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लेनिका पररचय
प्रा.सौ. नवद्या कावडकर, एम्.ए., म्ी.एड् .,
गेली ४० वषे मराठीच्या वररष्ठ मिानवद्यालय व कनिष्ठ मिानवद्यालयात प्राध्यानपका.
१९७० चा मिाराष्ट्र शासिाचा िस्तकला पुरस्कार प्राप्त.
तरूण भारत िागपूरचा लेिि पुरस्कार.
‘लनलत‘ मॅजेस्टीकचा लेिि पुरस्कार.
मिाराष्ट्र, मध्यप्रदेशात १०० च्या वर नवनवध नवषयांवर व्याख्यािे.
पुणे नवद्यापीठाच्या आंतरराष्ट्रीय संशोधि (मराठी िेत्रात) अनधवेशिात निमंत्रीत, पररसंवादात
सिभाग.
ििुमाि व्यायाम शाळा अमरावती, यांच्या शताब्दी मिोत्सवात निमंत्रीत. त्यात ‘‘लेक वाचवू
चला‘‘ अनभयािांतगवत एक सांस्कृ नतक कायवक्रम सादर. त्याचे लेिि, ददग्दशवि.
‘‘सृष्टी वाचवू चला‘‘ पयाववरण रिणासाठी कायवक्रम सादर.
राज्यस्तरीय लेनिका संमेलिात ३-४ वेळा पररसंवादात निमंत्रीत.
अनिल भारतीय सानित्य संमल
े ि अकोला, रायपुर, जळगांव येथे पररसंवादात निमंत्रीत.
नवदभव सानित्य संमल
े िातिी सिभाग.
नवनवध वृत्तपत्रातूि लेिि.
प्रकानशत पुस्तके - दत्त जाणावे मला, धरा मिी गंध, म, म, मराठीचा.
प्रकाशिाच्या प्रदकयेत - स्पशव मोनििी, आल्या संध्या छाया, मावळतीचे रं ग.
Email address: suvarna.kawadkar@gmail.com
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Page 5 of 118

मिोगत
आमचे िामगांव मला अिेक कारणांिी आवडते. लनलत कला, सानित्य, संगीत िृत्याची
चांगली परं परा या गावाला आिे . कापसाची म्ाजारपेठ, चांदीचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार, एक िा
दोि अिेक कारणे सांगता येतील . पण मला त्यापेिा आणिी एका वेगळ्या कारणािे गांव
आवडते. म्ुलढाणा नजल्िा बिणताच मातोश्री नजजाऊंची मूती समोर येते तर स्त्री मुक्तीचा
पनिला हंकार बिणजे ताराम्ाई शशंदे म्ुलढाण्याला स्मृनतकोषात म्ांधूि ठे वतात. िामगांव
आणिी अशाच एका स्त्रीसाठी कायम लिात रािील. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्ांत नस्त्रयांचा
सिभाग तसा कमीच . त्या कमीतील एक आमच्या िामगांवी राितात. िे दकती वषे ठाऊक
देिील िव्ितं. त्याला आमची इनतिासाम्द्दल असणारी अिास्था जेवढी कारणीभूत आिे
तेवढीच प्रनसद्धीपासूि दूर रािण्याची त्या स्त्रीची वृत्तीिी कारणीभूत आिेच. त्या स्त्रीचं िाव
आिे ‘श्रीमती सीतादेवी झुिझुिवाला’. मला िेिमीच वाटत आलंय दक स्त्रीच्या िावाला देवी
लावूि फक्त मोठे पणा साधतो. देवीत अंगीभूत, अिुस्यूत असणारी शक्ती ह्या जोडािे कमी िोते
पण ‘सीतादेवी’ याला अपवाद आिेत. सीता बिणताच सििशीलता, पनतव्रत्य, मिनमळावूपणा,
नववेक अिेक गोष्टी आठवतात. लोकांिा राम झाला की िािी याची शंका आिे. मला मात्र िात्री
आिे की राम झालाच, अि् सीतेच्या निनमत्तािे त्याच्या कतृवत्वाची, कतवम्गारीची गुढीच
उभारली गेली. रावणाचा िाश बिणजे रािसी मित्वाकांिेचा िाश - त्यासाठी सीतेचे अपिरण
आवश्यक. त्या दृष्टीिे रूपकात्मक म्ोलवयाचे झाले तर असे बिणता येईल की, इं ग्रजी सत्तेच्या
रावणाला िामोिरण करणाऱ्या “पुरुषोत्तमाची” अधाांनगिी “सीता” िामगावी आली िोती व
आिे.
छोटे गांव िामगांव. त्याच्या कािी मयावदा आिेत. िामगांवी राितािा िळू िळू त्या
मयाांदांची ओळि, जाणीव िोऊ लागली. िामगांवचे दोि भाग. एक जुिे िामगांवफरशीपलीकडचे. िवे िामगांव फरशीच्या अलीकडचे. ‘“फरशी’” बिणजे छोट्या म्ोडी
िदीवरचा गळवट पूल ज्यािे गावाचे नवभाजि झाले आिे.
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अलीकडच्या बिणजे िव्या गावात तथाकनथत सुनशनित राितात. ‘गावाची’ िाळ
तुटलेली मंडळी, आपल्या घरापुढचा कचरा कु णी म्घत िािी असे पाहूि शेजाऱ्याच्या दाराशी
लोटणारी िी मंडळी. िाल्या बिणजे कचरा साठवण्याच्या जागा असे इथे समजले जाते. िसूि
एकमेकांकडे पािण्याचा दंडक येथ.े पण त्यासाठी घरांची लांम्ी, रुं दी, उं ची सांपनत्तक नस्थती
समाि असेल तरच. अन्यथा मख्ि चेिऱ्यािे लोक वावरतात. धिाढ् आढ्तेिे वावरतात इथे.
सरकारी अनधकारी याच भागांत म्ंगल्यातूि राितात. त्यांची नमजास, ददमाि, ऐटिी इथे
पािायला नमळते. दोि टोकांच्या ह्या लोकांत मध्यमवगीयिी राितात. ‘धोम्ीका कु त्ता, घरका
िा घाटका’ सारिी त्यांची पररनस्थती. अशा भागात लिािांची मोठी झाली. कासवासारिे
पाय पोटात घेवूि जीवि जगण्याची शैली अंगवळणी पडली िोती. या जगात क्लम्,
मनिलामंडळे , वाचिालये यांचे सभासद िोणे-‘फॅ शि’. त्या सवावत सिभागी िोत, िव्िे त्या
कोंडवाड्यात वावरतांिा एक ददवस अचािक ह्या वेगळ्या जीवि जगणाऱ्या स्त्रीचा पररचय
झाला.
अनिल्याम्ाई िोळकरांची पुण्यनतथी जवळ आली िोती. रटळक स्मारक मनिला मंडळांत ती
साजरी के ली जाते. त्याददवशी त्यांचे पुण्यस्मरण आनण गावांतील कतवम्गार, सामानजक
कायवकत्याव, िवीि कािीतरी करणाऱ्या नस्त्रयांचा सत्कार के ला जातो. मंडळाचा अमृतमिोत्सव
िोता. कु णीतरी सीताम्ाई झुिझुिवालांचे िाव सुचनवले. एक मुिािे ते मान्य झाले. त्यांचा
पररचय देणे िी जवाम्दारी माझ्यावर सोपवण्यात आली. कांिी गोष्टी यंत्रवत् करण्याची
आपल्याला सवय असते त्याप्रमाणे सगळे सोपस्कार व्यवनस्थत पारिी पडले. इ.स १९९५ ची
गोष्ट आिे िी. कायवक्रमािंतर आलेला अिुभव, त्यांचा साधेपणा, त्यांचे नवचार यामुळे मी
त्यांच्याकडे आकर्षवत झाले. िरे तर मी त्याआधी त्यांच्या घरी गेले िव्ितेच. त्यांचा मुलगा
अशोक आनण सूिम्ाई आशा यांच्याशी मैत्रीचे संम्ध
ं मिानवद्यालयांत एकत्र नशकतांिा झाले
िोते. त्यांचा मुलगा डॉ. आिंद माझा नवद्याथी. पण सीतादेवींशी संम्ंध आला िव्िता. एका
स्वातंत्र्यसंग्राम सैनिकाची पत्नी एवढीच ओळि िोती. आदर मिी िोता. पण व्यनक्त एवढी मोठी
असल्याची जाणीव िंतर झाली. िव्यािे त्यांची ओळि व्िावी असे वाटू लागले. अधूिमधूि
त्यांिा भेटायला जाऊ लागले.
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‘िादी’ व्रत बिणूि स्वीकारल्यािे नसतादेवींचा सत्कार करतांिा त्यांिा िादीची
साडीचोळी द्यायची िोती. चटकि कु ठे िी उत्तम दजावची िादी नमळत िािी. शेवटी त्यांिाच
बिटले ‘आबिाला साडी कु ठे नमळे ल ते सांगा’. त्या बिणाल्या ‘माझ्याजवळ घडी ि मोडलेली
साडी आिे. ती घेऊि जा’. साडी नमळाली. त्याची ककं मत त्या िको बिणाल्या कारण साडीला
मित्त्व िािी. मित्त्व सत्काराला बिणजे कायावला आिे. पण शेवटी त्या तयार झाल्या. उत्सव
व्यवनस्थत झाला. आनण एक ददवस मला म्ोलावणे त्यांचे आले. साडीची ककं मत कमी िोती, पैसे
जास्त घेतले ते परत करायचे िोते िे कारण िोते. साड्यांचे नम्ल सापडले िोते. त्यात साड्यांवर
‘सूट’ नमळाली िोती. साडीवरील दकमतीपेिा ककं मत कमी पडली िोती. संस्थेचा पैसा
नविाकारण का वापरायचा िी त्यामागची भाविा िोती. वाढीव नम्ले देणाऱ्या काळांतील िा
वेगळा अिुभव. मी त्यांच्याकडे ओढली गेले. सीतादेवींची मावशी कधी झाली कळलेच िािी.
एक सुसंस्कृ त, सुनशनित, कु टुंम्वत्सल, स्वातंत्र्यलढ्ात स्वतः िी सक्रीय असणारी िी साधी
स्त्री. नतच्या नवचारांचा प्रभाव वाढत गेला. असं वाटू लागले, िे जीवि सवाांिा कळलं पानिजे.
एक आदशव आगळवेगळं जीवि. त्यांचे पैलू मांडण्याची परवािगी मी मानगतली. त्यांच्याशी
चचाव िोऊ लागल्या. चररत्रवजा लेिि जवळ जवळ पूणविी झाले िोते. पण मिाचे समाधाि
मात्र िोत िव्िते. मग ‘आत्मनिवेदि’ िे माध्यम स्वीकारायचे ठरनवले. नवचार, भाविा सारे
कािी त्यांच.े ‘शब्दांकि’ माझे. आपल्याला िे आवडेल अशी आशा आिे.
यासाठी मदत करणाऱ्या त्या स्वतः, त्यांची मुले, सुिा, िातवंडे, िातसुिांची मी
आभारी आिे.
छपाई, मुिपृष्ठ, प्रकाशिासाठी, मदतीला कृ तज्ञता व्यक्त करते.
एक अनतशय संपन्न व्यनक्तमत्व, देशाचे िेतृत्व करणारे गांधी, त्यांचा
सिवास लाभला, त्यांच्या नवचारांचा पररणाम झाला. तो पररणाम एका अनभिव
पद्धतीिे म्ािेर पडला. त्याचेच िे दशवि
- सौ. नवद्या कावडकर
Page 8 of 118

सासर मािेर
सगळे आयुष्य नवदभावतच गेले आिे. इथली माती माझ्या िूप ओळिीची आिे. रूढी
परं परा िूप जवळू ि पानिल्या आिेत. त्यात रं गूि त्यातील मौजिी मी लुटली आिे. भुलाम्ाईची
गाणी तर फार आवडायची. म्ालनववाि, त्या नववािांचे दुष्पररणाम प्रत्यि पानिले आिेत.
सासुरवास, म्ालनवधवा, सती जाणे मारवाडातिी आिेच. मला तेव्िािी िको वाटे अि् आजिी
तोच प्रश्न सतावतो की, प्रांत म्दलला, भाषा म्दलली तरी वर सांनगतले, ते कसे म्दलले िािी.
भुलाम्ाईच्या एका गाण्यात सासुरवास करणाऱ्या सासरचे वणवि आिे. त्यात मािेरचे सारे
चांगले, सासरचे सारे वाईट असे बिटले आिे. मला ते वणवि अनतशयोक्तीपूणव आिे असे वाटे.
सानित्यात थोडी अनतशयोक्ती असतेच. वाचकाला रस येण्यासाठी नतची गरज असल्यािे ती
म्रीिी वाटते. पण, प्रत्यिात तसेच असेल असे मात्र वाटत िव्िते. मला वाटे आपण चांगले
वागलो तर समोरचा वाईट वागणार िािी. माझे मािेर बिणजे म्जाज, िे कु टुंम् अनतशय
सुसंस्कृ त, सुधारणावादी िोते. देशावर त्यांचे प्रेम िोते. देशाचे पारतंत्र्य त्यांिा म्ोचत िोते.
त्याची सुटका करणे आपले कतवव्य आिे अशी त्यांची धारणा िोती. उद्यमशील िोते सारे . स्त्रीवर
आघात करायचा, अत्याचार करायचे असा स्वभाव कु णाचा िव्िता ककं वा तसा नवचारिी
त्यांच्या मिाला नशवत िव्िता. स्त्रीला स्वातंत्र्य िोते, मोकळीक िोती. मािेर या शब्दाला
राजस पाश्र्वभूमी आिे. मुग्ध म्ाळ, अम्ोध म्ाल्य, निरागस म्ाल्य मला जगायला नमळाले.
माझ्या जीविातील दकतीतरी रबय िण ह्या म्ाल्यािे भारलेले आिेत. त्या मंतरलेल्या िणांिी
माझे आयुष्य घडनवले आिे.
जमिालालजी म्जाज माझे काका. तसे कु टुंम् एकत्रच. पण आई वडील नजशिंग
फॅ क्टरीमध्ये राित. व्यवसायात लि घालीत. नस्त्रयांिा नशिण नमळालेच पानिजे असे काकांचे
मत िोते. घरात त्यांचाच वरचष्मा िोता. ते जो कांिी निणवय घेतील तो सवाांच्या निताचा,
कल्याणाचा असेल यावर सगळ्यांचा नवश्वास िोता. माझ्याम्रोम्रच त्यांची मुलगी, माझी
चुलत म्िीणिी नशकायला िोती. परं तु नतला नशिणात फारसा रस िव्िता. त्यामुळे गतीिी
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िव्िती. मला मात्र नशकण्यांत रस वाटू लागला िोता. ओढ वाढायला लागली िोती. सुरवातीची
कांिी वषे वध्यावतच आबिी नशकलो. िंतर मात्र मला अमरावतीला नशकण्यासाठी पाठनवण्यांत
आले. नतथे वसनतगृिात रािावे लागले. त्याकाळी कां? कशासाठी? कधी? कु ठे ? कु णी? असे
प्रश्न पुरुषांिी देिील वनडलधाऱ्यांिा नवचारण्याची पद्धत िव्िती. मग नस्त्रया आनण मुलींिी तर
नवचारण्याचा प्रश्नच येत िव्िता. शाळे त पाठनवले जाऊ लागले. वसनतगृिात पाठनवले, राहू
लागले. िोंद घेऊि त्याप्रमाणे वागायचे एवढेच ठाऊक िोते. त्या सगळ्यांत आिंद एवढाच की
शाळे त जाता येते, नशकता येते आिे. वसनतगृिात रािण्याच्या संधीिे अिेक गोष्टी नशकता
आल्या. अिुभव संपन्न झाले मी! अिुभवनवश्वात िूप िािाप्रकारची भर पडली. जगाची कल्पिा
आली. समोरच्याशी कसे वागायचे यांची जाणीव झाली. अंदाज घेता आला. तकव करता येऊ
लागला. स्वदेशी, स्वधमव याचा िूप पगडा िोता मिावर. वसनतगृिात एकटे राितांिा भय मात्र
कधीच वाटले िािी. आपल्याला काय िवे, काय आवडते, कशाला िोकार द्यायचा, िकार
कशाला या साऱ्या गोष्टी ह्या एकटे रािण्यािे मला नशकनवल्या असे मला वाटते. ठामपणे आपले
मत मांडण्याइतकी प्रगल्भ मी झाले िोते.
मािेरच्या आठवणी जेंव्िा जेंव्िा जागतात, तेंव्िा तेंव्िा एक गोष्ट पुन्िा पुन्िा समोर
येतेच. िूप चांगली आिे ती. त्याकाळी कापसाचा उद्योग नवदभावत, त्यावेळी वऱ्िाड बिणायचे,
िूपच चांगला िोता. शेतातल्या कापसासाठी नजशिंग-प्रेशसंगची व्यवस्था असे. गांवोगांवी जीि
असत. प्रत्येक जीिात पाण्याचा साठवणीसाठी मोठीमोठी टाकी असत. वनडलांिी त्या टाक्यांचा
आधारे आबिा भावंडांिा पोिायला नशकनवले. पोटाला पक्का िवाम्ंद डम्ा म्ांधूि पोिायला
सुरुवात िोई. िंतर डम्ा काढू ि पोिता यायला लागले की, नवनिरीत वरूि उडी मारूि
पोिायला नशकनवले. िूप चांगले पोिता येत.े त्याचे श्रेय वनडलांिाच द्यायला िवे.
लिािपणापासूिच पाण्याची भीती त्यामुळे कधीच वाटली िािी. पुढे िातवंडािािी पोिण्याचे
धडे त्यांिीच ददले.
पोिायला म्ाऽआदम् म्ाऽ मुलानिजा असे िुलेआम नशकायला नमळाले. पण सायकल
चालवायला आबिी चोरूि नशकलो. आज त्या आठवणींिी िूप िसू येत.े त्याकाळी घरोघरी
सायकली िसायच्या. पण म्जाजांकडे िूप लोक कामाला येत. त्यांच्यापैकी कािींच्या सायकली
असत. वनडलांकडे, काकांकडे कामाला येणारी मंडळी कामांत गुंग झाली की, आबिी त्या
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सायकली कु णाचेिी लि िािी असे पाहूि पळवायचो. पडत असू, िरचटे पण कु णाच्यािी
मदतीवाचूि आबिी सायकल चालवायला नशकलो.
शाळे ची आवड िोतीच. त्याचम्रोम्र वाचिाचीिी गोडी लागली. त्याचे श्रेय काकांिा
द्यायला िवे. िविवीि पुस्तके नवकत आणायची त्यांिा िूप आवड िोती. त्यामुळे िवे
वाचायला नमळे , नवचार करायला लागले मी. काकांचे आणिी एक वैनशष्ट्य बिणजे पुस्तक
वाचायला आणूि तर द्यायचेच पण वाचले की िािी अशी चौकशीिी करायचे. त्यािंतर काय
वाचले, त्यातले काय आवडले? अशी परीिािी ते घ्यायचे. त्यामुळे सकस वाचायची सवय
लागली.
वेचक लिांत ठे वायची सवय लागली. रसग्रिण करायची सवय लागली. आज तर वाचि
माझा छंद झाला आिे. शिंदी, इं ग्रजी, मराठी सववच वाचते. तरी मराठी वाचायला जास्त
आवडते. कथा कादंम्ऱ्या िूप वाचल्यात, आजिी वाचते आिेच. पण िा. सी. फडक्यांसारिी
भाषा असलेले लेिि आज िोत िािी िी िंत वाटते. फडके , िांडक
े र, अिंत काणेकर वाचलेत.
ऐनतिासीक कादंम्ऱ्या िूप वाचल्यात. िडप, िाथमाधव, िरी िारायण आपटे, िा. ि. आपटे
यांचा िूप प्रभाव पडलाय. लेििािे माणूस िूप म्हश्रुत असला तरच पररणामकारकता साधता
येते असे माझे मत आिे. वाचिािे व्यनक्तमत्वाला वेगळा आयाम नमळतो यात शंका िािी.
वाचिािे मिि, शचंतिाची सवय लागली. कधी कं टाळा आला, करमत िािी असे वाटलेच िािी.
ग्रंथ िरोिरच माझे नमत्र म्िले िोते व आिेत. नस्त्रयांिी स्वतःला दकमाि वाचिाची तरी सवय
लावूि घ्यावी असे आवजूवि सांगावेसे वाटते.
रामायण, मिाभारत, पुराणेिी िूप वाचली. त्यातूि माझ्या ज्ञािात भरच पडत
आलीय. संस्कार करण्यांचे त्यांचे कायव अतक्यव आिे. िा भारताचा प्राचीि इनतिास आिे. पण
त्याकाळी रोचक, िवलपूणव कथा बिणूिच त्याकडे मी म्नघतले िोते.
मी मोठी िोत िोते. घरात सगळ्यात मित्वाची गोष्ट बिणजे मुलींचा नववाि असतो.
अिादी काळापासूि ‘लेक परक्यांचे धि, करूि जति, करू अपवण‘ िी भाविा चालत आली
आिे. आमच्या घरीिी नववािाचे वारे वाहू लागले. कन्यादािाची कल्पिा कशातूि जन्माला
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आली ह्याचे उत्तर वरची नवचारसरणी आिे. आबिी मारवाडी, आमचा समाज तर मुलीला
लक्ष्मी माितो. नतिे वररष्ठ, जेष्ठ मंडळीिा िमस्कार करायचा िसतो. माझे िाव सीता. सीतेच्या
नववािासाठी वर संशोधिाला सुरुवात झाली. वर नतला साजेसाच िवा िोता.
सीतेला वर िवा रामासारिा व्रतस्थ, आदशव, सगळ्यांिा धरूि चालणारा तो
असावा. तरीिी तो चार चौघांपेिा वेगळा निराळा असावा, त्याचे व्यनक्तमत्व प्रभावी असावे,
तो नवचार करणारा, नवचार जपणारा, नवचार समोर मांडणारा असावा अशी अपेिा िोती.
म्ुलढाणा नजल्िातील िामगांवच्या झुिझुिवालांच्या कु टुंम्ातील मुलाचे स्थळ कु णीतरी
सुचनवले . सारे मिा जोगते िोते. लेकीला नवचारायला िवे.नतचे मत लिांत घ्यायला िवे िी
घरातल्यांची नवचारसरणी िोती . मला तसे नवचारलेिी. ‘तुला आयुष्याचा जोडीदार योग्य
वाटतो िा?’ कारण मुलीलािी आपले मत मांडण्याचा अनधकार आिे. सगळे आयुष्य ज्याच्या
संगतीिे जगायचे तो पसंतीचा िवाच सवाांिा असे वाटत िोते. जवळपास पंच्याित्तर वषावपूवी
अशी नवचारसरणी अशक्यच िोती. मी िूप भाग्यवाि. मला असे उदारमतवादी मािेर नमळाले.
मुलीच्या मिाचा नवचार ते दकती करत िोते ह्याचे उदािरणच सांगते मी .
मला, बिणजे सीतेला, स्वतःचे मत िोते. ते जपण्याचा प्रयत्निी मी त्या काळी के ला
िोता. झुिझुिवालांच्या स्थळाआधी एक स्थळ मी िाकारले िोते. त्याचे कारण पैसा िव्िता,
रुपाचािी प्रश्न िव्िता. सगळे कािी चांगले िोते पण लग्नाचा नियोनजत वर व्यसिी िोता.
व्यसिे आयुष्याचे मातेरे करतात िी जाणीव आजूम्ाजूच्या वातावरणािे करूि ददली िोती.
घरांत माझा िकार मी सांनगतला. घरच्या लोकांिीिी पाठींम्ा देत ते लग्न ठरलेले मोडले. एक
आदशव माझ्या मिी िोता. एक पुरुषोत्तम मला िवा िोता. िनशम् असे म्लवत्तर की िरोिरच
मला माझ्या स्वप्नातला ‘पुरुषोत्तम’ झुिझुिवालांच्या घरात सापडला. पण लग्न मोडणारी
मारवाडी मुलगी बिणूि माझ्यावर नशक्का म्सलाच. त्याकाळी तर िा सगळा प्रकार भयंकर
वाटण्यासारिाच िोता.
दोन्िींकडू ि पसंतीचा निरवा कं दील दािनवला गेला. नववाि ठरला. सािरपुड्याची
नतथी निनित झाली. अत्यंत अनभमािाची गोष्ट बिणजे सािरपुड्याला मिात्मा गांधीजी
उपनस्थत िोते.
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कायवक्रम अत्यंत साध्या रीतीिे पार पडला. म्ापूंच्या िातूिच मला रुपया िारळ ददला
गेला. माझ्या भनवष्यातील जीविाची ददशाच जणू त्या ददवशी ठरली िोती. मग लगेच नववाि
िी झाला. वषव िोते १९३६. तारीि िोती मे १७. िववधू सीता सासरी िामगांवी पोिोचली.

मि अजूििी मािेरी ओढ घेत िोत. वधाव डोळ्यासमोर येत िोत. म्जाज कु टुंम्ासारिे
मािेर. एक राष्ट्रीय, औद्योनगक समृद्ध परं परा आिे त्या घराण्याला. स्वातंत्र्यलढ्ाचा इनतिास
नलनिणाऱ्याला िे घराणे वगळू ि चालणारच िािी. स्वातंत्र्यपूवव काळांत आनण िंतरिी सेवाव्रत
स्वीकारलेले आिे घराणे. रटळकपवव संपूि गांधीपवावची वाटचाल सुरु झाली िोती.
उदारमतवादी, सुधारणावादी नवचारांचा वारसा घेऊि मी सासरी आले िोते. मिात्मा गांधीशी
मािेरी चांगला घरोम्ा िोता. त्यांचे नवचार कािावर पडू ि पडू ि मी मिांत ते कायम घर करूि
राितील असा प्रयत्न के ला िोता. गांधीजी बिणायचे एिाद्या कु टुंम्ाला सुनशनित करण्यापेिा
एिाद्या स्त्रीला सुनशनित करणे अनधक श्रेयस्कर आिे. फक्त तोंडािे म्ोलायचे अि् वागायचे
दुसरे च असा काळ िव्िता तो. ‘म्ोले तैसा चाले त्यांची वंदावी पाऊले’ अशी पूणव नपढीच िोती
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ती. कत्याव, (म्ोलक्या िव्िे) जावयाची गरज िोती त्यांिा. बिणूि चळवळीतला, नशकलेला
मुलगा बिणूि मा. पुरुषोत्तमजी झुिझुिवालांची निवड के ली िोती काकांिी. धाडसीपणािे
प्रत्येक संकटाला सामोरे गेले पानिजे िे म्ाळकडू नमळालं िोत. ‘वानघणीचे दूध’ बिटले जाणारे
इं ग्रजी भाषेचे अध्ययि करायला नमळाले िोते. त्यामुळे मिाला आजपयांत कायम म्जावत आले
आिे की माघार घ्यायची िािी, कच िायची िािी, घाम्रायचं तर मुळीच िािी. ह्या नवचारािे
मला सासरी जगतांिा त्रास झाला िािी.
लग्न झाले तेंव्िा मी सोळा वषाांची िोते. आपला देश पारतंत्र्यात आिे िी गोष्ट माझ्या
पतीदेवांच्या मिाला िूप जाचत असे. त्यांचे जीवि बिणजे एक स्वतंत्र नवषय आिे. तो तसा
स्वतंत्रच िंतर सांगेि
मािेरी असतांिा जशी वाचिाची गोडी व सवय लागली तशीच आणिी एक गोष्ट
िोंदवायला िवी जी मािेरीच मला प्राप्त झाली. िूप पाठांतर त्या वयात के ले िोते. भगवद्गीता,
नविोम्ांची गीताई, रामरिा, अिेक श्लोक पाठ के ले िोते. ह्या पाठांतराची नवद्याथी दशेत िूप
गरज आिे, असे काकांचे मत िोते. पाठांतरािे लिात ठे वायची सवय तर लागतेच नशवाय
वाणीिी स्वच्छ िोते असे ते बिणत असत. आबिी वाचलेलं दकतपत लिात ठे वतो याकडे जसे
त्यांचे लि असे तसेच िवीि काय पाठ के ले आिे ह्याची ि नवसरता चौकशी ते करायचे. आजिी
मला पाठांतराचे मित्व वाटते. पूवी शाळांतूि पाढे पाठ करूि घेत असत, वगावतूि कनवतािी
सामूनिक रीतीिे बिटल्या जात. त्याचा फायदा असा झाला की गनणत िूप पक्के झाले.
कनवतेमुळे भाषा सुधारली. म्हश्रुतता आली. आजिी कािी गोष्टी स्पष्ट करण्यासाठी काव्य
पठणाचा उपयोग िोतो. दुदव
ै ाची गोष्ट आिे की आज घरांघरांतूि अि् शाळाशाळातूि अशा
पाठांतराची िकालपट्टी झाली असूि िको असलेली ‘घोकं पट्टी’ मूलांकडू ि करूि घेतली जाते
आिे. ज्यामुळे स्वतंत्र नवचार करण्यांची, समजूि वापर करण्याची सवय िव्या नपढीला
लागलेली िािी. मातृभाषेचे मित्व, नतच्याम्द्दलची आत्मीयता तर चक्क िरवली आिे. इं ग्रजांचे
राज्य गेले पण त्यांचे मागे रानिलेलं इं ग्रजी नपढ्ांिा िाऊि टाकते आिे. इं ग्रजी भाषा चांगली
आिे. नतला नवरोध असण्याचे कारणिी िािी. पण माणूस आपल्या मातृभाषेतूि नवचार करतो.
िंतर दुसऱ्या भाषेत त्याचे भाषांतर करूि व्यविार पूणव करतो. ह्याम्रोम्रच मातृभाषेचे
आणिीिी मित्व आिे. दकतीिी इं ग्रजी नशकलो तरी प्रत्यि व्यविारात स्थानिक भाषाच
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वापरावी लागते. नशिणाचे माध्यम इं ग्रजी के ल्यािे मातृभाषािी िीट येत िािी व इं ग्रजी तर
म्ोलूि चालूि परकीच. त्यामुळे नतचे अि् नवद्यार्थयाांचे िालच िाल िोतात. माझी मातृभाषा
मराठी िािी. त्याकाळी इं ग्रजी माध्यमातूि नशकावे लागले. तरीिी मराठीच मला अनधक सोपी
वाटायची. मािेरी मारवाडी म्ोलले जाई. घरी येणारे जाणारे शिंदी ककं वा मराठी म्ोलत असत.
त्यावेळी मध्यप्रांत आनण वऱ्िाड प्रांत िोता. शिंदीच अनधक चालायची पण व्यविारात
मराठीचा वापर जास्त िोता. कारण वऱ्िाडांत मराठी लोक संख्येिे जास्त िोते. आबिाला
सवाांिाच मराठी चांगले येई. वाचिात मराठीच अनधक असे कारण मराठीइतके नवनवध सानित्य
उपलब्ध िसे. मराठीला नवरोध का िे मला कोडेच आिे. आजिी आबिी घरी मारवाडी म्ोलतो,
सुिांिा मारवाडी येत िािी, त्या निन्दी म्ोलतात. आता मिाराष्ट्र प्रांत आिे. सगळ्यांिाच
चांगले मराठी येते.
मािेरी असतांिाच आजीवि िादी वापरायचे व्रत मी घेतले िोते. आजिी ते पाळते
आिे. माझी मुले िादी वापरतात पण कु णालािी तशी जम्रदस्ती के लेली िािी. ह्या सगळ्या
संस्कारांिी मला घडवलं आिे. जीविाची ददशा दािनवली आिे. त्या संस्कारांिा मी अनभवादि
करते. िकळत झालेले िे संस्कार बिणजे मिाच्या कोऱ्या पाटीवर काढलेला श्रीगणेशच आिे.
वयाच्या पांचव्या वषावपयांत मुलांचा भाषाकोष जवळजवळ पूणव झालेला असतो असे
मािसशास्त्र सांगते. ह्याचाच अथव असा की, तुमच्या भावी आयुष्यातील भाषीय व्यनक्तमत्वाची
जडणघडण तेंव्िाच निनित िोते. योग्य-अयोग्य, चांगले-वाईट, नववेक, तारतबय कशाचीिी
गंधवाताव िसलेले ते वय जो संस्कार नमळे ल तो ग्रिण करते. ह्या दृष्टीिे माझे मािेर िूपच सबपन्न
िोते यांत शंकाच िािी.
िवा तसा पती आनण सासर नमळाले िोते. पण वैचाररक तफावत दोन्िी घरांण्यात िूप
िोती. घराणे सुनशनित िोते बिणण्यापेिा पुरुष नशनित िोते असे बिणायला िवे.
पुराणमतवादी, सिाति नवचारांचे घरांत वातावरण िोते. रूढीपरं परांचा िूप पगडा िोता
सवाांवर. एका मारवाडी कु टुंम्ांत सुिेकडू ि अपेिा असतात. त्या तर सवव िोत्याच. डोक्यावरचा
पदर िव्िे घूंघट-बिणजे मािमयावदच
े ा परमशम्ंदू समजला जाई. इथूिच सुरुवात झाली. ह्या
सगळ्यांशी जुळवूि घ्यायचे, तसा प्रयत्न करायचा की यात आपल्याला अनजम्ात स्वारस्य िािी
असे सरळ ि दािनवता त्याकडे कािाडोळा करायचा, की आपल्याला वाटेल तसे वागायचे िा
निणवय एका िव्यािे घरात आलेल्या पंधरासोळा वषावच्या मुलीिे घेणे सोपे िव्िते. िरे
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सांगायचे तर असा निणवय घेणे िूप धाररष्ट्याचे िोते. पण ठरनवले की, निणवय घ्यायचाच, ि
पटणाऱ्या रूढीपरं परातील फोलपणा समजूि त्यात म्दल करायला िवाच. कु णीतरी कधीतरी
तसे पाऊल टाकायला िवे आिे. तशी मािनसकता सिजासिजी तयार िोणार िव्िती. मग काय
िरकत आिे आपण सुरुवात करायला?
‘मौिम् सवावथव साधिम’ असे मिाशी निनित के ले अि् वागायला सुरुवात के ली.
पररसरांतूि, घरांतूि माझ्या घूंघट ि घेण्याच्या निणवयावर ज्या प्रनतदक्रया आल्या त्यािे
सुरुवातीला मला म्ुजल्याम्ुजल्यासारिे वाटायचे. कधीकधी वाटे की आपले कांिी चुकत तर
िािीिा! अिेक अिपेनित प्रश्न उभे रानिले. माझ्यावर म्निष्काराचे शस्त्र उगारले गेले. त्याला
तोंड देतांिा एक फायदा झाला की, स्त्रीसमूिात राहूििी एकटी रािणारी स्त्री, नतची
नवचारसरणी मला जाणवली. इतर नस्त्रयांच्या वतविामागची कारणे कोणती असावीत असा
नवचार मी करू लागले. भारतीय स्वातंत्रलढ्ात भाग घेणारी स्त्री आनण चार शभंतीत आपल्या
व्यक्तीमत्वाला, आत्मभािाला नवसरलेली स्त्री यांची तुलिा मी करू लागले. िरे तर त्यावेळी मी
सक्रीय राजकारण या संदभावत करू लागले िव्िते. तरी कस्तुरम्ा गांधी सारख्या स्त्रीचे रूप मी
पानिले िोते. िकळत स्त्रीजीविाचा नवचार मिांत घर करू लागला. स्त्रीचा िोणारा कोंडमारा
लिात यायला लागला. या संदभावत आपणच पावले उचलायला िवीत असे वाटायला लागले.
नवधवा, पररत्यक्ता, दुसरपणावर ददलेल्या, सवती असण्याऱ्या नस्त्रया यांचा नवचार मी करू
लागले. माझ्यावर म्निष्कार टाकणाऱ्या नस्त्रयांचा मला राग ि येता त्यांची कीव येऊ लागली.
या जगण्यांवर उपाय आपणच शोधायला िवा असे ठरवूि तसा प्रयत्न करू लागले. एक गोष्ट
िोंदवायला िवी. माझ्या मौिािे, नविम्रपणािे वागण्यािे त्यांच्या नवरोधाची धार थोडी कमी
िोऊ लागली िोती.
मािेरी असतांिा मुलींिा नशकवायला िवे ह्या नवचाराला प्राधान्य िोते. त्यामुळे
वध्यावला मनिलाश्रमांत जात िोते. िंतर अमरावतीलािी रानिले िोते. त्या मोकळ्या
वातावरणाचा, स्वच्छ नवचारसरणीचा पररणाम िोऊि माझे नवचार पक्के झाले िोते. घरांतल्या
नस्त्रयांच्या वागण्याचा मी स्वतः त्रास िोऊ ददला िािी. आपण त्यांिा त्रास द्यायचा िािी असे
पक्के ठरनवले िोते पण अंधश्रद्धांच्या, अथवशुन्य भाम्डया रूढीपरं परांच्या पाशांत त्या इतक्या
जिडलेल्या िोत्या की माझ्या पध्दतीिे त्यांिी कधी नवचार करणे शक्यच िव्िते. नपढ्ाि्
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नपढ्ा म्ंधिात अडकलेली त्यांची मिे सिजासिजी मुक्त िोणार िािीत िे त्यावेळी अशाच
रीतीिे मला कळले िोते असे बिणता यायचे िािी. मला त्यांची कीव, कणव वाटायची असे मात्र
बिणणार िािी. ह्यांच्यासाठी कांिीतरी करायला िवे असे मात्र वाटत िोते. घरातली
जवळजवळ सगळी कामे मी करीत असे. सेवा करणे आपले कतवव्य आिे िे मला पटलेले िोते.
माझ्या ि म्ोलता वागण्यािे त्यांिा त्रास जरी िोत िोता तरी कु ठे तरी माझा सच्चेपणा त्यांिा
पटतिी असावा असे वाटते. नवरोध मात्र िूपच सिि करावा लागला. पतीराजांकडे िे सगळे
सांगावे असे वाटले िािी. असे सांगणे बिणजे तक्रार करणे, त्यांची गाऱ्िाणी करणे िोईल एवढे
मला कळत िोते. आपली कटकट त्यांच्यामागे िको असे मला वाटे.
त्यांच्या पुराति नवचारांिा मी घरात आल्यापासूि धक्के तर देऊ लागले िोतेच. पण
प्रत्यि त्यावर कात्री चालवायची वेळ िाईलाजािे लौकरच आली. माझा मोठा मुलगा जगदीश
ह्याचे जावळ पनिल्या वषावत काढता आले िािी कारण देशांत बिणजे राजस्थािांत जाऊि
देवस्थािात के स उतरवायची रीत िोती. पतीदेव तुरुंगात गेले िोते. घरांत कु णालािी ह्या
साध्या कामाला वेळ िव्िता. त्यामुळे नतसऱ्या वषावपयांत त्याचे के स चांगलेच वाढले िोते.
त्याची काळजी जरी मी घेत िोते तरी ते चांगले ददसत िव्िते. मी सासूम्ाईंिा सांगूि टाकले.
एका आठवड्यात मुलाला घेऊि जावळं काढायची व्यवस्था करा. त्याप्रमाणे मुदत संपल्यावर
मी कात्री घेऊि मुलाचे के स माझ्या िोलीत कापूि टाकले. मला त्यात कांिी चुकले असे तेंव्िािी
वाटले िािी. आता तर जग म्दलले आिे त्यामुळे तो प्रश्नच उद्भवत िािी. असे अिेक प्रसंग
घरात घडत िोते. माझ्या कृ तीिे घरात, आजूम्ाजूला, मारवाडी समाजात िलकल्लोळ माजत
िोता. मी माझ्या जावेची िूप आजारपण काढली, सेवा के ली. इथेच एक गोष्ट सांगायला िवी
की माझे आई वडील आजारी आिेत असे कळले तर मला त्यांची सेवा करायला जायला म्ंदी
कधीिी कु णी के ली िािी. मी १५-१५ ददवस मािेरी जाऊि रािायची त्यावेळी माझ्या मुलांचे
घरातल्या म्ायकांिीच िवे िको पानिले िोते. त्यांची काळजी घेतली िोती. एकत्र कु टुंम्ात
वाढल्यामुळे घरातल्या मंडळीवर नवश्वास ठे वायची मला सवय िोती. पतीच्या तुरुंगवासाच्या
काळात मला िूप कष्ट करावे लागले तरी घरांत त्यांच्या असलेल्या अनस्तत्वाचािी आधार वाटे.
मला जे योग्य वाटे ते मी करीत िोते. आज इतक्या वषाविंतरिी त्यात कांिी चुकत िोते असे
वाटत िािी.
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सासर आनण मािेर या संकल्पिा तशा तौलनिक आिेत. लिाि वयापासूिच िािी
िकळत्या वयापासूिच सासर बिणजे त्रास देणारे लोक. नतथे छळ िोतो, जाच के ला जातो.
आपल्या आईवनडलांिा लुटणारे , त्रास देणारे असा संस्कार पररसरातूििी सिज के ला जातो.
मिात एक ग्रज, दकन्तु, त्यातूि निमावण िोतो. संशयग्रस्त मि मग प्रत्येकच गोष्टीचा नवपयावस
करू लागते. गैरसमज िोतात, ते वाढतात. माझ्या मािेरी असा कु ठलािी नवचार माझ्यापयांत
पोिोचला िव्िता. कु णीिी तसे कधी म्ोलले िव्िते. वाचि गाणी यातूि कांिीतरी असे घडते िे
ठाऊक झाले िोते. मला ते सवव िोटे वाटायचे. पण प्रत्यि त्याचा अिुभव घेण्याची वेळ
माझ्यावर आली. त्यावेळी मात्र त्या वागण्याचा त्रास करूि ि घेता त्या वागण्याची
कारणमीमांसा करू शकले कारण मािेरचे नवचारधि. आधी असा नवचार के ला िव्िता पण लग्न
झाले तेंव्िा नवचार करण्याचे वयिी िोते आनण पररनस्थतीिी तशीच िोती.
िरं तर िूप िूप मिाला वेदिा करणाऱ्या गोष्टी त्या माझ्या आयुष्यात घडू ि गेल्यात.
त्यांिा नवसरणेच योग्य असे ठरवूि म्ुनद्धपुरस्सर त्याकडे मी दुलि
व करीत गेले. पण कांिी
मुक्यावेदिा अजूििी ठसठसतात. मी ददसायला फारशी चांगली िािी. काळ्या-सावळ्या
रं गाची. िरं बिणजे चार-चौघीसारिी िोते. पण माझ्या आईला मी आवडायची िािी. नतच्या
वागण्यातूि ते तेंव्िा तर जाणवले िोतेच पण िंतरिी नववािािंतरिी त्यात म्दल झाला िािी.
रूढी परं परातील आंधळ्या अिुकरणाला सुनशनितिी अपवाद िािी. जवळपास
पंच्याित्तर वषाविंतरचे िे नचत्र मी पािते आिे. त्यामािािे माझ्या काळातली पररनस्थती चांगली
िोती असे वाटते.
सासर आनण मािेर दोि घरांतील वातावरण एकदम नभन्न िोते. दोि धृव जर बिटले तर
चुकीचे िोणार िािी. अशी तुलिा करायची िािी असे मिाला म्जावत िोते. मि समाधािी
िव्िते. दर िणाला िकळत मि तुलिा करायचे. तरी ‘आलीया भोगासी असावे सादर’ बिणत
ठरवूि घरांतल्यांची मिे शजंकण्याचा प्रयत्न मी के ला.
आज आमच्या घरात मोकळे वातावरण आिे. माझ्या सुिामुलांिी माझ्या प्रपंचातल्या
कायावची, तडजोडीची दिल घेतली आिे. सगळे च माझे मि रािायला झटतात. िातू, त्यांच्या
म्ायकांिी माझी सेवा करतात. त्यांिा माझा अनभमाि वाटतो. मला वाटतं ‘सुि सुि’ ज्याला
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बिणतात ते िेच असावे. ‘सब्र का फल मीठा िोता िै’ ह्या नवचारािे देशाला स्वातंत्र्य
नमळवायला मदत झाली. मला वाटते माझ्या जीविाचे सारिी िेच आिे.
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झुिझुिवाला घराणे व त्याचा इनतिास
माझे पती पुरुषोत्तमजी ह्यांिा दैिंददिी नलनिण्याची सवय िोती असे कािी बिणता
येणार िािी. तरी मित्वाच्या िोंदी ते करीत असत. त्याचाच आधारे िी मानिती देते आिे.
िामगांव नवदभावतील एक जुिे शिर. प्रनसध्द िगर. कापसाची म्ाजारपेठ, धान्याचा
व्यापार, मोठी म्ाजारपेठ त्यामुळे मित्वाचे. नतथे झुिझुिवालांची प्रनसध्द फमव िोती.
म्क्तावरमलजी ह्यांिी िी निमावण के ली िोती. आपल्या ८-१० वषावच्या मुलाला जयिारायणला
सोम्त घेवूि ते इकडे आले िोते. साधारणपणे एकोणनवसाव्या शतकाच्या पूवावधावत बिणजे
इ.स.१८२० च्या सुमाराची वेळ असावी. राजस्थािांतील झुंझुिु िे त्यांचे जिानगरीचे गाव. ते
सोडू ि िामगांवला िनशम् उजळवायला ते आले. इथेच स्थानयक झाले. िरे तर मुळात
तुलस्यािचे अग्रवालच िे. पण झुंझुिुवरूि येवूि िामगांवी रानिल्यािे त्यांिा झुिझुिवाला
बिणूि लोक ओळिू लागले. त्यावेळी मोगलाई बिणूि ओळिल्या जाणाऱ्या जालिा,
औरं गाम्ाद, शिंगोली या भागात त्यांचा व्यापार िोता. आज ह्या भागाला मराठवाडा बिणतात.
िूप सुधारला तो भाग. पण तेव्िा मात्र दफरता व्यापार चाले. धान्याचा व्यापार करण्यासाठी
उं ट, म्ैल, म्ैलगाड्यावर धान्य लादूि आणायचे. आनण इकडे आणूि नवकायचे असे चालायचे.
िंतर कापूस, धान्य यांचा ठोक व्यापार ते करू लागले. नवदभावत त्यांिी शेतीिी घेतली िोती.
अकोला नजल्िांतील आकोट तालुक्यातील तेल्िारा, दािापूर, सायिेडा इथे आनण शिंगोली
जवळील मौजा इत्यादी गांवात त्यांची िूप शेती तर िोतीच नशवाय फमवच्या व्यापारी शािािी
िोत्या. थोडक्यात नवदभावत त्यांिी चांगलेच म्स्ताि म्सनवले.
कालांतरािे पुत्र जयिारायण मोठा झाल्यावर त्यांचे राजस्थािांत लग्न के ले. त्यांिा
पुरणमलजी, लक्ष्मीचंदजी, प्रेमराजजी, मोतीलालजी, नपरामलजी असे पांच पुत्र झाले िोते. मुले
तरुण झाल्यावर मोठे तीि मजली, तीि चौक असलेले घर त्यांिी म्ांधले. त्या घराला आता
झुिझुिवालांची िवेली बिणूि ओळितात.
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झुिझुिवाला िवेली, िामगांव
त्यांच्या मुलांत पुरणमल जेष्ठ असूि कतवम्गार िोते. त्यांच्या काळातच कु टुंम्ाचा कापूस
आनण धान्याचा व्यापार िूप वाढला. गावांत त्यांिा माि िोता. लोकांवर त्यांचा प्रभाव िोता.
गावांतील सगळ्याच साववजनिक, सामानजक, धार्मवक संस्थात ते प्रमुि िोते. पुढाकार घेऊि ते
कायव करीत िोते. गावातील कोणत्यािी मित्वाच्या कामात त्यांचा सल्ला मित्वाचा असे.
साववजनिक कामाला पैशाची सतत गरज असते. त्यासाठी कायम देणगी ते देत असत. त्यांचे
चारिी भाऊ व्यापारांत मदत करीत असत. तसेच इतरिी रठकाणी त्यांचा सिभाग असे.
पुरणमलजी अत्यंत करारी स्वभावाचे बिणूि प्रनसध्द िोते. स्वानभमािी, दयाळू , सनिष्णू,
नमळू िनमसळू ि वागणारे िोते. सवाांिा म्रोम्र घेऊि कायव ते करीत.
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िामगांवच्या िगरपानलके च्या स्थापिेपासूिच बिणजे इ.स. १८७६ पासूिच ते
िगरपानलका सदस्य िोते. इ.स. १८७६ ला ते सदस्य िोते. िंतर त्यांचे म्ंधू लक्ष्मीचंदजी इ.स.
१९०३ मध्ये िगरपानलका सदस्य झाले. त्यािंतर त्याचे पुत्र िररप्रसादजी लक्ष्मीचंदजी इ.स.
१९१९ ते १९२३ पयांत सभासद झाले. त्यािंतर इ.स. १९३१ते १९३४ मध्ये िंदल
ु ाल
तोडरमल सभासद िोते. िंतरिी १९३७ पयांत त्यांचे सदस्यत्व िोतेच. िंतर मी स्वतः इ.स.
१९६४ ते १९६७ पयांत सदस्य िोते. पण मी निवडू ि आले िोते.
आपला देश तेव्िा पारतंत्र्यात िोता. त्यामुळे येणारे सरकारी अनधकारी एकतर इं ग्रज
असत ककं वा पारशी. िवीि म्दलूि येणारा अनधकारी ककं वा कायावलयीि दौरा करणारा
अनधकारी िामगांवी आला तर झुिझुिवालांची भेट घेतल्यानशवाय राित िसत. त्यांच्या
कामकाजाम्द्दल सल्ला, मतिी नवचारले जाई. गावाची एक पंचायतिी िोती. त्यातील प्रमुि
सदस्यिी ह्यांच्यातील एिादा असेच. िामगांवी एिादे िवे काम ककं वा योजिा कायावनन्वत
करायची असेल, तर ह्यांचे मत नवचारात घेतले जाई. प्रत्येकच सभा, कायावला यांची उपनस्थती
आवश्यक समजली जाई. चांगल्या कोणत्यािी कामाला योग्य तो सल्ला व आर्थवक मदत
ह्यांच्याकडू ि नमळे .
गांव मोठे िोते. नवनवध कायवक्रम, उपक्रम राम्नवले जात. तसेच लोकांची वैयनक्तक मोठी
कामेिी असत. परं तु अशा साववजनिक कायवक्रमासाठी मोठी प्रशस्त जागा उपलब्ध िव्िती.
बिणूि झुिझुिवाला पररवारािे स्विचाविे एक धमवशाळा म्ांधूि ददली. ‘पुरणमल धमवशाळा’
बिणूि लोक नतला ओळित असत. गावांतील कोणत्यािी सामानजक, धार्मवक, राजकीय
कामासाठी, कु णाच्यािी वैयनक्तक कामासाठी, जातपातधमवपंथ असा भेद ि करतां कोणतािी
मोम्दला ि घेता वापरायला ददली जाई. दकतीतरी यज्ञयाग िोमिवि, धार्मवक कायवक्रम,
सामानजक, साववजनिक कायवक्रम, नववािादी मंगलकाये या धमवशाळे त संपन्न झाले आिेत.
गावातील सुरवातीची साववजनिक कायाांची सुरुवात इथेच झाली आिे.
भारतीय स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या कााँग्रेस कनमटीच्या इ.स. १९२१, १९३०, १९३२,
१९४२ मध्ये सभा इथेच झाल्यात. शिरी आनण उपनवभागीय कााँग्रेस कमेटीचे कायावलय,
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पुरणमल धमवशाळा, िामगांव
कााँग्रेसचे लवाद कोटव, कााँग्रेसचे स्वयंसैनिकाचे कायावलय इथेच िोते. तसेच कााँग्रेसच्या स्वयंसेवक
नशनम्रासाठी िी धमवशाळा िुले आम वापरली जात असे.
कााँग्रेसच्या ह्या कायवक्रमांिा जागा देण्याम्ाम्त सरकारी प्रनतम्ंध असूििी धमवशाळे च्या
संचालकांिी त्या आदेशाकडे दुलि
व के ले व कायव सुरूच रानिले. एक प्रकारे सरकार नवरोधात
उघडउघड कायावची सुरुवातच बिणायला िवी िी. िामगांवातील कोणत्यािी िव्या संस्थेच्या
साववजनिक कायावला इथूिच सुरुवात िोई. त्या संस्थांची कायावलये ३-३ वषे इथेच रानिली.
जोपयांत त्यांची स्वतंत्र व्यवस्था िोत िािी तो पयांत ‘पुरणमल धमवशाळा’ आधार देत असे.
या संस्थेत उदयाला आलेल्या ८-९ संस्था तर मला मानित आिेतच. प्रताप वाचिालय,
मारवाडी वाचिालय, रटळक राष्ट्रीय नवद्यालय, िगरपानलका, ए.व्िी. स्कू ल, िॅशिल िायस्कू ल
ज्याला आज अरजण निमजी िॅशिल िायस्कू ल बिणूि ओळितात, िाथीम्ाई छात्रालय, नशशू
मंददर िामगांव. तसेच देशाला स्वातंत्र्य नमळाले. फाळणी झाल्यावर भारतात परतलेल्या शसंधी
निवावनसतांिािी इथेच ४-५ वषे आधार ददला िोता. थोडक्यात असे बिणता येईल की, िऱ्या
अथाविे ज्याला सामानजक कायव बिणता येईल, ते इथे चालत िोते.
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सरकार नवरोधात कायव करतांिाच नशिण िेत्रांतिी कायव करणे सोपे िव्िते. पण
देणाऱ्याचे िात म्ळकट असले तर कायव यशस्वी िोते यांत शंका िािी. ‘निियाचे म्ळ, तुका
बिणे तेची फळ’ याचे उदािरण बिणजे िी धमवशाळा िोय. याच काळात िामगावांत
झुिझुिवाला कु टुंम्ािे धार्मवक प्रवृत्तीच्या लोकांिा पूजापाठ करता यावेत बिणूि म्ोडी िदीच्या
काठावर, ज्याला आज फरशीवरील ििुमाि मंददर बिणूि ओळितात त्याची निर्मवती के ली.
‘वीर ििुमाि मंददर’ बिणजे धार्मवक प्रवृत्तीचे असूििी आधुनिक नवचारसरणी स्वीकारणाऱ्या
ह्या पररवाराचे उत्तम नचत्र िोय.

वीर ििुमाि मंददर, िामगांव
‘रािावी म्हतांची अंतरे , भाग्य येते तदिंतरे ’ सामानजक कायव करू इनच्छिाऱ्या,
साववजनिक कायावत रस असणाऱ्या लोकांिी िा आदशव समोर ठे वला पानिजे. लोकांिी वीर
ििुमािाला जागृत, मिोकामिा पूणव करणारे ठरवले. गदी वाढू लागली. नवद्वाि पंनडतांची,
अभ्यासपूणव कीतवि,े प्रवचिे, व्याख्यािेिी इथे िोऊ लागली. पूवी फक्त ििुमािाची मूती इथे
िोती. आता राममंददर, नशव मंददर, नवठ्ठल मंददर, राणी सती मंददरिी झाले आिे. गावांत
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मध्यवती असणारे िे मंददर आजिी गजम्जलेले असते. ह्या मंददरांत सवाांिाच मुक्त प्रवेश आिे.
िी सगळी प्रगती पूणवपणे जरी िािी तरी मंददर संदभावतील िंतरची मंददरे सोडल्यास
पुरणमलजींच्या कारकीदीतच झाली. त्यािंतर लक्ष्मीचंदजींिीिी तो पररपाठ सुरु ठे वला. एक
कतवम्गार िेता बिणूि त्यांिी िांव कमनवले.
यािंतरची नपढीिी कायवरत झाली. पुरणमलजी व त्यांची पत्नी त्यांिा प्यारीम्ाई िावाची
मुलगी िोती पण मुलगा िव्िता. बिणूि त्यांिी आपला धाकटा भाऊ नपरामल यांचा तोडरमल
िावाचा मुलगा दत्तक घेतला. लक्ष्मीचंदजी ह्यांिा दगडचंद िावाचा मुलगा झाला िोता. पण तो
अल्पायुषी ठरला. त्यांिीिी नपरामलजींचा िररप्रसाद िावाचा मुलगा दत्तक घेतला.
त्याकाळी िामगांवात इं ग्रजी चौथी बिणजे आजच्या आठवीपयांत नशिणाची सोय िोती.
िररप्रसाद यांिी ८ वीपयांत इथेच नशिण घेवूि मॅरिकची परीिा िाजगीररत्या उत्तीणव करूि
िागपूरला मॅाररस कॅ ालेजात प्रवेश घेतला. म्ी.ए. प्रथम वषावचे नशिण पूणव झाल्यावर तेथील
इं ग्रज प्राचायाांशी िटके उडू लागल्यािे नशिण संपनवले. ते िामगावी परतले.घराण्यांतील
सामानजक कायावत ते रस घेऊ लागले. कांिी वषे िामगांव िगरपानलके त सदस्य िोते. िंतर
मािद कायववाि झाले. िंतर त्यांिी उपाध्यि पदिी भूषनवले. ह्याच काळिंडात गांधीजींचे कायव
देशभर जोरात सुरु िोते. िागपूर कााँग्रेस िंतर कापडी तंम्ूत िोणारी अनधवेशिे म्ंद करण्यांत
आली. कारण लोकांचा सिभाग वाढू लागला. िजारोंच्या संख्येत लोक सिभागी झाल्यािे िुले
अनधवेशि सुरु झाले. िररप्रसाद ह्यांचा सक्रीय सिभाग त्यात असे. िागपूर अनधवेशिाला लाला
लजपतराय आनण नवनपिचंद्र पाल आले िोते. लोकमान्य रटळकांचा कांिी मनिन्यापूवीच मृत्यू
झाला िोता. देशम्ंधू नचत्तरं जिदास, मोतीलाल िेिरू आदी लोक आपल्या सिकाऱ्यासमेत आले
िोते. त्यांचा गांधींच्या म्निष्कार ककं वा असिकाराच्या ठरावाला नवरोध िोता. िे अनधवेशि
िूप गाजले. लोकांत देशप्रेमाची लाट निमावण झाल्याचे ददसत िोते. ह्या काळात ते िागपूरला
मिानवद्यालयात नशकत िोते. मारवाडी वसनतगृिात राित िोते. ह्या सगळ्या वातावरणािे ते
भारावले िोते. िेच कारण त्यांचे नशिण थांम्वायला कारणीभूत ठरले.
याच कालिंडात माझे काका जमिालालजी म्जाज ह्याच्यांशी त्यांचा उत्तम पररचय
झाला. त्यामुळे गांधीशी संपकव िी साधला गेला. त्यांिी पूणवपणे िादीचा स्वीकार के ला.
आयुष्यभर ते व्रत सोडले िािी. स्वदेशीचा वापर सुरु के ला. त्यांिी ठरनवले की म्ुलडाणा
नजल्ह्यात गांधीजींच्या नवचारांचा आनण कायवक्रमांचा प्रचार प्रसार करावयाचा. त्याप्रमाणे
म्ुलडाणा नजल्िा कााँग्रेस कॉन्फरन्स घेण्याचे ठरनवले. सवाांच्या अिुमतीिे श्रीमाि जमिालालजी
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म्जाज ह्यांिा मागवदशविासाठी प्रमुि अनतथी बिणूि आणण्याचे ठरनवले. तेिी िरीप्रसादांच्या
बिणण्याला िोकार देऊि आले. त्यांचे शािदार स्वागत तर झालेच. नशवाय यशस्वी
अनधवेशििी पार पडले. अनधवेशिांत गांधींच्या चतुःसुत्रीचा कायवक्रम राम्वूि यशस्वी
करण्याचे ठरले. ह्या अनधवेशिाचे स्वागताध्यि िामगांवचे डॉ. पारसिीस िोते. जिरल
सेक्रेटरी िोते िररप्रसादजी.
िागपूर अनधवेशि, म्ुलडाणा अनधवेशि यांत के लेल्या ठरावािुसार नवचारांचा प्रचार व
प्रसार करणे मित्वाचे िोते. त्यासाठी प्रिर देशभक्ती असणारे फडे वक्ते वीर वामिराव जोशी,
पं. पन्नालाल व्यास, अजुविलालजी शेट्टी यांची व्याख्यािे नजल्ह्यात अिेक रठकाणी करण्यात
आली. म्ुलडाणा नजल्िािी देशप्रेमाच्या लाटेत कायवरत झाला. तरुणांिी शासकीय न्याय
व्यवस्थेवर म्निष्कार टाकायला सुरुवात के ली. परदेशी कापडांच्या िोळ्या पेटू लागल्या.
सरकारी शाळांतूि तरुण म्ािेर पडू लागला. या तरुण मुलांसाठी शाळांची गरज भासू लागली.
त्यातूि िामगांव येथे रटळक राष्ट्रीय नवद्यालयाची स्थापिा झाली. कोटाांवर बिणजे
न्यायालयांवर म्निष्कार टाकल्यामुळे आपआपसातील झगडे भांडणे नमटनवण्यासाठी
कााँग्रेसप्रणीत लवादकोटव िामगांवी निमावण करण्यात आले. सूत निमावण करण्यासाठी, िादीचे
कापड नवणण्यासाठी ‘चरिा, करघा’ भविांची निर्मवती झाली. या सवव संस्थासाठी ‘पुरणमल
धमवशाळा’ वापरली जाऊ लागली. तसेच त्याच्या म्ाजूला असणारी मोकळी जागािी मोम्दला
ि घेता वापरण्यास ददली. आर्थवक मदतीचा िातिी पुढे िोताच. िरीप्रसादांच्या सदक्रयतेिे
कायावला गती नमळाली.
िागपूरच्या कााँग्रेस अनधवेशिांत असेिी ठरले िोते की, सरकारी पदांचा त्याग
करावयाचा. िामगांवात त्यावेळी डॉ. पारसिीस आनण गुलाम यासीि िाि ऑिररी मॅनजस्िेट
िोते. िरीप्रसादांच्या प्रेरणेिे व प्रयत्नांिी त्या दोघांिी आपल्या पदांचा त्याग के ला. तसेच ह्याच
अनधवेशिात शिंदू मुस्लीम ऐक्याची घोषणा करूि तसा ठराव पास के ला िोता. त्या नवचारांचा
मागोवा घेत प्रसार व प्रचार करण्यांसाठी अलीम्ंधू पैकी मौलािा शौकत अली यांिा नजल्िा
कााँग्रेस कमेटीच्यावतीिे म्ोलावण्यात आले िोते. िामगांवांत त्यांची सभा रटळक मैदािात
घेण्यात आली. सभेला िूप लोक आले िोते. सभेच्या अध्यिस्थािी िररप्रसाद िोते. इ.स.१९२७
मध्ये गांधीजी िादी प्रसाराच्या दौऱ्यासाठी नजल्ह्यात येऊि गेले. तसेच इ.स.१९३३ मध्ये १५
ते २२ िोव्िेंम्र पयांत नवदभव मध्यप्रदेश दौऱ्यावर आले िोते. दोन्िी वेळी ते िामगांवला येऊि
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गेले िोते. त्यावेळी िररप्रसादजी यांिी िररजिांसाठी मंददरे , पाण्यासाठी नवनिरी देण्यासंदभावत
भरघोस मदत के ली िोती. त्याचवेळी पररवारच्या मालकीची जलालपुऱ्यातील नविीर आनण
फरशीवरचे वीर ििुमाि मंददर िररजिांसाठी त्यांिी िुले के ले िोते.
पुढे कांिी वषाांिी िररप्रसाद कााँग्रेस मधूि म्ािेर पडले. तरी सामानजक, धार्मवक,
साववजनिक कायावत ते भाग घेत रानिले. अनिल भारतीय अग्रवाल समाजाच्या अिेक
अनधवेशिांिा ते उपनस्थत िोते. सामानजक सुधारणांत त्यांिा रस िोता. तोडरमल, िररप्रसाद,
दकसिलाल िी मंडळी सख्िी भावंड.े परं तु तोडरमल, िररप्रसाद दत्तक गेले. दकसिलाल मागे
राहूि शांतपणािे कु टुंम्ाची व इस्टेटीची देिभाल करत शांतपणािे जगत िोते. त्या नतघांचे
चौथे म्ंधू िोते सुिलाल, पाचवे म्ंधू िोते पुरुषोत्तमजी. िे दोघे राजकारणांत सिभागी झाले
िोते. त्यांिा कााँग्रेसच्या कामात रस िोता. त्यात ते सक्रीय झाले िोते. आयुष्यभर िादीचा
प्रचारप्रसार त्यांिी के ला. ‘छोडो भारत’ आंदोलिांत त्यांिा अटक झाली िोती. सुिलालजींिा
पुढे ‘चले जाव’च्या चळवळीत १३ ऑगस्ट १९४२ ला अटक झाली आनण ८ सप्टेंम्र १९४३
पयांत, जवळजवळ तेरा मनििे कााँग्रेसच्या कायावत साथ देतात ह्या आरोपािाली जम्लपूर येथे
इं ग्रज सरकारिे त्यांिा कारागृिात ठे वले िोते.
अशा देशप्रेमाची पाश्र्वभूमी असलेल्या घराण्यात आणिी अनधक कतृत्व ववाि, ध्येयनिष्ठ,
स्वानभमािी, दृढनिियी, कु णाच्यािी हकू मतीची पवाव ि म्ाळगणारा निभीड पुत्र जन्माला
आला. सुनशनित तर िोताच. नशवाय अनतशय म्ुनद्धमाि, निरालस सेवावृत्तीचा, धैयवशील
असािी िोता. चार िोव्िेंम्र १९०४ मध्ये धित्रयोदशीच्या ददवशी त्यांचा जन्म झाला िोता.
नवक्रमसंवत १९६१ शिंदू वषव िोते. त्यांच्याशी माझा नववाि झाला. आमचे सिजीवि त्रेपन्न
वषाांचे िोते. पतीचे िाव पुरुषोत्तमजी िोते. िावाला शोभेल असे व्यनक्तमत्व िोते.
______________________
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पती परमेश्वर
पती संदभावत नवचार करतांिा आर्थवक निकष तसा दुय्यमच िोता. माझे काका
जमिालालजी म्जाज ह्यांच्या पािण्यातील एक सच्चा सामानजक कायवकताव, देशभक्त ह्या
दृष्टीिेच त्यांिी निवड के ली िोती. स्वातंत्र्यलढयाशी त्यांची जुळलेली िाळच िूप मित्त्वाची
ठरली िोती. ह्या सगळयाचा अथव असा िोता की, स्वातंत्र्य नमळे पयांत, कदानचत् त्यािंतरिी
त्यांच्या आयुष्यात प्रपंच दुय्यमच रािणार िोता. तेवढा नवचार मला करता येत िोता. मिाची
तशी तयारी करूिच नववािाला संमती िोती माझी.
प्रत्यि प्रपंचाला सुरूवात झाल्यािंतर लिात आले की घराला स्वातंत्र्यलढ्ाची,
सामानजक जाणीवेची पाश्ववभूमी असली तरी माजघराच्या आतील वातावरण अत्यंत सिातिी
िोते. पतीचे घराकडे कमी, लढ्ाकडे अनधक लि िोते. पण त्याचे मी वाईट कधीच वाटू ि घेतले
िािी उलट असा देशभक्त पती नमळाला बिणूि अनभमाि वाटायचा. स्वतःला मी भाग्यवाि
समजायचे.
त्यांचा नववाि ते शाळकरी असतांिाच व्िायचा िोता. घरात तशी तयारीिी िोती. ते
रटळक राष्ट्रीय नवद्यालयात मॅिीकच्या वगावत नशकत िोते. त्यांिा िागपूर येथील झेंडा
सत्याग्रिात भाग घ्यायचा िोता. परं तु आई, भाऊ वगैरे जाऊ देणार िािीत असे वाटत िोते.
त्याच सुमारास यवतमाळ येथील मूलचंदजी चोिाणींचे लोक नववाि मुद्याचा िारळ व रूपया
घेवूि आले. त्यांिा नववाि करावयाचा िव्िता. तसे घरातल्यांिा त्यांिी सांनगतलेिी िोते. परं तु
घरातल्यांचा नवचार नववाि करण्याचाच िोता. यातूि सुटण्यासाठी घरूि पळू ि जाण्याचा
नवचार त्यांिी के ला. िागपूरला जावे बिणजे एका दगडात दोि पिी मारता येतील.
नववािातूि सुटका आनण झेंडा सत्याग्रिांत सिभाग साधेल. बिणूि दुपारीच घरूि पळाले.
ददवसभर गावांत लपूि रानिले. रात्रीच्या गाडीिे िागपूरला पोिोचले.
इकडे घरी सगळे च िट्टी स्वभाव जाणूि िोते. सगळे च काळजीत पडले. सगळीकडे शोध
घेतला. िंतर िागपूर तार के ली. त्यामुळे सत्याग्रिात भाग ि घेता परत यावे लागले. परं तु दशवक
बिणूि सत्याग्रिाचे दशवि झाल्याचािी त्यांिा आिंद झाला िोता. नववाि त्यावेळी राहूि गेला
िोता.
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माझ्याशी नववाि झाला. आमच्या दोघांच्या वयात जवळ जवळ १५-१६ वषाांचे अंतर
िोते. स्वभावािे ते रागीट िोते. त्यामुळे सुरूवातीला त्यांची भीती वाटायची. िंतर सिवासातूि
कमी िोत गेली. आबिी दोघेिी चचाव करूि, निणवय घेत असू. चचाव करतांिा ि पटलेल्या
मुद्यांवर वाद व्िायचे पण असे प्रसंग कमीच िोते. परस्परांवर पूणव नवश्वास िोता. त्यामुळेच ते
कारावासात असतांिािी मी अिेक निणवय घेऊ शकले. तो काळच असा िोता की, पतीला
परमेश्वरच मािले जात असे. पती परमेश्वर िीच सामान्य स्त्रीची धारणा िोती. मीिी त्याला
अपवाद िव्िते. परमेश्वर बिटल्यावर त्याचे देवत्व मान्य करणे ओघािेच आले. त्याच्या
गुणदोषांची चचाव म्ंदच. ‘चरणोंकी दासी’ की भक्त, की आणिी कािी. असा नवचार माझ्या
मिात येतच िोता. दासी वगैरे तर माझ्या मिात आलेच िािी, भक्त तर पत्नीला बिणता येणार
िािीच कारण भक्तीम्रोम्रच वरदाि जोडू िच येते. पतीिे प्रसन्न िोणे तर कठीणच िोते. तरीिी
एक गोष्ट त्यािीवेळी मला जाणवायची. भक्त परमेश्वर यांचे परस्परसंम्ध
ं फार उच्च कोटीचे
अनभप्रेत आिेत. पती पत्नी िात्यात ते अशक्यच आिेत. तरीिी मी पती परमेश्वर बिणते कारण
माझी परमेश्वराची कल्पिा फार वेगळी आिे. माझ्या मिातल्या चांगुलपणाच्या कल्पिा
देवत्वाशी जुळलेल्या आिेत. त्यात पती
म्सत िोते.
त्यांिा माझ्याम्द्दल दकती आत्मीयता
वाटत िोती ते त्यांिी कधीिीम्ोलूि
दािनवले िव्िते. पण त्यांच्या मृत्यूिंतर
त्यांची दैिंददिी माझ्या िाती आली तेव्िा
ते कळले. त्यांिा दैिंददिी नलनिण्याची,
त्यांत मित्त्वाच्या िोंदी करण्याची सवय
िोती. त्यांच्या त्या लेििातूि त्यांच्या
व्यनक्तमत्त्वाचा आणिी एक पैलू माझ्या
लिात आला. अनतशय साधे, प्रामानणक
तर ते िोतेच पण त्यानशवाय दुसऱ्यांचे
मोठे पण ते सिज मान्य करत. स्वातंत्र्य
लढ्ांच्या त्यांिी के लेल्या िोंदीत कु ठे िी
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स्वतःवर अन्याय झाला, आपण फार मोठे कायव के ले असा उल्लेि िािी. माझ्याम्द्दल ते
आदरपूववक नलनितात. त्यात कौतुक तर आिेच नशवाय साथव अनभमाििी त्यात आिे. पत्नीला
संधी नमळाली असती ककं वा कु णी ‘गॉड फादर‘ पाठीशी असता तर ती आणिी पुढे गेली असती
असे ते िुसते नलनितच िािीत तर तशी िंतिी व्यक्त करतात. ते अशा प्रकारे माझ्याम्द्दल
नवचार करीत असतील असे मला कधीच वाटले िव्िते. पण ते एक सच्चे, प्रामानणक ‘कते‘
कायवकते िोते यात मला शंकाच िव्िती. त्यांिी आपल्या पत्नीवर िूप नवश्वास ठे वला िी
मित्त्वाची म्ाम् माझ्यासाठी ठरली िोती. एका सिातिी, परं परावादी, एकत्र शिंदू कु टुंम्ाची
जम्ाम्दारी त्यांिी माझ्यावर सोपनवली िोती तरीिी माझ्या नवचारसरणी प्रमाणे वागण्याची
संधी, स्वातंत्र्य त्यांिी मला ददले. मी त्यांिा घरातील कटकटी कधी सांनगतल्या िािीत िा
त्यांिी कधी नवचारणा के ली. त्यांिी त्यात कधीिी लि घातले िािी की कधी कु णाची म्ाजू
घेतली. त्याकाळी िी के वढी मोठी संधी मला त्यांिी ददली िोती ते आज अनधक जाणवते. एका
अनतशय रागीट, िट्टी माणसाकडू ि मला के वढी मोठी भेट नमळाली िोती.
त्यांची स्वतःच्या नवचारांवर निष्ठा िोती. काय वाटेल ते झाले तरी चालेल पण माघार
घेणार िािी िा स्वभाव िोता. नशिणासाठी लागणारी लायकी िोती. वैद्यदकय नशिणासाठी
मुंम्ईला प्रवेशिी घेतला िोता, पण त्या नशिणसंस्थेिे नब्ररटश सरकारचे अिुदाि घेतल्याचे
कळताच मिानवद्यालय सोडण्याचा निणवय घेतला. तेथील प्राध्यापकांिी त्यांिा िूप समजाऊि
सांनगतले पण त्यांिी ऐकले िािीच. म्ी. ए. साठी अिमदाम्ादला प्रवेश घेतला. असे
नशिणसाठी घरापासूि दूर रानिल्यािे प्रकृ तीची िेळसांड झाली. त्यातूि स्वातंत्र्यलढ्ांत सक्रीय
सिभाग, प्रकृ तीची अनधकच ियगय झाली. तुरूंगवासाच्या नशिेिे त्यात भर पडतच गेली.
सत्याग्रि करतांिा कधी लाठीमार, लाथाम्ुक्यांचा मार सिि करावा लागला. तुरूंगात तर काय
कदािा नमळे . तेथेिी आपल्या रास्त मागण्यासाठी उपोषणाचा मागव त्यांिी अवलंम्लाच.
धारासिा मीठ सत्याग्रिात सिभागी झाले तेंव्िा भुसावळ स्टेशिवरच त्यांिा अटक
करूि कारागृिात टाकण्यात आले. त्यावेळी िांव काय असे प्रत्येकाला नवचारण्यात आले.
त्यावेळी ‘आझादीका ददवािा’, ‘आझाद’ राष्ट्रसेवक अशी उत्तरे अिेकांिी ददली. तसेच धंदा
राष्ट्रसेवा, राष्ट्रभक्ती अशी पुस्ती जोडली िोती. असे उत्तर देणाऱ्यांत ते देिील िोते. त्यांिा धुळे
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तुरूंगात पाठनवण्यात आले. तेथे िडी फोडणे, तेलघाणी दफरवूि तेल काढणे, अशा नशिा
भोगाव्या लागल्या. नतथे आषाढी एकादशीची झालेली गोष्ट आिे. एकादशीचा उपवास बिणूि
गूळशेंगदाणे कै द्यांिा देण्याची व्यवस्था िोती. कै द्यांचे बिणणे िोते शेंगदाणे भाजूि द्यावेत. पण
िटवादी तुरूंगानधकारी कसले ऐकतात! कै द्यांिी ‘भारत माता की जय’ ‘मिात्मा गांधी की जय’
असे िारे लावूि आपला निषेध व्यक्त के ला. शेंगदाणे िाल्ले िािीत. शेवटी सायंकाळी मागण्या
मान्य झाल्या. त्यात प्रामुख्यािे आमचे पतीदेवच पुढे िोते.
नत्रचिापल्ली येथेिी कारागृिांत त्यांिा ठे वले असतांिाची गोष्ट अशीच आिे. नतथे
अनधकारी आयरीश िोता. तो सज्जि, समंजस िोता. तो व्यवनस्थत वागत असे. तेथे राजकीय
कै द्यांिा त्यांचे जेवण तयार करावे लागे. सगळे धान्य मोजूि ददले जाई. मदतीला मदतिीस
बिणूि गुन्िेगार कै दी नमळत. ते मद्रासी िोते. भाजीसाठी ‘तेल’ आणण्यास त्याला सांगीतले
असता तो धावतच गेला आनण एक जाडजूड लाकू ड घेवूि आला. त्यांिा वाटले िा मारणार
आता. पण तो घाम्रूि गेला िोता. थोड्यावेळािे कळले की मद्रासी भाषेत ‘तेल बिणजे शवंच’ू
तो मारण्यासाठी आला िोता. पण असे मजेचे िण तुरूंगात कमीच आले असे ते सांगत. नतथे
असतांिाच आणिीि एक गोष्ट घडली. त्यावरूि त्यांचा निडरपणा, धाडसीपणा ददसूि येतो.
त्या सवव कै द्यांिा नत्रचिापल्लीहूि िागपूरला आणत िोते. मद्रासला सगळे पोिोचले. गाडीला
चांगलाच वेळ िोता. स्टेशि सोडू ि कु णी कु ठे जाऊ िये अशी आज्ञा असूििी िी मंडळी ‘अड्यार’
येथे जाऊि आली, तेथील आश्रमांत अॅिी म्ेझंट िोत्या. मिात्माजींशी त्यांचे मतभेद असूििी
त्यांिी ‘चळवळ यशस्वी िोवो’ असा आनशवावद ददला िोता. अथावत सवव परत मद्रास स्टेशिवर
पोलीसांच्या स्वाधीि झाले असा त्यांचा स्वभाव आनण असे स्पष्ट मोकळे वागणे असे.
िामगावला जंगल सत्याग्रिाच्या प्रसंगी त्यांिा अटक झाली. तेथे पोलीस कोठडीत ठे वले
गेले. अन्नपुरवठा करणारा मुसलमाि िोता. तो सानमष आनण निरानमष अन्न एकत्र चमच्यािे
वाढत असे. त्याला समजावूि सांगण्याचा प्रयत्न के ला. त्यािे ऐकण्याचा प्रश्नच िव्िता. शेवटी
उपवासाचे ित्यार वापरुि त्याला धडा नशकनवला त्यांिी.
अकोला तुरूंगात प्रकृ ती अनधक नम्घडू लागली. गिीक्लोदस्, सॉलीटरी सेल, दंडाम्ेडी,
िमक रोटी सारख्या नशिा त्यांिा ददल्या जात. गिीक्लोदस् नवरोधात ‘िंग’े रािण्याचा
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प्रयोगिी त्यांिी के ला िोता. असे पतीराज माझ्या अनभमािाचा नवषय झाले िोते. िे सगळे जरी
िरे असले तरी त्यामुळे त्यांिा कायमस्वरूपी दबयाचा नवकार झाला. त्यांच्या दुिण्यात मी िूप
सेवा के ली. ‘सेवा करणे’ िा तोपयांत माझा स्थायी भाव म्िला िोता. त्याची कारणे अिेक
आिेत. मुख्य बिणजे काका जमिालालजी म्जांजांच्या सानिध्यात आनण मनिला आश्रममध्ये
रानिल्यािे सेवा करणे ओघािे आलेच. स्त्री सेवाभावी असावी िी अपेिा आजिी आिेच.
त्यामुळेिी िमते घेवूि वागायची मी सवय करूि घेतली िोती. िरे तर स्त्री मुळातच िम्र,
कामसू, सिकायव करणारी, स्वतःकडे कमीपणा घेवूि तडजोड करणारी असते. माझा स्वभाविी
तसाच िोता. लिािपणापासूि असे रानिल्यािे सिज नमळू शकणाऱ्या अिेक गोष्टी मला
नमळाल्या िव्ित्या. जाणीव झाली िोती की, मि दकतीिी दुिावले तरी त्याला पयावय िािीच.
सािनजकच सेवा करणे िाच उपाय असे. सासरी आल्यावर िेच म्ाळकडू मला संसारातूि तरूि
जाण्यास उपयोगी पडले. घरांतील वनडलधाऱ्यांशी माझा वैचाररक मतभेद िोता. ते कािी माझे
शत्रू िव्िते. त्यामूळे त्यांच्याशी मी उध्दटपणािे ककं वा त्यांचा अपमाि िोईल असे कधीच
वागले िािी. मिापासूि त्यांची सेवा के ली. त्याचा फायदा एवढाच झाला की, घरातला नवरोध
संपला िािी तरी त्याची धार म्ोथट व्िायला मदत झाली. पतीचीिी सेवा त्यामुळे करतांिा
कािी नवशेष आपण करतोय असे वाटलेच िािी. त्यांचे पर्थयपाणी मी िूप व्यवनस्थत पाळत
असे. त्यांिा िागपूर, मुंम्ई येथे औषधोपचारासाठी न्यावे लागे. मीच त्यांिा िेत असे. त्यात
कु ठे िी थोडीशी उणीव िोणार िािी असा माझा प्रयत्न असे.
िागपूरला डॉ. म्ेरी यांचे उपचार सुरू असत. दबयाचा नवकार असल्यामुळे वेळोवेळी
िागपूरला आबिी जात असू. पण मी कधीिी मािेरी जाऊि रानिले िािी ककं वा माझी मुलेिी
नतथे ठे वली िािीत. पतीदेनिल माझ्या या नवचारांशी सिमत असत. माझी व्यथा ते समजूि
असत. एकदा कािीतरी करतांिा ते छतावरूि िाली पडले तेव्िा ऑपरे शि करूि घेण्याचा
सल्ला डॉक्टरांिी ददला. तेव्िा मुंम्ईला डॉ. म्ालीगा बिणूि एक सजवि येत असत. ते मद्रासला
असत. त्यांची मुलाितीची वेळ घेवूि त्यांच्याकडू ि पतीराजांचे ऑपरे शििी मी करूि घेतले
िोते. त्यासाठी पत्रव्यविार वगैरे मीच के ला. इतर आर्थवक व्यविार मीच म्नघतले. येथे एक िोंद
करायला िवी की मी सवव करतांिा सासरच्या लोकांिी माझ्यावर िूप नवश्वास तर ठे वलाच
नशवाय अडथळे िी आणले िािीत.
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दबयाचा नवकार फारच धोकादायक, काळजी करण्यासारिाच. त्यांिा मी िूप जपले.
िवेतील थोडािी म्दल त्यांिा सिि िोत िसे. सेवावृत्तीचे मित्त्व मला कळले िोतेच. मािेरी
असतांिाच ते माझ्या लिात आले िोते. म्ापूजींच्या प्रत्यि सिवासांत िूप रिायला मला
नमळाले िािी तरी त्यांचे सेवेचे व्रत, स्वच्छता संदभावतील नवचार अिुभवले िोते. ‘सेवेिे माणूस
नझजत िािी. सेवेिे दुिणेकऱ्याला कु णीतरी आपल्याजवळ आिे ह्या जाणीवेिे िायसे वाटते’
असे ते बिणत.
िरे बिणजे एका स्त्रीिे मोठ्या शिरी जाऊि असे काम करणे आजिी सोपे िािी.
त्यावेळी मी िे सवव करू शकले, धाडसीपणािे निणवय घेवू शकले. त्याचे कारण सवाांचा नवश्वास
तर िोताच पण प्रामुख्यािे पतीचा नवश्वास बिणायला िवे. मी चुकीचे पाउल टाकणार िािी
असे बिणत ते. त्यातूिच मला आत्मम्ळ नमळत गेले. आत्मनवश्वास वाढत गेला. त्यांच्या
तुरूंगवासािे तो नवश्वास अिाठायी िव्िता िे नसध्द के ले आिे. माझी त्यांच्यावर िूप निष्ठा
िोती.
माझी पनतनिष्ठा घरीदारी सगळीकडे सववच जाणूि िोते. कतवव्यदिता िा गृनिणीचा
मूलभूत गुणधमव असायला िवा असे माझे मत आिे. कारण स्त्री िा घराचा कणा असते. नतचा
ताठपणाच घराला आत्मसन्माि नमळवूि देतो. मी पतीला अंधारात ठे वूि कधीिी निणवय घेतले
िािीत. त्यांच्याशी चचाव, नवनिमय करूिच पुढे पाउल टाकत असे. माझ्या मािेरीिी स्वातंत्र्य
लढयाचे वातावरण िोते. परं तु सासरचे माझ्या पतींचे स्वातंत्र्यलढयांचे संस्कार माझ्यावर
जास्त झालेत. मला त्याचा अनभमाििी वाटतो.
मिात्माजींवर माझी िूप निष्ठा िोती. पतींचेिी ते आदशव िोते. तुरूंगातील त्यांिी के लेले
‘सत्याचे प्रयोग’ त्याची साि िोती. आपल्याला तसे सेवा कायव करायला नमळावे असे वाटे पण
माझ्या वाटयाला आलेले सेवाकायविी माझा कस पिातच िोते. लोक बिणतात, ‘करा सेवा,
नमळे ल मेवा’ मला मात्र तो मेवा कधीच नमळाला िािी. माझ्या मिािे या सवव रठकाणी मला
िूप साथ ददली. बिणूिच माझा तोल मला सांभाळू ि यश नमळनवता आले. अथावत वाचिाचा
छंदिी मदतीला िोताच बिणा.
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पती कारागृिात जाण्याआधी आनण गेल्यािंतरिी आमच्या घरी येणारे जाणारे भरपूर
असत. प्रामुख्यािे स्वातंत्र्यलढ्ात भाग असणारे क्रांतीकारक अनधक असत. वेळी अवेळी ते येत.
त्यांचे रािणे, त्यांचे िाणेनपणे त्यांची सेवा सारे च मी मिापासूि के ले. आपले परम कतवव्य ते
आिे असे मला वाटायचे. ज्या स्वातंत्र्याची वाट आबिी आतुरतेिे म्घत िोतो ते नमळालेिी. पण
ज्या स्वातंत्र्यासाठी अिेक हतात्मे झाले, गोळीम्ाराला लाठीमाराला सामोरे गेले त्या
सगळ्यांच्या आशा अपेिा दकतपत पूणव झाल्या िा प्रश्नच झाला. काळ कु णासाठीिी थांम्त
िसतो िेच िरे आिे. आता आबिी उरलेल्या प्रपंचाचा नवचार करणार िोतो. मुलं हशार,
समंजस, कष्टाळू िोती. आपले आईवनडल कांिी वेगळे , निराळे आिे इतपत समज त्यांिा िोती.
मािेरी वध्यावला असतांिा गांधी दाबपत्याला पािण्याची संधी नमळाली िोती. त्यामुळे
आदशव पतीपत्नी संदभावत माझ्या कांिी धारणा िोत्या. त्या सवाांच्या कसोटीला माझे पती पुरेपूर
उतरले िोते यात शंकाच िािी. त्यामुळे वर सांनगतलेल्या माझ्या प्रपंचातिी मी िूष राहू शकले.
त्यांच्यावर माझे प्रेम िोते, निष्ठा िोती. त्यांिी स्वीकारलेल्या कायावला, व्रताला माझा
पाठठं म्ािी िोता. सिकायविी के लं. पण एका प्रसंगी मी त्यांच्याशी िोटे वागल्याचे मला वाईट
वाटते. मुलीच्या वैद्यकीय नशिणासाठी आबिी दोघी, मायलेकींिी िाटक के ले िोते. मुलीला तसे
करण्यास प्रवृत्त के ले िोते. पण त्यात पतीची फसवणूक करण्याची, ददशाभूल करण्याचा िेतू
िव्िता.
नववाि िी स्त्रीकररता के वढी कठीण गोष्ट आिे! लग्न बिणजे स्त्रीसाठी एकमागी तडजोड.
पुरूषप्रधाि संस्कृ तीत स्त्री कायमच दुय्यम स्थािी असते. १९३६ साली आमचा नववाि झाला.
तो माझा कल, आवड पाहूि ठरनवला िोता. पण झुिझुिवाल्यांचे घर, त्या घरातली माणसं,
नवशेषतः नस्त्रया ह्या संदभावत थोडीिी कल्पिा िव्िती. साधारणपणे मारवाडी कु टुंम्ातील
वातावरण असावे अशी अपेिा िोती. पण प्रत्यिात दोि टोकांवरचे जीवि वाट्याला आले.
घराशी जुळवूि घ्यावे लागणरच िोते. वाचि भरपूर के ले िोते. तरीिी आपले घर, प्रपंच या
संदभावत फारसा नवचार कधी के लाच िव्िता. स्वप्न म्घण्याचा प्रश्नच िव्िता. कारण तो काळच
असा िोता. स्त्रीचे काय पुरूषदेिील असा नवचार करीत िव्िते. पण ती नभन्न वाटणारी
नवचारसरणी योग्यच िोती असे आजचे जीवि पाहूि मला वाटते. निव्यवसिी, उद्यमशील,
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नशकलेला, िीतीमाि, स्वतःच्या पायावर उभे रािण्याची निबमत असलेला वर असावा अशी
अट असे. िया सगळ्यात िावाप्रमाणेच ‘पुरूषोत्तम’ माझे पती िोते. त्यांचा जन्म १९०४
सालचा. नववािोत्तर आमचे सिजीवि ५३ वषाांचे िोते. त्याला िूप सुिद जरी बिणता आले
िािी तर उत्तम, यशस्वी ते िोतेच.
सतत स्वातंत्र्यलढा िाच नवचार समोर ठे वल्यािे प्रपंचातल्या जम्ाम्दाऱ्या माझ्याकडेच
िोत्या. िंतर त्याच्याशी फारसे जुळवूि ि घेतल्यािेिी ते िेत्र माझेच रानिले िोते. पण आता
आबिी प्रवास करू लागलो िोतो. मुलांम्रोम्र वेळ घालवू लागलो. वेळ नमळे ल तेव्िा आबिी
सायकलीवर भटकायला जात असू. जेवणचा डम्ा तयार करूि घ्यायचा, तीि सायकली
घ्यायच्या अि् आबिी निघायचो. कु टुंम्ातील सिाजण, पती, मी, मोठी मुलगी सायकल
चालवायचो. तो आिंद, ती मजा के वळ अवणविीय. पतींिी एकटयािे भारतभर िूप प्रवास के ला
िोता. राष्ट्रीय कााँग्रेसच्या १०/१२ अनधवेशिांिा ते उपनस्थत रानिले िोते. आबिी दोघ त्या
मािािे कमीच दफरलो. तरीिी पुण्याला गेलो. शसंिगडावरिी जाऊि आल्याचे चांगले आठवते.
परळी वैजिाथला गेलो िोतो. नतथे देवासमोर पैसेिी ठे वले िोते. माझ्या दृष्टीिे िा मंददराचा
कायवक्रम वेगळीच अिुभत
ू ी िोती. काश्मीरला जाऊि आलो. पण नवमाि प्रवास करायची इच्छा
रानिलीच. मुलाचा परदेशातील प्रपंच पािायला जायची इच्छा िोती पण प्रकृ ती अस्वास्थ प्रथम
पतीचे, िंतर माझे स्वतःचे, त्यामुळे जमले िािी. म्द्रीिाथ, के दारिाथ पािण्याची इच्छा जरी
अपुरी रानिली तरी िूप प्रवास झालाच. जमेल तेंव्िा मुलांिािी म्रोम्र िेत िोतो.
आपल्या िातलगांशी भांडण करावे, त्यांिा नवरोध करावा असे त्यांिा कधीच वाटले
िािी. परं तु जेव्िा आमच्या राित्या जागेचा प्रश्न आला तेव्िा ते आपण सगळे सोडू ि देऊ बिणाले
िोते. मी मात्र त्याला नवरोध के ला. जे आपल्या िक्काचे आिे. ते का सोडायचे? आपल्या
मुलांचािी िक्क त्यावर आिे िे मी त्यांिा पटवूि ददले. तसेच त्यासाठी कोटवकचेऱ्यािी कराव्या
लागल्या. त्यावेळी मी त्यांच्या सोम्त रानिले. मला चांगलंच आठवते. एकदा कोटावत त्यांिा
मारण्यासाठी ६० एक लोक काठ्या घेवूि आले िोते. ददल्लीपयांत कोटवकचेऱ्या करूि आमचे िक्क
आबिी नमळनवले. कोटावत निकाल आमच्या म्ाजूला लागल्यावरच आबिी शांत झालो. त्यांच्या
इतकीच िट्टी, नजद्दी मी आिे. सत्यासाठी आग्रिी मीिी िोतेच. त्यामुळेच िा प्रश्न मागी लागू
शकला.
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मृत्यूपत्र संदभावतिी असेच झाले. मृत्यूपत्र कशाला िवे?. त्याची गरज िसावी असे त्यांचे
मत िोते पण मला ते अमान्य िोते. मी त्यांच्या िूप पाठीस लागले त्यांच्या मृत्यूपूवी पंधरावषे
मृत्यूपत्र करवूि घेतले िोते. त्यांच्या नवरोधातील दुसरी म्ाजू कशी चुकीची आिे िे त्यांिा
पटल्यावर ते निणवय म्दलवत असत. पण त्यासाठी माझी कसोटी लागत असे.
कािी कािी मजेदार प्रसंगिी आमच्या आयुष्यात आले. पण आवड जपतांिा के लेली
कसरत कािी औरच िोती. करमणूकीची साधिे त्याकाळी फारशी िव्ितीच. वाचि
आमच्यासाठी सवावत सोपे साधि िोते. पण त्यावेळी िामगावला सिजासिजी पुस्तके नवकत
घेऊ बिटले तरी शक्य िव्िते. अभ्यासाची पुस्तके च नजथे जेमतेम उपलब्ध व्िायची, नतथे इतर
पुस्तकांची काय कथा. िामगावात त्यावेळी २-३ वाचिालये िोती. दस्तूररतिजी ग्रंथालयिी
िोते. मी नतथूििी पुस्तके आणायची. पण नतथला जो ग्रंथपाल िोता तो जरा उध्दट असाच
िोता. त्यामुळे सेवकजींिी राष्ट्रभाषा पुस्तकालय काढल्यावर नतथूिच पुस्तके आणू लागले.
नचत्रपट, िाटक िा आणिी एक करमणूकीचा पयावय िोता. पण फरशी पलीकडच्या जगाशी
फारसा संम्ंध ि आल्यािे िाटकापासूि आबिी िूप दूरच रानिलो. कधी तरी कोल्िटकर वगैरे
िाव कािावर पडायचे एवढेच. नचत्रपट म्घायला मात्र आबिी जायचो. तो प्रकार गमतीचाच.
एक ददवस अधाव नचत्रपट म्घूि यायचा. िंतर उरलेला दुसऱ्या ददवशी म्घायचा प्रघात िोता.
आमचे घरातले कामकाज आटोपल्यावर नसिेमा म्घायला जात असू. जेवढा वेळ नतथे पािता
येईल तेवढे म्घायचे. गाण्यांच्या कायवक्रमांलािी कधी गेलो िािीत.
मुलं िावारूपाला आली. सवव म्स्ताि िीट म्सले िोते. काळाच्या ओघात मरण येणारच
असते. तसे पतीचेिी निधि झाले. आयुष्याचा जोडीदार निघूि गेल्यावर जीविात निमावण
िोणारी पोकळी फार मोठी असते. ते दुःि पचवायला फार जड गेले पण ते मी सिि के लं.
माझी दोन्िी मुले त्यावेळी परदेशांत िोती. अशोकच इथे िोता. त्याच्या कडू ि सगळे व्यवनस्थत
करूि घेतले. आयुष्यातले अिेरचे पवव सुरू आिे. वाचि सुरू आिे. पण कधीतरी मिात उलट
सुलट नवचार येतातच.
पतीला िेमकी कोणती भाविा म्ांधूि ठे वत असावी? कोणते िाते त्याला आवडत
असेल? त्याला परमेश्वर बिणवूि घेणं आवडत असेल का? प्रश्नांचे चक्रव्यूि मला अडकवत
असे. म्रं झालं कु णी जयद्रथ िव्िता अनभमन्यू प्रमाणे माझा वध करायला! पत्नी, मैत्रीण,
सावली, सिी, अिुगानमिी कोण िवी आिे त्याला?
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आमच्या िात्यातिी िा नवचार अधूिमधूि मला सतावत िोते. स्त्रीला अधाांनगिी बिटले
जाते, त्यात दकतपत तर्थय आिे? पूवी तरी ते िोते कां? अधाांनगिी बिणतांिा सववच संदभावत
नतला पतीच्या जीविात, व्यनक्तमत्वात अधे स्थाि, अधे अनधकार नमळतात कां? ददले जातात
का? मला वाटते पुरूषांिी कधी ह्या संदभावत नवचारच के ला िसेल. नस्त्रयांिा असा नवचार
करायचा असतो याचे भाििी िािी ‘शब्द फक्त अथवशून्य म्ुडम्ुडा’ . मी तरी नवचारानशवाय काय
के ले? िरोिर पतीच्या आयुष्यात मित्व दकतपत नमळते? िक्क, अनधकार दूर, फक्त कतवव्यांचा
डंका वाजनवला जातो. नतच्या व्यनक्तमत्व नवकासाला स्थाि आिे? ‘चूल आनण मूल’
सांभाळू ििी पुढे येणारी पत्नी पतीला मिापासूि आवडलेली िजरे स का पडत िसावी? कािी
अपवाद वगळल्यास असा नवचार करणारी स्त्री असत िािी. सुनशिीत नस्त्रयांची संख्या वाढली
तरी ‘शोभेची म्ाहली’ िी नतची प्रनतमा कां म्दलत िािी? िरं तर माझ्या संदभावत मला
समजूि घेणारा, अधाांनगिी बिणूि माि देणारा, अनधकार देणारा, पती नमळाला िोता. माझ्या
स्वातंत्र्यलढ्ाला स्त्रीची मुक्तता करण्याचे ध्येय िोते व आिे. पण साधायचे कसे? घोडयाला
पाण्यापयांत िेता येते पाणी पाजता येत िािी िेच िरे .
आणिी सतावणारा एक शब्द आिे सावली. पत्नी पतीची सावली आिे बिणतात. सावली
कधी पुढे तर कधी मागे असते. येणाऱ्या प्रकाश स्त्रोतािुसार नतचा आकार असतो. कधी कधी तर
ती ददसेिाशीिी िोते. मध्यान्िकाळी तर पायािालीिी असते. बिणजे नतला स्वतंत्र स्थाि आिे
की िािी असा प्रश्नच निमावण िोतो. सकाळी, संध्याकाळी, दुपारी, मध्यरात्री वेगवेगळी
सावली. पतीशी असणारे अतूट िाते सावली शब्दांत अनभप्रेत आिे पण बिणूि नतिे अगस्ती
पाणी प्रमाणे ‘लोपामुद्रा’ व्िायचे का? मी भाग्यवाि, असे कु ठलेच अथविीि जीवि माझ्या
वाट्याला आले िािी. मी कधी मैत्रीण, सिी झाले. तर कधी अग्रेसर, अिुगानमिी झाले. सावली
सारिी तर मी रानिलेच, यात शंकाच िािी. एक सुरेि जीवि मला नमळाले. मी शजंकले असे
बिणते मी.
____________
.
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सच्चे कायवकते पती
झुिझुिवाला पररवारात सामानजक कायावचा संदभव िोता. िंतर सक्रीय राजकारणालािी
सुरूवात झाली. पण त्या सवाांत कतवम्गार, ध्येयनिष्ठ िोते माझे पनतराज श्रीमाि पुरूषोत्तमजी.
राजकारण, सामानजक सुधारणांत त्यांिा िूप रस िोता. मवाळ पिाचे कााँग्रेसचे ते कायवकते
िोते. म. गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, श्रीमाि जमिालालजी म्जाज, आचायव काका
कालेलकर, आचायव कृ पलािी ियांच्यासारख्या अनिल भारतीय िेतृत्वाशी त्यांची छाि ओळि
व संम्ंध िोते. त्याचप्रमाणे लोकिायक म्ापूजी अणे, वीर वामिराव जोशी, नवदभवकेसरी
नब्रजलालजी नम्याणी िे वऱ्िाडातील िेतेिी त्यांिा जवळचे समजत असत. इमािदार, निष्ठावंत
कायवकताव असूििी ते िूप प्रकाशांत येऊ शकले िािीत. कारण त्यांचा स्वभाव प्रनसध्दीपराङ्मुि
असूि कु ठे िी पुढेपुढे ि करता शांतपणे कायव करण्याचा िोता. कधी कधी लोक त्यांिा एिादे पद
स्वीकारण्यासाठी िूप आग्रि करीत. जम्रदस्तीिे कु णी पद ददलेच तर ते िाईलाजािे ते
स्वीकारत. पद स्वीकारल्यािंतर मात्र त्या पदाची जम्ाम्दारी ओळिूि आपले उत्तरदानयत्व ते
पूणवपणे पार पाडत असत.
लिाि वयापासूिच स्वातंत्र्य लढयात ते सिभागी झाले िोते. नवद्याथी दशेतच
त्यांच्यावर गांधीच्या नवचारांचा, तत्त्वज्ञािाचा पगडा िोता. त्या प्रभावािे वागणे आपले कतवव्य
ते समजत असत. इ.स. १९२० मध्ये कााँग्रेसचे िागपूर अनधवेशि िोते. गांधीजींिी स्वदेशी,
चरिा, िादी, म्निष्कार, राष्ट्रीय नशिण, निन्दू मुस्लीम ऐक्य या नवषयांवर त्यावेळी
मागवदशवि के ले िोते. आपल्या वडील म्ंधूम्रोम्र, िररप्रसादजी यांच्याम्रोम्र, ते अनधवेशिाला
गेले िोते. त्यावेळी वय िोते पंधरासोळा वषे. अनधवेशिािंतर िामगांवी आल्यािंतर आपल्या
सवव परदेशी कपडयांची त्यांिी िोळी के ली. यािंतर फक्त िादीच वापरायची असे व्रत घेतले.पुढे
आमरण त्यांिी ते पाळले. मजेची गोष्ट अशी की पुढे त्यांिी कााँग्रेसचा त्याग के ला पण िादी
वापरणे मात्र सोडले िािी. डॉ. पारसिीस यांिी या संदभावत आपले मत मांडले आिे. त्यावेळी
लिाि, अरूंद पन्ह्याची, जाडी भरडी िादी नमळत असे. नतचा स्वीकार आपल्या सवव
वापरासाठी करायला त्यांिी सुरूवात के ली.
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ते अनधवेशिाला गेले तेव्िा आठव्या वगावत त्यावेळच्या सरकारी िायस्कू लमध्ये नशकत
िोते. परं तु परतल्यावर त्यांिी पुरणमलजीच्या धमवशाळे त िुकत्याच सुरू झालेल्या रटळक
राष्ट्रीय शाळे त प्रवेश घेतला. त्यांचे मॅिीक पयांतचे नशिण नतथेच झाले. त्यािंतर त्यांिा वैद्यदकय
नशिण घ्यायची इच्छा िोती. त्यासाठी रटळक नवद्यापीठ पुण्याची मॅिीक परीिा त्यांिी उत्तीणव
के ली. इ.स. १९२४ मध्ये जुलै मनिन्यात मुंम्ईच्या िॅशिल मेडीकल कॉलेजात प्रवेश
घेतला.त्याकाळात मुंम्ईचे सुप्रनसध्द डॉ. साठे , डॉ. वैद्य िया मिानवद्यालयात अनधकारी िोते.
तसेच नशकवतिी असत. पण पुढे चारसिा मनिन्यातच कॉलेजिे नब्रटीश सरकारची ग्रॅंट
(अिुदाि) घेण्यास सुरूवात के ली. तसेच मुंम्ई नवद्यापीठाला बिणजे सरकारी नवद्यापीठाला ते
जोडले. पुरूषोत्तमजींिा ते कािी आवडले िािी. इं ग्रजांचा तो संम्ंध िकोच बिणूि कॉलेज
सोडू ि देण्याचा निणवय घेतला. त्यावेळी तेथील प्राचायव, प्राध्यापकांिी त्यांिा थांम्नवण्याचा
प्रयत्न के ला. िूप पटवूि देऊि, सोडू ि जाऊ िका बिणूि आग्रि के ला. ह्यांिी कु णाचीिी पवाव ि
करता कॉलेज सोडू ि ददले. त्यािंतर दुसरे िॅशिल बिणजे राष्ट्रीय पध्दतीिे चालणारे
मिानवद्यालय शोधण्याचा प्रयत्न के ला. पण ते ि सापडल्यािे वैद्यकीय नशिणाला रामराम
ठोकला.
पुढे नशिण तर घ्यायचे िोते पण ते स्वदेशी पध्दतीचे. बिणूि गुजराथमध्ये
अिमदाम्ादला एका मिानवद्यालयात प्रवेश घेतला. ज्याचे मिात्मा गांधी कु लपती असूि
आचायव काका कालेलकर प्राचायव िोते. त्या गुजराथ नवद्यापीठाच्या मिानवद्यालयातूि चार
वषावत त्यांिी आटवस् चा अभ्यासक्रम पूणव करूि म्ी. ए. ची पदवी नमळनवली. म्ी.ए. ऑिसव इ.स.
१९२७ ला ते झाले.
माणसाला एिाद्या गोष्टीची ओढ वाटू लागली की दकतीिी कामे मागे असली तरी तो
त्यातूि आपली आस पूणव करतोच. पुरूषोत्तमजीच्या म्ाम्तीतिी असेच घडले. त्यांिा
समाजसेवेचे मित्त्व इतके पटले िोते की, अिमदाम्ादला नशकत असतांिाच बिणजे १९२७
मध्येच गुजराथेत िूप पाउस पडला. इतका की ओला दुष्काळच, जणू आकाश फु टले, अि्
पृर्थवीवर कोसळले. ह्या अनतवृष्टीिे गुजराथेत िािाःकार झाला. अिेक घरांची छपरे उडाली.
िूप घरे कोसळली. अिेक गावे पूरात वाहूि गेली. जिावरे , अन्न, कापड, औषधे सारे
पावसाच्या थैमािात मातीमोल झाले. सववत्र, नजकडे म्घावे नतकडे पाणीच पाणी झाले िोते.
आपले प्राण वाचनवण्यासाठी लोक झाडांवर चढले. घरांच्या छतांवर चढू ि म्सले. उं च
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टेकड्यांवर आश्रय घेतला. नजथे नतथे शक्य िोते नतथे नतथे लोकांिी पोिोचण्याचा प्रयत्न के ला.
दोि दोि ददवस थंडी, वारा, पाउस यांिा तोंड देत लोक उपाशी-तापाशी, अन्नपाण्यानविा
म्सूि रानिले. प्राण वाचनवण्याची त्यांची धडपड सुरू िोती. निसगवच कोपला िोता. अिेक
गावांिा जोडणारे रे ल्वेचे रूळ पाण्यािाली आले. वाहूि गेले िोते. दकत्येक फलाांगापयांत अशी
भयंकर नस्थती िोती. आगगाडया धावणे थांम्ले िोते. म्ैलगाडीच्या रस्त्यांवर नचिलच नचिल
आनण पाणीच पाणी झाले िोते. गावांगावांतूि गायी, बिशी, गाढवे मेली िोती. त्यांची प्रेते
सडू ि सववत्र दुगांधी सुटली िोती. लोकांचे अन्नसाठे वाहूि गेले िोते. ि वानिलेले सडू ि गेले िोते.
भुकेिे सारे च म्ेजार झाले िोते. अशा भयाण पररनस्थतीत गुजराथ नवद्यापीठातील प्राध्यापक व
नवद्याथ्रयांिी गावागावाची सफाई करूि लोकांिा सुिरूप म्ािेर काढू ि अन्न पुरनवण्याची
जम्ाम्दारी स्वीकारली. त्या नवद्याथाांत पुरूषोत्तमजीिी एक कायवकते िोते. आपल्या
सिकाऱ्यांच्या मदतीिे त्यांिी रस्ते स्वच्छ के ले. लोकांची अन्न, वस्त्र, निवासाची सोय के ली.
यावेळी सरदार वल्लभभाई पटेल गुजराथ प्रांत कााँग्रेस कमेटीचे अध्यि िोते. त्यांच्या िेतृत्व
आनण मागवदशविािाली दुष्काळ सिायता सनमती निमावण करूि सेवाकायव जोमािे सुरू िोते.
पुरूषोत्तमजी त्यातिी सभासद िोतेच. देिभाि नवसरूि त्यांचे कायव सुरूच िोते.
पुढे इ.स. १९२७ मध्येच इं ग्लंडवरूि सात गोऱ्या सािेम्ांचे एक नशष्टमंडळ भारतात
आले. सायमि त्यांचे प्रमुि िोते. निन्दुस्थािला सुधारणा म्िाल करायचा म्िाणा करीत आपली
गुलामीची म्ंधिे आणिी पक्की करण्याचा त्यांचा उद्देश िोता. त्यांच्या नवरोधात देशभर
सत्याग्रि झाले. मोठमोठ्या नमरवणूका काढीत लोकांिी त्यांचा निषेध के ला. अिमदाम्ाद शिर
आनण गुजराथ नवद्यापीठाच्या वतीिे एक िूप मोठा निषेध मोचाव काढण्यात आला. त्या
मोच्यावचे िेतृत्व िातात राष्ट्रीय झेंडा धरूि ह्यांिी के ले. नमरवणूकीत सवावत समोर ते चालत
िोते.
काळ वेगािे चालला िोता. स्वातंत्र्यलढािी वाढत िोता. म्ारडोलीचा सत्याग्रि झाला.
इं ग्रज सरकारिे म्ारडोली तालूक्यातील शेतकऱ्यांवर २२ टक्के मिसूलकर वाढनवला. या
अन्यायानवरूध्द शेतकऱ्यांिी नचडू ि ठरनवले की, कर भरणा करणार िािी. सरदार पटेलांिी िा
सत्याग्रि करणाचे आवािि के ले. इ.स. १९२८ माचव मनिन्यात सत्याग्रिाचा निणवय झाला.
एनप्रल मनिन्यात सत्याग्रिाचा शंि फुं कला. िा सत्याग्रि िाणूि पाडण्यासाठी सरकारिे
शेतकऱ्यांवर िूप अन्याय के ले. त्यांची शेती, शेतीची अवजारे , त्यांच्या इस्टेटी, जिावरे , गुरेढोरे
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जप्त करूि त्यांची िरावशी के ली. एवढेच िािीतर शेतकऱ्यांची िाडे मोडतील अशाप्रकारे
त्यांच्यावर िल्ला के ला. अत्यंत क्रूरपणे िी मारिाण झाली त्यानवरूध्द म्ोलणाऱ्यांिा, सरकार
नवरोधात प्रचार करणाऱ्यांिा अटक करण्यात आली. जर तुबिी माघार घेतली िािी तर तुबिाला
म्ंदक
ु ीच्या गोळयांिी उडवूि देऊ अशा धमक्यािी ददल्या गेल्या. पण िा दकसािांिी त्यांिा
भीक घातली िा सरकार नवरोधात प्रचारकायव करणाऱ्यांिी नतकडे लि ददले. जवळ जवळ
पांच-सिा मनििे सत्याग्रि सुरू िोता. शेवटी सरकारला या करवाढी नवरोधािे माघार घ्यावी
लागली. सरदार पटेल, ज्यांिी ह्या लढयाचे िेतृत्व के ले, त्यांच्याशी ति करावा लागला. ह्या
संपात शेतकऱ्यांची म्ाजू मांडण्याचे प्रचारकायव निर्भवडपणे पुरूषोत्तमजींिीच के ले. सवावनधक
रठकाणी तेच पोिोचत िोते. सत्याग्रिाच्या िामगांवला म्ातबया पोिोचत िोत्या. त्या ऐकू ि
त्यांची आई काळजीत पडली िोती. मुलांची शचंता त्यांिा वाटत िोती. ह्या सत्याग्रि दरबयाि
त्या म्ारडोलीला जावूि आपल्या मुलाला व सरदार पटेलांिा २-३ वेळा भेटल्या िोत्या. पण
पुरूषोत्तमजींिी आपले कायव कशाचीिी पवाव ि करता सुरूच ठे वले िोते. आपली म्ी. ए. ची
परीिा झाल्यािंतरच त्यांिी या सत्याग्रिांत भाग घेतला िोता. इ. स. १९२८ च्या सप्टेंम्र
मनिन्यात म्ारडोली सत्याग्रि थांम्ला. त्यािंतर ते िामगावी परतले.
त्या ददवसात िामगांवला पत्रीसरकार आनण निन्दूमिासभावाल्यांचा पगडा िोता.
जितेची त्यांिा साथ नमळू लागली िोती. कााँग्रेसचे कायव संथावले िोते. कु णीिी मोठा प्रचारक
ककं वा कायवकताव उरलेला िव्िता. पुन्िा एकदा कााँग्रेसचे कायव सुरू करणे कठीण गोष्ट िोती. या
पाश्ववभूमीवर िामगांवला परत कााँग्रेस उभी करण्याचे काम पुरूषोत्तमजींिी करण्याचे ठरनवले.
तेव्िा राष्ट्रीय शाळे तील कािी नशिकांिा िाताशी घेऊि कामाला सुरूवात के ली. शिंदसेवादल,
कााँग्रेस प्रचार सनमती, युवादल ह्यांची निर्मवती त्यांिी के ली. कॉंग्रेसचे ध्येय धोरण, नवचार
ह्यांचे प्रचार प्रसारकायव त्यांिी सुरू के ले.
इ.स. १९३४ मध्ये नम्िार मध्ये प्रलयकारक भूकंप झाला. त्यात िजारो लोक म्ेघर
झाले. त्यांिा मदत करण्याचे आवािि देशातील मोठ्या लोकांिी के ले. त्यासाठी फं ड गोळा
करण्याचे ठरले. पुरूषोत्तमजींच्या िेतृत्वािाली एक चांगली रक्कम फं डात पाठनवण्यासाठी जमा
झाली. तसेच जुिे िवे कपडयांचे गठ्ठेदने िल नतकडे रवािा करण्यात आले. अत्यंत पध्दतशीर,
जम्ाम्दारीिे िे काम त्यांिी पूणवत्वाला िेले िोते.
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इ.स. १९३६मध्ये सीतादेवीशी नववाि झाला. एक देशभक्त घराण्यांतील मुलगी, एका
प्रनसध्द उद्योगपती घराण्यातील मुलगी बिणूि िा नववाि झाला िव्िता तर एक सुनशनित,
देशप्रेमी स्वातंत्र्यलढयात सिभागी झालेली मुलगी बिणूि िा नववाि झाला िोता. एिाद्या
उत्तम गृनिणींजवळ जे गुण आवश्यक असतात ते तर नतच्याजवळ िोतेच पण त्यानशवाय नतचा
स्वभाविी मित्त्वाचा िोता. सािरपुड्याला मिात्माजी उपनस्थत िोते. त्यांिी पुरूषोत्तमजींिा
आशीवावद ददला िोता, ‘पुरूषोत्तम िावाप्रमाणेच आपण आयुष्य घडवाल अशी आशा मी
करतो, तसे िोईल असा आशीवावदिी देतो’. सगळे कािी काल घडल्याप्रमाणे डोळयापुढे येते
आिे.
िामगांवातील कािी वास्तूंिा त्यांचा स्वतःचा इनतिास आिे. राष्ट्रीय शाळा त्यातील
एक. ‘रटळक राष्ट्रीय नवद्यालय’ असे नतचे पूणव िांव. माझ्या दृष्टीिे तर नतला िूपच मित्त्व आिे.
कारण माझ्या पनतराजांच्या व्यक्तीमत्वाला नतथे आकार नमळाला. शाळे चा पररचय झाला,
त्यांच्याशी संम्ंधिी जुळले. जे आजवर मी जपले आिेत. त्याला कारणीभूत तेच आिेत. एकतर
ते त्या शाळे तच नशकले आनण दुसरे बिणजे शाळे ची सुरूवात आमच्याच जागेत बिणजे
‘पुरणमल धमवशाळें त’ झाली. ‘पुरणमल धमवशाळा’ बिणजे ‘राष्ट्रधमावची पाठशाळा’ असे बिटले
तर चुकीचे ठरणार िािी. िामगावातील अिेक चांगल्या सामानजक कायव करणाऱ्या संस्थांिी
प्रारं भी निचाच आधार घेतला िोता. पुढे राष्ट्रीय शाळे ला जागा नमळाली. नतथे एक कलापूणव
वास्तू उभी झाली. पंधे गुरूजींसारिा देशभक्त, नवद्वाि, कलामिषी इथे रािायला आला.
आयुष्याच्या अिेरपयांत व्रतस्थ आयुष्य जगत रानिले. आपल्याजवळचे सारे भरभरूि समाजाला
देतच रानिले.
गुरूजींच्या कल्पिेतूि वास्तू साकारली. श्रमदािातूि ती उभी रानिली. नतथली मोठी
नवनिर, नतथले प्रशस्त सभागृि, सुरेि कलापूणव म्ाह्यरूप सारे च देिणे, मिोिारी आिे. राष्ट्रीय
नवचारसरणीतूि उभा रानिलेला िा प्रकल्पच िोय. मोकळी मोठी जागा, म्ाग, शेती सारे च
िवेिवेस.े मोकळया िवेत मिसोक्त अिुभवणे बिणजे आिंदाची पववणीच बिणािा! निवासी
शाळे तील नवद्याथी राष्ट्रीय नवचारांिी भारलेले िोते. प्रत्यि मिात्माजी जरी तेथे िव्िते तरी
त्यांची नवचारसरणी नतथे िांदत िोती.
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रटळक राष्ट्रीय नवद्यालय, िामगांव
स्वातंत्र्य चळवळीचे के न्द्र ती शाळा म्िली िोती. मुख्याध्यापक िोते पुरवार गुरूजी.
नवठ्ठल गोपाल कोरडे, पंधे गुरूजी, मिोिरपंत ददवाण, आर.एि. देशपांड,े पंढरीिाथ अंम्ल
ु कर,
वामिराव पत्की, परांजपे, अनग्निोत्री आदी तेथे नशिक िोते. मिानवद्यालयात नशकणारे ,
असिकार चळवळीतील सक्रीय कायवकते िोते. सगळे जण, कॉलेजवर म्निष्कार टाकू ि िवी
तरूण कायवकत्यांची फळी निमावण करण्यात गुंग झाले िोते.
मिात्माजींच्या िेतृत्वािालील असिकार, सनविय कायदेभंग, वैयनक्तक सत्याग्रि,
१९४२ ची ‘चलेजाव’ चळवळ ह्यांचे कें द्रस्थाि राष्ट्रीय शाळा म्िली िोती. जगांतील
निरनिराळया देशांतील स्वातंत्र्य लढ्ाचा इनतिास इथे नशकनवला जाई. आश्रमशाळा
पध्दतीची िी शाळा िोती. मुलांसाठी वसतीगृि िोते. मुले नतथे असतांिा त्यांिा िादी,
सूतकताई , मिात्माजींचे रचिात्मक कायव ह्यांचे म्ाळकडू इथल्या नशिकांिी पाजले. माझे पती
इथेच तयार झाले. शपंड िोताच, पण त्याला आकार व गती इथे नमळाली. चळवळीत सिभाग
असायचाच, िळू िळू ते िेतृत्विी करू लागले. आपल्यावर सोपवलेली जम्ाम्दारी ते निष्ठेिे व
कु शलतेिे पार पाडू लागले. राष्ट्रीय शाळे चे नशिक आनण नवद्याथीिी त्यांच्या या कायाविे इं ग्रज
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सरकारच्या रोषास कारणीभूत ठरली. तुरूंगवासिी अिेकांिा भोगावा लागला. अिेकवेळा िी
शाळा म्ंद पाडण्याचा प्रयत्न झाला. पण शाळे तील नशिकवगव आनण िागररकांिी तसे िोऊ ददले
िािी. राष्ट्रीय स्वरूपाची िी शाळा त्यांिी निष्ठेिे जपली.
कायदेभंगाच्या चळवळीचा उल्लेि मी करायलाच िवा. १९२९ च्या लािोर येथील
अनिल भारतीय कााँग्रेसच्या अनधवेशिांत संपूणव स्वातंत्र्याचा ठराव पारीत झाला िोता. दोि
वषाांची मुदत इं ग्रज सरकारला त्या संदभावत लेिी स्वरूपात कळनवली िोती. परं तु त्याला त्यांिी
कोणतीिी ककं मत ददली िािी. तरी देश मात्र ह्या नवचारािे ढवळू ि निघाला िोता. वैध,
घटिात्मक मागाविे, अजव, नविंत्या करूििी, निवेदिे देऊििी सरकार म्धत िािी िे पाहूि आता
संघषव अटळ आिे िे सत्याग्रिींच्या लिात आले. के वळ वसाितीचा दजाव ककं वा वसाितीचे
स्वराज्यिी ते द्यायला तयार िव्िते. तिमिधिािे नझजण्यास, प्राणापवण करण्यास जागृत
झालेली िवी नपढी तयार झाली िोती. त्यामुळे १९३० मध्ये ‘एका वषावत स्वराज्य’ िी घोषणा
गांधींिी के ली. म्ुलडाणा नजल्ह्यांतिी तशी तयारी सुरू झाली. २६ जािे. १९३० ला पनिला
स्वातंत्र्यददि देशभर कााँग्रेसच्या आदेशािुसार पाळला गेला. रठकरठकाणी झेंडावंदि झाले.
जािीर सभािी झाल्या.
िामगांवातिी िा उपक्रम राम्नवण्यांत आला. रटळक मैदािावर डॉ. पारसिीसांच्या
अध्यितेिाली सभा झाली. त्यात पुरूषोत्तमजी झुिझुिवाला ह्यांचेिी भाषण झाले. त्यांिी
संपूणव स्वातंत्र्याची प्रनतज्ञा सभेला ददली. त्यावर सरकारिे दडपशािीचे धोरण स्वीकारले.
लोकांवर लाठीमार, गोळीम्ार करण्यांत आला. ‘ह्या चळवळीत भाग घ्याल तर त्यांचे भयंकर
पररणाम भोगावे लागतील’ अशा धमक्यािी सरकारिे ददल्या. सवव कायवकत्याांिा अन्याय,
अत्याचारांची पूणव कल्पिा िोतीच. धमक्यांिा भीक ि घालता त्यांिी आपले कायव चालूच
ठे वले.
िामगांवात सरकारी िायस्कू लवर नतरं गा, राष्ट्रीय झेंडा फडकनवण्यांचा कायवक्रम दवंडी
नपटू ि जािीर करण्यात आला. त्या ददवशी िामगांवातील िागररक मोठया प्रमाणांत
शाळे भोवती गोळा झाले िोते. नवद्याथी नतरं गा िाती घेवूि शाळे च्या इमारतीवर चढण्याचा
प्रयत्न करू लागले. ‘भारत माता की जय’, ‘मिात्मा गांधी की जय’ अशा घोषणा ददल्या जात
िोत्या. नवद्याथाांिा अटक करण्यास पोलीस सरसावले. तेव्िा त्यांच्यावर नवद्याथाांिी दगडफे क
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के ली. झाले! आगीत तेल पडले! प्रसंग मोठा कठीण आला. पण पन्नालालजी व्यास व डॉ.
पारसिीस ह्यांिी सवाांिा शांत के ले. त्या ददवशी तर इमारतीवर झेंडे फडकावता आले िािीत.
परं तु दुसऱ्या ददवशी मात्र नवद्याथी झेंडा निशात घेऊि आले अि् फडकावले झेंडे इमारतीवर.
‘ििी रििी, ििी रििी जालीम सरकार ििी रििी’ अशी घोषवाक्ये प्रचार सभातूि
ददली जाऊ लागली. प्रचारासाठी प्रभातफे ऱ्या, सायंफेऱ्या काढल्या जाऊ लागल्या. मी देिील
त्यात निरीरीिे सामील िोत असे. ‘नवजयी नवश्वनतरं गा प्यारा’, ‘भारत देश िमारा’,
‘वंदम
े ातरम्’ अशी गीते सामुदानयक रीतीिे गात रस्त्यािे आबिी जात असू. ह्या प्रचारात
दकशोरवयीि मुला मुलींचा भरणा अनधक असे. मी मािेरी असतांिा त्यात िूप काम के ले
िोतेच. ह्या मुलांिा ‘वािर सेिा’ असे बिटले जाई, कायदेभंग लढ्ाला मदत करणे, झेंडे
फडकावणे, जिजागरण करणे, सरकारी िोकरशािी नवरोधात प्रचार करूि जितेच्या मिांत
त्यांच्या म्द्दल असलेली भीती कमी करणे अशी कामे या माध्यमातूि झाली. िा सगळा प्रचार
अशिंसात्मक िोता. ज्याला जसे सुचले तसे कायव िेटािे पुढे िेण्याचा प्रयत्न िोई. ‘दवंडी व
पोवाडे’ ह्यांच्या माध्यमातूििी प्रचारकायावला गती ददली गेली. जेवणाचे ताट आनण
रस्त्यावरचा दगड यांच्या सिायािे दवंडी नपटली जायची. सरकारला निषेध करायचा, परं तु
कु ठल्यािी प्रकारचा त्यांच्या कारवाईला नवरोध करायचा िािी. आपण जे कािी सरकार
नवरोधी कायव के ले ते पकडल्या गेल्यावर कम्ूल करायचे असा सगळा प्रकार असे. मला आठवतं,
िामगावला एक िरसू दवंडीवाला िोता. तो फार सुरेि दवंडी नपटायचा. तर अकोल्याचे
राष्ट्रीय शािीर गोपालकृ ष्ण सोळकर आनण डोंगरे बिणूि िोते. त्यांिी पोवाडे रचले व गायलेिी.
लोकमत तयार करण्यांची त्यांची भूनमका िूप यशस्वी झाली िोती. माझे पती ह्या सवाांम्रोम्र
कायव करीत िोतेच पण या नशवाय त्यांिी आणिीिी स्वतंत्र काम के ले. त्यांिी १९२९मध्ये
‘शिंदसेवादल’ या िावाची सेवाभावी तरूणांची राष्ट्रीय कायव करणारी संघटिा तयार के ली.
राष्ट्रीय शाळे तील अनधकानधक नवद्याथी त्यात िोते. राष्ट्रीय शाळे तूि मॅिीकची परीिा पास
करणाऱ्या पनिल्या चमूतील िी मुले िोती. पुढे मिानवद्यालयीि नशिणासाठी ते अिमदाम्ादला
गेले. िे कायव िी त्याची पाश्ववभूमी आिे.
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प्रत्यि सत्याग्रिाला सुरूवात दांडी येथे नमठाचा कायदा मोडू ि झाली. १२ माचव १९३०
ला सुरूवात के ली. म्ेकायदेशीर मीठ तयार करणे, मीठ म्ािेरूि आणूि नवकणे, नपके ठटंग करणे,
दारूची दुकािे, परदेशी मालाची दुकािे यासमोर उभे राहूि िारे देणे, नवक्री म्ंद पाडणे, दररोज
सूतकताई करणे, सरकारी नशिण संस्थांवर म्निष्कार टाकणे, सरकारी िोकऱ्या, वकीली
सोडणे, कोटाववर म्निष्कार टाकणे. जातीजातींत ऐक्य निमावण करणे असे कामाचे स्वरूप िोते.
६ एप्रील १९३० ला मोचाव दांडीला पोिोचला. गांधी आनण सिकारी नमळू ि अवैध मीठ तयार
करूि कायदा मोडला. देशांत चळवळीला सुरूवात झाली. चळवळ बिणजे युध्दच िोते.
म्ुलडाणा नजल्ह्यांत त्यासाठी एक युध्द सनमती स्थापि करण्यात आली. त्या सनमतीचे अध्यि
िोते डॉ. पारसिीस, सनचव िोते नव. गो. कोरडे. अंम्ुलकर आनण झुिझुिवाला सदस्य िोते.
त्यापैकी झुिझुिवाला यांिा म्ाडोली सत्याग्रिाचा अिुभव िोता. सत्याग्रिींची िोंदणी सुरू
झाली. प्रचार कायविी जोमात सुरू झाले. त्याचवेळी वऱ्िाडांत लोकिायक म्ापूजी अणे यांिी
जंगल सत्याग्रिाला सुरूवात के ली.
दांडी सत्याग्रिािंतर मिात्माजींिी धारसिा येथील नमठागारावर िल्ला करूि मीठ
लुटण्याचा कायवक्रम ठरनवला. धारसिा येथे िूप मोठी जोनिम िोती. वऱ्िाडचे त्यावेळी
असणारे सरकारी अनधकारी आनण मुंम्ईतील अनधकारी यांचे धोरणांत फरक िोता, ते अनधक
कडक िोते. नमठागारावर सशस्त्र पोलीस पिारा िोता. सत्याग्रिी नतथपयांत पोिचू ियेत बिणूि
प्रयत्न जारी िोते. यातूि मागव काढीत सत्याग्रिी पोिोचलेच तर त्यांच्यावर लाठीिल्ला िोई.
इतक्या निदवयपणे िल्ला िोई की, सत्याग्रिींचे डोके फु टे, िातपाय मोडत. सशस्त्र पोलीस अि्
निःशस्त्र सत्याग्रिी असा लढा िोता. त्यावेळी अमेररके चा नमलर िावाचा वाताविर तेथे िजर
िोता. त्यािे प्रत्यि पानिलेली िकीकत नलहूि ठे वली आिे. नतचा तजुवमा कािीसा असा िोतानमलर नलनितो, ‘‘सत्याग्रिींची तुकडी पुढे येताच लोिंडी टोके म्सनवलेल्या लाठ्या
सरसावूि पोलीस त्यांच्यावर तुटूि पडत. एकािी सत्याग्रिी वीरािे त्याला प्रनतकार के ला िािी.
इतके च िव्िे तर मार चुकनवण्याचािी प्रयत्न के ला िािी. सत्याग्रिींच्या डोक्यावर, अंगावर
झालेले लाठयांचे प्रिार स्पष्टपणे ऐकू येत. मार िाऊि ते रक्तम्ंम्ाळ िोऊि ते िाली पडत.
मुडद्याप्रमाणे निपनचत पडलेल्या सत्याग्रिीची जागा लगेच दुसरी तुकडी घेत असे. म्ैठ्या
सत्याग्रिींच्या पोटावर, छातीवर, िाजूक जागी म्ुटांच्या लाथांिी म्डनवत असत. निपनचत
Page 47 of 118

पडलेल्या सत्याग्रिींिा गुरांसारिे फरपटत िेवूि म्ािेर फे कू ि देण्यात येई’‘ िा वृत्तांत नमलरिे
अमेररकि वृत्तपत्रांत प्रनसध्द के ला िोता. िंतर निन्दुस्थािातील म्ऱ्याच वृत्तपत्रांतिी तो प्रनसध्द
झाला िोता.
वरील वृत्तांत वाचूि, ऐकू ि तर धारासिा येथे जाण्यासाठी सत्याग्रिी उतावीळ झाले
िव्िे,त्यांची त्यासाठी अिमिनमकाच सुरू झाली. धारासिा येथे जाण्यासाठी म्ुलडाणा
नजल्ियांतूििी सत्याग्रिींची तुकडी तयार झाली. त्यात झुिझुिवालांचािी समावेश िोता.
िामगावातील चार जण त्यात िोते. इतर नतघे अंम्ुलकर, पत्की, शेषराव देशमुि िोते. सवव
सत्याग्रिी रे ल्वेिे निघालेिी. परं तु धारासिापयांत ते पोिचू शकले िािीत. त्यांिा भुसावळ
स्टेशिवरच अटक करण्यात आली. त्यांिा कोटावत िेऊि तीि ते सिा मनिन्यांची सजािी झाली.
िा कठोर कारावास येरवडा, नवसापूर तुरूंगात त्यांिा भोगायचा िोता. माझ्या पतींिािी सिा
मनिन्यांचा कारावास झाला.
याचवेळी म्ुलडाणा नजल्ह्यातील जंगल सत्याग्रििी सांगायलाच िवा. कारण त्यातूि
माझ्या पतीच्या व्यनक्तमत्त्वाचा आणिी एक पैलू ददसूि येतो. म्ुलडाणा नजल्ह्यांतील जेष्ठ िेते
डॉ. पारसिीसांिी यावेळी िेतृत्व के ले िोते. रटळक मैदािावर या संदभावत एक सभा घेतली
गेली. सभेत अिेकांिी आपले नवचार प्रगट के ले. परं तु माझे पती, अंम्ुलकर, कोरडे गुरूजी,
परांजपे गुरूजी यांची व्याख्यािे फार प्रभावी झाली. लोकांिी सत्याग्रिींचे पुष्पिार घालूि
सत्कार के ले. त्यािंतर नमरवणूकीिे सगळे जिुिाच्या जंगलात गेल.े िरे तर तेथे प्रवेश करण्यांस
पूवीच म्ंदी घालण्यात आली िोती. पण सत्याग्रिी म्ंदी मोडू ि विात नशरले. सवावस अटक
करण्यात आली. िामगांवच्या एस.डी.ओ. कोटावत उभे करूि प्रत्येकी सिा मनिन्यांचा कारावास
ठोठावला गेला. झुिझुिवाला त्यात िोते. जिाल, उत्तेजक वक्तव्यासाठी त्यांचे िाव सववतोमुिी
झाले.
नमठाचा सत्याग्रि व जंगल सत्याग्रिािंतर आणिी एक वेगळया प्रकारचा सत्याग्रि िोऊ
लागला. तो बिणजे, ‘जप्त वाङ्मयाचे जािीर वाचि सत्याग्रि’. १० मे १९३० पासूि िा
सत्याग्रि नजल्ह्यात सुरू झाला. सववत्र एकसूत्रता यावी आनण जप्त वाङ्मय सवाांिा उपलब्ध व्िावे
बिणूि त्या पुस्तकांतील कांिी मित्त्वाचे उतारे सायक्लोस्टाईल करूि पुरनवण्यांत आले.
झुिझुिवालांचा शप्रंटींग प्रेस िोता. त्यात िे काम िोई. पुढे पती तुरूंगात असतांिा मी िे काम
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के ले आिे. इं ग्रजी, मराठी, निन्दी, उदूव असे चारिी भाषांतील वाङ्मय त्यात असे. डॉ. सॅंडरलॅन्ड
यांचे ‘इं नडया इि म्ॉन्डेज’, काकोरी कटातील शिीद कल्पिा दत्त यांच्या पुस्तकातील,
नवष्णूशास्त्री नचपळू णकरांच्या ‘आपल्या देशांतील सद्यनस्थती’ मधील िे उतारे असत. ‘भारत
जििी तेरी जय िो’, िे गाणे ‘वंदम
े ातरम्’ इत्यादी गीतांचािी त्यात समावेश िोता.
िा सगळ्या सत्याग्रि िोत असतांिा एक अत्यंत दुदव
े ी आनण दुःिद घटिा घडली, ज्याचे
माझ्या पतींिा अनतशय दुःि झाले. नजल्ह्याचे एक कायवकते अॅड. नसध्देश्वर गोरे यांचा वीट
लागूि मृत्यू झाला. िवयुवक दलाचे िेतृत्व करूि निरीरीिे भाग घेणे त्यांचे सुरूच िोते.
अटकसत्र चालूच असे. ियावेळी त्यांिा एक वषावची सजा झाली. नवदभावतील सवव तुरूंग तुडूम्
ं
भरल्यािे सत्याग्रिींिा इतरत्र पाठनवण्यांत येई. सि१९३०-३२ च्या दरबयाि नवदभावतले
सगळे च तुरूंग गच्च भरले िोते. म्ुलडाणा नजल्ह्यातील तुरूंग सुध्दा नजल्ह्यातील सत्याग्रिींसाठी
अपुरे पडत िोते. बिणूि त्यांिा अकोला, अमरावती, जम्लपूर येथे पाठनवले जाई. तुरूंगवास
अत्यंत भयािक िोता. तुरूंगानधकारी राजकीय कै द्यांिा गुलामासारिी वागणूक देत असत.
छळाची तर पररसीमाच झाली िोती. ज्यांिी कधी घरातले साधे काम के ले िािी त्यांच्याकडू ि
नशिा बिणूि ददलेली कामे पूणव िोणे कठीणच िोते. प्रातःनवधीपासूि सुरू िोणारे जीवि
दकळसवाणे वाटावे असे िोते. प्रत्येक कै द्याला लोिंडाचे पसरट भांडे नमळे . सवव अन्न त्यात काळे
पडे. सगळ्याच गोष्टीकरता त्याचाच वापर करायचा असे. जोडीिे प्रातःनवधीला जावूि
आल्यािंतर ज्वारीची पेज ककं वा िरभऱ्याच्या घुगऱ्या न्यािारीसाठी नमळे . त्यािंतर नगट्टी
फोडणे ककं वा दळण असे काम नमळे . ते पूणव िोणे अशक्यच असे. सािनजकच नशिा आनण
उपाशी ठे वणे ओघािेच येई. सगळे च मुद्दाम अपमाि करण्यांच्या िेतूिे के ले जाई. जिावरे िी
तोंड लावणार िािीत असे िायला समोर येई. भाजीत कचरा, काड्या, अळ्या असत. न्यातिी
अळ्या, पोरदकडे, िडे असत. अधे कच्चे जाडे भरडे ते अन्न घशातूि नगळणे तर दूरच, म्घावेसे
सुध्दा वाटत िसे. तुरूंगाची तपासणी करण्यांसाठी ‘सरकार ?’ असा हकू म देवूि सवव कै द्यांिा
एका ओळीत उभे करीत. आरोग्य तपासणीच्या वेळी ‘मसोडा ?’ अशी आज्ञा ददली जाई.
त्यावेळी ओठ िाली ओढू ि जीभ म्ािेर काढू ि तासि् तास उभे करीत. ह्या अन्यायानवरूध्द
सत्याग्रि अकोला, अमरावती, जम्लपूर येथील सत्याग्रिींिी के ला. त्यात म्ुलडाणा नजल्ियातील
राजकै दी आघाडीवर िोते.

जम्लपूरच्या तुरूंगात राहूि सत्याग्रिींिी आपले कायव सुरूच ठे वले
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िोते. प्रत्येक म्राकीत जोडीिे कै दी ठे वले जात. त्यालाच प्रथम नवरोध करण्यांत आला. १९४२
च्या लढयात िा प्रकार घडला िोता. त्यामुळे थोडा फार जरी झाला तरी सत्याग्रिींिा तो मान्य
िव्िता. िेते मंडळी ज्या तुरूंगात असत तेथे अभ्यास वगव घेवूि राजकीय नशिण ददले जाई.
जम्लपूर तुरूंगातिी असे वगव झुिझुिवालांिा अिुभवायला नमळाले.
या सगळ्यांिा ि घाम्रता आपला लढा त्यांिी कायम सुरू ठे वला. िरे तर ह्या
सगळ्यांमुळे त्यांची प्रकृ ती नम्घडत िोती. दबयासारिे दुिणे पाठीमागे लागले िोते.
देश स्वतंत्र झाल्यािंतर स्वतंत्र नवदभव आंदोलिाच्या वेळी आपल्या तत्वासाठी आबिी
कॉंग्रेसच्या सदस्यत्वाचािी राजीिामा ददला. परं तु नवचारांशी तडजोड कधीच के ली िािी.
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स्वातंत्र्य लढा आनण मी
देशाचे पारतंत्र्य, ते घालवण्यासाठी प्रयत्न करणे आपले कतवव्य िे मािेरी असतांिाच
नशकले िोते. माझ्या म्ालपणी वधाव धगधगते यज्ञकुं ड झाले िोते. गांधीच्या सिवासािे कामाला
गती आनण संगती नमळत गेली. वयाच्या दिाव्या वषावपासूिच स्वातंत्र्याच्या लढयात सिभागी
िोण्याची संधी नमळाली. माझा िारीचा वाटा असला तरी तो आिे याचा मला िूप अनभमाि
वाटतो. इ.स. १९३० मध्ये नमठाचा सत्याग्रि गांधींिी पुकारला. वध्यावत ‘वािरसेिा’ कााँग्रेसिे
स्थापि के ली िोती. त्यात मी सामील झाले. प्रभातफे रीला, सायंफेरीला जात असे. त्यावेळी
वंदम
े ातरम्, भारत माता की जय, जयनिन्द वगैरे िारे देऊि वधाव शिरात आबिी दफरत असू.
वाटेिे जातांिा लोक कौतुकािे आमच्याकडे म्घत असत. िादी प्रसारासाठीिी फे री काढली
जायची. त्यात भाग घेत असे. नवदेशी कापडांच्या दुकािांसमोर नपके ठटंगिी करत असू. दारूच्या
गुत्त्यासमोर िारे म्ाजी करण्यातिी मी सामील असायची. ‘नमठाचा सत्याग्रि’ नवदभावत वेगळया
प्रकारे के ला गेला. लोकिायक म्ापूजी अणेंच्या िेतृत्व, मागवदशविािाली जंगल सत्याग्रि झाला.
त्यातिी भाग घेतल्याचे आठवते. आबिी वयािे लिाि असल्यािे नब्रटीश सैनिक आबिाला अटक
करूि गांवापासूि लांम् सोडू ि देत असत. तेथूि पायी परतावे लागे. पण त्याचा त्रास कधी
वाटलाच िािी. उलट आपण कािीतरी नवशेष के ले असा नवचार मिात पक्का िोवूि छाती
अनभमािािे फु लूि यायची. स्वातंत्र्यलढा मिात अशा प्रकारे कायम घर करूि म्सला िोता.
गांधी सेवाग्रामला आल्यािंतर या सगळयांच कायावला गती आली. वधाव लढयाचे के न्द्र
म्िले. थोरामोठ्यांची येजा वाढली. आमच्यािी घरी त्यांची उठम्स व्िायला लागली. या
वातावरणािे मिे भारली जात िोतीच. त्यात भर पडली आमच्या शाळे तील वातावरणाची.
मनिलाश्रमिी शाळा राष्ट्रीय म्ाणा जपण्याचा संदश
े देणारी, िवी नपढी, िवा नवचार
रूजनवण्याचा प्रयत्न करणारी िोती. त्यामुळे नतथे शालेय नशिण घेताघेताच चरिा चालनवणे,
सूत कातणे, कापड नवणणे यांचे नशिण तर नमळालेच, िया नशवाय ग्रामोद्योगांचे नशिणिी
नमळाले. त्या त्या भागांतील नपके , वातावरण लिात घेवूि, त्याला के न्द्रस्थािी ठे वूि एकाच
वेळी नशिण आनण पोटापाण्याची व्यवस्था करणारे म्ुनियादी नशिण नमळाले. त्याचे दोि
फायदे झाले. एक बिणजे श्रमप्रनतष्ठा कळली आनण दुसरे बिणजे िी व्यवस्था जर रटकली तर
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म्ेकारीची समस्या दूर िोवू शके ल िी जाणीव झाली. पण दुदव
े ाची गोष्ट अशी की िी
नशिणव्यवस्था कोलमडली. त्याच्या कारणांची मला चचाव करावयाची एवढेच. आचायव नविोम्ा
भावेंच्या सिवासात भाषेचे मित्त्व चांगलेच मिावर शम्ंम्ले. स्वातंत्र्यलढयात सक्रीय बिणूि
अटक, कारावास झाल्यांवर नविोम्ांिी कारागृिात चौदा भारतीय भाषा आत्मसात के ल्या.
त्यािी तेथील कै द्यांच्या माध्यमातूि. िे सगळे संस्कार घेत मी नशकत गेल.े अमरावतीच्या
वसतीगृिाम्द्दल मी मागेच सांनगतले आिे. आत्मनवश्वास, मिि, शचंति, स्वतंत्र नवचारसरणी,
त्याची अंमलम्जावणी, सिकायव, तडजोड सारे च जीवि जगतांिा गरजेचे िोते ते मला तेथे
नमळाल्यािे नववािोत्तर जीविांत अटीतटीचे िण, प्रसंग सिसा येणार िािीत असे ध्येयधोरण
मला आिता आले. नववािाच्या वेळी मी मॅिीक पास झाले िोते. पुढे निन्दी राष्ट्रभाषा प्रचार
सनमती, वधावच्या कोनवद, नवशारद िया परीिा मी ददल्या. त्याचा अभ्यास मुलांच्याम्रोम्र
के ला.
सासरी आल्यावर जाणवले की िया घरांचे दोि स्वतंत्र भाग पडतात. तसे प्रत्येकच घरी
ते असतातच पण इथे ते प्रकषाविे जाणवले. बिणजे त्याचे असे झाले की, झुिझुिवाला
पररवाराला राष्ट्रीय नवचारसरणीची पाश्ववभम
ू ी िोती. सुधारणावादी पुरूषवगव त्या घरात असला
तरी सिाति नवचारसरणी प्रमाणेिी ते वागत असतच. स्त्रीच्या संदभावतली सुधारणा अद्याप
घरापयांत पोिोचलेली िव्िती. माजघराच्या दाराशी घूंघट, जुन्या रूढी, परं परा, अंधश्रध्दा
अजूििी रािात िोत्या. माजघर आनण म्ािेरचा ददवाणिािा यांतील अंतर तोडण्याचे कायव
मला करायचे िोते. िी अदृश्य शभंत बिणजे मला आव्िािच िोते. बिणजे दोि स्वातंत्र्यलढे मला
एकाच वेळी लढावयाचे िोते. त्यात मी यशस्वी झालेिी. गृनिणी बिणूि जी भूनमका मला
साकारायची िोती नतचे रूप असे िोते.
पती िामगाव िगर कााँग्रस
े आनण म्ुलडाणा नजल्िा कााँग्रेसचे अध्यि असल्यािे कााँग्रेसचे
कायवकते, स्वयंसेवक, आनण िेतेमंडळी यांची सतत घरी ये जा असे. नशवाय या लोकांिा
भेटायला येणाऱ्यांचीिी चांगली गदी असायची. रात्रीम्ेरात्री के व्िािी, दकतीिी लोक यायचे.
त्यांची िाण्यानपण्याची व्यवस्था, आगतस्वागत करण्याची जम्ाम्दारी मी कं टाळा ि करता पूणव
के ली आिे. पुरणमलजी धमवशाळे त पाहण्यांची रािण्याची व्यवस्था िोत असे. मािेरी ह्या
सगळया वातावरणाची सवय असल्यािे िे कायव फारसे जड गेले िािी. आपल्या घासातला घास
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द्यायची नशकवण िोतीच. त्यामुळे आपण कांिी िूप मोठे काम करतोय वगैरे नवचार मिात
आलेच िािीत. उलट राष्ट्रकायव करणाऱ्यासाठी आपल्याला कािीतरी करता येत आिे याचे
समाधािच वाटत असे.
शाळकरी असतांिा मॅडम कामांिी तयार के लेला राष्ट्रध्वज िातात घेऊि, गाणी गात
काढलेल्या प्रभातफे ऱ्यांची आठवण मिात असल्यािे, सासरी आल्यावर अशा प्रभात फे रीत भाग
घेण्याची संधी मी सोडायची िािी. अथावत यासाठी घरातल्यांची म्ोलणीिी िावी लागायची.
घरांत तर घूंघटाला मी रजा ददलीच िोती पण सुिम्ाई गांवभर रस्त्यारस्त्यातूि िारे देत जाते
िे पटणे कठीणच िव्िते का? त्यात मला त्या सासरच्या नस्त्रयांचा दोष ददसत िसे. त्यांच्या
दृष्टीिे सवव म्रोम्र िोते. ह्या नवचारांच्या मगरनमठीतूि माझा स्वातंत्र्यलढा सुरू िोता. िरं
बिणजे मवाळपिाच्या कााँग्रेसजिांिा सुधारणा अनभप्रेत िोत्याच.परं तु त्याची अंमलम्जावणी
बिणावी तशी झाली िािी त्यामुळे आज इतक्या वषाांिीिी त्यात फारसा म्दल झाला असे वाटत
िािी. समाजमिाला जाग अनतशय संथ गतीिे का येते? िा मला पडलेला प्रश्न आिे.
िामगांवी आणिी एक मित्त्वाची भूनमका मी निभावत असे ती बिणजे पत्रके वाटण्याची
कािी ठरानवक रठकाणी ती पोचती करतांिा मला एक वेगळाच थरार अिुभवता आला.
पोलीसांची िजर चुकवूि नभत्तीपत्रके िी िूप वेळा नचकटवली आिेत. िा अपूवव अिुभव असे.
नवरोध! इं ग्रज सरकारला! िी भाविाच िूप जम्रदस्त असे. कामाला िूप गती िोती असे तर
मी बिणत िािी, पण काम चालू िोते.
पतीच्या अिुपनस्थतीत घर चालनवणे सोपे काम िव्िते. ते जरी कारागृिात िोते तरी
येणाऱ्या जाणाऱ्यांची रीघ तशीच िोती. इं ग्रजांच्या नवरोधात काम करणारे घर बिणूि
िातेवाईकांिी संम्ंध तोडू ि टाकले िोते. या पाश्ववभूमीवर मलाच िातपाय िलनवणे आवश्यक
िोते. घरांतील वृध्द मंडळी, लिाि मुले अि् नवचारसरणीत माघारलेल्या स्त्रीया ह्या सवाांची
काळजी मला घ्यावयाची िोती. पतीच्या कतृवत्वाला धक्का ि लावता, घराण्याच्या लौदककाला
जपत मला मागव काढायचा िोता. वध्यावला मनिलाश्रमात असतांिा सूत कातायला नशकले िोते.
कािी पायाभूत मूलोद्योगांचेिी ज्ञाि माझ्याजवळ िोते.
भूनमगत राहूि कायव करणाऱ्यांचे कायव पुढे िेण्यासाठी नभत्तीपत्रकांची गरज असे. नवनवध
प्रकारचे संदश
े देण्यासाठी िॅंडम्ीलिी लागत. िे सगळे कागद छापूि द्यावे लागत. िे काम मी
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यशस्वीपणािे सांभाळले. स्वातंत्र्य प्राप्तीिंतर जेव्िा आबिी ‘अशोक शप्रंटींग प्रेस’ काढला तेंव्िा
िे अिुभव कामी आले. नतथे दुपारच्यावेळी मी कामाला जायची. मुद्रणालयात देिरे ि करणे िे
मुख्य काम असे. तेथील आर्थवक व्यविार, निशोम् मीच म्घत असे. कधी कधी कामावरचा
माणूस गैरिजर असे. तेंव्िा शप्रंटींग मनशि मी चालनवली आिे. छपाईसाठी मजकू र तयार
करण्यांसाठी निळे आधी जुळवावे लागत. ते कामिी मी नशकू ि घेतले. वेळप्रसंगी छापिान्यात
ती जम्ाम्दारीिी सांभाळली.
छापिान्याप्रमाणेच आबिी आणिी एक व्यवसाय सुरू के ला. तो बिणजे तेलनम्यांपासूि
तेल काढण्याचा कारिािा ‘ऑईल नमल’ काढली. नतथेिी देिरे ि माझीच असे. त्यासाठी
लागणारा कच्चा माल िरे दी करणे, तेलनवक्री करणे िी सगळी कामे मी सांभाळली. एक यशस्वी
व्यावसानयक बिणूि मी तेव्िा िाविी कमानवले िोते. म्रीच वषे िे उद्योग सुरू िोते. अथावत या
व्यवसायामागे स्वदेशीचा िेतू िोताच.
घरची म्रीच शेती िोती. त्यावर िजर ठे वणे मोठे कठीण काम िोते. सारिे नतकडे वेळ
काढू ि जावे लागे. मुले लिाि, घराकडे त्यांच्याकडे लि पुरवायचे. छापिािा, तेल कारिािा
सांभाळणे, ह्यातूि शेतीकडे लि देणे बिणजे माझी िूप ओढताण िोई पण मी कु ठे िी दुलि
व िोऊ
ददले िािी. शेतात मजूर काम करायचे. त्यांच्याकडे लि पुरवायचे काम फार कमवकठीण िोते.
पण अिेक वषे मी शेतीिी व्यवनस्थतपणे के ली.
माझे गनणत िूप चांगले िोते. त्यामुळे सगळीकडचे निशोम् करणे अि् ठे वणे या दोन्िी
गोष्टी जम्ाम्दारीिे माझ्या अंगावर घेऊि पूणव के ल्या. त्यात कु ठे िी गोंधळ, चुका, िोडतोड मी
िोऊ ददली िािी. चांगल्या गनणतािे आयुष्याचे गनणतिी सोडवायला मदत झाली असे मी
कधीकधी नविोदािे बिणतेिी. इथेच आत्मस्तुतीचा दोष घेऊि एक गोष्ट मी सांगते. माझे
िस्तािर िूप चांगले आिे. त्या िस्तािरािेच िी नलिापढीची कामे जोिीम अंगावर आली
असावी. या चांगल्या िस्तािराची एकदा मजाच झाली. कांिी कागदपत्रे पोस्टमि घेऊि आला.
कागद माझ्या िांवावर आले िोते. घरात मी आनण माझा िातू आिंद दोघेच िोतो. मी घरात
कामात िोते बिणूि आिंद ते कागद घेऊि माझ्याकडे आला. मी त्यावर इंग्रजीत स्वािरी करूि
ददली. पोस्टमिला िरे वाटले िािी की आिंदची आजी इतक्या चांगल्या िस्तािरांत इं ग्रजीत
स्वािरी करे ल. त्यािे मला भेटायची इच्छा व्यक्त के ली. मला भेटल्यावर त्याला िूप जवळ
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वाटले िोते. कारण माझ्या वयाची म्ाई इं ग्रजीत झोकात सिी करे ल िे त्याला पटले िािी.
चांगल्या गनणतामुळे जसे निशोम् माझ्या मागे लागले तसेच चांगल्या िस्तािरािे माझ्यावर
पत्रव्यविारांची जम्ाम्दारी टाकली. माझे इं ग्रजी आनण मराठी दोन्िी िस्तािरे सुंदर आिेत.
िस्तािराची देणगी माझ्या अनभमािाची गोष्ट आजिी आिे. गांधींिी त्यांच्या आत्मचररत्रात
िस्तािरा संदभावत नलनिले आिे. चांगले िस्तािर माणसाच्या चांगल्या स्वभावाचे द्योतक आिे.
माझ्या लिात िी गोष्ट आजिी आिे. पण माझा स्वभाव िरच चांगला आिे कां िे मात्र अजूििी
कळलेले िािी.
आधी सुधारणा मग स्वातंत्र्य बिणणारा एक कााँग्रस
े चा घटक िोता. दुसऱ्या गटाचे बिणणे
आधी स्वातंत्र्य नमळवू, सुधारणांचे िंतर पािता येईल. पती गांधीवादी नवचार सरणीचे त्यामुळे
मवाळ. मािेरीिी तीच नवचारधारा. त्यामुळे राजकीय नवचारांत मी मवाळ िोते पण त्याचवेळी
सुधारणांसंदभावत जिाल भूनमका माझी िोती. मवाळातील जिाल असे मी स्वतःला बिणवूि
घेते. िवीि सुधारणावादी नवचारसरणी माझी िोती. घरांघरातूि असणारी अंधश्रध्दा,
पुराणमतवादी नवचार, रूढीपरं परांचा पगडा माझ्या मिाला टोचत असे. स्त्रीचे दुय्यम स्थाि
मला आवडत िसे.त्या सगळयांिा सुरूंग लावण्याचे काम मी नववाि करूि सासरी येताच सुरू
के ले. कायावचा पाया िोता गांधीची नवचारत्रयी. अशिंसा, प्रेम, सत्य यांचा नवचार मी के ला.
कु टुंम्ापासूि सुरूवात के ली. जुन्या नवचाराच्या नवळख्यात अडकलेल्या स्त्रीला

मुक्त करण्याचा तो लढा िोता. िवी क्रांती अपेनित िोती मला, स्त्रीला माणूस बिणूि जगता
आले पानिजे. अशी माझी धारणा िोती. नवधवा, पररत्यक्ता, घटस्फोरटता यांच्यासाठी कांिीतरी
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करायला िवे. नतला तसे नशिण नमळाले पानिजे. जातीयता िा मोठा कलंक आिे. ह्या
संदभावतिी कांिी प्रमाणात सुरूवात मी त्याच काळात के ली िोती. सवव कायवक्रम राम्नवता
यावेत बिणूि मी िूप प्रयत्नशील िोते. पण मिांत परस्परनवरोधी मतांची िूप गदी िोई.
त्यामुळे आपला िा प्रवास चुकत तर िािी िा? असेिी कधी कधी वाटे. त्या स्वतःच्या
नवचारांशी, स्वतःशीिी माझा लढा चालला िोता. दुसऱ्या शब्दांत मला बिणावेसे वाटते की
माझा स्वातंत्र्य लढा नतरं गी िोता. काळ कु णासाठीिी थांम्त िािी िेच िरे . काळाच्या ओघात
देश स्वतंत्र झाला. िूप आिंदोत्सव आबिी साजरा के ला. िूप अपेिा िोत्या आमच्या.
राष्ट्रनवकासाचे स्वप्न आबिी म्घत िोतो. स्वतंत्र भारताचा झेंडा फडकवायचा माि माझ्या
पतीला नमळाला िोता. ददवसभर जल्लोष चालू िोता. स्वप्नपूतीचा आिंद कांिी औरच, यात
शंकाच िको.
िामगाव िगर, तसेच म्ुलडाणा नजल्िा कााँग्रेस मनिला नवभागाचे अध्यिपद म्रे च वषव
माझ्याकडे िोते. नवदभव प्रांत कााँग्रेसच्या कायवकाररणीची सक्रीय सदस्य बिणूि काम के ले आिे.
प्रांनतक पररषदेतिी सदस्य बिणूि माझी निवड झाली िोती. इ.स. १९६४ ते १९६७ िया
कालिंडात िामगांव िगर पररषदेत निवडणूक लढवूि, मी शजंकूि येऊि काम करीत रानिले.
म्ुलडाणा नजल्ियातील अिेक संस्थांत मी काम के ले आिे. शारदासमाज, िामगांवच्या
स्थापिेसाठी मी प्रयत्न के ले िोते. नस्त्रयांची जागृती आनण प्रगती ह्यात मला रस असल्यािे संधी
नमळाली तर मी संस्थेची सभासद िोत असे. देशाचा आधार असतो लिाि मुल.े िया भावी
िागररकांचा नवकास के ला पानिजे. त्यांिा संधी नमळावी यासाठी कांिीतरी करायची माझी िूप
इच्छा िोती. त्यासाठी इ.स. १९५४ मध्ये मुलांसाठी एक नशशुमंददर मी सुरू के ले. यात
सववभाषीक, मराठी, निन्दी, गुजराथी, मारवाडी, शसंधी सवव भाषा म्ोलणारी छोटी मुले-मुली
नशकवायला सुरूवात के ली. ह्या नशशु मंदीराला शासकीय मान्यता नमळाली असूि आता संस्था
िावारूपाला आली आिे. या मुलांिा नशकण्यासाठी सवव प्रकारची शैिनणक साधिे उपलब्ध
िोतील अशी काळजी मी घेतली. िेळण्याची साधिे, िेळणीिी त्यांच्यासाठी आिेत. तसेच ह्या
मुलांिा ‘िॅंडमेड पेपर’ तयार करायला नशकनवले. कागद, मणी, कापड यांपासूि वस्तू तयार
करण्याचे नशिण इथे ददले जात असे. सुरूवातीला अिेक वषव मीच स्वतः नशकनवत असे. त्याची
सववच जम्ाम्दारी माझी िोती. नजल्ह्यातील एक चांगले नशशुमंदीर बिणूि ते ओळिले जाई.
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नवदभावतील राजकारण स्वातंत्र्यािंतर नवदभव के सरी नब्रजलालजी नम्याणी यांच्या
िेतृत्वािाली सुरू िोते. आबिी दोघेिी पतीपत्नी त्यांच्या मागवदशविाप्रमाणे कायव करीत असू. पण
ज्यारठकाणी आमचे मतभेद असत, नतथे कडाडू ि नवरोधिी के ला िोता. त्यांिािी त्यात वाईट
वगैरे वाटत िसे. िऱ्या अथाविे लोकशािी राम्वायची असेल तर नवरोध िवा, असे आमचे मत
िोते. आबिी उभयता त्यांच्याप्रमाणेच स्वतंत्र नवदभव राज्य असावे ह्या मताचे िोतो.
नवदभव स्वसंरिणिम तर आिेच. नशवाय इथली भाषा प्राचीि, सुसंस्कृ त आिे.
वैदभीरीती िे इथल्या भाषेिे मराठी भाषेला ददलेले वरदाि आिे. मिाकवी कालीदासिी ह्या
शैलीत लेिि करीत असे. इथली संस्कृ ती िूप प्राचीि आिे. रामायण, मिाभारतापासूिचा
त्याचा इनतिास उपलब्ध आिे. इथली भौगोनलक पररनस्थती वेगळया राज्याला अिुकूल आिे.
त्याची स्वतंत्र आर्थवक नवकास करण्याएवढी ताकद आिे, बिणूि स्वतंत्र नवदभव राज्य व्िावे असे
मलािी पटले िोते. स्वतंत्र नवदभव झाला तर अिेक िेत्रातले मागासलेपण लवकर कमी िोईल.
एकच भाषा म्ोलतात बिणूि सवव लोकांचा एकच प्रदेश निमावण करणे योग्य िािी. त्यांची छोटी
छोटी राज्येिी सुिािे राहू शकतील. नवकास अनधक वेगािे करू शकतील. मिाराष्ट्राच्या म्रोम्र
रानिल्यािे नवदभावचा नवकास कधीच िोणार िािी असे आमचे मत िोते. छोटया-छोटया
राज्यांची भीती शासिाला वाटू िये. मोठी राज्ये के न्द्राला तापदायक ठरू शकतात असेिी
आबिाला वाटे. छोटया राज्यांचा आणिी एक मित्त्वाचा फायदा असा आिे की जितेच्या
समस्या, आलेली संकटे समजूि त्याचे निराकरण करणेिी सिज शक्य व सुलभ िोईल या
दृष्टीिे स्वतंत्र नवदभावची मागणी आबिी करीत िोतो. आबिी आंदोलििी के ले. परं तु शासिािे
नतकडे लि ददले िािी. बिणूि आंदोलिाला गती यावी असा प्रयत्न करण्याची योजिा
नम्याणींिी आिली. त्याचा एक भाग िोता नवदभव स्वतंत्र िवा असणाऱ्यांिी कााँग्रेसचे राजीिामे
द्यावेत. आबिीिी आमच्या पदांचे, सभासदत्वाचे राजीिामे ददले. पुढे जेव्िा िगरपररषदेची
निवडणूक मी लढनवली तेव्िा अपि बिणूि उभी रानिले िोते. त्यािंतर आबिी पुन्िा कााँग्रस
े मध्ये
प्रवेश के ला िािी. तसेच दुसऱ्या कोणत्यािी राजकीय पिात प्रवेश के ला िािी. राजकारणापेिा
समाजकारणच आबिाला मित्त्वाचे वाटत िोते.
घूंघट प्रथा, जशी मी टाकू ि ददली. तसाच आणिी एक प्रयोग सुरू के ला. माझा नववाि
रूपया िारळ देऊि ठरला. नववाििी साध्या पध्दतीिेच झाला. हंडा, मािपाि, फटाके , वाजंत्री,
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िाचगाणे या सगळया गोष्टी अिावश्यक आिेत िे आबिाला पटले िोते. आमच्या मुलांच्या
नववाितिी तोच पायंडा आबिी पाळला. आमचा नवरोध तर म्ोलूि आबिी दािवत िोतोच, पण
प्रत्यि कृ तीिी तशी करू लागलो. समाजनवघातक रूढी परं परांिािी नवरोध करू लागलो.
नववाि करतांिा मुलगा-मुलगी ियांच्या पसंतीला प्राधान्य द्यायला िवे कारण पुढचे आयुष्य
त्यांिा सोम्त जगायचे असते, असा प्रचार आबिी करू लागलो. वेगवेगळया प्रांतात रािणारे
एकाच पध्दतीचे िाणे नपणे रािणे, भाषा, संस्कार समाि असणाऱ्यांचे नववाि व्िावेत असे
आबिी सांगू लागलो. उदा. ददल्लीवाले अग्रवाल, पंजाम्ी अग्रवाल, मािेश्वरी, ओसवाल,
िंडल
े वाल यांिी आपसात नववाि करायला िरकत िािी असे मत मांडू लागलो. असे के ल्यािे
वधूवर निवडीला व्यापक िेत्र नमळे ल, अनधक योग्य निवडीची संधी नमळे ल. यातूि समाजाच्या
समस्या, प्रश्न यांचा पररचय िोईल. मैत्री वाढेल संकुनचतता कमी िोईल. थोडक्यात सामानजक
सुधारणांवर माझा अनधक जोर िोता. आज आिंदाची गोष्ट आिे की मोठया प्रमाणात सुधारणा
िोत आिेत. लोक नवचार करू लागलेत. मुली मुलांच्या म्रोम्रीिे नशकतािेत, अथावजवि
करतािेत. एक िवा मिू ददसतो आिे. माझ्या स्वातंत्र्यलढयाचा िा आणिी एक पैलू आिे.
मित्त्वाच्या वाटणाऱ्या घटिा सांगायलाच िव्यात. कारण माझ्या कामाची पावती त्या
देतात. माझी धारणा आिे देशाला स्वातंत्र्य नमळाल्यािंतर सुभद्राताई जोशींम्रोम्र
मिाराष्ट्राच्या वतीिे ददल्ली अनधवेशिाला गेले िोते. मिाराष्ट्राची प्रनतनिधी बिणूि तेव्िा
ओळि करूि ददली गेली तेव्िा मला िूप आिंद तर झालाच पण मिाराष्ट्राचा अनभमाििी
वाटला िोता. िागपूरला पट्टाभी सीतारामय्यांचा कायवक्रम घ्यायचा. अनिल भारतीय
कााँग्रेसच्या सेक्रेटरी त्यावेळी मुकुल मुिजी िोत्या. त्यासाठी इं ददरा गांधीची भेट घेऊि तो
कायवक्रम आयोनजत के ला िोता. इं ददरा गांधी िामगांवला आल्या, तेव्िा त्यांिी आमच्या नशशु
मंददराला भेट ददली िोती. जयपूरला कााँग्रेस अनधवेशिालािी मी गेले िोते. त्यावेळी आमचे
कु लदैवत राणीसतीच्या दशविाला झुिझुिुला गेले िोते. आमचे मूळ गांविी तेच आिे. मोठया
मुलाच्या जावळीचा प्रसंग आठवला त्यावेळी. ददवस म्दलतात िेच िरे . स्वतंत्र नवदभव िवा
यासाठी आंदोलिाचा अवलंम् के ला पण अपयश आल्यािे सक्रीय राजकारणांतूि निवृत्त जरी
झाले तरी देशाम्द्दलचे प्रेम कमी झाले िािी. कारण राजकारण समाजकारणापेिा देश मोठा
असतो. त्याच्यामुळेच आपली ओळि असते असे मला कायम वाटत आले. कााँग्रेसच्या त्या
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काळच्या िेत्यांिीच आबिाला घडवलं. ते मला तेव्िािी आदशव आदरणीय वाटायचे, आजिी
तसेच वाटतात. असो
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स्वातंत्र्य ददि
१५ ऑगस्ट १९४७- िामगांव- स्वातंत्र्य ददि
ज्यासाठी प्राण पणाला लावले ते स्वातंत्र्य अिेरीस नमळाले. पण त्या आधी एक
क्लेषदायक घटिा घडलीच. िरे तर शिंदू मुसलमािांिी एक ददलािे िांद्यालािांदा लावूि
स्वातंत्र्याचा लढा साकारला िोता. पण --- तरीिी स्वातंत्र्य िे स्वातंत्र्यच असते. त्याची तुलिा
कशाशीिी करू िये, करता येत िािी. गांधींच्या िेतृत्वािाली परवशतेच्या म्ेड्या तोडू ि आबिी
यशस्वी झालो िोतो. जवळजवळ दीडशे वषाांिी परत एकदा मोकळा श्वास घेण्याची वेळ आली
िोती. अदबय उत्साि आिंद संचारला िोता कायवकत्यावत. आजवर िुलेआम आपल्याला काय िवे
िे जिता सांगू शकली िािी ती उत्सािीत झाली िोती. संपूणव देशांत ह्या सुवणाविरांत नलनिल्या
गेलेल्या ददवसाचा जल्लोष सुरु िोता. आिंद ओसंडूि वाित िोता. िामगांविी त्याला अपवाद
िव्िते. मोिल्ल्या मोिाल्ल्यातूि गल्ली गल्लीतूि लोक राष्ट्रगीत बिणत िोते. ‘चरिा चला
चलाके लेंगे स्वराज लेंग’े गात लोक चालले िोते. ‘झंडा उं चा रिे िमारा’चे स्वर गुंजत िोते.
प्रभातफे री पासूिच सुरुवात झाली िोती. भल्या पिाटे सडारांगोळ्यांिी रस्ते िटले िोते. राष्ट्रीय
नतरं गी झेंडे घरांघरांवर डौलत फडकत िोते. फु लांची, आंब्याची तोरणे दारां-दारांवर लावलेली
िोती. एक िवा राष्ट्रीय सण सुरु झाला िोता. रात्रीपासूिच रं गम्ेरंगी ददव्यांच्या माळा
लिलित िोत्या. फटाक्यांची आनतषम्ाजी सुरु िोती. काय करू अि् काय िको अशी नस्थती
आबिा सवाांचीच झाली िोती. नमठाई मुक्त िस्तािे वाटली जात िोती. गुलाल उधळला जात
िोता. तरुण वृद्ध, नस्त्रया मुल,ें राव, रं क, िेडूत िागरी सारे च िूष िोते. सकाळी प्रभातफे ऱ्या तर
झाल्याच पण त्यािंतर नतरं गे िाती घेवूि सवव रठकाणाहूि नमरवणुकीिे लोक रटळक मैदािात
एकनत्रत झाले िोते. कारण माझे पती पुरुषोत्तमजींच्या िस्ते ठीक आठ वाजता सकाळी
ध्यजारोिण िोणार िोते. िामगांव िगर कमेटी अध्यि, म्ुलढाणा नजल्िा कााँग्रेस अध्यििी तेच
िोते. एक म्हमाि त्यांिा लोकांिी ददला िोता. त्यांच्या कायावचे चीज झाले िोते. रटळक
मैदािावर जमलेल्या लोकांिी मोठ्या आिंदािे ‘भारत माताकी जय, मिात्मा गांधीकी जय,
वंदम
े ातरम्’ असे िारे ददले िोते. त्यात त्यांच्यािी िावाचा जय जयकार के ला गेला. माझ्या
अंगावर आिंदाचे रोमांच उभे रानिले. मि भरूि आले िोते. सगळ्या श्रमांचे साथवक झाले िोते.
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त्या ददवशी बिटल्या गेल्या राष्ट्रगीताच्या स्वरात अिुपम आिंद, जोम, उत्साि सामावलेला
िोता. त्या आधीिी नतरं गा आनण राष्ट्रगीतािे आिंद धैयव ददले िोतेच. पण तो ददवस कािी
निराळाच िोता. तशी उमी, तसा उत्साि पुन्िा कािावर पडला िािी.
रटळक मैदािावर त्यािंतर सभा झाली. त्या सभेला उद्देशूि माझ्या पतींिी भाषण ददले
िोते. आिंदािे त्यांचे मि भरूि आले िोते. गळा रुध्द झाला िोता. दास्याच्या शृि
ं लेतूि
भारतमाता मुक्त झाली. िा भाग्याचा िण अिुभवाचा आिंद नमळतो आिे बिणूि रयतेचे त्यांिी
अनभिंदि के ले. िे स्वातंत्र्य नमळनवण्यासाठी लोकांिी अिेक संकटांिा तोंड ददले. िूप कष्ट सिि
के ले. अिेकांिी म्ंदक
ु ीच्या गोळ्या िसत िसत छातीवर झेलल्या. कारावास, फाशी, फटके दकती
दकती यातिा सिि के ल्या या स्वातंत्र्य सेिेिे. दकत्येकांिा मरणिी स्वीकारावे लागले. ह्या
सगळ्या हतात्बयांची िांवे सुध्दा मानित िािीत. त्या सवाांचे पुण्यस्मरण करणे आपले कतवव्य
आिे. त्यांिा श्रध्दांजली अपवण करूि, त्यांचे म्नलदाि व्यथव जाणार िािी असे आपण ठरवू या.
तशी शपथ घेवू या. तसेच िे स्वतंत्रता अनभयाि ज्यांच्या िेतृत्वािाली चालले, त्या
मिात्माजींिा आपण अनभवादि करू या. असे नवचार त्यांिी ध्वजारोिणािंतर व्यक्त के ले िोते.
त्या ददवशी ददवसभर रठकरठकाणी गरीम्ांसाठी अन्नदाि करण्यात आले. नवद्याथाांसाठी
क्रीडास्पधावचे आयोजि के ले िोते. नमरवणुका, सभा तर िूपच रठकाणी झाल्या. रात्री ददव्यांची
आनतषम्ाजी आनण फटाके उडनवणेिी झाले. जणू कािी ददवाळीच साजरी के ली लोकांिी.
स्वातंत्र्य नमळाले. स्वतंत्र भारत कसा असेल ह्याची स्वप्ने पानिली िोती आबिी. फक्त
आबिीच िािी तर स्वातंत्र्य लढ्ाकडे िजर ठे वूि असणाऱ्यांिीिी स्वप्नं पनिली िोती. आपल्या
प्राणांची आहती देऊि िौतात्बय स्वीकारतांिा, म्ंदक
ु ीची गोळी झेलतांिा ककं वा फाशीचे दोर
गळ्यात आवळले जातांिािी िेच स्वप्न म्घत िोते. साऱ्यांिा शांती, नवकास, प्रगती, सुम्त्ता िवी
िोती. ‘सगळ्यांिा नमळावे नशिण, सगळ्यांिा नमळावे पोटभर जेवण, आता िको यायला
रावण’. असे वाटत िोते की आता आमचे राज्य आले आिे. ते सुिाचा, समाधािाचा मागव
साऱ्यांिा देईल.
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भेदभाव ि करावा, िको उगा िोटा देिावा, म्ंधभ
ु ाव मिी रिावा, यापरते कािीच िको
िोते. आरोग्यसंपन्न, आत्मनिभवर राष्ट्र उभे करण्याचे आव्िाि आता प्रत्यिात उतरवायचे िोते.
.............. दकती मिी येत िोते ..........पण.............
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आईची भूनमका
स्त्रीच्या आयुष्यांतील मित्वाचा िण कोणता असा प्रश्न जर कोणी नवचारला तर? तर मी
उत्तर देईि ‘आई िोणे’. आई िोणे िी भाग्याची गोष्ट आिे. ते भाग्य मला लाभलं. एक मुलगी
आनण तीि मुले आिेत मला. पनिली मुलगी झाली. ‘पनिली म्ेटी धिाची पेटी’ बिणत, आपल्या
मिाचे समाधाि मी कधी के ले िािी. तसेच मुलगी झाली बिणूि मला वाईटिी कधी वाटले
िािी. मुली इतके आईचे मि कु णीच जाणत िािी. समज आल्यापासूि ती मैत्रीण िोते. आजिी
माझी मुलगी नितगुज करतांिा मला वाटते की, ज्यांिा मुलगी िािी ते के वढ्ा मोठ्या
आिंदाला मुकत असतात.

माझी मुलगी डॉक्टर आिे. एम.म्ी.म्ी.एस. आिे. स्वातंत्र्यपूवव काळातील लोकांच्या
नवचारसरणीकडे पानिले तर मुलीला वैद्यकीय नशिण देणे दूर, साधे नशिण देण्याची कल्पिा
फारशी कु णाला रुचणे शक्यच िव्िते. सुनशनित समजल्या जाणाऱ्या ब्राह्मण कु टुंम्ातिी
अभावािेच िा नवचार असे. या पाश्ववभूमीवर एका मारवाडी कु टुंम्ातील मुलीला वैद्यकीय
नशिणाला परवािगी नमळणे अशक्यच िोते. माझ्या मुलीला- सुधाला उत्तम गुण नमळाले िोते
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मॅरिकला. नतला पुढे नशकण्याची, वैद्यकीय नशिण घेण्याची िूप इच्छा िोती. आईलािी मुलीिे
नशकावेसे वाटत िोते. पण मुलीच्या नपत्याला मात्र मुलीिे नशकण्याची कल्पिा मान्य िव्िती.
मुलीला नशकवायचेच िोते यात तीळमात्र शंका िव्िती. पण मागव कसा काढायचा? मोठा गिि
प्रश्न िोता माझ्यापुढे. मी नवचार करीत िोते. काय करावे समजत िव्िते. वेळ काढू ि चालणार
िव्िते.
मला अकस्मात एक प्रसंग आठवला. मिात्मांजीच्या आयुष्याशी त्याचा संदभव िोता.
कसाम्ाच्या िातूि गायीला वाचवायचे असेल तर गायीला पाहूििी, पानिली िािी बिणणारे
म्ापुजी आठवले मला. गायीला वाचनवण्यासाठी सत्याची कास धरणारे गांधी िोटे म्ोलले िोते.
त्याचे स्पष्टीकरण त्यांिीच के ले पुढे. सत्य कल्पिा तौलनिक आिे. जर गाय पानिली असे
सांनगतले असते तर गाय मारली गेली असती. नतला वाचनवण्यासाठी ‘िोटे म्ोलणे’ योग्य िोते.
मी देिील असाच प्रयोग करायचा असे ठरनवले.
मी लेकीला सांनगतले, ‘तू काळजी करू िकोस. मी तुझ्या पाठीशी आिे. मी सांगते तसे तू
वाग. मी सांगते तसे ‘िाटक’ तूं व्यवनस्थत वठव. तूं व्यवनस्थत िा, पी. पण मी तुझ्या वनडलांिा
सांगेि की तुबिी सुधाच्या पुढील नशिणाला परवािगी देत िािी बिणूि ती िूप िाराज झाली
आिे. ती ४-५ ददवस झाले कांिी िातपीत िािी. जोपयांत ते परवािगी देणार िािीत तोपयांत
िाटक सुरु ठे वायचे’. आमचा म्ेत िक्की झाला.
दररोज बिणजे ४-५ ददवस मी घरात सांगत असे की, वैद्यकीय नशिण घेण्यास जोपयांत
परवािगी आपण देत िािी तोवर सुधा अन्न ग्रिण करणार िािी असे बिणते आिे. अिेरीस
त्यांिी नतच्या नशिणाला िोकार ददला. प्रसंगी चांगल्या कामासाठी िोटे म्ोलावे लागले तरी
चालेल, पण चांगले कायव व्िायलाच िवे असे माझे मत आिे. िरे आनण िोटे या संज्ञा तौलनिक
आिेत असे मी मिात्माजींच्या तोंडू ि ऐकले िोते. ते प्रत्यिात मी आणले िोते. मिाभारत वाचूि
कृ ष्णाच्या जीविाचे रिस्य मला कळले िोते. मुलीच्या पुढील नशिणाला संमती तर नमळाली
िोती. पण प्रवेशाचा यि प्रश्न अद्याप नशल्लकच िोता. पररिेत चांगले गुण नमळाले िोते. प्रवेश
िक्की नमळे ल असे वाटत िोते. तरीिी ‘भूक िसो नशदोरी असो’ या न्यायािे नवचार के ला. पतीला
सांनगतले की, अकोल्याचे िा. नब्रजलाल नम्याणीजी त्यावेळी नशिण मंत्री िोते. त्यांच्याशी
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मुलीच्या प्रवेशाम्द्दल म्ोलूि ठे वावे. त्यांिा िी कल्पिा कधीिी मान्य िोणार िािी, याची
जानणव मला िोतीच. झालेिी तसेच. त्यांिी माझ्या सूचिेकडे साफ दुलि
व के ले. मुलीला
वैद्यकीय मिानवद्यालयांत गुणांच्या आधारे सिज प्रवेश नमळाला. पण लेकीच्या नशिणाम्ाम्त
जी सजगता िवी ती आजिी िािी याचे दुःि िोते. आपल्या तत्वज्ञािावर मातांिी ठाम
रािायला िवे. मुलीच्या आयुष्याचा नवचार मातेिेच करायला िवा.
मातेम्रोम्रच नपत्यािे देनिल जागरूक रािायला िवे. आपल्या पाल्यांिा िव्या त्या
अभ्यासक्रमांत प्रवेश नमळावा बिणूि वाटेल ते प्रयत्न करणाऱ्या पालकांिी नवचार करायला िवा
असे मला वाटते. आज नशिण िेत्रात ‘राजकारणी’ लोकांची चाललेली उठाठे व मला पसंत
िािी. नशिणाचे म्ाजारीकरण झाले आिे. अिेक वाईट प्रवृत्ती नशिणिेत्रात पसरत चालल्या
आिेत. िी माझी िंत आिे. गुणवत्तेम्रोम्रच निवडलेल्या िेत्रात रस असायला िवा. त्यासाठी
पररश्रमाची जोड द्यायला िवी.
मुलगी बिणजे दुय्यम. घरातली कामे नतला यायलाच िवीत. सतत घरांतल्या नस्त्रयांिा
कामात नतिे मदत के ली पानिजे. ‘स्त्रीच्या जातीला’ असे बिणत सतत मुलींिा अडनवणे, टोकणे
मला आवडत िािी. घरात मला िूप काम असे. त्यामुळे मुलगी घरकामांत मदतीला येई. मला
वाटे नििे अभ्यास करावा. नतला मी रागवायची. मला मदतीची गरज िािी बिणायची. मला
वाटतं मुलीला घरकाम करते बिणूि रागावणारी आई मित्वाची आिे. मुलीिे काम करायला
माझा नवरोध िव्िता. नवरोध िोता अभ्यासाकडे दुलि
व करूि काम करण्याला. माझा कटाि
असे नतच्या अभ्यासावर. तो नतिे व्यवनस्थतच के ला पानिजे असे वाटे.
मुलींिा नशिण कां द्यायचे ह्याचािी नवचार मी के ला िोता. दोि मुद्दे मित्वाचे आिेत.
त्यातिी, एक बिणजे सुनशनित आई संपूणव कु टुंम्ाला सुनशनित करते. मिात्माजी बिणत की
एका पुरुषाला नशकवूि जेवढा पररणाम साधता येणार िािी. त्यापेिा जास्त पररणाम स्त्रीला
नशिण देऊि साधता येईल. ररमनझमणारा पाऊस जे कायव करतो ते स्त्री करीत असते. गांधीच्या
नवचारसरणीचा माझ्यावर िूप पररणाम झालाय. त्यामुळे त्याची प्रत्यिांत अंमलम्जावणी
करणे आपले कतवव्य आिे असे मला वाटते. दुसरा नवचार असा िोता की, मुलींिा स्वतःच्या
पायावर उभे रािता आले पानिजे. त्या आत्मनिभवर असाव्यात बिणूि त्यांिा नशिण कोणते
द्यायचे िे ठरनवणे गरजेचे आिे. स्त्रीला अथावजवि करता येईल असे नशिण, शक्यतोवर
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व्यावसानयक नशिण ददले जावे असे माझे मत आिे. नशकणाऱ्या मुलींिी प्रथम अभ्यास करावा.
घरकामाकडे थोडे दुलवि झाले तरी चालेल अशी माझी भूनमका िोती, आिे, रािील. मुलीला
काम करते बिणूि रागावणारी आई बिणूि माझ्याकडे लोक आियाविे म्घत असत. आता मोठी
झालेली मुलगी त्या जुन्या आठवणींिा उजळा देत िसूि बिणत असते की प्रत्येक आईिे तुझा
आदशव समोर ठे वायला िवा. मुलगी कळवळू ि सांगायची, ‘‘मी अभ्यासिी करते, मी मागे
पडणार िािी. काम करू दे मला‘‘. मी मात्र नििूि बिणत असेकी, कामाचा वेळ जर
अभ्यासासाठी उपयोगांत आणला तर आणिी जास्त गुण नमळतील. माझी िातवंड बिणतात की
मुलीला अभ्यासाला प्रोत्सािि देणारी, घरकाम करते बिणूि रागावणारी आई आजिी दुर्मवळ
आिे. तेंव्िा मी मिाशी िसते आनण बिणते की अजूि समाजाला आईच्या कतृवत्वाची पूणव जाणीव
िािी.
आपले व्यक्तीमत्व आपणच घडवायचे असते. संधी सिजासिजी नमळत िािी. स्त्रीला
तरी िक्कीच िािी. संधी नमळवावी लागते. ती नमळाल्यावर नतचे सोिे करायला कष्ट करायचे
असतात. थांम्ूि चालत िसते. असे मला िेिमी वाटे.
स्त्रीला व्यावसानयक नशिणच कां? ह्या प्रश्नािे मी िूपदा नवचारात पडले आिे. अिेकांिी
त्या संदभावत सवालिी के ले आिेत. माझ्या नवचारांची ददशा सांगायला िवी. स्त्रीला जगतांिा
जेंव्िा सासरी ककं वा मािेरी कु ठे िी आधार नमळत िािी तेंव्िा स्वानभमािािे आपल्या पायावर
उभे राहूि कु टुंम्ाचे पालिपोषण नतला करता आले पानिजे. आनश्रत बिणूि जगणारी स्त्री अि्
नतचे कु टुंम्, िे मि मारूि जगते. अपमािाला सारिे सामोरे जाऊि आत्मसन्मािाची गळचेपी
िोते. त्यांच्या आपल्या अवतीभवती आजिी असे ददसते. ह्यावर तोडगा स्त्रीला नशिण, तेिी
व्यावसानयकच ददले पानिजे. माझी मुलगी परभणीजवळ असलेल्या एका छोट्या गांवात ‘सेल’ू
येथे वैद्यकीय व्यवसाय करीत असे. पती-पत्नी दोघेिी व्यावसानयक आिेत. वैद्यकीय व्यवसाय
िासगी ररतीिे करणे कोणत्याच काळत सिज सोपे िव्िते, िािी. नतच्या सासरची आर्थवक
पररनस्थती जेमतेम िोती. ह्या पाश्ववभूमीवर एवढे मोठे धाडस कठीणच िोते. पण पैसा, आर्थवक
सुम्त्ता स्थैयव िा नवचार वैद्यकीय व्यवसायाला योग्य िािी असे मी नतला पटवूि ददले िोते.
त्यािुसार ती व्यवसाय करीत रानिली. पैसा नमळाला पानिजे बिणूि आजतागायत व्यवसायाशी
तडजोड कधीच के ली िािी. वैद्यकीय व्यवसायाचा एकमेव उद्देश समाजसेवाच असायला िवा
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असे आजिी मला वाटते, ‘स्त्री भ्रूणित्या’ मिापाप आिे. िा आईचा दृष्टीकोि समोर ठे वणाऱ्या,
सेवारत असणाऱ्या कन्येचा मला िूप अनभमाि आिे.
नववाि बिणजे आयुष्यातील फार मोठी घटिा आिे. नजचा पररणाम कु टुंम्ावर तर
िोतोच पण समाजाशीिी त्याचा जवळचा संम्ंध असतो. ‘सोय जाणील तो सोयरा’ असे तोंडािे
बिणत. त्रास देणारे सोयरे कांिी कमी िािीत. पण नववािात देणे-घेणे माि-पाि यांिाच मित्व
देऊि वागणारे लोक पानिले की चीड येते. देणे-घेणे, माि-पाि मला कधीिी मान्य िव्िते.
मुलीच्या लग्नात आंदण बिणूि नतच्या वैद्यकीय व्यवसायाला लागणारी आयुधे, उपकरणेच
ठरवूि ददली िोती. नववािाला उपनस्थत रािणाऱ्या िातेवाईक, नमत्रपररवाराला ‘कोणतीिी
भेटवस्तू, ककं वा अिेर स्वीकारणार िािी’ असे स्पष्ट शब्दांत सांनगतले िोते. त्यािुसार,
अंमलम्जावणी देनिल ५० वषाांपूवी के ली िोती. लग्नांत कु णाकडू ििी कशाची अपेिा ठे वली
िव्िती. कु ठल्यािी भेटवस्तू स्वीकारल्या िव्ित्या. तरीिी एक गोष्ट िोंदवायालाच िवी . ती
बिणजे माझ्या मािेरच्या अिेराला िकार देता आला िािी. तो स्वीकारावाच लागला. दुसरे
बिणजे माझ्या कांिी मैनत्रणींिािी िािी बिणता आले िािी. िे अपवाद वगळल्यास लग्नातील
मोठ्या प्रमाणांत िोणारी देवाणघेवाण जवळजवळ टाळलीच. िी पध्दत माणसामाणसांत
भेदभाव निमावण करते. िरे वास्तनवक पाितां भेटवस्तूंमागील भाविा मित्वाची असते, त्याची
ककं मत िािी. ‘अिेर’ करण्यामागेिी उद्देश मदतीचा िात पुढे करणे असा असतो. पण त्याचे
स्वरूप सुरुवातीपासूिच नवकृ त रानिल्यािे ते सवव िकोच असे वाटते. अंथरुण पाहूि पाय
पसरायचे असतात. अपेिा आनण भीड, संकोच िात्यांचे धागे जाणूि त्यात अंतर निमावण
करतात. यांिा बिणजे अपेिा, भीड, संकोच यांिा टाळता येणे अशक्य आिे. तरीिी संयमािे
त्यात तडजोड सिज शक्य आिे. िा माझा अिुभव आिे. मािेरचा अिेर अि् मैनत्रणींच्या
भेटवस्तू यांतूि लेकीच्या व्यवसायाला मदत असण्याऱ्या वस्तूच स्वीकारल्या िोत्या. मला ह्या
लग्नाम्द्दल आणिी एक िोंद करावीशी वाटते. ती बिणजे एकाच जातीचे असूििी त्यात वेगळे
असल्याची भाविा प्रत्येक समाजात आिे. मारवाडी समाजदेिील त्याला अपवाद िािी. तो
भेदभाव वगळू ि आबिी सिज नववािसोिळा संपन्न करूि िव्या नपढीसमोर आणिी िवा नवचार
समोर ठे वला असे मला वाटते.
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वैद्यकीय व्यवसाय करण्याऱ्या मुलीकडू ि माझ्या कांिी अपेिा िोत्या. मुख्य बिणजे नतिे
या व्यवसायातूि नमळणाऱ्या नवश्वासाचा उपयोग करूि जिजागरण करावे असे मला वाटत
िोते. नतिे जातीयतेपासूि कायम दूर रानिले पानिजे. जाती माणसा-माणसांत नवतुष्ट निमावण
करतात. माणुसकीला कानळमा फासणारी कृ त्ये करतात. माणूस िी एकच जात, असे समजूि
वागले तर जगातल्या निबबया समस्या तरी कमी िोतील अशी मला िात्री आिे. फक्त वैद्यकीय
व्यवसायातच िव्िे तर कोणत्यािी व्यावसानयकािे जाती संदभावत तटस्थ राहूि वागल्यास अिेक
गोष्टी साधता येणे शक्य आिे. असे फक्त मुलीलाच िािी तर मुलांिादेिील समजावूि सांनगतले
आिे. आजच्या समाजाचे नम्घडणारे नचत्र सुधारायचे असेल तर जातीला दूरच ठे वायला िवे
यात शंका िािी.
आणिी एक गोष्ट मित्वाची आिे. अंधश्रद्धा आनण अनववेक टाळायलाच िवेत.
समाजातूि त्याची िकालपट्टी करायला िवी. त्यािुसार प्रयत्नांची नितांत आवश्यकता आिे.
आपली मुलगी आपल्या नवचारांच्या आधारे वागते यांचा मला अनभमाि वाटतो. मुलगी ज्या
रठकाणी व्यवसाय करते तो प्रदेश मुसलमाि म्हल आिे. नतच्याकडे उपचारांसाठी येणाऱ्या त्या
समाजातील नस्त्रयांिा कु टुंम्नियोजिाचे मित्व नतिे पटवूि ददले असूि त्या समाजातील ज्या
तरुण नस्त्रयांिा संतती िोत िव्िती त्यांच्यावर मोफत उपचार करूि त्यांचे वंध्यत्व दूर के ले
आिे. तसेच या कारणािे िोणारे दुसरे नववाि, पुिर्वववाि टाळले जातील असािी प्रयत्न ती सतत
करीत असते. याप्रकारच्या सुधारणेचा मागव सोपा िािी. त्यासाठी धैयव तर िवेच. नशवाय
सामोरे जाण्याची नजद्द िवी. पररणामांची दफकीर करूििी चालणार िािी िे नतला अिुभवािे
कळले आिे. आज नस्त्रयांचे आरोग्य आनण सामानजक स्थैयव िवे असेल तर वैद्यकीय
व्यावसानयकांिी पुढे िोऊि सुरुवात करायला िवी. मिपररवतवि आनण मतपररवतवि करण्याची
कला मित्वाची आिे असे मला वाटते.
झुिझुिवाला पररवारांतील नस्त्रयांिा तर कायमच आपण मदत के लीय कारण त्यांिी
मला सासुरवास के ला तरी त्यात त्यांची चूक आिे असे मला वाटत िसे. परं परे िे चालत
आलेल्या गोष्टी अथवपूणव असतील तर िक्कीच के ल्या पानिजेत. पण थोतांड, अंधश्रद्धा यांिा मात्र
थारा द्यायलाच िको अशी माझी धारणा आिे.
एक मजेशीर गोष्ट मला आठवते. माझी मुलगी मुम्
ं ईला एक्सरे मशीिचे प्रनशिण
घ्यायला गेली िोती. वैद्यकीय व्यवसायात त्याची िूप गरज असते. मुलीला ते िाताळणारा
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माणूस ठे वता येण्यासारिी पररनस्थती िव्िती बिणूि म्ॉबम्े िॉस्पीटलमध्ये ती गेली. नम्लाव
ग्रुपिे त्या िॉस्पीटलला आर्थवक मदत के ली आिे. म्जाज आनण नम्लाव ह्यांचे संम्ंध चांगले िोते.
सीता म्जाजांची मुलगी सगळे च ओळित िोते. त्यामुळे आमच्या मुलीला ‘सीतेची मुलगी’
बिणूिच सगळे ओळिू लागले. नतला त्याचा िूप आिंद आनण अनभमाि वाटला िोता. अथावत
मलािी िूप चांगले वाटले िोते, िे देनिल मला सांगायलाच िवे.
लिाि वयात मुले जरा जास्तच भाविाप्रधाि असतात. अगदी छोट्याछोट्या गोष्टी
नमळाल्या िािीत तरी ती दुिावतात. माझे म्ाळमि असे म्रे चदा दुःिी झाले िोते. ते लिात
ठे वूि माझ्या मुलांची मिे जोपासली िोती. मला सववच पालकांिा सांगावेसे वाटते की
म्ाळमिाची जपवणूक करायला िवी. त्याचा अथव असा िािी की त्यांचे उगीचच लाड करायचे.
म्ाळमािसशास्त्रावर मात्र माझा फारसा नवश्वास िािी. तरुणाचे मििी सांभाळावे लागते.
सुधाचा नववाि मारवाडी कु टुंम्ातच झाला आिे. पण दुसऱ्या शािेत. आबिी अग्रवाल ते
मािेश्वरी. पण ह्या नववािाला मान्यता मी ददली. कारण स्वतःपासूिच सुधारणेला सुरुवात
करायला िवी. आजिी अशा नववािाला समाज सिज मान्यता देत िािी. अनतशय संथ
चालणारा समाजांचा रूढी परं पराचा गाडा कांिी प्रमाणांत पोषक आिे. पण िको असलेला
भाग काढू ि टाकायलाच िवा. काळाची गरज आिे ती. श्रद्धा आनण अंधश्रद्धा यात फार थोडा
फरक असतो. नवश्वास आनण निष्ठा श्रद्धेत असते तर अंधश्रद्धेत डोळ्यांिा झापडे लावल्याची
नस्थती असते.
मुलींसाठी माझा दृष्टीकोि जरी वेगळा असला तरी मुलांसाठी नवचार निराळे च आिेत.
मुला,मुलींत मी फरक करीत िािी. प्रपंचात दोघांचीिी गरज आिे. प्रत्येकाची भूनमका एकच
असायला िवी. स्त्री दुम्ळी िािी. नतला संधी िाकारता कामा िये असे जरी मला वाटत असले
तरी मातृत्वाची जम्ाम्दारी नतिे उत्तम ररतीिे सांभाळायला िवी अशी माझी भूनमका आिे.
मुलांिी घरकाम नशकलेच पानिजे. त्यांिा ते चांगले आले पानिजे असा माझा आग्रि आिे.
त्याला कु णी िट्ट बिटले तरी चालेल. मुलांिी आपल्या आईला, पत्नीला घरकामांत मदत करणे
यात कांिीिी गैर िािी असे मी बिणते. त्या दृष्टीिे मी माझ्या मुलांिा योग्य ते वळण लावूि
तयार के ले आिे. उत्तम नशकू ि, उत्तम अथावजवि करणारी माझी मुले स्त्रीच्या श्रमांचे मोल
जाणतात. त्यांिा श्रमप्रनतष्ठा कळते. एवढेच िािीतर नशिणाच्या निनमत्यािे जम्लपूरला, िंतर
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आय.आय.टी.त मुंम्ईला असतांिा मुलगा रमेश नमत्रांिािी उत्तम नशजवूि िाऊ घालायचा.
मला ह्याचा िूप अनभमाि आिे. मुलगा आनण मुलगी असा नवचार कधीच मिात ठे वला िािी.
कायम त्यांिा समाितेिे वागवत आले. इथेच एक गोष्ट सांगायला िवी. मुलीच्या मुलाचा
बिणजे माझ्या िातवाचा नववाि झाल्यावर माझ्या लिात आले की व्याह्यांिा मुलगा िािी.
लगेच िातवाला सांनगतले की सासू-सासऱ्यांिा आईवडील समजूि त्यांची सेवा करणे तुझे
कतवव्य आिे. तुला ते करावेच लागेल. िातवािे आजीचे बिणण्याला माि देवूि एकाच इमारतीत
शेजारी-शेजारी सगळे राितील अशी व्यवस्था के ली असूि सवव गुण्यागोशवंदािे राितात.
प्रत्येकािे प्राप्त पररनस्थतीत भाि ठे वूि आपले कतवव्य पार पाडले तर दकतीतरी समस्या
उद्भवणारच िािीत असा माझा अंदाज आिे. सुधारणा आनण सुधारक ह्यांचा समन्वय गरजेचा
आिे.
आमचे दुसरे अपत्य जगदीश. तोिी डॉक्टर झाला असूि अमेररके त स्थानयक झाला आिे.
ह्या माझ्या मुलांिे आंतरजातीय नववाि के लाय. ब्राह्मण कु टुंम्ांतील मुलगी आिे. B.Sc.
िर्सांगचे नतचे नशिण झाले आिे. प्रेमनववाि समाजाला चटकि पचिी पडत िािी. पन्नास
वषावपूवी तर ते कठीणच िोते. मला, घरी कसे सांगावे असा प्रश्न त्याला पडला. म्निणीला
सांगावे, नतला नवश्वासात घेऊि पुढे जावे असा त्याचा नवचार िोता. त्याप्रमाणे तो गेलािी. पण
िेमक्या त्याच वेळी तेथे एका आंतरजातीय नववािाची चचाव सुरु िोती. त्यावेळी त्या घरातील
वातावरण व िातलगांच्या प्रनतदक्रया पाहूि कांिीिी सूतोवाच ि करता तो परत दफरला िोता.
त्यािंतर घरात ि कळनवता तो नववािम्ध्द झाला. कु णालाच या संदभावत कांिीिी कल्पिा
िव्िती. पुढे डॉक्टर म्िीण कामानिनमत्तािे मुंम्ईला गेली. तेंव्िा तेथील डॉ. आंम्ेकरांिी िी
म्ातमी नतला ददली. आपली भावजय आल्याचे नतला कळले. नतिेिी िी म्ातमी आबिाला
कळनवली. म्ातमी कळतांच मुलािे ि सांगताच परस्पर लग्न के ले बिणूि दुःि तर झालेच. पण
त्यापेिा जास्त दुःि झाले ते आपले सुधारणावादी नवचार कमी पडले बिणूि तरी सासू बिणूि
माझे कतवव्य मी पूणव करायचे ठरनवले. धाकटा मुलगा अशोक ह्याला मुंम्ईला पाठवूि त्यांिा
िामगांवी आणवले. सुिेचे बिणूि जे स्वागत करावयाचे असते ते पूणव के ले. मी जात माितच
िािी. माणूस िीच जात आनण मािवता िाच धमव यावर माझी नितांत श्रद्धा आिे. आजवर
त्यावर निष्ठा ठे वूि जगत आलेय. तडजोड या संदभावत मला मान्य िािी. गृिलक्ष्मी, घरातील
पनिली सूि बिणूि नतला वस्त्रालंकार ददले. पुढे दोघेिी अमेररके ला गेले. त्या आधी जगदीश
एकटाच पुढे गेला. बिणूि कांिी ददवस िामगांवी ती आमच्याजवळ िोती. त्यावेळी घरी
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म्सण्यापेिा कांिीतरी नशक, अभ्यास कर असे मी सुचनवले. त्याप्रमाणे नतिे म्ी.ए. चा अभ्यास
के ला. सुिांिी नशकले पानिजे. िवेिवे त्यांिा आले पानिजे. जगाच्या म्रोम्रीिे त्यांिी जगले
पानिजे. मागे पडता कामा िये असे मला वाटते. सुिा नशकतातिी. मी त्यांिा प्रोत्सािि देते.
कौतुक करते. आता िातसूििी लग्नािंतर नशकते आिे. मला िूप कौतुक वाटते नतचे. घरात मदत
करूि ती अभ्यास करते. दुसरी िातसूि आपल्या डॉक्टर पतीला त्याच्या व्यवसायात मदत
करते आिे. सगळ्या सुिा, िातसुिा िौशी आिेत. माझ्याशी आदरािे वागतात. माझी िूप
काळजी घेतात. यापेिा अनधक मोठे भाग्य कोणते असणार आिे?
मी भाग्यवती आिे असे मोठ्या अनभमािािे बिणत असले तरी मिांत एक ठसठसणारी
गोष्ट आिेच. नतचािी उल्लेि के लाच पानिजे. माझा मोठा मुलगा दत्तक गेलाय. त्याच्या सख्ख्या
काकांिा मुलगा िव्िता. दत्तक जाण्याचा निणवय पती आनण मुलांिे परस्पर घेतला. मला ि
नवचारता िा निणवय त्यांिी घेतला. मला त्यापासूि िूपच दुःि झाले. अजूििी ते दुःि मला
नवसरता येत िािी. काकांिा मूलम्ाळ िािी. त्यांची, त्यांच्या इस्टेटीची देिभाल करण्यांसाठी
तो दत्तक गेला. पण ज्या कारणासाठी तो दत्तक गेला ते तसेच मागे ठे ऊि, कायम तो नतकडे
राितो आिे. नतथेच स्थानयक िोऊि नतथले िागररकत्व त्यािे घेतले आिे. तरीिी माझा धाकटा
अशोक, जो िामगांवी स्थानयक झाला आिे. सारे कांिी पाितो. सगळी व्यवस्था िीट करतोय.
काय उपयोग झाला दत्तक जाण्याचा? मुळांत मला दत्तक िी कल्पिाच आवडत िािी. त्याची
कारण मीमांसा करायची िािी. तरी िी दुसरी मोठी जिम माझ्या मिाला अजूििी त्रास देतेच.
िरं च मला नवश्वासांत कां घेतले िािी त्यांिी!
जगदीश परदेशांत राितो. त्याचे घर, त्याचा प्रपंच डोळे भरूि म्घण्याची इच्छा पूणव
झाली िािी. सुरुवातीला पतीचे आरोग्य, एवढा लांम्चा, मोठा, प्रवास करण्यासारिा िव्िता.
त्यामुळे जाता आले िािी. आता माझी शारीररक नस्थती प्रवास करण्यासारिी िािी. .
कांिीिी असले तरी मिाला एक समाधाि तरीिी नमळते. अमेररकावारी करूि येणारा
सांगत असतो. कु णीिी भारतीय अडचणीत आिे असे कळले की वाट ि पािता तो मदतीचा िात
पुढे करतो. त्यातूि अडचणीत असलेली व्यक्ती मिाराष्ट्रीयि आिे, िामगावची आिे असे
कािावर आले तर मदतीचा िात कु णाचा िे समजणार िािी अशी काळजी घेऊि मदत करतो.
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अिेकांिी िी गोष्ट सांनगतली आिे. तो ज्या जी. एस. कॉलेजात नशकला तेथील एिादा नवद्याथी
अडचणीत आिे असे कळले तर मदतीला तो धावणारच. मी माझ्या मुलांिा लिािपणापासूि
एक गोष्ट पुन्िा पुन्िा सांनगतली आिे की शक्य असेल दुसऱ्याला अवश्य मदत करा. ‘अपेिा ि
ठे वता के लेली मदत ईश्वराचे रूप असते’. माझ्या या संस्काराचा प्रभाव अजूििी त्याच्यावर
आिे. िरं तर मी त्याला कधीचीच िमा के ली आिे. त्याचा प्रपंच पािण्याची इच्छा पूणव कधीच
िोणार िािी आता.
नतसरे आमचे अपत्य आिे रमेश. इथे एक सत्य, कदानचत् कु णाला अिंकार वाटेल तरी,
मला िोंदवायचे आिे. माझी सगळीच मुलं म्ुनद्धमाि आनण नवचारी आिेत. रमेशिे लिाि
वयातच िे दािवूि ददले आिे. आपली दोन्िी मोठी भावंडे डॉक्टर िोत आिेत तेंव्िा आपण
कांिी तरी वेगळे करूि दािवायचे त्यािे ठरनवले. यानशवाय आणिी एक नवचार तो करीत
िोता. तीि मुलांचा वैद्यकीय नशिणाचा िचव आपल्या घराला झेपायचा िािी. तेंव्िा आपल्या
पुढील नशिणाची ददशा त्यािेच ठरवूि टाकली. िामगांवच्या स्थानिक गो.से.मिानवद्यालयात
नवज्ञाि शािेत प्रवेश घेतला. िंतर जम्लपूरला अनभयांनत्रकी मिानवद्यालयातूि पदवी घेऊि
पुढील नशिणासाठी आय.आय.टी. मुंम्ई इथे प्रवेश घेतला. पदव्यूत्तर नशिणािंतर त्यािे मागे
वळू ि म्नघतलेच िािी. यशाची अिेक नशिरे त्यािे पादाक्रांत के ली.
मुले थोडी मोठी झाल्यावर माझ्या नशिण घेण्याच्या स्वभावािे परत उचल िाल्ली.
रमेश अभ्यास करायचा. मीिी त्याच्याम्रोम्र अभ्यासाला म्सायची. राष्ट्रभाषा प्रचार
सनमतीची नवशारद िी परीिा मी उत्तम गुणांिी पास के ली. मला तर आिंद झालाच. माझ्या
मुलांिािी िूप आिंद झाला िोता. िा अभ्यास मा. सेवकजींच्या मागवदशविािाली पूणव के ला. ते
घरी येऊि नशकवत असत. स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक असलेले सेवकजी इथल्याच राष्ट्रीय शाळे त
नशकत िोते. वध्यावच्या राष्ट्रभाषा प्रचार सनमतीच्या माध्यमातूि शिंदीचा प्रसार आनण प्रचार ते
करायला आले िोते. गांधीवादी नवचारसरणीचे सेवकजी सवाांशीच आपुलकीिे वागत. माझ्या
पतीप्रमाणेच त्यांिा कारावासाची नशिा झाली िोती. त्या काळात फारशा नस्त्रया राजकारणात
िव्ित्या. मी देिील तशी सक्रीय राजकारणांत िव्ितेच. पण पतीच्याम्रोम्र छोटी मोठी कामे
करीत असे. मुलांिी शिंदी नशकायला िवे असे मला वाटे. जीविात नशिणाचे अिन्यसाधारण
मित्व आिे असे पटवूि देण्याचा प्रयत्न माझा असे. मुलांत िी जाणीव निमावण झाल्याचे मला
ददसत िोते. रमेशच्या वागण्यातूि ते ददसत असे. माझ्या चारिी मुलांत सवावत हशार तोच आिे.
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माझ्यावर त्याचे जरा जास्तच प्रेम आिे. माझ्या नवषयी त्याला अनभमाि वाटतो. कु ठे या
संदभावत नवषय निघाला तर म्ोलण्यातूि तो व्यक्त िोतो.
रमेश हशार आिे असे लिात आल्यावर त्याला ‘डम्ल प्रमोशि’ देवूि नशकनवले. त्याचा
नियनमत अभ्यास मी घेत असे. िरं बिणजे मी सगळ्यांिाच सारिे माित असे पण रमेशची
आत्मीयता अनधक असे. आपले आयुष्य घडनवण्यात आईचा शसंिाचा वाटा आिे असे तो जेंव्िा
बिणतो तेंव्िा भारावल्यासारिे िोते. इतकी छाि मुले देवािे मला ददली बिणूि मी स्वतःला
धन्य समजते. त्यािे नचत्रकलेचा अभ्यास करावा असा आग्रि मी के ला. ह्या नचत्रकलेचा
अनभयानन्त्रकी नशिणात िूप फायदा झाला असे तो बिणतो. मला घरकामांत िूप मदत
करायचा. तो स्वयंपाक करायला नशकला, ताक करायला नशकला. एम. टेकला मुंम्ईला नशकत
असतांिा माझ्या नमत्रांिा पुलाव वगैरे करूि िाऊ घालतो असे जेंव्िा तो सांगू लागला तेंव्िा
मला थोडे िंसूच आले िोते. अनतशय साधा असलेला रमेश अनतशय मातृभक्त आनण घरवेडा
िोता.
माणसाला श्रमांचे मित्व कळलेच पानिजे तसेच श्रमप्रनतष्ठािी त्यािे ठे वली पानिजे असे
मी मुलांिा सांगत असे. मुलांिी ते आचरणांत आणलेले मी पानिले. शाळे तील प्रत्येक उपक्रमांत
मुलांिी सिभागी व्िावे. त्यािे आत्मनवश्वास म्रोम्रच स्वतःचे मूल्यमापि करता येते. तसेच
निलाडू वृत्तीिी निमावण िोते असा दृष्टीकोि असल्यािे मुलांिा त्यासाठी प्रोत्सािि तर मी ददलेच
पण त्यांिा िेिी सांनगतले की भाग घेतला बिणजे िंम्र आलाच पानिजे असे िािी. भाग
घेतल्यािे तेवढा नवषय तयार िोतो, सभाधीटपणा अंगी येतो. मुख्य बिणजे ऐिवेळी आल्या
प्रसंगाचे समायोजि सिज करता येते. आणिी एक गोष्ट मुलांिा पटवूि देण्याचा सतत प्रयत्न
के ला. जातीभेद िा मािवतेला कलंक आिे. तो पाळता कामा िये असे त्यांिा म्जावूि सांगत
िोते. अंधश्रद्धा दकती भयंकर आिे ह्याची देनिल सोदािरण चचाव मी त्यांच्याशी करीत असे. जे
कमव नवज्ञािाच्या कसोटीवर पारिता येते ते करावे असे मला पटले िोते. ते मुलांिा सांगणे
ओघािेच आले. धमवभेदामुळे िोणारी भांडणे, निमावण िोणारी कटू ता मी पानिली, अिुभवली
आिे. त्यामुळे माणूस िी एकच जात आनण माणुसकी िा धमव एवढेच लिांत ठे वा असे देनिल मी
वारं वार मुलांिा म्जावले िोते. माझ्या ह्या नवचारसरणीचा सवावत जास्त पररणाम रमेशवरच
झाला.
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रमेश म्ी.इ. टेलीकबयुनिके शि जम्लपूरहूि झाला. त्यािंतर आय.आय.टी. पवई येथूि
एम.ई. के ले. तेथेच लेक्चरर बिणूि काम के ले. तेथे असतांिा रनशयि तज्ञांचे मागवदशवि त्याला
नमळाले. त्यािंतर कॉबप्युटर संदभावत अनधक ज्ञाि नमळावे बिणूि तो इं ग्लंडला गेला. िरे तर
त्याआधी िेच नशिण घेण्यांसाठी रनशयाला तो जाऊ शकला असतां पण त्या िंडातील रनशयि
वातावरण त्याला फारसे आवडणारे िव्िते बिणूि त्यािे इं ग्लाँडची संधी स्वीकारली. इं ग्लाँडला
सुरुवातीला फार काटकसरीिे रािावे लागले. तीि-चार मनिन्यािंतर अमेररके च्या सुप्रनसध्द
आय.म्ी.एम. ह्या कॉबप्युटर म्िनवण्याच्या कं पिीत िोकरी नमळाली. तेथे त्याचे चांगले म्स्ताि
म्िले. त्यािे स्वतः कांिी संगणक संशोधि करूि म्िनवले. त्याच्या कामावर कं पिी िूप िुश
िोती. भराभर म्ढती नमळत गेली. चार-पांच वषे झाली िोती त्याच्या भेटीला. मी पत्र पाठवूि
तसे त्याला बिणत असे. पण एक ददवस अचािक तो परतला. इ.स १९७२ ची घटिा िोती ती.
मग मात्र त्याचा नववाि करूिच त्याला परत पाठवायचा निणवय आबिी घेतला. तो त्यािे
मािलािी. आमच्या तत्वाप्रमाणे रुपया िारळ आनण नववाि साध्या पध्दतीिे के ला. िंतर तो
अमेररके लािी गेला. नतथेिी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याचे काम सवाांिा पसंत पडले. आता तो
परत आला असूि तेल्िाऱ्याला राितो. शेतीकडे, घराकडे लि देतो. सध्या भारतीय रे ल्वेची जी
कबपूटराईज्ड आरिण व्यवस्था आिे ती त्यािे म्िवूि ददली आिे. मला त्याचा िूप अनभमाि
वाटतो. तो थोडा आता आध्यानत्मक िेत्रातिी नस्थर झाला आिे. तेल्िाऱ्यातील नवपश्यिा
कें द्रात तो सिकु टुंम् सक्रीय आिे. त्याचे सगळे व्यवनस्थत सुरु आिे.
आमचे चौथे अपत्य आिे अशोक. इतर मुलांप्रमाणेच मॅरिक िामगांवातूिच सरकारी
िायस्कू लमधूि झाला. स्थानिक गो.से.मिानवद्यालयांत प्रवेश घेवूि मिानवद्यालयांच्या सवव
कायवक्रमांत भाग घेत, म्ी.कॉम. झाला. िंतर मुंम्ईला चाटवडव अकौंटन्सीत सिा मनििे अभ्यास
के ला. त्यािंतर अकोल्याला सीताम्ाई आटवस् कॉलेजमध्ये लॅा चा अभ्यास सुरु के ला. एक वषव
तेथे पूणव के लेिी पण तो अभ्यास ि आवडल्यािे िागपूर नवद्यापीठाची एम.कॉम.ची पदवी
िासगीररत्या उत्तीणव के ली. घराण्याचा सगळा कारभार सांभाळण्याची जम्ाम्दारी
त्याच्यावरच असल्यािे िामगांवलाच स्थानयक व्िायचे त्यािे ठरनवले. रमेश त्याच्यापेिा मोठा
पण नववाि करण्यास तो तयार िव्िता. त्यामुळे तो आनण अशोक ह्या दोघांच्यािी नवचारािे
अशोकचा नववाि करण्याचे ठरले. अॅड.के .के . अग्रवाल यांची मुलगी आशा सोम्त तो ठरनवला.
पारिी, साध्या पध्दतीिे पाडला. मुलगी सुशील, सुसंस्कारीत गृनिणीपदाला योग्य अशी आिे.
नवज्ञाि नवषयात ती पदवीधर झाली आिे. त्याची दोन्िी मुले सुनशनित असूि सामानजक
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कायावत त्यांिा रुची असूि सक्रीय सिभागिी ते घेतात. त्याचा मोठा मुलगा आिंद िेत्रतज्ञ झाला
आिे. सतत त्या कामात तो व्यस्त असतो. त्याच्या आजोम्ांिी िामगांवांत डोळ्यांच्या संदभावत
पनिला काँ बप घेतला िोता. जवळजवळ तीिशे लोकांिा त्या माध्यमातूि त्यांिी सिाय्य के ले
िोते. त्याच्याकडे पाितांिा मला िेिमीच िी आठवण येत असते. माझ्या दोन्िी िातसुिा
नशकलेल्या आिेत. घरकामांत त्यांिा रस असूि सुगृनिणी आिेत. स्त्रीला भरतकाम, नवणकाम,
नशवणकामांची मूलभूत आवड असते. त्यांिािी ती आिे.
अशोकम्द्दल सांगायचे तर मोठा भाऊ दत्तक गेला िोता. त्याला काका-काकू ची सेवा
करावयाची िोती पण परदेशी िागररक झालाय. ते कतवव्य अशोकिे उत्तम पार पाडले आिे.
शेती, छापिािा, पेिोलपंप सगळी कामे तोच पाितो. व्यवनस्थत पार पाडतो. मुख्य बिणजे
कोणत्यािी प्रकारची कु रकु र तक्रार ि करता त्याचे काम चालू असते. िी कु टुंम्ाची जम्ाम्दारी
पूणव करीत असतांिा तो िी सामानजक कायावत रस घेतो. रोटरी क्लम् सारख्या संस्थांचे उपक्रम
राम्नवण्यांत तो अग्रेसर असतो. गो.से.मिानवद्यालयांच्या कायवकारी मंडळात उपाध्यिपद
त्याच्याकडे आिे. तेथील कामात लि देऊि तो काम करीत असतो. मुलांचे व्यवसायिी
व्यवनस्थत आिेत.
आमच्या चार नपढ्ा अशा ररतीिे कायवरत पाहूि मला िूप आिंद वाटतो. चार नपढ्ा
एकत्र असूििी वादनववाद वगैरे िािीत. सगळे समंजसपणािे एकमेकांशी सिकायाविे वागतात,
िे मित्वाचे आिे.
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एक आई बिणूि माझी कारकीदव अशी आिे. मुलांचा अभ्यास घेतला. त्यांिा देता येतील
तेवढे नवचार आनण संस्कार ददले. जगात वावरतांिा माणूस बिणूि त्यांिी वागावे अशी अपेिा
ठे वली िोती. ती पूणवपणे पूणव झाली असे बिणायला िरकत िािी. मुलांच्या भाषेकडे
काळजीपूववक लि ददले िोते. सववजण आज निन्दी, मारवाडीम्रोम्रच मराठी उत्तम वापरतात.
मराठी लोकांशी त्यांचे व्यविार चांगल्या प्रकारचे आिेत.
थोडक्यात, एका आईिे करायला िवे ते मी इमािेइतम्ारे के ले. त्यात मला समाधाि
वाटले. इथे एक सांगावेसे वाटते. मुलं लिाि िोती. पती राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढ्ात सिभागी
िोते. त्यामुळे थोडी ओढाताण िोई. अशा पररनस्थतीत सुध्दा मािेर कडू ि मदत ि मागण्याचे मी
ठरनवले आनण यात मी तडजोड के ली िािी ह्याचा आिंद मला समाधाि देतो.
-----------
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नशिण नवचार आनण मी
नशिणा संदभावत स्वतःचे मत मांडण्याएवढी, त्या संदभावत प्रगल्भ नवचारसरणी माझी
िािी. िा त्या िेत्रातला अभ्यास, िा त्याचा घेतला अिुभव. पण वयाची िव्वदी गाठल्यावर
वाटते की आपण जे कांिी भलंम्ुरं जग म्नघतलं, जे कािी चांगल वाईट जगलो त्या आधारे कािी
मांडण्याला िरकत िसावी. नशिण अिेक प्रकारांिी नवद्वािांिी अधोरे नित के ले असूि त्या
शचंतिातूि वेगवेगळ्या नशिण नवषयक उपपत्ती त्यांिी मांडल्या आिेत. त्या संदभावत मी कािी
वाचले आिे. सेवाग्राम वधाव, अमरावती, िामगांव वगैरे रठकाणी वावरतांिा जे ददसलं, ते म्घूि
मी कािी नवचार के ला आिे. तोच इथे मांडण्याचा प्रयत्न करते आिे.
नशिण िेत्रांत एक नशशुमंदीर काढू ि ते उत्तम ररतीिे चालनवले तो अिुभव प्रथम
सांगायला िवा. नशशुमंददर काढतांिा माझ्या डोळ्यासमोर देशाची भावी नपढी तयार करण्याचे
ध्येय तर िोतेच, यात शंका िािी. पण स्त्री संदभावत उदारमत नवचार मांडणारी नपढी तयार
करण्याचा प्रयत्निी त्यांत अिुस्यूत िोता. नस्त्रयांिा मि आिे, मत आिे, नतची समाजाला नितांत
आवश्यकता आिे, नतला मािािे वागनवले पानिजे, नतला आश्रीतासारिे के नवलवाणे जीवि जगू
िये, ह्यासाठीच सारा अट्टािास िोता. स्त्रीलािी नशिण नमळाले पानिजे वगैरेिी मला त्या वेळी
वाटत िोते.
वर सांनगतल्या प्रमाणे जेव्िा नवचार मी करू लागले तेव्िा जाणवले की
कस्तुरीमृगासारिी आपली नस्थती झालीय. आपण नवसरूि गेलो त्या देणगीला. माझे मािेर
बिणजे माझी शाळा िोती. सासर झाले िोते प्रयोगशाळा. प्रायोनगक तत्वावर मी नवचारांचा
वापर के ला अि् त्याला यश आले िोते. ते एका रात्रीत िािी नमळाले. त्याला एक सोपाि
परं परा िोती. मािेरी असतांिा कािावर पडणारे नवचार िूपवेगळ्या प्रकारचे िोते. अनत
पररचयात् अवज्ञा बिणतात तसेच झाले माझे. पुरणपोळी िाणाऱ्याला भाजीभाकरीचे मित्व
कळणार कसे? आता जाणवते मािेरचे वातावरण, जगणे, मरणे, जीविशैली सगळे च
सववसामान्यापेिा वेगळे िोते. सामान्य माणसाला कें द्रस्थािी ठे वूि नशिणाचे नियोजि करायला
िवे असे सेवाग्रामला म्ापू सांगत िोते, पविारला नविोम्ािी िाच नवचार समोर ठे वत िोते.
माणसाचे पोट भरलेले असेल तरच तो लिपूववक मि लावूि प्रयत्न करू शकतो. श्रमाची प्रनतष्ठा
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असे िुसते म्ोलणे उपयोगी िािी तर श्रमाची ककं मत माणसाला शिंमत कशी देते याची उदािरणे
समोर आली पानिजेत. श्रम करणारा उपाशी रानिला तर त्याच्या ररकाबया पोटािे तो नचडतो,
रागावतो, म्दल्याची सूडाची भाविा त्याच्या मिात निमावण िोते. गुन्िेगारीचा उगम उपाशी
पोटातूि िोतो. त्याच्या िाताला काम आनण कामाचे उनचत दाम जोपयांत नमळणार िािी
तोपयांत नवकासाचे कागदी घोडेच फक्त िाचतील. बिणूि म्ेकार निमावण करण्याऱ्या
नशिणाऐवजी व्यावसानयक नशिण द्यायला िवे. फक्त नशिणच िव्िे तर त्या अिुसार िोकरी
ककं वा व्यवसाय त्याला उपलब्ध झाला पानिजे. आजची म्ेसुमार म्ेकारी त्यावेळच्या त्या
नवचारांकडे लि देऊि त्याची अंमलम्जावणी के ली असती तर िक्कीच टाळता आली असती.
‘िोकरशािी’चा उदय इंग्रजांच्या नशिण धोरणातूि झालाय. िव्िे िेतुपूवक
व कारकू ि निमावण
करणाचे कारिािेच त्यातूि निमावण झालेत. स्वतःचा व्यवसाय, समाजाचा व्यवसाय,
सामुदानयक व्यवसायातूि निमावण िोणारी नजद्द, वाढणारा आत्मनवश्वास, सगळे च व्यनक्तमत्व
नवकासाला पूरक असायला िवे. आत्मनिभवरता तर िवीच िा! परावलंनम्त ‘येस सर’ वृत्ती
आपला म्ाणा निमावण करूच शकत िािी. शिराकडे वाढता कल निमावण करण्यास िे नशिण
कारणीभूत ठरले. नशवाय घडाळ्याच्या काट्याप्रमाणे काम सुरु, काम म्ंद, ओवर टाइमचे पैस,े
ह्या िको त्या सवयींिी आळस, िोटी प्रनतष्ठा जन्माला आले. िे कटू सत्य आिे. आजिी लॉडव
मेकॉलेचे राज्य मिामिावर आिेच. इं ग्रज इं ग्रजी मागे ठे वूि गेलेत. जीविनशिण ककं वा
म्ुनियादी नशिण िांवािे मांडलेली नशिण प्रणाली जर उत्तम रीतीिे कायावनन्वत झाली असती
तर आमची व्यसिाधीि नपढी निमावण झाली िसती असे मला वाटते. नशिण आनण िोकरी िा
जोड मोडला पानिजे.
‘चला िेड्याकडे’ ह्या िाऱ्याला अथव िािी. िेड्यातला एक शिरांत आला तर परत
जायचे िांव काढत िािी. कारण इथला भपका त्याला मोिात पाडतो. िेड्याम्ािेर िेडूत
जाणार िािी. िेड्यातच त्यांिा िवे ते नमळे ल अशी व्यवस्था कायावनन्वत

करणारे प्रामानणक

अनधकारी िवेत. उद्योग िेड्यांत सुरु व्िावेत. पण िेड्याचे शिरीकरण िोता कामा िये. गावची
शेती, शेती मळे ह्यासाठीच वापरली जाईल िे मित्वाचे समजूि पावले टाकायला िवीत.
िुसत्या पोपटपंचीिे काय साधले? स्वातंत्र्य नमळवूििी साठ वषे िोऊि गेलीत. पण प्रगल्भ
नवचार कु ठे ददसत िािी. मतांसाठी योजिा जािीर करायच्या, िंतर त्या म्ाजूला सारायच्या,
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िा व्यविार थांम्नवणारे नशिण िवे. आमच्या लिािपणी एका लाकु डतोड्याची गोष्ट सांनगतली
जायची. कु ऱ्िाड नवनिरीत पडते नम्चाऱ्याची. पोटापाण्याचे साधि गमावले बिणूि तो देवाला
शरण जातो. देव प्रसन्न िोतो पण त्याची परीिा घेतो. प्रथम सोन्याची, चांदीची कु ऱ्िाड त्याला
देतो. पण िी कु ऱ्िाड माझी िािी. मला माझीच परत िवी िी त्याची मागणी एक संस्कार करूि
जाते. िवी नपढी माझे मला िवे, दुसऱ्याचे िको बिणायला नशकायला िवी. मूल्य नशिण आज
काळाची गरज आिे. स्वतःच्या पायावर उभे राहूि स्वानभमािािे जगण्याला मित्व आिे असे
नशकनवणारे नशिक िवे आिेत. आज शाळा मिानवद्यालये राजकीय पुढाऱ्यांची ‘कु रणे’ झाली
आिेत. सकस निकोप मिांची निर्मवती करणारे नशिण यातूि नमळणार तरी कसे? मिागाई
नशिणाला स्पशूवि गेली आिे. गुणवत्तेपेिा अनधक जातीला, आरिणाला मित्व आिे. जातीयता
िको असे तोंडािे बिणत आरिणाच्या कु म्ड्यांसाठी सगळे सज्ज झाले आिेत. माणूस िी
जातिावापुढे नलिायची इच्छा मरणाला लागली आिे. थोडक्यात ‘म्ोलाचाच भात म्ोलाचीच
कढी‘ असे सववत्र नचत्र आिे.
नशिणाच्या संदभावत िूप मित्वाचा नवचार गेल्या १०-१५ वषावत मांडला जातो आिे.
सुप्रनसध्द िगोल शास्त्रज्ञ जयंत िारळीकर, त्यांच्या गनणतज्ञ पत्नी त्या दोघांिीिी तो नवचार
पुन्िा पुन्िा आवजूवि जोर देऊि सांनगतला आिे. मुलांिा मातृभाषेतूि नशिण नमळायला िवे.
पुढे त्याला जेंव्िा गरज वाटेल तेंव्िा त्यािे इं ग्रजी माध्यम घ्यायला िरकत िािी. इं ग्रजी
माध्यमातूि नशकलेल्या दकती टक्के लोकांिा िऱ्या अथाविे इं ग्रजीत व्यविार करता येतो याची
आकडेवारी एकदा तपासूि पािायला िवी. इं ग्रजी आनण गनणत या दोि नवषयात िापासांची
संख्या फार मोठी आिे. पुरवणी परीिा देऊििी त्यांिा पुन्िा पुन्िा परीिा द्यावी लागते.
अशांिा जर इं ग्रजी, गनणतानशवाय परीिा देण्याची परवािगी नमळाली तर िऱ्या अथाविे
नशिण साववनत्रक िोईल अशी माझी धारणा िोती व आजिी आिे. िा इं ग्रजीला नवरोध िािी.
ज्यांिा गरज वाटेल त्यांच्यासाठी ती असेलच िा! नशिण िवे असते समाजात व्यविार करतांिा
सुलभ व्िावे बिणूि. आजच्या नशिणाचा उपयोग िोकरीत तरी िोतो का? िा यि प्रश्न आिे.
बिणूि नशिण औपचाररक व अिौपचाररक दोन्िी दृष्टीिे एकदा स्वरूप, त्याची
अंमलम्जावणी याचा आढावा घेवूि कायावनन्वत करण्यापूवी िवे ते िवे म्दल करूि घ्यावेत.
Page 79 of 118

मुख्य बिणजे नशिण व्यनक्तमत्व नवकासाचा पाया बिणूि म्नघतले जावे िी माझी अपेिा आिे.
भारं भार पुस्तके , वह्यांचे ओझे पाठीवर लादलेली मुले पनिली की मला त्या मुलांपि
े ा त्यांच्या
पालकांची कीव येते. मला मजा वाटते की मुले आनण त्यांचे नशिक ‘गुरुदकल्ली’िेच चालतात.
अभ्यास करूि नशकनवणे तर कोसो मैल दूर आिे. नशिक पूवी गुरु िोते. इं ग्रजीतले ‘मास्टर’
मास्तर झाल्यािे दुसरे काय िोणार? इतर िेत्राप्रमाणेच नशिण िेत्रातिी ‘पाटव टाईम’ िी
संकल्पिा राम्वली जातांिा मी जेंव्िा ऐकते तेंव्िा आियाविे थक्क िोते. ‘डोिेशि’ देणारे नवद्याथी
अि् ‘डोिेशि’ देणारे नशिक ह्यांच्या फु गडीतूि िाती काय िो येणार? गरगर दफरायचे अि्
चक्कर येऊि पडायचे एवढेच. तर गरजेिुसार नवद्याथ्रयांिा नशिण ददले जावे. देशासाठी गरजेचे
असणारे नशिणिी गुणवत्तेवर द्यावे. ह्यातच सवाांचे भले आिे. ‘मास एजुकेशि’ च्या िांवावर जे
‘क्लास एजुकेशि’चे िाटक सुरु आिे ते थांम्नवणे गरजेचे आिे.
स्त्री नशिणाचा नवचार मी मांडला आिेच. तो परत थोडक्यात मांडते. सिनशिण
असायला िरकत िािी. नतला मािािे जगता येईल असे नशिणाचे स्वरूप असावे. स्त्री, अपंग
ह्यांच्यासाठी योजिा आिल्या जातात. पण त्याची कायववािी दकतपत झाली ह्याचा आढावा
घेतला जात िािी. असे छोटे छोटे माझे नशिण नवषयक नवचार आिेत. फारतर असे बिणा
आमच्या नशिण प्रणाली नवषयी िी माझी तक्रार आिे. माझी, मुलांची, िातवंडांची आनण
पतवंडाची िी नपढी नशकतांिा मी पानिली आिे. त्यात िूपसा म्दल झाला िािी. कारण
नशिणाम्द्दल आस्था, प्रेम, आपुलकी कु णाजवळिी िािी.
नशिणाचे अिौपचाररक माध्यम दूरदशवि, आकाशवाणी, वतवमािपत्रे आदी प्रचार
माध्यमे त्यांचे ध्येय समाजाला जागृत करणे, समाजाला वास्तव, सत्य दािवूि देणे. समाजाचे
प्रम्ोधि करतां करतां एक आदशव समाज निर्मवतीला मदत करणे. दोष ददग्दशवििी करणे. पण
आज व्यनक्तचा, राजकीय पिांचा वरचष्मा आिे. निर्भवकतेचा नवसर प्रसार माध्यमांिा पडला
आिे. एक जमािा िोता, ‘सरकारचे डोके रठकाणावर आिे का?’ असा सवाल मृत्युचीिी दफकीर
ि करतां वृत्त- पत्रे नवचारण्याचे धाडस करीत िोते. आज असे बिणावेसे वाटते की आपली मूल्ये,
कतवव्ये नवसरणारी िी माध्यमे आपले डोके कधी जागेवर आणूि आपली शैिनणक जम्ाम्दारी
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कतवव्य समजूि कायवरत िोतील? आपण काय दािनवतो ह्याचे भाि ठे वायला िको? आबिी
सवावत उत्तम आनण लवकर म्ातमी दािनवतो असे बिणत िको त्या रठकाणी ते पोिोचतात. अि्
मजा बिणजे राजकारणी मंत्री, अनधकारी त्यांिा ि अडवता, गोपिीयता िुंटीला टांगूि मदत
करतात. राजकारणात शत्रू नमत्र कधी म्दलतील िे सांगता येत िािी अशी आजची नस्थती
बिणूि अिौपचाररक नशिण देणाऱ्या ह्या माध्यमांिा स्वातंत्र्याच्या िावािाली समाज नवघातक
िोण्यास म्ंदी के ली पानिजे. िी माध्यमे लोकशािीचा चौथा स्तंभ आिेत ह्याचा नवसर पडता
कामा िये. ह्या दृष्टीिे त्यांच्यावर म्ंधिे िकोत तरी कु ठे तरी त्याला चाळणी लागली पानिजे. पण
बिणूि नवरोधी पिाचा नवरोधच गाळू ि टाकणे िरे आिे का? लोकनितास्तव िे ध्येय असेल
अशी योजिा व्िावी.
करमणूकीच्या िावािाली िोणारा िंगािाच, गुन्िेगारीचे दशवि, अनिष्ट रूढी परं परांिा
ितपाणी, अंधश्रद्धांचा िकळत प्रचार थांम्लाच पानिजे. यांत कु णाचािी मुलानिजा ठे वता
कामा िये. आपले दूरदशवि पाहूि परदेशांतील लोकांिा िक्कीच वाटत असेल की इथे अिीती
आिे, भ्रष्टाचार काळाम्ाजारा म्रोम्र, येथील नस्त्रया कटकारस्थािे करतात, व्यनभचारी आिेत.
परस्परांशी त्यांचे िेवेदावे आिेत. त्यांिा िटणे मुरडणे फार आवडते वगैरे. बिणूि ‘ररमोट
कं िोल’ योग्य व्यक्तींच्या िाती यावा िे श्रेयस्कर ठरे ल.
नचत्रपट, िाटके ह्यांची नस्थतीतर भयंकर आिे. वाचिाची आवड ददवसेंददवस कमी िोते
आिे. ग्रंथालयातूि वगवणीदार िोवूि पुस्तके िेणारे दकती आिेत? वाचिािे नमळणारे नशिण
बिणजे स्वयं अध्ययि. िी सवय लागण्यासाठीिी कांिीतरी िातपाय िलवायलाच िवे अशी
माझी अपेिा आिे.
-----------
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नस्त्रयांच्या संदभावत
नस्त्रयांच्या संदभावत नवचार करतांिा कांिी गोष्टी प्रथम मांडायला िव्यात. म्जाज
कु टुंम्ातील वातावरण सामान्यपणे सुधारणावादी िोते. नवचार आनण त्याप्रमाणे आचार असे.
कते सुधारक िोते सववच. वध्यावला रानिल्यािे तो मोकळे पणाचा संस्कार िकळत सिजच
माझ्यावर झाला िोता. इ.स. १९३० िंतर मिात्माजींिी नमठाच्या सत्याग्रिाच्या वेळी स्वराज्य
नमळाल्यानशवाय साम्रमती आश्रमात परत येणार िािी असा नििय ठामपणे म्ोलूि
दािनवला. पुढे सत्याग्रि मागे घ्यावा लागल्यािे दुसऱ्या आश्रमाची नितांत गरज वाटू लागली.
नवदभावतील वध्यावजवळ सेवाग्रामला आश्रम उभा झाला. त्यामुळे गांधी दांपत्याच्या सिवासात
रािण्याची संधी आबिाला उपलब्ध झाली. त्या सिवासाचा पररणामिी झाला. सत्य अशिंसा,
प्रेम, स्वदेशी, वंदम
े ातरम् एक िव्िे अिेक नवचार नतथे मांडले जायचे. त्यावर चचाव िोई.
साधक-म्ाधक नवचार करूि निणवय व त्याची अंमलम्जावणी िोई. त्यातूि अिेक गोष्टी
नशकायला नमळत. त्या वातावरणाशी निगडीत रानिल्यािे मिाचा शपंड आपोआप तसाच घडत
गेला. कस्तुरम्ा-म्ापू ह्यांचे दाबपत्य जीवि, त्यांची परस्परांशी िोणारी देवाण-घेवाण, म्ापूंचे
लेिि, त्यांची मते, त्यांची प्राथविा ह्याचािी पररणाम झालाच. त्यातूि वध्यावच्या मनिलाश्रमांत
नशकण्याची संधी नमळाली. त्यािंतर अमरावतीला वसनतगृिात रािण्याची संधी नमळाली.
ह्यातूि नस्त्रयांची पररनस्थती, त्यांचे जगणे ह्या संदभावत माझ्या मिात स्त्री नवषयक नवचार येत.
िळू िळू ते पक्केिी झाले. त्याची जाणीव नववािािंतर सासरी आल्यावरच झाली.
नस्त्रयांिा सवव रठकाणी असणारे कायम दुय्यम स्थाि मिाला िुपत असे. नतला इतके
कमी लेिले जाई की कोणत्यािी घरांत नतचा जन्म झाला तरी स्त्री व शूद्र दोघांिा सारिेच
लेिले जाई. अथावत शूद्र बिणूि माणसाला माणसापासूि दूर ठे वणे, तुच्छ लेिणे वगैरे योग्य
िािी िा नवचार म्ापूंिी ‘िररजि’ बिणूि मांडला िोता, चर्चवला िोता. तरी त्यातिी स्त्रीनवषयक
स्वच्छ भूनमका िव्ितीच. म्रे एकीकडे नतला असे तुच्छ बिणूि वागवायचे अि् दुसरीकडे नतला
शक्ती बिणायचे, देवी बिणूि पूजा करायची. िी नद्वस्तरीय व्यवस्था कां, कशासाठी? त्यािे काय
साध्य झाले? घराघरातूि वावरणाऱ्या नस्त्रयांिा अविेलिा, अपमाि, कु चंम्णा, माििािी सिि
करावी लागे. अत्यंत दजाविीि जीवि नस्त्रया जगत िोत्या. त्यात म्दल व्िावा, नतची पररनस्थती
Page 82 of 118

म्दलावी असे कु णालािी वाटत िव्िते. प्रत्यि स्त्रीलािी त्याचे कांिी वाटत िव्िते. ‘स्त्री बिणूि’
नतिे कसे वागावे याचे धडे तीच आपल्या लेकी म्ाळींिा देत िोती. स्त्री बिणजे गुलाम,
दासीम्टकी, िक्काची मोलकरीण, भोगवस्तू असाच दृष्टीकोि. नतला म्ोलण्याचा अनधकार ककं वा
संधी िवी िे कु णाच्यािी ध्यािीमिी येत िव्िते. मला मात्र वाटे आपण कािीतरी के ले पानिजे.
िी पररनस्थती म्दलली पानिजे.
म्जाजांचे घर सुधारणावादी असूििी त्याला अपवाद िोते असे मी बिणू शकत िािी.
आजी, आई ह्यांची नस्थती पाहूि असे वाटे की स्वतःचा कोणतािी दोष ककं वा चूक िसतांिा ह्या
मौि का म्रं स्वीकारतात? आपले वडील, काका, आजोम्ा इतरिी पुरुष डोळ्यावर कातडे
ओढू ि दुलवि कां करतात? प्रश्नांची भेंडोळी मस्तकांत दफरत राित. पतीवर प्रेम करणाऱ्या,
प्रामानणकपणे कष्ट करूि जगणाऱ्या ह्या नस्त्रया स्वतःला िोण्याऱ्या सासुरवासला नवरोध करू
शकल्या िािीत िे कम्ूल. पण मी सुिल
े ा सासुरवास करणार िािी, नतला लेकीसारिे वागवीि
असा नवचार कां करू शकल्या िािीत? फक्त नवचार करायची मी. नवचारांिी माझ्या लिात
आले की, प्रवािपनततता ह्या सवावस कारणीभूत आिे. टाकू ि ददले, सवत आणली, नवधवा झाली
नतचे सवव िक्क निरावूि घेतले, असे प्रसंग प्रत्यिी घडत िोते. त्यामुळे आपली अशी नस्थती िोवू
िये बिणूि ‘मौि’ म्रे असे स्त्रीला वाटले. नपढ्ामागूि नपढ्ा स्त्री मौिातूि म्ािेर पडलीच
िािी. सुधारक घरातिी िे प्रकार घटत िोते. लिाि वयात िोणारे नववाि, अज्ञाि ह्यांिीतर
स्त्रीचे जीवि म्रम्ाद करूि टाकले िोते. लिाि वयात येणारे मातृत्व त्यांचे म्ळी घेत िोते.
म्ाल-जरठ नववाि, सती दकती आनण कशी दुदश
व ा िोती! कांिी नस्त्रयां नजवंत मरण जगत िोत्या.
नस्त्रयांची पररनस्थती म्दलावी बिणूि इं ग्रजांिी कायदे के ले िोते. पण कायदा िा
मोडण्यासाठीच असतो असे लोकांिा वाटते. आपण कायदा मोडू ि फार मोठा पराक्रम करतो
आिोत असे समजणारे िी िूप आिेत. स्वतंत्र भारतातिी अिेक कायदे झाले आिेत. पण ते
कायद्याच्या पुस्तकातच राितात. ज्यांच्यासाठी िे कायदे आिेत त्या नस्त्रया ह्या संदभावत
अिनभज्ञ आिेत. कायदेतज्ञांची ह्या संदभावतली भूनमका, ‘मला काय त्याचे’ अशी आिे.
न्यायदेवता तर म्ोलूि चालूि डोळ्यावर पट्टी म्ांधलेली. मला तर िेिमी नतला पानिल्यावर
गांधारीच आठवते. डोळ्यावर पट्टी म्ांधण्याचे स्पष्टीकरण करतांिा बिणतात भेदभाव िोऊ िये
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बिणूि पट्टी आिे. पण डोळ्यावर पट्टी म्ांधूि िातातल्या तराजूचा समतोल कसा साधता येईल?
आजी आनण आई िरे तर दोि नपढ्ा, पण जगण्यात तसूंभराचािी फरक िािी.अंधश्रद्धा,
परं परा, रूढी ह्यांच्याशी िाळ जुळलेली.
नतसरी नपढी माझी िोती. त्यावेळी साववनत्रक नशिण सुरु झाले िव्िते. मुलींच्या
नशिणाला िोणारा नवरोध कमी झाला िोता. दकमाि नलनिता वाचता येईल इतपत मुली
नशकत िोत्या. मुलींच्या म्ालनववािाचे प्रमाण घटले िोते. मुलींच्या लग्नाचे वय वाढले िोते.
म्ानलका वधू जरी िािी तरी दकशोरी वधू सगळ्याच िोत्या. १५ वषे मुलीिे पूणव के ली तर िद्द
झाली बिणायचे. पुरुषांच्या नववािाचे वय मात्र म्ंधिानवरिीत िोते. म्ाल-जरठ नववाि सुरूच
िोते. दोि, तीि नववाि पुरुषांचे िोत िोते.
नवधुरांचे नववाििी संमत िोते. नस्त्रयांची ससेिोलपट पाहूि माझा जीव कासावीस िोत
असे. माझ्या सासरी निदाि स्त्री संदभावत सिाति प्रवृत्तीचे लोक तरी िोतेच. मी मिाला मुरड
घालण्याचा प्रयत्न करीत िोते. शक्यतोवर वनडलधाऱ्यांचा आपल्या िातूि अपमाि िोऊ िये
असेच मी प्रयत्न करीत िोते. त्या काळाचा नवचार के ला तर माझा नववाि तसा उशीराच झाला
असे बिणायला िवे. नववाि संदभावत अंनतम निणवय घरांतील वनडलधाऱ्यांचा असतो. माझे
काका कााँग्रेसच्या प्रचार कायाविे म्ुलडाणा नजल्िात दौऱ्यावर २-३ वेळा गेले िोते. िामगांव
त्यािी काळात नजल्िातील सवावत मोठे शिर िोते. कााँग्रेसची सगळी सूत्रे नतथूिच िालत असत.
झुिझुिवाला पररवाराकडेच म्हतेक मित्वाच्या जम्ाम्दाऱ्या िोत्या. त्यामुळे घराण्याची
सगळीच मानिती त्यांिी स्वतः नमळनवली िोती, पानिली िोती. अिुभवली िोती. नववाि
करण्यास योग्य पुरुषोत्तमजी त्यांिा वाटले. िा निणवय घेण्यांआधी मला नवचारले िोते. घर,
माणसे, चांगली िोती. घरदार, शेतीभाती, समाजात प्रनतष्ठा सारे च चांगले िोते. िकार
देण्यांसारिे कांिीच िव्िते. काळाच्या मािािे त्यांचे वय जरा जास्त िोते. परं तु त्यावेळीच िव्िे
तर आजिी िा मुद्दा फारसा लिांत घेतला जात िािीच. नववाि िोण्यापूवी व िंतरिी
परस्परांवर नवश्वास मित्वाचा असतो. ह्या नवचारावर ठाम िोते. माझ्या मािेरचे लोक,
पतीसाठीच सारे कांिी िी भूनमका मिाशी पक्की के ल्यामुळे तडजोड करण्याची तयारी मी ठे वली
िोती.
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एका दृष्टीिे कु ठे िी वागण्यांत लम्ाडी, देिावा सासरी िव्िता. त्यांचे जे कांिी नवचार
िोते ते सामान्यपणे मारवाडी घरांत असतात तेच िोते. त्यामुळे त्यांची म्ाजू आनण माझीिी
म्ाजू मला सिज कळत गेली. अिुभवामुळे माझी निणवय प्रदक्रया सोपी झाली. कारण त्यांच्यात
म्दल मला करायचा िोता. त्यांिा त्यांची अनजम्ात गरज िव्ितीच. मलाच माझा तोल
सांभाळत त्यािािी तोल कु ठे जातोय ह्याची जाणीव करूि देऊि म्दल करावयाचा िोता. काम
अशक्यप्राय वाटत िोते.
घरातल्या नस्त्रया वाईट िोत्या असे मुळीच िािी. परं परे िे चालत आलेल्या रूढी
परं परांचा त्यांच्यावर नवलिण पगडा िोता. जे नवचार स्वप्नातिी त्यांच्या मिांत कधीच आले
िसते ते नवचार मी घेऊि आले िोते. आजची स्त्रीमुक्तीची कल्पिा तेंव्िा िव्िती िे इथे िमूद
के लेच पानिजे. नजथे पुरुषच असा स्त्रीसंदभावत नवचार करणारे तुरळक िोते. त्यांिाच नवरोधाला
तोंड द्यावे लागत िोते. त्यारठकाणी एका िुकत्याच नववाि झालेल्या तरुणीिे त्या नवचारांप्रमाणे
जगण्याचा प्रयत्न करणे बिणजे प्रवािाच्या नवरोधात पोिण्यासारिे िोते. दकती कठीण गोष्ट
िोती ती. मला त्या नस्त्रयांचा अपमाि करायचा िव्िता. पण माझी पातळीिी सोडायची
िव्िती. सेवेचे व्रत पाळायचे िोते. गृनिणीधमव जपायचा िोता. उत्तर ि देता, उलटू ि ि म्ोलता
कायवरत राहूि नित साधायचे िोते. असे वागतांिा आपल्या नवचारांशी तडजोड स्वतःच्या
संदभावत तरी करावयाची िािी असे मात्र ठरवले िोते. त्याप्रमाणे वागण्याचे धोरणिी निनित
के ले िोते. सुरुवातच मुळी ‘घूंघट’ िे झाली. नवरोध, टीका, शाब्दीक िल्ले परतवत डोक्यावर
पदर घेण्यात मी यशस्वी झाले िोते.
माझ्या सासरच्या ह्या संघषावत आयुष्यभर एक घटिा माझ्या मिाला टोचते आिे. ती
सल कांिी के ल्या जात िािी. मोठ्या जाऊम्ाई म्ाळं तीण िोत्या. त्यांचे तान्िे मूल िूप आजारी
िोते. ते मी समोर असूििी वाचवू शकले िािी. ह्याचे कारण नवज्ञािनिष्ठ दृनष्टकोिाचा अभाव िे
िोते. िरे तर भारतीय संस्कृ ती नवज्ञािनिष्ठ आिे. नवज्ञािाच्या भरभक्कम पायावर ती उभी
असल्यािे िजारो वषव रटकली आिे. पण अंधश्रद्धेिे त्या पायाला सुरुंग लावला आिे. िेच कारण
त्या म्ाळाच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरले िोते. निसगाविे स्त्रीला ‘ऋतुचक्र’ म्िाल के ले आिे.
मातृत्वाचे दाि पदरांत घेण्यास ती शारीररकदृष्ट्या तयार झाली असा अथव ‘ऋतुमती’ िोण्यात
आिे. त्या अवस्थेत स्त्रीला नवश्रांतीची गरज असते. एवढेच िव्िे तर इतर कशाचा संसगव ककं वा
म्ाधा नतला िोऊ िये बिणूि तीि ददवस ती अस्पशव रिावी अशी काळजी घेतली गेली. नतला
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आवश्यक, अपररिायव असणारी नवश्रांती ह्या नियामामागे िोती. जेंव्िा ते म्ाळ आजारी झाले
तेंव्िा मी अस्पशव िोते. मला म्ाळाजवळ जाता आले िािी ककं वा औषधोपचारासाठी डॅाक्टरांकडे
म्ाळाला िेतािी आले िािी. पररणामी म्ाळाचा मृत्यू मला पािावा लागला. स्त्रीला कधीकधी
असा त्रासदायक, जाचक ठरणारा िा नियम. अस्पशव असलेल्या द्रौपदीला दुःशासिािे ओढत
दरम्ारात िेलं िोतं. त्यावेळची नतची मिनस्थती मला कळली िोती. नतची नववशता, िताशपणा
जाणवला िोता. स्वातंत्र्यलढ्ाची िानयका, १८५७ च्या लढ्ात सक्रीय राणी लक्ष्मीम्ाई
निलािी ह्या निसगवनसध्द वरदािाचा त्रास झाला िोता. झांशी सोडू ि ती निघाली. काल्पीला
पोिोचली देनिल. परं तु वाटेत ऋतु प्राप्त झाल्यािे पेशवे शशंद्यांची भेट घेण्यासाठी नतला तीि
ददवस थांम्ावे लागले िोते. ग्वाल्िेरच्या शशंद्यांची भेट वेळेवर झाली असती तर स्वातंत्र्याची
पिाट उगवायला इतका उशीर झाला िसता असे राहूि -राहूि मला वाटते.
पती लढ्ात सक्रीय. त्यामुळे जम्लपूरच्या कारागृिात त्यांची रवािगी झालेली. घरी
वडीलधारी माणसे आनण माझी लिाि मुले. काळ थांम्त िसतो कु णासाठी. मुलाचे जावळ
झुंझुिु इथे जाऊि काढायची प्रथा आमच्या घरी. पण िेणार कोण िाच मला प्रश्न िोता. मुलाचे
के स वाढत िोते. डोळ्यावर येत िोते. त्यात उवा िोण्याची भीती वाटत िोती. मुख्य बिणजे
वाढलेले के स अनजम्ात चांगले ददसत िव्िते. सासूम्ाईंिा मी सांगूि टाकले की लौकरात लौकर
जावळ काढण्याची व्यवस्था करा. ते शक्यच िव्िते िे सरळ सरळ ददसत िोते. एक ददवस कात्री
घेवूि माझ्या िोलीतच मी के स कापूि टाकले. मला सवाांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले.
आजूम्ाजूचे लोकिी ‘काय म्ाई आिे’ अशा िजरे िे माझ्याकडे पिात िोते. आता अघटीत कांिी
तरी घडणार असे साऱ्यांिाच वाटले िोते. देवीचा कोप िोवूि घरावर संकटे येणार असेिी
म्ोलूि दािनवले गेल.े मी माझ्या मतािे वागले तर िोते. पण त्यातूि एक झाले की कांिीिी
वाईट ि घडल्यािे नवरोधाची धार थोडी म्ोथट झाली िोती.
प्रत्येकच गोष्टीत मी टोकाची भूनमका घेत िोते असे मात्र िािी. माझा देवपूजेवर नवश्वास
िािी. मी पूजापाठ वगैरे करीत िािी. तरी घरातल्या वनडलधाऱ्यांसाठी ते सवव करूि घेत असे.
मला आठवते आमच्या जवळच वेदशास्त्र सबपन्न झालेले शास्त्री रािात असत. आमच्या घरी
पूजा वगैरे तेच करत असत. त्यांच्याजवळू ि िैनमनत्तक पूजापाठ ररतीप्रमाणे मी करवूि घेई. िी
गोष्ट िी त्या घरांतल्या नस्त्रयांिा माझ्याजवळ आणण्यास कारणीभूत ठरली िोतीच. पतीच्या
गैरिजरीत श्राध्दपिांचेिी कतवव्य मी पूणव करूि घेतल्याचे मला स्मरते. एिादी गोष्ट
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मुळापासूिच काढू ि टाकायची असेल तर टप्याटप्यािेच जायला िवे िे मला चांगलेच कळत
िोते. त्यामुळे माझ्या मतांची पायमल्ली िोणार िािी एवढी काळजी घेत. कांिी धरायचे कांिी
सोडायचे असे धोरण मी स्वीकारले िोते. वसतीगृिांत अमरावतीला रानिल्यािे मला अिेक
गोष्टी नशकता आल्या िोत्या. मोकळे पणा, स्वातंत्र्याचे मित्व कळले िोते. त्याचवेळी म्ंधििी
दकती मित्वाचे आिे िी जाणीव देनिल झाली िोती. आपल्या सोम्त रािणाऱ्यांशी
नवचारनवनिमय के ला पानिजे. प्रत्येकच वेळी आपले नवचार मान्य िोतील असे िािी. त्यातूि
सुसंवाद साधण्याची संधी नमळू शकते. मुख्य बिणजे नवसंवादी नवचारदेिील म्रे च कांिी
नशकवूि जातात. नवरोधी नवचार कािावर पडल्यािे त्या संदभावत िकळत नवचार सुरु िोतो. या
सगळ्यांचा पररणाम मी घरी वावरतांिा माझ्या लिात आला िोता.
फक्त पतीनिधिािंतरच िािी तर ते असतांिािी स्त्रीची िोणारी परवड माझी समस्या
िोती. जोपयांत नतची आर्थवक म्ाजू पक्की िोणार िािी तोपयांत नतच्यात अपेनित म्दल शक्य
िोणार िािी. िी जाणीव मला झाली िोती. स्वयं निणवय तेंव्िाच घेता येतो जेंव्िा आपण
स्वतन्त्र आिोत, आपला निणवय गरजेचा व योग्य आिे अशी िात्री वाटते तीच गोष्ट आता
िव्िती. या दृष्टीिे निराधार, आनश्रत िी नम्रूदावली लागलेल्या स्त्रीसाठी कायव करण्याची माझी
मािनसकता झाली िोती.
तसेच मला वैयनक्तकपणे ‘सती’ कल्पिा अनजम्ात मान्य िािी. िरं तर अनतशय पनवत्र,
मंगलमय अशी िी भाविा आिे. आपल्या आयुष्याच्या जोडीदारानशवाय जगणे कठीणच िव्िे
तर अशक्य वाटू ि अिेरीचा प्रवासिी त्याच्याम्रोम्र करण्याचा नवचार येथे आिे. पण पती
बिणजे काय? नववािाचे रूप ि कळलेल्या, प्रपंचाची तोंड ओळििी ि झालेल्या कोवळ्या,
निरागस मुलींिा जाळले जाई. स्त्रीची िोणारी मुस्कटदाम्ी ‘सती’तील अिेक सुंदर भाविांची
िोळी करूि गेली. एकमेकांच्या प्रेमांतील अद्वैत पायदळी तुडनवले गेले. पनिली पत्नी नजवंत
असतांिाच दोि-दोि, तीि-तीि नववाि पुरुष करीत िोते. नवधुरिी पुिर्वववाि करीत िोते.
िाती शोभतील अशा मुलींशी नववाि करण्यांत कांिी गैर आिे असे कु णालाच वाटत िव्िते.
नस्त्रयांची िी ससेिोलपट मला थांम्वायची िोती. त्यासाठी मी प्रयत्नशील िोते. मला िवे तसे
सासर नमळाले िोते. पण वैचाररक तफावत िूपच िोती. म्जाजाचे घर एकदम िव्या नवचारांचे
तर झुिझुिवालांचे तेवढेच पुराणमतवादी िोते. सूि बिणूि सवव अपेिा मी पूणव करणारच िोते.
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तसे वागतिी िोते. पण माझ्यापुढे यि प्रश्न िोता की साऱ्यांशी जुळवूि घेवूि वागायचे की,
सरळ सरळ नवरोध पत्करुि आपला वेगळा प्रवाि सुरु करायचा. की सगळ्या अपेिा , त्यांचे
वागणे याकडे कािाडोळा करूि, सिभागी ि िोता तटस्थपणे जगायचे. एका १५-१६ वषाांच्या
मुलीला िा निणवय घेणे िूपच कठीण िोते. िूप मोठे धाडस करण्यांची मािनसक तयारी
असल्यानशवाय मागव काढता येणे शक्यच िव्िते. मी निणवय घेतला की, कधीतरी रूढी
परं परातील फोलपणा लिात घेऊि त्यात म्दल करावाच लागणार आिे. तशी मािनसकता
तयार करण्याची सुरुवात आपण करायला िवी. ते आपले कतवव्य आिे.
‘मौिं सवावथव साधिम्’ असे ठरवूि मी वागायला सुरुवातिी के ली. परं तु त्याला घरातूि
आनण पररसरांतूििी प्रचंड नवरोध िोऊ लागला. ह्या प्रनतदक्रया पाहूि आपलेच कांिी चुकत
िािी िा? असे मला वाटायला लागले. म्निष्काराचे शस्त्र उगारले गेले माझ्यावर. उत्तराला
उत्तर ि ददल्यािे, तटस्थ रानिल्यािे भांडणाचे स्वरूप आले िािी. मिाला मात्र िूप त्रास
झालाच. माझ्यावरील त्यांच्या म्निष्काराचािी मला फायदाच झाला. तो बिणजे सगळ्याच
गोष्टींचे मी तटस्थपणािे निरीिण करू शकले. उपिास, कडू म्ोलणे रटकारटप्पणी यांची धार
प्रत्युत्तरानशवाय म्ोथट िोते. माझ्या मौिामुळे त्यांिा नमळणारे नवरोधाचे समाधाि नमळू शकले
िािी. स्त्री समूिाची प्रनतदक्रया, एकट्या स्त्रीची प्रनतदक्रया, त्याची नवचारसरणी, त्यामागील
कारण परं परा या संदभावत माझे नवचार पक्के िोऊ लागले. सूि बिणूि माझे प्रत्येक कतवव्य मी
पूणव करीतच िोते. सेवेत कु ठे िी कमी पडू देत िव्िते. ह्या वतविाचािी िािी बिटले तरी कांिी
पररणाम िोतच गेला. उद्धट िािी, कामचुकार िािी, सेवा मिापासूि करते, िे त्यांिािी कळू ि
चुकले. मजेची गोष्ट बिणजे म्निष्कार असूििी माझ्याकडू ि काम करूि घेतले जाई. चार शभंतीत
कोंडलेली, आत्मभाि नवसरलेली, स्त्री व्यनक्तमत्वांची थोडीिी कल्पिा िसलेली स्त्री मी म्घत
िोते. मला िूप वाईट वाटत िोते. माझ्या काकांच्या सानिध्यात रानिल्यािे ह्या सवाांपासूि दूर
मी राहू शकले. पती पुढे स्वातंत्र्यलढ्ात उतरल्यावर घरची सगळीच जम्ाम्दारी माझ्यावर
आली. ती पूणवपणे, समथवपणे मी पेलली असे मी बिणणार िािी. माझ्यापरीिे मी प्रयत्न के लेत.
त्याला कांिी प्रमाणांत यशिी आले.
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स्वातंत्र्यलढ्ात सिभागी िोण्याची संधी मला नमळाली. नतचा उपयोग मी करूि
घेतला. स्वतन्त्र नवचारसरणी असलेली, देशाच्या स्वातंत्र्याचा नवचार करणारी स्त्री आनण दुसरी
मी ज्यांत वावरत िोते ती स्त्री असा उघड-उघड दोि प्रकारचा जीवि प्रवाि मी अिुभवत िोते.
त्यांची तुलिा करण्याचा छंद मला लागला. शचंति, मिि अगदी एकाकी, एकटी पडल्यािे मला
सिज करता आले. या संदभावत कांिी ठोस पावले उचलायलाच िवीत, ती सुध्दा आपणच असा
निणवय माझाझाला. नवधवा, परीत्त्यक्ता, दुसरपणावर ददलेल्या, दोिदोि तीितीि सवती
असल्यािे कु ढत, निराश्रीतासारख्या जगणाऱ्या या नस्त्रयांसाठी काय करावे िे मला सुरुवातीला
कळत िव्िते. त्यांच्या वागण्याचे, रागाचे, नवरोधाचे कारण मला कळू लागले. त्यांच्या
वागण्याचा त्रास मला झालाच िािी असे िािी. पण तो जरा कमी झालाच. मी त्याकडे दुलि
व
करीत असे. त्यांिा मदतीचा िात देण्याचे मी ठरनवले. परं परावादी नवचारसरणीतील नवसंगती,
त्रुटी मी दािवूि सुधारणा करण्यास सुरुवात के ली. िळू िळू नवरोधाची धार कमी झालीच.
माझ्या आधीच्या नपढीवर पररणाम मी करू शकले िािी. माझ्या नपढीवर छाप पडली िािी
तरी कु ठे तरी त्या िोंद घेऊ लागल्या. जरी प्रत्यिात सिभागी झाल्या िािी तरी त्यांच्या
म्ोलण्यात म्दल झाला. कधी तरी मौि असे कायव करील याची जाणीविी िव्िती. माझ्या
िंतरच्या नपढी संदभावत माझी नवचारसरणी पूणप
व णे राम्वली यात शंका िािी.
माझ्या मुलीच्या संदभावतले उदािरण सािात समोरच आिे. सुिच्े या संदभावत सांगायचे
तर मी त्यांिा िूप मोकळीक ददली. आज िातसुिा आल्या आिेत. आमचे एकत्र कु टुंम् आिे. चार
नपढ्ा आबिी एकत्र जगतो आिोत. िवे नवचार घरात आिेत. माझ्या नवचारांचा आदर रािला
जातो. माझे नवचार त्यांच्यावर मी लादत िािी. उदा. माझा पूजापाठावर नवश्वास िािी.
श्राद्धपिावर वेळ पैसा वाया घालनवतो असे मला वाटते. पण सुिांिा त्यांच्या नवचाराप्रमाणे
वागण्याची मुभा आिे. माझा नवश्वास िािी, मला पटत िािी बिणूि त्यांच्यावर जाचक म्ंधिे
मी घातली िािीत. त्यांिा जे करावेसे वाटेल ते त्या मोकळे पणािे करतात.
आज मी सुिी आिे. माझ्या दृष्टीिे माझ्या नवचारांप्रमाणे वागण्याचा प्रयत्न के ला.
-----

Page 89 of 118

आबिा दोघांची िंत
१५ ऑगस्ट १९४७ या ददवशीचा आिंद फारच थोडा काळ रटकला असे आज बिणावेसे
वाटते. स्वप्न नवलयाला गेले िोते. आमची भारतभूमी सस्यशामला िोईल, धिधान्याची
नवपुलता येईल, धान्याच्या राशी लागतील, दह्यादूधाच्या िद्या वाितील, फळाफु लांिी झाडे
वाकू ि जातील, िेडी, गावे स्वयंनिभवर िोतील; त्यांच्या गरजा पूणव करण्यात यशस्वी िोतील
असे वाटले िोते. स्वावलंम्ी, समृद्ध भारत िोईल. म्लसागर भारत िोवो, असे सािे गुरुजी
बिणत िोते. मोठमोठे कारिािे उभारले जातील, िवे िवे उद्योग निघतील. आमच्या गरजा पूणव
झाल्यावर आबिी परदेशी नियावत करू. पोटभर अन्न, अंगभर वस्त्र साऱ्यांिाच नमळणार असेिी
वाटत िोते. सवाांची सुरिा, सवाांचे आरोग्य, सवाांसाठी घरे काय काय ठरवले िोते. भारतीय
िागररक िीनतमाि, देशभक्त असेल, दाररद्र्य िसेल, अज्ञाि िसेल, िसेल म्ेकारी. स्वातंत्र्य
रटकवण्यासाठी प्राणापवणची प्रत्येकाची तयारी असेल. िसेल कोणी व्यसिी, िसेल कोणी
जातीयवादी, िसतील इथे भेदभाव, िसतील भाषा-धमववाद अशी अपेिा करणे चुकीचे िक्कीच
िव्िते. पण िाती काय लागलं? पारा जसा निसटू ि जातो, कळतच िािी, तशी नस्थती झाली
आमच्या आदशववादाची.
देशाला स्वातंत्र्य नमळू ि पन्नास वषे झाली. स्वातंत्र्याचे रौप्य मिोत्सवी वषव आले.
गांधीजींची रामराज्याची कल्पिा िोती. त्यांच्या कल्पिेतले मंत्री, अनधकारी गरजेपुरताच
पगार घेतील, अिावश्यक भत्यांची त्यांिा आवश्यकता वाटणार िािी, साधे सरळ जीवि ते
जगतील, मोटारी उडवण्यात त्यांिा स्वारस्य रािणार िािी, राष्ट्रीय संपत्तीची उधळपट्टी िोणार
िािी, राष्ट्राचा िनजिा वाढत जाईल, उगीचच सरकारी िचाविे मोटारी उडवणारी मंडळी कु ठे च
िसतील अशी समजूत िोती आमची. लोकांच्या तक्रारींचे निराकरण झटपट िोईल. न्याय
सवाांिाच सारिा, ताम्डतोम् नमळे ल. राष्ट्रपती, मंत्री, संत्री सगळे च िीनतमाि, त्यागी, न्यायी,
लोकनिततत्पर राहूि कायव करतील, कधी-कधी न्यायासाठी पदांचा त्याग करण्याची वेळ आली
तर त्यांची तशी तयारी रािील, असे वाटत िोते. फक्त देशनित आनण देशनितच सगळ्यांच्या
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नवचारांचा कें द्रशम्ंदू रािील अशी रास्त अपेिा िोती. स्वाथव कु णाजवळ दफरकणार िािी.
शेतकरी, मजूर कु णीिी या देशांतल्या मोठ्यातल्या मोठ्या पदावर िक्क सांगू शके ल. अस्पृश्यता,
शिंद-ु मुसलमाि झगडे कांिीिी रािणार िािी. ग्रामोद्योगच्या माध्यमातूि तयार िोणाऱ्या वस्तू
लोक घेतीलच. मोठे कारिािे, उद्योगिी वाढतील. परस्परात प्रेमाचे संम्ंध राितील. म्ुनियादी
नशिण प्रणाली म्रोम्रच, इतरिी उपयुक्त नशिण सवाांसाठी उपलब्ध िोईल. उद्योगी,
िीनतमाि, प्रामानणक, स्वानभमािी प्रजा िोईल. भ्रष्टाचार रािणार िािी. कु णीिी कु णाच्यािी
िक्कांची पायमल्ली करणार िािीत. स्पधाव असेल पण ईषाव िसेल, असे सािनजकच वाटले िोते.
लूटमार, लांडी-लम्ाडी, चोरी-मारी उरणारच िािी कारण प्रत्येकाला िवे ते नमळणार िोते.
यानशवाय आध्यानत्मक िेत्र तर भारताचे वैनशष्ट्य िोते. या संदभावत भारत जगाचा गुरु
िोईल. एक शांत, समाधािी वातावरण देशांत रािील. एक उत्तम लोकशािी इथे िांदावी असे
गांधीजींचे स्वप्न िोते. आपल्यालािी ते िूप आवडले िोते. पण, आज देशाला इतकी वषे झाली
स्वातंत्र्य नमळू ि त्यातील एकतरी म्ाम् पूणवत्वाला गेली आिे का?
राज्यातील उपमंत्री, मंत्र्यापासूि, मुख्यमंत्र्यापयांत लोक पैशाचे प्रलोभि ददसताच
पिांतर करतात. मोठ्या-मोठ्या पदांवर कायवरत असणारे पदानधकारी, अनधकारी िजारो रुपये
पगार घेतात. यानशवाय िािाप्रकारचे भत्ते घेऊििी त्यांची भूक शमत िािी. म्ेनिशेम्ी
मालमत्ता सगळ्यांच्याच जवळ आिे. सरकारी िनजन्यातील पैशांची उधळपट्टी तर म्घवत
िािी. या यादीत कु णाचे िाव िािी िेच म्घावे लागेल अशी पररनस्थती आज आिे. पदांचा
दुरुपयोग तर सरावस िोतो. आपली प्रनतमा तर िराम् िोतेच पण राष्ट्राची प्रनतमािी डागाळते
आिे ह्याची िा िंत िा िेद.
लोिंड पोलादचे मोठे मोठे उद्योग कारिािे सरकार चालनवते आिे. यातील दकतीतरी
उद्योगासाठी परदेशातूि कजावऊ पैसा आणला आिे. एवढे मोठे भांडवल, परदेशातूि मोठा पगार
देऊि आणलेले तंत्रज्ञ, मोठमोठ्या इमारती, सारे कांिी भव्यददव्य पण त्यातील एकतरी
व्यवसाय फायद्यात चालतो आिे असे ददसत िािी. तोट्यात चालतात सारे उद्योगधंद,े
कारिािेिी. िवलपूणव गोष्ट िी आिे की जे कारिािे उद्योगधंदे पूवी िाजगी मालकीचे िोते,
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िफ्यात चालत िोते. तेच सरकारी मालकीचे झाल्यावर त्यातील कामाचे प्रमाण कमी िोत
जाऊि त्यांिा टाळे लावायची वेळ आलेली आिे. स्वतन्त्र भारताचे आर्थवक धोरण तोट्याकडेच
जाते आिे िी मोठी लानजरवाणी गोष्ट आिे.
सरकारी कमवचारी, सवव स्तरावरचे फक्त आठ तास िजर रािणे, एवढेच आपले कतवव्य
समजतात. एिादे काम कें व्िा पूणव करवायचे ते फक्त कागदावरच असते. त्याची अंमलम्जावणी
िोतच िािी. पाच माणसाचे काम पन्नास माणसे करतात तरीिी पूणव िोत िािी. कोणत्यािी
कायावलयांत काम करणारे िव्िे, गप्पा मारणारे च कमवचारी ददसतात. पत्ते िेळणे, चिाला जाणे
यात वेळ घालवणे बिणजे िोकरी असे त्यांिा वाटते. त्यांिा िा िटकणारे कोणी, िा त्यांिा
कु णाची भीती िा भय. िा मिाची लज्जा. पगारवाढ, मिागाई वाढ ह्यांचे चक्र चालू आिे.
िातांिी काम ि करता गरजेपेिा अनधक पैसा नमळाल्यािे आळशीपणा वाढतो आिे. िी आमची
उभयतांची िंत िोती. आजतर मी एकटीच िे सगळे पाहूि िताश िोते. कु ठे थांम्णार िे सगळे ?
------------
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माझ्या आयुष्यातले आिंदाचे िण
आयुष्याचा नवचार करतांिा सुि दुःिाची चाळणी लावायचा प्रयत्न के ला तर ककं वा असे
बिणूया की सुि-दुःिाची यादी करू तर, असे वाटते, सगळे च आयुष्य आिंदमय िोते आनण आिे.
परीिा, कसोटी लावल्यानशवाय मूल्यमापि तर िोणारच िािी. असे कसोटीचे प्रसंग िूप आले.
त्यात मी उत्तीणव झाल्याचा आिंद सवावनधक आिे. मी तर असे बिणते की, िंतर नमळणाऱ्या
आिंदासाठी दकतीिी संकटे आली तरी चालतील. कुं तीिे दुःि कां मानगतले असावे त्याचे उत्तर
मी अिुभवले आिे. एका स्त्रीला िवा असतो नवस्तारलेला नतचा प्रपंच. माझी मुले, सुिा,
िातवंड,े िातसुिा, पतवंडे आिेत. चार नपढ्ांचा अिुभव घेण्यासारिी आिंदाची, सुिद म्ाम्
कोणती असणार? अजूििी सगळी एकनत्रत आिेत. एकमेकांिा धरूि आिेत. त्यात कु ठे िी
कृ नत्रमता, िाटकीपणा िािी. सवव छाि नशकलेत. आपला आपला स्वतंत्र मागव पकडू ि यशस्वी
झालेत. िवी नपढी अशी नवकनसत िोऊि यशस्वी िोतांिा म्घणे बिणजे ‘सोन्याहूि नपवळे ’ अशी
माझी सुि, आिंदनवषयक कल्पिा आिे. आवजूवि आईवनडलांची नवचारपूस करणारी, त्यांचा
सन्माि करणारी मुले आजिी आिेत असतीलिी पण अिुशासि नतचेच असे मािूि चालणारी
मुले बिणजे जग शजंकल्याचा अिुभव! मला तो नमळालाय. त्यांिा आईम्द्दल िूप अनभमाि
वाटतो. त्यांच्या म्ोलक्या िजरा शब्दावाचूि सारे सांगूि जातात. आपल्या आईिे कोणत्या
पररनस्थतीत आपल्याला वाढवले ह्याची जाणीव आजिी त्यांिा आिे.
‘सेवा िाच धमव’ त्याचे पालि करूि नमळणारा आिंद, एका वेगळ्या पातळीवरचा आिंद
आिे. माझ्याकडू ि जेवढी िोईल तेवढी सेवा मी के ली. ‘सेवा करा नमळवा मेवा’ बिणतात. तो
मेवा बिणजे आनत्मक समाधाि ते भरपूर नमळाले मला. िादीचे व्रत लग्नाआधी घेतले िोते.
आजतागायत ते सुरु रानिले. त्यांत कृ तकृ त्य, साथवक वाटते िा निभेळ आिंद. माणूस बिणूि
जन्माला आल्याची धन्यता प्रत्येकालाच वाटते असे िािी. माणूस जे जगतो त्या जगण्याच्या
अिमोल अिुभूतीतूि येणारे आिंदाचे भरते मि भरूि वाित असते.
माझ्या मिांत अंधश्रद्धेला जागा िािी. रूढीपरं पराची कांिी प्रमाणांत समाजनितासाठी
गरज आिेच. पण अथवशून्य रूढी, परं पराचा त्याग करायला िवा. असे मी नशकले. त्यािुसार
Page 93 of 118

वागले. त्यातिी आिंद नमळाला िे िक्की. पण माझे िे नवचार मुलीसुिांवर लादले िािीत.
पूजापाठांवर माझा नवश्वास िािी. तरी मुलीला, सुिांिा त्यांच्या मिाप्रमाणे वागायला मिाई
कधी के ली िािी. प्रत्येकाला आपले नवचार व्यक्त करायची मुभा असावी असे मला वाटते. तसे
मोकळे वातावरण आज घरांत आिे. माझ्या सुिा, िातसुिा पूजा अचाव करतात. त्याला
आडकाठी मी करीत िािी. एवढे सगळे सुि आिे. म्घायला पती िािीत िी दुःिाची दकिार
आिे. पण आपल्या ह्या नवचारांिे इतरांचा आिंद कमी िोईल बिणूि म्ोलूि दािवत िािी.
आिंद देणाऱ्या आणिी एका जागेचा उल्लेि मी करायला िवा. ती बिणजे िऱ्या अथाविे
स्त्रीचे साम्राज्य असलेली जागा, स्वानमिी ती त्या जागेची. ते बिणजे स्वयंपाकघर.
स्वयंपाकघरांत काम करायला, ते स्वच्छ ठे वायला, िवे-िवे पदाथव नशकू ि िाऊ घालायला
आवडायचे. स्वतःला िाण्याची िूप िौस. त्यामुळे पदाथव करायचे, िाऊ घालायचे मला वेडच
िोते बिणािा. त्यातूि आपण के लेला पदाथव िाल्यावर रनसकतेिे त्यांच्या सुगरणपणाची
नमळालेली पावती आिंददायी असे. िा आिंद गृनिणीच्या आयुष्यातला सवोत्कृ ष्ट आिंद आिे.
पारं पाररक पदाथाांम्रोम्र इतरिी पदाथव करीत असे. आजिी िवीि के लेले पदाथव िाऊि म्घते.
सुिांच्या चेिऱ्यावरचा तो आिंद मला िूप पिायला आवडतो. समोरच्याच्या तृप्त समाधािी
चेिऱ्यािे मिाला छाि वाटते. िरे तर असा पाठींम्ा, प्रोत्सािि देण्यांतिी एक मौज आिे.
आपल्याजवळ असलेले ज्ञाि अशा कामसू मुलींिा वाटावेसे वाटते. िी एक आिंददायी अिुभूती
आिे असे मला वाटते.
स्त्रीजन्माचे साथवक करणारे मातृत्व, त्यातूि िोणारा आिंद फक्त नस्त्रयांिाच कळू शकतो.
पुिर्िवर्मवतीची िी प्रदक्रया आपल्या आईिे आपल्या जन्मासाठी कोणते ददव्य के ले ह्याची जाणीव
करूि देते. िवी नपढी जन्माला घालण्याचे िे िैसर्गवक कायव आिे. तो कांिी आजार िािी. त्यातूि
जातांिा त्रास िोतोच िे मान्य. नजवातूि जीव म्ािेर पाडतो. त्यावेळी िोणाऱ्या जीवघेण्या
वेदिा िणभर पिातापिी करवतात पण मुलाच्या जन्मािंतरची मिाची नस्थती आपण जग
शजंकले अशी असते. स्त्रीजीविांतील मित्वाचे कतवव्य मी चार वेळा पार पाडले. मला तो
मातृत्वाचा भार वाटला िािीच. उलट एक वंश रटकनवण्याचे मिाि कायव व जम्ाम्दारी पूणव
के ल्याचा आिंद अपूवव िोता. मातृत्व िाकारणे, स्त्रीगभावचा जगण्याचा िक्क निरावूि घेणे बिणजे
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स्त्रीिे स्त्रीत्वाचा के लेला मिाि अपराध आिे. स्त्रीिेच मुलगी बिणूि मुलीचा दुःस्वास करणे मला
पटत िािी. मातृत्वाचा िा अिुभव मिाि आिंदपववणी िोय.
नस्त्रयांिी नशकावे, स्वतःच्या पायावर उभे रािावे. िे माझे जीविध्येय जरी िोते तरी
‘घर’ िी स्त्रीची पनिली कतवव्यभूमी आिे. आज करीअरच्या िावािाली घरांकडे, मुलांकडे दुलि
व
िोत आिे. सासू-सासरे कचराकुं ड्या झाल्या असूि मािेरचे अवडंम्र वाढत चाललेले मी पािते
तेंव्िा मिाला िूप िंत वाटते. संस्कार करतांिा मुलगी बिणूि दुय्यम स्थाि िाकारायलाच
िवेच. कररयर करायला िवेच. पण त्यासाठी भांडणे, वादावादी संसाराची वाताित करणे योग्य
वाटत िािी. िोकरी िी करीअरची कल्पिा चुकीची आिे. कांिी अपवाद ह्याला सापडतीलिी
पण ते तुरळकच. तेंव्िा िऱ्या अथाविे करीअर करणाऱ्या मुली मला जेंव्िा भेटतात. तेंव्िा मला
त्या समंजस, कतवव्यतत्पर, कतवम्गार मुली पाहूि िूप आिंद िोतो िे निर्वववाद आिे.
आमच्या लिािपणी िॉटेल्स असायची, त्यात पुरुषांिी जाणेच गैर समजले जाई.
नस्त्रयांचा तर प्रश्नच उद्भवत िसे. िळू िळू काळ म्दलला, दृष्टीकोि म्दलले. नवचारसरणीिी
म्दलल्या. आमच्या घरीिी मुल-े सुिा िातवंड िॉटेलमध्ये जातात. त्यांच्याम्रोम्र कधीमधी मी
जायचे. मला असे जेवायला आवडते. माझी िातवंडाम्रोम्र िूप गट्टी आिे. त्यांच्याम्रोम्र
जाण्यातला आिंद कांिी औरच असतो. त्यांच्याम्रोम्र िल्ली जात िािी कारण शरीरस्वास्थ
तशी परवािगी देत िािी.
भटकायला िूप आवडते. निसगवरबय रठकाणे, ऐनतिासीक स्थळे पिायची िूप आवड
िोती. आयुष्याच्या पूवावधावत ते शक्यच िव्िते. कारण तो काळच तसाच िोता. परं तु देशाला
स्वातंत्र्य नमळाल्यावर व मुलांसि म्राच प्रवास के ला. स्वातंत्र्य लढ्ात पतीचा सक्रीय सिभाग
असल्यािे, मुलांची संगोपिे, नशिण, कु टुंम्ातल्या सवाांची काळजी घेणे माझे कतवव्य िोते. तसेच
आर्थवक दृष्ट्यािी भटकणे परवडणे शक्य िव्िते. पण ह्यातूि िी मागव आबिी काढत असू.
कधीकधी शेतात, म्ागेत, आजूम्ाजूला जवळपास असणाऱ्या निसगवरबय रठकाणी आबिी
जायचो. सायकल उत्तम चालनवता यायची. मी, पतीराज, मुलगा ककं वा मुलगी असे तीि-जण
सायकली घेऊि निघत असू. ‘डम्लसीट’ म्सूि आबिी सिलीला निघायचो. जेवण्याचे, िाण्याचे
डम्े घरूि तयार करूि म्ािेर पडायचो. त्या सिलीत नमळालेला आिंद कधीिी नवसरता यायचा
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िािी. आजिी असे कु टुंम् सायकलवर सिलीला निघाल्याचे नचत्र सायकलच्या जानिरातीनशवाय
इतरत्र ददसायचे िािी. मी आठवणीत रं गूि जाते. आजिी डोळ्यासमोर ती नचत्रे पाितांिा मि
आिंदात शचंम् िोवूि जाते. एका मारवाडी कु टुंम्ातल्या स्त्रीिे सायकल चालवायची, डम्लसीट
मुलाला घ्यायचे, पतीराज म्रोम्र. के वळ अतक्यव असा िा अिुभव मी िूपदा घेतला. ‘जग काय
बिणेल’ या िोट्या नवचारात अडकू ि आपण दकतीतरी आिंदाचे िण िरवूि म्सत असतो. जे
िाती लागेल त्याचा आिंद घ्यावा. िे मित्वाचे आिे. जे नमळाले त्यात समाधाि मािण्यािे ते
िण सोिेरी िोतात. तक्रार करण्यापेिा, िावे ठे वण्यापेिा िव्या नपढीिे समन्वय साधायला
नशकावे अि् आिंदाचे भांडार िस्तगत करावे अशी माझी अपेिा असते. आिंद निर्मवती
करण्याची िमता फक्त मािवातच आिे. तो माणसाचा मूळ स्वभाव आिे. माणूस मात्र िे सारं
नवसरूि आिंद िातचा घालवतो आिे. तो कधी जागा िोणार? आिंद संकटावर मात करण्याची
वृत्ती निमावण करतो.
अशा अिेक म्ाम्ी माझ्या आयुष्यात आिंद निमावण करूि गेल्यात. माझ्या दृष्टीिे आिंद
िी संकल्पिा असूि नतचे नवनवध पैलू आिेत. आिंदाच्या नवचाराचे जर पृथक्करण के ले तर त्याचे
िालीलप्रमाणे वगीकरण करता येईल असेिी मला वाटते.
१. मािवािे समोर एक ध्येय ठे वावे. एक नवचार, एक तत्वज्ञाि स्वीकारावे. प्रत्यिात ते
उतरण्यासाठी शथीचे प्रयत्न करावेत. त्यािंतर िोणाऱ्या पूतीचा आिंद, ते िण के वळ अिुपम.
िा आिंद अत्यंत उच्चदजावचा असूि जीविाचे साथवक, धन्यता त्यात सामावलेली असते.
उदािरणाथव आपल्याला नमळालेले स्वातंत्र्य.
२. जीविात आपल्याला अिेक व्यक्ती भेटतात. कांिीिा आपण नवसरूििी जातो. कांिी
आवडत्या असतात. त्यांची भेट झाल्यावर नमळणारा आिंद आपल्याला नवसाव्याचे िण
वाटतात. ददलासा देतात. कधीकधी आपल्या मिावरचा म्ोजा त्यांच्यामुळे उतरूि ठे वता येतो.
असे िण पुन्िा-पुन्िा यावेत असे वाटते. िा आिंद मी मािनसक समाधाि देणारा बिणते. जसे
आपले कांिी नमत्र, कांिी वेळा िातलगिी त्यात येतात. अिपेनित त्यांची भेट झाली तरी ती
आिंदमयी असते.
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३. आणिी एक मित्वाचा आिंद या संदभावतलाच असला तरी त्याची जात जरा वेगळी
आिे. ‘सब्र का फल नमठा िोता िै’ या उक्तीची प्रचीती त्यातूि येते. पती तुरुंगात असतांिा
त्यांची झालेली भेट, मुले नशिणासाठी दूर ठे वल्यावर त्यांची झालेली भेट िे िण िूप ददवस
आपल्याला ददलासा देत राितात. शचंतिातूि शचंतामुक्त करणारा िा आिंद असतो. अपत्य
प्राप्तीचा आिंद यापेिा आणिी वेगळा असतो. स्पशवमोनििी बिणजे काय ते ह्या स्पशावतूि
अिुभवता येते. जीविातला िा रोमिषवक िण आिे असे मला वाटते.
४. प्रत्येक स्त्रीच्या आयुष्यातील एक अदभूत आिंद देणारे मातृत्व मिन्मंगल, पनवत्र तर
असतेच. नशवाय त्यात स्त्रीला मरण यातिाचािी अिुभव घेता येतो. िरे तर मृत्यूच्या दारातूि
आपले म्ाळ घेऊि परतत असतांिा िोणारा आिंद निरुपम तर असतोच, निव्यावज, निरामय
असणारा िा आिंद घरालािी आिंद देऊि जातो. निसगाविे ददलेले मातृत्वाचे वरदाि स्वीकारूि
त्यात यशस्वी झाल्याची पावती ते म्ाळ िणािणाला देत राितं. मुलापेिा मुलीला जन्म देणं
अनधक मित्वाचे आिे कारण त्याद्वारे आपण िव्या नपढीच्या निर्मवतीचा पायाच घालत असतो
िा! मुलीला लक्ष्मी बिणायचे अि् गभावतच नतच्या गळ्याला िि लावायचे िी रावणीवृत्ती आिे.
एक आंतरराष्ट्रीय स्वरुपाची िी समस्या भनवष्यात मिाभारत ि घडवो बिणजे झालं.
स्त्रीजन्मोत्सावातला मोद मला प्रमुददत करूि गेलाय.
५. कतवव्यपूतीतील आगळावेगळा आिंद बिणजे कसोटीच्या िणांवर आपली मुद्रा कोरूि
ठे वणे आिे. कधी कधी कतवव्यापोटी आपल्या नवचारांिा मुरड घालावी लागते. कांिी वेळा चूक
िसतांिा माघार घ्यावी लागते. कें व्िातरी सुसंवाद निमावण करण्यांसाठी तडजोड स्वीकारावी
लागते. िा ति कै कदा जीवघेणा वाटत असतो. वरवर पानिले तर या सगळ्यांत िंत, िैराश्य,
वेदिा, दुःि सामावलेले आिे असे वाटते. पण अंनतम पररणामािंतर नवरोधकाकडू ि, दुसऱ्या
पिाकडू ि, समोरच्या व्यक्तीकडू ि नमळालेली वागणूक जग शजंकल्याचा आिंद देऊि जाते. िा
आगळावेगळा आिंद मला िूप नमळाला आिे. आपल्याला त्यावेळी नवरोध करणारी, निषेध
िोंदवणारी व्यक्ती जेंव्िा आपल्यावर नवश्वास दािनवते, आपल्यावर अवलंम्ूि रािते, िा अमूल्य
आिंद िनजिा सिजासिजी नमळतच िािी. त्याग आनण उपकार ह्या दोन्िीपेिा वेगळ्या
भावनवश्वात िेणारा िा आिंद आिे. समपवणांतला आिंद फार तर बिणता येईल. माझ्या
सासूम्ाई, मोठे दीर परं परावादी त्यांच्या माझ्या संस्कारात िूप तफावत िोती. तरी के वळ
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त्यांिा समाधाि नमळते बिणूि माझा नवश्वास िसूििी वेदशास्त्र संपन्न झालटे शास्त्रींिा
म्ोलावूि श्राध्द, पूजापाठ मी करवूि घेत असे.
६. आपल्या कु टुंम्ात वावरतांिा, त्यांच्यासमवेत जगतांिा नमळणारा आिंद आणिी
वेगळाच आिे. त्याच्यासाठी आपल्या मिांत एक स्वतंत्र कप्पाच करायला िवा. मुलांचे यश,
त्यापासूि िोणारा आिंद कसा असतो? तो शब्दातीत असतो. ‘ ि ये वदता, अिुभवी जाणतीते’
िेच िरे . आपले वैवानिक जीवि, आपले मुलांसि असलेले कौटुंनम्क जीवि अत्यंत िासगी
स्वरूपाचे असते. त्या आिंदाची चचाव करणेिी पाप आिे. कारण त्यात शारररीक गुंतवणूक जशी
असते तशीच मािनसकिी म्ांनधलकी असते. या िात्यातल्या सुिाला मी चौकोिी आिंद असे
बिणते.
७. माणूस सामानजक प्राणी आिे. समाजानशवाय त्याला जगता, रािता येणे शक्य िािी.
तसे ते अशक्यिी िािी. प्रगत, नवकनसत जीवि जगण्यासाठी त्याला समाजाची नितांत
आवश्यकता असते. समाजाचे सांस्कृ नतक ऋणिी आपल्यावर असते. त्या ऋणांची परतफे ड
आपले कतवव्य असते. ते कसे फे डावयाचे िा नवचार करणाऱ्याला अिेक वाटा ददसू लागतात.
त्यासाठी इच्छा मात्र िवीच. गीतेतला कमववाद ह्या पेिा दुसरे काय सांगतो? फळाची आशा ि
करतां के लेले िे कायव बिणजे ‘िेकी कर और दररयामे डाल’ िाच प्रकार असतो. फक्त ‘म्ोलाचीच
कढी अि् म्ोलाचाच भात’ इथे उपयोगाचा िािी. ‘आधी के ले मग सांनगतले’ असेिी इथे
िकोच. फक्त देत रािायचे इथे अनभप्रेत असते. एक प्रकारे िे गुप्तदाि आिे. ह्यातील आिंदाचा
संम्ंध सुसंस्कृ तेशी असतो. िा आिंद फारच कमी लोकांच्या वाटेला येतो. मला तशी संधी
नमळाली. नस्त्रयांसाठी ‘शारदाश्रम’ मुलांसाठी ‘म्ालवाडी’ काढू ि कामाला गती आल्यावर मला
वाटलेला आिंद ईश्वराशी जुळलेला आिे. आपण देव िािी, पण लोक देव समजतात. िे
अिुभवाचे नवश्व नमळाल्याचा आिंद अपररमीत वाटतो मला.
८. सामान्य लोकांच्या सिवासातिी आिंद असतोच पण त्यापेिा अनधक आिंद
असामान्यांच्या सिवासांत नमळतो. स्वातंत्र्य लढ्ात मित्वाची भूनमका म्जावणारे अिेक जण
मला जवळू ि पािता आले. कांिीच्या सिवासात रिायला नमळाले. त्यांचे मागवदशवि लाभले. ते
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िण मला जीविातले सोिेरी िण वाटतात. त्या िणाच्या सुिद स्मृती िूपच िषवकारक आिेत.
त्यात प्रेरणा आिे, स्फू ती आिे, मागवदशवििी आिे. कु णीतरी आपल्या जीविाला वळण लावते,
ददशा दािवते. कु णावर तरी आपणिी नवश्वासतो. स्वप्नांिा पंि फु टण्याचे िे मागव दािनवतात.
नविोम्ाजी, गांधीजी, कस्तुरम्ा, सरदार पटेल दकतीतरी म्डीम्डी मंडळी मला ‘म्जाजांची
सीता’ बिणूि ओळित. त्यापासूि नमळणारा आिंद नवसरू बिटले तरी नवसरता येणारच िािी.
९. स्वातंत्र्य लढ्ाचे अध्वयूव मिात्माजी. माझ्या मािेराशी त्यांचे मैत्रीचे संम्ंध िोते.
स्त्रीच्या आयुष्यातील नववाि बिणजे िव्या आयुष्याची सुरुवात. गांधीच्या उपनस्थतीत त्याची
सुरुवात झाली. माझ्या पतींिा ‘पुरुषोत्तम’ िोण्याचा आशीवावद त्यांिी ददला. त्यांचे नवचार
प्रत्यि ऐकण्याची संधी मला वध्यावला नमळाली. त्यांचा सिवास ज्या वयात नमळावा, ते
दकशोरवय िोते. काय घडत िोते ते फारसे कळतिी िव्िते. तरी कांिी तरी आगळे वेगळे अिुभव
आिेत एवढे कळत िोते. ‘नवभूती पूजा’ िा त्या वयाचा गुणधमव असतो. आपले स्वतंत्र अनस्तत्व,
वेगळे पण कु णीतरी मान्य करावे अशी इच्छा त्या वयात असते. त्या वयात मिावर उमटलेल्या
प्रनतमा प्रम्ोधि करणाऱ्या असतात. त्यामुळे त्या वयाच्या सिज अपेिा गांधीच्या सिवासात
पूणव झाल्याचा आिंद िूप िोता आजिी वाटतो. नविोम्ा भावेंची तर मी नवद्यार्थविी िोते.
त्यांची शैली, त्यांचे कायव, त्यांचे अिेक भाषा प्रभुत्व वािाणण्यासारिे िोते. मुख्य बिणजे
भारतीय संस्कृ तीम्द्दल असणारी आत्मीयता आजिी मागवदशवक वाटते. त्यांिी ‘सीता’ बिणूि
मारलेली िाक आजिी आठवते. त्यांची मातृभक्ती तर अनद्वतीयच बिणायला िवी. तो आदशव
सवाांिी समोर ठे वायला िवा. िूप वषाांिी त्यांची भेट झाल्यावर ‘सीतािा तू’ं असा प्रश्न नवचारत
त्यांिी ओळि दािनवली. तो िण माझ्या आयुष्यातील अनवस्मरणीय िण आिे. गुरु-नशष्य
िात्यातील िी आत्मीयता फार कमी लोकांच्या वाटेला येते. असे गुरु मला लाभले यातला आिंद
शब्दात सांगता यायचा िािी.
असाच आणिी एक आिंददायी िण मला सांगायलाच िवा. इ.स. १९३८ िोते.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर िामगावला आले िोते. रटळक राष्ट्रीय नवद्यालयाला त्यांची भेट ठरली
िोती. ते पाचलेगांवकर मिाराजांच्या आश्रमात उतरले िोते. त्यावेळी मी िऊ ददवसांची
म्ाळं तीण िोते. फार मोठा माणूस, मिाि देशभक्त. त्यांिा भेटण्याची िूप इच्छा िोती. त्या
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पररनस्थतीत तर ते अशक्यच िोते. सरळ सरळ नवचारले असते तर परवािगी नमळणे अशक्यच
िोते. घरी ि सांगताच त्यांच्या भेटीला गेले. त्यांचे म्ोलणे ऐकू ि, त्यांिा िमस्कार करूि मि
अगदी भरूि आले िोते. एक मिाि राष्ट्रभक्त, तेजस्वी नवचारांचा त्यागी माणूस जवळू ि
म्घण्याची,त्यांच्या जवळ जाण्याची नमळालेली ती संधी अिमोल आिंद पववणीच वाटली मला.
घरी गेल्यावर म्ोलणी िावी लागली. सासूम्ाईंच्या रागाला तोंड द्यावे लागले. पण नमळालेल्या
आिंदापुढे कशाचीिी पवाव वाटली िािी.
१०. माझा आत्मनवश्वास जागा झाला तो स्वातंत्रलढ्ातील कायावत मला प्रत्यि
सिभागी िोण्याची संधी नमळाल्यािे. आपल्या देशासाठी कांिी तरी करण्याची संधी
लािमोलाची वाटली मला. नमठाचा सत्याग्रि झाला तेंव्िा मी िूप लिाि िोते. पण यवतमाळ
नजल्िातल्या लोकिायक म्ापूजी अणे यांिी नवदभावत नमठाचा सत्याग्रि करता यायचा िािी िे
लिात घेऊि जंगल सत्याग्रि करण्याचे ठरनवले. त्यावेळी नपके ठटंग करायला, प्रभातफे ऱ्या
काढायला, पत्रके वाटायलािी आबिी जायचो. जसे-जसे वय वाढत गेले तसे-तसे त्यातील
गांभीयविी कळत गेल.े पण त्या कामांिी मला िूप हरूप यायचा, अंगात उत्साि संचारायचा.
आबिाला पकडू ि दूर कु ठे तरी सोडू ि यायचे इं ग्रज नशपाई. नतथूि परत पायीच यायला
लागायचे. पण आपण थकलो, दमलो असे कधी वाटलेच िािी. छोटीछोटी कामे यशस्वी झाली
तरी आभाळाएवढा आिंद व्िायचा. त्या आिंदाची तुलिा कशाशीिी करण्याचा प्रयत्न मी
कधीिी करणार िािी.
११. माझे नवचार थोडे त्या काळातल्या परं परारूढी यांिा नवरोध करणारे च िोते बिणािा! ते
सिजासिजी कु णालािी पचणारे , अंगवळणी पडणारे िव्िते. त्यामुळे त्यांिा नवरोध असिकार
अपेनित तर िोताच. कु णालािी फारसे ि दुिावता, कु णाचेिी मि िूप ि तोडता, त्याचवेळी
आपल्या मतांिा नवचारांिा तडजोड ि करतां मला जगता आल्याचा आिंदिी िूप मोठा िोता.
तो आिंद पुढे आयुष्यभर माझ्या उपयोगी पडला. ते सांगण्यासाठी िूप प्रसंगिी उपयोगी
पडतील जसे लिाि मुलांसाठी शाळा काढली, शारदाश्रमाची उभारणी के ली, माझे घूंघट ि घेणे
वगैरे. आता एवढेच सांगतेकी, स्त्री आत्मनिभवर व्िावी. स्वयंनिणवय नतला घेता यावेत,
आर्थवकदृष्ट्या ती सम्ळ व्िावी अशी उमी मिांत िोती. त्याला पाठम्ळ त्यातूि नमळाले.
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गांधीजींचे अशिंसा, सत्य प्रेम या संदभावत माझ्या िूप उपयोगी पडले. गांधीवाद त्यावेळी कळत
िव्िता. तो जीवि जगता-जगता कळत गेला. आज लोक जेंव्िा गांधीचे िाव घेऊि गांधीवाद
सांगतात तेंव्िा िंत वाटते की गांधीचे नवचारच त्या वादातूि त्यांिी िद्दपार के ले आिेत.
१२. माझ्या शारीररक, मािनसक धकाधकीतूि नमळणाऱ्या फावल्या वेळांत मी छंद
जोपासले. मला सायकल चालवायला िूप आवडायचे. पण एकटीिे ती कशी, कु ठे आनण कें व्िा
चालवायची िा प्रश्नच असे. पण छोट्या अशोकला पोिचवूि वगैरे द्यायला, आणायला मी
सायकलचा वापर करायची. पाठीशी म्सलेला अशोक आनण मी सायकल स्वार. मोठा
गमंतीशीर आिंद असायचा तो. मला उगीचच पाठीशी पोर म्ांधूि घोड्यावर जाणारी राणी
झांशीवाली आठवायची. िरच झांशीच्या राणीची समाजाला िूप गरज आजिी आिे. अिेक
संदभावत स्त्री संघटि करण्यासाठी त्या मदाविी लक्ष्मीम्ाईची वृत्तीच िवी आिे. स्त्रीवर िोणाऱ्या
अत्याचारावर तोडगा ती सिम असणे िाच आिे असे मला वाटते.
१३. स्वयंपाकघर बिणजे नस्त्रयांचे स्वराज्य. स्त्रीच्या कु शलतेचा प्रत्यय देते स्वयंपाकघर.
मलािी स्वयंपाकघर िूप आवडायचे. त्या स्वयंपाकघरािेिी मला िूप आिंदाचे िण म्िाल के ले
आिेत. त्यांचा उल्लेि के ल्यानशवाय माझे आिंदपुराण पूणव व्िायचे िािी. आपण अन्नपूणाव
आिोत िी जाणीव िूप सुिकारक असते. जेऊि तृप्त झालेले चेिरे पाितांिा िोणारा आिंद
अलौदकक आिे यात शंकाच िको. िवे पदाथव नशकायचे. स्वयंपाकघर स्वच्छ ठे वायचे. त्यामुळे
घरांतल्या वनडलधाऱ्या नस्त्रयांिािी म्रे वाटायचे. त्यांिी म्ोलूि जरी दािनवले िािी तरी त्यांचे
डोळे शाम्ासकी देऊि जायचे. त्यािे मिाला उभारी यायची. त्यांच्या नवरोधाकडे दुलि
व
करण्याची ताकद त्यातूि नमळायची. मुख्य बिणजे मी माझ्या मुलांिािी स्वयंपाक नशकनवला.
ताक करणे वगैरे नशकनवले. एका अथाविे पुरुषांिी नस्त्रयांिा मदत करण्यांचा नवचारच मी नतथूि
प्रत्यिात आणला. िा वैचाररक नवजयािंद जपूि ठे वला आिे मी अजूििी.
१४. माझ्या छंदािी मला सववतोपरी आिंद ददला. सवाांनधक आिंद त्यातला वाचिािे
ददला. आिंद छंद वाचि असे बिटले तर चुकणार िािी. ‘ग्रंथ िा गुरु’ ‘ग्रंथ िा नमत्र’ ‘ग्रंथ िा
आधार’ अशा शीषवकांचे निम्ंध नलहूि ग्रंथांिी नमळणाऱ्या आिंदाचे मूल्यमापि करता येणार
िािी. तो अिुभवाचा भाग आिे. मिात येणारे िको ते नवचार थांम्ायचे असतील तर मिाला
कु ठे तरी गुंतवायला िवे. कारण िे चंचल मि माणसाला कें व्िा, कु ठे अि् कसे िेईल सांगता
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यायचे िािी. त्याला सांगूि तर कांिीच उपयोग िसतो कारण आपण सांगू त्याच्या िेमके उलटे
चालण्याचा त्याचा स्वभाव असतो. तरीिी ह्या चंचल मिाचा एक ममवशम्ंदू असल्याचे मला
जाणवले िोते. त्याला वाचिात रस िोता. ते वाचि वेडे िोते. त्याला वाचिात गुंतवले तर
नवचारांच्या गुंत्यातूि आपली सुटका कांिी काळ तरी िोऊ शकते िे चांगलेच लिात आले
माझ्या. मग मी त्याला वाचिांत गुंतवू लागले. अनधक जोमािे वाचि सुरु ठे वले. कें व्िा, कधी,
कु ठे या प्रश्नत्रयीच्या जाचातूि सुटका करणारा छंद आजिी मला िूप आिंद देतो यात नतळमात्र
शंका िािी.
१५. माझ्या िादीिे मला ददलेला आिंद बिणजे माझा वेदमंत्र आिे. वेदमंत्रांिी एक
वातावरण निर्मवती तयार िोते. त्यात ज्ञाि अिुस्यूत असते. वेद बिणजे ऋषीमुिींच्या
तपःसाधिेतूि जन्माला आलेले नवचारधि आिे. िादी त्याचे निदशवक आिे असे मला वाटते.
िादी िा एक जीविव्रताचा भाग बिणूि मी स्वीकारला, जपलािी. त्यातूि संयमाचा धडा मला
नमळत गेला. स्वदेशीच्या मित्वाचे आकलि िादीिे ददले. िादी के वळ वस्त्र िािी. िादी एक
नवचारसरणी आिे. गांधीच्या ‘जीविनशिण’ या शैिनणक नवचारांचा कें द्रशम्ंदू िादी आिे. पण
कु णीिी त्याकडे फारसे लि ददले िािी. मला आजिी िादीचा स्पशव आिंदाचे मोरपीस अंगावर
दफरल्याचा भास देत.े
अशी माझी आिंद मीमांसा आिे. आपल्या आिंदा इतकाच दुसऱ्यांचा आिंद मित्वाचा
आिे. तो जपतांिा देनिल आिंदाचे कारं जे थुईथुई िाचू लागते. पाऊस पडणार या कल्पिेिे
आिंदनवभोर िोवूि िाचणारा मोरच आपण आिोत असे वाटते. आिंदी भव! म्स्स एवढेच.
---------------
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पररनशष्ट
मुली व मुलांचे निवेदि
१.

सुधाचे निवेदि -

एक पत्र अपिी मााँके िाम नजसका मेरी शजंदगीमे मित्वपूणव स्थाि िै।
पूजिीय मााँ,
सादर प्रणाम।
मााँ मै आपको िरवक्त याद करती हूाँ, जम् भी मै अपिे म्ीते हए कलको देिती हूाँ तो मााँ
तुबिे हृदयसे दकतिे धन्यवाद दूाँ यि समझ ििी पाती।
एक मारवाडी पररवारमे १९३८ मे मुझे जन्म ददया और जैसे जैसे मै म्डी िो रिी थी
तम् आपिे अपिे भूतकालके म्ारे मे सोचकर मुझे डॉक्टर म्िािेकी ठािी ताकी मुझे अपिे और
अपिे म्च्चोके िचवके नलये दकसीके सामिे िाथ ि फै लािा पडे। उस कालमे मारवाडी लडदकयााँ
मॅरिक भी ििी िोती और यदद हई भी तो िौकरी या व्यवसाय ििी कर पाती। आपिे मुझे
पढाईके नलये प्रोत्सानित दकया और म्ापूजीको मिवाकर मुझे मेनडकल कॉलेजमे प्रवेश
ददलवाया, मुझे M.B.B.S.,D.G.O. करवाया।
गांधीजीके नवचारोंसे प्रेररत वातावरणमे म्डी िोिेसे शादीके म्ादभी मैिे सेलू जैसी छोटी
जगिमे प्रॅक्टीस शुरू की। यिााँ १५०-२०० दक.मी. मे कोई मेनडकल एड ििी थी। औरते ४-४,
६-६ ददि जचकीका ददव सिती और दाइयोंसे जचकी करवाती। कु छको साथ साथ अपिी
जािभी गंवािी पडती।
१९६५ से १९९८ तक डॉ. सोमाणीजीके साथ अपिी शजंदगी नम्ताई नजन्िोिे मुझे दो
लडके ददये और मुझे अपिे सम् काममे मदतभी दी। उिके अचािक देिांत के म्ादभी, आपिे मुझे
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उस दुःिसे निकालिे मेरे साथ रिी। आपिे ददया हआ आत्मनवश्वास और आत्मनिभवरतासे, मैिे
उिके नम्िा अपिी शजंदगीमे रिी इच्छायें पुरी की। मैिे
पुरा भारत घूमकर देिा, २५-२६ दूर देशोंकी यात्राएं भी
की। मैिे तैरिा नसिा और अम् रोज तैरती भी हूाँ।
मै अपिे म्च्चोंके साथ अपिी शजंदगी िुशी िुशी नम्ता रिी
हूाँ। मााँ, मै अपिी इस शजंदगीके नलये आपकी शतशः ऋणी
हूाँ। म्डोको प्रणाम। म्च्चोको स्नेि ।
आपकी म्ेटी
सुधा

माझ्या आईच्या कांिी आठवणीः
१.

आमच्या घरी रामकृ ष्णा िावाचा एक कमवचारी िोता, तो आमच्या शप्रंटींग

प्रेसमधे काम करीत असे. तो सारिा आजारी पडायला लागला. तो २०-२२ वषावचा
िोता. त्यावेळी मी आनण माझा भाऊ जगदीश मेडीकल कॉलेज िागपूरला नशकत िोतो.
आईिे त्याला तपासणीसाठी िागपूरला पाठनवले. त्याचे निदाि टी.म्ी., (ियरोग) असे
झाले. त्याला िागपूरहूि एका मनिन्याचे औषध देऊि िामगांवला पाठनवले. आईिे
त्याला आमच्या एका ररकाबया जागेत ठे वले व वषवभर त्याचा इलाज के ला. त्या काळात
आई त्याला तीि वेळा जेवणाचा डब्म्ा पाठवी. त्यांत जेवणाम्रोम्र दूध व त्यांत भरपूर
साय घालूि ती ते पाठवी. तो पूणप
व णे म्रा झाला. त्यािंतर त्यािे पूणव आयुष्यभर आईचे
िांव घेतले.
२.

माझ्या चुलत मोठ्या काकांची िातसूि आनण नतचे सासू सासरे व िवऱ्यामध्ये

मतभेद झाले. ती त्या गांवाहूि आमच्या घरी आली. आईिे नतला घरी ठे ऊि घेतले.
मॅरिकचा अभ्यास करूि परीिा द्यायला लावली. ती मॅरिक पास झाली. दीड वषाविंतर
िवऱ्यािे नतला आपल्या घरी िेल.े िंतर नतला मुलंम्ाळं झाली. ती आता स्वतःच्या घरी
मजेत आिे व कांिी काम पण करते.
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३.

आईच्या मिात िूप ददवसापासूि एक म्ालवाडी सुरु करायची िोती. एक

मनिला मॉन्टेसरी िेंड नतला कामाची िूप गरज िोती. आईिे लगेच म्ालवाडी सुरु करूि
नतला कामाला लावले. िंतर एका नवधवा मनिलेला िेशिंग करीता पाठवूि, नतला पण
शाळे त लावले. िंतर शाळे ची स्वतःची जागा व इमारत पण उभी के ली. नतच्या मिांत जे
काम करण्याची इच्छा असे ती ते धडपड करूि सुरु करे .
४.

माझे मोठे काका, वनडलांचे चुलत भाऊ, वनडलांपि
े ा २५-३० वषाांिी वयािे

मोठे , िामगांवच्या आमच्या िवेलीच्या थोड्या अंतरावर राित. त्यांिा दोि मुली व एक
मुलगा. मुलगा म्ाँकेत िोकरी करी. त्याची म्दली दुसऱ्या गांवी झाली. त्यांची आर्थवक
पररनस्थती चांगली िव्िती. माझे काका तथा काकी बिातारे िोत िोते. त्यात ते आजारी
पडले. आईिे व म्ापूजींिी त्यांिा डॉक्टरी इं जेक्शि व औषधे सुरु के ली. तसेच त्यांिा
आई दोि वेळा डम्ा पाठवी, दूध पण पाठवी. असे आईिे, ते व काकी नजतके ददवस
नजवंत िोते, त्यांची काळजी घेतली.
५.

माझ्या वनडलांचे सख्िे मोठे भाऊ (सुिलालजी). त्यांची दोि लग्ने झाली. पण

त्यांची पत्नी म्ाळं तपणात गेली. त्यांची मुलं पण जगली िािीत. ते, आजी व माझ्या
वनडलांचे कु टुंम् सवव म्रोम्र राित. आईिे त्यांिा आयुष्यभर सांभाळले. बिातारपणी
अंथरुणात िोते तरीिी ती त्यांचे सवव करी. अशा आईच्या कांिी आठवणी मी नलहूि
काढल्या.
-----------
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२.

जगदीशचे निवेदिMy Ma and Bapuji
“Be the change that you wish to see in the world”. MAHATMA

GANDHI
The above quote from Mahatma Gandhi fits well to my parents’ life
story. They were born to stand out. Throughout the life they did not try to fit
in the existing social structure. They started their young life following the
dream of Indian Independence and made huge sacrifices for the cause
along with many followers of Mahatma Gandhi.
My earliest memory of my Bapuji is when we went to visit him in
prison (where he was a political prisoner, probably in Akola). During my
childhood Ma was totally responsible for our care as Bapuji spent lot of time
and energy in India’s Independence movement. She fulfilled this
responsibility extremely well with little support from the extended family. My
father’s life story impressed on me the importance of ‘principles’ in life.
Throughout his life, he made several sacrifices because he refused to
compromise with his principles. Few examples of these are: - Giving up
medical education, following Gandhian movement which involved financial,
physical and emotional sacrifices. He did not believe in corruption and
bribery which is the hallmark of success for many politicians after
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independence. In my opinion, he should have achieved higher political
position based on his education, leadership qualities and sacrifices for his
country. I am proud that he stuck to his principles of not participating in
corruption, bribery and backdoor deals. My parents strongly believed in
education and encouraged us to pursue the field of our choice.
My mother has had strong affinity to read throughout her life. She
read everything she could lay her hands on. This helped her to self-educate
in many areas. She pursued her education by studying and passing several
Hindi literature exams. She also encouraged me and my siblings to pursue
organized Hindi education while continuing our education in Marathi
medium. I am sure this book will give details of her leadership and social
activities. Most impressive of her quality was her extreme devotion to her
family. My father suffered from asthma most of his life. In later part of his
life for many years he required constant help and attention due to poor
health. I recall, my mother stayed by his side without complaining.
I suffered from asthma and various illnesses throughout my
childhood. My parents took me to various specialists with the hope of
helping me. My mother always knew when I was not feeling well. They
continued to encourage me to pursue education. Fortunately I got over
asthma after the age of 17 yr. Because of this and strong support from my
parents, I was able to pursue highest level of medical education in India
and abroad. When I got married without consulting my parents, they
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welcomed my wife in the family. My parents had strong influence in us
making independent decisions as long as we were on reasonable track.
When I went to America for further studies my mother kept in touch with us
by writing letters regularly. In those days it was impossible to communicate
with telephone. My parents did not like my decision to live in America on
permanent basis. This did not stop them from loving me. They always look
forward to our visits to Khamgaon. They expressed their pride in my
achievement.
In short, how did my parents influence my life? I pursued the highest
level of education in my field in spite of chronic illnesses and ill health
during childhood. I learned to think independently. I was able to adapt and
live in a foreign country in terrible weather conditions and with little money
in early part of my life. I taught and practiced in Medical college hospital
and took care of poor patients, instead of going into lucrative private
practice. I accepted and fulfilled various leadership responsibilities in my
hospital. Until I came to America, I was using Khadi which influenced me to
buy locally made products whenever possible. Over a period of several
years many Indian families moved to Toledo. Indian community leaders
realized a need for a place to conduct social and religious activities. I, along
with my wife Leena, helped in the development of Hindu temple and
Heritage Hall in Toledo as founding members. I participated in the political
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process in America indirectly by giving donations and canvassing for
Democratic Party candidates.
Thus, I have always been proud of my parents and
thankful for their strong influence on my life.
Faithful Son
Jagadish Jhunjhunwala
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३.

रमेशका निवेदिमेरी मॉ
मेरी मााँको मै एक आदशव और सफल गृनिणीके रुपमे देिता हूाँ। उसिे एक मााँका, पत्नीका

और पररवारकी म्हूका दकरदार भलीभांती निभाते हए समाज और देश सेवाके कायोंमे
मित्वपूणव और असरदार योगदाि ददया िै।
मेरी मााँका व्यनक्तमत्व उसके गुणो और मूल्योंके कारण और भी सुन्दर और सुिािा
लगता िै।
म्चपिमे नविोम्ाजी और नविोम्ाजीके भाईयों द्वारा नमली स्कू लकी नशिाका, गांधीजीके
मूल्योंपर वधावके आश्रममे नमले संस्कारोका, मॉके मूल्योंपर और जीविकी ददशापर िासा प्रभाव
ददिता िै।
गांधीजीकी उपनस्थतीमे और उिके आशीवावदसे मााँ का नववाि मेरे म्ापूजी, जोकी
स्वतंत्रता संग्राममे कायवरत थे, के साथ पक्का हआ। इस सगाईिे मााँ के वैवानिक जीवि की ददशा
देशसेवा और समाज कल्याणके कायोंके नलये निनित कर दी।
उस वक्त, जम्की समाजमे मनिलाओमे पडदा प्रथा, दिेज प्रथा, छु आछू त प्रथा,
अनशनितता, रूढीवाद और पुरुष प्रधािता प्रचलीत थी, मााँका वैवानिक जीवि म्ापुजीके ५
भाईयोके म्डे पररवारमे म्डा चुिौतीपूणव और संघषवमय रिा।
मााँ-म्ापूजीका नम्ि दिेज और नम्ि पडदा नववािसे समाज और पररवारकी परं पराओंमे
पररवतवि की शुरुवात हई। िम सम् म्िि-भाईयोके और म्ादमे िमारे म्च्चोके नववािभी नम्ि
पडदा और नम्ि दिेज हए। िमारे म्डे पररवारमे और समाजमे भी ऐसेिी चलिसे नववाि िोिे
लगे।
मााँ-म्ापूजीिे नशिाको व्यनक्तमत्व नवकासके नलये नवशेष मित्व ददया। मााँ िे िम सम्
म्च्चोंकी पढाईपर स्वयं ध्याि ददया। िमें सम्ेरे जल्दी उठाकर पढाईके नलए म्ैठाती और िमें
पढाईमे मदत करती। स्कू लकी पढाईके अनतररक्त ड्रॉइं ग/शिंदी परीिा, िेल, स्काऊट,
Page 110 of 118

ACC,NCC, तैराकी, योगाभ्यास आददमे भाग लेिेके नलये मॉ िमे प्रेररत करती और स्वयं
मदत करती।
िर तरिके काम स्वयं करके , सम् तरिके घरकाम; िािा म्िािा; दूध, दिी, छांछ के
काम; घरके छापिािे, ऑइल नमल, िेतीके काम करिे प्रेररत दकया और िमिे श्रमकी प्रनतष्ठा
और स्वावलंम्िका मूल्य समझा।
िमारे निणवय िम ले, इसका स्वातंत्र्य िमें नमला और िमें इसकी आदत डाली।
उच्च नशिा लेिेके नलये िम सम्को मााँ-म्ापूजीिे प्रेररत दकया। अपिी रुचीके अिुसार िम
म्िि भाईयोको उच्च नशिाके नलये भेजा। िमारे म्ापूजी और िासकर मााँ के योगदािसे िी िम
सम् म्िि भाईयोिे Post-graduate पढाई पूणव की। मेरी दीदी पररवारमे और समाजमे पिली
MBBS/DGO मनिला डॉक्टर म्िी। इसका प्रभाव पररवारकी और समाजकी लडकीयोके
नशिण के नलये सिायक हआ। िम सम् भाईभी परीवारमे अपिे िेत्रमे पिले पिले Postgraduate हए। म्डा भाई MBBS/MS/FRCS डॉक्टर म्िा, मै BE/MTech इं नजनिअर
और छोटा भाई B Com/M Com हआ। िम सम्की नशिािे और मााँ-म्ापूजीके नवशेष प्रयत्नोंसे
िमारे पररवारको, पडोनसयोंको और घर कारिािेमे काम करिेवालोको नशिा लेिेके नलये
प्रेररत दकया और मदत भी की।
छोटे म्च्चोको प्रायमरी स्कू लके पिलेकी नशिाका अभाव िोिेके कारण मााँिे “नशशु मंददर”
नशिण संस्थाकी स्थापिा की। विॉ Activity based learning नशिण प्रणालीके माध्यमसे
छोटे म्च्चोको नसिािेका आयोजि दकया। नशशु मंददरकी स्थापिाके नलये िमारे पररवारसे भी
स्कू लकी जमीि आददके नलये मााँिे योगदाि अर्जवत दकया। नशशु मंददरकी इमारत म्िािेके
काममे गर्मवयोंकी छु ट्टीयोंमे मै भी मेरे इं नजनियठरं ग ज्ञािका कु छ उपयोग कर सका। इस
संस्थाका वषोतक मााँिे कु शल संचालि दकया।
मााँिे म्ाकी सम् कायव करते हए स्वयंके नवकासके नलये दकताम्े पढिे और उच्च नशिाको
अपिाया। राष्ट्रभाषा प्रचार सनमती द्वारा संचानलत ‘कोनवद’ तककी तथा ‘सानित्य रत्न’ तककी
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परीिाये स्वयं अभ्याससे उत्तीणव की। िम सम् म्च्चोको भी राष्ट्रभाषा नसििेके नलये प्रेररत दकया।
मैिे ‘कोनवद’ तक की परीिाये मााँकी मदतसे उत्तीणव की। राष्ट्रभाषा प्रचार सनमतीके कायोंमे
मााँिे काफी योगदाि ददया। मााँ िमेशासे २-२ लायब्ररीसे दकताम्ें मंगवाती और उि दकताम्ोंको
पढिेके नलये अपिे सम् कामोंमेसे वक्त निकाल लेती रिी िै।
गांधीजी द्वारा संचानलत भारतके स्वतंत्रता संग्राममे म्ापूजी अपिी िवयुवा उम्रसे िी
समर्पवत रिे। म्ापूजीिे नजल्िा स्तरपर कााँग्रेसके आंदोलािोंका आयोजि दकया और उिका
िेतृत्व दकया। इस कायवमे उन्िे कई म्ार कारावास जािा पडा। म्ापूजीके अिुपनस्थतीमे मााँिे
िमारे पररवारको और म्ापूजीके कामोंको भलीभांती संभाला। स्वतंत्रताके म्ादभी म्ापूजी कई
वषोतक कााँग्रेसमे और मााँ मनिला कााँग्रेसमे कायवरत रिे। िम म्च्चेभी प्राईमरी स्कू लके वक्त कााँग्रस
े
द्वारा संचानलत ‘सेवादल’ मे शानमल हए थे। भारतकी स्वतंत्रता और गांधीजीकी ित्याकी
घटिाएाँ िमारे पररवारपर िोिेवाले असरके कारण (जम्की मै नसफव ६ वषवका था) मुझे याद िै।
स्वतंत्रता ददवस और गणतंत्र ददवस िमारे पररवारमे दीपावली जैसे मिाये जाते थे।
गााँवके पररनचत लोगोको पनत्रका देकर िाश्तेपर पवव मिािेके नलये आमंनत्रत दकया जाता था।
गरीम् म्च्चोको मुफ्त दूध म्ांटिेकी सरकारी योजिाके तित मााँ सम्ेरे सम्ेरे जल्दी गरम
पािी और दूध पावडरसे स्वयं दूध तैयार करती और िम म्च्चे नवतरणके नलये मााँका साथ देते।
इि सम् कायवक्रमोंका आयोजि और व्यवस्थापि, नशशुमंददरका संचालि, म्ापूजीके
कायोंमे सियोग, पररवारके ददि-प्रनतददिके कायोंके अनतररक्त कु शलतापूववक प्रेम और उत्सािसे
करिेकी मााँ मे म्डी प्रनतभाशाली िमता रिी िै। िम म्च्चोकी परवररशमे मााँका ध्याि कभी कम
ििी हआ। िम सम्को अपिे िाथसे चूल्िेपर म्िा पौनष्टक भोजि वक्तपर गरम गरम नमलता
रिा। मााँके िाथका स्वाददष्ट भोजि मै आजतक भी ििी भूला हूाँ।
मााँका मि म्हत म्डा और उदार िै। नम्िा दकसी अपेिासे उसिे म्हतोको प्रत्यि और
अप्रत्यि रूपसे म्हत ददया और देतेिी रिती िै। िमारे छापिािेके एक कमवचारीको टी. म्ी. की
नम्मारी िो गयी थी। मााँिे उसके इलाजका प्रम्ंध दकया और जरुरी पौनष्टक आिार अपिे िाथसे
म्िा उसे मनििोतक निलाया। नजससे वि उस समयकी असाध्यसी म्ीमारीसे पूरी तरि स्वस्थ
िो गया।
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िमारे घरमे सम् तरिके वस्त्र िमेशासे शुध्द िादीके िी रिे िै। तकली, चरिेसे सूत
कातिा िमिे म्चपिमेिी सीि नलया था। स्कू ल कॉलेजके जीविमे तथा उसके म्ादके
कायवकालमे इस िादीकी साधी वेशभूषा मुझे िमेशा अन्य लोगोंसे कु छ अलग म्िा देती रिी िै।
मै आजभी िादीका आदी हूाँ। मााँ-म्ापूजीका पिले १७ वषोका साथ और इस िादीिे मेरे
जीविशैलीको और नवचारधाराको िमेशा प्रभानवत दकया िै।
िादी, िमेशा भारतीय संस्कृ ती, सादगी, स्वदेशी, ग्रामोद्योग, देशके प्रनत कु छ करिेकी
स्मृनत ददलाती रिी िै। मेरे जीविके म्हतसे निणवय इि संस्कारोके कारण प्रभानवत हए िै।
नवदेशसे वापसी, पनब्लक सेक्टरमे काम करिा,आदद निणवय इस नवचारधारा द्वारा हए।
कबप्यट
ू र तकिीकका उपयोग देशनितमे, देशके नवकास और आम आदमीकी सुनवधा िेतूके नलये
मै इस सोचके कारण मेरा योगदाि कर सका। इस कारण देशमे पिली म्ार कबप्यूटर द्वारा रे ल्वे
आरिण, पोस्ट ऑदफस, म्ॅककं ग, स्कू ल, म्ीमा, आदद ऑिलाइि सेवायें आम आदमीके नलये शुरू
हई और देशके रे ल्वे, म्ंदरगाि, नम्जली, पोलीस, संरिण, पोलाद, ििि आदद म्डे उद्यमोंमे
कबप्यट
ू रका उपयोग उिके अपिे कायव प्रणालीयों मे सुधारके नलये हआ।
मााँ और म्ापूजीिे इगतपुरी जाकर गोयिका गुरुजी द्वारा भगवाि म्ुध्दके म्ताये हए धमव
और नवपश्यिा नवद्याको १० ददवसीय नशम्ीरमे सीिा। मााँिे इस
नवद्याका लाभ जािकर दूसरोंको नशम्ीरमे जािेके नलये प्रेररत दकया और
स्वयंिे भी कई अनधक नशनम्रोंमे भाग नलया।
मााँके मुझे प्रोत्सानित करिेके कु छ प्रयासोके पिातिी मै नवपश्यिा
नशनम्रके नलये गया। नवपश्यिा नशनम्र करिेके पिात मुझे ऐसा लगा दक
मै भटक रिा था और मुझे जीविका ध्येय नमल गया। क्या करिा और
क्या ििी करिा इसकी समझ आई। दुगुवणोको निकालकर सदगुणोंको
धारण करिेका तरीका नमल गया और निसगवके नियमोंमे ढालकर दुःिोसे
मुक्त िोिेका सन्मागव नमल गया।
भगवाि म्ुध्दके म्ताये मागवपर चलिे और धमवको गिराईसे समझिेके नलये मैिे कई
नवपश्यिा नशनम्र दकये। मेरे जीविकी इस मागवकी उपलब्धीसे ऐसा लगता िै दक मेरा जीवि
साथवक हआ। इस अिमोल मागवको ददिािेका श्रेयभी नसफव मेरी मााँ को िी जाता िै।
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सारांशमे, मााँ का जीवि धमवमय रिा। उसिे िमेशा दूसरोंके म्ारे मे पिले नवचार दकया।
मााँिे नम्िा दकसी अपेिा के सेवा धमवको जीविभर अपिाया।
उसिे म्ापूजीके पररवारके , समाजके और देशके सम् कायोंमे
सियोग ददया और उिकी म्हत सेवा की। ताऊजी और दादीकी
जीविभर सेवा की। िमारे म्डे पररवार के लोगोंकी जरुरतके वक्त
सेवा की। जरुरतमंदोंकी और नम्मारोंकी सेवा की। अपिे म्च्चोंकी
अच्छी परवररश की, म्हत सेवा की और योग्य मागवदशवि दकया।
गांवके म्च्चोके नशिणकी जरुरत पूरी करिेके नलये नशशुमंददर
स्थानपत दकया। उसिे समाज सुधार और देशसेवाके नलये िेतृत्व
दकया और मनिलाओके नलये एक आदशव स्थानपत दकया । स्त्री
स्वातंत्र्यके नलये मााँिे इस प्रकार धमवमय संघषव दकया नजससे समाजमे असरदार पररवतवि वि
ला सकी ।
उसिे िमेशा निस्वाथव भावसे दूसरोंका मंगल सोचा और भला दकया।
मंगल करिे वालोंका िमेशा मंगलिी िोता िै।
- रमेश

४. अशोकचे निवेदि-

Page 114 of 118

माझे प्रेरणास्थाि - माझी आई
मिुष्य िा जन्मतःच म्ुनध्दवाि प्राणी आिे. तो प्रत्येकाकडू ि प्रेरणा घेत असतो.
एिाद्याकडू ि प्रेरणा नमळाली की, त्याची प्रगती व्िायला वेळ लागत िािी. मला प्रगतीच्या
नशिरावर पोिचवणारी माझी आई, माझे प्रेरणास्थाि आिे. तीच माझ्या जीविाचा नशल्पकार
आिे. ज्याप्रमाणे एिादा नशल्पकार ओम्डधोम्ड दगडाला आकार देतो, व त्यामधूि सुंदर नशल्प
निमावण करतो, अगदी तसेच माझ्या जीविाला आकार देण्याचे मित्कायव माझ्या आईिे के ले.
तसे आबिी तीि भाऊ व एक सुधा िावाची म्िीण. सुधािे आज एम.म्ी.म्ी.एस.
डी.जी.ओ. अशा वैद्यकीय व्यवसायातील पदव्या प्राप्त के लेल्या आिेत. नतिे अिेक देशांचे दौरे
के ले. लग्न झाल्यामुळे ती सासरी गेली तर मोठा भाऊ जगदीश व दुसरा रमेश सुध्दा उच्च
नशिणासाठी म्ािेरगावी िोते. मी सवावत लिाि असल्यामुळे मला म्ािेर कोठे नशकण्यासाठी
जाता आले िािी. मला आई-वडीलांकडे रािण्याचे सद्भाग्य नमळाले. त्यामुळे मी त्यांचा सवावत
लाडका िोतो. मी स्वभावािे िट्टी िोतो. त्यामुळे जे मागीतले ते मला नमळाले. कधी
म्ेनशस्तपणािे वागलो, तेव्िा आईच्या िातचा मारिी िावा लागला. म्ापूि
ं ी अथावत माझ्या
वनडलांिी कु णाच्या अंगावर िात उगारला िािी. त्यांचा िैनतक प्रभाव ककं वा दरारा एवढा
िोता की, त्यांच्या समोर जाण्याची आमची निबमत िोत िव्िती. त्यामुळे कािी लागले तर ते
आबिी आईच्या माध्यमातूि नमळवूि घेत िोतो.
म्ापूजींिी भारतीय स्वातंत्र्यलढयात सक्रीय सिभाग घेतला. अिेक वेळा त्यांिा तुरूंगात
जावे लागले. त्यामुळे आमच्या घरात देशभक्तीचे वातावरण िोते. आबिी कधी धार्मवक कायावत
ककं वा कमवकांडात सिभाग घेतला िािी. उलट सामाजीक व राष्ट्रीय कायावकडेच आमचा कल
िोता व आजिी आिे. आमच्या घरी स्वातंत्र्य ददि व प्रजासत्ताक ददि अगदी ददवाळीप्रमाणे
आिंदात साजरा करीत िोतो.
मी माझ्या आईला घरकामात मदत करीत िोतो. मला लिािपणापासूि तसे संस्कार
आईिे ददले िोते. त्यामुळे घरातील म्रीचशी कामे मला करावी लागत. माझे प्राथनमक नशिण
िगर पररषद शाळा क्र. १ मध्ये तर माध्यनमक नशिण गव्ििवमटें िायस्कू ल / नजल्िा पररषद
िायस्कू ल मध्ये झाले. मी आईवडीलांच्या संस्कारामुळे वगावत साधारण असतांिािी जी. एस.
कॉलेज येथूि म्ी.कॉम. व िाजगी एम.कॉम. के ले.
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माझे आईवडील माझे मागवदशवक आिेत. मला घडनवण्यासाठी नवशेषतः आईिे जास्त
पररश्रम घेतलेत. कोणतेिी काम अगदी निःस्वाथव भाविेिे के ले पािीजे, िा संस्कार मला
आईकडू ि नमळाला. आई िेिमी मला बिणायची-असे काम करावे की, ज्यामुळे िाव मोठे झाले
पािीजे. त्या आईच्या प्रेरणेिेच आज मी नवनवध सामानजक, शैिनणक व सेवाभावी संस्थेमध्ये
पदानधकारी आिे, िे िाकारूि चालता येणार िािी. मी आईवडीलांची सेवा, काकांचे
आजारपण असल्यामुळे मी घरीच रािण्याचा निणवय घेतला. आईवडीलांची प्रामानणकपणे सेवा
के ली.
आईवनडलांिी जास्तीत जास्त नशिण घेण्याचा सगळ्यांिा आग्रि के ला. नशिणानशवाय
प्रगती िोऊ शकत िािी. नशिणानशवाय मिुष्याच्या अंगात चांगले गुण येऊ शकत िािीत,
त्याच्यावर चांगले संस्कार घडू शकत िािी, असे आईिे आबिाला नशकनवले व जे नशिणापासूि
वंनचत िोते, त्यांच्यासाठी म्ालवाडी सुरू के ली. कु णी आपल्याला चांगले बिणावे बिणूि काम
करू िका तर आपण करीत असलेल्या कामािे अिेकांचे भले िोणार असेल तर असे काम सोडू
िका, िा आईचा जीविसंस्कार जीविाला प्रेरणा देणारा ठरला. आईच्या या नशकवणुकीचा
माझ्या व्यनक्तमत्वावर िूप प्रभाव पडला. जर आपला िेतू शुध्द आनण प्रामानणक असेल तर
आपल्यावर टीका करणाऱ्यांच्या टीके ला कािीच मित्व िसते िे नशकलो, ते के वळ माझ्या
आईवडीलांमुळेच.
आईिे मला जीविात िेिमी आिंदी रािण्याचा मंत्र ददला. जीविात आलेल्या संकटांिा
ि घाम्रता, त्याला धैयाविे सामोरे जाण्याचे म्ळ आईच्या नशकवणुकीमुळे नमळाले. आिंदी
रािणे िे जीविाच्या यशस्वी वाटचालीत एक मित्वाचे पाउल आिे. जी माणसे यशाच्या प्रगती
नशिरावर असतात, ती दकतीिी संकटे आली तरी त्याचा सामिा आिंदािे करतात. बिणूि
माझ्या आईवडीलांिा अिेक व्यवसाय सांभाळण्यास मदत के ली. घरी ‘अशोक शप्रंटींग प्रेस’
िोती. पेिोल पंप िोता, ते मी सगळे आिंदािे सांभाळले.
माझ्या आईिे मला प्रत्येक गोष्ट नशकनवली. काम करण्यातील टापटीप, काटकसर, काम
वेळीच करणे, नम्िचूक करणे या पासूि तर, मोठमोठी कामे कशी करावीत याचे नशिण ददले.
आई एक उत्कृ ष्ट गृनिणी आिे. नतच्या िातच्या स्वयंपाकाला एक वेगळा स्वाद आिे.
आजिी तो स्वाद आठवला की, तोंडाला पाणी सुटल्यानशवाय राित िािी. पूज्य सािे गुरूजींिी
बिटले की,
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‘‘आई माझा गुरु/ आई कल्पतरु
सुिाचा सागरु/ आई माझी‘‘.
तशीच आई, माझी आई आिे. तीच माझी गुरु आिे. आईची सेवा करण्याचे पुण्य मला
लाभत आिे, िे परमेश्वरी कायव माझ्या िातूि िोत आिे, याचा मला आिंद आिे. या सेवेत मला
माझी पत्नी आशा, मोठा मुलगा डॉ. आिंद व धाकटा मुलगा भरत अथावत स्वप्नील मदत करतात.
सुिा देिील आईची सेवा करतात. आबिी सगळे गुण्यागोशवंदािे राितो ते के वळ आईच्या
संस्कारांमुळेच. आई सवाांवर सारिेच प्रेम करते. कधीिी नचडनचड करीत िािी, रागवत िािी.
ती सतत आिंदी रािते व आबिालािी आिंदी ठे वते. आज आबिाला दफरायला गाडी व
झोपायला माडी िी के वळ आईच्या आनशवावदािेच नमळालेली आिे. नतच्या पुण्यकमावचे फळ
आज आबिी चाित आिोत. माझी आई बिणजे आई आिे. ती माझे प्रेरणास्थाि आिे. शेवटी
फक्त ...........
फु लांचा सुगंध कु णी चोरू शकत िािी,
सूयावची दकरणे कु णी लपवू शकत िािी,
आईिे आमच्यावर के लेले संस्कार,
आबिी जीविात कधीच नवसरू शकत िािी.
-- अशोक

भवतु सब्म् मंगलम् ।
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