघाने त्याांना तहहयात त्रनवासार्ी जार्ा त्रदली. भोजनाइतके पसेै त्रदले. बाकी खर्ासाठी 

सत्यबालाताईच्या घरून पसेै येत होते. सत्यबालाताईांच्या रूपाने कमलाताईांना मनासारखी सहाय्यक 
त्रमळाली. 

 
सत्यबाला तायल याांनी मातृसेवा सांघाच्या सवचर् कायात लि घातले. सां्थेला तोपयंत र्ाांर्लेर् 

्थैयच आले होते. नव्या नवलाईर्ा काळ सांपला होता. पण ्थैयातून त्रनमाण होणारे नवे प्रशन सुरु झाले 
होते. पर्ारी मांर्ळींर्ी सांख्या वाढू लार्ली होती. नोकरदाराांच्या खास मानत्रसकतेने सां्थेत प्रवशे केला 
होता. तरीही ताज्या दमाच्या सत्यबाला तायल याांनी समाजकायच महात्रवद्यालय ही नवी ‘प्रवृत्ती’ सुरु केली. 
ती त्रवद्यापीठाला जोरू्न नार्पूरच्या मातीत खोल रुजवली. या प्रवृत्तीद्वारा नव्या काळारे् प्रशन समजावनू 
घेण्यार्ा आत्रण त्याांर्ी उत्तरे शोधण्यार्ा प्रयत्न र्ालत्रवला. म्हणनूर् समाजकायच महात्रवद्यालायातून 
कौटुांत्रबक सल्ला कें द्र, दत्तकसेवा प्रकफप, व्यसनमुक्ती कें द्र असे प्रकफप सुरु झाले. त्रवकलाांर् मुलाांच्या 
पुनवचसनार्ा नवा प्रकफप उभा झाला. सत्यबालाताईांनी सां्थेच्या त्रहशोबात लि घातले. पैशार्ा अपव्यय 
कोठे होतो आहे ते शोधू काढले. पैसा कोठे वार्वता येईल, त्रनधी कसा जमवता येईल यार्ा व्यवल््थत 
त्रवर्ार करून कायार्ी आखणी केली. प्रत्येक ‘प्रवृत्ती’ आर्षथक बाजूने ्वावलां बी असली पात्रहजे असे धोरण 
ठेवले. समाजकायच महात्रवद्यालयाच्या प्रार्ायच असताना पत्रहली दहा वषे त्याांनी वतेन घेतले नाही. म्हणजे 
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पर्ारावर सही करून तो सां्थेलार् परत देणर्ी देत असत. दहा वषानांतर त्या पर्ार घेऊ लार्फया. 
सत्यबालाताई आज त्रम्कीलपणे साांर्तात, “एक माि त्रनत्रित. पर्ार घ्यायला लार्फयावर भोवताली माझी 
इज्जत वाढली. मी हार्ार्ी बत्रनया मारवार्ी. मला पैशार्ां महत्व र्ाांर्लां  कळतां. इथे आफयावर पत्रहफया आठ 
वषात मी सा्ं थेर्ी आर्षथक पत्ररल््थती मजबतू केली. कामार्ी सर्ोटी लार्तेर्. मला तर या सां्थेखेरीज 
दुसरां काही व्यवधान नव्हतां. म्हणून मी काम करीतर् होते. पण सा्ं थेर्ा पसैा वार्त्रवणां, सतत नवीन पसैा 
कसा त्रनमाण होईल हे पाहणां हेही मी केलां . या पशैार्ा उपयोर् र्ोरर्रीब बायकाांसाठी कसा करायर्ा ते मी 
पाहतार् असते. 

 
मी घेतलेफया तीन त्रनणचयाांर्ा मला कधीही पिाताप झाला नाही. कॉांगे्रसनां मला सन्समानानां बोलावलां  

होतां. ते त्रनवर्णूकीर्ां त्रतकीट देऊ इल्च्ित होते. मला र्ाांर्ली कौटुांत्रबक पार्श्चभमूी होती. ्वतःर्ां कतुचत्व 
होतां. मी जर राजकारणात पर्ले असते तर पांजाबमध्ये केव्हार् मांिी झाले असते. पण मला त्या मार्ानां 
जायर्ां नव्हतां. मला जणतेसाठी कायच करायर्ां होतां. माझा प्रदेश सोरू्न नार्पूरला येऊन मी ्वतःर्ां असां 
कायच उभां केलां . यात मातृसेवा सांघारे्ही श्रये आहे. इथां पत्रहफयापासून वातावरण र्ाांर्लां . एकटी स्त्री म्हणनू 
मला कधीही असुरत्रित वाटलां  नाही. झर्रे् झाले तरी एकां दर वातावरण सहकायार्ां. कायचनाश व्हावा असां 
कोणाला वाटलां  नाही. 

 
कमलाताईांच्या मृत्यनूांतर वातावरण खूप बदललां . कधी नाही ते कोटार्ी पायरी र्ढावी लार्ली. 

फारर् सांघषच सुरु झाला. मर् सां्थेच्या सर्ळया कारभारात त्रढलाई आली. पेपरमधेही बऱ्यार् उलटसुलट 
बातम्या िापफया रे्फया. पण मी जे तन मन धन अपूचन कायच केलां  होतां, त्यार्ां शवेटी र्ीज झालां . मला 
अनेकाांनी अनेक प्रकारे मदत केली. म्हणून मी सर्ळा कारभार पुन्सहा सुरळीत करू शकले. पत्रहफया 
त्रपढीतफया बहुतेकाांनी त्रवनावतेन काम केलां . आताच्या काळात ते जवळजवळ अशक्य आहे. आता सत्तर वषं 
वयाच्या आसपासर्ी जुनी माणसां तेवढीर् त्रवनावतेन काम करतात. तरुण माणसां सर्ळी पर्ारी आहेत. मी 
त्याांना दोष देत नाही. पत्ररल््थती बदलली आहे. मला म्हणायर्ां आहे, मोबदला घ्या आत्रण प्रामात्रणकपणे 
काम करा. ही सर्ळी व्तुल््थती लिात घेऊन पुढच्या योजना आखफया पात्रहजेत.” 

 
सत्यबाला तायल याांनी त्रनमाण केलेफया समाजकायच महात्रवद्यालयार्ी आधुत्रनक इमारत नार्पूरात 

र्ौलाने उभी आहे. भोवताली सर्ळीकरे् ऐकू येते की तायल बाई म्हणजे कामार्ा तर्ाखा आहे आत्रण 
बोलण्यार्ाही फटाका आहे. र्ूक वाटली त्रक तार्तार् बोलतात. त्रकती टोकाला जाऊन तोरू्न बोलतील 
त्यार्ा नेम नाही. सां्थेतले सहकारी सकवा घरातली ्वयांपाकीण कोणीर् त्यातून सुटू शकत नाही. त्याांच्या 
र्ोक्यात रार् त्रटकत नाही. पण अधूनमधून तो जोरात उसळी घेत असतो. त्याांर्ा प्रामात्रणकपणा, तळमळ 
सर्ळीजणां समजून आहेत. म्हणून कोणी आकस धरत नाही. 

 
एखाद्या प्रायव्हेट कां पनीच्या मनेॅसजर् त्रर्रेक्टरसारखी सत्यबालाताईांर्ी कायचपिती आहे. सा्ं थेच्या 

आवारात त्या राहतात. त्यामुळे कायाशी बाांधीलकी र्ोवीस तास आहे. त्रवकासाच्या त्याांच्या मनातील 
कफपना त्रनत्रित आहेत. त्रनवासी नोकरवर्च, बार्काम, रुग्णालयातील वदचळ सर्ळीकरे्र् त्याांरे् लि असते. 
सां्थेच्या प्रत्येक प्रवृत्तीर्ी ्वतःर्ी इमारत असणे, त्यात आधुत्रनक सुत्रवधा असणे, बँक-बॅलन्सस वाढणे, 
लाभाथींर्ी सांख्या वाढणे हा त्यार्ा दृष्टीने त्रनत्रित त्रवकास आहे. व्यक्तीरे् आत्मबळ वाढत्रवणे, व्यल्क्तमत्व 
प्रर्फभ होणे याांवर त्याांर्ा जोर त्रदसत नाही. वांत्रर्त र्रीब वर्च हा लाभाथी असावा असे त्याांरे् प्रयत्न 
असतात. कोणत्या शासकीय योजना सां्थेद्वारे राबत्रवता येतील, त्यारे् फायदे तोटे कोणते हा त्रवर्ार त्या 
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सतत करीत असतात. शासकीय योजनेतील कमचर्ारीवर्च अमुकतमुक वषंझाफयावर मातृसेवा सांघाकरे् 
भत्रवष्यत्रनवाह त्रनधी इ. मार्ण्या करू शकतो का या त्रनयमाांरे् र्त्रणत त्या माांर्त असतात. एखादा शासकीय 
प्रकफप कोणत्याही िणी बांद होऊ शकतो आत्रण आपली नोकरी जाऊ शकते. अशी टाांर्ती तलवार 
र्ोक्यावर असली तर कमचर्ारी मनःपूवचक काम करू शकत नाहीत आत्रण पत्ररणामी सा्ं थेर्ा तोटा होतो. या 
पत्ररल््थतीतून मार्च कसा काढायर्ा यार्ा त्याांना सतत त्रवर्ार करावा लार्तो. कारण शासकीय योजनाांर्ी 
्वयांसेवी सा्ं थाांना र्रज असते आत्रण त्याांरे् शासनावर कोणतेही त्रनयांिण नसते. कोणत्याही सां्थेर्ा 
पसारा जसजसा वाढत जातो तसतशी राजकारण, अथचकारणार्ी रु्ांतारु्ांतही वाढत जाते. हे सवच मातृसेवा 
सांघातही आहे. सत्यबाला तायल याांर्ा या सर्ळयाांशी सतत सामना सुरु आहे. 

 
सां्था त्रव्तारत असताना कायालयीन कार्दपािाांरे् कामकाजही वरे्ाने त्रव्तारत र्ालले. 

कमलाताई लोकसांग्रह करण्यात कुशल. ्वयांपाकपाण्यापासून बेर्पनॅ उर्लण्यापयंत सवच कष्टाला खांबीर. 
पण कार्दपिाांरे् काम त्याांरे् काम नव्हते. ती सवच जबाबदारी त्याांच्या बांधूांनी, त्रवशषेतः नाना मोहनींनी 
्वीकारली होती. सेवात्रनवतृ्त झाफयावर तर ते पूणचपणे मातृसेवा सांघाच्यार् कायाला लार्ले होते. सां्था 
सुरु झाफयापासून शासकीय यांिणेत त्रकतीतरी बदल झाले होते. त्रब्रटीश सहदु्थानातफया या सेंन्सरल 
प्रॉल्व्हन्सस ॲन्सर् बेरार मध्ये १९३७ साली कॉांगे्रस सरकार आले. १९४७ साली भारत ्वतांि झाला. १९६० 
साली भाषावार प्राांतरर्ना होऊन महाराष्र राज्य जन्समाला आले. कायालयीन कामाच्या कायचवाहीर्ा मार्च 
सतत बदलत रे्ला. काही कामे नार्पुरात काही पुणे-मुांबईत, काही त्रदल्लीत. कार्दी घोरे् नार्त्रवण्यारे् 
त्रकर्कट काम नानाांनी कसोशीने केले. माि त्यामुळे कमलाताईच्या हातून सूिे सुटली असे अत्रजबात नाही. 
कार्दी घोरे् नार्त्रवणे जमत नसले तरी त्या आपफया ध्येयाशी ठाम होत्या. या सांदभात वीणा हरदास याांनी 
त्रलत्रहलेली आठवण महत्वार्ी आहे. 

 

“कमलाताईांनी वृिाश्रम काढला तेव्हा त्यामार्र्ा त्याांर्ा हेतू असा होता की त्याांच्या नसेस त्रनवृत्त 
झाफया म्हणजे त्याांना एक हक्कार्ां ्थान असावां. पुढे बाहेररे् त्रनराधार वृिही त्रतथे प्रवशे घेऊ लार्ले. 
वृिाांर्ी आत्रण अनाथ मुलाांर्ीही कमलाताईांनी त्रतथेर् व्यव्था केली. त्रतथफया त्रवत्रहरीला उन्सहाळयात पाणी 
नसे. तेव्हा इतक्या लोकाांर्ी दोन-तीन मत्रहनेपयंत काय व्यव्था करायर्ी असा प्रशन कायचकारी मांर्ळापुढे 
होता. मला त्याांनी सभासद करून घेतले होते. वरील त्रवर्ारासाठी एक त्रदवस सभा घेतली होती. 
सुशीलाबाई मोहनी त्यावळेी अध्यि होत्या. ्वतः कमलाताईरे् ्थान माि त्रनमांत्रितारे् होते. त्याांरे् बांधू श्री. 
नानासाहेब मोहनी याांनी असा एक त्रवर्ार माांर्ला त्रक, मुलाांना त्याांच्या आईबपाांकरे् पाठवाव.े अन् 
कमलाताईांर्ा रे्हरा एकदम उग्र झाला. त्या म्हणाफया, “तुम्ही सरकारकरू्न देणर्ी घेता तेव्हा ही मुलां  
अनाथ आहेत म्हणून साांर्ता आत्रण आता त्याांना आईबापाकरे् पाठवतो म्हणून साांर्ता? ही सांर्ती कशी 
लावायर्ी ?” आत्रण एकदम उसळून म्हणाफया “हा प्रशन माझ्याकरे् सोपवा. मी मुलाांना घेऊन त्रभिा 
मार्ीन.” ह्यावर सर्ळेर् ्तब्ध झाले. 

 
मातृसेवा सांघात येणारे पाहुणे आत्रण कमलाताई याांच्या आठवणी र्ॉ. वसांतराव वाांकर याांनी 

साांत्रर्तफया. १९५६ मध्ये पांतप्रधान पां. जवाहरलाल नेहरू सां्थेत आले होते. नार्पुरात त्याांना र्ाकू 
दाखवला रे्ला. म्हणनू समारांभाच्या वळेेस लोकाांना व्यासपीठापासून पन्नास यार्ावर बसवण्यात आले. 
कमलाताई व्यासपीठावरून बोलफया, “नेहरूां ना धीट म्हटलां  जातां. पण हा माणूस तर भीरु आहे. आमच्या 
मुलाांना त्रकती दूर बसायला लावलां .” जवाहरलाल नेहरू ्वतः उठले. त्याांनी मुलाांना जवळ बोलावाले. 
१९७२ मध्ये पांतप्रधान इांत्रदरा र्ाांधी मातृसेवा सांघात आफया. कमलाताईांनी त्याांच्यासाठी केलेफया पुरणपोळया 
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त्याांच्यामाफच त पोहोरे्नात. कमलाताईांनी व्यासपीठावर पुरणपोळयाांर्ा र्बा त्रदला आत्रण त्याांना व सभेफया 
म्हणाफया, “ही मुलर्ी आईच्या घरातून काही न खातात्रपता तशीर् त्रनघली. या पोळया मी माझ्या हाताांनीं 
केफया आहेत. तुमरे् वर्ीलसुिा माझ्याकरू्न जेऊन रे्ले आहेत. या पोळयाांपासून तुम्हाला कोणताही धोका 
नाही.” सर्ळी सभा अवाक झाली. 

 
कमलाताईांनी आपफया कायात ्वतःच्या भावांर्ाांनाही सामावनू घेतले होते. भावाबत्रहणींर्ा 

एकमेकाांवर र्ाढ त्रवर्श्ास आत्रण आत्यांत्रतक पे्रम. तरीही कधी कधी खटके उर्ायरे्. ‘एका वानप्र्थार्ी 
कथा’ या पु्तकातील रमेश रु्प्ता याांरे् याबद्दलरे् भाष्य महत्वारे् आहे. ते म्हणतात. 

 
“दैनांत्रदनीच्या रर्ाड्यात भावाने बत्रहणीवर आत्रण बत्रहणीने भावावर रार्वायरे्, त्रबघर्ायरे्, तुटायरे् 

प्रसांर् त्रकती तरी वळेा आले; पण तर्कले तरी तुटू माि शकले नाही. तुटू दोघाांनी त्रदले नाही. यमुताईच्या 
उत्तुांर् व्यल्क्तमत्वाला मयादा नाहीत असे नाही. नानाांना त्या जाणवफया नाहीत असेही नाही. पण अशी जी 
महातप्वी व्यल्क्तमत्व े असतात त्याांरे् एक मुलभतू मोठेपण आत्रण बाकीरे् त्याांरे् सामान्सय व्यवहार यात 
फरक करायला आपण त्रशकले पात्रहजे, असा नानाांर्ा प्रयत्न आहे. एखाद्या वळेी खटके उर्ण्यारे् प्रसांर् 
आले, वाटले त्रक, पुरे झाले, आता सा्ं थेसब्थेच्या जांजाळातून बाहेर पर्ले पात्रहजे; पण पुन्सहा असे वाटले 
त्रक सां्थेरे् काम सोरू्न सवच जांजाळातून बाहेर पर्लो तर कदात्रर्त आपफया िुद्र तात्कात्रलक अहांकारारे् 
समाधान होईल पण; अांतरात्मा दुःख देत राहील. अरे, युरोत्रपयनाांपुढे मान खाली घालून काम करताना का 
मान होता? त्या र्ोष्टी सहन केफया. मर् आपफयार् माणसारे् बोलणे, वार्णे का सहन होऊ नये...” 

 
रमेश रु्प्ताांनी ्वतःच्या पु्तीसकट नानाांच्या र्ायरीमधले जे बोल त्रदले आहेत त्यात नानाांच्या 

मनातला बत्रहणीबद्दलर्ा आदर आत्रण आत्मपरीिणार्ी वृत्ती त्रदसून येतात. 
 
“दान मार्ण्यासाठी अजूनही यमुताई बरोबर असावी असे वाटते. ती असली म्हणजे धीर असतो. 

त्रतने मात्रर्तले त्रक त्रमळते. त्रतर्ी तपिया आमर्ी होऊ शकत नाही.” 

 
“मुख्य कीतचन त्रतरे्; आम्ही ताल सूर धरणारे!” 

 

आत्मपरीिणाच्या या सवयीनेर् आपला उपजत रार्ीटपणा नानाांनी कमालीर्ा कह्यात आणला. 
सांवदेनशील असूनही सांतुत्रलत, मायाळू असूनही व्यवहारी असे एक अत्यांत जार्रूक व उत्क्राांत मन त्याांनी 
कमावले. 

 
कमलाताई आपफया कायात व्यग्र होत्या. त्या कायार्ा प्रसारही होत होता. परांतु शासकीय यांिणेत 

मुरलेफया नानाांना एवढेर् यश पुरेसे वाटत नव्हते. या यशाला राजमान्सयता त्रमळाली पात्रहजे असे त्याांना वाटे. 
कमलाताईच्या सेवरेे् महत्व जनतेपयंत योग्य प्रकारे पोहोर्ले पात्रहजे अशी त्याांच्या मनार्ी ओढ होती. 
रमेश रु्प्ता त्रलत्रहतात, “नानाांना फार वाटे, योर्ायोर्ाने ती आपली बाहीण आहे. दुसऱ्या एखाद्या बाईने 
एवढे काम करून दाखवले असते तर नसते का आपफयाला त्रतरे् असे कौतुक समाजाकरू्न व्हावसेे वाटले, 
आत्रण त्यासाठी नसती का आपण खटपट केली? हा प्रशन ्वतःशीर् त्याांनी त्रवर्ारला. अांतयांमातून त्यारे् 
होकाराथी उत्तर उमटले तेव्हा त्या त्रदशनेे त्याांर्ी सांपकच साधना लर्ोलर् सुरु झाली.” नानाांच्या 
पाठपुराव्याला यश आले. कमलाताईना पत्ररर्ात्ररकेला व्यवसायात उत्तम सेवा केफयाबद्दल रेर् क्रॉसरे् 
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नलवा मेर्ल त्रमळाले. १९६१ मध्ये त्याांना ‘पद्मश्री’ ही त्रमळाली. नाना तृप्त मानाने, भरफया र्ोळयाांनी 
‘पद्मश्री’ र्ा सोहळा पाहत रात्रहले. 

 
मातृसेवा सांघात यशवांतराव र्व्हाण यायरे् होते. त्या त्रदवशी कमलाताईनी नानाांना र्ार्ी भेट 

पाठवली. नाना सांकोर्ले. “मी र्ार्ीत बसून र्ाललेला कायचकते पाहतील. त्याांना काय वाटेल? सा्ं थेला 
ज्याांनी आपले जीवन त्रदले, अनात्रमक राहून ज्याांनी आपफयाला र्ारू्न घेतले, त्याांना नको र्ार्ी? मी नुसता 
एक लुर्बुर्णारा सल्लार्ार ‘आमच्या जीवावर ह्याांर्ी मौज’असे त्याांना वाटणे साहत्रजकर् नाही का? 
कदात्रर्त माझी सद्सद त्रववके मला दुःख देणार नाही. कारण र्ोवीस तास माझ्या मनात ही सां्था आहे, 
पण या प्रत्रतत्रक्रयाांनी मला दुःख जरूर होईल. ते मूक त्रधःकार मी कसे बरे सहन करू शकेन?” असे त्याांना 
वाटले. पण यावर कमलाताईांर्ा अत्रभप्रायही महत्वार्ा आहे- “सा्ं थेसाठी काम करणाऱ्या माणसाच्या 
कायाला मदत ही सां्थेने ्वतःलार् केलेली मदत ठरत नाही का? वानप्र्थ वृत्तीच्या सेवकाला त्याच्या 
वयानुरूप आत्रण त्याच्या कायचिमतेस आवशयक असे सेवरेे् साधन उपलब्ध करून देणे हे समाजाच्या 
दृष्टीनेही एक कतचव्य नव्हे का? त्याला या कतचव्यापासून तुम्ही तरी वांत्रर्त का कराव?े जे आजीव सद्य 
आत्रण इतरेजन तुम्हाला जाणतात त्याांच्या मनात असला प्रत्रतकूल तरांर् उठणे शक्य नाही. बाह्य टीकेला 
का भ्याव?े तुकारामाच्या मोठेपणात काही एक भतू्रमका असते, हे का त्रवसराव?े” 

 
अशा प्रकारे त्रदवस र्ालले होते कमलाताईना सवचि मानमान्सयता त्रमळत होती. सत्यबाला तायलही 

नवीन प्रकफपाांर्ी आखणी करू लार्फया होत्या. १९६१ मध्ये ‘पांर्वटी’ हा वृिाश्रम सुरु झाफयावर 
कमलाताईांनी आपला मुक्काम त्रतकरे्र् हलवला. त्याांच्या पांर्वटीतील कायासांबांधी श्रीमतो कमल वैद्य 
त्रलत्रहतात – 

 
“तेथील सवच व्यव्था त्या ्वतःर् पाहात. वृिाांर्ी सेवा करणे, त्याांना र्रम व साल्त्वक आहार देणे, 

इतकेर् नव्हे तर आजारी व्यक्तींना ्पांसजर् करणे, औषधपाणी देणे, त्याांर्ा त्रबिाना, खोली ्वच्ि करणे, 
त्याांरे् कपरे् धुणे इत्यादी सवच त्या करीत. घरादाराला, समाजाला नकोशी झालेली ती माणसे, अत्यांत 
दुःखी, वैतार्लेली, त्रर्र्खोर, भाांर्खोर अशी असत. त्यामुळे त्याांरे् एकमेकाांशी पटत नसे. सतत 
आरर्ाओरर्ी, भाांर्णे, त्रर्र्णे र्ालू असायरे्. त्या त्याांर्ी मनःल््थती ओळखून होत्या. ज्या मुलाांसाठी 
काबार्कष्ट करून, प्रसांर्ी पोटाला त्रर्मटा घेऊन, त्याांच्या सुखासाठी झटफया, त्याांना पायावर उभे केले, 
त्यार् मुलाांनी आपफयाला घरातून काढून टाकाव,े त्रनरात्रश्रत कराव ेहे केवढे अपार दुःख आहे. प्रत्येकाला 
आपफया घरार्ी त्रकती ओढ असते. त्रकतीतरी भत्रर्नी मुला-नातवांर्ाांच्या आठवणींनी व्याकूळ व्हायच्या, 
रर्ायच्या. त्याांच्या पाठीवरून पे्रमाने हात त्रफरवनू कमलाताई त्याांरे् अश्रू पसुायच्या. 

 
कमलाताईांनी कधी ध्यान-धारणा, जपजाप्य, देवपूजा केली नाही. जनसेवतेर् त्याांनी जनादचन 

पत्रहला. पण वृि लोकाांकत्ररता त्याांनी राम मांत्रदर बाांधले. रामजन्समो्तव सुरु केला अन् त्या त्रनत्रमत्ताने 
मोठमोठे कथाकार, प्रवर्नकार याांना त्रनमांत्रित करून त्याांच्या ज्ञानार्ा लाभ वृिाांना करून त्रदला. देवळात 
रोज रामार्ी पूजा, आरती सुरु केली. भात्रवक लोक त्यार्ा लाभ घेतात, तेवढार् त्याांना त्रवरांरु्ळा व 
मनःशाांती लाभावी हा उदे्दश.” 

 
कमलाताई कधी कधी उग्र रूप धारण करीत. सांबांत्रधत व्यक्तीच्या मुलाांना ताराकरून बोलावनू 

घेत. शब्दाांच्या आसुर्ाांरे् फटकारे मारून त्याांना त्याांच्या कतचव्यार्ी जाणीव करून देत. “इथे जेवायला 
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खायला सर्ळां त्रमळतां. पण मुलानातवांर्ाांर्ां पे्रम त्रमळू शकत नाही. या माणसाांना कधीतरी मायेर्ा त्रनवारा 
देणां हे तुमर्ां कतचव्य नाही का?” असे त्या खर्सावनू त्रवर्ारीत. 

 
पांर्वटीत राहून कमलाताईांर्ा सां्थेच्या सवच शाखाांशी आत्रण प्रवृत्तींशी सांपकच  असे. सतत 

सर्ळीकरे् भेटीर्ाठी असत. देणर्ी र्ोळा करण्यासाठी खाांद्याला कायम झोळी असे, भोवतालरे् लोक 
म्हणत जशी काही ती झोळी आता त्याांच्या शरीरार्ार् एक भार् झाली आहे. 
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मातृसेर्वा सघंाच्या ‘प्ररृ्वत्ती’ 
 
कमलाताईांनी जी व्रते, ज्या त्रनष्ा ्वीकारफया त्या जन्समभर पाळफया. ्वातांत्र्य र्ळवळीत कॉांगे्रसशी 

्वीकारलेली बाांत्रधलकीही अखेरपयंत त्रनष्ेने साांभाळली. ्वातांत्र्यानांतर कमलाताईआत्रण त्याांरे् बांधू काँगे्रस 
पिारे् त्रनकटवती रात्रहले. सां्थेच्या शासनारे् सतत सहकायच लाभले. अनेक अत्रधकारी, मांिी सां्थेत येत 
जात असत. १९४६ मध्ये नाना मोहनी त्रनवृत्त झाले. सेवात्रनवृत्तीनांतर आपले तनमन त्याांनी कमलाताईांच्या 
कायाला समर्षपत केले. सुत्रतकार्ृहार्ी किा ओलाांरू्न सा्ं था अनेकानेक काये करू लार्ली. कमलाताईांर्ा 
सेवाभाव कायम होता. त्यामुळे सरकार दरबारी वजन होते. भोवती त्रकतीतरी माणसे जमत रे्ली. कोणी 
काही प्रकफप सुर्वला, योजना साांत्रर्तली त्रक कमलाताईांरे् उत्तर, “मनात आले आहे ना, लवकर सुरु 
करा. कायच सुरु झाले की मला पैसा कमी पर्त नाही. माणसे आपोआप त्रमळू लार्तात.” या आशीवादाने 
कायचकत्यांना उत्साह वाटू लारे्. १९५२ पासून कमलाताईांना शासनातफे पत्रहफया वर्ार्ा दोन व्यक्तींर्ा 
पास त्रमळू लार्ला. त्रशवाय एक सव्हंट पासही त्रमळत असे. त्यामुळे दूर प्रवास करणे सोपे झाले. देशात 
सर्ळीकरे् त्या त्रफरू लार्फया. 

 
मातृसेवा सांघारे् कायच आता सुत्रतकार्ृह एवढेर् मयात्रदत रात्रहले नाही. मातृसेवा सांघाने 

त्रनरत्रनराळया िेिाांत पाऊल टाकले. आपफया या प्रत्येक उपक्रमाला कायचशाखेला मातृसेवा सांघाने प्रवृत्ती 
असे म्हटले आहे. ‘नांदनवन’, ‘समाजकायच महात्रवद्यालय’, ‘पांर्वटी’, ‘मातृसेवा’, ‘अल््थव्यांर्ोपर्ार 
रुग्णालय व त्रवकलाांर् मुलाांरे् रुग्णालय व त्रवकलाांर् मुलाांरे् पुनवचसन’ या त्या पार् प्रवृत्ती. 

 
 

नंदनर्वन प्ररृ्वत्ती 
 

कमलाताई हो्पेट याांर्ी भार्ी, र्ोपाळराव मोहनी याांर्ी कन्सया उषा एम. ए. झाली. दुदैवाने त्रतर्ी 
दृष्टी रे्ली. मुांबईपयंत जाऊन सवच उपाय झाले. परांतु यश त्रमळाले नाही. जी व्तुल््थती येईल त्रतर्ा 
्वीकार करायर्ा आत्रण त्यातून मार्च काढायर्ा हा कमलाताईर्ा ्वभाव. उषासाठी मार्च कोणता? 
कमलाताईांना एक मार्च त्रदसला. समदुःखी समप्रशनी व्यक्तींशी सांवाद झाफयास एकमेकाांना त्रदलासा 
त्रमळेल, आधार वाटेल. उषाही मुळूमुळू रर्त बसली नाही. त्रतने आपफया आत्याला साथ त्रदली. त्याांनी एक 
कफपना राबत्रवली. दर मत्रहन्सयाच्या त्रतसऱ्या रत्रववारी मातृसेवा सांघात सवच अपांर्ाांनी )अांध, पांरु्, लुळे इ.( 
एकि जमायरे्. त्याप्रमाणे ते जमू लार्ले. हा्य, त्रवनोद, र्प्पार्ोष्टी, र्ायनवादनारे् कायचक्रम वर्ैरेंनी 
दोन-तीन तास करमणूक करून घेऊ लार्ले. एकमेकाांच्या अर्र्णी, दुःखे समजावनू घेऊ लार्ले. या 
त्रठकाणी, र्ॉ. सुलोर्ना त्रशरोळी )एम. बी. बी. एस(, श्री. बापूराव ठाकरे, शात्रलनी कुलकणी, र्ारुशीला 
मराठे, श्री. हत्ररिांद्र पाटील या व्यक्ती येत असत. या एकि जमण्याला ‘नांदनवन’ क्लब असे नाव त्रदले 
रे्ले. वैद्यकीय सल्लार्ार र्ॉ. वसांतराव वाांकर व ज्येष् सल्लार्ार श्री. नानासाहेब मोहनी हेही पुष्कळदा 
नांदनवन क्लबमध्ये येत असत. एकि जमनू एकमेकाांना त्रदलासा देणे, एवढ्यावरर् या व्यक्तींरे् समाधान 
झाले नाही. अपांर्ाांच्या पनुवचसनासाठी काहीतरी केले पात्रहजे असे सवांनार् वाटू लार्ले. 

 
यातूनर् ‘नांदनवन’ या अपांर्ाांरे् पुनवचसन करणाऱ्या नवीन प्रवृत्तीर्ी कफपना कमलाताईांसमोर 

माांर्ली रे्ली. कमलाताईांर्ी आर्काठी असण्यारे् काहीर् कारण नव्हते. सामात्रजक कायार्ा र्ाळीस 
वषांर्ा अनुभव आता त्याांच्या पाठीशी होता. त्याांच्या कायाला समाजमान्सयता त्रमळालेली होती. आधीर्ा 
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खर्तर काळ मारे् पर्लेला होता. कमलाताईांच्या कायाबद्दल जनतेच्या मनात त्रवर्श्ास त्रनमाण झाला होता. 
सरकारदरबारी ओळखी झालेफया होत्या. सुत्रतकार्ृहाच्या अनुषांर्ाने वैद्यकीय मदतीरे् त्रकतीतरी त्रवभार् 
आता सुरु झालेले होते. अपांर्ाांसाठी शाळा ही थोर्ी वरे्ळी वाट होती. ही सामात्रजक सम्या खास ‘स्त्री’शी 
त्रनर्र्ीत असलेली सम्या नव्हती. हा एक सामात्रजक प्रशन होता. अशा वळेी सां्थापकाांर्ी भतू्रमका कमचठ 
होण्यार्ा सांभाव असतो. आमर्ी सां्था त्रस्त्रयाांरे् कायच करणारी आहे. अपांर् हे आमरे् कायचिेि नाही अशी 
घोषणा होण्यार्ी शक्यता असते. परांतु र्ाांधीवादाने भारलेफया कमलाताईांर्ा दृष्टीकोन या प्रकारे कमचठ 
नव्हता. त्याांच्या कायाला ‘स्त्री’पासून सुरुवात झाली होती आत्रण शवेटपयंत ‘स्त्री’ हार् कें द्रसबदू रात्रहला. तरी 
त्यामुळे त्याांनी कयचसांकोर् होऊ त्रदला नाही. अपांर्ाांच्या शाळेर्ा प्र्ताव आफयाबरोबर िणार्ाही त्रवर्ार न 
करता त्या म्हणाफया, “मनात आले आहे ना, कायच ताबर्तोब सुरु करा. कायच सुरु केले म्हणजे त्यासाठी 
मला पैशार्ी कमतरता कधीर् भासली नाही. शाळा केव्हा सुरु करता?” कायचकात्ररणीनेही आपली सांमती 
नोंदवनू या योजनेवर त्रशक्कामोतचब केले. 

 
नार्पूर नर्रपात्रलकेने बर्ी सुत्रतकार्ृहाला सीताबर्ीवर ‘श्री’ त्रर्िपटर्ृहाजवळ काही जार्ा त्रदली 

होती. त्या जारे्वर सांघाने बालत्रर्कीत्सा कें द्रासाठी तीन खोफया बाांधफया होत्या. या जारे्त सुरुवातीला 
सात त्रवद्याथी दाखल करुन घेऊन ‘नांदनवन’ नावार्ी शाळा १ एत्रप्रल १९६० या त्रदवशी सुरु करण्यात 
आली. उषाताईांनी आपफया कफपनेप्रमाणे शाळेच्या कामाला सुरुवात तर केली. अपांर्ाांना काम त्रमळवनू 
देण्यारे् महत्वारे् कायच त्याांनी प्रथम केले. ‘नांदनवन’ शाळेत ह्तव्यवसाय त्रशिक नेमतानाही अपांर्ाांना काम 
त्रमळेल हे पात्रहले रे्ले. त्यार् दृष्टीने दोन्सही पायाांनी अपांर् असलेफया एका व्यक्तीर्ी नेमणूक केली होती. 

 
या सुमारास महाराष्र शासनाच्या समाजकफयाण त्रवभार्ाने शारीत्ररक अपांर्त्व असलेफया 

मुलामुलींसाठी त्याांच्या पुनवचसनाच्या दृष्टीने त्याांना शालेय आत्रण व्यावसात्रयक त्रशिण देण्यास रामदासपेठेत 
एक शाळा आत्रण वसत्रतर्ृह सुरु केले होते. या शाळेर्ी तपासणी करण्यासाठी समाजकफयाण त्रवभार्ारे् 
सांर्ालक र्ॉ. हजरनवीस नार्पूरला आले होते. नानासाहेब मोहनींनी त्याांना नांदनवन शाळा दाखत्रवली, 
शाळा पात्रहफयावर र्ॉ. हजरनवीस याांनी एक सूर्ना केली. ते म्हणाले, “राज्य सरकारने शत्रररीक अपांर्त्व 
असलेफया मुलाांमुलीसाठी नार्पुरात एक शाळा सुरु केलीर् आहे. त्यासाठी दुसऱ्या शाळेर्ी र्रज नाही. 
तुम्ही ‘नांदनवन’ शाळा अपांर्ाांऐवजी फक्त दुबचलमन्क मुलाांसाठी र्ालू केली तर तुम्हाला मध्यवती 
सरकाररे् आर्षथक अनुदान त्रमळू शकेल. अनुदानासाठी अजच आमच्याकरे् पाठवा म्हणजे तो आम्ही आमच्या 
त्रशफारशीसह मध्यवती सरकारकरे् रवाना करू.” ज्या योजनेर्ी कायचवाही सुरु झाली होती त्या योजनेपेिा 
अर्दी वरे्ळार् प्र्ताव पुढे आला. अशा वळेी व्यव्थापन र्ोंधळून जाण्यार्ी शक्यता असते. ्वयांसेवी 
सांथेने पैशाच्या मारे् लार्ून आपली योजनार् समूळ बदलावी सकवा नाही याबद्दल वादांर् होऊन तट परू्न 
कायचनाश होणेही शक्य असते. परांतु मातृसेवा सांघारे् व्यव्थापन एकां दरीत व्यवहारी त्रदसते. अत्रतत्रवर्ार, 
अत्रतत्रर्कीत्सा कमलाताईच्या सां्थेला मानवतर् नसावी. दुबचलमन्क मुलाांसाठी शाळा ही सुिा 
सामात्रजक र्रज होती. त्यासाठी सहज अनुदान त्रमळू शकत होते. योजना राबत्रवणे त्यामुळे सोपे जाणार 
होते. शाळेच्या सत्रमतीने अपांर्ाांऐवजी दुबचलमन्क मुलाांर्ी शाळा सुरु करायर्ी असा त्रनणचय घेतला. मूळ 
ध्येयापासून दूर न जाता बदललेला त्रनणचय ्वार्ताहचर् वाटतो. शाळेच्या सत्रमतीने सूर्नेनुसार अजच केला 
आत्रण शाळेला पार् वषासाठी अनुदान त्रमळाले. कें द्र सरकारकरू्न खर्ाच्या ७५% आत्रण राज्य 
सरकारकरू्न २५% अनुदान त्रमळाले. 
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शाळा सुरु झाली. सरकारी अनुदानही त्रमळाले. पण शाळेत त्रवद्याथी त्रमळणे ही कठीणर् र्ोष्ट होती. 
अांध, पांरु्, लुळा माणूस सहजपणे र्ोळयाांना त्रदसतो. तेथे व्तुल््थती नाकारण्यार्ा प्रशन नसतो. 
दुबचलमन्कता अशी ्पष्टपणे र्ोळयाांना त्रदसत नाही. मुलाांरे् हसणे, बोलणे, र्ालणे वयानुरूप होत नसेल 
तर त्यारे् कारण दुबचल मन्कता आहे हे सहजपणे लिात येत नाही. काही मुले सांथ असतात असे वाटते. 
अभ्यासात प्रर्ती झाली नाही तर मुल आळशी, र्ुकार वाटते. दुबचलमन्कता उमर्फयावर त्रतरे् साम्य 
वरेे्पणाशी वाटते. हा दोष म्हणजे कुटुांबावरील कलांक वाटतो. दुबचल मन्काांच्या बुियाांकामध्येहो 
त्रनराळया पातळया असतात. पालक आपफया मुलाला दुबचल मन्क म्हणव ूइल्च्ित नाहीत. हा कौटुांत्रबक 
कलां क लपत्रवण्यार्ा प्रयत्न केला जातो. यातून मार्च काढायर्ा होता. 

 
सां्थेच्या सत्रमतीने या कामासाठी एका खास कारकुनार्ी नेमणूक केली. त्याने शहरातील मराठी 

शाळेत जाऊन दुबचलमन्क मुलाांर्ी मात्रहती त्रमळवायर्ी, सां्थेतील कायचकत्यांनी, त्रशिकाांनी, त्या मुलाांच्या 
घरी जाऊन आई-वत्रर्लाांरे् मन वळवायरे्, त्याांच्या पोटी दुबचलमन्क मुले त्रनपजली यात त्याांर्ा काही दोष 
नाही हे पटवनू द्यायरे् असे ठरले. शाळेरे् पत्रहले वषच दीर् वषच यार् खटपटीत रे्ले. हळूहळू दुबचलमन्क 
मुले शाळेत येऊ लार्ली. एकदा सुरुवात झाफयावर मात्रहती पसरू लार्ली. सवचसामान्सय शाळेच्या मुलाांपेिा 
येथे मुलाांर्ी सांख्या खूपर् कमी. दुबचलमन्काांर्ा त्रवकास हेर् उत्रिष्ट असफयाने प्रत्येक मुलावर व्यल्क्तर्त 
लि त्रदले जाते हे लिात आफयावर सवचसामान्सय मुलाांबरोबर आपली मुले त्रशकवण्यार्ा अट्टाहास 
करण्यापेिा येथेर् मुल पाठत्रवण्यात मुलारे् कफयाण आहे हे पालकाांच्या लिात येऊ लार्ले. 

 
थोरे्से त्रवद्याथी असफयामुळे वररे्वर सहली, करमणुकीरे् कायचक्रम येथे होत असत. शाळेतील 

वातावरण घररु्ती ्वरूपारे् होते. त्रशिकवर्च मोजकार् होता. त्याांना पर्ार फारसा नसला तरी इतर 
प्रकाराांनी थोर्ी मदत केली जाई. उदा. प्रवासभत्ता त्रमळे सकवा शाळेच्या खर्ाने प्रत्रशिणासाठी पाठत्रवले 
जाई वर्ैरे. मातृसेवा सांघातफे येथे बालत्रर्त्रकत्सा कें द्र र्ालू झाले. त्यामुळे येणाऱ्या त्रवद्याथ्यांना वैद्यकीय 
मदत त्रमळत असे. सांपूणच मध्य भारतात त्रजर्ी खरोखर र्रज होती अशी शाळा काढफयामुळे मातृसेवा 
सांघाच्या समाजसेवी वृत्तीर्ा एक वरे्ळा आत्रवष्कार लोकाांच्या दृष्टोत्पत्तीस आला. सा्ं थेर्ा लौत्रकक अत्रधक 
पसरू लार्ला. 

 
प्रकफप उभे करण्यासाठी पैशाांर्ी त्रकती र्रज असते यार्ी जाणीव कायचकत्यांनासतत होती. 

त्यामुळे १९६३ पासूनर् त्रदल्लीर्ी इांत्रर्यन कौल्न्ससल ऑफ मेत्रर्कल रीसर्च )आय. सी. एम. आर( आत्रण 
अमेत्ररकेतील व्होकेशनल त्ररहॅत्रबत्रलटेशन ॲर्त्रमत्रन्रेशन )व्ही. आर. ए.( या सां्थाांशी सांपकच  साधण्यास 
सुरुवात झाली होती. आता मुले सहजपणे शाळेकरे् येऊ लार्ली. 

 
अमेत्ररकेतील या सां्थेरे् आरोग्य, त्रशिण आत्रण समाजकफयाण या खात्यारे् प्रमुख श्री. जोसेफ ला 

राक्का हे भारतात आले असफयारे् र्ॉ. वसांतराव वाांकर याांना कळले. श्री. वाांकर याांनी त्याांना “नांदनवन” 
शाळा पाहण्यास बोलावले. २८ नोव्हेंबर१९६३ या त्रदवशी श्री. जोसेफ ला राक्का याांनी नांदनवनला भेट 
त्रदली. त्यार्प्रमाणे त्रदल्लीच्या आय. सी. एम. आर. रे् र्ॉ. रामार्ारी हे श्री. नानासाहेब मोहनींच्या खास 
त्रनमांिणावरून २७ सप्टेंबर १९६४ रोजी नांदनवन शाळा पाहण्यास आले. त्रदल्लीच्या आय. सी. एम. आर. रे् 
सांर्ालक पद्मभषूण र्ॉ. पांत्रर्त २७ सप्टेंबर १९६३ रोजी नांदनवनात येऊन रे्ले. त्याांनीही आर्षथक 
मदतीसाठी व्ही. आर. ए. या अमेत्ररकन सां्थेरे् नाव सुर्वले. १९६४ मध्ये मुलाांना शालेय त्रशिणाबरोबरर् 
व्यावसात्रयक त्रशिण देणारी सांरत्रित कमचशाळा सुरु झाली. त्रतला सरकारी मान्सयता त्रमळाली. 
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मध्यवती सरकारच्या पांर्वार्षषक अनुदानार्ी मुदत सांपत आली होती. ३१ मार्च १९६५ च्या पढेु 
शाळेला लार्णाऱ्या मदतीर्ा प्रशन शाळेच्या सत्रमतीला भेर्साव ूलार्ला. 

 
१९६५ पासून शासनार्ी अनुदानसांत्रहता बदलली. त्रशिणखात्याच्या अखत्यारीत असलेली ही 

शाळा समाजकफयाण खात्याच्या अखत्यारीत आली आत्रण १००% अनुदान बांद होऊन खर्ाच्या ६६२/३% 
अनुदान त्रमळेल असा त्रनयम आला. उरलेली ३३१/३% सां्थेने देणग्या वा अन्सय मार्ांनी त्रमळवायर्ी होती. 
नवीन अनुदानसांत्रहतेमुळे कें द्र सरकारकरू्न त्रमळणारे अनुदान पूणचतः बांद झाले. 

 
हा फटका र्ाांर्लार् जाणवणारा होता. आता तर सांरत्रित कामचशाळेला जार्ा बांधणेही आवशयक 

होते. कायचकत्यांर्ी जबाबदारी वाढली. कायचकत्यांनी ‘नांदनवन’र्ी सामात्रजक र्रज समाजातील सवच 
्तराांतील व्यक्तींना पटवनू देण्यास सुरुवात केली. लहान मोठ्या देणग्याांरे् आवाहन केले. बरार् प्रयत्न 
आत्रण त्रलखापर्ी करून ऑ्रेत्रलयाच्या ‘हेफप ॲब्रॉर्’ या सां्थेकरू्न सांरत्रित कमचशाळेर्ी रक्कम 
त्रमळवण्यात आली. मातृसेवा सांघाच्या आवारात एक मोठी पत्र्यार्ी िपरी उभारून तेथे सांरत्रित कमचशाळेरे् 
काही ह्तव्यवसाय हलत्रवण्यात आले. 

 
अमेत्ररकन सरकारला पात्रहजे असलेफया साच्यात बसेल अशी एक योजना शाळेतफे पाठत्रवण्यात 

आली. श्री. जोसेफ ला राक्का याांनी या सांशोधन आत्रण त्रशिण योजनेत सहकायच देण्यारे् मान्सय केले. पार् 
वषांसाठी म्हणजे १ सप्टेंबर १९६५ पासून ३१ ऑर््ट १९७० पयंत व्ही. आर. ए. करू्न शाळेला आर्षथक 
सहाय्य त्रमळाले. ही रक्कम सात लाख रुपये होती. 

 
या योजनेत सांशोधन कायार्ा समावशे असफयाने सांशोधन प्रमुख म्हणनू र्ॉ. कुसुमताई वाांकर याांनी 

ही जबाबदारी घ्यावी असे ठरले. त्रद. २० जुलै १९६५ रोजी त्याांनी मातृसेवा सांघातफे अमेत्ररकन 
करारपिकावर ्वािरी केली आत्रण १ सप्टेंबर १९६५ पासून योजना कायाल्न्सवत झाली. अमेत्ररकेर्ी आर्षथक 
मदत त्रमळाली. महाराष्र शासनारे् आर्षथक सहाय्य पूवीप्रमाणे र्ालू होते. 

 
नांदनवन कें द्रारे् कायच तीन त्रवभार्ात त्रवभार्ले होत. 
 
१( व्ही. आर. ए. व्यवसायपूवच कमचशाळा 
 
२( सांरत्रित कमचशाळा 
 
३( नांदनवन शाळा : दुबचलमन्क मुलाांसाठी औपर्ात्ररक देणारी शाळा. 
 
पत्रहफया त्रवभार्ात व्यावसात्रयक त्रशिणक्रम पूणच झालेफया त्रवद्याथ्यांच्या पुनवचसनाच्या दृष्टीने त्याांना 

अत्रधक योग्य वाव त्रमळावा म्हणून “नांदनवन” शाळेर्ी ्वतांि “सांरत्रित कमचशाळा” १ ऑर््ट १९६७ पासून 
सुरू करण्यात आली. 

 
दुबचलमन्क मुलाांच्या बाबतीतर् सांशोधन करण्यासठी व्ही. आर. ए. र्ी मदत होती. या योजनेरे् 

दोन भार् होते. ६ ते १६ या वयोर्टातील शाळेत जाणाऱ्या दुबचलमन्क मुलाांरे् प्रमाण त्रकती यार्ा शोध घेणे 
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आत्रण दुबचलमन्क मुलाांच्या पुनवचसनाच्या दृष्टीने त्याांना व्यावसात्रयक त्रशिण देऊन ्वावलां बी बनत्रवता येणे 
शक्य आहे का यात्रवषयी सांशोधन करणे. 

 
ही योजना राबत्रवताना शाळेच्या कामार्ा व्याप बरार् वाढणार होता. शाळेला आत्रण सांरत्रित 

कमचशाळेला जोरू्न एक वसत्रतर्ृह र्ालत्रवणे आवशयक होते. त्यासाठी धांतोलीत एक ्वतांि इमारत 
भाड्याने घेण्यात आली. सवेिणासाठी मानसशास्त्रज्ञ नेमाव ेलार्ले. ह्तव्यवसाय त्रशकवण्यासाठी बरार् 
कमचर्ारीवर्च नेमला. कायालयीन कामासाठीही जादा कमचर्ारीवर्च घेतला. वसत्रतर्ृहात सवच मोफत 
त्रमळणार असफयाने दूरदूररे् दुबचल मन्क त्रवद्याथी वसत्रतर्ृहात दाखल झाले. 

 
मानसशास्त्रज्ञ व त्याांच्या मदतीस िेि कायचकते त्रमळून शहरातील प्राथत्रमक व माध्यत्रमक शाळाांर्ी 

पाहणी केली. त्यार्प्रमाणे घरोघरी जाऊन मुलाांच्या बुत्रिरु्णाांबद्दल सखोल र्ार्णी करून, त्याांच्या 
मानत्रसक पातळीरे् वर्ीकरणकरून पुण्यात र्ोखले इल्न्स्टटू्यट येथे पृथक्करणारे् काम सुरु झाले. त्रवत्रशष्ट 
सां्था, उदा. अांध त्रवद्यालय, अपांर् त्रवकास र्ृह अनाथालय इ. सां्थाांनाही भेट देऊन सांशोधनोपयोर्ी 
मात्रहती त्रमळवली. 

 
र्ॉ. कुसुमताई वाांकर याांना व्ही. आर. ए. ने फेलोत्रशप त्रदली आत्रण दुबचलमन्क मुलाांसाठी 

अमेत्ररकेत र्ाललेले काम पाहण्यास ३० जुलै १९६६ रोजी बोलावले. त्या एकाहत्तर त्रदवसाांसाठी त्रतकरे् 
जाऊन आफया. त्याांच्या कुशल मार्चदशचनाने अमेत्ररकेर्ी योजना यश्वीपणे पार पर्ली. र्ॉ. कुसुमताई 
वाांकर याांनी नांदनवनवरील आपफया लेखात जे त्रवर्ार माांर्ले आहेत ते सां्थेर्ी महत्वार्ी वाटर्ाल 
दाखत्रवणारे आहेत. त्या म्हणतात, “दुबचलमन्कता हा एक रोर् नसून वैद्यकीय, शिैत्रणक, सामात्रजक व 
सां्कृत्रतजन्सय दुष्पत्ररणामाांर्ा दृशय पत्ररणाम आहे. अथात समाजाला यार्ी जाणीव, यारे् महत्व जा्त 
वाटण्यारे् कारण म्हणजे बतु्रिमाांद्यामुळे समाजाला त्याांर्ा भार सहन करावा लार्णार आहे. या दृष्टीने या 
िेिात बदल घर्वनू आणणे म्हणजेर् बुत्रिमाांद्य असलेली व्यक्ती जा्तीत जा्त उत्पादक घटक म्हणून 
कशी तयार होईल यार्ा प्रामुख्याने त्रवर्ार करणे. आतापयंत एखाद्या व्यक्तीच्या आर्षथक कमाईवरून 
शिैत्रणक कायचिमतेर्ी मोजदाद केली जात होती. हे बरोबर नाही. खरां म्हटलां  तर त्रशिणार्ी कायचिमता 
मोजावयार्ी असेल तर ते त्रशिण एखाद्या व्यक्तीर्ी उत्पादनिमता त्रकती वाढत्रवते यावरून व्हावयास 
पात्रहजे. त्रवशषेतः बतु्रिमाांद्यत्वाच्या िेिात औद्योत्रर्क त्रशिणाच्या जोर्ीला शालेय त्रशिण हातात हात घालून 
असावयास पात्रहजे. साराांश- दुबचलमन्कतेच्या िेिात सांपूणच त्रशिणार्ा पाया हार् आहे. तसेर् 
दुबचलमन्क मुलाांरे् त्रशिण हे हळूहळू खास व्यवसाय त्रशिणाच्या अांत्रतम हेतूने व्हावयास पात्रहजे. व्यवसाय 
त्रशिणामुळे ही मुले व्यवसायात भार् घेण्यालायक सकवा त्रनदान सांरत्रित कमचशाळेत व्यवसाय करून कमाई 
करण्यालायक व्हावयास हवीत. अनुभवाने असे लिात आले की एकर् ठरावीक ढार्ा )Master Plan( सवच 
त्रवद्याथ्यांना उपयोर्ी परू् शकत नाही. त्रवद्याथ्याला पाहून त्याला साजेल असा आराखर्ा बनवावा लार्तो.” 

 
र्ॉ. कुसुमाताई वाांकर याांनी पुढे आपफया लेखात नांदनवनने आखलेले उपक्रम त्रदले आहेत. 

पुनवचसनाच्या दृष्टीने, प्रत्रशत्रित झालेफया दुबचलमन्क मुलाांना नोकरी-व्यवसाय त्रमळणे अत्यांत र्रजेरे् 
असते. त्यासाठी नोकरी देऊ शकणाऱ्या व्यक्तीरे् म्हणजे मालकारे् प्रबोधन हेही आवशयक असते. 
नांदनवनमध्ये मालकाांसाठी त्रशिण वर्च सुरु केला रे्ला. त्याच्या तीन पायऱ्या योजफया रे्फया- १( प्रथम 
मालकाांना भेटून दुबचलमन्क मुलाांबद्दल त्याांर्ी एकां दर प्रत्रतत्रक्रया काय आहे यार्ा अांदाज घेणे. २( नांतर 
मालकाांना नांदनवनमध्ये त्रनमांिण देऊन, प्रत्यि त्रवद्याथी, त्याांर्ी कामे दाखवणे व त्यासांबांधी त्यार्ी 



 अनुक्रमणिका 

त्रशिणवर्ाशी र्र्ा घर्वनू आणणे. ३( यापढुर्ी पायरी म्हणजे नांदनवनच्या दृष्टीने प्रत्रशत्रित, लायक असे 
त्रवद्याथी सा्ं थेच्या पैशाने मालकाांकरे् नोकरीस ठेवनू, मालकाांरे् त्रवध्याथ्याच्या कामाबद्दल मत आजमावणे. 
साधारणपणे तीन मत्रहन्सयाांच्या काळात त्याांरे् पर्परसांबांध व्यवल््थत होण्यास, कामाबद्दल पके्क मत होण्यास 
पुरेसे आहेत असे ठरले. र्ाांर्ले मत झाफयास मालकाने त्या काळानांतर इतराांप्रमाणे पर्ार देऊन त्यास 
नोकरीस ठेवाव.े पसांत न पर्फयास सां्थेने त्रवध्याथी काढून घ्यावा. 

 
पुन्सहा त्रशिण देऊन काम नापसांत पर्ण्यारे् कारण दूर करण्यार्ा प्रयत्न करावा. काही काळाने 

पुन्सहा नोकरीसाठी प्रयत्न सुरु करावते. असे प्रयत्न सातत्याने करीत राहायरे्. नोकरीत रुजू झालेफया 
मुलार्ी प्रथम दर मत्रहन्सयास भेट घ्यावी. नांतर हळूहळू हा कालावधी वाढून वषच-दोन वषच हा पत्ररपाठ र्ालू 
ठेवावा. यामुळे आपफया त्रवध्याथ्याला मन मोकळे करण्यास त्रजव्हाळयारे् माणसू आहे असा त्रवर्श्ास वाटेल. 
इतरजण त्याांच्या दुबचलमन्कतेर्ा र्ैरफायदा घेणार नाहीत. असे झाले तरर् खरे पुनवचसन झाले असे 
म्हणता येईल. 

 
त्रनत्ररिणात असे आढळते, मालक दयेपोटी नोकरी देतात. त्याांर्ा एकां दर अत्रभप्राय दोन प्रकारर्ा 

असतो. एक म्हणजे आम्हाांला तांदुरु्त, धर्धाकट माणसां तेवढ्यार् पैशात त्रमळत असताना आम्ही याांना 
का घ्यावां? दुसरां म्हणजे, हा प्रशन सरकारलार् मोठ्या प्रमाणात सोर्वणां शक्य आहे. या प्रयोर्ात 
नांदनवनच्या मुलाांच्या बाबतीत एक उणेपणा लिात आला. दुकानात एरवी ही मुले समाधानकारक काम 
करीत असली तरी र्दीच्या वळेी ती भाांबावतात. मालकाला तापदायक होतात. त्यामुळे एक मालक अशा 
मुलाला कामाच्या मोसमात सां्थेत परत पाठवी व एरवी कामावर ठेवी. 

 
पुनवचसनार्ा प्रशन कायचकत्यांर्ी आत्यांत्रतक कसोटी पाहणारा आहे. र्ॉ. कुसुम वाांकर याांनी या 

प्रशनाला आपफया परीने उत्तर शोधण्यार्ा प्रयत्न केलेला त्रदसतो. त्याांच्या मताप्रमाणे पुनवचसनासाठी 
मुख्यतः दोन र्ोष्टींर्ी त्रनकर् भासते. सावचजत्रनक वाहनाांर्ा उपयोर् करणे, पैशाांर्ी देवाणघेवाण त्रशकणे, 
पोषाख व्यवल््थत ठेवणे या र्ोष्टी मुलाांना जमफयार् पात्रहजेत. यासाठी सा्ं थेच्या आवारातर् एक लहानसे 
दुकान थाटले रे्ले. त्या त्रठकाणी मुलाांना त्रवक्रीकाम करायला लावले. हा प्रयोर् यश्वी झाला. दुसरी 
त्रनकर् याहीपेिा महत्वार्ी. मुले ्वतांिपणे नोकरीला लारे्पयंत सकवा एक नोकरी सुटफयावर दुसरी 
त्रमळेपयंत मधफया काळात त्याांर्ी कामार्ी सवय र्ालू ठेवणे भार् असते. असे न केले तर दुबचलमन्क मुल 
त्रशकलेले सवच त्रवसरण्यार्ा सांभाव असतो. कारण त्रशकलेली र्ोष्ट मेंदूत त्रटकवनू ठेवण्यार्ी शक्ती या 
मुलाांमध्ये त्रनत्रित कमी असते. पत्ररणामी कधी कधी पुन्सहा प्रथमपासून त्रशिणार्ी सुरुवात करावी लार्ते 
आत्रण आधीच्या श्रमाांवर पाणी पर्ते. यावर उपाय म्हणनू कायम्वरूपी सांरत्रित शाळा सां्थेत सुरु केली 
रे्ली. मुले तेथे काम करतात. 

 
अमेत्ररकन योजनेच्या ५ वषाच्या कालावधीत ‘नांदनवन’ मधील त्रवद्याथ्यांनी ३२, ००० रु. र्ा माल 

तयार करून त्रवकला. त्यामध्ये सुमारे १०० मुलाांना रु. ५००० मजुरी देण्यात आली. 
 
त्रवद्याथ्याला सां्थेत प्रवशे देतेवळेी त्याच्या बुिीरे् मूफयमापन केले जाई. नांतर वळेोवळेी त्याच्या 

प्रर्तीर्ा आढावा घेतला जाई. त्रवद्याथ्यांनी केलेफया कामार्ा तपशील दररोज ठेवनू, दोन सकवा तीन 
मत्रहन्सयाांनी त्याांना पैसे त्रदले जात. वसत्रतर्ृहातील आत्रण शाळेतील मुलाांना, सुटीच्या त्रदवशी शाळेत तयार 
केलेफया व्तू त्रवकण्यासाठी घरोघरी पाठवनू प्रत्यि अनुभव त्रदला जाई. 
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आर्षथक पाठबळ असफयामुळे ‘नांदनवन’ला यांिसामुग्री घेता आली. तसेर् कच्च्या मालत पैसे 
रु्ांतवता आले. साहत्रजकर् वार्षषक उत्पादन आत्रण त्रवक्री वाढली. त्यामुळे र्ालकाांना आणखीनर् हुरूप येत 
होता. त्याांनी आणखी एक पाऊल पुढे जाऊन १९६८ साली सांरत्रित कमचशाळेर्ी ्थापना केली. 

 
नोव्हेंबर १९७० पयंत अमेत्ररकन योजना कायाल्न्सवत होती. त्रद. १ त्रर्सेंबर १९७० पासून ‘नांदनवन’ 

र्ी ही मदत थाांबली. ‘नांदनवन’ शाळा र्ालत्रवण्यार्ा पार् वषार्ा अनुभव, मातृसेवा सांघार्ी ्वतःर्ी इमारत 
आत्रण नार्पूरसारखे देशातील मध्यवती त्रठकाण या र्ोष्टींर्ा फायदा अमेत्ररकन योजना र्ालवताना 
‘नांदनवन’ला झाला. तरीही, अनुभवी, प्रत्रशत्रित त्रशिकाांच्या अभावाला अमेत्ररकन योजना काहीही मदत 
करू शकली नाही. 

 
१९६५ च्या काळात ्वयांसेवी सां्थाांनी परदेशी अनुदान ्वीकारणे सरास रूढ नव्हते. परदेशी 

अनुदान ्वीकाराव ेसकवा नाही, हे नैत्रतक आहे की अनैत्रतक, यामुळे अप्रत्यि परदेशी हुकुमत या सां्थेवर 
र्ालेल काय, या अनुदानारे् फायदे तोटे कोणते, यावर त्रनयतकात्रलकाांतून र्र्ा होत असत. मातृसेवा 
सांघाच्या कायचकत्यांमध्ये या प्रकारच्या र्र्ा झाफया की नाही हे नेमके समजू शकले नाही. ्मरत्रणकाांमध्ये 
अशा प्रकारर्ा उल्लखे त्रदसत नाही. एकां दरीत ज्येष् व्यक्ती ्वतःच्या अत्रधकारात व्यव्थापनारे् सवच त्रनणचय 
घेत होत्या असे आढळते. ज्येष्ाांर्ा दृष्टीकोन कफयाणकारी होता, व्यवहारी होता. इतरेजनाांर्ा त्याांच्यावर 
पूणच त्रवर्श्ास होता, भरवसा होता. 

 
आज १९९९ मध्ये बहुतेक सवच ्वयांसेवी सां्था परेदशी अनुदान त्रमळवण्याच्या प्रयत्नात असतात. 

तेव्हा म्हणावसेे वाटते, मातृसेवा सांघाच्या व्यव्थापनाने काळार्ी पाऊले आधीर् ओळखली होती. 
 
अमेत्ररकन योजनेर्ी मदत थाांबफयानांतर राज्य सरकारच्या अनुदानपितीत बसेल अशा रीतीने १६ 

वषांखालील त्रवद्याथ्यांर्ी शाळा आत्रण १५ ते २२ पयंतच्या त्रवद्याथ्यांसाठी सांरत्रित कमचशाळा असे दोन त्रवभार् 
पुन्सहा सुरु झाले. 

 
१९७७ पासून टेरे रे्स होम्स या जमचन सांघटनेकरू्न शाळेला त्रनरत्रनराळया खर्ासाठी सुमारे पन्नास 

ते साठ हजार रु. वार्षषक देणर्ी त्रमळू लार्ली. यामुळे शिैत्रणक सात्रहत्य घेता येऊ लार्ले. नार्पुरातील 
मार्ास व्तीत दोन त्रशिणकें दे्र सुरु केली रे्ली. ल्व्ह. आर. ए. च्या वळेी घेतलेफया शाळेच्या बसला 
त्रर्झलायझेशन इांत्रजन बसवनू मुलाांसाठी ती र्ालू करण्यात आली. 

 
१९८१ मध्ये ्टेट बँक ऑफ इांत्रर्याने दानत्रनधी या ्वरुपात पार् वषांकत्ररता दोन लाख रुपये 

नांदनवनला त्रदले. नांदनवनच्या र्रजा वाढत होत्या. त्रनरत्रनराळे उपक्रम हाती घेतले जात होते. खर्ाच्या 
तोंर्त्रमळवणीरे् त्रवत्रवध मार्चही शोधले जात होते. 

 
दुबचलमन्क मुलाांच्या प्रशनाांकरे् ग्रामीण भार्ारे् लि वधूेन घ्याव,े सामात्रजक जाणीव त्रनमाण 

करावी आत्रण दुबचलमन्क मुलाांनाही नेहमीपेिा त्रनराळे जर् त्रदसाव े म्हणून मुलाांर्ी खेरे्र्ावी त्रशत्रबरे 
घेण्यास सुरुवात झाली. 
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या त्रशत्रबराांमध्ये दुबचलमन्क लोकाांना कसे ओळखाव ेया मात्रहतीपासून त्याांना कसे वार्वाव ेव कसे 
त्रशकवाव ेहे सर्ळे साांत्रर्तले जात असे. या त्रशत्रबराांमध्ये कमचशाळेच्या त्रवध्याथ्यांच्या व्तूांरे् प्रदशचन हा खास 
आकषचणार्ा त्रवषय होता. ह्या उपक्रमाच्या सुरुवातीला सकत्रर्त अत्रवर्श्ासानेर् ‘खरेर् का दुबचलमन्क मुले 
ही कामे करू शकतात?’ असा प्रशन त्रवर्ारला जात असे. नांतर माि ‘आमच्याही र्ावात हे त्रशबीर घ्या.’ असां 
्वतः हून साांर्णाऱ्या व्यक्तींर्ी सांख्या वाढून ह्या त्रशत्रबराांना र्ाांर्ला प्रत्रतसाद त्रमळू लार्ला. 

 
‘नांदनवन’ने आपफया वाटर्ालीत पालकाांना सतत सामावनू घेतले. त्याांच्याशी सांवाद साधला. 

दुबचलमन्क पाफयाला ‘नांदनवन’च्या सहाय्याने वाढवताना आलेफया अनुभवाांरे् वणचन मातृसेवा सांघाच्या 
अांकात वार्ायला त्रमळते. त्यावरून रूढ त्रशिणाच्या, मानसन्समानाच्या सवच कसोट्या बाजूला ठेवनू प्रत्येक 
मुलाच्या त्रवकासासाठी त्रकती धर्पर् करावी लार्ते यार्ा प्रत्यय येतो. 

 
नांदनवनने आपफया वाटर्ालीत पालकाांना सतत सामावनू घेतले आहे. त्याांच्याशी सतत सांवाद 

साधला आहे. अशा पालकाांनी सां्थेच्या ्मरत्रणकेत, मातृसेवा या मात्रसकात लेख त्रलत्रहलेले आढळतात. 
 
एक पालक कमल तुळपुळे त्रलत्रहतात, “शाळेत जे त्रवद्याथी येतात ते त्रवत्रवध दजारे् व पातळीरे् 

असतात. त्याांच्या काही मानत्रसक शक्तींना धक्का पोर्लेला असतो, तर काही शक्ती काही प्रमाणात का 
होईना शाबतू असतात. कोणत्या शक्ती शाबूत आहेत ते हेरून त्याच्या माध्यमाने त्याांना त्रलहायला, 
वार्ायला त्रशकवणे शक्य आहे. हे करताना आपण आपफया सवचसामान्सय कसोट्या थोड्याशया बाजूलार् 
ठेवावयास हव्यात. आता माझ्या मुलीरे् अनुभव साांर्ते. त्रतला त्रर्िपटार्ी फार आवर्. तेव्हा त्रर्िपट व 
त्रर्िपटर्ृहे याांर्ी नाव ेती प्रथम वार्ावयास त्रशकली. नांतर त्रतला त्या त्रर्िपटात काम करणाऱ्या नट – 
नट्याांर्ी नाव ेवार्ता येऊ लार्ली. यार्ा उपयोर् करून घेऊन आम्ही त्रतला अिर – ओळख त्रदली. नांतर 
त्रतला सोपे शब्द वार्ावयास त्रशकवले. शाळेतही त्रशिक त्रलहायला वार्ायला त्रशकवत असतीलर्. पण 
अशा तऱ्हेने त्या त्रवद्याथ्यांच्या आवर्ीच्या माध्यमार्ा उपयोर् केफयास त्रशिकाांरे् काम जा्त सुलभ व सुकर 
होईल.” 

 
पालकाांर्ी मते अशा त्रवत्रवध प्रकारे व्यक्त झालेली आढळतात. 
 
नांदनवनच्या एकत्रनष् कायचकत्या इांत्रदरा पराांजपे याांनीही आपले पालाकाांबद्दलरे् अनुभव त्रलत्रहले 

आहेत. त्या त्रलत्रहतात, “पुण्यार्ा एक मुलर्ा नांदनवनच्या वसत्रतर्ृहात होता. वसत्रतर्ृह बांद झाफयावर तो 
घरी रे्ला. मी मुद्दाम त्याला भेटायला रे्ले. मी रे्फयाबरोबर त्यानां धावत जाऊन आईला साांत्रर्तलां  – 
‘नार्पूरच्या इांदुताई आफया.’ त्याने मला िान सरबत करून त्रदले. ग्लास त्रवसळून ठेवला. मी त्याच्या 
आईशी तो काय उद्योर् करीत होता वर्ैरे बोलत होते. तेवढ्यात त्यार्ा मोठा भाऊ आला. नुकतार् एम. 
एससी. प्रथमवर्ात पास झालेला. आईने त्याच्याशी माझी ओळख करून त्रदली. एकां दर १५ – २० त्रमत्रनटेर् 
मी त्याच्याशी बोलले. पण तेवढ्या वळेात सुिा, त्या मोठ्या भावाने, त्या मांदबुिी भावाला इतांक 
त्रहर्ीसत्रफर्ीस केलां  की ते मला सहन होऊ शकलां  नाही. मी त्याला म्हटलां , तुमर्ा एकर् भाऊ तो मांदबिुी 
आत्रण तुम्ही खूपर् हुषार. तुमच्या आईने मला आत्तार् तुमच्याबद्दल साांत्रर्तलां . या तुमच्यातफया फरकाला 
तुम्ही कोणीर् जबाबदार नाही. तो मांदबुिी असला तरी अर्दीर् टाकाऊ नाही आत्रण तुम्हीर् त्याला 
त्रहर्ीसत्रफर्ीस केलांत तर उद्या त्यार्ी वात्रहनी आफयावर ती त्याच्याशी कशी वारे्ल? पे्रमाने त्याला काम 
साांर्ा, करून घ्या, त्याला वाटू द्या की त्याला तुमर्ा आधार आहे. यार्ा त्याच्यावर र्ाांर्ला पत्ररणाम होईल. 
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तुमच्या सांसारात घरातला एक मनुष्य म्हणून यार्ा खूपर् उपयोर् होईल. ही तुमर्ी जबाबदारी आहे. त्यारे् 
काही र्ुकले तर जरूर रार्वा त्याला.” 

 
दुसऱ्या एका घरात मुलार्ी अनांतार्ी आई साांर्ायर्ी, “मला सकाळी ऑत्रफसमध्ये जाव े लार्ते 

सारे्सहाला, तर माझा अनांत भाजी त्रनवर्तो, कुकर लावतो, कणीक त्रभजवनू ठेवतो, प्यायरे् ्वयांपाकारे् 
पाणी भरतो लहान कळशीने. पाने माांर्णे, वाढून घेणे, उष्टी उर्लणे, अांथरुणे घालणे – काढणे एक न दोन 
त्रकतीतरी कामे करून मला मदत करतो. जरा थांर् आहे. कोणतेही काम करायला त्याला वळे लार्तो.” 

 
एका मुलारे् वर्ील येऊन म्हणाले, “आम्हाला एकूण र्ार मुलरे्, पैकी तीन र्ाांर्ले हुषार आहेत. 

हार् एक असा आहे. आमरे् घर आहे, ते याच्या नावाने करून त्रदले. आमच्यानांतर याच्या उपजीत्रवकेसाठी 
तरी पहा. मला खािी नाही त्यारे् बाकीरे् भाऊ त्याला पोटभर जेवायला तरी देतील की नाही. त्याच्या 
नावावरच्या घरारे् भारे्सुिा घेतील. मोठा हृद्रोर् आहे पहा हा आम्हाला.” एका मुलीरे् श्रीमांत वर्ील 
येऊन म्हणाले, “तुमच्या सा्ं थेच्या ्वाधीन पांर्वीस हजार रुपये करतो. माझ्या या मुलीर्ी जन्समार्ी 
जबाबदारी घ्या.” 

 
इांत्रदराताईांर्ी पालकाांशी जवळीक, पालकाांर्ा त्याच्यावरील त्रवर्श्ास सवचर् त्रठकाणी व्यक्त होतो. 

अशा या इांत्रदराताईही एखादेवळेी हतबल होतात. त्या म्हणतात, “प्रयोर् म्हणनू नांदनवनमध्ये येणारा र्रीब 
पत्ररल््थतीतला मुलर्ा मी ्वतःच्या घरी ठेऊन घेतला. माझे एकटीरे् काम ते त्रकती असणार! मी त्याला 
झार्ायला, पुसायला, झार्ाांना पाणी घालायला त्रशकवले. एकही काम तो धर् करीत नव्हता. जरा बदल 
म्हणून त्रस्त्रयाांच्या कँन्सटीनमध्ये त्याला काम करायला पाठत्रवले. कपबशा धुताना फोर्ायर्ा, कँन्सटीनमध्ये 
आलेफया लोकाांसमोर वरेे्वाकरे् र्ाळे करायर्ा, मोठ्याने र्ाणी म्हणायर्ा. असले प्रकार सुमारे एक मत्रहना 
सोसून त्याांनी त्यारे् येणे बांद केले. मीही एकां दर र्ार मत्रहने ठेऊन घेतला. शवेटी नाइलाजाने त्याच्या घरी 
पाठवनू त्रदला.” 

 
नांदनवनमधील व्यव्थापक वत्रनता मुांरे् आत्रण श्रीमती परेटकर याांच्या लेखात, सामान्सय दृष्टीला 

त्रदसू न शकणारे दुबचलमन्क मुलाांरे् प्रशन जाणवतात. 
 
वत्रनता मुांरे् त्रलत्रहतात, “त्रनरत्रनराळया समाज्तरातील त्रनरत्रनराळया सवयी असलेफया मुलाांना 

वळण लावणे म्हणजे महाकठीण कमच. मुलाांरे् पालक प्रवशेाच्या वळेी मुलाांना असलेफया सवयी साांर्त 
नाहीत. उदा. अांथरून ओले करणे, पळून जाणे इ. आमच्या मुलाांना सवच येते असे साांर्तात. पण प्रत्यिात 
मुलाांना दात घासण्यापासून ते अांघोळीनांतर कपरे् घालण्यापयंत साांर्ाव े लार्ते. तसेर् ही मुले फार 
लवकर त्रर्र्तात. काही मुले मुद्दाम एकमेकाांना त्रर्र्वतात व दुसरा मुलर्ा त्रर्र्ला की त्याला आवरणे 
म्हणजे महाकठीण. सुट्टीच्या कालावधीत मुलाांकरे् फारर् लि द्याव े लार्ते. थोर्ी पाठ वळत नाही तो 
काही मुले कपबशा फेक, कपरे् फेक, मारपीट कर असे नेहमी करतात. मुलाांना घरी राहण्यार्ी व 
सहर्ण्यार्ी सवय असफयामुळे सुरुवातीला वसत्रतर्ृहात कोंर्वाड्यासारखे वाटते. मुलर्ा वसत्रतर्ृहात 
ठेवफयानांतर ४–५ मत्रहन्सयाांच्या फरकानेर् मुलाच्या पालकाांनी आपफया पाफयात सुधारणा झालेली आढळून 
आफयार्ी कबलुी त्रदली म्हणजे आपफया पत्ररश्रमारे् फळ त्रमळाफयारे् समाधान लाभते. पैशाच्या मोबदफयात 
मुलात होणारी प्रर्ती कमी व कधी कधी अत्रजबात नसफयामुळे व पालकाांरे् ‘तूप खाल्ले की रूप याव’े ही दृष्टी 
असफयामुळे काही पालक ताबर्तोब प्रर्ती त्रदसली नाही की मुलारे् नाव काढण्यार्ा त्रवर्ार करतात. अशा 
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वळेी वसत्रतर्ृहात १-२ वषे राहू द्या, धीर धरा असा सबुरीर्ा सल्ला द्यावा लार्तो. बहुताांश वळेा सां्कारिम 
वय त्रनघून रे्फयानांतर मुलाांना वसत्रतर्ृहात ठेवण्यात येते. त्यामुळे प्रर्ती फार हळू असते. पालकाांत सबुरीने 
घेण्यार्ी वृत्ती नसते. इतर र्ाांर्फया मुलाांच्या तुलनेत या मुलाांवर पालकाांर्ा जो खर्च होतो, त्याच्या तुलनेत 
मुलातील प्रर्ती एकदम त्रदसण्यासारखी नसफयामुळे बहुतेक पालक मुलाांना १-२ वष ेठेवतात व लरे्र् नाव 
काढून टाकतात. त्यामुळे मुलाांच्या वसत्रतर्ृहाला पालकाांकरू्न फारसा प्रत्रतसाद त्रमळत नाही असे 
नाइलाजाने म्हणाव ेलार्ते.” 

 
श्रीमती परेटकर याांर्ा नांदनवनशी सांबांध प्रथम दुबचलमन्क मुलाच्या पालक म्हणनू आला. पुढे त्या 

त्यार् त्रठकाणी मेरन झाफया. दुबचलमन्क मुलाांर्ा प्रशन आत्रण सां्थेर्ें कायच त्याांना वरे्ळया प्रकारे त्रभर्लेले 
त्रदसते. त्या त्रलत्रहतात, “वसत्रतर्ृहात मुलाांर्ी सांख्या २५ होती. सकाळी ५-३० च्या भोंग्याला सर्ळयाांनी 
उठायरे्, आपापला त्रबिाना नीट करून र्ादर घर्ी करून त्याांना त्रदलेफया मोठ्या कपाटात त्याांरे् खण 
आहेत त्यात ठेवायरे्. प्रत्येकजण आपली पे्ट, कपरे् घेऊनर् बाहेर येतो. आांघोळ झाली की ७-३० ला 
प्राथचना. मर् कॉफी, थोर्ा अभ्यास असे सर्ळे होईपयंत ८-३० होतात. मर् शाळेरे् कपरे् घालणे, ९-३० ते 
१० ला जेवणे. त्यानांतर आपली ताट वाटी पेला घासणे. त्या मुलाांच्या एवढां लिात असतां. ती आपली कामे 
र्ाांर्ली करतात. आपण लि माि द्यायरे्. १०-३० ला शाळा. मर् शाळेत अभ्यास दोन वाजेपयंत. २-३० ते 
३-३० पयंत ताांत्रिक त्रशिण, ३-३० ते ४-३० पी. टी. मर् सुट्टी. नांतर हो्टेलमध्ये आले की हात पाय तोंर् 
धुणे, कपरे् बदलणे आत्रण आपली कपबशी घेऊन जारे्वर बसणे. त्यावळेी कॉफी, नाशता आत्रण थोर्ी फळे 
आम्ही देतो. ५-३० ला ते ग्राउांर्वर कधी फुटबॉल खेळायला जातात. ७-३० पयंत हो्टेलमध्ये आफयावर 
हात पाय धुणे आत्रण प्राथचना. ८ ला जेवणे. जेवायला बसताना ‘वदनी कवळ घेता’ आम्ही म्हणायला साांर्तो. 
आम्ही मुलाांसाठी रेत्रर्ओ लावतो. मत्रहन्सयात एक बोलपट दाखवतो. मुलां  अर्दी मजेत असतात. रािी १० 
वाजता कुठफयाही र्ोष्टीर्ा त्रवर्ार न करता त्रनःशांक आनांदात झोपतात. त्रनर्षवकार मनाला कसली काळजी! 
ना भत्रवतव्यार्ी सर्ता, न भतूकाळार्ी खांत, आटात्रपटा न करता वतचमानकाळही सांपतो आहे. मला काही 
येईल की नाही, मी र्ार पैसे त्रमळव ू शकेन की नाही, पुढे कसे होईल याांपैकी कुठलार् प्रशन त्याांना 
भेर्सावत नाही. आपफयामुळे आपले आई वर्ील दुःखी आहेत यार्ी कफपना नाही आत्रण आपण तरी असे 
का असा प्रशन त्याांना कधी ्पशूचन रे्ला नसेल. त्रकती अभार्ी जीव, जीवनातील खऱ्या आनांदाला वांत्रर्त 
झालेले! एखाद्या खेळण्याला त्रकल्ली देऊन र्ालवाव े तसे याांरे् जीवन आहे. त्रकल्ली सांपली की आहे त्या 
त्रठकाणी उभे राहणार. शरीरधमाप्रमाणे र्ोष्टी करतील. पण प्रर्तीर्ा मार्च बांद. 

 
पालकाांनी केलेले अनेक प्रशन. मी त्याांना समजावनू साांत्रर्तले. ‘इतके त्रनराश होऊ नका. मी 

तुमच्या मुलाांच्या सहवासात राहते. या मुलाांमध्ये नम्रता, मानमयादा याांर्ी सुधारणा होते. सतत त्रशकवनू 
र्ाांर्लार् फरक पर्तो. अभ्यास जमत नाही. परांतु व्यवसाय त्रशकून ते र्ाांर्फया सुांदर र्ोष्टी तयार करतात 
आत्रण पैसे त्रमळवतात. त्याांना समजावनू घ्या. आधार द्या. माि आांधळे पे्रम काऊ नका.’ साांर्ण त्रकती सोपां 
असतां. पण आर्रणात आणणां त्रकती कठीण!” 

 
आज नांदनवन शाळा जोरात सुरु आहे. प्रवशे देताना प्रथम मुलारे् बुत्रिरु्ण्य पत्रहले जाते. सवच 

दुबचलमन्क मुलाांरे् सारखे नसते. सामान्सयतः त्यात र्ार भार् पर्तात. ० ते २५, २५ ते ५०, ५० ते ७५ असे 
त्याांरे् वर्ीकरण केफयावर त्यानुसार त्याांना त्रशकत्रवण्यात येते. त्रशकत्रवताना त्याांर्ी आवर्त्रनवर् समजून 
घेण्यार्ा प्रयत्न असतो. 
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१) शाळा : शाळेमध्ये ६ ते १८ वयोर्टाच्या मुलामुलींना इतर शाळेप्रमाणे औपर्ात्ररक त्रशिण त्रदले 
जाते. प्रत्येक वर्ातील मुले आत्रण मुली त्रमळून सांख्या दहा ते पांधरा एवढीर् असते. मुलाांना र्ौथीपयंत 
त्रशकवायरे्, यात त्रहशोब त्रशकवणे, नोकरीरे् अजच त्रलहायला त्रशकवणे याांवर भर असतो. 

 
२) संरणक्षत कमसशाळा : शालेय त्रशिण झाले की सांरत्रित कमचशाळेत व्यावसात्रयक त्रशिण घ्यावयारे् 

असा सांकेत आहे. तसा त्रनयम सकवा बांधन नाही. सांरत्रित कमचशाळेत १८ वषाच्या वरील वयार्ी मुले 
असतात. 

 
नार्पूर शहरात ‘नांदनवन’ कें द्राच्या र्ार शाखा आहेत. लष्करी भार्, र्ाांधीबार्, र्ांदननर्र, 

धरमपेठ या त्रठकाणी महानर्रपात्रलकेच्या शाळेतील एकेक वर्च भार्याने घेतला आहे. ‘नांदनवन’ कें द्र भारे् 
भरते. या कें द्रार्ी सवच शाखाांर्ी त्रमळून एकूण त्रवद्याथी सांख्या १७२ )मुले ११६ + मुली ५६( आहे. 
‘नांदनवन’ला वसत्रतर्ृह आहे. परांतु ते फक्त मुलाांसाठी आहे. मुलींसाठी नाही. मुलींच्या जबाबदारीर्ी 
जोखीम ्वीकारणे आज सा्ं थेला शक्य नाही. 

 
या सां्थेच्या शाळेत सकवा वसत्रतर्ृहात असणाऱ्या त्रवद्याथ्यांच्या सांख्येत अत्रनयत्रमतता आहे. 

सवचसामान्सय मुलाांइतकी ही मुले त्रनयत्रमत नसतात. मध्येर् शाळा सोरू्न देतात. मध्येर् वसत्रतर्ृहातून त्रनघून 
जातात वसत्रतर्ृहात वार्नालय आहे. दूरत्रर्िवाणीसांर् आहे. या सां्थेला महाराष्र शासनार्ी मदत आहे. 
खर्ाच्या ६६ % अनुदान महाराष्र शासनाकरू्न त्रमळते. तर खर्ाच्या काही भार्ार्ी जबाबदारी मातृसेवा 
सांघावर असते. 

 
नांदनवन या प्रवृत्तीतून नेमकी र्ाांर्ली त्रनर्षमती कोणती होऊ शकली यार्ी नोंद मातृसेवा एत्रप्रल-मे 

१९८३ अांकात आहे. उदा. 
 
 
१. अनुपम र्र्करी : सुमारे र्ार वष ेहोता. आय. क्यू. जेमतेम ४० पयंत. ग्राउांर् वॉटर सव्हेमध्ये २ 

वष ेर्ौकीदार म्हणून काम केले आत्रण सायन्सस कॉलेजमध्ये लॅबोरेटरी अत्रस्टांट म्हणनू काम करू लार्ला. 
 
२. अर्श्त्रजत फुले : हा एक वषार्ा असताना शाळेत आला. अत्यांत अबोल. पु्तकबाांधणी आत्रण 

खरू् व्यवसाय उत्तम रीतीने करू लार्ला. १९८१ मध्ये वत्रर्लाांच्या त्रनवृत्तीनांतर ्थात्रनक शासकीय पे्रसमध्ये 
नोकरी त्रमळाली. 

 
३. अत्रनल त्रशरबावीकर : आठवीपयंत त्रशिण. खुर्ीकामात हातखांर्ा. सायकलवरून शाळेत येत 

असे. नांतर सहर्ण्याला एका कारखान्सयात रोजांदारीने काम करू लार्ला. 
 
४. अरुण देशपाांरे् : उत्रशरा, मोठ्या वयात शाळेत आला. प्रयत्न करून दहावी पास झाला. 

अप्मार, फेफरे यामुळे शारीत्ररक व मानत्रसक शक्ती कमी. खाजर्ीरीत्या खुच्या त्रवणण्यारे् काम र्ाांर्ले 
करत असे. नार्पूर त्रवभार्ाच्या पदव्युत्तर त्रवभार्ातील खुच्या त्रवणण्यारे् काम त्रमळाले होते. नार्पूरच्या 
लोकत्रशिण सा्ं थेकरू्न पु्तकाांर्ी बाांधणी करण्यारे् काम त्याला दरवषी उन्सहाळयात त्रमळू लार्ले. 
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५. प्रभाकर र्ोर्से : नांदनवनर्ा एक जुना त्रवद्याथी. मातृसेवा सांघाच्या कायालयात काम करतो. 
सां्थेच्या पांर्वटी प्रवृत्तीत राहणाऱ्या मुलीबरोबर त्यार्ा त्रववाह झाला. 

 
अपांर्ाांच्या दुबचलमन्काांर्ा प्रशन फार वरे्ळा आहे. कायचकत्यांच्या, सां्थेच्या त्रर्काटीर्ी आत्यांत्रतक 

कसोटी पाहणारा असा हा प्रशन आहे. कोणत्याही ्वयांसेवी सा्ं थेत, समाजकायात पत्ररश्रमार्ी फलश्रुती 
पुरेशा आर्षथक मोबदफयात त्रमळू शकत नाही. परांतु बऱ्यार् त्रठकाणी लाभाथींकरू्न मानमान्सयता, कृतज्ञता 
त्रमळते. ती अमूफय असते. दुबचलमन्काांकरू्न तीही त्रमळणे कठीणर्. सतत अांधारलेला, अल््थर 
भत्रवष्यकाळ सोबतीला असताना हातात पणती घेऊन र्ालत राहायरे् असते. हे लिात आफयावर ही 
जबाबदारी ्वीकारणाऱ्या मातृसेवा सांघार्ी सामात्रजक सांवदेनशीलता त्रवशषेत्वाने जाणवते. 
 
समाजकायस महाणर्वद्यालय (प्ररृ्वत्ती) 

 
सत्यबाला तायल मातृसेवा सांघात हजार झाफया. आहे तो सां्थेर्ा व्याप साांभाळत राहायरे्, यात 

त्याांरे् समाधान नव्हते. त्याांना ्वतःरे् कायच उभे करायरे् होते. ते त्याांच्या ध्येयाशी आत्रण ज्या सा्ं थेत त्या 
आफया त्या मातृसेवा सांघाच्या ध्येयाशी सुसांर्त हव े होते. आजवररे् त्याांरे् कायच आांदोलन, र्ळवळ या 
प्रकाररे् होते; क्राांतीच्या कफपनेने भारावनू जाऊन केलेले होते. मातृसेवा सांघ ही सां्था क्राांतीच्या मार्ाने 
जाणारी सां्था नव्हती. ती सेवाभावी मार्ाने जाणारी कफयाणकारी सां्था होती. आज असे म्हणता येईल 
की सां्था धीमेपणाने उत्क्राांतीच्या मार्ाने जाणारी होती. त्या र्ौकटीत बसेल अशा कायाला आरांभ 
करावयार्ा होता. त्यानुसार त्या त्रवर्ार करत होत्या. 

 
अखेर त्याांना वाट सापर्ली. समाजकायचकत्यांर्ी समाजाला त्रकती त्रनकर् आहे हे जाणवत होते. 

कायचकते जन्समाव,े हे समजत होते. तरी ते प्रत्रशिणाने तयार होऊ शकतील असेही वाटत होते. आांतत्ररक 
पे्ररणेने समाजकायात उतरणाऱ्याांही प्रत्रशिण कसे उपयोर्ी येऊ शकते यार्ा अांदाज होता. भत्रवष्यकाळात 
एकां दरीत सवच िेिात प्रत्रशिण र्रजेरे् आहे यार्ी र्ाहूल लार्ली होती. 

 
सत्यबाला तायल याांनी मातृसेवा सांघात समाजकायच महात्रवद्यालय या प्रवृत्तीला प्रारांभ केला. 

१९५८ मध्ये हे प्रार्त्रतक पाऊल होते. ्वयांसेवी सां्था म्हणजे त्यार्ी कायचकते व ते उत््फुतचपणे अवतरतात 
असे समीकरण त्या काळात रूढ होते. 

 
समाजकायच महात्रवद्यालयार्ी ्थापना १९५८ मध्ये झाली. मातृसेवा सांघाच्या िोट्याशा खोलीत 

सात त्रवद्यार्षथनींच्या त्रशिणार्ा आरांभ झाला. समोर प्रसूत्रतर्ृहार्ी इमारत होती. खाली मातृसेवा सांघारे् 
कमचर्ारी राहात असत. पत्रहफया मजफयावर समाजकायच महात्रवद्यालयाच्या तीन िोट्या खोफया होत्या. 
प्रार्ायच सत्यबाला तायल आत्रण कायालयीन कमचर्ारी एकार् खोलीत बसत. एकार् टेबलावर र्हा होत 
असे. त्यामुळे कमचर्ारी वर्ार्ी बैठक केव्हाही घेणे शक्य असे. या अनौपर्ात्ररक वातावरणामुळे हे 
महात्रवद्यालय आहे असे वाटतर् नसे. 

 
१९६२ पासून सां्था त्रवद्यापीठाशी सांलग्न झाली. दोन वषांर्ा समाजकायच प्रमाणपि अभ्यासक्रम 

सुरु झाला. १९७७ त्रदवाळीच्या सुट्टीपासून सा्ं था बजाजनर्र येथे एका सुांदर इमारतीत हलली. १९७८ 
पासून पदवीपयंतच्या अभ्यासक्रमास सुरुवात झाली. बरॅ्लर ऑफ सोशल वकच  हा अभ्यासक्रम तीन वषार्ा 
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होता. १९७८ पासून मा्टर ऑफ सोशल वकच  या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास सुरुवात झाली. १९८८ पासून 
एम. फील. इन सोशल वकच ला सुरुवात झाली. प्रथमपासून १९८४ पयंत सत्यबाला तायल या 
महात्रवद्यालयाच्या प्रार्ायच होत्या. १९६८ पयंत त्या त्रवनावतेन काम करीत होत्या. नांतर वतेन घेऊ लार्फया. 

 
महात्रवद्यालयासाठी अद्ययावत ग्रांथालय आहे. अनेक पु्तके, अभ्या्पत्रिका )जनचल(, 

त्रनयतकात्रलके तेथे उपलब्ध होऊ शकतात. सांर्णक त्रवभार्ही आहे. त्रशवाय राष्रीय सेवा योजना, शालेय 
समाजकायच असे इतरही अनेक उपक्रम सुरु झाले आहेत. 

 
राष्ट्रीय सेर्वा योजना उपक्रम 

 
या योजनेत एकूण १०० त्रवद्याथ्यांर्ा समावशे करता येतो. त्रवद्याथ्यांमध्ये असलेले कौशफय व 

कामार्ी आवर् लिात घेऊन ही त्रनवर् करण्यात येते. त्यासाठी एक प्रत्रशिण कायचक्रमही आयोत्रजत 
करण्यात येतो. राष्रीय सेवा योजनेच्या ्वयांसेत्रवकाांर्ी एक त्रनदेत्रशका )र्ीरेक्टरी( तयार करून ती 
वार्नालयात ठेवण्यात आली आहे. या त्रवद्यार्षथनी समाजकफयाण खात्याच्या यांिणाांमध्ये आत्रण झोपर्पट्टी 
मध्ये त्रनरत्रनराळे कायचक्रम घेतात. या कायचक्रमाांमध्ये आजाराांत्रवषयी मात्रहती देणारी व्याख्याने, 
आरोग्यत्रवषयक जात्रणवा त्रनमाण करणाऱ्या र्र्ा, पारदर्षशका दाखत्रवणे, काही वादत्रववाद ्पधा इत्यादींर्ा 
अांतभाव असतो. 

 
कें द्र/ राज्य शासनाच्या सहकायाने त्रनरत्रनराळया त्रवद्यात्रपठाांद्वारा राष्रीय सेवा योजना राबवली 

जाते. आपफयाला त्रमळणारा त्ररकामा वळे त्रवद्याथ्यांनी राष्रीय सेवसेाठी वापरावा या उदे्दशाने ही योजना 
राबवली जाते. आपफयामधील त्रवधायक शक्ती मुलाांनी राष्र उभारणीच्या मार्ी लावावी या दृष्टीने 
कायचक्रमार्ी आखणी केलेली असते. 

 
सवचसामान्सय जनता आत्रण मुठभर उच्चत्रशत्रित वर्च याांच्यामध्ये खूप मोठी दरी आहे. ती दरी साांधणे 

आवशयक आहे. ‘लोक त्रवद्यापीठ’ या त्रवर्ाराच्या आधारानेर् ही दरी साांधता येईल. लोक त्रवद्यापीठ ही 
कफपना व्यवहारात उतरत्रवण्यासाठी त्रवद्यापीठे आत्रण महात्रवद्यालयाांमधून राष्रीय सेवा योजनेत त्रवत्रवध 
उपक्रम आखले रे्ले. उपक्रम यश्वी होण्यासाठी त्रवद्याथी, त्रशिक तसेर् खाजर्ी, सावचजत्रनक, 
व्यावसात्रयक अशा सवच प्रकारच्या कफयाणकारी सां्था, धमादाय सां्था याांरे् सहाय्य घेतले जाते कारण 
एखादीर् सां्था म्हणण्यासारखे कायच करू शकत नाही. मातृसेवा सांघाच्या समाजकायच महात्रवद्यालयाने हे 
आव्हान ्वीकारले. त्याांनी राष्रीय सेवा योजनेर्ी शाखा आपफया सां्थेला त्रमळवी म्हणून अजच केला आत्रण 
१९७० मध्ये नार्पूर त्रवद्यापीठाकरू्न तशी मान्सयता त्रमळाली. 

 
राष्रीय सेवा योजना येण्याआधी मातृसेवा सांघात त्रवत्रवध उपक्रम होतेर्, परांतु या योजनेमुळे 

खेरे्र्ावातील त्रशत्रबरे, ्वच्िता मोहीम, मुलाांसाठी आनांदयािा याांसारखे उपक्रम अत्रधक रेखीव झाले आत्रण 
त्याांना र्ती आली. 

 
बी. एस. र्ब्फयू. च्या दुसऱ्या वषातील आत्रण एम. एस. र्ब्फयू. च्या पत्रहफया वषातील त्रवद्यथ्यांसाठी 

या योजनेखाली सां्थेतफे खेरे्र्ाांवात त्रशत्रबरे आखली जात. त्याांमध्ये खेड्यातील व्तुल््थती, तेथील प्रशन, 
आर्षथक-सामात्रजक-राजकीय रेटे याांर्ी जाणीव त्रवद्याथ्यांना करून देण्यात येई. नेतृत्त्वरु्ण जारे् करून 
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उपक्रमात त्याांना सहभार्ी करून घेऊन त्याांरे् सांघटनकौशफय, त्रनणचय घेण्यार्ी शक्ती इ.रु्णाांना वाव त्रदला 
जाई. खेरे्र्ावातफया जनतेशी भावनेने जोर्ले जाण्यार्ी सांधी देणे, सहकायच, सर्ोटी एकत्रित कायच 
करण्यार्ी जाणीव त्रनमाण करण्यार्ा प्रयत्न होत असे. ्थात्रनक प्रशन लिात घेऊन, ्थात्रनक लोकाांबरोबर 
कायच करण्यार्ी सवय केली जाई. त्रनरत्रनराळी सवेिणे करून मात्रहती र्ोळा करण्यारे् कामही केले जात 
असे. 

 
त्रवद्याथी ्वयांसेवकाांनी झोपड्या, झोपड्याांरे् पत्ररसर ्वच्ि केले. पुतळे ्वच्ि केले. काँगे्रस र्वत 

उपटून टाकले. त्या र्वतारे् दुष्पत्ररणाम लोकाांना समजावनू साांत्रर्तले. प्राथत्रमक शाळेतील मुलाांसाठी 
आनांदजिा आयोत्रजत केली. रुग्णालयामधील मुलाांसाठी आनांदजिा घेतफया. रुग्णाांसाठी त्रवद्याथी 
आळीपाळीने ्वयांसेवक होऊन त्याांर्ी कामे करीत. 

 
रै्वद्यकीय समाजसेर्वा कें द्र उपक्रम 

 
१९७५ मध्ये हे कें द्र सुरु करण्यात आले. कें द्रार्ा मुख्य उदे्दश रुग्णालयात दीघचकाल उपर्ार होत 

असलेफया मुलाांना, व्यक्तींना मानत्रसक आधार देणे, मदत करणे हा आहे. त्यासाठी समाज कायचकता आत्रण 
ह्तकला त्रशिक अशा दोन व्यक्तींर्ी नेमणूक केलेली आहे. 

 
या कें द्रातफे उत्सव साजरे केले जातात. कें द्राद्वारे रक्तदानार्ी सोय उपलब्ध आहे. र्रीब 

रुर्ानाांना अथचसहाय्यही केले जाते. रुग्णाांकरता िोटेसे ग्रांथालय आहे. दीघचकाल उपर्ार होत 
असणाऱ्याांना त्यार्ा फायदा होतो. 

 
सां्थेच्या अहवालानुसार १९९३-९४ या वषात सुमारे आठ हजार रुग्णाांना कें द्राद्वारे फायदा झाला. 

कें द्राने सुमारे सातश ेव्यक्तींना मोफत सवलत प्रपिे त्रदली. हे कें द्र सुरु करण्यात र्ॉ. मारवा आत्रण श्रीमती 
यु. व्ही. सांत याांरे् प्रयत्न होते. 

 
त्रशशु कफयाण कें द्राकरू्न त्रमळालेफया आर्षथक सहाय्यामुळे कें द्र सुरु होऊ शकले. १९७८ नांतर 

हॉलां र्र्ी त्रवरीफर् त्रकर्नर, पत्रिम जमचनीर्ी टेरेरे्स होम आत्रण ऑक्सफॅम या तीनही सां्थाांनी त्रनधी देऊ 
केला आत्रण सा्ं थेर्ी आर्षथक बाजू भक्कम झाली. 

 
रुग्णालयाच्या अत्रधकाऱ्याांना कें द्राबाबत हळूहळू त्रवर्श्ास वाटू लार्फयावर त्याांच्या समाजसेवा 

कें द्राबाबत अपेिा वाढफया. अन्नवाटपावर देखरेख पात्रहजे, त्रफरते आहारर्ृह पात्रहजे, बाह्य रुग्ण त्रवभार्ात 
त्रपण्याच्या पाण्यार्ी सोय पात्रहजे या त्याांनीर् केलेफया सूर्नाांनुसार कें द्राने हळूहळू आपले कायचिेि 
वाढवले. जवळपासच्या झोपर्पट्टीत आरोग्य तपासणी आत्रण रोर्प्रत्रतबांधक उपायार्ी त्रशत्रबरे सुरु झाली. 
कुटुांब त्रनयोजनार्ा प्रर्ारही सुरु करण्यात आला. कें द्राने देणग्या जमवनू एक कायम्वरूपी त्रवहीर 
बाांधली. 

 
समाजकायच महात्रवद्यालयाच्या प्रत्रशिणाथींना वैद्यकीय आत्रण मानसोपर्ार िेिातील भरीव 

व्यवहारी अनुभव देणे, रुग्णाच्या सुधारणेच्या आर् येणारे सामात्रजक आत्रण मानत्रसक प्रशन सोर्त्रवण्यासाठी 
मदत करणे, आजारी मुलाांरे् आरोग्य सुधारण्यासाठी त्याांना त्रशिण आत्रण करमणुकीच्या माध्यमातून काही 
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त्रवत्रशष् सेवा उपलब्ध करून देणे, साकाजकायच करणाऱ्या ्वयांसेवी सां्था आत्रण व्यावसात्रयक सा्ं था याांर्ा 
रुग्णालयात समन्सवय साधणे ही वैद्यकीय समाजसेवा कें द्रार्ी प्रमुख उत्रद्दष्टे्य होती. 

 
वैद्यकीय समाज कायचकता, र्ॉक्टर आत्रण रुग्ण-रुग्णारे् कुटुांब याांच्यातील दुवा म्हणून कायच 

करतो. तो त्याच्या घरी भेटी देतो. रुग्णारे् पूवचवृत्त लेखी तयार करतो. रक्त त्रमळण्यार्ी सुत्रवधा उपलब्ध 
करून देतो. रुग्णाला, त्याच्या नातलर्ाांना मानत्रसक आत्रण भावत्रनक आधार देतो. त्यामुळे त्याांरे् पुनवचसन 
सोपे होते. समाज कायचकते कशा प्रकारे मदत करू शकतात. त्यारे् उदाहरण म्हणजे उत्तम हा पांधरा 
वषांर्ा मुलर्ा. र्तुराांर्- दोन हात दोन पायाांच्या- त्रवकलाांर्तेर्ी )Quadriplegia( र्ी केस म्हणनू 
रुग्णालयामध्ये आला. तो अर्दी त्रफकटलेला त्रदसत होता. र्ोक्यावर मोठे थोरले प्लॅ्टर. र्रीब 
कुटुांबातला. आईवर्ील वारले होते. काकाांजवळ राहत होता. त्यार्ा आजार बारा झाला. रुग्णालयाने 
त्याला घरी जाण्यार्ी परवानर्ी त्रदली. पण त्याला नेण्यासाठी कोणीर् आले नाही. त्याला त्रर्सर्ाजच 
त्रमळाला होता. र्ॉक्टराांनी एका समाज कायचकतीला कळवले. त्रतने काकाांकरे् दोनदा पिे पाठत्रवली. पण 
उत्तर नाही. मर् बरोबर एक माणूस देऊन, थोरे् पैसे देऊन, रुग्णवात्रहकेर्ी तयारी करून त्याला घरी 
पाठत्रवण्यारे् ठरले. पण तो काकाांकरे् जाण्यास तयार नव्हता. त्यारे् पनुवचसन करण्यारे् आव्हान त्रतने 
्वीकारले. उत्तमशी र्ाांर्फया प्रकारे सांवाद साधला. त्याच्या कुवतीर्ा अांदाज घेतला. त्याला कशात रस 
वाटतो ते शोधून काढले. त्याला त्रशकण्यात रस होता. पण त्यासाठी आवशयक ते आर्षथक साह्य नव्हते. त्रतने 
ठरवले, त्रनवासार्ी सोय असलेफया अपांर्ाांच्या शासकीय शाळेत त्याला त्रशकवायरे्. पण तो अपांर् नव्हता. 
त्यामुळे त्याला शाळेत घेण्यास शासकीय व्यव्थापनार्ी तयारी नव्हती. तोही तेथे जाण्यास तयार नव्हता. 
त्रतने शाळेर्ा अत्रधकारी व मुलर्ा दोघाांर्ीही समजूत घातली. त्याच्या खेड्यातफया शाळेतून त्यार्ी 
प्रमाणपिे मार्वली. मुलाखतीच्या वळेी ती पालक म्हणनू ्वतः त्याच्याबरोबर रे्ली. त्यार्ी र्रज भारे्ल 
इतका पैसा त्रतने जमा केला. उत्तमला ्वतः च्या पायाांवर उभे केले. 

 
या कें द्रात व्यवसाय- त्रशिकाांरे् कायचही महत्वारे् असते. रुग्णालयातील मुलाांना त्रशिण आत्रण 

करमणुकीच्या माध्यमाांतून आधार देणे व्यवसाय-त्रशिकाांकरू्न अपेत्रित असते, ते त्रनरत्रनराळया कािाांमधील 
मुलाांमधून त्रफरतात. किाांमधू रुग्ण मुलाांरे् वर्ीकरण साधारणपणे पोत्रलओ, हृदयत्रवकार, ककच रोर्, 
मधुमेह, िय या प्रकारे केलेले असते. त्या मुलाांरे् आजार लिात घेऊन व्यवसाय त्रशिकाने आपले कायच 
करायरे् असते. आजारामुळे शाळेपासून दूर राहाव ेलार्ले तरी त्यारे् नुकसान होऊ नये हा या मार्र्ा हेतू 
असतो. व्यवसाय त्रशिकाच्या कामामध्ये पुढील कामाांर्ा अांतभाव असतो : 

 
मुलाांच्या अांथरुणाजवळ बसून त्याांना अिरे, आकरे् त्रलहायला त्रशकवणे. शालेय अभ्यास करून 

घेऊन शाळेतील परीिेस बसण्यास समथच करणे. २( त्रर्िे काढणे, त्रर्िे रांर्त्रवणे, र्ाांर्ली त्रर्िे कापून घेणे. 
कॅरम, सापत्रशर्ी याांसारखे खेळ खेळायला त्रशकवणे. त्याांना र्ोष्टी साांर्णे, र्ट जमवनू र्ाणी म्हणवनू घेणे. 
३( कार्दार्ी फुले करायला त्रशकवणे. सुईने त्रशवणे, टोपफया त्रवणायला त्रशकवणे. ४( रुग्णालयाच्या 
वातावरणार्ा मुलाांवर दबाव असतो. ताण असतो. र्ॉक्टर, पत्ररर्ात्ररका त्याांच्या कामात इतक्या व्यग्र 
असतात, की मुलाांकरे् बघण्यास, त्याांरे् िणभर ऐकून घेण्यास त्याांना फुरसत नसते. व्यवसाय त्रशिक हा 
वळे देऊ शकतात. ५( ग्रांथालयात इांल्ग्लश, मराठी, सहदी पु्तके असतात. व्यवसाय त्रशिक किातफया 
मुलाांना पु् तके वाटून देतात. त्याांर्ी नोंद आपफया वहीत ठेवतात. 
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मकरसांक्राांत, रिाबांधन, ्वातांत्र्यत्रदन याांसारखे वरे्वरे्ळे सण साजरे करणे, रक्तदान त्रशत्रबरे घेणे 
याांसारख्या माध्यमाांतून रुग्णाांर्ा जीवनाच्या मुख्य प्रवाहाशी सांपकच  ठेवण्यासाठी वैद्यकीय समाजसेवा कें द्र 
मदत करते. र्रीब रुग्णाांच्या उपर्ाराांसाठी आत्रण त्याांच्या रोजच्या र्रजाांसाठी मदत करणे ह्या कामाांसाठी 
रोटरी क्लब, त्रवदभच त्ररलीफ कत्रमटी या त्रनधी देणाऱ्या सा्ं थाांशी कें द्रार्ा सतत सांपकच  असतो. 

 
त्यामुळे हळूहळू हे कें द्र म्हणजे वैद्यकीय महात्रवद्यालयार्ा एक त्रवभार् झाले आहे. कें द्रामध्ये 

प्रत्रशत्रित वैद्यकीय समाज कायचकत्यांकरू्न बी. एस. र्ब्फय,ू एम. एस. र्ब्फयूच्या त्रवद्याथ्यांना प्रत्यि 
कायचिेिात मार्चदशचन त्रमळते. त्रवद्याथ्यांकरे् असलेली प्रकरणे, र्टर्र्ा, र्टारे् काम आत्रण इतर कायच 
याांमधून वैद्यकीय समाज कायचकते हे मार्चदशचन करतात. 

 
राष्ट्रीय प्रौढ णशक्षि उपक्रम 

 
भारत सरकारने त्रनरिरता त्रनमुचलनासाठी १९७८ मध्ये प्रौढ त्रशिणार्ा राष्रीय कायचक्रम हाती 

घेतला. शासकीय सा्ं था, अशासकीय सां्था आत्रण त्रशिण सां्था याांच्या माफच त त्रनरिर प्रौढजनाांना त्रशिण 
देण्यासांबांधीर्ी ही योजना होती. यामध्ये १५ ते ३५ या वयोर्टावर लि कें त्रद्रत केलेले होते. 

 
मातृसेवा समाजकायच महात्रवद्यालय ही सां्था प्रथमपासूनर् म्हणजे १९७८ पासूनर् या उपक्रमात 

सहभार्ी झाली. केवळ सहभार्ी झाली असे नाही तर हा उपक्रम पार पार्ण्यार्ी सवच जबाबदारी सां्थेने 
्वीकारली. मातृसेवा सांघ समाजकायच महात्रवद्यालयातर् एक सत्रमती ्थापन करण्यात आली. प्रार्ायच र्ॉ. 
सत्यबाला तायल या सत्रमतीच्या अध्यि होत्या. श्री. देवर्ाांवकर, श्री. कुकरे्, र्ॉ. करु्सकर हे सत्रमतीरे् 
इतर सभासदही समाजकायच महात्रवद्यालयाच्या कमचर्ारीवर्ातीलर् होते. 

 
या उपक्रमार्ी दहा कें दे्र नार्पूरच्या त्रनरत्रनराळया झोपर्पट्टयाांमध्ये सुरु झाली. समाजकायच 

महात्रवद्यालयाच्या पासष्ट त्रवद्यार्षथनी तेथे त्रनदेशक )इन्स्रक्टर( म्हणून काम करू लार्फया. अनुसूत्रर्त 
जाती जमातींना त्रशकत्रवण्याकरे् त्रवशषे लि पुरत्रवले जात होते. तेथे त्रशिण घेणाऱ्याांना प्रमाणपिे देणेही सुरु 
केले. या कें द्रार्ा हेतू केवळ सािरता प्रसार एवढार् मयात्रदत नव्हता. व्यल्क्तमत्व त्रवकासाकरे्ही लि 
पुरत्रवले जात असे. 

 
या उपक्रमात आपफया त्रवद्यार्षथनींना समथचपणे जबाबदारी पेलावी म्हणनू महात्रवद्यालयाच्या 

कमचर्ारीवर्ाने तात्पुरते प्रत्रशिण सुरु केले. तसेर् एकां दर उपक्रमावर पयचविेक नेमणे सुरु केले. आरोग्य, 
आहार, दारूबांदी, कुटुांबत्रनयोजन, नार्त्ररकाांच्या जबाबदाऱ्या याांत्रवषयी जात्रणवा जार्ृत करण्यारे् प्रयत्न 
होत असत. त्यासाठी पारदर्षशका दाखत्रवफया जात. त्रर्ि प्रदशचने भरत्रवली जाऊन र्र्ा होत. कधी कधी 
प्रात्यात्रिके दाखवनूही प्रबोधन केले जात असे. या सवच उपक्रमात बोलते करण्यावर भर त्रदला जात असे. 
स्त्री सुधारली तर पूणच घर सुधारते हे कायचकत्यांच्या मनावर ठसत्रवले जात असे. 
 
मणहला कमसचाऱयासंाठी र्वसणतगृह 

मध्यवती समाज कफयाण मांर्ळाच्या आर्षथक मदतीने मत्रहला कमचर्ाऱ्याांसाठी वसत्रतर्ृह उभारले 
रे्ले. येथे शांभर त्रस्त्रयाांच्या भोजनार्ी व त्रनवासार्ी व्यव्था आहे. मुख्यतः नोकरी करणाऱ्या त्रस्त्रया येथे 
राहतात. पण पत्ररल््थतीनुसार र्रजू महात्रवद्यालयीन त्रवद्यार्षथनींर्ीही सोय केली जाते. 



 अनुक्रमणिका 

चैतन्य : व्यसनमुक्ती कें द्र 
 
१९९० मध्ये हे कें द्र सुरु झाले. मद्यासक्त आत्रण ब्राऊन शुर्र इ. मादक द्रव्याांच्या आहारी रे्लेफया 

व्यसनाधीन व्यक्तींवर येथे उपर्ार केले जातात. सुमारे ३५ रुग्णाांच्या त्रनवासार्ी सोय येथे आहे. रुग्णाांसाठी 
अनेक कायचक्रम आयोत्रजत केले जातात. 

 
कमचर्ाऱ्याांमध्ये एक र्ॉक्टर, एक मनोत्रवकृत्रतत्रर्त्रकत्सक, दोन समुपदेशक, सहा समाजकायचकते 

याांर्ा समावशे आहे. वतेनार्ा नव्वद टके्क भार् शासनाकरू्न त्रमळतो. दहा टके्क भार् मातृसेवा सांघ देतो. 
नेमणुकाांरे् ्वातांत्र्य मातृसेवा सांघाला आहे. 

 
१९९३-९४ या वषात मद्यव्यसनाधीन रुग्णाांर्ी, ब्राऊन शुर्र, मफटी ड्रर् त्रमळून एकां दर २०५ प्रकरणे 

कें द्रात नोंदवली रे्ली. त्यापकैी १६१ व्यक्ती कें द्रात उपर्ार घेत होत्या. २६ जून र्ा आांतरराष्रीय अांमली 
पदाथच त्रनषेध त्रदन कें द्राने साजरी केला. 

 
३० मे १९९३ रोजी तांबाखू त्रनषेध त्रदन पाळण्यात आला. बांर्लोर येथील योर्कें द्रारे् सांर्ालक र्ॉ. 

नार्ेंद्र, पुणे येथील मुक्ताांर्णरे् सांर्ालक र्ॉ. अत्रनल अवर्ट याांनी कें द्राला भेटी त्रदफया. कें द्रातफे जाणीव 
जार्तृी कायचक्रम झाले. नार्पूर महापात्रलकेतफे र्ैतन्सयमध्ये काम करीत असलेफया कमचर्ाऱ्याांर्ा त्याांच्या 
कामाबद्दल सत्कार करण्यात आला. 

 
शासन दरवषी या उपक्रमारे् नुतनीकरण करते. हा उपक्रम बांद करण्यार्ा अत्रधकार शासनाला 

आहे. 
 
ग्रामीि सामणजक – आर्थथक णर्वकास प्रकल्प 

 
या प्रकफपात लुथेरीन वफर्च त्ररलीफ सल्व्हचसेसकरू्न सहाय्य त्रमळाले. ग्रामीण भार्ातील र्रजा 

शोधून काढून त्याांना सवच प्रकारर्ी मदत करण्यारे् कायच केले जाते. नार्पूर – अमरावती मार्ावरील 
बावीस त्रक. मी. अांतरावरील अकरा र्ावाांमध्ये या प्रकफपारे् काम र्ालले. 

 
झोपडपट्टी सुधार योजना 

 
मातृसेवा सांघारे् झोपर्पट्टयाांमध्ये सुधारणा करण्यारे् प्रयत्न सतत र्ालू होते. जून १९८० मध्ये एक 

प्रकफप पुढे आला- झोपर्पट्टीसुधार योजना. नार्पूरच्या झोपर्पट्टयाां सवच प्रकारर्ी सुधारणा घर्वनू 
आणणे हा या प्रकफपार्ा उदे्दश होता. झोपर्पट्टीर्ी र्त्रलच्ि ल््थती सुधारणे आत्रण तेथील रत्रहवाशाांच्या 
जात्रणवाांर्ी पातळी उांर्ावणे असा दोन ्तराांवरर्ा कायचक्रम राबवण्यारे् ठरले. 

 
प्रत्येक झोपर्पट्टीर्ा ्वतःर्ा असा वरे्ळा प्रशन होता. 
 
फकीरवार्ी या झोपर्पट्टीत पत्रहला प्रयोर् झाला. या त्रठकाणी अकुशल कामर्ार आत्रण त्ररिा 

र्ालकाांर्ी व्ती होती. हा अर्दी तळार्ाळार्ा वर्च. लोक जवळजवळ वीस वष ेत्या त्रठकाणी राहत होते. 
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नार्री जीवनाच्या प्राथत्रमक सुत्रवधाही तेथे नव्हत्या. पाणी अपुरे; साांर्पाण्यार्ी व्यव्था नाही; वीज नाही; 
पोर्ण्यासाठी धर् र्ते नाही. त्याांर्ा आवाज व्यव्थापनापयंत पोहोर्ूर् शकत नव्हता. प्रकफपाच्या 
कायचकत्यांनी प्रथम त्या व्तीला, प्राथत्रमक सुत्रवधा त्रमळत्रवण्यासाठी सवांनी एकि रात्रहले पात्रहजे यार्ी 
जाणीव त्रदली. त्या व्तीर्ी सांघटना उभी केली. र्ते, डे्रनेज व्यवल््थत केले. सांर्ासार्ी राांर् केली. सवचि 
वीज आत्रण पाणी आणले. 

 
सांजयनर्र, मरीयनर्र, त्रशवनर्रर्ा प्रशन वरे्ळा होता. झोपर्पट्टी उठात्रवण्यासांबांधी बोलले जात 

असे. ती धा्ती तेथील लोकाांच्या मनात सतत असे. झोपर्पट्टी सुधार योजनेने कायद्यार्ी बाजू समजावनू 
साांत्रर्तली. सवांना सांघटना करून झर्र्ण्यास उदु्यक्त केले. आता हाकलले जाण्यार्ी भीती त्याांना उरली 
नाही. 

 
त्रशवनर्रमधील लोकाांर्ी नाव ेमतदार यादीत नव्हती. ती समात्रवष्ट केली रे्ली. 
 
सांजय र्ाांधीनर्र झोपर्पट्टीत अ्वच्िता, कमी पाणी इ. प्रशन होतेर्. त्रशवाय तेथे त्रनरत्रनराळया 

राजकीय पिाांरे् र्ट होते. त्याांच्यात सतत भाांर्णे होती. त्या त्रठकाणी कायच करणे फारर् कठीण होते. 
कारण त्या लोकाांना अांतर्चत राजकारणात्रशवाय कशातर् रस नव्हता. लोकाांर्ी नाव े मतदार यादीत 
नोंदण्यापासून कायास सुरुवात झाली. ्थात्रनक लोकाांच्या सांघटनाांनार् उते्तजन देणे सुरू केले. 
साा्ं कृत्रतक, आर्षथक, आरोग्य सवचर् बाजूांनी सवेिण सुरु केले. र्रजा ओळखून मार्च काढण्यारे् प्रयत्न सुरु 
झाले. 

 
भत्रवष्यात काय करता येईल यार्ी योजना आखण्यासाठी खामला झोपर्पट्टीत झारू् तयार 

करणाऱ्याांना प्रत्येकी दोनश े रुपये कजच म्हणून देण्यात आले. लवकरर् ही कजे फेर्ली रे्ली ही त्याांर्ी 
सर्ोटी. 

 
समाजकायच महात्रवद्यालयाने १९८३ च्या त्रर्सेंबर मत्रहन्सयात झोपर्पट्टी-सुधारणा या त्रवषयावर तीन 

त्रदवसाांरे् र्र्ासि घेतले. तीन त्रदवसाांच्या र्र्ासिामधील एकां दर सहा सिाांतून पुढीलप्रमाणे काही त्रवर्ार 
पुढे आले. झोपर्पट्टी रत्रहवाशाांसाठी राज्य शासनाने जे कायदे केलेले आहेत ते प्रत्यिात पूणचपणे 
त्रनरुपयोर्ी आहेत. झोपर्पट्टी उठात्रवण्यासांबांधीरे् जे कायदे आहेत, त्यात उठवलेफया झोपर्पट्टी 
रत्रहवाशाांच्या पुनवचसनार्ी तरतूद नाही. शासनारे् झोपर्पट्टीत्रवषयीरे् धोरण सदोष असफयामुळे तेथे 
सुधारणा होऊ शकत नाहीत. 

 
कमाल जमीन धारणा कायद्याप्रमाणे जी जा्तीर्ी जमीन असते ती झोपर्पट्टीतील रत्रहवाशाांना 

त्रदली पात्रहजे. 
 
समाजकायच, कायदेतज्ज्ञ, झोपर्पट्टी- रत्रहवासी याांर्ा त्रमळून एक र्ट त्रनमाण केल पात्रहजे. म्हणजे 

अल््तत्वात असलेफया कायद्यातील फटी बजुवता येतील सकवा नवीन तरतुदी सुर्वता येतील. 
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झोपर्पट्टीतील रत्रहवाशाांर्ी सुव्यवल््थत कायच करण्यार्ी शक्ती वाढत्रवली पात्रहजे. तसेर् 
व्तुल््थतीरे् त्रनरीिण, पृथक्करण करण्यार्ी त्याांर्ी जाण वाढली पात्रहजे. म्हणजे त्याांना ्वतःच्या 
ताकदीर्ा अांदाज येईल आत्रण ते सांघटना बाांधू शकतील. 

 
झोपर्पट्टीसांबांधी जे काही कायदे अल््तत्वात आहेत त्याांर्ा सवचदूर प्रसार झाला पात्रहजे. 
 
झोपर्पट्टी रत्रहवाशाांमध्ये सामात्रजक व्तुल््थतीर्ी जाणीव त्रनमाण करून त्याांना त्रनरत्रनराळया 

शासकीय योजनाांरे् फायदे त्रमळवनू देण्यासाठी प्रत्रशिण त्रशत्रबरारे् आयोजन करणे, झोपर्पट्टीच्या 
प्रशनाबाबत जनजारृ्ती करण्यासाठी आत्रण शासनारे् लि वधूेन घेण्यासाठी पत्ररसांवाद आयोत्रजत करणे असे 
अनेक कायचक्रम या योजनेद्वारे राबत्रवले जातात. 

 
दत्तक सेर्वा प्रकल्प 

 
जानेवारी १९८२ मध्ये या प्रकफपाला सुरुवात झाली. अनाथ मुलाांना आईवर्ील त्रमळवून देणे हे ह्या 

प्रकफपारे् उत्रिष्ट. मूल दत्तक घेण्यासाठी समाजमन तयार करणे, दत्तक घेतानाच्या जबाबदाऱ्या, अटी, 
कायदेशीर बाजू समजावनू साांर्णे इत्यादी सवच कायच या प्रकफपाद्वारे केले जाते. मूल दत्तक त्रदफयावर काही 
काळ कायचकते त्या घराला भेटी देतात. मूल जर परदेशी रे्ले तर पिाने सांपकच  साधला जातो. वळेोवळेी 
िायात्रर्िे मार्वली जातात. 

 
सां्थेच्या अहवालानुसार भारतात दत्तक देण्यारे् प्रमाण ५१ टके्क आहे. प्रकफपातील 

समाजकायचकत्या लातूर येथील भकूां पग्र्त भार्ात अनाथ मुलाांना आणण्याकत्ररता रे्फया. परांतु 
अत्रधकाऱ्याांनी अशा मुलाांना नार्पूरला नेण्याकत्ररता परवानर्ी नाकारली. दत्तक सेवा प्रकफपाबद्दल जा्तीत 
जा्त लोकाांना मात्रहती व्हावी म्हणून समाज कायचकत्यांनी खाजर्ी रुग्णालयातील र्ॉक्टराांना भेटी त्रदफया. 
जानेवारी १९९३ पासून र्ोरिण सभा ही सां्था प्रकफपातील मुलाांना दुध पुरत्रवते. 

 
या योजनेमध्ये मुलाांर्ा समावशे करून घेण्याबाबतर्ी त्रनत्रित कायचवाही आहे. रुग्णालयाांमधून, 

त्रस्त्रयाांच्या किामधून अत्रववात्रहत सकवा त्रवधवा त्रस्त्रयाांर्ी मुले येथे येतात. आईर्ी सांपूणच मात्रहती त्रलहून घेतली 
जाते. मुल त्रतने घरी न्सयाव े असा शक्य त्रततका प्रयत्न केला जातो. जर ती तयार झाली नाही तर 
त्रतच्याकरू्न त्यार्-प्रमाणपि )abandoning certifecate( घेतले जाते. मर् मुलाला ्वीकारले जाते. 
काही मुले पोलीसाांमाफच त येतात. तेव्हा पोत्रलसाांरे् कथन त्रलहून घेतले जाते. 

 
ज्या पालकाांना मूल दत्तक हव े असेल त्याांच्यासाठीही त्रनत्रित कायचवाही आहे. कें द्रार्ी मात्रहती 

जनतेला अनेक प्रसार माध्यमाांद्वारे त्रदली जाते. जोर्प्यारे् नाव नोंदवनू घेतले जाते. नांतर त्याांर्ी मुलाखत 
घेतली जाते. उत्पन्न, त्रववाह, र्ात्ररत्र्य या सवच घटकाांबाबतर्ी कायदेशीर प्रमाणपिे सदर करावी लार्तात. 
नांतर कायचकते त्या जोर्प्याच्या घरी जाऊन येतात. कायचकत्याने त्रशफारस केफयानांतर प्रकफप सत्रमती तीन 
मत्रहन्सयाांच्या मुदतीसाठी त्याांना मूल देते. या तीन मत्रहन्सयाांतफया तात्पुरत्या पालाकाांबाबत दांर्ात्रधकाऱ्यासमोर 
सही केली जाते. नांतर तीन मत्रहने कायचकते काही अर्ानक भेटी देतात. कायचकत्याला, त्या घराला मलू-
पालक याांच्या नात्याबद्दल त्रवर्श्ासाहचता वाटली की अांत्रतमतः न्सयायालयात मूल त्या जोर्प्यारे् कायदेशीर 
वारस होते. नांतरही त्रनत्य पिव्यवहार आत्रण भेटीर्ाठी ठेवफया जातात. 
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कौटंुणबक सल्ला कें द्र 
 
मध्यवती समाजकफयाण मांर्ळाच्या अथचसहाय्याने १९८७ मध्ये कौटुांत्रबक सल्ला कें द्र सुरु झाले. 

कौटुांत्रबक सांघषच दूर करणे हे या कें द्रारे् उत्रद्दष्ट आहे. कौटुांत्रबक सांघषच, वैवात्रहक सम्या, बाल रु्न्सहेर्ारी या 
प्रशनाांमध्ये लि घालून सांबांत्रधत व्यक्तींशी बोलून सामांज्य त्रनमाण करण्यार्ा प्रयत्न कें द्र करते. कुटुांबाच्या 
जबाबदारीर्ी जाणीव त्रनमाण केली जाते. कौटुांत्रबक कायद्यार्ी मात्रहईत त्रदली जाते. 

 
शालेय समाजकायस 

 
शाळेतील र्ैरहजेरी, र्ळती या सम्या हाताळफया जातात. मुलाच्या घरी जाऊन, पालकाांशी र्र्ा 

केली जाते; त्रशिक-पालक याांच्यात दुवा म्हणनू महात्रवद्यालयारे् त्रवद्याथी/त्रशिक कायच करतात. मुलाांच्या 
आरोग्यार्ी तपासणी करणे, कुपोत्रषत त्रवद्याथ्यांना सकस आहार देणे हे उपक्रमही वळेोवळेी पार पार्ले 
जातात. मुलाांच्या वतचनत्रवषयक सम्याही हाताळफया जातात. 

 
१९९३-९४ वषात या प्रकफपाला त्रशशु कफयाण कें द्राकरू्न आर्षथक सहाय्य त्रमळाले. पत्रहली ते 

सातवी वर्ातील जवळजवळ ७०० त्रवद्याथी असलेले ज्ञानत्रवकास मांत्रदर आत्रण २५० त्रवद्याथी असलेले 
मातृसेवा सांघारे् नांदनवन याांच्यासाठी या प्रकफपाने काम केले. रोटरी क्लब )पूवच( याांच्या सहाय्याने 
आरोग्य तपासणीर्ा कायचक्रमही पार पार्ण्यात आला. त्रवद्याथ्यांना सकस आहार देण्यासाठी त्रकराणा मर्टं 
असोत्रसएशनर्ी मदत त्रमळाली. २०० त्रवद्याथ्यांना नार्पूर दशचन सहलीला नेण्यात आले. त्रववकेानांद कें द्र 
योर्ाभ्यासी मांर्ळ याांसारख्या सां्थाांच्या मदतीने इतरही शिैत्रणक कायचक्रम घेण्यात आले. मे-जून १९९३ 
मध्ये त्रवद्याथ्यांरे् उन्सहाळी त्रशत्रबरही आयोत्रजत करण्यात आले होते. 

 
समाजकायच महात्रवद्यालयाने आपले कायच अनेक प्रकारे त्रव्तृत केले. १९७५ पासून प्रत्रशत्रित समाज 

कायचकत्यांच्या मार्चदशचनाने काही उपक्रम हाती घेण्यात आले. महानर्रपात्रलकाांच्या शाळाांमधून प्रामुख्याने 
झोपर्पट्टीतील मुले असतात. त्याांर्ी कौटुांत्रबक पार्श्चभमूी, त्रशिण आत्रण आर्षथक दोन्सही बाजूांनी मार्ास 
म्हणावी अशीर् असते. या मुलाांरे् प्रशन समजावनू घेण्यासाठी या सां्थेने प्रयत्न सुरु केले. १९७६-७७ मध्ये 
प्रथम महानर्रपात्रलकेच्या र्ार शाळाांरे् सवेिण सुरु केले. 

 
या सवेिणात अनेक बाबी आढळून आफया. मुलाांना शाळा सोरू्न इकरे्त्रतकरे् भटकणे, र्ोऱ्या 

करणे, दारू त्रपणे, आक्रमक वार्णे अशा सवयी आहेत. घरात अभ्यासाला जार्ा नाही. अभ्यासारे् 
वातावरण नाही. पालकाांनार् त्रशिणार्ी नेमकी र्रज कळलेली नाही. मुलाांना पुरेसे जेवण नाही, कपरे् 
नाहीत. हे प्रशन केवळ शोधून सां्था थाांबली नाही. सां्थेने या प्रशनाांवर मात करण्यासाठी काही उपक्रम 
राबवले. 

 
जेवणाच्या सुटीत वर्ात लहानसहान र्ोऱ्या होत असत. दोनतीन त्रवद्याथ्यांना सुटीत पाळत 

ठेवण्यास ठेवले. असे काही मत्रहने केफयावर र्ोऱ्या बांद झाफया. एका कायचकत्याने सवच माजी त्रवद्याथ्यांशी 
सांपकच  साधून एक सांघटना त्रनमाण केली. त्याांच्या बरोबर बोलण्यारे् कायचकम सादर केले. त्यातून मुलाांना 
त्रशिणारे् महत्व पटू लार्ले. मुलाांना त्रवज्ञान त्रवषयाच्या शांकाांसाठी शाळेत एक पेटी ठेवली. शांका त्रलहून 
पेटीत टाकावयाच्या. दर आठवड्याला महात्रवद्यालयारे् प्राध्यापक उत्तरे देण्यासाठी येऊ लार्ले. 
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आपफयावर त्रवशषे लि त्रदले जाते आहे या जात्रणवनेे मुलाांना उत्साह वाटू लार्ला. या शाळेतील मुलाांना 
अपांर् मुलाांच्या शाळेला भेट देण्यासाठी नेण्यात आले. हेतू हा की अपांर्ाांबद्दल मनात बांधुभाव त्रनमाण व्हावा, 
याांर्ी पत्ररल््थती आपफयापेिा अत्रधक कठीण आहे हे समजाव ेआत्रण मुलाांमध्ये सामात्रजक प्रशनाांर्ी जाणीव 
त्रनमाण व्हावी, मुलाांना अभ्यास करण्यासाठी जार्ा त्रमळावी म्हणून देखील सां्थेने प्रयत्न केले. शाळा सुरु 
होण्याआधी दोन तास सकवा सांपफयावर दोन तास काही वर्च उघरे् ठेवले जाऊ लार्ले. मुलाांवर लि 
ठेवण्यासाठी आत्रण त्याांच्या अभ्यासात मदत करण्यासाठी अफप मानधनावर ्वयांसेवक नोकरीला ठेवले. 
एखादी र्ोष्ट सतत मोफत त्रमळाली की त्रतर्ी सकमत वाटत नाही. एवढ्यासाठी मुलाांकरू्न या सुत्रवधेबद्दल 
पन्नास पैसे फी घेण्यात येत असे. यामुळे पालकाांनाही मुलाांना अभ्यासासाठी पाठत्रवण्यार्ी जबाबदारी वाटत 
असे. मुलाांच्या घरात अभ्यासारे् वातावरण होण्यासाठी पालकाांरे् प्रबोधन होणे आवशयक आहे हे लिात 
घेऊन समाजकायच महात्रवद्यालयाने पालकाांसाठी प्रौढ सािरतावर्च सुरु केले. कायचकत्यांसाठी दोनतीन 
त्रदवसाांर्ी त्रशत्रबरे आखली. शाळेमध्ये सामात्रजक कायच करण्यार्ी जाणीव त्रशत्रबरात त्रदली रे्ली. 
त्रशिकाांसाठी त्रशत्रबरे घेतली रे्ली. त्यात समाजकायच महात्रवद्यालयार्ी भतू्रमका, प्रत्रशिणार्ी आवशयकता 
याांर्ी जाणीव त्रदली रे्ली. 

 
समाजकायच महात्रवद्यालय जरी त्रवद्यापीठाशी सांबि झाले तरी त्या प्रमाणात सां्थेरे् कायच बांत्रद्त 

झाले नाही. भोवतालच्या समाजात त्रशरून कायाच्या किा त्रव्तारण्यार्ा प्रयत्न सतत सुरु त्रदसतो. हे सवच 
उपक्रम राबवताना समजातील ज्या र्टासाठी कायच करायरे् त्याांर्ी र्रज आत्रण त्रवद्याथी ्वयांसेवकाांर्ी 
कुवत लिात घेतली जाते. परेुसे मनुष्यबळ आत्रण आर्षथक बळ त्रमळवण्यार्ीही काळजी घेतली जाते. 

 
पंचर्वटी प्ररृ्वत्ती 

 
एकदा कमलाताईांच्या मातोश्री त्याांना म्हणाफया, “तू इतके सर्ळे करत आहेस. तर वृि 

लोकाांसाठीही काही तरी सोय कर. आपफया घरात र्ाांर्लां  आहे पण बऱ्यार् त्रठकाणी म्हाताऱ्या माणसाांर्ी 
ल््थती फार वाईट असते.” १९४७ मध्ये त्याांच्या आईर्ा मृत्यू झाला. आईरे् हे बोलणे कमलाताईांच्या मनात 
सदैव घोळत होते. काळ र्ालला होता. ३०-३५ वष ेमातृसेवा सांघार्ी सेवा करून त्रनवृत्त होऊन थकलेफया 
काही त्रस्त्रया कमलाताईच्या आश्रयास येऊन राहू लार्फया. मातृसेवा सांघात अशा त्रस्त्रयाांच्या त्रनवासासाठी 
पुरेशी जार्ा नव्हती व सांघाच्या र्ालू कामापेिा हे अर्दीर् वरे्ळया प्रकाररे् कायच होते. कमलाताई 
त्याांच्यार् सां्थेतफया या वृि झालेफया त्रस्त्रयाांर्ी पत्ररल््थती पाहून अ्व्थ होत. नार्पूररे् श्रीमांत राजा 
बाळासाहेब त्रर्टणीस याांच्या पत्नी कै. सौ. लक्ष्मीबाई त्रर्टणीस याांनी मातृसेवा सांघाला रु. १०, ०००/- र्ी 
देणर्ी त्रलहून ठेवफयारे् जाहीर झाले होते. कमलाताईनी श्रीमांत राजा बाळासाहेबाांर्ी भेट घेऊन ती रक्कम 
वृिाश्रम या नवीन प्रवृत्तीसाठी खर्च करण्याला सांमती मात्रर्तली. त्याांनी ती त्रदली. एवढेर् नव्हे तर 
सीताबर्ीपासून सात त्रकलोमीटर अांतरावर नार्पूर उमरेर् मार्ावर त्रदघोरी येथे त्याांर्ी बरीर् जमीन होती. 
त्यापैकी सर्केच्या लर्तर्ी तीन एकर जमीन कमलाताईच्या इल्च्ित कायासाठी त्रदली. शहराच्या र्दीच्या 
वातावरणार्ा सांपकच  नसणारी ही त्रनवाांत जार्ा, वानप्र्थाश्रमाला योग्य होती. तीन एकर जत्रमनीवर पन्नास 
खोफया बाांधण्यारे् ठरत्रवले. आश्रमात रामारे् देऊळ बाांधण्यार्ा सांकफपही त्यार् वळेी करून आश्रमाला 
‘पांर्वटी’ नाव देण्यारे् ठरवनू इमारतीस ‘लक्ष्मी्मृती’ हे नाव देण्यारे् ठरले. ६ नोव्हेंबर १९६१ या त्रदवशी 
दहा बारा कच्च्या बाांधकामाच्या बराकीसारख्या खोफया तयार झाफया आत्रण केवळ त्रनवाहवतेनावर जनसेवा 
केलेले मातृसेवा सांघारे् वाधचक्यपीत्रर्त सेवक व सेत्रवका याांर्ी तेथे प्रथम सोय करण्यात आली. पुढे 
जसजशया देणग्या त्रमळत रे्फया, तसतशया आणखी खोफया बाांधून समाजातील इतर वृि स्त्री-पुरुषाांनाही 
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प्रवशे त्रमळू लार्ला. ‘पांर्वटी’ उद्घाटनासाठी ६ नोव्हेंबर १९६१ ते १९ नोव्हेंबर १९६१ असा र्ौदा त्रदवसाांर्ा 
भरर्च्च कायचक्रम कमलाताईांनी ठरत्रवला. वानप्र्थाश्रमाच्या सां्कृतीला अनुसरून काकर्आरती, 
सामुदात्रयक प्राथचना आत्रण सात्रहत्यार्ायच बाळशास्त्री हरदास, प्रा. नारायणशास्त्री द्रत्रवर्, प्रा. भा. श्री. पराांजपे 
ह्याांर्ी सांत वाङ्मयावर भाषणे तसेर् ग्वाफहेरच्या श्रीमती कमलाबाई बापट, र्ॉ. नी. र.वऱ्हार्पाांरे्, प्रा. 
श्रीधरपांत वणेकर, र्ॉ. पटेल याांर्ी श्रीराम र्त्ररि, श्रीकृष्ण र्त्ररि भर्वद त्रशफप ह्या त्रवषयाांवर त्रवर्ारप्रवतचक 
भाषणे झाली. भजनी मांर्ळार्ी भजने झाली. ह्या कायचक्रमाला नार्पूररे् आत्रण बाहेर र्ावारे् कायचकते मुद्दाम 
आले होते. त्यात श्री. शांकरराव देव याांच्यासारखे मान्सयवरही होते. 

 
धनियोदशीला आपफया पन्नासाव्या वैधव्यत्रदनात्रनत्रमत्त कमलाताईांनी पन्नास मेहुणे बोलावनू भोजन 

त्रदले आत्रण वसे्त्र व श्रीफळ देऊन त्याांर्ा सत्कार केला. 
 
‘पांर्वटी’ आश्रम ही मातृसेवा सांघार्ी प्रवृत्ती झाली. त्रतच्यासाठी एक उपसत्रमती नेमली रे्ली व 

कमलाताई तेथेर् राहू लार्फया. आश्रमाच्या पत्रहफया वषात महाराष्रारे् राज्यपाल, महाराष्र शासनाच्या 
समाजकफयाण त्रवभार्ारे् सांर्ालक ह्याांनी आश्रमाला भेटी त्रदफया. सवच व्यव्था कमलाताई ्वतःर् पाहत. 

 
१९६३ च्या रु्ढीपार्व्याच्या नवरािात पांर्वटीत एक िोटेसे राममांत्रदर बाांधण्यात आले. श्रीराम, 

सीता, लक्ष्मण, हनुमान याांच्या सुांदर मूती मुद्दाम जयपूरहून आणफया. त्यासाठी कमलाताई ्वतः रे्फया 
होत्या. त्या मूतींर्ी प्रत्रतष्ापना म. म. बाळशास्त्री हरदास ह्याांच्या ह्ते झाली. तीन त्रदवस धार्षमक सोहळा, 
कीतचन, भजन, प्रवर्नादी कायचक्रम झाले. तेव्हापासून त्रतथे दरवषी नवरािात मुती्थापनेर्ा वधापन त्रदन 
साजरा होतो. भजन, कीतचन, प्रवर्ने होतात. 

 
१९६४-६५ सालापयंत सांघाच्या सेवात्रनवृत्त सेवक-सेत्रवकाांना त्याांच्या वृिापकाळी व र्रजू 

सेत्रवकाांच्या मुलामुलींना सां्थेच्या खर्ाने त्रनवेधपणे राहण्यार्ी सोय होती. पण त्याच्याही पढेु जाऊन 
समाजातील इतरही योग्य वृिाांना व पोरक्या मुलामुलींना आश्रमात प्रवशे देण्यार्ी सोय करावी अशी सां्था 
र्ालकाांर्ी इच्िा होती व अशी सोय केफयास सरकारी अनुदान त्रमळू शकेल अशी सूर्ना कमलाताईरे् बांधु व 
सांघारे् ज्येष् सल्लार्ार श्री. नानासाहेब मोहनी ह्याांनी केली व त्याांच्यार् प्रयत्नाांना यश त्रमळून सां्था Fit 
Person Institute म्हणून मान्सय झाली व राज्य समाजकफयाण सेवात्रवभार् व समाजकफयाण मुांबई ह्या 
खात्याकरू्न ‘पांर्वटी’स दर वषी अनुदान सुरु झाले. 

 
यार् सुमारास श्रीराम मांत्रदरार्ा दोनश ेलोक बसतील एवढा सभामांर्प तयार झाला. मांत्रदराभोवती 

तारेरे् कुां पण तयार झाले. कमलाताईांरे् वा्तव्य आश्रमातर् होते. पण त्याांच्याकत्ररता त्रनराळी अशी ्वतांि 
जार्ा नव्हती. म्हणनू मांत्रदराच्या आवारात एक कुटी बाांधली. त्यासाठी रु. ४०००/- खर्च झाले. 
कमलाताईांच्या नातलर्ाांनी व र्ाहत्याांनी ही रक्कम उभी केली. कुत्रटला ‘राधाकृष्ण कुटी’ हे नाव 
कमलाताईांच्या मातोश्रींच्या ्मरणाथच ठेवले. पुढे काही त्रदवसाांनांतर राधाकृष्ण कुटीच्या शजेारी तशीर् एक 
कुटी तयार झाली. त्याला मुांबईरे् सेवात्रनवृत्त आयकर आयुक्त श्री. बार्रे् ह्याांनी देणर्ी त्रदली. दोन्सही 
कुटींना जोरू्न ्वतांि सांर्ास, ्नानर्ृहे आहेत. आश्रमाच्या राम मांत्रदरात रोज सकाळ सायांकाळ आरती, 
प्राथचना होत असते. दरवषी नवराि उत्सव व रामनवमीर्ा रामजन्सम उत्सव, रामायणावर कीतचने इत्यादी 
धार्षमक कायचक्रम होतात. र्णेश उत्सव, ्वातांत्र्यत्रदन व प्रजासत्ताकत्रदन कोणारे् तरी व्याख्यान आयोत्रजत 
करून साजरे होतात. त्रशवाय वृिाांरे् वाढत्रदवसही होतात. वषातून एकदा तरी सवच आश्रमवासीयाांर्ी सहल 
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होते. रोटरीक्लबच्या सौजन्सयाने एक दूरदशचन सांर् त्रमळाला आहे. वृिाश्रमात राहणाऱ्या तसेर् बाहेरील 
लोकाांनाही त्यारे् फार आकषचण असते. पांर्वटीत एक िोटेसे वार्नालय आहे. रोजर्ी वतचमानपिे येतात, 
वृिाांना त्रवरांरु्ळा म्हणून एखादा ह्तव्यवसाय, सुत कताई सकवा लघुउद्योर् असावा म्हणून प्रयत्न केले, 
अांबर र्रखा आणला. परांतु हा प्रयत्न सफल झाला नाही. वृिाांकरू्न प्रत्रतसाद त्रमळाला नाही. 

 
आश्रमातील वृिाांना वैद्यकीय मदत त्रमळावी ह्या हेतूने काही सेवाभावी र्ॉक्टराांनी मानद सेवा 

त्रदली. वृिाश्रम शहरापासून लाांब, जवळपास र्ॉक्टर नाही, अशा वळेी कमलाताईच्या पे्रमापोटी र्ॉ. 
कावरे, र्ॉ. बुरे्, मातृसेवा सांघारे् र्ॉक्टर ह्याांनी आठवड्यात दोन वळेा आश्रमात मदत देऊ केली. 
त्यार्प्रमाणे शहरातील सेवाभावी सां्थाांनी व नामवांत र्ॉक्टराांनी आरोग्य त्रशत्रबरे घेऊन आपली सेवा रुजू 
केली. आजही आश्रमातील वृिाांना जरूर ती वैद्यकीय मदत होत असते. 

 
आश्रमासाठी जबाबदार व्यव्थापकाांर्ी र्रज भासू लार्ली. खादी ग्रामोद्योर् मध्ये कायच करून 

त्रनवृत्त झालेले श्री. बाळूकाका जोशी हे आश्रमातर् राहून व्यव्थापनारे् कायच पाहू लार्ले. त्याांर्ा मतृ्य ू
पांर्वटी आश्रमातर् झाला. व्यव्थापनाच्या कायात ज्या दुसऱ्या व्यक्तीरे् योर्दान महत्वारे् झाले ते 
म्हणजे श्री. के. कृ. सररे्, श्री. बाळासाहेब सररे् हे सेवात्रनवृत्त उप त्रजफहात्रधकारी होते. त्याांनी सां्थेत अनेक 
वष े व्यव्थापनारे् काम केले. वाधचक्यामुळे त्याांर्ा मृत्यू झाला तेव्हार् त्याांरे् कायच सांपले. ह्या दोन 
व्यक्तींच्या मृत्यूनांतर आश्रमाला योग्य व्यव्थापक त्रकत्येक त्रदवस त्रमळाला नाही. व्यव्थापकाच्या जारे्ला 
सरकारी अनुदान नसफयामुळे व आश्रमार्ी आर्षथक पत्ररल््थती नेहमीर्ीर् तुटीर्ी असफयामुळे पर्ारी, 
सुयोग्य व्यव्थापक नेमणे परवर्णारे नव्हते. आश्रमातर् राहणाऱ्या पुरुषत्रनवासींपैकी काहींनी ही 
जबाबदारी साांभाळली. कमलाताई जोपयंत कायचिम होत्या, तोपयंत त्या ्वतःर् भाजी बाजार, त्रकरण, 
दुध वर्ैरे करत होत्या. फक्त त्रहशबेनीसार्ी र्रज होती. १९८० नांतर माि व्यव्थापकार्ी अर्र्ण जा्त 
भासू लार्ली. १९८२-८३ मध्ये आरती भट ही तरुण समाजसेत्रवका पांर्वटी आश्रमाच्या कायासाठी आली. 
व्यव्थापन, त्रनवासातील अर्र्णींरे् त्रनवारण सकवा इतर कोणतेही कायच करण्यास ती तत्पर असे. 
सां्थार्ालक आत्रण आश्रमवासी सवांमध्येर् ती त्रप्रय होती. सारे्तीन वष ेकायच करून नांतर र्ाांर्ली नोकरी 
त्रमळाफयामुळे त्रतने आश्रमार्ा त्रनरोप घेतला. 

 
पांर्वटीसाठी मातृसेवा सांघार्ी कें द्र-सां्था दरवषी तीस ते र्ाळीस हजार रुपये खर्च करते त्यामुळे 

सीताबर्ी सुत्रतकार्ृहावर खर्च करून कमचर्ाऱ्याांच्या पर्ारवाढीच्या मार्ण्या पुऱ्या करता येत नाहीत. इतर 
प्रर्त्रतपर योजना सुरु करता येत नाहीत, अशी टीकाही कमलाताईच्या कानावर येई व त्या अ्व्थ होत. 
कमलाताई आश्रमाकत्ररता देणग्या त्रमळवीत व त्यामधून बरार्सा खर्च भारे्; परांतु १९७२ पासून त्याांना 
झालेफया अपघातामुळे त्या सहरू् शकफया नाहीत. समाजकफयाण त्रवभार्ातफे प्रथम काही वषे प्रत्येक 
मत्रहलेसाठी रु. ४५ व पुरुषासाठी रु. ६० अनुदान त्रमळे. पुढे ही रक्कम वाढवनू त्रमळाफयामुळे सध्या रु. ९५ व 
रु. ९० असे अनुदान त्रमळते. परांतु वाढत्या महार्ाई मुळे खर्चही वाढत असतोर्. 

 
पांर्वटीत वृिाांर्ी सांख्या पत्रहफया वषी दहा होती. पांर्वटीत वषात कधी कधी ८५ व्यक्तीही राहत 

होत्या. ५० व्यक्तींर्ा खर्च दर मत्रहन्सयाला र्ृहीत धरावा लार्तो. सरकारी अनुदान अपुरे परे्. देणग्याांर्ा 
ओघही कमी झाला. प्रथम नानासाहेब मोहनी याांच्या प्रयत्नाने ओ्रेत्रलयातून मदत त्रमळाली. त्यार्प्रमाणे 
रोमन कॅथत्रलक र्र्च करू्न धान्सय व दुध पावर्र रूपाने काही वष े मदत झाली. अनेकाांनी आपफया त्रप्रय 
व्यक्तींच्या ्मरणाथच आश्रमवासीयाांना भोजने त्रदली. पांर्वटी वृिाश्रम ही तोट्यात र्ालणारी प्रवृत्ती आहे. 
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पण समाजार्ी र्रज म्हणनू ती र्ालवलीर् पात्रहजे अशी मातृसेवा सांघार्ी धारणा आहे. पांर्वटीत काही 
व्यक्ती पूणच पैसे देऊन राहतात. काही अधे पैसे देतात. पुष्कळ अनुदात्रनत आहेत. त्या सवांना सारखेर् व 
एकि भोजन त्रमळते. आपफया पिात पांर्वटीरे् काय होईल ही काळजी कमलाताईना सदैव वाटे. मातृसेवा 
सांघाच्या प्रत्येक आमसभेत, माहेर सांमेलनात त्या पांर्वटीच्या कायाकरे् अत्रधक लि द्याव ेम्हणून तळमळीने 
आवाहन करीत. सा्ं थेला प्रवृत्तीरुपी अनेक मोठ्या शाखा, उपशाखा फुटफया होत्या. सर्ळीकरे्र् पुरेसां 
अनुदान त्रमळत नव्हतां. तुट येत होती. एकदा त्याांनी बाबा आमटे याांच्याकरू्न वर्न घेतले की वृिाश्रम जर 
बांद झाला तर त्यामध्ये राहणाऱ्या वृिाांर्ी जबाबदारी ते ्वीकारतील. बाबाांनीही आपफया मानलेफया 
मातेला लरे्र् आर्श्ासन त्रदले की र्ोवीस तासाांच्या आत मी सवांना वरोड्याच्या आनांदवनात घेऊन जाईन 

 
कमलाताईांच्या त्रनधनानांतर मातृसेवा सांघाच्या अध्यिा श्री. प्रत्रमलाताई दाणी, इांदुताई देशमुख, 

सौ. कमलाताई धाब,े याांनी पांर्वटीर्ी नवीन इमारत बाांधलीर् पात्रहजे म्हणनू कां बर कसली व त्या सवच 
भत्रर्नी र्ांभीरपणे त्रवर्ार करू लार्फया. नवीन इमारतीसाठी जार्ा भरपूर होती. पसैार् हवा होता. हेफपेज 
)इांत्रर्या( ही आांतरराष्रीय सां्था अशा लोकोपयोर्ी सां्थेला मदत करते ही बातमी होती. श्री. प्रत्रमलाताई 
दाणी ह्याांनी त्या सां्थेशी पिव्यवहार सुरु केला. मुांबईरे् हेफपेजरे् अत्रधकारी श्री. सुब्रह्मण्यम् वृिाश्रम 
पाहण्यासाठी आले. परांतु वृिाश्रमात पाण्यार्ी टांर्ाई होती. त्यामुळे ती जार्ा नवीन इमारतीला योग्य 
नाही, असा अत्रभप्राय पर्ला. म्हणून त्यावळेेस या कामाला त्याांर्ी मांजुरी त्रमळाली नाही. आश्रमातील त्रतन्सही 
त्रवत्रहरी उन्सहाळयात आटत आत्रण आश्रमातील वृिाांना सीताबर्ी, महाल मध्ये दोन मत्रहने हालवाव ेलारे्. 
महानर्रपात्रलकेर्ी पाण्यार्ी लाईन आश्रमापयंत लवकर येणार नव्हती. परांतु यावर मात करून श्रीमती 
प्रत्रमलाताई दाणी, श्रीमती इांदुताई देशमुख ह्याांनी महानर्रपात्रलकेरे् महापौर, मांिी व इतर अत्रधकाऱ्याांच्या 
मारे् लार्नू आश्रमापयंत महानर्रपात्रलकेरे् पाणी आणण्यात यश त्रमळवले व दोन इांर्ार्ी पाईपलाईन 
घेतली. आश्रमात भरपूर पाणी उपलब्ध झाले. १९८३ मध्ये पुन्सहा श्री. सुब्रह्मण्यम् व हेफपेज इांत्रर्यारे् 
सांर्ालक श्री. कोहली याांनी पाहणी केली आत्रण अर्ीर्–तीन लाख रुपयार्ी मदत देण्यारे् आर्श्ासन 
त्रदले. 

 
१९८४ च्या प्रारांभी हेफपेजकरू्न त्रहरवा झेंर्ा दाखवला रे्ला. ५ जुलै १९८४ रोजी कें द्रीय मांिी 

वसांतराव साठे व त्याांच्या पत्नी जयश्रीताई ह्या उभयताांनी भतू्रमपूजन केले व हेफपेज इांत्रर्यारे् सांर्ालक श्री. 
त्रदलीपराय कोहली ह्याांनी नवीन इमारतीर्ी कोनत्रशला बसवली. ह्या समारांभास श्री. बाबा आमटे आवजूचन 
उपल््थत होते. ह्यार् समारांभात श्री. कोहली ह्याांनी मदतीर्ा पत्रहला हप्ता म्हणनू १ लाखार्ा धनादेश 
त्रदला. नकाश ेतयार झाले. महानर्रपात्रलका व सुधार त्रवर्श््त मांर्ळाकरू्न मान्सयता त्रमळाली. वा्तुशास्त्रज्ञ 
श्री. त्रनमर्रे् ह्याांनी ्थापत्यारे् काम त्रवनामूफय करून देण्यार्ी इच्िा प्रकट केली. बाांधकामारे् अांदाजपिक 
१५ लाखाांरे् होते. वृिाश्रमाच्या नवीन बाांधकामासाठी कें द्र सरकारकरू्न मदत त्रमळवण्यासाठी प्रयत्न 
करून त्यात यश आले व दोन लाख रुपये त्रमळाले. महाराष्रारे् तत्कालीन मुख्यमांिी वसांतदादा पाटील 
याांनी उदार मनाने मुखमांिी त्रनधीतून पांर्वीस हजारार्ी देणर्ी त्रदली. इमारत त्रनधी उभारण्यास 
कायचकात्ररणीतील सवच कायचकत्या देणर्ी र्ोळा करू लार्फया. १९८५ च्या ऑक्टोबरमध्ये नवीन कायचकारी 
मांर्ळ त्रनवरू्न आले. पांर्वटीच्या कायास वरे् आला. वषच दीर् वषात सारे्तीन–र्ार लाख रुपये 
पांर्वटीच्या नवीन इमारतीसाठी र्ोळा झाले. ले. जनरल अनांतराव मोहनी हे १९८४ च्या सप्टेंबर मध्ये त्रनवतृ्त 
होऊन, त्याांनी मातृसेवा सांघाला वाहून घेतले. त्याांच्यार् प्रयत्नाने पांर्वटीसाठी लष्कराने त्रनकालात 
काढलेफया मालातून एक जीप ्व्तात त्रमळाली. ती पेरोलवर र्ालत होती; पण श्री. अनांतरावाांनी 
त्रकलो्कर इांत्रजन्सस करू्न त्रर्झेल मोटर देणर्ी म्हणनू त्रमळवली. ती जीप आता पांर्वटीरे् वाहन म्हणनू 
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उपयोर्ात येते. अशा रीतीने पांर्वटीच्या इमारतीर्ा खालर्ा मजला तयार होऊन त्याांरे् उद्घाटन माननीय 
र्ॉ. करणससर् ह्याांच्या ह्ते त्रद. ८ फेबु्रवारी १९८७ रोजी झाले. ज्येष् नार्त्ररक सां्थेरे् उत्साही कायचकते व 
त्याांरे् रोटरीयन त्रमि याांच्यातफे ज्येष् नार्त्ररकाांरे् एक त्रदवसीय सांमेलन पांर्वटीत झाले व सवच वृिाांना 
सां्थेतफे भोजन देण्यात आले. 

 
कमलाताईांच्या पुण्यत्रतथीर्ा त्रदवस पांर्वटीत नेहमी पाळला जातो. त्या त्रदवशी कमलाताईांरे् र्ाहते 

आपापले र्बे घेऊन येतात व आश्रमवासीयाांसमवते भोजन करतात. कमलाताईांवर व्याख्याने होतात. 
त्याांच्यात्रवषयीच्या आठवणी साांत्रर्तफया जातात. 
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‘मातृसेर्वा’ माणसक 
 
‘मातृसेवा’ हे मात्रसक मातृसेवा सांघारे् मुखपि. १९६६ च्या सुरुवातीला मातृसेवा सांघाच्या 

व्यव्थापक, शाखा त्रर्टणीस, शाखाध्यि व त्रहतसर्तक कायचकते याांरे् सांमेलन ब्रम्हपुरी येथे भरले होते. 
कमलाताईांरे् बांधू श्री. दाजी मोहनी हे या सांमेलनास उपल््थत होते. त्याांनी असा त्रवर्ार माांर्ला की सां्थेर्ा 
त्रव्तार खूपर् झाला आहे. कायचकत्यांनाही सां्थेच्या पूणच कायार्ी मात्रहती असते असे नाही. एका 
शाखेतील समारांभ सकवा उपक्रम दुसऱ्या शाखेत नीटसे मात्रहती नसतात. सां्थेच्या त्रनरत्रनराळया कें द्राांर्ी 
आत्रण उपक्रमाांर्ी आपापसात मात्रहती व्हावी आत्रण ती जनतेपयंतही व्यवल््थतपणे पोहोर्ावी यासाठी 
मातृसेवा सांघारे् एक मुखपि सुरु कराव.े त्याद्वारे सां्थेच्या सवच कें द्राांना एकमेकाांशी सांपकच  साधता येईल. 
दाजी मोहनींर्ी ही कफपना कमलाताई, वणेूताई आत्रण इतर सवच कायचकत्यांनी उर्लून धरली. त्याांनी 
प्रत्रमलाताई दाणी याांना साांत्रर्तले, “कामास लार्ा. तुम्हीर् सांपादक व्हा. जबाबदारी घेऊन काय करायरे् 
ते करा. पत्रहला अांक १५ ऑर््ट रोजी त्रनघाला पात्रहजे.” 

 
‘मातृसेवा’र्ी वाटर्ाल त्रलत्रहताना र्ॉ. त्रद. मो. थेरर्ावकर त्रलत्रहतात, 
 
“मात्रसक सुरु करावयारे् म्हणजे काय काय करायरे् असते’ हे सुिा माहीत नसलेफया श्री. 

प्रत्रमलाताईांनी हे आव्हान ्वीकारले. १९७१ मध्ये सांघार्ा सुवणच महोत्सव त्रनत्रित झाला होता. त्यार्ी 
पूवचतयारी म्हणनू सांघात जन्समलेफया मुलाांर्ी एक सुवणच महोत्सव सत्रमती ्थापन झाली होती. त्यारे् 
सांर्लन श्री. दाजी मोहनी व प्रा. इांदुमती देशमुख करीत होत्या. ब्रम्हपुरी अत्रधवशेनात मांजूर झालेली 
त्रनयतकात्रलकार्ी कफपना मूतच ्वरुपात येण्यारे् दृष्टीने सांघाच्या ३१ जुलै १९६६ च्या आमसभेत 
त्रनयतकात्रलकास मांजुरी त्रमळून मात्रसकारे् नाव ‘मातृसेवा’ असे ठरवनू, आर्षथक व्यव्था समाधानकारक 
होईपयंत र्क्रमुत्रद्रत ्वरुपात अांक काढावयार्ा ठरले. मात्रसकार्ा पत्रहला अांक १५ ऑर््ट १९६६ रोजी 
प्रकात्रशत झाला. 

 
मातृसेवा मात्रसकार्ा पत्रहला िापील अांक त्रद. १० नोव्हेंबर १९६६ रोजी प्रकात्रशत झाला. त्या 

त्रदवशी धनियोदशी होती.” 
 
कमलाताईांच्या जीवनात धनियोदशीरे् महत्व होते त्यार् त्रदवशी १९६१ मध्ये पांर्वटी वृिाश्रमार्ी 

्थापना आत्रण त्रदवाळी म्हणनू मातृसेवा मात्रसकार्ा पत्रहला मुत्रद्रत अांक पद्मश्री कमलाताई व श्री वणेूताई 
ह्याांना, न्सयायमूती र्ॉ. भवानीशांकर त्रनयोर्ी ह्याांच्या शुभ ह्ते समारांभपूवचक अपचण करण्यात आला. 

 
“मात्रसक सकवा वृत्तपि काढणे म्हणजे त्यासाठी मुद्रण प्रबांधकाांकरू्न मान्सयता, 

त्रजफहात्रधकाऱ्यासमोर घोत्रषत करणे हे कायच श्री. प्र. दाणी ह्याांनी पिव्यवहार करून सांबांत्रधताांच्या भेटी घेऊन 
पूणच केले. त्यात बरार् वळे जरी रे्ला तरी त्रदवाळीर्ा प्रथम अांक प्रकात्रशत करण्यात यश आले. मात्रसक 
र्ालत्रवणे म्हणजे हाती पैसा हवा. तो वर्चणीदार, जात्रहरातदार ह्याांच्याकरू्नर् त्रमळतो. वार्षषक वर्चणी रु. 
५/- होती. मात्रसकार्ा आकार १/८ रे्मी व पाने ३२. वर्चणीदार नोंदणी करण्यारे् काम, सांघाच्या आजीव 
सेत्रवका श्रीमती कमल पाांरे् ह्याांनी पढुाकार घेऊन केले. सांघातून यश्वी रीतीने उत्तीणच झालेफया 
पत्ररर्ात्ररका, सांघात जन्समलेली मुले-मुली ह्याांच्याशी सांपकच  साधून ३१ मार्च १९६७ अखेर ४४० वर्चणीदार 
मात्रसकाच्या पटावर होते.” असे श्री. थेरर्ावकर याांनी त्रलत्रहले आहे. 
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तीन वषानांतर मातृसेवा मात्रसकारे् एकूण उत्पन्न रु. १०१०० व खर्च रु. ९४९९ असा होता. 
 
आठ वषांनतर मात्रसकासाठी ्वतांि कायालयार्ी त्रनकर् भासू लार्ली. व्यव्थापक श्री. बापूराव 

ठाकरे याांच्या खोलीजवळ त्याांना सोयीरे् होईल या दृष्टीने एका ्वतांि खोलीर्ी व्यव्था केली. आठव्या 
वषात दोन त्रवशषेाांक प्रकात्रशत झाले. १( पांर्वटी त्रवशषेाांक आत्रण २( माहेर सांमेलन त्रवशषेाांक. 

 
सांत्रधवात इ. आजाराांनी ग्र्त असून प्रथमपासून बापूराव ठाकरे याांनी मातृसेवा व्यवल््थत 

होण्यासाठी अतोनात पत्ररश्रम घेतले असे सांबांत्रधत सवच व्यक्ती साांर्तात. बापूरावाांर्ी कमलाताईांवर 
आत्यांत्रतक श्रिा होती. त्याांच्यासाठी त्याांरे् सवच पत्ररश्रम र्ालले होते. 

 
मात्रसकाांर्ा त्रहशोब, वर्चणीदाराांर्ी सुव्यवल््थत यादी, जात्रहरातींसाठी पिव्यवहार, लेखक, 

वर्चणीदाराांशी सांपकच , सात्रहत्यार्ी जुळवाजुळव अशी सवच कामे श्री. बापूराव ठाकरे मनःपूवचक करत असत. 
यामुळे ‘मातृसेवा’ मात्रसकाला ्थैयच लाभले. परांतु त्रद. ८ त्रर्सेंबर १९७६ या त्रदवशी श्री. बापूराव ठाकरे याांरे् 
त्रनधन झाले. ‘मातृसेवा’ मात्रसकावर आपत्ती कोसळली. नांतर श्री. प्रभाकर मांर्रुळकर, नारायणराव नाईक 
‘मातृसेवा’रे् व्यव्थापन पाहू लार्ले. त्याांनी वषचभर काम रेटले. पढेु श्री. म. प्र. घाटे त्याांच्या जार्ी आले. 
नारायणराव नाईक याांर्ी मदत होतीर्. त्याांनी दोन वष े व्यव्थापन पत्रहले. सतत बदलणाऱ्या 
व्यव्थापनामुळे मात्रसकार्ी घर्ी जरी त्रव्कळीत झाली तरी ते र्ालू रात्रहले. सां्थेच्या सवच व्यापाांर्ा 
एकमेकाांशी सांपकच  ठेवणारे हे मुखपि उत्तम र्ालले पात्रहजे असेर् सवांना वाटत होते. १९७९ मधे श्री. पु. 
व्य. हलदुलकर याांनी ‘मातृसेवा’र्ी जबाबदारी ्वीकारली आत्रण श्री. बापूराव ठाकरे याांच्या त्रश्तीनेर् 
कामाला लार्ले. जात्रहरातदार, वर्चणीदार याांर्ी सांख्या पुरेशी नव्हती. ‘मातृसेवा’ आर्षथक बाजूने समथच 
करण्यासाठी त्याांनी प्रयत्न सुरु केले. मातृसेवा सांघारे् कायालय सतत आर्षथक मदत करीत होते. परांतु 
‘मातृसेवा’ ्वयांपूणच होणे आवशयक होते. कमलाताईांच्या त्रनधनानांतर आर्षथक बाजूने ्वयांपूणच होऊ न 
शकलेले ‘मातृसेवा’ आता बांद कराव े असा त्रवर्ार र्ालकाांच्या मनात येऊ लार्ला. परांतु मात्रसक बांद 
करण्यास कमलाताईांनी कधीर् सांमती त्रदली नसती हे लिात घेऊन आजीव वर्चणीदाराांर्ी अत्रभनव योजना 
सुरू केली रे्ली. वर्चणीदाराांर्ी तीन प्रकारे वर्चवारी केली. १( वयोर्ट ६० च्या आतील रु. १५१/- २( 
वयोर्ट ६० ते ७० पयंत रु. १०१. ३( वय ७० च्या वर रु. ५१/- नोंदणी करण्यारे् काम सुरु केले. मातृसेवा 
सांघाच्या शाखा व प्रवृत्ती याांनी ‘मातृसेवा’र्ा एक एक अांक काढून आर्षथक बोजा कमी करावा अशी 
त्रवनांतीवजा सूर्ना अध्यि प्रत्रमलाताई दाणी याांनी केली. त्याप्रमाणे जबलपूर, वधा, सहर्णघाट, आवी या 
शाखाांनी ‘मातृसेवा’रे् त्रवशषेाांक काढले. र्ॉ. कमलाताई जोशी याांनी मात्रसकाच्या नाव ेरु. १२, ०००/- र्ी 
कायम ठेव बॅकेत ठेवली. त्या व्याजातून दैनांत्रदन खर्ास मदत होऊ लार्ली. 

 
यानांतरच्या वाटर्ालीबद्दल श्री. त्रद. मो. थेरर्ावकर त्रलत्रहतात, “१९८६-८७ सालापासून मातृसेवा 

सांघाच्या कायचकात्ररणीत महत्वारे् बदल झाले. अध्यि र्ॉ. सत्यबाला तायल, त्रर्टणीस सौ. र्ांपा 
वऱ्हार्पाांरे् या होत्या. ‘मातृसेवा’ मात्रसकाला सतत भासणारी आर्षथक टांर्ाई सांघ भरून देत रात्रहला; पण 
नवीन कायचमांर्ळ आफयापासून केन्सद्राने मात्रसकार्ी त्रनत्य भासणारी तुट त्रकती काळ सोसावी असा प्रशन पुढे 
आला व मात्रसक सांपादन करण्यात येणाऱ्या अर्र्णीतून मार्च शोधण्यार्ा प्रयत्न झाला. मात्रसकार्ी ्थायी 
सत्रमती व सांपादन मांर्ळ पनुर्चठीत झाले. मात्रसकाला ्थैयच आणण्याच्या दृष्टीने हे कायचकते कामाला 
लार्ले. १९८७-८८ सालापासून पालक सा्ं थेकरे् मदत मार्ावी लार्ली नाही. यात र्ॉ. कमलाताई जोशी 
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याांर्ी मदत महत्वार्ी होती. त्याांनी ‘होऊ कशी उतराई’ हे माता बालकाांना उपयोर्ी होईल असे पु्तक 
त्रलहून त्याच्या त्रवक्रीर्ी सवच रक्कम मातृसेवा मात्रसकाला त्रदली. 

 
प्रत्येक प्रवृत्ती ्वतांिपणे आर्षथकदृष्ट्या सबळ रात्रहलीर् पात्रहजे व त्या दृष्टीने धोरण आखले 

पात्रहजे असे कायचकारीणीरे् म्हणणे रा्त होते. त्रदवस बदलले आहेत यार्ी जाणीव ठेवनू मातृसेवा 
मात्रसकाने पावले उर्लली व त्यार्ा पत्ररणाम त्रदसू लार्ला. कायारे् दृशय ्वरूप म्हणजे १९८९-९० साली 
जमेच्या बाजूस रु. २७६३८/ हा आकर्ा असून खर्ार्ा आकर् रु. १८९१५/- आहे.” 

 
फेबु्रवारी १९९२ मध्ये मातृसेवा या मात्रसकार्ा रौप्य महोत्सव साजरा झाला. या समारांभाला तेव्हार् 

महाराष्रारे् मुखमांिी सुधाकरराव नाईक प्रमुख पाहुणे म्हणून आले होते. त्याांच्या ह्ते रौप्य महोत्सव 
्मरत्रणकेरे् प्रकाशन झाले. या त्रनत्रमत्ताने त्याांनी मातृसेवा सांघार्ी रे्फया सत्तर वषांर्ी सेवा लिात घेऊन 
सात लाख रुपयाांर्ी देणर्ी त्रदली. 

 
कोणत्याही मुखपिार्ा पट नेहमीर् मयात्रदत असतो. तसार् तो ‘मातृसेवा’र्ाही आहे. मातृसेवा 

सांघाच्या व्यक्ती आत्रण कायच या भोवतीर् अांक ्वाभात्रवकपणे त्रफरतो. परांतु मुखपिाच्या मयादेत राहून 
त्रवषयाांर्ी त्रवत्रवधता आणणे, अांकार्ी व्याप्ती वाढत्रवणे जेवढे शक्य होते तेवढे ‘मातृसेवा’ने केलेले आहे. 
सां्थेच्या त्रनरत्रनराळया प्रवृत्तींवर मातृसेवारे् त्रवशषेाांक त्रनघाले आहेत. त्यामुळे काही सामात्रजक प्रशनाांवर 
आपोआपर् लेखन केले रे्ले. ‘पांर्वटी’ त्रवशषेाांकात बदलत्या जमान्सयातले वृिाांरे् प्रशन आलेले आहेत. 
‘नांदनवन’ त्रवशषेाांकात त्रशिक, पालक, कायचकते सवांनी दुबचलमन्क मुलाांच्या सम्येर्ा ऊहापोह केला. 
‘मातृसेवा’ अांकात प्रत्रथतयश लेखकाांरे् सकवा त्या त्या त्रवषयाांतील तज्ज्ञाांरे् लेख फारसे त्रदसत नाहीत. हे 
सांपादकीय धोरण आहे की काही पत्ररल््थतीमुळे ते शक्य झाले नाही हे कळण्यास मार्च नाही. काहीही असो 
यारे् काही फायदे, काही तोटे आहेत. फायदा हा म्हणता येईल की तज्ज्ञाांरे्, प्रत्रथतयश सात्रहल्त्यकाांरे् 
लेखन इतरि वार्ायला त्रमळू शकते. ‘मातृसेवा’मध्ये सामात्रजक प्रशनाांबाबत सामान्सय व्यक्तीरे् मन बोलके 
झाले आहे. उदा. ‘नांदनवन’ एत्रप्रल–मे १९७६ च्या अांकात ‘कळी पनु्सहा उमले’ या नीला सराफ याांच्या 
लेखात मलू दुबचलमन्क का होते, त्यार्ी लिणे कोणती, त्याांच्या प्रशनाांबाबत त्रशिक सांशोधन कसे करू 
शकतात यार्ी अनुभवकथन या ्वरुपात मात्रहती त्रमळते. १९८२ च्या वृध्द त्रवशषेाांकात पद्मा देशपाांरे् या 
एखादी वृि स्त्री ्वतःसाठी त्रकती उद्योर् लावनू घेऊ शकते आत्रण समाजाच्या उपयोर्ी कशी परू् शकते ते 
दाखवतात. यार् अांकात ऐन तारुण्यात दुबळया प्रकृतीरे् असलेले उदापूरकर पढेु कसे त्रनरोर्ी आत्रण 
उत्साही झाले यासांबांधीरे् त्याांरे् आत्मलेखन सवचसामान्सय व्यक्तीला आशादायी करणारे आहे. तोटा असा की 
लेखातले त्रवर्ार सखोल नाहीत. त्याांर्ा त्रनरत्रनराळया दृष्टीकोनातून अभ्यास झालेला नाही. उदा. ‘पांर्वटी 
त्रवशषेाांकात वृिाांर्ी सम्या र्ांभीर आहे, केत्रवलवाणी आहे, दोन त्रपढ्याांनी समझोता करायला हवा, एकि 
कुटुांबे नाहीशी झाफयामुळे ही सम्या त्रनमाण झाली आहे हेर् मुदे्द पुनःपनु्सहा सवच लेखाांतून घोळले आहेत. 
पण जे लोक आज वृिाश्रमात आहेत त्याांच्या मुलाांच्या भतू्रमका समजावनू घेण्यासाठी मुलाांच्या मुलाखती 
घेऊन लेख तयार करणे, कोणत्या आर्षथक ्तरातले वृि सां्थेत येतात, या सम्येला दात्ररद्र्य त्रकतपत 
कारणीभतू आहे. इ. बाबींर्ा सखोल त्रवर्ार ‘मातृसेवा’ अांकातील लेखाांत आढळत नाही. त्रनरत्रनराळया 
पत्ररसांवादाांर्ी प्रत्रतवतेृ्त ‘मातृसेवा’ने सादर केली आहेत. यामुळे काही सामात्रजक प्रशन, त्याांर्ी उत्तरे 
सोर्त्रवण्यार्ा प्रयत्न याांरे् काही अांशी अत्रभलेखन )रेकॉर्च( ‘मातृसेवा’च्या अांकात जपले रे्ले आहे. परांतु 
‘मातृसेवा’च्या लेखकाांनी समाजजार्तृीच्या व्यापक प्रशनाला हात घातलेला त्रदसत नाही. हे लेखक 
बऱ्यार्दा सां्थेतर् नोकरीला असफयामुळेही त्याांच्या लेखनावर मयादा असू शकतील. एकां दर पत्ररसांवादारे् 



 अनुक्रमणिका 

्वतःच्या दृष्टीकोनातून मूफयमापन ही मांर्ळी करीत नाहीत. उदा. ‘नांदनवन’ एत्रप्रल–मे १९७६ च्या 
त्रवशषेाांकात दुबचलमन्क मुलाांच्या औद्योत्रर्क सम्येत्रवषयी पत्ररसांवाद होता. त्या सांदभात एकात्मीकृत 
त्रशिण हा वादग्र्त त्रवषय र्रे्ला आला होता. परांतु त्यार्ा वृत्तान्सत त्रलत्रहणाऱ्या लेत्रखकेने त्यावर ्वमत 
त्रदले नाही. 

 
मुखपिाच्या सवच मयादा लिात घेता ‘मातृसेवा’ मात्रसक सां्थेच्या दृष्टीने महत्वारे् कायच करीत 

आहे. 
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मुलाचें अस्स्थव्यगंोपचार रुग्िालय र्व णर्वकलागं मुलाचें पुनर्वससन (प्ररृ्वत्ती) 
 
१९८१ हे आांतरराष्रीय अपांर् वषच म्हणून जाहीर झाले होते. मातृसेवा सांघाने या वषी अपांर् वषार्ा 

योग्य सांदेश भोवताली पोहोर्त्रवणारा उपक्रम सुरु केला. ५ एत्रप्रल १९८१ या त्रदवशी रु्ढीपार्व्याच्या 
मुहूतावर ‘मुलाांरे् अल््थव्यांर्ोपर्ार रुग्णालय’ व ‘त्रवकलाांर् मुलाांरे् पुनवचसन’ या जोर् प्रकफपार्ी मातृसेवा 
सांघात सुरुवात झाली. 

 
नार्पूरच्या शासकीय वैद्यक महात्रवद्यालारे् माजी अत्रधष्ाता, अल््थव्यांर्ोपर्ार शफयत्रर्त्रकत्सक र्ॉ. 

त्रवक्रम मारवा याांर्ी पे्ररणा या मारे् होती. शासकीय रुग्णालयारे् अत्रधष्ाता म्हणनू काम करीत असतानार् 
र्ॉ. त्रवक्रम मारवा याांर्ा मातृसेवा सांघ या सां्थेशी सांपकच  आलेला होता. सा्ं थेच्या कायारे् महत्व ओळखून 
र्ॉ. मारवा याांनी सा्ं थेच्या काही उपक्रमाांना रुग्णालयामधील जार्ा त्रमळवनू देण्यात मदत केली होती. 
अल््थव्यांर्ोपर्ार शफयत्रर्त्रकत्सेरे् दोन भार् आहेत, अल््थभांर् आत्रण अपांर्त्व. याांपैकी अल््थभांर्ावर इलाज 
करण्यात, शस्त्रत्रक्रया करण्यात रस घेणाऱ्या शफयत्रर्त्रकत्सकाांर्ी सांख्या खूप आहे. त्या मानाने अपांर्त्वावर 
इलाज करण्यासाठी फारर् थोरे् शफयत्रर्त्रकत्सक पढेु येतात. कारण अपांर्त्वावर इलाज करताना त्रर्काटी 
खूप लार्ते आत्रण पसैा कमी त्रमळतो. या प्रकारर्ी शस्त्रत्रक्रया सामान्सयतः र्ार टप्प्यात होते. प्रत्येक 
टप्प्यानांतर काही त्रदवस जाव ेलार्तात. र्ॉ. मारवा नोकरीत असताना त्रवकलाांर् मुलाांसाठी रुग्णालयामध्ये 
काही काम करीत होते. त्रवकलाांर्ावर इलाज करणाऱ्या रुग्णालयाांर्ी आपफया समाजाला र्रज आहे असे 
त्याांना जाणवले होते. दात्ररद्र्यापायी येणाऱ्या अज्ञानामुळे, त्रनष्काळजीपणामुळे अनेकदा अपांर्त्व येते. 
त्रस्त्रयाांर्ी र्भारपणी, बाळांतपणी आबाळ होते, त्यातून त्याांना पांरु्त्व येऊ शकते आत्रण त्याांच्या सांततीमध्येही 
दोष येऊ शकतो. र्ॉ. मारवा याांनी सेवात्रनवृत्तीनांतर अपांर्ाांवरील इलाजारे्र् कायच हाती घेण्यारे् योजले. 
त्यासाठी रुग्णालय हव.े रुग्णालयासाठी जार्ा हवी. र्ॉ. मारवा याांनी मातृसेवा सांघाच्या अध्यि श्रीमती 
प्रत्रमला दाणी याांच्याशी बोलणे केले. प्रत्रमलाबाईांनाही ही कफपना पटली. मातृसेवा सांघाच्या ध्येयधोरणाशी 
सुसांर्त असा प्रकफप होता. र्ॉ. मारवा याांच्यासारखा अनुभवी शफयत्रर्त्रकत्सक त्रमळू शकत होता. मातृसेवा 
सांघाने या प्रकफपासाठी जार्ा त्रदली. र्ॉ. मारवा याांर्ी कफपना अशी की उपर्ार सुरु असेपयंत मूल सां्थेत 
राहाव.े त्यानांतर ते त्रनत्याच्या जीवन प्रवाहात त्रमसळून जाव.े मातृसेवा सांघार्ी कफपना अशी की त्रवकलाांर् 
मुलाांच्या पनुवचसनासाठी प्रयत्न केले पात्रहजेत. यातूनर् ‘मुलाांरे् अल््थव्यांर्ोपर्ार रुग्णालय’ व ‘त्रवकलाांर् 
मुलाांरे् पुनवचसन’ या जोर् प्रकफपार्ी सुरुवात झाली. 

 
दोन्सही प्रकफप सहकायाने व पर्परपूरक कायच करतील हा आांतत्ररक समज दोन्सही प्रकफपाच्या 

कायचकत्यांमध्ये सुरुवातीपासून रुजला. रुग्णालयार्ी भतू्रमका जनतेला पत्ररत्रर्त असते. परांतु पुनवचसन 
प्रकफपारे् कायच इतर सामान्सय पुनवचसन कें द्राांपेिा वरे्ळे आहे. या सेवरेे् पत्ररणाम तात्काळ त्रदसू शकतर् 
नाहीत. ते दूरर्ामी असतात. 

 
प्रकल्पातील उपक्रमाचें उदे्दश 

 
१ अ. प्रत्येक मुलाला त्याच्या व्यल्क्तर्त िमतेनुसार व वयानुसार शारीत्ररक, मानत्रसक, शिैत्रणक व 

त्रवकासात्मक पातळी जा्तीत जा्त वाढत्रवण्यास सांधी देणे. 
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ब. समाजात आत्मत्रवर्श्ासाने त्रमसळून आपले उत्रर्त ्थान त्रमळवण्यासाठी त्याांना व्यल्क्तर्त 
त्रवकासात सहाय्य करणे. त्याांरे् मनोबल, सामान्सय ज्ञान व कौशफय वाढवणे. 

 
क. पुढील आयुष्यात उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या व्यावसात्रयक व आर्षथक पनुवचसन सेवा सवलतींर्ा 

अत्रधकतम लाभ करून घेण्यास मुलाांना सवाथाने प्रवृत्त करणे व सिम बनत्रवणे. 
 
२. मुलाांना त्याांरे् कुटुांब, पत्ररत्रर्त वातावरण व अव्यांर् मुलाांर्ा सहवास या मूळ र्ोष्टी त्रटकवनू 

ठेवण्यास मदत करणे. पालकाांना पाफयाच्या पुनवचसनार्ी जबाबदारी घेण्यास उत्रर्त मार्चदशचन व सहाय्य 
करणे. 

३. या कायातली आपली सामात्रजक जबाबदारी जनतेला समजावनू साांर्णे. 
 
४. ‘समुदाय आरोग्य व त्रवकास’ या त्रवभार्ाद्वारे समुदाय ्तरावर ्थात्रनक लोकाांच्या सहभार्ाने 

आजार व अपांर्त्व प्रत्रतबांध करणे हा उदे्दश प्रकफप सेवाांर्ा अत्रवभाज्य पलूै मानलेला आहे. या त्रवभार्ाांद्वारे 
मार्ास व्त्याांर्ी त्रनवर् करून तेथील समुदायातील लोकाांना जाणीव जार्तृी, मात्रहती, अत्रभवृत्ती, 
कायचप्रवृत्ती व कृती यात पत्ररवतचन आणण्यास उद धृत करणारे उपक्रम ्थात्रनक लोक व प्रकफप कायचकते 
त्रमळून राबवणे. 

 
प्रकफपाच्या आरांभी र्ॉ. त्रवक्रम मारवा याांनी आपफया प्रभावी सांपकाच्या बळावर महानर्रपात्रलका 

आयुक्त, त्रजफहात्रधकारी इ. च्या मदतीने रुग्णालयाकत्ररता देणग्या त्रमळवफया. यार् काळात र्ॉ. 
कमलाताई जोशी याांनी भरपूर देणग्या र्ोळा केफया. र्ॉ. मारवा याांच्या मते काही शस्त्रत्रक्रया 
अल््थव्यांर्ोपर्ार शफयत्रर्त्रकत्सक आत्रण मज्जातांतुशफयत्रर्त्रकत्सक )न्सयूरॉलोत्रज्ट( याांनी त्रमळून कराव्या 
लार्तात. या शस्त्रत्रक्रया रु्ांतारु्ांतीच्या असतात. ते आणखी म्हणतात, “मी कमी खर्ात सवच काही करतो. 
सुांदर सुबक पाय पािात्त्य देशात परवर्तात. आपण लाकर्ी फळी, सायकलरे् भार् यावर र्ालव ूशकतो. 
सहकायाने रे्लो तर खर्च कमी होतो. बत्रधरीकरण करणाऱ्या शफयत्रर्त्रकत्साला पुढर्ी पायरी मात्रहती 
पात्रहजे. म्हणजे खर्च कमी होतो. एस. एस.सी. नांतर दोन वषार्ा Orthotist and Prostheist त्रशिणक्रम 
आहे. त्यामध्ये त्रवकलाांर्ाांसाठी लार्णारी साधने तयार करणे त्रशकवले जाते. त्रशकफयावर नोकरी करणे 
सकवा अशी साधने तयार करण्यार्ा व्यवसाय करणे या सारखे काम करता येते. पोत्रलओरे् कॅत्रलपर 
बनवायला एक आठवर्ा लार्तो. र्ॉ. मारवा याांनी आपफया प्रकफपात काहीजणाांना अशी साधने तयार 
करणे त्रशकवण्यास सुरुवात केली. 

 
पुण्याच्या ‘मत्रनषा त्रशिक प्रसारक मांर्ळा’च्या सां्थापक व कुशल सांर्ालक श्रीमती पुष्पा 

बाऊसकर )सौ. माधुरी पाटील( याांच्या मार्चदशचनार्ा अनपेत्रित लाभ प्रकफपाच्या प्रारांभी त्रमळाला. सांत्रमश्र 
सेवाांरे् उत्रद्दष्ट असणाऱ्या या प्रकफपाच्या व्यव्थापनार्ा उत्तम पाया त्याांनी घालून त्रदला. या कायात श्रीमती 
कमलाताई साररे् याांच्या मार्चदशचनाखाली सेवासदन अध्यापक त्रवद्यालयाच्या त्रशत्रिका व त्रवद्यार्षथनींरे् 
सहकायच त्रमळाले. त्या काळात श्रीमती साररे् याांच्या मदतीने त्रनवर् केलेफया त्रशत्रिकाांनी सतत अर्ीर् वष े
अफप वतेनावर अत्यांत कष्टाने प्रामात्रणक त्रजव्हाळयाने प्रकफपात काम केले. त्याांनी प्रत्येक मुलाकरे् 
व्यल्क्तर्त लि देऊन कामार्ा पाया घातला. त्यामुळे प्रकफपाच्या कामार्ी त्रदशा ्पष्ट होऊ लार्ली. 
सुरुवातीपासूनर् औपर्ात्ररक त्रशिणासाठी महानर्रपात्रलकेच्या त्रशिण त्रवभार्ाकरू्न प्रकफपातील अपांर् 
त्रवद्याथ्यांना परीिाांना बसण्यार्ी परवानर्ी त्रमळाली. त्यासाठी श्री. मनोहर ओक व श्री. मफहारराव काळे 
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याांर्ा पढुाकार होता. मुलाांच्या पूवच त्रशिणाच्या प्रमाणपिाांर्ी अट त्रशत्रथल करून मुलाांना एकदम दोन 
इयत्ताांर्ा अभ्यास करून परीिेला बसण्यार्ी परवानर्ी १९८२ पासून महानर्रपात्रलकेकरू्न त्रमळाली. 

 
रुग्णालय शाळेरे् अल््तत्व व त्रवकलाांर् व्यल्क्तमत्व त्रवकास करण्याच्या कायामुळे हा प्रकफप 

वैत्रशष्ट्यपूणच ठरला. मुले जरी अपांर् असली तरी त्याांच्या शारीत्ररक, मानत्रसक अशा सवच शक्तींर्ा सवांर्ीण 
त्रवकास होणे महत्वारे् असते. हा दृष्टीकोन ठेवनूर् शस्त्रत्रक्रयेसाठी, व्यायामासाठी येणाऱ्या बालकाांसाठी 
प्रकफपात रुग्णालय शाळेर्ी व्यव्था आहे. उपर्ाराथच दीघच काळ वा्तव्य करणारी बालके हीर् या शाळेरे् 
त्रवद्याथी असतात. त्याांच्या त्रनवासार्ी आत्रण भोजनार्ीही व्यव्था प्रकफपामाफच त केली जाते. बाहेरून 
शाळेत येणारे काही अपांर् रुग्णालय- शाळेत येऊन त्रशिणार्ा लाभ घेतात. प्रत्रशत्रित त्रशिकाांकरू्न 
पूवचप्राथत्रमक ते क्रमाक्रमाने १२ वी पयंतरे् त्रशिण देण्यार्ी सोय येथे करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या 
समाजकफयाण त्रवभार्ाकरू्नही ‘रुग्णालय शाळे’ला कायमर्ी मान्सयता त्रमळाली आहे. १९८५ पासून कें द्रीय 
समाजकफयाण मांिालयाकरू्नही अनुदान त्रमळते आहे. उपर्ाराथच प्रत्रवष्ट होणाऱ्या काही बालकाांनी शाळेरे् 
तोंर्ही पात्रहलेले नसते सकवा घरीही त्याांच्या पालकाांरे् त्याांच्या त्रशिणाकरे् आवशयक ते लि नसते. 
उपर्ाराथच प्रत्रवष्ट झालेफया बालकारे् वय व प्रवशे घेताना असणारा त्यार्ा शिैत्रणक ्तर बहुधा त्रवसांर्तर् 
असतात. या दृष्टीने वय, शिैत्रणक ्तर, त्यार्ी त्रशिणात्रवषयीर्ी आवर् व बौत्रिक आवाका त्रवर्ारात घेऊन 
बालकास कोणत्या वर्ात बसत्रवणे योग्य ठरेल, याबाबत मूफयमापन करण्यात येते. बरेर्दा बारा वषाच्या 
बालकाला लेखन, वार्नही येत नसते; असे आढळफयास सकवा वयानुसार त्रशिण झाले नसफयास 
त्याच्याकरे् व्यल्क्तर्त लि देऊन त्रशिक अभ्यास करून घेतात व बौत्रिक पाितेनुसार त्याला त्रवत्रशष्ट 
वर्ात बसत्रवण्यात येते. मर् पुढील काळात त्या त्या त्रवत्रशष्ट वर्ार्ा अभ्यासक्रम त्याला त्रशकवला जातो. 

 
साधारणपणे ६ ते ८ वषांच्या बालकाांना पत्रहफया सकवा दुसऱ्या वर्ात प्रवशे त्रदला जातो. त्याांच्यावर 

अत्रधक मेहनत घेऊन त्या वर्ार्ा अभ्यासक्रम पूणच त्रशकवनू त्या वर्ाच्या परीिेस बसत्रवण्यात येते. 
 
इतर सामान्सय शाळेतील अभ्यासक्रमर् रुग्णालय शाळेत राबत्रवला जात असला तरी अपांर् 

बालकाांर्ी आवर्, ग्रहणशक्ती, अभ्यास करण्यार्ा आवाका याांनुसार त्रवत्रशष्ट वर्ातील अभ्यासक्रम पूणच 
करणे वा न करणे अवलांबून असते. 

 
उपर्ाराथच किात असणाऱ्या मुलाांरे् वरीलप्रमाणे मूफयमापन केफयानांतर शाळेतील वरे्वरे्ळया 

वर्ात त्याांर्ी नोंद केली जाते. सहरू् त्रफरू शकणाऱ्याांना त्रवशषेतः ४ थी ते ८ वीतील मुलाांना कें द्रात सकवा 
किात एकि जमवनू त्रशकत्रवले जाते. हात पाय सकवा पाठीच्या कण्यारे् रॅक्शन असफयास अांथरुणावरून 
हालता येत नाही. अशा बालकाांना अांथरुणाजवळ बसून त्रशकवण्यारे् काम त्रशिक करतात. अशा मुलाांर्ी 
त्रशकण्यार्ी मनःल््थती असेल तर त्रशत्रिका त्याांच्याकत्ररता त्रलत्रहण्या-वार्ण्यारे् काम करून अभ्यास मारे् 
परू् नये म्हणनू प्रयत्न करतात. त्याांना र्ोष्टी साांर्ून, र्ाणी ऐकवनू, त्रर्िे काढण्यास देऊन सकवा 
ह्तकलेर्ी कामे देऊन त्याांरे् मन रु्ांतत्रवले जाते. दुःख वदेना सुसह्य करण्यार्ा यत्न होतो व तो बहुताांशी 
सफल होतो. रुग्णालय शाळेरे् ्वरूप सामान्सय शाळेपेिा फार वरे्ळे असते. इथे बालक वषचभर त्रशकेलर् 
असे नाही. शाळेरे् काम सकाळी ८-३० ते सांध्याकाळी ६-०० पयंत र्ालू असते. अभ्यासाप्रमाणे दैनांत्रदन 
व्यायामही बालकाांना द्यावा लार्तो. वळेापिक व काटेकोरपणे ठरावीक तात्रसका इथे शक्य नाही. 
आपापला वर्च व त्रवषयानुसार त्रशत्रिका वरे्वरे्ळया वळेेला येऊन त्रशकवतात. काहींरे् काम सकाळी ८-३० 
ते १-०० पयंत असते तर काही दुपारी १२ ते ६-०० पयंत काम करतात. येथे तात्रसकाांरे् बांधन काटेकोरपणे 
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पाळले जात नाही तर उपल््थती, बालकाांर्ी सांख्या व व्यायामासाठी वळे त्रवर्ारात घेऊन दैत्रनक 
वळेापिकात बदल करावा लार्तो. खूप कर्क त्रश्त ठेवता येत नाही. मुलाांर्ी प्रकृती व मनःल््थती याांरे् 
त्रवशषे भान ठेऊनर् जरुरीप्रमाणे जरब तर कधी िमा, ्नेह याांर्ा उपयोर् करावा लार्तो. 

 
इतर शाळाांप्रमाणे मोठमोठे वर्च, कि, फर्षनर्र व वर्ातील मुलाांर्ी सांख्या येथे असू शकत नाही. 

आधीरे् त्रशिण व बौत्रिक ्तर त्रवर्ारता घेऊन त्रवत्रशष्ट वर्ात प्रवशे त्रदफयावर एकेका वर्ात कमीत कमी 
र्ार पासून जा्तीत जा्त दहापयंत बालके असतात. दहा बालकास एक याप्रमाणे येथे प्रत्रशत्रित त्रशत्रिका 
नेमफया जातात. त्रबिान्सयावरून हालता ना येणाऱ्याांर्ी र्ोष्ट व र्ाण्याांनी करमणूक केली जाते. त्यातूनर् 
औपर्ात्ररक त्रशिण त्रदले जाते. कॅरम व इतर बैठे खेळ मुले खेळतात.काही बाहेररे् कायचकते भजने वर्ैरे 
त्रशकवतात. राख्या बनत्रवणे, भेटकार्च तयार करणे, वायरच्या त्रपशव्या तयार करणे, मण्याांर्ी तोरणे करणे, 
कार्दारे् कातरकाम, के्रपर्ी फुले, शोभेच्या व्तू तयार करणे मुले त्रशकतात आत्रण त्रशकता त्रशकतार् 
घर्त असतात. 

 
या प्रकफपारे् त्रतसऱ्याही प्रकाररे् कायच आहे, ते मातृसेवा सांघाच्या आवारापासून खूपर् दूर आहे व 

ते नार्पूरमधील मार्ास व्तीमध्ये र्ालते. हे कायच अत्रधक मुलभतू आहे. मूल अपांर्/त्रवकलाांर् होण्यार्ी 
वळेर् येऊ नये यासाठी काय केले पात्रहजे याबद्दलर्ी जार्रूकता त्रनमाण करणे अशा ्वरूपारे् हे कायच 
आहे. या कायासाठी प्रकफप सुरु झाफयावर काही वषातर्, शासकीय, त्रनमशासकीय सां्था व कायालये 
याांर्ा सहभार् त्रमळू शकला. इांत्रदरा र्ाांधी मेत्रर्कल कॉलेज, मेयो हॉल््पटल, र्ार्ा मेमोत्ररयल हॉल््पटल, 
शासकीय वैद्यक महात्रवद्यालय, नार्पूर महापात्रलका याांनी प्रकफपाच्या या कायास सहकायच त्रदले. 
दात्ररद्र्यातून उद्भवणारे अनारोग्य आत्रण हेळसाांर् यामुळे बहुतेक मुले त्रवकलाांर् झालेली आढळतात. वळेीर् 
काळजी न घेतफयास दुखण्यामुळे कोणते र्ांभीर पत्ररणाम आयुष्यभर भोर्ाव ेलार्तात यार्ी जाणीव नसते. 
म्हणून हलर्जीपणा होतो. या प्रकारर्ी मात्रहती देण्यासाठी मार्ास व्तीत अधूनमधून आरोग्य त्रशिण व 
आरोग्य तपासणी त्रशत्रबरे आयोत्रजत केली जातात. त्यातून प्रत्रतबांधक उपाय आत्रण उपर्ाराांबद्दल मार्चदशचन 
केले जाते. रुग्णाांना औषध देणे, जरूर त्या रुग्णाांना रुग्णालयात पाठत्रवणे, रुग्णालयामधील योग्य त्या 
त्रवभार्ाांकरू्न रुग्णाांना मदत त्रमळवनू देणे या प्रकाररे् सहाय्य प्रकफपाच्या कायचकत्यांनी केले. व्तीमधील 
त्रनरिर मत्रहलाांना याबद्दल जार्रूक करण्यार्ा कायचकत्यार्ा त्रवशषेकरून प्रयत्न असतो. आरोग्य आत्रण 
सवांर्ीण जीवन त्रवकास याांरे् नाते समजावनू साांर्णे हे काम त्रजत्रकरीरे् आहे. पण कायचकते सातत्याने 
प्रयत्न करत असतात. 
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अखेरचे पर्वस 
कमलाताईांच्या अखेरच्या पवात मातृसेवा सांघाला, कमलाताईांना, इतरही कायचकत्यांना अनेक 

मानसन्समान, पुर्कार त्रमळाले. कमलाताईांरे् शरीर आता कुरकूर करू लार्ले होते. बारीकसारीक दुखणी 
एकसारखी सुरु होती. एकदा अपेंत्रर्क्सर्ी शस्त्रत्रक्रया झाली. अत्रतसार, पोटात मुरर्ा, उलट्या, जुलाब 
काही ना काही र्ालू असे. त्या औषध घेणे फार टाळत. त्यातफया त्यात आयुवेद आत्रण होत्रमओपॅथीवर 
त्याांर्ा त्रवर्श्ास होता. 

 
१९७२ मध्ये त्याांच्या पायारे् हार् मोर्ले. शस्त्रत्रक्रया करावी लार्ली. जवळजवळ आठनऊ मत्रहने 

त्याांना बर्ीवर राहाव े लार्ले. बऱ्या झाफयानांतर त्या पुन्सहा पांर्वटीवर आफया. काम रेटू लार्फया. परांतु 
आता थकवा र्ाांर्लार् जाणव ूलार्ला होता. 

 
अनेक कायचकत्यांच्या जीवनात येणारा सांघषच कमलाताईांच्या आयुष्यातही आला. एका बाजूला 

मोहनी कुटुांबातील भावांरे् आत्रण दुसऱ्या बाजूला समर्षपत कायचकते. मोहनी कुटुांबातील पुढर्ी त्रपढी 
सेवात्रनवृत्तीनांतर मातृसेवा सांघात कायच करू लार्ली होती. एवढ्या मोठ्या सा्ं थेर्ी अत्रधकारसूिे कोणाकरे् 
जाणार? या वळेी कमलाताई कुटुांबाच्या बाजूला झुकफया असे ऐकण्यात येते. आपफया कुटुांबार्ी मनोवृत्ती 
सेवाभावी आहे, म्हणून हा अत्रधकार प्राप्त होतो असे त्याांना वाटत होते. सत शील आत्रण सेवाभावी कुटुांब 
असार् मोहनी कुटुांबार्ा नार्पूरमधील लौत्रकक होता. )आत्रण आजही आहे(. तथात्रप कमलाताईांच्या 
हयातीत हा प्रशन तीव्र झाला नाही. 

 
१९७५ मध्ये आजारी जयप्रकाशना भेटण्यासाठी त्या नार्पूरहून मुांबईला आफया. ्वतः अपांर् 

झालेफया. कुबड्या घेतलेफया. दादर ्टेशनवरून त्याांनी शरयू धोिे याांच्याशी सांपकच  साधला. शरयतूाईनी 
त्याांना ्थात्रनक र्ार्ीच्या पत्रहफया वर्ाने र्र्चरे्टपयंत नेले. पुढे टॅक्सी. कमलाताईांना पाहतार् 
जयप्रकाशाांरे् र्ोळे भरून आले. शरयू धोिे त्रलत्रहतात, “ते म्हणाले ‘आप क्यों इतनी तकलीफमे त्रमळणे 
आयी?’ यमूताईनी त्याांच्या त्रबिान्सयावर टेकून, त्याांच्या तोंर्ावरून, र्ोक्यावरून असीम पे्रमाने थबथबलेला 
आपला हात त्रफरवायला सुरुवात केली. जे. पीं. र्ा रे्हरा असा काही फुललेला त्रदसला की ते दृशय अजून 
माझ्यासमोर आहे.” 

 
१९७९ साली कमलाताई पनु्सहा पर्फया. पुन्सहा त्यार् हार्ाला इजा झाली. र्ालणे जवळजवळ बांद 

पर्ले. १९८० साली कमलाताईांना जानकीदेवी बजाज पुर्कार त्रमळाला. तो घेण्यासाठी कमलाताईांनी 
त्रदल्लीला याव ेअशी जमनालाल बजाज याांच्या कन्सया मदालसाबने याांर्ी फार इच्िा होती. कमलाताईांर्ी 
तब्येत ढासळलेली होती. र्ालणे मुशकील झाले होते. तरी मदालसाबने कमलाताईांना भेटायला 
‘पांर्वटी’मधे आफया. या सांदभात कमल वैद्य त्रलत्रहतात, “मदालसाबेननी कमलाताईांना पुष्कळ आग्रह 
केला. तेव्हा त्या म्हणाफया कोण कोण येणार आहेत? बेन म्हणाफया, ‘अध्यि, सेके्रटरी अन् आपण’ हे ऐकून 
कमलाताई नाराजीच्या ्वरात म्हणाफया, ‘माझ्या वृिाश्रमातील त्रस्त्रयाांना नाही नेणार? बाकीच्या तर 
केव्हाही त्रदल्ली पाहू शकतात. पण याांना त्रदल्ली कोण दाखवणार?’ वृिाश्रमातील दोन भत्रर्नींना घेण्यारे् 
बेनने मान्सय केले तेव्हार् त्या त्रस्त्रयाांसह कमलाताई त्रदल्लीला रे्फया.” 

 
राष्रपतींच्या ह्ते पुर्कार घेण्यासाठी सवच व्यव्था होऊन त्या त्रदल्लीला पोहोर्फया. पांतप्रधान 

इांत्रदरा र्ाांधींनी त्याांना त्याांच्या त्रनवास्थानी भेटीस बोलावले होते. त्रतकरे्ही त्या जाऊन आफया. परत 
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नार्पूरला आफया. नांतर माि कमलाताईांर्ी प्रकृती फारर् ढासळत रे्ली. पांर्वटीहून त्याांना बर्ी 
सूत्रतकार्ृहात कृष्णाताई भाव ेयाांच्या खोलीत आणले रे्ले. दोघींर्ा एकमेकींवर र्ाढ त्रवर्श्ास, पे्रम; त्याांनी 
कमलाताईांर्ी सेवा अखेरपयंत त्रजव्हाळयाने केली. त्याांर्ा अांत जवळ आफयारे् आता सर्ळयाांनार् जाणवत 
होते. अखेरच्या त्रदवसाांत त्या बोलत नसत. पण त्याांना बोललेले समजत असे. खूप लोक भेटून जात होते. 
जवळच्या कायचकत्यांना वाटत होते त्याांना पांर्वटीर्ी सर्ता लार्ली आहे. सत्यबाला तायल आत्रण र्ॉ. 
प्रत्रमलाताई असोलकर याांनी कमलाताईना साांत्रर्तले की, पांर्वटीरे् काम बांद परू् देणार नाही. हे शब्द 
ऐकफयावर कमलाताईांनी ल््मत करून समाधान व्यक्त केले. कमलाताईांर्ा िीण रे्हरा िणभर समाधानाने 
उजळला. 

 
त्रद. १५ नोव्हेंबर १९८१ रोजी कमलाताईांर्ी प्राणज्योत त्रवझनू रे्ली. 
 
त्रनधनानांतर कमलाताईांच्या देहाला नेहमीच्या घाटावर अग्नी न देता र्ावाबाहेर असलेफया ‘पांर्वटी 

आश्रमा’च्या प्रश्त जारे्त त्याांरे् दहन व्हाव े अशी कफपना पुढे आली व नानासाहेब मोहनी, केशवराव 
मोहनी ह्याांनी सांमती त्रदफयावर त्रजफहात्रधकारी व पोत्रलस आयुक्त ह्याांर्ी परवानर्ी काढून दुसऱ्या त्रदवशी 
श्रीमती कमलाताईांच्या पार्षथव देहावर त्याांच्या ‘राधाकृष्ण’ कुटी समोरच्या जारे्वर अल्ग्नसां्कार करण्यात 
आला. नार्पूरमधील खूप लोकाांर्ा समुदाय जमलेला होता. कमलाताईांना अखेरर्ा त्रनरोप देण्यात आला. 
त्यानांतर दरवषी कमलाताईांच्या पुण्यत्रतथीला ‘पांर्वटी’त त्रवत्रवध कायचक्रम आयोत्रजत केले जातात. 
कमलाताईांवर व्याख्याने होतात, आठवणी साांत्रर्तफया जातात. त्या त्रदवशी कमलाताईांरे् र्ाहते आपापले 
र्बे घेऊन आश्रमवासीयाांसोबत भोजन करण्यासाठी येतात. 

 
कमलाताईंनंतर 

 
कमलाताई हो्पेट याांच्या हयातीत मातृसेवा सांघाच्या घटनेप्रमाणे दर तीन वषांनी व्यव्थापन 

सत्रमती सवानुमते त्रनवर्ली जात असे. रु्प्त मतदानारे् त्रनयमर् अल््तत्वात नव्हते. या परांपरेर्ा मान राखून 
१९८५ मध्ये मावळत्या व्यव्थापन सत्रमतीच्या नावारे् तज्ज्ञमांर्ळ )पनेॅल(, अत्रधमांर्ळासमोर )जनरल 
बॉर्ी( ठेवले. अत्रधमांर्ळाने हे तज्ज्ञमांर्ळ जसेच्या तसे सांमत केले. त्यानुसार नवीन व्यव्थापन सत्रमतीच्या 
अध्यि सत्यबाला तायल झाफया आत्रण र्ांपा वऱ्हार्पाांरे् कायचवाह झाफया. याखेरीज सत्रमतीरे् १७ सभासद 
होते. ही व्यव्थापन सत्रमती तीन वषांसाठी होती. 

 
१९८८ मध्ये अत्रधमांर्ळाच्या एका र्टाने रु्प्त मतदानाच्या त्रनवर्णुकीर्ी मार्णी केली. 

अत्रधमांर्ळार्ी वार्षषक सभा ४/५ त्रदवसाांवर आलेली असताना ही मार्णी पढेु आली. या मार्णीर्ी कायचवाही 
शक्यर् नव्हती. कारण त्यासाठी त्रनयमर् अल््तत्वात नव्हते. घटनेनुसार मातृसेवा सांघाच्या ज्येष्ाांर्ी सत्रमती 
तयार केली रे्ली आत्रण सत्रमतीने कायचकारी सत्रमती नेमली. र्ॉ. श्रीमती सत्यबाला तायल पुन्सहा अध्यि 
झाफया. र्ॉ. श्री. जोशी- उपाध्यि. श्रीमती नत्रलनी दाणी- कायचवाह. श्रीमती वझलवार- खत्रजनदार. 
श्रीमती ससधुताई वरखोर्कर आत्रण श्रीमती धाबे सहकायचवाह. या नव्या र्मनेू जानेवारी १९९० पयंत कायच 
केले. 

 
श्रीमती र्ांपा वऱ्हार्पाांरे् याांनी, ज्या पितीने व्यव्थापन सत्रमती त्रनवर्ली रे्ली त्या पितीत्रवरुि 

धमादाय आयुक्ताांच्या न्सयायालयात अजच केला. न्सयायालयाने त्रदलेफया त्रनणचयानुसार त्रनवर्णुकीर्ी नवीन 
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त्रनयमावली तयार केली रे्ली आत्रण जुलै १९९० मध्ये अत्रधमांर्ळाच्या खास बठैकीमध्ये ती मांजूर करून 
घेण्यात आली. त्यानांतर १५ सप्टेंबर १९९० या त्रदवशी, वार्षषक सवचसाधारण सभेआधी एक त्रदवस त्रनवर्णूक 
घेण्यात आली. र्ॉ. श्रीमती सत्यबाला तायल अध्यि म्हणून पनु्सहा त्रनवरू्न आफया. श्रीमती असोलकर 
उपाध्यि, नत्रलनीताई दाणी- कायचवाह, कुसुमताई वाांकर- खत्रजनदार, आत्रण सवच श्रीमती र्ांधे, बोधनकर, 
घाटे, भाव,े िीरसार्र, पाठक, र्ोवधचन, कानफरे्, देशकर, र्वई, पराशर सभासद म्हणून त्रनवरू्न आफया. 
नव्या त्रनयमानुसार, अल््तत्वात आलेली व्यव्थापन सत्रमती नव्या उत्साहाने काम करू लार्ली. 
 
मातृसेर्वा संघ : कमलाताई-सत्यबालाबाई 

 
या दोघींनी, शकेर्ो कायचकत्यांच्या सहकायाने मातृसेवा सांघाला घर्वले. दोघींर्ी कौटुांत्रबक 

पार्श्चभमूी त्रभन्न व्यल्क्तमत्वार्ी. जर्णघर्ण त्रनराळी. 
 
कमलाताई मध्यमवर्ीय र्रीब कुटुांबातफया होत्या. अफपत्रशिण, बालत्रववाह, सासुरवास, वैधव्य या 

पारांपात्ररक मन्तापाच्या अनुभवातून रे्फया होत्या. मातृसेवा सांघार्ी ्थापना करण्यापूवी केवळ सासर-
माहेरच्या कौटुांत्रबक पत्ररघातर् वावरत होत्या. अशा स्त्रीने काही जनसेवचे्या ध्येयाने पे्रत्ररत व्हावे, त्रजद्दीने 
पत्ररश्रमाने आपले ध्येय प्रत्यिात उतरवाव,े भोवताली त्रन्पृह, त्रनष्ावांत माणसे जमवावीत हे खरोखर त्याांरे् 
फार मोठे श्रये आहे. सावचजत्रनक कायात त्रशरफयावरही त्याांनी घरार्ा पत्ररसर सोर्ला नाही. शवेटपयंत 
कुटुांबारे् धारे् त्याांच्याभोवती घट्ट होते. तरीही त्या ध्येयजीवनाशी समरस झालेफया होत्या. आपण 
सां्थेसाठी त्यार् केला. इतराांकरू्न तशी अपेिा केली. त्याांना माणसाांर्ा लोभ होता. सा्ं थेच्या सांपकात 
येणाऱ्या माणसाांपयंत, दुःखाने र्ाांजलेफया माणसाांपयंत त्या व्यक्तीशः पोहोर्त होत्या. त्या शवेटपयंत 
्वतःच्या श्रेयावर देणग्या त्रमळवत होत्या. त्रनधी जमत्रवण्यार्ा तोर् मार्च त्याांना सर्ळयात जवळर्ा आत्रण 
त्रवर्श्ासार्ा वाटत होता. त्रर्काटी, पत्ररश्रम, जनसांपकच  या मार्ाने त्याांरे् कायच जीवनभर र्ालू होते. 

 
सत्यबालाताई र्भचश्रीमांत कुटुांबातफया होत्या. उच्च त्रवद्यात्रवभतू्रषत होत्या. पारांपात्ररक घरातफया 

मुलींच्या प्रशनाला त्याांना सामोरे जावरे् लार्ले नाही. घरात समाजकायार्ी परांपरा होती. त्या सहजपणे 
कौटुांत्रबक पत्ररघाच्या बाहेर परू्न सावचजत्रनक कायात सहभार्ी होऊ शकफया. ्वचे्िेने अत्रववात्रहत रात्रहफया. 
मातृसेवा सांघात दाखल होण्यापूवी त्याांना समाजकायाच्या अनुभवार्ी, ्वकतुचत्वार्ी केवढी तरी पार्श्चभमूी 
होती. ही पार्श्चभमूी लिात घेता, त्याांनी ्वतःला या सा्ं थेत मयात्रदत कसे केले यारे्र् आियच वाटते. त्या 
घरापासून खूप दूर त्रनघनू आफया. त्याांच्याभोवतीरे् कौटुांत्रबक धारे् त्रढले होत होत हळूहळू र्ळून रे्लेले 
त्रदसतात. त्याांनी सां्थेर्ी आर्षथक बाजू मजबतू करत, काळाच्या र्रजेनुसार नव े प्रकफप उभे केले. 
धनसांर्यासाठी शासकीय योजना, परदेशी अनुदाने याांर्ा त्रवर्ार केला. सतत आर्षथक त्रवर्ार, सवकंष 
र्ौफेर नजर असा त्याांच्या कायार्ा मार्च त्रदसतो. 

 
दोघींर्ीही कायार्ी तळमळ, त्यासाठी झोकून देण्यार्ी वृत्ती, आांतत्ररक सामथ्यच तुफयबळ. 

कमलाताईांनी आत्मबळाच्या ताकदीने जनसेवचे्या व्रतार्ी पायाभरणी केली. त्याांनी त्यार्ाच्या पायावर 
उभारणी केलेफया सां्थेला सत्यबालाताईांनी व्यवहारी जोर् त्रदली. काळारे् भान ठेवनू सां्था अनेक प्रकारे 
त्रव्तात्ररत केली. 
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यारे् फत्रलत म्हणूनर् मातृसेवा सांघार्ा पांर्ाहत्तरावा वाढत्रदवस समारांभाने उत्साहात साजरा 
झाला. 
 
आज 

मातृसेवा सांघ या सां्थेला आता पांर्ाहत्तर वष ेपूणच झाली. हीरक महोत्सव थाटाने साजरा झाला. 
भोवतालच्या जर्ातील नीतीमुफयाांरे् ल््थत्यांतर होत आहे. आर्षथक पत्ररल््थती कुटुांबाच्या, समाजाच्या 
रर्नेत बदल घर्वत आहे. यार्ा पत्ररणाम कोणत्याही सां्थेवर होणार तसा तो मातृसेवा सांघावरही होत 
आहे. सां्थेच्या आरांभ काळातील वृत्ती आता उरलेली नाही, असे सवचजण साांर्तात. हे फार ्वाभात्रवक 
आहे. आता त्रवनावतेन कायच करणारे कायचकते त्रमळू शकत नाहीत. र्ाांर्ली र्ोष्ट म्हणजे व्यव्थापनार्ा 
त्याबद्दल अट्टाहासही नाही. कामर्ार सांघटना अत्रधक वतेनार्ी, अत्रधक सुखसोयींर्ी मार्णी करीत आहेत. 
वसत्रतर्ृहात राहणाऱ्या मुलींर्ी अनेक र्ैरसोयींबद्दल तक्रार आहे. शासकीय योजनेत नोकरी करणाऱ्याांच्या 
मनात योजना बांद झाली तर पुढे काय यार्ी धा्ती सतत आहे. योजना बांद झाली तर नोकरदार माणसे 
न्सयायालयात जातील, मातृसेवा सांघाकरू्न भत्रवष्यत्रनवाह त्रनधी इ. मार्तील हा प्रशन व्यव्थापनाला 
भेर्साव ूलार्ला आहे. 

 
कोणत्याही सां्थेर्ा व्याप वाढत जातो तसतसे हे सवच घर्त जाते. कारण त्रनत्यारे्र् आहे. 

समाजाच्या र्रजा प्रर्ांर्. ्वयांसेवी सां्थाांर्ी आर्षथक ताकद मयात्रदत. मनुष्यबळ अपुरे. शासकीय 
यांिणेतील मनुष्यबळ आत्रण आर्षथक मदत यार्ी योग्य त्रवतरण व्यव्था नाही. 

 
मातृसेवा सांघाच्या शाखाशाखाांमध्ये आपसात मतभेद आहेत. तरीही त्रनरत्रनराळया शाखाांरे् रौप्य, 

सुवणच महोत्सव साजरे होत असताना सवच शाखाांच्या सांबांत्रधत व्यक्ती, कायचकते, ्नेहसांमेलनासाठी 
उत्साहाने र्ोळा होतात. आपफया सां्थेरे् कायच बांद कराव े असे कोणालाही वाटत नाही. शकेर्ो र्रजू 
त्रस्त्रयाांना, मुलाबाळाांना सां्थेच्या िपरार्ा आधार वाटतो. काळाशी सुसांर्त असे नव ेप्रकफप उभे करण्याकरे् 
व्यव्थापनार्ा कल आहे. दुबचलमन्क मुलाांच्या त्रशिकाांसाठी प्रत्रशिण महात्रवद्यालय सुरु करण्यार्ी इच्िा 
आहे. परीर्येर्ा समग्र अभ्यासक्रम सुरु करण्यार्ी देखील र्रज आहे. जुन्सया प्रवृत्तींसाठी सांर्णकासारख्या 
अनेक नव्या सुत्रवधा हव्या आहेत. 

 
आपले अांतर्चत कलह त्रनभावत, नोकरशाहीच्या मयादाांसह नव्या काळारे् आव्हान ्वीकारत 

सां्थेर्ी पुढर्ी वाटर्ाल सुरु आहे. 
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पणरणशष्ट चणरत्रपट 
कमलाताई होस्पेट 
 
⬤ जन्सम- २३ मे १८९६. नाव ‘यमू.’ 
⬤ वर्ील- कृष्णाजी तात्या मोहनी. 
⬤ त्रववाह- १९०८ मध्ये रु्रुराव हो्पेट याांच्याशी. 
⬤ त्रववाहानांतररे् नाव ‘कमला.’ 
⬤ १९११ मध्ये धनियोदशीच्या त्रदवशी पती रु्रुराव हो्पेट याांरे् त्रनधन. 
⬤ वैधव्यानांतर महषी कवे याांच्या सां्थेत सहर्णे येथे अफपकाळ वा्तव्य. 
⬤ १९८१ मध्ये नार्पूरच्या र्फरीन रुग्णालयात पत्ररर्या अभ्यासक्रमासाठी दाखल. 
⬤ ८ मे १९२१ )अिय तृतीया( या त्रदवशी ‘सीताबर्ी सुत्रतकार्ृह’ या सां्थेर्ी मुहूतचमेढ रोवनू कायास 

प्रारांभ. 
⬤ १९५२ पासून भारतभर त्रफरण्यासाठी पत्रहफया वर्ार्ा दोन जणाांर्ा पास. 
⬤ १९६१ रेर्क्रॉस नलवा मेर्ल त्रमळाले. 
⬤ १९६१ मध्ये पद्मश्री त्रकताब. 
⬤ १९७५ मुांबईत जयप्रकाशाांच्या आजारपणात भेट. 
⬤ १९८० जानकीदेवी बजाज परु्कार. 
⬤ त्रनधन- १५ नोव्हेंबर १९८१. 
 
सत्यबाला तायल 
⬤ जन्सम- ७ ओक्टोंबर १९२४. 
⬤ वर्ील लाला जयदेव आत्रण आजोबा लाला र्ांदुलाल हे बरे् जमीनदार आत्रण आयचसमाजी कायचकते 
⬤ १९४३-४४ बी. ए. बीटी उत्तीणच )पांजाब त्रवत्रर्श्द्यालय( 
⬤ १९४४ मध्ये त्रनवात्रसत पनुवचसन कायास सुरुवात. 
⬤ १९५२ ते १९५५ भदूान र्ळवळीत व्यग्र. 
⬤ १९५६ मातृसेवा सांघात प्रवशे. 
⬤ १९५७ मध्ये भदूान र्ळवळीतील कायाबद्दल पांजाब शासनारे् मानपि. 
⬤ १९६२ समाजकायच महात्रवद्यालयार्ी ्थापना. 
⬤ १९६४-६५ समाजशास्त्र त्रवषयात एम् .ए. उत्तीणच )नार्पूर त्रवर्श्त्रवद्यालय(. 
⬤ १९६२ ते १९८४ समाजकायच महात्रवद्यालयाच्या प्रार्ायच. 
⬤ १९७३ कात्रलका व्हॅली होम्स पुर्कार. 
⬤ १९८५ ते १९९६ मातृसेवा सांघाच्या अध्यि 
⬤ १९८८ आांतरराष्रीय मत्रहला त्रदनात्रनत्रमत्त महाराष्र शासनाच्या समाजकफयाण त्रवभार्ातफे मानपि. 
⬤ १९९० सात्रविीबाई फुले पुर्कार. 
⬤ १९९४ मध्ये व्यसनमुक्ती कायासाठी नार्पूर महानर्रपात्रलकेकरू्न पात्ररतोत्रषक. 
⬤ १९९५ वृि नार्त्ररक कायासाठी इांत्रर्यन मर्ंट्स र्ेंबर पुर्कार 
⬤ १९९५ महाराष्र असोत्रसएशन ऑफ सोशल वकच  एज्युकेशनतफे पुर्कार. 
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मातृसेर्वा सघं (कायसपट) 
⬤ ८ मे ९१२१ )अिय तृतीय( या त्रदवशी नार्पूर येथे ‘सीताबर्ी सुत्रतकार्ृह’ या नावाने सा्ं थेर्ी 

्थापना. 
⬤ पत्रहफया वषी त्रदल्ली येथील लेर्ी रे्म्सफर्च ऑल इांत्रर्या मटॅर्षनटी ॲन्सर् र्ाइफर् वफेफेअरच्या वार्षषक 

सभेत ‘अनुकरणीय सां्था’ म्हणून उल्लखे. 
⬤ १९२४ मध्ये रेर्क्रॉस सोसायटी, नर्रपात्रलका सत्रमती याांनी आर्षथक सहाय्य/सवलती देऊ केफया. 

श्री. बापूराव पातुरकर याांनी मोटरर्ार्ी त्रदली. 
⬤ १३ मार्च १९२४ रोजी सोसायटी रत्रज्रेशन ॲक्ट अन्सवये ही सां्था परोपकारी सां्था म्हणून नोंदवली. 
⬤ १९२६ पासून सी. पी. मेत्रर्कल एक्झतॅ्रमनेशन बोर्ाच्या परीिेस त्रवद्यार्षथनी पाठत्रवण्यास सुरुवात. 
⬤ २७ ऑक्टोंबर १९२८ नर्रपात्रलका सत्रमतीकरू्न आर्षथक सहाय्य सांमत. 
⬤ १९२८ मध्ये लक्ष्मणराव देशमुख याांनी इमारत त्रनधीस देणर्ी त्रदली. 
⬤ १९२८ मध्ये त्रवकृतीत्रर्त्रकत्सा शाखा )पॅथॉलॉत्रजकल युत्रनट( सुरु. 
⬤ १ मे १९२९ सां्थेर्ी जार्ा बदलली. 
⬤ २ ऑक्टोंबर१९३३ क्तुरबा र्ाांधींर्ी सां्थेला भेट. 
⬤ १९५४ मध्ये सां्थेर्ी नवी घटना तयार होऊन नामाांतर ‘मातृसेवा सांघ.’ 
⬤ १९५६ पां.नेहरूां र्ी सां्थेला भेट. 
⬤ १९६६’ि’ त्रकरण त्रवभार्ार्ी सुरुवात. 
⬤ १९६७ रक्तपेढीर्ा आरांभ. 
⬤ १९७२ इांत्रदरा र्ाांधींर्ी सा्ं थेला भेट. 
⬤ १९७३ अपूणचकाल- अभचक त्रवभार् सुरु. 

 
संस्थेच्या णर्वणर्वध शाखाचंा प्रारंभ : 
 शाखा ्थापना त्रदवस 
१( सीताबर्ी ८ मे १९२१ 
२( महाल १ ऑर््ट १९२७ 
३( वधा १५ फेबु्रवारी १९३७ 
४( भांर्ारा १ एत्रप्रल १९३८ 
५( आवी १ जुलै १९३८ 
६( जबलपूर ११ फेबु्रवारी १९४१ 
७( सहर्णघाट ६ फेबु्रवारी १९४१ 
८( आरमोरी २४ मार्च १९४५ 
९( ब्रम्हपुरी २५ मार्च १९४५ 
१०( त्रबलासपुर १४ एत्रप्रल १९४५ 
११( वरोर्ा २० मे १९४५ 
१२( सार्र १९४७ 
१३( र्ाांदूर रेफव े १५ ऑर््ट १९५१ 
१४( कुऱ्हा ३१ ओक्टो. १९५१ 
१५( अमरावती ३ मार्च १९५४ 
१६( अकोला रु्ढीपाढवा १९५७ 
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१७( करेली १५ ऑर््ट १९५८ 
१८( नरससर्पूर ५ जुलै १९४६ 
 
संस्थेच्या णर्वणर्वध प्ररृ्वत्ती : 
१( समाजकायच महात्रवद्यालय )१९५८( 
२( नांदनवन )१ एत्रप्रल १९६०( 
३( पांर्वटी )६ नोव्हेंबर १९६१( 
४( मातृसेवा मात्रसक )१० नोव्हेंबर १९६६( 
५( मुलाांरे् अल््थव्यांर्ोपर्ार रुग्णालय व त्रवकलाांर् मुलाांरे् पुनवचसन हा जोर् प्रकफप )५ एत्रप्रल 

१९८१(. 
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सदंभस सूची 
⬤ ‘कमलर्ांध’ – इांदुमती देशमुख 
⬤ ‘त्रदलासा’ – सांपादक- इांदुमती देशमुख, र्ॉ. कुसुम वाांकर 
⬤ एका वानप्र्थार्ी कथा – रमेश रु्प्ता 
⬤ सीताबर्ी सुत्रतकार्ृह नार्पूर – रजत महोत्सव ्मृती ग्रांथ १९२०- १९४७ 
⬤ मातृसेवा – नांदनवन त्रवशषेाांक, एत्रप्रल – मे १९७६ 
⬤ मातृसेवा – महल शाखा नार्पूर सुवणच महोत्सव त्रवशषेाांक, नोव्हेंबर – त्रर्सेंबर १९७८ जानेवारी 

१९७९ 
⬤ मातृसेवा – नांदनवन शाळा त्रवशषेाांक, एत्रप्रल – मे १९८३ 
⬤ मातृसेवा – लक्ष्मीबाई तोष्णीवाल प्रसूत्रतर्ृह, अकोला, रजत जयांती त्रवशषेाांक, १९८३ 
⬤ तरुण भारत – २३ त्रर्सेंबर १९८४ र्ॉ. त्रव. स. जोर्. 
⬤ मातृसेवा – नांदनवन रजत जयांती ्मरत्रणका, १९८५ 
⬤ मातृसेवा – वृि त्रवशषेाांक, त्रर्सेंबर १९८२ 
⬤ मातृसेवा – पांर्वटी वृिाश्रम त्रवशषेाांक, फेबु्रवारी १९८७ १३ मार्च १९८८ 
⬤ मातृसेवा – पांर्वटी वृिाश्रम रौप्य महोत्सव साांर्ता अांक, १३ मार्च, १९८८ 
⬤ मातृसेवा – सांघ वधा शाखा सुवणच महोत्सव ्मरत्रणका, १९८८ 
⬤ मातृसेवा – रजत महोत्सव त्रवशषेाांक, १९९१ 
⬤ मातृसेवा – सांघ जबलपूर शाखा सुवणच जयांती ्मरत्रणका, १९९१ 
⬤ मातृसेवा – सांघ त्रवलासपूर सुवणच जयांती ्मरत्रणका, १९९५ 
⬤ Matrusewa Sangh – Institute of Social work Souvenir-Silver Jubilee 1983-84 
⬤ Matrusewa Sangh – Sitabuldi, Nagpur. A Brief Overview October 1985 to June 1992 
⬤ त्रवसाव्या शतकातील महाराष्र खांर् १ – र्ॉ. य. त्रद फर्के. 
⬤ मराठी स्त्री-शक्तीरे् राजकारणी रूप- रोत्रहणी र्वाणकर. 
⬤ वृत्तपिाांर्ा इत्रतहास- त्रव. कृ. जोशी, रा.के.लेल. 
⬤ श्रीमती रमाबाई रानरे् : व्यक्ती आत्रण कायच- माधवराव त्रवद्वाांस, सरोत्रजनी वैद्य 
⬤ मध्यप्राांत - वऱ्हार्ातील र्ॉ. आांबेर्करपूवच दत्रलत र्ळवळ –वसांत मून 
⬤ त्रशिणतज्ज्ञ ताराबाई मोदक : पद्मजा फाटक 
⬤ स्त्री्वातांत्र्यवात्रदनी : त्रवसाव्या शतकातील पत्ररवतचन – त्रवनया खर्पेकर 
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मातृसेर्वा सघंाला आणि मातृसेर्वा सघंातील 
कायसकत्यांना णमळालेले महत्र्वाचे पुरस्कार 
 
णदनानाथ मंगेशकर पुरस्कार - मातृसेवा सांघ 
इणंडयन मचंट्स चेंबर - मातृसेवा सांघ 
णर्वमलाबाई णतडके पुरस्कार १( मातृसेवा सांघ, नार्पूर 
 २( मातृसेवा सांघ, वधा शाखा 
पद्मश्री - श्रीमती कमलाताई हो्पेट 
जमनालाल बजाज पुरस्कार श्रीमती कमलाताई हो्पेट 
नलर्वा पुरस्कार - श्रीमती कृष्णाताई भाव े
साणर्वत्रीबाई फुले पुरस्कार र्ॉ. सत्यबाला तायल,  
 श्रीमती लीलाताई रु्प्ते 
दणलत णमत्र पुरस्कार - प्रत्रमलाताई दाणी 
अणहल्याबाई होळकर - श्रीमती कुमुद पाठक 
बा-बापू पुरस्कार - कमुताई लेले 
  



 अनुक्रमणिका 

‘अर्वाचीन महाराष्ट्राची जडिघडि’ 
या माणलकेतील इतर प्रकाशने 
 
महाराष्ट्र साणहत्य पणरषद 
म. श्री. दीत्रित / ५० रुपये 
 
मोरो केशर्व दामले : व्यक्ती आणि कायस 
कृ. श्री. अजुचनवार्कर / ५० रुपये 
 
प्रा. गं. बा. सरदार : व्यक्ती आणि कायस 
हेमांत इनामदार / ६० रुपये 
 
काकासाहेब कालेलकर : व्यक्ती आणि कायस 
मृणात्रलनी जोर्ळेकर / १५० रुपये 
 
बालगंधर्वस : व्यक्ती आणि कायस 
मोत्रहनी वरदे / ६० रुपये 
 

  



 अनुक्रमणिका 

 
 

आपल्या समाजातील आजारी स्त्रीची अर्वहेलना कमलाताईंच्या णजव्हारी 
झोंबली होती. जेथे आपल्या णस्त्रयाचंा, ककबहुना कोित्याच जाणतधमाच्या 
णस्त्रयाचंा अपमान होिार नाही असे सूणतकागृह असार्वे या इच्छेने त्याचं्या 
मनात मूळ धरले... 
 
कमलाताईंची कृती उत्स्फूतस णदसते. त्यामागे मािसाणर्वषयीचा कळर्वळा 
आहे. णजव्हाळा आहे. परोपकारी बुद्धी आहे. दयाळू अंतःकरि आहे. 
समाजमनाच्या समतोल सूक्ष्म अभ्यासातून येिारे रै्वचाणरक अणधष्ठान 
नाही, पि कायसकतीच्या अनुभर्वातूंन आलेले व्यार्वहाणरक शहािपि आहे. 
 
या शहािपनातूनच आपला णर्वचार अगदी सो्या भाषेत, णनत्याच्या 
उदाहरिांतून त्या जनतेपयंत पोहोचर्वूही शकत होत्या. 
 


