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ूःतावना
‘तरुण भारत, पुणे’ चे भूतपूव संपादक, िस हःत लेखक व संघाचे िन ावान ःवयंसेवक ौी चं.प. िभशीकर – उपा य
ौी बापुराव िभशीकर – यांनी ःव.प.पू. ौी गुरुजींचे चिरऽ िलहन
ू चिरऽमंथात मोलाची भर घातली आहे . यापूव

आ सरसंघचालक प.पू.डॉ.हे डगेवार यांचे ‘केशवः संघिनमाता’ या पुःतका ारे मनो

दशन?ड वले आहे . याच

यांनी

प तीने हे नवीन पुःतकह िल ह यात आले आहे .
ःव.प.पू. ौी गुरुजींचे जीवन व वधांगांनी समृ होते. यां या बु ची झेप ूचंड होती.
यांना अग य न हते असे हणता येऊ शकेल, इतका यां या
याचबरोबर यांचा आ या मक

ेऽातील अिधकारह

या

ान- व ानाचे कोणतेह

ेऽ

ानाचा आवाका समृ , सखोल व वःतृत होता.
ेऽातील अनेक ौे पुरुषांना मा य होता. यां या

जीवनातील काह भाग तर अ ातह आहे त. द घकाल सात याने पिरौम के याने यां या जीवनातील सव पैलूंवर
ूकाश पडे ल असे चिरऽ िल हता येईल. तोपयत उपल ध सा ह या या आधारे यां या जीवनातील संघकायाशी
संल न असले या कालखंडा या संदभातच चिरऽ िल हणे श य झाले आहे . ःव. ौी. नाना पालकर यांनी ौी

गुरुजीं या १९५६ पयत या जीवनाकाला या अनुषंगाने ‘ौीगुरुजी, य

व काय’ हे पुःतक िल हले. तसेच ौी. ह. व.

उपा य बापूराव दा ये यांनी ‘तेजाची आरती’तून यां या संपूण जीवनातील ूमुख घटनांचा आलेख काढला आहे .
घटनां या संदभात चपखल बसेल या या ःथानी संघाचा वचार व ौीगुरुजींचे या या संदभात मागदशन हे दो ह
पुःतकांत अंतभूत के याचे दसेल. दो ह पुःतकांतून ूामू याने लेखकां या अनुभूतीं या आधारावर ौीगुरुजीं या
जीवनातील घटनांचे ववरण केले गेले आहे , व ते ःवाभा वकह आहे . या दो ह चिरऽमंथांपे ा ौी िभशीकरांनी
िल हले या पुःतकाचे ःवरुप थोडे वेगळे आहे .
ौीगुरुजी व वध गुणांनी संप न, अलौ कक य

म व लाभलेले ि े महापुरुष होते. परं तु यांनी आपले जीवन

संपूणपणे संघकायात विलन केले होते. संघाहन
ू वेगळा असा जीवनाचा कोणताह भाग ूकट होऊ नये हा यांनी

कटा ाने ूय केला. आज या समःयामःत, संघषपूण व संॅिमत व ाचे क याण ‘ हं द ू वा’ या आधारावर होऊ
शकते ह

यांची ढ ौ ा होती. ‘ हं द ू वा’ची संक पना अनुभविस , तकािध त, सावकािलक, सवःपश ,

व ानािध त, वै

क आहे , हे यांनी आप या

सरसंघचालक वा या काळात व वध मा यमांतून अितशय ूभावीपणे ूितपादन केले. आप या दे शातील काह
मिनषींनीह हं द ू वा’चे हे पैलू दाख वले होते. परं तु वचाराला सवा या अनुभवाला येणारे आलंबन उपल ध

के यािशवाय तो वचार जनमानसात रुजत नाह हे ःप आहे . ‘ हं द ू वा’ या वचाराचे आलंबन हणजे सुसंघ टत व

साम यसंप न हं दसमाज
. रा.ःव.संघाचे अशा हं दसमाजिनिमतीचे
उ
ू
ू

आहे . ौीगुरुजींची वशेषता ह क ,

असताना संघकायाचा गाभा असले या ‘शाखा’- प तीवरुन कोणाचेह ल

य कंिचतह ढळणार नाह ह द ता

संघ वचाराचे ूितपादन व ूवतन करताना यांनी हं द ू वा’ या यापक ःवरुपाचे दशन तर घड वलेच, परं तु हे कर त
बाळगली. शाखाप तीतून असा ‘ हं द’ू घडू शकतो हे यांनी लोकां या अनुभवाला आणून दले.
ौी िभशीकरांनी ौीगुरुजींचे जीवन रे खाटताना ूामु याने संघ वचारांचे समम व स यक दशन घड वणा या घटनांचा
ऊहापोह केला आहे . संपूण चिरऽ वाच यानंतर ौीगुरुजीं या ौे

य

म वाचे दशन तर घडतेच, याचबरोबर

मानवक याणाची आधारिशला हणून ‘ हं द’ू वचाराची सघनता, सवकशता व ःथलकालिनरपे ता यां वषयी ढ
व ास उ प न होऊन ‘ हं द’ू वचारांचे वाहन असले या संघकायाची यापकता, ौे ता व अपिरहायता यांचा

अंतःकरणावर खोल ठसा उमटतो. ौी बापूराव िभशीकरांचा पंड आ या मक व ौीगुरुजीं वषयी यां या मनात
िनतांत ौ ा आहे . परं तु ौीगुरुजींचे चिरऽलेखन करताना यांनी भाव ववशतेला थारा दला नाह . तक व ूमाण यांचे
अवधान सुटू न दे ता ‘मने मवाळे ’ ौीगुरुजीं या वशाल जीवनातील ‘अमृतकण’ वेचले आहे त, हे वशेष. हे पुःतक

संघा या ःवयंसेवकांनाच न हे तर समाजजीवना या व वध

ेऽात िनरपे पणे, िनरलसतेने व िचकाट ने िनयो जत
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कामे करणा या सव कायक याना समाजपुरुषाची सेवा प पूजा कर याची ूेरणा दे ईल असा व ास वाटतो. असे एक
उ म पुःतक िल ह याब ल मी ौी. बापुराव िभशीकरांचे अिभनंदन करतो.

- म.द.दे वरस
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ऋणिनदश
हे पुःतक िल हताना कै. नाना पालकर िल खत ‘ौी मा.स.गोळवलकर : य

व काय’ या मंथाचा तसेच ‘समम ौीगुरुजी :

खंड १ ते ७’ याह संकलनाचा मला मोठा आधार लाभला. नागपुर या ‘त ण भारत’ दै िनकाचे संपादक ूा. मा.गो. वै यांचे
लेखनात बहमोल
सा झाले. वशेषतः ठाणे येथील ऐितहािसक बैठक चा गोषवारा तयार क न दे यासाठ
ु

यांनी जे क

घेतले, याब ल मी यांचा आभार आहे .

बाश येथील ौी वंणुपंत बंडेवार आ ण यांचा पिरवार यांचेह मोठे ऋण मजवर आहे . कारण यांनी सव सुखसोयी
उपल ध क न दे ऊन हे रगाळलेले काम पूणतेला ने याचा लकडाच मा या मागे लावला. बंडेवार पिरवारातील सुखद
िनवासाचे ते दवस खरोखरच अ वःमरणीय आहे त.
आणखीह अनेकांनी अनेक ूकारे सहकाय दले. या सवाची नामावली दे णे यांना चावयाचे नाह . परं तु यां यासंबंधी
कृ त ता य

के यावाचून राहावत नाह .

- चं.प.िभशीकर
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१. भूिमका
रा ीय ःवयंसेवक संघाचे जनक आ ण आ सरसंघचालक कै. डॉ. केशव बळ राम हे डगेवार
यांनी सतत पंधरा वष अ वौांत पिरौम क न अ खल भारतीय ःव पात संघाचे बीजारोपण केले.
१९४० साली नागपूरला संघ िश ावगासाठ आले या कायक यापुढे अखेरचे भाषण करताना, ''मी येथे
हं द ू रा ाचे छोटे ःव प पाहत आहे '' असे उ -गार डॉ टरांनी काढले होते. नंतर २१ जून १९४० रोजी

डॉ टरांनी इहलोक ची याऽा संप वली, ती ौी. माधव सदािशव गोळवलकर तथा ौीगु जी यां या
खां ावर संघाची सार जबाबदार टाकून.
ौीगु जी हे संघाचे

तीय सरसंघचालक. हे दािय व यांनी १९७३ या ५ जूनपयत हणजे

सुमारे ३३ वष सांभाळले. ह ३३ वष संघा या व आप या रा ा या जीवनातह अ यंत मह वाची. १९४२
चे 'भारत छोडो' आंदोलन, १९४७ ची फाळणी व खं डत भारताला राजक य ःवातं याचा लाभ,
फाळणीपूव व फाळणीनंतर झालेला भयानक र पात, हं द ू वःथा पतांचे भारतात आलेले ूचंड ल ढे ,
पा कःतानचे काँमीरवर ल आबमण, १९४८ या ३० जानेवार ला झालेली गांधी ह या, यानंतरची

वावटळ आ ण संघावर आलेली बंद , भारता या रा यघटनेची िस दता, ःवतंऽ भारता या शासक य

धोरणाची ःव पिन

ती, भाषावार ूांतरचनेचा अंमल, १९६२ मधील िचनी आबमण, पं. नेह ं चा

मृ यु, १९६५ भारत-पाक यु द, १९७१ मधील दसरे
ु भारत-पाक यु द व बांगला दे शाचा ज म, हं दं ू या
अ हं दकरणाचा
उ ोग व रा ीय जीवनातील वैचािरक मंथन अशा अनेक वध घटनांनी या असा हा
ू
कालखंड. या काळात संघाचे पोषण आ ण संवधन ौीगुरुजींनी केले. भारतभर अखंड ॅमण क न

यांनी सवऽ कामाला गती दली व ठायी ठायी माणसे जोडन
ू संघाला भ कम अ खल भारतीय आकार

दला. डॉ टरांनी संघाची वचारूणाली सूऽ पाने सांिगतली होती. ितचे समम ःव प ौीगु जींनी
समथपणे उलगडन
ू दाख वले. अफाट वाचन व सखोल िचंतन, आ या मक साधना व गु कृ पा,

मातृभूमीसाठ िन:ःवाथ समपणशीलता, समाजासंबंधीची अथांग आ मीयता, माणसे जोड याचे
अनुपम कौश य इ याद गुणांमुळे संघटना तर यांनी सवऽ पु केलीच, पण सव

ेऽांत दे शाचे

पिरप व वैचािरक मागदशनह केले. भारताचे रा ःव प, याचे िनयत जीवनकाय आ ण आधुिनक
काळ

यां या पुन

थानाची वाःत वक दशा यासंबंधीचे यांचे कसदार वचार हणजे दे शाचे थोर

वचारधन ठरले आहे .
असे हे एक अलौ कक आ ण ऋ षतु य जीवन. आ या मक

ीने योगा ढ पण सम

प

भगवंता या पावन अचनेसाठ लौ ककात वावरलेले. एकांत ूय व मु , पण व हत कत या या वेधाने
लोकांतात स बय झालेले. वल ण ूितभाशाली रा जीवना या अंगोपांगांचा आदशवाद वेध घेणारे .
संघा या वशु द आ ण ूेरक रा वचारांचे लोण रा जीवना या अंगोपांगात पोहोच व या वना समथ,
आ म व ाससंप न आ ण िनयत जीवनकाय पार पाड याची

मता असलेला भारतवष उभा

हावयाचा नाह , या तळमळ ने यांनी कतीतर काय ेऽे ूेिरत केली. व

हं द ू पिरषद, ववेकानंद

िशला ःमारक, अ.भा. व ाथ पिरषद, भारतीय मजदरू संघ, वनवासी क याणाौम, िशशुमं दरे आ ण
व वध सेवासंःथा यांमागे ूेरणा ौीगु जींचीच. राजक य

पं.द नदयाळजींसारखे अनमोल र

ेऽातह डॉ. ँयामाूसाद मुखज यांना

यांनी दले. ता कािलक आप ीं या िनवारणाथ या या वेळ

िनरिनराळया सिम या ःथापून यांनी काम करवून घेतले. ःवत:ला कोण याह अस

चा कंवा ईषचा

३

कधी ःपश होऊ दला नाह . यामुळे ौीगु जीं या वैचािरक मागदशनाचा एक यापक ठसा आप या
रा जीवनावर उमटला आहे . रा वचार जीवन

ी आ ण जीवनिन ा यांचे उपकारक वरदान यांनी

ौीगु जीं या कायकालात महण केले अशी सहॐावधी माणसे आज दे शभर उभी आहे त. अरा ीय व

सदोष वचारप दती या गाजावाजाने पूव ूभा वत झालेली माणसेह ॅमिनरास होऊन संघा या

वचारधारे कडे वळताना दसत आहे त. संघाला कर यात येत असलेले गिलूदान व उ चतम शासक य
पातळ व न दे खील संघा व

द हे तुपुरःसर कर यात येणारा अपूचार वांघोटा, कंबहना
ु अशा

अपूचारकांवरच उलटणारा ठरत आहे . ौीगु जींनी आपले जे अितूाचीन सांःकृ ितक रा ःव प
वरोधाची तमा न बाळगता िनभयपणे व छातीठोकपणे सतत सांिगतले, याचाच हा पिरणाम होय.
ौीगु जी केवळ बोलले नाह त तर वशु द रा िन ेची माणसे यांनी उभी केली, हा यांचा वशेष.

अपूचारामुळे ौीगु जी अनेकदा वाद वषय बनले. यां या अनेक मतांचे वकृ तीकरण क न राजक य
भांडवल पैदा कर याचा हतसंबंधी लोकांनी ूय केला. पण 'घृ ं घृ ं पुनर प पुन: चंदनं चा ग धम ्'
या यायाने या वचारांचा सुगंध अिधकािधक ूमाणात दरवळत आहे . ट केमुळे ौीगु जी कधी
वचिलत वा ू ु ध झाले नाह त. पातळ

यांनी कधी सोडली नाह . े षभावनेचा उदय यां या वमल

िच ात कधी झाला नाह . कोणाचे वाईट यांनी कधी िचंतले नाह . हं द ू जीवन वचार आ ण या
वचारांचे मूत ूतीक असले या हं दरा
ू ा या पुन

थानाचे उ

यांपासून ते कधी ढळले नाह त.

यवहारात अितशय ःनेहशील असलेले ौीगु जी त वा या बाबतीत वल ण आमह होते.

आ म वःमृतीकडे व आ मावमानाकडे नेणार कंवा रा ीय ौेयात बाधा आणणार तडजोड यांना
कधीच मा य झाली नाह .
अशा य

म वासंबंधी वाढती ज ासा लोकांत िनमाण हावी, हे ःवाभा वकच होय.

ौीगु जींनी ककरोगाने पोख न टाकले या आप या कुड चा याग केला, याला आता चोवीस वष
उलटली आहे त. समःत संघःवयंसेवकां या अत:करणात तर ौीगु जींची ूेरक ःमृती टवटवीत

आहे च, पण दे शातह अशी पिर ःथती िनमाण होत आहे क ौीगु जींनी या या वेळ ि ेपणाने
केले या मतूदशनाचे उ कटतेने ःमरण हावे. या या दे शातील रा ीय समाज व याची गुणव ा हा
रा ीय गौरवाचा आधार असतो. केवळ शासनस ेतील बदलाने ह गुणव ा िनमाण होत नाह .
सात याने चिर यगुणांचे संःकार करणार यवःथा दे शात आवँयक असते, हा वचार ौीगु जी
आमहपूवक मांड त असत. याचे ू यंतर आणीबाणीनंतर या कालखंडात आपण घेतले. सव कामे व
इ पिरवतन यांचा कि बंद ू 'माणूस' हा आहे . माणूस धड नसेल तर चांग या योजना व यवःथा

यांचाह तो चुथडा क न टाकतो. भारतीय रा यघटनेसंबंधी जो वाद सु आहे , या या संदभात

ौीगु जींचा मानवी गुणव ेवर ल भर वल ण अथगभ वाटतो. डॉ. हे डगेवार आ ण ौीगु जी या दोन
कतु ववान व येयसम पत महापु षांचा वारसा घेऊनच रा ीय ःवयंसेवक संघाला तृतीय
सरसंघचालक ौी. बाळासाहे ब दे वरस यांनी वकासा या कंवा संपूण समाजाशी एक प कर या या
न या ट यावर नेले आहे . या ितघांत वैचािरक

या काह अंतर अस याचे भास व याचा ूय

अनेकांनी क न पा हला. या ॅामक ूचाराचा िनरास खु ौी. बाळासाहे बांनीच अनेकवार केलेला आहे .
ौीगु जींची िनवड डॉ टरांनी केली होती व माझी िनवड ौीगु जींनी केलेली आहे , यातच सव काह
आले, असे यांनी सांिगतलेले आहे .
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ौीगु जींचे समम चिरऽ िलहावयाचे हणजे मोठाच मंथ होईल. ौीगु जीं या जीवनाचा आ ण
वचारांचा ःथूल आराखडा सं ेपाने ज ासूंना सादर करावा, एवढयाच मया दत उ े शाने हा अ पसा
ूय आहे . तसा वचार केला, तर वैय

डॉ टरांनी जसा य

क वा खासगी असे ौीगु जीं या संघजीवनात काह न हतेच.

गत ूपंच कंवा संसार उभा केला नाह , तसाच तो गु जींनीह केला न हता.

संघाचा आ ण पयायाने रा ाचा संसार यांनी आपला मानला. वराट समाजपु ष हाच यां या
ई रिन जीवनात भगवंतःव प बनला. याचीच िनंकाम सेवा यांनी जीवनभर भ

भावाने केली.

गीतेतील कमयोग ते जगले. संघ वचार व मातृभूमीला गौरव ूा क न दे यासाठ पौ ष ूय ांची
शथ याच गो ींशी यांचे ६७ वषाचे आयुंय िनग डत आहे . या दे हाकडन
ू ह सेवा घडू शकत नाह , या

दे हाचा मोह यां या िच ाला कधी ःपश क शकला नाह . ''ककरोग आपले काम करतो आहे . मला

माझे अंगीकृ त काय केलेच पा हजे.'' असे ते हसून हणत. वरागी पण कत यूवण असे ौीगु जींचे
कृ ताथ जीवन. याची केवळ धावती ओळख आगामी पृ ांत क न ावयाची आहे . वःताराने
यां यासंबंधी िल ह यासाठ एखाद समथ लेखणी कधी उचलली जाईल ती जावो.
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२. िश ण आ ण संःकार
धनवंत आ ण क ितमंत कुटंु बात ज म झा यामुळे क येकांना मोठे पणाचे वलय ज मत:च
लाभते. रा ीय ःवयंसेवक संघा या कोण याह सरसंघचालकाला घरा या या मोठे पणाची ह पा भूमी
लाभली नाह . ौीगु जींचा ज म एका अ यंत सामा य अवःथेतील कुटंु बात झाला. मुळात ौीगु जींचे

घराणे कोकणातील 'गोळवली' गाव या पा यांचे. दे शावर आले या पा यांपैक आधी पैठणला व नंतर
नागपूरला आले ते ौीगु जींचे आजोबा ौी. बाळकृ ंणपंत. या ःथानांतरात 'पा येपण' लोपले व तो
यवसाय सुट यामुळे आडनाव 'गोळवलकर पा ये' असे होते, ते केवळ गोळवलकर' असे उरले.
ौीगु जींचे वड ल ौी. सदािशवराव यांना लहानपणीच पतृ वयोग घडला. िश ण अधवट सोडन
ू
उपजी वकेसाठ नोकर करणे भाग पडले. दािरियातील क व ूपंचायतील यातना यांना अनेक

वषपयत त ड ावे लागले. नागपूरजवळच कामठ येथे तार व टपाल खा यात ौीगु जीं या व डलांची

नोकर होती. ौीगु जींचे मातुल घराणे नागपूर याच रायकरांचे. आईचे नाव लआमीबाई. यवहारात
ौीगु जीं या व डलांना भाऊजी व मातोौींना ताई हणत. ताई-भाऊजी दांप याला एकूण चार

पुऽर ांचा लाभ झाला.पण प हले दोन पुऽ एकेक वषाचे होताच काळाने यांना हरावून नेले. आधीच
क मय असले या ूपंचात तेह सुख परमे राने ठे वले नाह . ितस या पुऽाचे नाव ‘अमृत’ ठे वले. हा
मुलगा पूव या दोन मुलांइतका अ पायु झाला नाह . वया या पंधरा या वष स नपाता या दख
ु यात
याचा मृ यु झाला.

अमृत या पाठ वर ौीगु जींचा ज म माघ कृ ंण एकादशी ( वजया एकादशी) शके १८२७ ला
( वबम संवत ् १९६२) झाला. इं मजी दनांक १९ फेॄुवार १९०६. वेळ पहाटे साडे चारची. घर नागपुर

येथील ौी. रायकरांचे. अमृत या या धाकटया भावाचे नाव माधव असे ठे व यात आले. पण घरातील
मंडळ ूमाने याला 'मधू' हणत व ौीगु जी लहान असताना तेच नाव ूचिलत होते. भाऊजी-ताई
यां या नऊ अप यांपैक मधूच तेवढा िशलक रा हला आ ण माता प यां या भावी आशांचे कि बनला.
मधू अगद लहान हणजे दोन वषाचा असतांनाच ौी. भाऊजींनी डाक-तार वभागातील नोकर सोडली
व आवड या िश क पेशात ते िशरले. पण ह नोकर म यूदे श या महाकोशल वभागात अगद

अंतभागाम ये सरायपली येथील शाळे त होती. सरायपलीपासुन रायपूर व रायगढ ह दो ह शहरे दरू.

एक ९० मैलांवर, तर दसरे
ु ६० मैलांवर. जायचे हणजे पायवाटे ने चालत वा घोडयावर ःवार होऊन.

आज या पिरभाषेत आपण याला अितशय मागासलेला व आधुिनक सुधारणांपासून तुटलेला भाग
हणू, अशा भागात लहानगा मधू येऊन पडला. पण एखादे जीवन उ म घडवायचेच असेल तर

ूितकूलतेवर मात करणा या काह अनुकूलता परमे र दे तो. याचा लाभ घे याची धारणा माऽ हवी. ह
धारणा शैशवावःथेतह मधू या ठायी दसली हे वशेष. माता प यांनी जे जे चांगले दले, ते याने

त परतेने महण केले. भाऊजी हे ताठ क याचे,

ानदानाची आःथा असलेले, स चिरऽ िश क होते,

तर ताई या अ यंत धमपरायण सुग ृ हणी आ ण सुमाता हो या. मधू दोन वषाचा असतानाच याचे
पाठांतर सु झाले. भाऊजींनी िशकवावे आ ण मधूने ते सहज कंठःथ करावे. ता चे शालेय िश ण
झालेले न हते. पण संःकार म कथांचे भांडार यां याजवळ वपुल होते. ते सारे भांडार उ कृ
ःमरणश

असले या मधूला लाभले. लहानपणी आप यावर कशा ूकारे संःकार झाले, याचा उलेख

उ रायुंयात ौीगु जींनीच पुणे येथील एका भाषणात केला होता. ते हणाले होते, ''माझे बालपण
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डोळयांपुढे आले हणजे हळु वार आ ण मधुर ःमृतींनी माझे मन भ न येते. पहाटे मला झोपेतून
उठ व यात येई. यावेळ माझी आई एक कडे हाताने घरातील कामकाज करता करता त डाने एखादे
ोऽ हणत असे वा दे वाचे नाव घेत असे. ते मंजुळ ःवर मा या कानांवर पडत. सकाळ या शांत,

ूस न वेळ कानांवर येणा या या मधुर ःवरांनी मा या बालमनावर कती खोल आ ण प वऽ ठसा
उमट वला असेल?''
कुशाम बु द ,

ानाची भूक, असाधारण ःमरणश

, इतरांची द:ु खे व अडचणी दरू

कर यासाठ ःवत: झज याची ूवृ ी, पराका ेचा सोिशकपणा, िनरहं कािरता आ ण िच ाची
िनमलता अशा अनेक वध गुणांचा ूकष 'माधवा' या बा यकाळातील व वध घटनांव न ू ययास
येतो. क येक गुण उपचत असले तर यो य दशेने यांचा वकास कर याची ओढह असावी लागते.
अशी ओढ माधवा या ठायी होती. रा ीय ःवयंसेवक संघाचे दािय व ौीगु जींवर येऊन पडले,
यानंतर यां या गुणसमृ दतेची ओळख लोकांना मोठया ूमाणावर झाली. पण या बहते
ु क

गुण वशेषांचे संवधन यां या व ािथदशेतच झालेले होते हे यां या चिरऽाव न दसते. उदाहरणाथ,
अफाट वाचन, ःतिमत क न सोडणारे पाठांतर आ ण हं द व इं मजी भाषांवर ल ूभु व हे कोणा याह
यानात येणारे गुण या. यां या वाचना या क ा ूाथिमक शाळे त ते िशकत होते, ते हापासुनच
वःतारले या हो या. नाना ूकारची पुःतके वाच याचा यांचा झपाटा दांडगा होता. मा यिमक शाळे त
असतांनाच आं ल नाटककार शे स पअर याची सार नाटके यांनी वाचली होती. या नाटकां या कथा
रोचकपणे ते आप या सहा यायांना सांगत असते. वगात एक कडे िश क पाठयपुःतके िशकवीत

असता अवांतर पुःतकांचे यांचे वाचन चालू असे. पण वगात काय चालले आहे , याकडे ह ते याच वेळ
अवधान ठे वती असत. वगात बस या बस या माधव अवांतर पुःतकाचे वाचन करतो याचा अथ
अ यासाकडे याचे ल

नाह , असा यां या िश कांनी केला. एकदा याची कानउघाडणी कर याची

संधी िमळावी हणून िश कांनी दस
ु या व ा याचे पाठयपुःतकातील धडयाचे वाचन चालू असतानाच
याला थांबवून माधवला पुढे वाच यास सांिगतले. माधवने शांतपणे पुःतक हाती घेतले व आप या

वगबंधूने जेथे वाचन थांब वले होते या नेम या वा यापासून पुढे वाचावयास ूारं भ केला. िश क
थ क झाले व आप या या िशंयो माची हजेर घे याची संधी काह

यांना लाभली नाह ! ूाथिमक

शाळे त असतानाच भाऊजींनी माधवला इं मजीचे पाठ दे यास ूारं भ केला होता. माधवची ूगती एवढ
झाली क ूाथिमक चौ या इय ेत असताना तो नागपूरला आप या मामांना इं मजीत पऽे िलह त असे.
व डलांची नोकर हं द भाषी ूदे शात होती व वारं वार बद या होत गे यामुळे रायपूर, दग
ु , खांडवा वगैरे

अनेक ठकाणचे पाणी माधवला चाखावयास िमळाले. या अवधीत हं द भाषेशी याचा चांगला पिरचय

झाला. मातृभाषा हणून मराठ चे

ान होतेच. अनेक ठकाणी वावर याचा आणखी एक पिरणाम असा

झाला क , िभ न िभ न भाषा बोलणा या लोकां या संपकात ते आले. मनाचा संकुिचतपणा रा हला
नाह व सव भारतीय भाषा आप याच मान याची बैठक िस द झाली. रा ीय ःवयंसेवक संघाचे
सरसंघचालक हणून अग णत भाषणे ौीगु जींना आयुंयभर करावी लागली. यांचे व ृ व अ यंत
ओजःवी, ःफूितूद आ ण कसदार होते. या व ृ वगुणाची जोपासनाह शालेय जीवनातच झाली.

वषयाची पिरौमपूवक तयार क न व ृ वःपधत प ह या बमांकाचे ब ीस पटकाव याचा वबम
यांनी बालवयातच केला होता. खूप खेळावे, घर आप या वाटयाला येणार सार कामे आनंदाने
करावीत, इतरां या सुखद:ु खांशी सहजपणे समरस हावे, असा हा शालेय जीवनाचा काल यांनी

साथक लावला. भावी कतृ वसंप न जीवनाची पायाभरणी याच काळात झाली.
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पुढे एकदा ौीगु जीं या व डलांनी असे उ -गार काढले क , ''माधव कोणी तर मोठा व
कतबगार माणूस होणार हे या या शालेय जीवनात दसले या गुणव ेव न वाटत होते. पण तो एवढा
मोठा होईल, याची क पना माऽ यावेळ आली नाह . नऊ अप यांपैक एकटा माधवच उरला याचेह

आता द:ु ख नाह . कारण संघःवयंसेवकां या पाने हजारो मुलेच जणू दे शभर आ हाला लाभली

आहे त.'' हे बोलताना ौी. भाऊजीं या मुखावर आप या अलौ कक पुऽासंबंधीचा अिभमान ूकटला
होता व ध यते या भावनेचे पाणी यां या नेऽांत तरारले होते. पण हे ह

करार पणा, िन:ःपृहपणा, कत यिन ा, धमिन ा पिरौमशीलता आ ण

यानात ठे वले पा हजे क ,
ानोपासनेची आवड हे जे गुण

ौीगु जीं या जीवनात ूकटले, ते माता प यां या जवंत आदशामुळे. या थोर आदशाचा
कृ त तापूवक उ लेख ौीगु जींनी अनेकवार केलेला आहे . ौी. भाऊजींची िचकाट व िनधार यांची

क पना एकाच गो ीव न येऊन जाईल. िश क पेशा प करला ते हा भाऊजी केवळ मॅ शकची पर

ा

उ ीण झालेले होते. म ये बराच काळ गेलेला होता. पण यांनी पदवीधर हावयाचे ठर वले. मॅ शकनंतर
वीस वषानी इं टरमी जएट पर
नोकर

ा ते उ ीण झाले व पदवीधर हो यास यांना आणखी सात वष लागली.

यांनी चोख बजावली, पण अवांतर वेळात

ानदानाचे काय अ वरतपणे केले. मातु:ौी ता ची

ज तर एवढ क १९३४ साली यांनी ौीबाबाजी महाराज नामक स पु षाबरोबर ूयाग ते आळं द

अशी हजार मैलांची पदयाऽा केली व संगमा या प वऽ गंगाजलाने

ाने रां या समाधीला ःनान

घातले. या ूवासात एका अपघातात सार पाठा भाजून िनघाली असताह सार वेदना शांतपणे पचवून
या चालत रा ह या हो या.
व डलां या जसजशा बद या होत तसतशा शाळा बदलत. माधवरावांनी १९२२ साली चांदा
(आता चंिपूर) येथील यु बली हायःकूलमधून मॅ शकची पर

ा उ ीण केली. ौी. भाऊजींची इ छा

माधवरावांनी मे डकल कॉलेजात ू व होऊन डॉ टर बनावे अशी होती. हणून पराका ेचा आिथक
ताण सोस याची तयार ठे वून यांनी माधवरावांना पु या या यातनाम फगुसन महा व ा यात

व ानशाखेत ूवेश यावयास लावला. इं टर झा यानंतर मे डकल कॉलेजात ूवेश िमळ यासारखा

ू केवळ मुंबई रा यातील ःथायी
होता. पण याच सुमारास मुंबई सरकारने एक फतवा काढन

र हवाँयांपुरताच कॉलेज-ूवेश मया दत केला. म यूांत आ ण व हाड हा यावेळ मुंबई रा यात
मोडत नस यामुळे केवळ तीन म ह यांतच माधवरावांना पुणे सोडन
ू नागपूरला परतावे लागले.

माधवरावांना डॉ टर बन व याचे ौी. भाऊजींचे ःव न साकार होऊ शकले नाह . नागपूरला परत यावर
भःती िमशन यांनी चाल वले या हःलॉप कॉलेजात व ानशाखेम ये यांनी ूवेश घेतला आ ण

१९२४ म ये इं टरची पर

ा यांनी वशेष ूा व य दाखवून उ ीण केली. व ानाचे व ाथ असूनसु दा

इं मजी या वषयात यांनी पािरतो षक पटका वले. कॉलेज जीवना या या प ह या दोन वषात उ कृ
खेळाडू आ ण यासंगी व बु दमान व ाथ

हणून लौ कक यांनी िमळ वला. या काळातील एक

घटना अशी क , ूाचाय गा डनर यांनी िशक व या या ओघात बायबलमधील काह संदभ दला. हे
भःती िमशन यांनी चाल वलेले कॉलेज अस यामुळे बायबलचे अ ययन तेथे आवँयक मानले जात

असे. यासाठ ःवतंऽ वेळ राखून ठे वला जात असे. माधवरावजींनी बायबल मनापासून व ल पूवक
वाचले होते. यांची ःमरणश

फार तलख होती. सरसंघचालक झा यावरह

यां या भाषणात आ ण

चचत बायबलमधील अनेक संदभ येत. येशू भःता या जीवनातील अनेक घटना व यांची अनेक
वचने ते उ -घृत कर त आधुिनक भःतानुयायी हण वणारा समाज भःता या मूळ
िशकवणुक पासून कती दरू गेला आहे यावर ते नेमके बोट ठे वीत. येशू भःतासंबंधी अनादराचा एक
८

श दह

यां या त डन
ू कधी बाहे र पडला नाह . फसवून वा ूलोभनाने लोकांना भःती बन वणा या,

रा धमापासून अशा धमातिरतांना दरू नेणा या व भारतीयांत नाना कलहबीजे पेरणा या भःती

धमूचारकांवर माऽ ते कोरडे ओढ त. असो. ूाचाय गा डनर यांनी दलेला संदभ चुक चा आहे असे

माधवरावजींना वाटले व यांनी उभे राहन
ू तसे ःप पणे सांिगतले. जो उतारा या संदभात अिभूेत होता
तो घडाघडा हणून दाख वला. ूाचाय महाशय चमकले, पण आप यापे ा या व ा याचा बायबलचा
अ यास अिधक चांगला आहे हे यांना एकदम कसे मा य हावे यांनी लगेचच बायबलची ूत
माग वली व मुळातून सगळा संदभ पा हला. माधवरावांनी घेतलेला आ ेप बरोबर होता आ ण आपलीच
माधवरावांना शाबासक दली. या दोन
गफलत झाली होती, हे यांना पटले ते हा यांनी खलाडपणाने
ू

वषा या काळात, ूसंगी कॉलेजमधील तासांना दांड मा नह , माधवरावांनी चौफेर वाचन चालूच ठे वले
होते. शाळे त काय, कंवा कॉलेजात काय, केवळ पिर ेतील यशासाठ अ ययन करावे, ह
वृ ीच न हती.

यांची

ानाजनाची तीो भूक शम व यासाठ ते वाचत असत. वाचना या छं दापायी

अ यासाची उपे ा माऽ यांनी कधी होऊ दली नाह . सुूिस द अंध बासर वादक ौी. सावळाराम
यां याबरोबर जुळले या मैऽीमुळे बासर वादनाचा छं दह
इं टरमी जएटची पर

यांना याच काळात जडला.

ा झा यावर माधवरावजीं या जीवनातील एका न या आ ण

दरपिरणामी
अ यायाला ूारं भ झाला. या अ यायाचा ूारं भ होतो, बनारस या हं द ू व
ू

व ा यात

यांनी घेतले या ूवेशापासून.
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३. काशीतील वाःत य
बनारस येथे महामना पं. मदन मोहन मालवीय यांनी ःथापन केलेले आ ण अनुपम कतृ वाने
उभारलेले हं द ू व

व ालय हणजे या काळ दे शभरातील युवकांना आकषून घेणारा आगळा वेगळा

ूक प. १९१६ साली हे व

व ालय ःथापन झाले व

ानाजना या भावनेने सव ूांतांचे आ ण भाषांचे

व ाथ हजार या सं येने तेथे दाखल झाले. मालवीयजींनी ूाचीन गु कुला या धत वर हा एक

आधुिनक आौमच उभा केला होता, असे हणावयास ू यवाय नाह . मालवीयजींचा उ े शच मुळ हं द ू

त व ान, व ा आ ण कला यांची योत पु हा ूकाशमान कर याचा आ ण हा वारसा नवनवीन

पढयांना दे याचा होता. सव अंगांनी हे व ापीठ पिरपूण हावे यासाठ मालवीयजींनी फार पिरौम
घेतले. या व ापीठात माधवराव गोळवलकर हे बी.एःसी. चे व ाथ

हणुन ू व झाले. एक ल

मंथ

असलेले मंथालय, र य वृ राजी, गंगेचा रमणीय कनारा, वातावरणाची िनमलता व आरो यूदता,
सुस ज ूयोगशाळा, वशाल ब डांगणे, उ कृ

यायामशाळा वगैरमुळे हा पिरसर माधवरावांना खूपच

आवडला. १९२६ साली यांनी बी.एःसी.ची व १९२८ साली ूा णशा
पर

वषय घेऊन एम ्.एःसी. ची

ा उ मूकारे उ ीण केली. कॉलेजमधील ह चार वष यांनी कशाूकारे घाल वली याचे एका

वा यात उ र ावयाचे तर असे हणावे लागेल क मन:पूवक अ ययन तर यांनी केलेच, पण
आप या अंत:ूवृ ीनुसार आ या मक जीवनाकडे ते अिधक केले. व ापीठा या मंथा याचा उपयोग
माधवरावांएवढा अ य कोणी या काळात केला असेल कंवा नाह याची शंकाच आहे . संःकृ त महाका ये,
पा ा य त व ान, ौीरामकृ ंण परमहं स आ ण ःवामी ववेकानंद यांचे ओजःवी वचारधन,

िभ निभ न उपसानापंथांचे ूमुख मंथ, तसेच शा ीय वषयांवर ल नाना वध पुःतके यांचे वाचन
यांनी आःथापूवक केले. वेळ कधी वाया घाल वला नाह . यांचे हे वाचनाचे यसन एवढे जबरदःत
होते क , बी.एःसी. या वगात असतांना झाले या ूद घ दख
ु यातह

यां या हातातील पुःतक कधी

सुटले नाह . एक कडे ताप अंगात फणफणत असतानाच दसर
ु कडे क ह याकुंथ याऐवजी यांचे वाचन
चालू असावयाचे. वाचनाचे वेग अितशय जलद असावयाचा. मोठे मोठे मंथदे खील एकेका दवसात

वाचून ते हातवेगळे कर त. वाचनासाठ जामण कर याचे तर यां या अगद अंगवळणीच पडन
ू गेले

होते. अनेकदा सायंकाळ खेळा या मैदानावर जाऊन आ यावर खाणे- पणे आटोपून ते जे वाचावयास
बसावयाचे ते अगद पहाट होईपयत. मग थोड शी झोप घेऊन पु हा उ साहाने आ ण ूस न मुिेने
दवसभरा या सा या कामासाठ िस द ! यां या खोलीत जाणाराला सगळ कडे पुःतकेच पुःतके
वखुरलेली दसावयाची. आ या मकतेकडे यांचा ओढा होता व नागपूरला हःलॉप कॉलेजम ये

असतांनाच िसट हायःकूलचे मु या यापक ौी. मुळे यां याकडे हं द ू शा मंथां या अ यासाथ ते

जात. काशीला अ या मचचा, वेदांत मंथांचे वाचन, िचंतन, मनन व मालवीयजींचा सहवास, याचा
ँय पिरणाम माधवरावां या जीवनावर झाला. थोड फार यानधारणा, आसन, ूाणायाम, य

गत

ऐ हक जीवनासंबंधी उदासीनता, सम ी या सुखद:ु खांचा आ मीयतापूण वचार इ याद ःव पात हा

पिरणाम दसू लागला. ःवत: या भावी जीवनासंबंधीचे वचार याच काळात यां या मनात येऊ लागले

असतील, अशीह श यता आहे . व ािथदशेची ह चार वष आिथक अडचणीतच यांना काढावी
लागली. पण भौितक अडचणीमुळे यां या ठायी यमता आ याचे कधी कोणी पा हले नाह .
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ौीगु जीं या संघमय उ रायुंयाचीच केवळ ओळख यांना आहे , यांना यां या
पूवायुंयातील काह गो मोठया अंच या या वाटतील. मोठे पणी ौीगु जींचा आहार अ यंत अ प
होता हे सगळयांना ठाऊक आहे . आहार कमी हणजे कती कमी असावा? कलक याचा ूसंग आहे .

ितथे एका ूिस द डॉ टरांकडन
ू ौीगु जींची वै क य तपासणी क न घे यात आली. डॉ टरांना
आढळले क , सामा यत: ूकृ ती बर असली तर र दाब फार कमी होता. हणून डॉ टरांनी

आहाराब ल पृ छा केली. तपशील कळ यावर यांनी कॅलर जचा हशोब केला. ौीगु जी कती पिरौम
करतात याचाह अंदाज घेतला आ ण आ याचा ध का बस याूमाणे ते उ -गारले, ''हे कसे श य
आहे ? एवढया थोडया कॅलर जवर तु ह कसे जवंत राहू शकता? I can't believe you are alive!''

यावर ौीगु जींसह सारे च जण हसू लागले. ौीगु जी िम ँकलपणे हणाले, ''पण मी आहे हे तर स य

आहे ना?'' यां या या िमताहाराचे मम यां या अंत:करणातील अथांग क णेत होते. कोटयावधी

दे शबांधव अ नाला मोताद असता आपण खा पदाथावर ताव मार त बसणे यांना मुळ त चत नसे.
जग यासाठ आवँयक तेवढे च ते खात. खिचक आहार व औषधोपचार यांनाह ते नकार दे त. अगद
सामा य जनांूमाणे साधेपणाने राहत.
पण कशोरावःथेत व ता

यात ौीगु जींनी भरपूर यायाम केलेला होता. यांचा आहारह

चांगला असे. काशीला असताना पोहन
ू गंगा पार करणे हा यांचा आवड चा छं द होता. यायामशाळे त

जाऊन लाठ -काठ , दं ड-बैठक वगैरे यायाम ते घेत. म लखांबावर ल कसरती ते िशकले होते आ ण

यांत ूवी य झाले होते. एकदा यायामशाळे त एक बंगाली मुलगा म लखांबाकडे पाहत उभा असलेला
यांना दसला. गु जींनी याला वचारले, ''काय पाहतोस? िशकायचा आहे का म लखांब?'' आ ण
याला लंगोट कसावयास लावून म लखांबाचे धडे दले. कॉलेजात िशक वणा या िश काचे हे कसब

पाहन
ू तो मुलगा आ चयच कत होऊन गेला. यायामाने ौीगु जींचे शर र काटक बनले होते. पुढे

संघकायिनिम जे अिनयिमत आयुंय यांना जगावे लागले यात पूवायुंयतील या अ यासाचा व
नंतर या योगसाधनेचा यांना काय म राह यासाठ फार उपयोग झाला.
कोणाला सांिगतले तर व ास बसावयाचा नाह क एकेकाळ

यांचा आहारर भरपूर होता व

कधी कधी ते अगद पैज लावून जेवत. एकदा पोटभर जवे यावर पु हा तेवढे च जेव याची कमयाह ते
कर त. नागपूरनजीक या काटोल या गावची गो आहे . ितथे एका िमऽाकडे ौीगु जी गेले होते.
जेवणखाण आटोपूनच ते बाहे र पडले होते. पण या िमऽाकडे माऽ जेवणाचीच वेळ होती. िमऽाने व
या या प ीने फार आमह केला जवेणाचा. ते हा ौीगु जी पानावर बसले आ ण सगळा ःवयंपाक
फःत केला ! िमऽ-प ी आणखी पोळया कर यासाठ कणीक िभजवू लागली ते हा माऽ नको हणून
हात धु यास उठले. काशी हं द ू व

व ा यात िशकत असताना ौीगु जींनी केले या अनेक िलला

ऐकावयास िमळतात.
ौीगु जी

ानाचे भो े होते. व ा यानी कंवा िश कांनी गाईडसचा उपयोग करणे यांना

आवडत नसे. एकदा एका िश काने गाईडचा वापर क न िशक वले. चुक चा अथ सांिगतला. हे उठू न
उभे झाले व अथ चुक चा सांिगतला गे याचे यांनी िश कां या िनदशनाला आणून दले. िश कांनी
गाईडचा आधार दला. पण ौीगु जींनी ठणकावून सांिगतले क , ''असे असेल तर गाईडम ये दे यात
आलेला अथह चूकच हणावा लागेल.'' एवढे हणूनच ते थांबले नाह त, तर पुढे हणाले, ''गाईडव न
चुक चे िशकवणा या िश का या हाताखाली िशक याची माझी मुळ च इ छा नाह !'' हे ूकरण
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मु या यापकांकडे गेले. अथ चुकला अस याचे यां या यानात आले. यांनी या िश काकडन
ू तो

ू घेतला. ौीगु जींना यांनी सांिगतले, ''अरे , िश काचा वगात असा अपमान क नये.''
वषय काढन
एम ्.एःसी.ची पर

ा उ ीण के यावर यांनी संशोधनपर ूबंध िल ह यासाठ म ःय-जवन

हा वषय िनवडला व या वषया या खास अ ययनासाठ ते मिास या म ःया यात जाऊन रा हले.
पण यांचे हे संशोधनकाय पूण होऊ शकले नाह . कारण याचवेळ

यांचे वड ल ौी. भाऊजी हे

नोकर तून िनवृ झाले. पुऽाला मिासमधील वाःत यासाठ पैसा पाठ वणे यांना अश य होऊन गेले.
यामुळे मिासमधील अ यास अधवट सोडन
यांना एका वषातच नागपूरला परतावे लागले. परं तु
ू

अ यासाचा ू

बाजूला ठे वला तर माधवरावां या मनात यावेळ जे वादळ घ घावत होते याचे ःव प

मिास या वाःत यात यांनी केले या पऽ यवहारातून कळू न येते. काशीतील चार वषा या
वाःत याचा संःकार, दे शात घडणा या घटनांचे त ण मनात उमटणारे ःवाभा वक पडसाद,

जीवना या साथकतेसाठ नेमका कोणता माग ःवीकारावा यासंबंधी िच ात चाललेला संघष इ याद ंना
या पऽ यवहारातून वाचा फुटली आहे . माधवरावां या जीवनातील हा ट पा मह वाचा आहे . यावेळेचे
यां या अंतमनातील वादळ यां या जीवनाला पुढे िमळालेली दशा आकलन हो या या

ीने

समजून यावयास पा हजे. यात मूलभूत मह वाची गो ह क विश संशोधनकायात गुंतले या,
िश णो र यावहािरक जीवना या उं बरठयावर उ या असले या या युवका या मनात य

गत

मह वाकां ेची कंवा सुखासीन आयुंयबमा या आकां ेची एक लहर दे खील कधी उठली नाह .
सामा यत: हे वय भावी नोकर , पैसा, ूपंचाची ःव ने इ याद ंत रम याचे मानले जाते. पण

माधवरावांनी िमऽांना जी वःतृत पऽे या काळात िल हली (चौदा-पंधरा पानांची ह पऽे असत) यांत
ःवत: या ऐ हक आशाआकां ांसंबंधी अवा रह नसे. मु य भर त व वचार आ ण जीवना या
साथकतेचा यो य माग या संबंधी या मनात उठणा या उलटसुलट तरं गांचे व ेषण कर यावरच असे.
या पऽातील काह अंश माधवरावजीं या मनातील संघष व वचारांची दशा कळ यासाठ येथे उ त
ृ
करणे उिचत होईल.

भगतिसंग, सुखदे व आ ण राजगु यांनी लाहोर या अ याचार सँडःटचा वध केला या

वातसंबंधी ूित बया य

करताना माधवराव िल हतात : ''लाहोरचा ःफोट ऐकला. अपरं पार ध यता

वाटली. अंशत: का होईना, उ म परक य शासकांनी केले या रा ीय अपमानाचे पिरमाजन झाले,
याब ल समाधान वाटले. मी तुम याबरोबर अनेकदा व बंधु व, समता, शांती, इ याद वषयांवर
दले आहे .
चचा केली आहे . मारहाण, दांडगाई, सूडबु द , व े ष यांचा िनषेध क न आपणास दषण
ू

आपणाशी भांडलो आहे . तोच मी हे पऽ िलह त आहे याचे आपणास नवल वाटे ल.... पण बाजूला सूडाची
कामना आ ण ता

य यांची जोरदार उम , तर दस
ु या बाजूला वेदांताचा शांत पण अचल कडा. या

दोहांत या वेळ असा तुमुल संघष उसळला क मी खूपच ग धळात पडलो. िच ाला सारखे हे लकावे
बसत होते. याच अवःथेत पुंकळसे दवस गे यामुळे दोन-तीनदा ताप चढला. खोक याने जोर केला,
अश

झालो, डोळे ओढ यासरखे दसू लागले. मा या ूकृ तीतील हा बघाड इतका दसून येणारा होता

क म ःया या या िनर

कांनी बळे बळे च मला डॉ टरांकडे नेले. काळजी न घेत यास दखणे
ु

वकोपास जाईल अशा इशारा डॉ टरांनी दला. मी घाबरलो जर नाह तर इं जे श स वगैरे उपचार
लगेच सु केले.''
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हे दखणे
दोन म हने पुरले. पण यातून बाहे र पडतेवेळ माधवरांवा या िच ातील वादळ शांत
ु

झालेले होते. जीवनकायाचा सुःप बोध यांना आता झाला होता. यांनीच नंतर एका पऽात िल हले

आहे : ''लोकांत रा ीय चैत य जागवावयाचे आहे . हं द ू व मुसलमान यांचे वाःत वक संबंध काय आहे त,

हे दाखवून ावयाचे आहे . ॄा ण-ॄा हणो र वादाची इितौी करावयाची आहे .मी कोणी मोठा पुढार

कंवा कायकता आहे अशातली गो नाह . पण ू येकाने या कामी सहकाय ावयास पा हजे.'' रा ीय
ःवयंसेवक संघाशी संपक ये यापूव माधवराव गोळवलकरां या वचारांना ःवतंऽपणे लाभलेली ह
दशा आहे . पिर ःथतीचे िनर

ण आ ण िचंतन यांतून एका िन:ःवाथ व िनरपे , ज ासू आ ण

यासंगी, िनमळ आ ण अ या मूवण, आधुिनक आ ण ूाचीन यांचा तुलना क अ यास खंडोगणती
मंथां या वाचनाने क न चुकले या व जेमतेम व ापीठ य उं बरठयाबाहे र पाऊल टाकले या एका

जागृत युवकाला झालेला का कत यबोध आहे . या वादळानंतर सुमारे ११ वषानी याच युवकाने डॉ टर
हे डगेवार यां या रा ीय चैत य जाग व या या कायाची धुरा खां ावर घेऊन ती तेहतीस वष समथपणे

पेलली, याचे नवल का वाटावे?
परं तु वादळ ता पुरतेच शमले असे आगामी सहा-सात वषातील घटनांव न हणावे लागते.
शांत आ ण अ वचल हमा याचे आकषण पुन:पु हा ूबळ होऊन समःयामःत समाजजीवनापासून दरू

एकांतात जा याची व मो साधनेतच रत होऊन राह याची ओढ लावीत होते. ववाहब द होऊन
चारचौघांसारखे ूापंिचक जीवन जग याची क पनाह

यांना ःपश क शकत न हती. ू

लोकांत क

एकांत एवढाच होता. आप या अंतर या परःपर वरोधी भासणा या वृ ींचा खेळ माधवराव एखा ा

संशोधका या अिल भूिमकेव न पाहू शकत होते. याचे व ेषण क शकत होते. यांचा ववेक

पूणपणे जागृत होता. िमऽाला यांनी िल हले आहे .''जड मानवी जीवना या तारे बरोबर आपलीह तार
जुळ व याची मला मुळ सु दा इ छा नाह . याहन
ू अिधक शु द ःवराशी िमलाफ साध यासाठ

जीवनाची तार आवँयक तेवढ ताण याची माझी इ छा आहे . ताण तर सोसावाच लागेल. याचा अथ हा
आहे क , सवसाधारण जगापासून अलग हावे लागले तर हरकत नाह . पण जीवना या तारांचा या

ःवग य संगीतापे ा वेगळा बदसूर िनघू नये.'' हा माग अवघड, िनसरडा आ ण कंटकाक ण असला तर
या मागाने जा यास कच न धोपटमागाचा या ऽक हो याची यांची तयार न हती. याच पऽात ते
िल हतात, ''या अिन

त आ ण धो या या मागा वना अ य मागच नाह . रं भेचा मोह ठोक न एखादा

वजयी शुक ॄ पद ूा क न घेतो, तर याच मागाने जाणारा एखादा व ािमऽ मेनके या
शृग
ं ारचे ांपुढे परा जत होऊन अध:पितत बनतो. हा मामला असाच आहे . पण कवेळ एवढयासाठ च हा

माग सोडन
ू सामा य मागाने जा याचे प करणे हणजे भी ता ठरे ल. अंितम सुखाची साधना करताना
याबरोबरच अपिरहायपणे आप या वाटयाला येणा या द:ु खांना धैयाने त ड दे याची व यां यावर

मात कर याची तयार ठे वावीच लागेल. याहन
माग नाह .''
ु
ू कमी धो याचा दसरा

या ूबळ ऊम ला आवर घालणारा दसराह
वचार यां या मनात येत राह . अपार क णा,
ु

इतरां या द:ु खदै याने याकुळ होऊन जा याचा ःवाभा वक भाव यां या ठायी होता. एकटया या

शा त सुखूा ीसाठ हमा यात जा याची ओढ वाढली क या दस
ु या भावनेचा चाप ितला बसत असे.
याह संघषाचा हळू हळू िनरास झाला. २८ फेॄुवार १९२९ या एका पऽात माधवरावांनी िच कसे शांत

झाले याचे सुरेख श दांकन केले आहे . ते िल हतात, ''मी सं यासद

ा तर घेतलीच आहे . पण ती अ ाप

पूण झालेली नाह . हमा यात िनघून जा याचा माझा पूव चा वचार िततकासा िनद ष नसावा. लौ कक
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जीवनात राहन
ू , जगरहाट चा सारा याप सहन क न, तसेच सव कत ये ठ क ूकारे पार पाड त

आप या रोमरोमांत सं यःत वृ ी बाण व याचा ूय मी आता कर त आहे . मी आता हमा यात
जाणार नाह . हमालय ःवत:च मा याकडे येईल. याची शांत नीरवता मा याच अंतरात राह ल. ती

नीरव शांतता िमळ व यासाठ अ यऽ कोठे जा याची गरज नाह .''
हे जे िन

त वळण यां या जीवन वषयक वचारांनी घेतले, तदनुसारच यांचे संपूण

संघजीवन यतीत झाले. अंतगत संघषाचे काह ूसंग पु हा आलेच नाह त, असे न हे . पण जो माग
अंगीकारला यापासून ते कधीह ढळले नाह त. मिासमधील संशोधन पिर ःथितवशात ् अधवट सोडन
ू
ते नागपूरला आले आ ण योगायोग असा क

या काशी हं द ू व

व ा यात यांनी चार वष िश ण

घेतले ितथेच ूा णशा ाचे ूा यापक हणून लवकरच यांना बोलावणे आले. १९३० म ये ौी.
माधवराव गोळवलकर पु हा आप या आवड या व

व ा यात ूा यापक या ना याने दाखल झाले.

येथील उणापुरा तीन वषाचा काल माधवरावां या जीवनात अतीव मह वाचा आ ण यां या
भ वत याचे िनधारण करणारा मानावा लागतो. प हली उ लेखनीय गो

हणजे या 'गु जी' या

नावाने ते पुढे ज मभर ओळखले गेले, ते नाव अथवा उपाधी यांना ूा यापक हणून काशीला
आ यानंतरच यां या व ा यानी ूथम बहाल केली. त ण माधवराव ूा णशा ाचे ूा यापक असले
तर दांडगे वाचन आ ण व वध वषयांचा अ यास यांमुळे ग णत, इं मजी, अथशा , त व ान अशा
कोण याह शाखे या व ा याना ते सहज मागदशन क शकत. आवँयकता पड यास ःवत: अ यास
क न पद यु र अ यासबमां या व ा या या अडचणी िनवार यास कंटाळत नसत. यांना

िमळणारा पगारह गरजू व ा याना साहा य करणे, मंथ वकत घेणे व स कायाला उ ेजन दे णे यांत
के हाच उडन
ू जाई. पण या मनिमळाऊ, साहा यत पर वृ ीमुळे िमऽ व छाऽ या दोघांतह ते अितशय
ूय झाले. यां यासंबंधी आदर िनमाण झाला. या ःनेहादरापोट च काह व ाथ

यांना 'गु जी' हणू

लागले. माधवराव गोळवलकर यांचे 'गु ज' हे च नाव पुढे तेसंघात आ यावर ढ झाले, दे शभर मा यता

पावले, यांची दाढ आ ण जटा यांची कहाणी वेगळ व नंतरची आहे . 'गु जी' या यां या उपाधीशी

'बुवा' या क पनेचा दरा
ु वयानेह संबंध नाह . यांचा कधी मठ न हता क संूदाय न हता. यांना ह

उपाधी लाभली ती काशी व ापीठात यांनी जो ःनेहादर आप या अ ययन-अ यापन

ेऽातील

गुणव ेने संपादन केला, याचे ूतीक हणून.
दसर
गो
ु

हणजे याच तीन वषा या काळात माधवरावांचा आता यांना आपणह ौीगु जी

हणावयास ू यवाय नाह - रा ीय ःवयंसेवक संघाशी ू य

पिरचय झाला व संघा या

ःवयंसेवकांनी यां याशी जवळ क साध याचा ूय केला. १९२८ या सुमारास नागपुरहन
ू काशीला

िश णाथ गेले या ौी. भ याजी दाणी ूभृती युवकांनी तेथे लवकरच रा ीय ःवयंसेवक संघाची शाखा

सु केली. ूा यापक या ना याने ौी. माधवराव गोळवलकर काशीला आले ते हा यां या गुणांचा लाभ
क न घे यासाठ ौी. भ याजी दाणी यांनी वशेष ूय केला व संघशाखेवर ौीगु जी अधूनमधून येऊ
लागले. ह मंडळ अ यासात माधवरावांची मदत मोकळे पणाने घेत, सहलीत यांची भाषणे योजीत
आ ण ते जणू काशी व ापीठातील संघशाखेचे पालक व चालक अस याूमाणे यां यासंबंधी आदर
दाखवीत. ौी. भ याजींशी ौीगु जींचे फार िनकटचे संबंध जडले. आ ण भ याजी व ापीठातील

िश ण पूण क शकले, याचे पुंकळसे ौेय ौीगु जींकडे च जाते. ौी. माधवराव गोळवलकर यांचे

'ौीगु जी' हे नाव ढ कर यात भ याजी दाणी काह काळ संघाचे सरकायवाह होते. काशीला
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संघकायाशी ौीगु जींची केवळ ओझरती ओळख झाली. पण ःवयंसेवकांची येयिन ा व िचकाट योच
यांना कौतुक वाटे . संघातील िशःतीनेह ते ूभा वत झाले. महामना पं. मालवीय यांचा गु जींवर फार
लोभ. गु जी ःवयंसेवकांना क येकदा मालवीयजीं या भेट स घेऊन जात. यांचे आशीवाद

ःवयंसेवकांना लाभत. संघकायासंबंधी स -भावना मालवीयजीं या मनात िनमाण झा यामुळे यांनी
शाखेसाठ जागा व काया यासाठ एक खोली आनंदाने दली होती. ौीगु जी काशी ूा यापक
असतानात १९३२ साली यांना आ ण अ य एक संघूेमी ूा यापक ौी. स -गोपालजी यांना, डॉ टर
हे डगेवार यांनी नागपूर संघशाखेचा वजयादशमी महो सव पाह यासाठ िनमं ऽत केले होते. या
पाहु यांना हार घालून यांचे ःवागत केले होते व नागपूरजवळ या अ य काह संघशाखा यांना

दाख व याची यवःथा केली होती. या मु कामात संघासंबध
ं ी सगळ मा हती ःवाभा वकपणेच
ौीगु जींना ू य
आःथापूवक ल

डॉ टरांकडनच
िमळू शकली. काशीला परत यावर तेथील संघशाखेकडे ते अिधक
ू

दे ऊ लागले.

काशी व ापीठात अ यापनाचे काम कर त असताना ौीगु जींचा संघकायाशी ूाथिमक
पिरचय झाला व हं द ू संघटने या कायासंबंधी आःथा यां या मनात िनमाण झाली हे जसे खरे , तसेच
यांची जोड संघकायाला िमळा यास एक ौे गुणव ेचा सहकार लाभ यासारखे होईल असे संघा या

गोटात सगळयांना वाटू लागले हे ह खरे . व

ा आ ण चौफेर अ ययन यासाठ तर ते यातनाम

होतेच, पण संघटना बांध यासाठ चािर य, िन:ःवाथ पणा, माणसांना राजी राख याची शैली,

सोिशकपणा, मनाचा िनमळपणा, इतरां या सुखद:ु खाशी समरस हो याची ूवृ ी, त विन ेचा

ूखरपणा, मूलगामी िचंतन इ याद नाना वध गुण लागतात. यांचाह आ वंकार गु जीं या दै नं दन
जीवनात ू ययास येत होता. अ या मिचंतन, यानधारणा, य

गत सुखसाधनांसबंधी उदासीनता

व राहणीचा सोधपणा हे यां या िन या या जीवनाचे वशेष पैलू होते. हाती घेतले या कामावर िच
एकाम कर यास तर ते व ािथदशेतच िशकले होते. काशी हं द ू व

व ा यातील अशी घटना

सांगतात क , अ यास कर त असताना एकदा यां या पायाला वंचू चावला. यांनी शांतपणे वंचू
चावले या जागी िचरा दला व र

वाहू दले. नंतर पोटॅ िशयम परमँगनेट या पा यात पाय ठे वून ते

ू गेले. िमऽांनी वचारले क , अशा अवःथेत तु ह अ यास कसा क शकता? यावर
अ यासात गढन
गु जी थ टे ने हणाले, '' वंचू पायाला चावला आहे . डो याला न हे . मगअ यासात य यय ये याचे
कारण कोणते?'' कधी कधी मनात आले हणजे ते क येक दवस अ नाला ःपशदे खील कर त नसत.
पण यां या िन यबमात यामुळे कधीह फरक पडत नसे. जामणाचाह पिरणाम यां यावर झालेला
दसत नसे. एकूकारे इं िय वचयच यांनी संपादन केला होता. पुढे संघाचे सरसंघचालक झा यावर

अंगात ताप असतानाह

यांनी अनेक कायबम पार पाडले. तेह क हत कुंथत न हे , तर ूस नपणे

आ ण सहजपणे. इतरांना गु जीं या ूकृ ितअःवाः याची क पनादे खील येऊ नये, एवढया उ साहाने.
ह ितित ा आ मबला या अ यासपूवक केले या वकासातूनच यांनी िमळ वली होती. शर राचे
अनाठायी कोडकौतुक यांनी कधीच केले नाह . आ माना म वचारा या बैठक तून यवहार ते

सहजपणे कर त. शर राची यांनी उपे ा केली असा माऽ याचा अथ न हे . शर राकडन
ू इ ते काय

करवून घे यात यांनी कधी कुचराई केली नाह व इं ियांचे गुलाम न बनता यांचा ःवामी बन याचे जे

त व आहे ते यांनी ू य

आच न दाख वले. डॉ टर हे डगेवार यांनीह याच सूऽानुसार आपली

भीमकाया झज वली होती. काशी व ापीठाम ये घाल वले या कालखंडात ःवाभा वकपणेच वशाल
िमऽपिरवार यांनी िमळ वला व एकाह िमऽाचे वःमरण यांना नंतर कधी झाले नाह .
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संघकायािनिम य यांनी वारं वार केले या भारतॅमणात कोणीह जुना पिरिचत भेटला क गु जी
जु या आठवणींची उजळणी कर त. यां या ःमरणश

चे, सौज याचे व ःनेहाचे भेटणारालाच नवल

वाटे . िनयमपालन व िशःत या संबंधीचा यांचा िनभय आमहदे खील यां यासंबंधी या आदरात भरच

घालत असे. ते मिासला असताना एक दवस िनजामाची ःवार म ःया याला भेट दे यासाठ आली
होती व िनयमाूमाणे ूवेशशु क द या वना यांना आत सोड याचे ौीगु जींनी नाकारले होते.

काशीलाह एका कायबमात िनयमभंग क न भल याच दाराने आत िशरणा या अहं म य ूा यापकास
अड वणा या ःवयंसेवकांची यांनी हर र ने पाठराखण केली होती. हे सगळे च गुण संघकायात अ यंत
उपकारक ठरणारे होते. ौीगु जींकडे डॉ टर हे डगेवार यांचे ल
वाढ या जबाबदा या प करा या असा ूय

वेधले व गुरुजींनी संघकाया या

यांनी जाणीवपूवक केला तो माणूस पारखूनच.

ौीगु जीं या ूा यापकपदाची मूदत केवळ तीन वषाची होती. ह मह वाची तीन वष पाहता
पाहता उलटली आ ण काशीचा पिरसर सोडन
ू ते १९३३ म ये पु हा नागपूरला येऊन दाखल झाले.
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४. सारगाछ या आौमात
ूो. माधवराव गोळवलकर तथा ौीगुरुजी बनारसहन
ू नागपूरला परत यानंतर या यां या जीवनातील
पाच वषाचा काळ हणजे दोन जबरदःत य
दशांनी ताण या जाणा या यां या इ छाश
वल ण खेळ. एक य

म वां या कधी परःपर अनुकूलतेचा, तर कधी वरोधी

चा, िच दं ग करुन टाकणारा चढउतारांचा एक

म व रा ीय ःवयंसेवक संघाचे अंतबा संघरुप होऊन गेलेले जनक डॉ टर

हे डगेवार यांचे, तर दसरे
ु ूकांडपं डत, अ या मूवण, काह से ःवमतामह आ ण आप या ःवतंऽ
बु द नुसार जग या-वावर याची ूबल ूवृ ी असलेले ौीगुरुजी यांचे. डॉ टर आ ण गुरुजी यांचा

पिरचय होऊन आता दोन वष उलटली होती. अनेक असामा य गुणांचा ठे वा असले या ौीगुरुजींची
पारख डॉ टरांनी केलेली होती आ ण गुरुजींना आप याूमाणेच संघरुप झालेले पाह यासाठ डॉ टर
आतुर होऊन गेलेले होते. एक ःव छं द, खळाळता आ ण िनमळ जीवनूवाह पाऽा या मयादे त

सुिन

त दशेने मागःथ कर याचाच हा महाूयास होता. ौीगुरुजीं याच श दांत सांगावयाचे हणजे,

''मी या महापुरुषापेढे शरणागत झालो. व

ेचा कोठलाह डौल नसलेली यांची रा कारणाची

तळमळ व िन:शेष समपणशीलता यांनी मला नम वले. ह शरणागती सुखद होती.'' या ू बयेचाच
मागोवा आता यावयाचा आहे .
ौीगु जी नागपूरला आ यानंतर आपले मामा ौी. रायकर यां याकडे च रा हले. ताई-भाऊंचा
मु काम नागपूरपासून सुमारे २५ मैल दरू रामटे क येथे असे. िनवृ ीनंतर भाऊजींनी तेथेच एक घर

वकत घेतले होते. रामटे कला गु जींचे वारं वार जाणे-येणे असे. घरची आिथकपिर ःथती जेमतेमच.

ते हा थोडयाफार आिथक ःवावलंबनासाठ गु जींनी ौी. रायकर यां या कोिचंग लासम ये काह वेळ

िशक वणेसु केले. याच वेळ

यांनी व कलीची पर

ा दे याचे ठरवून लॉ कॉलेजम ये नाव दाखल

केले. डॉ टरांचा ूय गु जींवरकामाची जबाबदार टाकून यांना संघा या अिधक िनकट आण याचा
होता. नागपुराततुळशीबाग नामक ःथानी यावेळ संघाची ूमुख शाखा भरत असे. १९३४ साली या
शाखेवर कायवाह हणून गु जींची िनयु

झाली. याच वष काह दवस संघा या ूचारासाठ

डॉ टरांनी गु जींना मुंबईला पाठ वले होते आ ण वदभातील अकोला येथे भरले या संघ िश ावगाचे
सवािधकार

हणून ह जबाबदार

यांनी उ मूकारे पार पाडली होती. नागपूरला डॉ टरांकडे ते

जावयाचे आ ण बैठक त भाग यावयाचे. १९३५ म ये यांनी व कलीची पर

ा उ म ूकारे उ ीण

केली आ ण काह दवस यां या नावाची वक ल हणून पाट ह झळकली.
या दोन वषा या काळात ताई-भाऊजींनी आप या या एकुल या एक पुऽाला ववाहासाठ गळ
घालून पा हली. हा ू

वचारला क ूथम गु जी तो हस यावार उडवून लावीत. पण एक दवस

भाऊजींना ःप च सांगून टाकले क '' ववाह कर याची माझी इ छा नाह . ूपंचात मला सुख लाभेल
असे वाटत नाह . एवढयाउपरह आपली आ ाच असेल तर मी ल नाला उभा राह न.'' तशी बळजबर

सु व व पुऽाचे मन जाणणा या भाऊजींनी केली नाह . ता ची मन: ःथती ःवाभा वकपणे अिधक

नाजूक बनली होती. कारण 'मधू' या ववाहावर वंशसात य अवलंबुन होते. वंश खुंटू नये असे यांना

वाटत होते.ता नी खूप आमह धरला ते हा अखेर एक दवस यांनी ःप श दांत आपले मनोगत
सांगनू तो वषय तोडन
ू टाकला. मातेला एकुल या एक वंशद पाने दलेले हे उ र मोठे संःमरणीय आहे .

यांनी सांिगतले, ''आई, वंशवेल खुंट याची भाषा मा याशी बोलू नकोस. जर मा यासार या अनेकांचे
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वंश न होऊन होऊन समाजाचे थोडे फार क याण होणार असेल तर आज या पिर ःथतीती ते
आवँयक आहे . वंश न होईल याची मला मुळ स खंत वाटत नाह .'' यावर ती पुऽव सल माउली काय
बोलणार? पुऽाचा िनधार कळ यावर माता प यांनी पु हा ववाहासाठ गु जींना गळ घातली नाह .
याच काळात गु जीं या जीवनाला काह से वेगळे वळण िमळत होते आ ण याची पिरणती
सगळयांना हादरा दे णार ठरणार होती. डॉ टरांशी संपक होता, संघकायात सहभाग होता, तर संघात
गुरुजी पूणपणे समरस माऽ झालेलले न हते. यांचा वशेष ओढा नागपूर या धंतोली भागातील

रामकृ ंण आौमाकडे होता. आौमाचे ौी. भाःकरे रानंद हणून ःवामी होते. यां याशी गु जींची
फार जवळ क िनमाण झाली. अगद आवँयक ती कत यकम उरक यानंतर उरलेला सारा वेळ ते
आौमात घालवू लागले. अ या मिचंतन, यानधारणा यांकडे कल वशेष झुकला.
आ मसा ा काराची ओढ ूबल झाली. डॉ टरांनाह ते दसत होते. यांना िचंता वाटत होती. रा ीय
मो ूा ीचे आ हान पुढे असताना व सगळा समाज दरवःथे
त पचत असताना या मेधावी त णाचे
ु
य

गत मो सुखा या मागे लागणे डॉ टरांना कसे चावे? यांनी ःवत: सारे जीवन मातृभूमीसाठ

वाहन
ू टाकले होते. या धारणेचे बु दमान व कतबगार त ण यांना हवे होते. आपला जवंत आदश

यांनी त णांपुढे ठे वला होता. पण या वेळ तर ते गु जींना थोपवू शकले नाह त. या संबंधात एवढे च
हणता येईल क , विश लोको र य

या जीवनातील उलथापालथीतह िनयतीचे काह सूऽ

असावे. भारतीय ऋ षमुनींनी, रामकृ ंण ववेकानंदांसार या आधुिनक ि यांनी, महारा ात होऊन

गेले या संत परं परे ने कंवा अर वंद आ ण रमणमहष यांसार या िस दपु षांनी परमो च सुखूा ीची

एक अवःथा सांिगतली आहे . िच ातील सगळ अशांततला, ओढाताण, '' कं कम कमकमित'' हा
संदेह या अवःथेत कायमचा दरू होतो व कोण याह बा पिर ःथतीवर अवलंबून नसले या शा त,
ःवयंपूण सुखाचा अमृतमय अखंड आनंद माणसाला घेता येतो असे ःवानुभवाचे कथन केले आहे .

सगळ तळमळ शांत करणार ती द य अवःथा असते. या अनुभूतीचे कंवा आ मसा ा काराचे धनी
होऊन नंतर ौीगु जींचे योगा ढ य

म व संघकायात पूणाशाने सम पत हावे. अशीह िनयतीची

योजना असावी.
एवढे खरे क , अनुभूतीसंप न स -गु ं या चरणाशी जाऊन बस याची, यां या सा न यात
व सेवेत या आनंदमय आ मदशनासाठ एकाम साधन कर याची ौीगु जींची ओढ दिनवार
झाली.
ु

एक दवस आई-व डल, मामांचा पिरवार, िमऽगण, डॉ टर व संघ कायकत, नागपुरातील व कलीचा
यवसाय इ याद सगळयांना िनधारपूवक रामराम ठोकून ते स -गु ं चा कृ पाूसाद िमळ व यासाठ

मागःथझाले. १९३६ साल या मींम ऋतूतील ह घटना.
ौीगु जींनी यां याकडे ूःथान केले या स पु षाचे नाव ःवामी अखंडानंद. ौीरामकृ ंण
परमहं स यांनी या मोज याच त णांना हाताशी ध न कठोर साधना यां याकडन
ू करवून घेतली व

एका महान जीवनकायाचा जवंत बोध यांना करवून दला, यांपैक ःवामी अखंडानंद हे एक. या

सं याशांचे अ वयू ःवामी ववेकानंद. भारता या आ या मक जीवनादशाची पुन:ूःथापना आ ण
सभोवार पसरले या दिरि नारायणाची भौितक

ेऽात सेवावृ ीने उपासना हे यांचे अंगीकृ त काय.

भारतीय रा ःव पा या आ ण भारता या िनयत जीवनकाया या सा ा काराची या भगीरथ उ ोगाला
भ कम बैठक. ःवामी अखंडानंद यांचा आौम बंगालम ये सारगाछ येथे होता. असे सांगतात क ,
ःवामी अखंडानंद हे हमा या या याऽेला िनघाले असता मुिशदाबाद ज

ातील लोकांची दंकाळाने
ु
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ू आली. यांचे पाऊल मग पुढेच पडे ना. यांनी
झालेली ददशा
पाहन
यां या िच ात अपार क णा दाटन
ु
ू
सारगाछ ला तळ ठोकला. सेवाकाय सु केले. यातून या आौमाची िनिमती झाली. सारगाछ या

श दश: अथ होतो वृ राजी. ते नाव साथ करणारे हे ःथान. आौमा या पिरसरातह वृ राजी व दे खणे

िनसगस दय. येथेच हळू हळू आौमाचा वःतार झाला व ःवामी अखंडानंदांनी ते आपले कायमचे

वाःत याचे कि बन वले. ितथे ' वनोदकुट ' उभी रा हली. उपासनेची यवःथा झाली आ ण गोरगर ब
लोकांची िचंता वाहणारे ते एक सेवाकि बनले. अशा ूकारे भगवंतःव प समाजबांधवांची सेवा
कर या या ूेरणेतून िनमाण झाले या या आौमात ौीगु जी गेले. नागपूरला कोणाला 'द

ा' कंवा

'अनुमह' दे यास ःवामीजी अनुकूल न हते. साधकांनी सारगाछ ला यावे, असा स ला यांनी दला
होता.
मग यांनी नागपूर या आौमवासीयांचा वचार घेतला. ःवामी अमूतानंद तथा अिभताभ

महाराज नामक एक सं यासी आौमात होते.गु जीं या य

म वांचे आगळे पण यांना जाणवले

होते. या 'अ नगोलकावर' जी थोड फार राख जमली ती िनघून जावी व याचे तेज फाकावे अशी भावना
ःवामी अिमताभ यां या मनात िनमाण झाली. भाःकरे रानंद यांनीह सारगाछ ला जा यास
अनुकूलता दश वली. ःवामी अखंडानंदाशीं पऽ यवहार होऊन यांची संमती घे यात आली. आ ण एक
दवस केवळ चार दोन िनकट या िमऽांचा अपवाद वगळता सगळयांना अंधारात ठे वून, ौीगु जी
आ मसा ा कारा या दै वी ओढ ने सारगाछ ला िनघून गेले. ौी. माधवराव गोळवलकर, एम ्.एःसी.,

एल.एल.बी. हे येत आहे त, अशी सूचना त पूव सारगाछ ला रवाना झालीच होती. गु जी कोठे िनघून

गेले, याची चचा नागपुरात सु झाली. डॉ टर हे डगेवार यांना ध का जाणवणे ःवाभा वकच होते.
कारण गु जी व संघ यांचे काह नाते यांनी मनोमन जुळवून ठे वलेले होते. ौीगु जी आपले िमऽ ौी.
द ोपंत दे शपांडे यां याबरोबर व कली कर व द ोप ांनाच गु जीं या ूयाणाची सगळ मा हती होती.
आई-व डलांना एक स वःतर पऽह द ोपंतां या ारे च पोचते कर याची यवःथा गु जींनी केली होती.
ते हा गु जी सारगाछ ला गे याचे गु पत लवकरच बाहे र पडले. पण ते िनघून गेलेले होते व पुढे काय

माग ते ःवीकारतात याची ूती ा कर याखेरजी दसरे
ु काह च कोणा या हाती न हते. डॉ टर दे खीत
द ोपंत भेटले क वचारायचे : 'काय हणतात तुमचे िमऽ? के हा परतणार सारगाछ व न?' असे
दसते क ौीगु जी नागपूरला परत यािशवाय राहणार नाह त, असे डॉ टरांचे मन यांना सांगत
असावे. आपली आशाअपे ा अ ापह सफल होईल, अशी यांची ठाम भावना असावी. यां या घर
िन य चालणा या बैठक ंमधून अधूनमधून ौीगु जींचा वषय िनघत असे. पण गु जीसबंधी

उपहासाचा वा ट केचा एक श दह कधी यां या मुखातून बाहे र पडला नाह . ौीगु जीं या ठायी

असले या गुणव ेचे कौतुक ते उं दड कर त.
ितकडे ौीगु जींनी आौमात पदापण केले आ ण बाहे रचे सारे जग ते वसरले. गु सेवा आ ण
एकाम साधना हे च यांचे जीवन बनले. भारता या आ या मक परं परे तील गु -िशंय नाते मोठे
वल ण आहे . सगळया संतांनी स -गु म हमा वारं वार अमयाद भावभ
ाने र त याची दयंगम ूचीती कोणीह

ने वणन केला आहे .

यावी. ौीगु जींनी तनमनाने गु सेवा आरं िभली.

आौमाची झाडझूड कर यापासून ते भांड घास यापयत कोणतेह काम कमी लेखले नाह . माणसा या
ठायी अहं कार अस यास तो या सेवेने िनघतो. गु कृ पा झाली क , जीवनाचे साथक होऊन जाते. गु ह
िशंयाची मुमु ा, िचकाट , िन ा, पिरौमशीलता, वशु दता इ याद गुण पारखून पाहत असतात.
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आौमातील िनवासा या काळात सगळया कसोटयांतून गु जी पुरेपूर उतरले. हा गु जीं या
जीवनातील जेवढा आक ःमक तेवढाच रहःयमय अ याय. संघकायाशी पुढे ौीगु जी एक प होऊन
गे यानंतर आपली गु सेवा, साधन आ ण आ मानुभूती यासंबंधी कधी बोले नाह त. या गो ीचे

अवडं बर यांनी कधी माज वले नाह . य

गत जीवनाचा हा क पा चारचौघांसम

उघडलाच नाह . ःवामी अिमताभ हे च या अ यायाचे ू य

यांनी कधी

सा ी.

ःवामी अिमताभ हे ौीगु जींचे गु बंधू. यांना एकदा है सूर येथील रामकृ ंण आौमाता
ौीगु जींसब
ं ंधी बोल याची संधी िमळाली. आौम आ ण व ामं दर यांना ौीगु जींनी भेट दली.
यािनिम ःवागताचा कायबम होता. या ूसंगी ःवामी अिमताभ हणाले, ''सारगाछ या आौमात
राहन
ू गु जींनी अ यंत पिरौमपूवक व धैयपूवक साधना केली होती. यािनिम

यांचा जो काह

सहवास मला लाभला या आधारे मी हणून शकतो क रा ीय ःवयंसेवक संघाला गु जीं या पाने
एक नरिच नेत ृ वपद लाभला आहे .'' ॄ लीन ौीःवामीजी म यूदे शात नमदा कनार एक आौम

ःथापनू वनवासी बांधवांची सेवा कर त असत. एक चांगली संघशाखा तेथे चालते. ौीगु जींशी यांचे
ज हाळयाचे संबंध अखेरपयत टकून रा हले व उभयतांत पऽ यवहार चालू असे. ःवामीजींना
गु जींनी िल हले या पऽांची भाषा, यांतील सु आ ण भाव यांवर काह एक आगळ च छाया जाणवते.
द. ३० स टबर १९६० रोजी ःवामी अिमताभ यांना िल हले या पऽातील ा पं

पहा : ''काल राऽी

बोलता बोलता सारगाछ येथील अमृतमय िनवासकाळातील ःमृती जा या झा या. मनाची कशी
अवःथा होऊन गेली काय सांगू? ते असीम भा य मला आप यामुळेच लाभले हे ःमरते, आ ण
कृ त तेने अंत:करण भ न येते. पण शुंक श दांनी य
शकत नाह .'' या श दांमागे केवढे भाव व

कर याचा हा वषय नस याने काह िलहू

असले पा हजे, याची केवळ क पनाच आपण करावी.

उपल ध मा हतीव न एवढे कळते क , सारगाछ ला पोच यानंतर गु सेवेत ौीगु जींनी
ःवत:ला झोकून दले. जाःतीत जाःत वेळ ते ःवामीजींजवळ राहत व यांची सव ूकारे सेवा कर त.
यात कपडे धुणे, आंघोळ घालणे, चहा क न दे णे, अंथ ण घालणे, जेवणाची यवःथा ठे वणे वगैरे सव
कामांचा समावेश असे. ःवामीजी वयोवृ द झालेले होते व या कत यद

िशंया या िनरलस सेवेवर ते

मोठे ूस न असत. सेवा करताकरताच आ या मक वषयांवर बोलणे होई आ ण गु मुखातून

ान

महण कर याची कंवा यांचे अनुभव ौवण कर याची संधी िमळे . गु दे वांना बरे नस यास राऽराऽ
यां या अंथ णाशी बसून राहावे लागे व या ूय िशंयाशी ःवामींचा मोकळे पणाने संवाद चाले.
आौमात गु जींनी दाढ वाढ वली होती व डो यावर ल केसह कापले न हते. यांना दाढ आ ण जटा
शोभून दसत. एकदा ते ःवामीजींजवळ बसले असता यां या वाढले या केसांव न ूेमाने हात
फरवीत ःवामीजी हणाले, ''हे केस तुला फार शोभून दसतात. ते कधीच कापू नकोस.'' आप या

गु

या या इ छे चे ौीगु जींनी ज मभर पालन केले. यां या दाढ चे व केसांचे रहःय यांची

सारगाछ या वाःत यात गवसते. असे पाच सहा म हने िनघून गेले. या गु कृ पे या आनंदमय
णाची ौीगु जी वाट पाहत असत, तो

ण माऽ यावयाचाच होता. ःवामीजींचे ःवाः य दवस दवस

बघडत होते.
याच सुमारास ःवामी अखंडानंदांनी ःवामी अिमताभ यांना पऽ िलहन
ू नागपूरहन
ू सारगाछ ला

बोलावून घेतले. ःवामी अिमताभ व ौीगु जी यांनी गु सेवेत एकऽ यतीत केलेले यानंतरचे काह

दवस हणजे उभयतां या जीवनातील संःमरणीय काळ. गु जींची तळमळ ःवामी अिमताभ यांना

२०

जाणवत होती. ःवामी अखंडानंदजी तर 'मी आता फार दवसांचा सोबती नाह '' असे हणू लागले होते.
अखेर एक दवस स -गु ं चे पाय चेपता चेपता अिमताभजींनी वषय काढलाच. 'गोळवलकरांचे
आईवड ल थकले आहे त. व कलीचा यवसाय पुढे चाल व यासाठ गोळवलकरांनी नागपूरला लवकर

परतणे यो य ठरे ल. यांना द ा दे ऊन लवकर मोकळे करावे.'' असा अिमताभजींनी आमह धरला.

यावर ःवामी अखंडानंदजींनी उ रादाखल उ चारलेले एक वा य यां या ि ेपणाचे िनदशक आहे . ते
हणाले, '' यांना द

ा तर दे ऊन टाकू. पण ते व कली करतीलच याचा भरवसा कोणी ावा?''

खरोखरच ौीगु जी पु हा व कलीकडे कधी वळले नाह त व यां या जीवनाला सवःवी िनराळ च दशा
लाभली. पण सारगाछ या मु कामातील अनुभवांनीच यांचे जीवन समृ द केले, यात शंका नाह .
गु सेवे या आ णसाधने या या काळात यांनी यान, समाधी, इ याद ंचे ूा य

क ःवामी

अखंडानंदां या जीवनात पा हले. आौमात येणा या दे शी- वदे शी पाहु यांची सरबराई करताना व वध

ूित बया यांना अनुभवता आ या. वेदांतदशनाचे अनेक वध पैलू अिधकार पु षां या मुखाने ऐकता
आले. ःवत:दे खील वाचन आ ण िचंतन करता आले. या शांत ितित ेचे फल हणूनच क काय,
गु कृ पेचा

णह येऊन ठे पला.

एक दवस ःवामी अिमताभ गु दे वांना हणाले, ''मला आता नागपूरला परत याची अनु ा
िमळावी.'' ते हा ःवामी अखंडानंदांनी मोडता घातला. ''मी फार दवसांचा सोबती नाह . तु ह येथेच
थांबा.'' असे उ र यांनी दले. अिमताभजींचे मन चरकले. गु जींचे ःमरण यांना झाले. भीतभीतच
यांनी सुच वले. ''आता गोळवलकरांना द

ा दे ऊन टाका ना.'' अखंडानंद हणाले ''ठ क आहे .

ठाकुरजींना वचारतो.'' (ठाकुरजी हणजे ौीरामकृ ंण परमहं स. ौीगु जीं या अिमताभजींना
िल हले या पऽातह ौीरामकृ ंणांचा उ लेख ठाकुरजी असाच असे.) या संभाषणानंतर तीनच दवसांनी
ःवामी अखंडानंद आपणहन
हणाले, ''उ ा गोळवलकरांना द
ू

द

ा दली जाईल.'' ठर याूमाणे हा

ा वधी वनोदकुट त पार पडला. या तळमळ ने ौीगु जी नागपूरहन
ू सारगाछ आौमात आले, ती

तळमळ स -गु ं या अनुमहाने शांत झाली. द

ा लाभली. अपार ूस नता िच ात ओसंडली. द

ा

महण क न आौमा या प दतीनुसार गु जी मं दरात दे वदशनासाठ आले ते हा अिमताभजी तेथेच
होते. यांनी नंतर सांिगतले, '' या वेळ ौीगु जी एखा ा ूशांत महासागरासारखे शांत आ ण गंभीर
दसत होते.''
द

ा ूा झा यानंतर आप या मनात उचंबळणा या भावऊम चे ौीगु जींनी पुढ ल श दात

वणन केले आहे : ''सुवणा रांनी न द क न ठे वावा असा मा या आयुंयातील संःमरणीय दवस.
कारण अग णत ज मांनंतर ूा होणारे भा य या दवशी मा यावर ूस न झाले न हते काय? आ ण
स -गु ं ची असीम कृ पा या दवशी मा यावरर झाली न हती काय? खरोखर, या दवशीचे अनुभव
अ यंत प वऽ आहे त. इतके प वऽ क ते श दांनी य

करता यावयाचे नाह त. स -गु ं चा तो ःपश,

यांचे ते ूेम, आपला परमे र ूसाद मला दे त असतानाचा यांचा सारा आ वभाव यांपैक कशाचेह
मला वःमरण होणे श यच नाह . माझी सार गाऽे कशी थरथरत होती. मला जाणवले क मी
संपूणपणे बदलून गेलो आहे . एका िमिनटापूव मी जो होतो, तो आता रा हलेलो नाह .'' ("Red letter
day for me to be noted down in words of gold ! For, did not the fortune of countless
millions of births smile upon me and confer upon me, the bliss of being graced by
the Master? Indeed the experiences of that day are very sacred, to acred for words.
I can never forget the touch, the love, the whole bearing of the Master as he
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conferred upon me this favour of the blessedness and in every limbs I trembled. I
feel changed. I am not what I was a minute ago !")
द

ेचा हा दवस होता १३ जानेवार १९३७ चा, मकर संबांती या शुभपवाचा. नंतर २४

जानेवार ला सं याकाळ पू. बाबांनी सफरचंद माग वले व या वषयी सूचना दे ऊ लागले. पण म येच
एकदम थांबून उ -गारले, ''तुझे सवूकारे क याण होवो. तुला आ मदशन होवो ह च माझी

ौीगु महाराजांना ूाथना आहे . मा यात जे चांगले आहे ते सव मी तुला दे त आहे . तु यातील
वाईटपणा मला दे . मला सुखाची इ छा नाह . मला द:ु ख हवे. मला तुझा किधच वसर पडू नये, ह च

माझी भगवंताला ूाथना आहे . माझा तुला आशीवाद आहे . आज या सं याकाळचे सदै व ःमरण कर त
राहा. सुख हणजे काय? बघ, आप यासाठ भगवानाने कती क सहन केले. ौीकृ ंणाचा ज म झाला
तोच आईचे दध
ू गवळया या घर राहावे लागले. तेथे ते वाढले. परं त,ु
ू न पता. यांना आईला सोडन

तेथेह

यांना सुख िमळाले नाह . सतत असुरां ारे आलेली संकटे झेलावी लागली. यां या द:ु खासमोर

आपले द:ु ख काय आहे ? हणून मी द:ु खाची इ छा करतो.'' य

गत सुखाची य कंिचतह अपे ा न

करता आ ण संकटांनी खचून न जाता ई रशरणेतेने जीवन जग याचा हा जो बोध पू. बाबांनी
उ ःफूतपणे दला, याचे ौीगु जींना कधी वःमरण झाले नाह .
द

ा लाभली तर ौीगु जींनी सारगाछ आौमातच आपला गु सेवेचा िन यबम चालू ठे वला

होता. या जीवनात ते अगद समरस होऊन गेले होते. ःवत: या सोयी-गैरसोयी, अड अडचणी यांचा
वचारह कधी यांना ःपश झाला न हता.
योगायोगानेच ौीगु जीं या सारगाछ आौमातील काळासंबंधी दोन आठवणी कलक याचे
संघ-कायकत डॉ. सु जत धर यांना उपल ध झा या. याचे असे झाले क , कलक याला अ.भा. व ा

पिरषदे चा एक कायबम होता या कायबमाला ूमुख पाहणे
ु या ना याने उप ःथत राहावे हणून

वनंती कर यासाठ डॉ. धर ःवामी िनरामयानंद यां या आौमात गेले. यां या बोल यात सहज येउन

गेले क , ते सारगाछ आौमात होते. ते हा डॉ. धर हणाले, ''अहो, आमचे गु जीह काह काळ ितथे
होते.''
''कोण गु जी?''
''आम या रा ीय ःवयंसेवक संघाचे सरसंघचालक''
.

ते गोळवलकर? कुठं असतात ते स या? मी ऐकलं आहे क , कधी कधी ते कलक याला येतात.
यांना सांगा क , यांना वेळ असेल ते हा मी भेट ला येईन.''
पुढे ूवासात ौीगु जी कलक याला आले ते हा डॉ. धर यांनी ःवामी िनरामयानंदांची इ छा
यां या कानावर घातली. ौीगु जी आप या गु बंधूब ल ऐकताना एकदम पुल कत झाले. आ ण
हणाले, '' यांना कळवा क , यांनी ये याचे क क नयेत. मीच यां या दशनाथ आौमात येतो

आहे .'' डॉ. धर यांनी याूमाणे कळ वले व ौीगु जी लगबगीने तयार झाले. जणू गु बंधूं या भेट ची
दिनवार
ओढ यांना लागली होती.
ु
आ ह आौमाकडे िनघालो. आौमाकडे जाणारा बोळ जरा िचंचोळा अस याने मोटार मोठया
रः यावरच थांब वली आ ण पायीच आौम ाराकडे चालू लागलो. ःवामी िनरामयानंद दाराबाहे र

ःवागतासाठ उभे होते. यांना पाहताच गु जी अ रश: यां या दशेने धावू लागले. दस
ु या बाजूने
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ःवामीजीह धावले. दोघांचीह भेट झाली व यांनी एकमेकांना कडकडन
ू आिलंगन दले. सवजण

आौमात गले. दोघेह गु बंधू भाव वभोर होऊन एकमेकांशी बोलत होते. 'बाबां' या आठवणी काढत
होते.
ःवामीजी : आठवतं तु हाला? (एका ठकाणाकडे बोट दाखवून) इथं बाबा (ौी स -गु ःवामी

अखंडानंदजी) पहडले
होते. यांचं डोकं मा या मांड वर होतं.
ु
''बाबांचं सारं सामान कुठं आहे ? घडयाळ, कमंडलु.....''
गु जी : सव काह आहे .
ःवामीजी : बाबांचा वसर तर नाह ना पडला? आज तु ह जे आहांत ते केवळ बाबांमुळे.
ग जी : होय, आज मी जो आहे तो केवळ बाबांमुळेच.
ौीःवामीजी : तु हा बाबांकडन
ू होतं न हतं ते सार घेतलंत !
डॉ. धर ःतिमत होऊन सारा रहःयमय संवाद ऐकत होते. जी गो ौीगु जींनी कधी वचा
दली नाह , ूकाशात येऊ दली नाह , ित यावर थोडासा ूकाश पडत होता. अगद आक ःमकपणे.
मग दस
ु या मज यावर सवजण जाऊन बसले. ःवामीजी हणाले, ''बाबांची ज मशता द येते

आहे . यावेह बाबांचे जीवन आ ण काय यासंबंधी मा हती दे णारे तीन खंड ूिस द कर याचे ठर वले
आहे . यांत तुमचा एक स वःतर लेख असायलाच हवा. तसेच काह पैशांचह तरतूद करायला हवी.

बेलूर मठ पैसे दे यास तयार नाह .'' पुढे डॉ. धर यांना कळले क , या मंथासाठ ौीगु जींनी छापील १६
पानांचा एक वःतृत लेख िलहन
ू दला. डॉ. धर यांनी तो शोध याचा ूय केला. पण ौीगु जींचे नाव
कुठे ह न हते. चौकशी केली असता ःवामीजी हणाले, ''ह हॅ ज के ट हज वड, यापे ा अिधक काह
सांिगतले तर, ते मा या टाळ यात काठ च घालतील!''
ःवामीजी पुढे हणाले, ''बाबा रागावलेले असले हणजे यां यापुढे जा याची आमची

कोणाची हं मत होत नसे. गु जी माऽ ते धैय कर त व बाबा शांत होत. तुम या गु जींनी बाबांवर जणू
जाद ू केली होती!''
ौीगु जी यां या सारगाछ येतील वाःत यात ःवामी अखंडानंदांनी यां यासंबंधी एकदा
काढलेले उ -गार तर एखा ा भ वंयवाणीसारखेच वाटतात. एक आौमवासी बाबांजवळ हणाला, ''तो
जो नवा एम ्.ःसी. झालेला िशंय आला आहे ना, याने सगळ पतळे ची भांड कशी काह चकाचक

घासली आहे त क , ती सो या या भांडयाूमाणे वाटतात.''

बाबा उ -गारले, ''होय, पण ल ात ठे वा. तो या कामाला हात घालेल याचे सोनेच होऊन
जाईल !''
बाबांची गुरजींनी जी सेवा केली ित याब ल बोलतांना ःवामीजी हणाले, ''बाबा झोप यापूव
यांचे पाय चेपावे लागत. हे काम गु जी िन यनेमाने करायचे. बाबांना चांगली झोप लागली हणजेच

जागेव न उठत. बाबा पटाटे ४ वाजता उठायचे. त पूव च गु जी उठलेले असत. बाबां या खडावा ते
बाबां या पायांशी ठे वीत. आ हाला नवल वाटे , हा माणूस झोपतो क नाह ?''
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ःवामी अखंडानंद यांचे ःवाःथ माऽ यानंतर झपाटयाने ढासळत गेले. यांना मधुमेह व
द वकार या दोह नीह मासले होते आ ण मग एक दवस राऽी साडे तीन वाजेपयत ःवामीजी
अ या माचे सारे रहःय आप या उभय िशंयांना ऐकवीत रा हले. यावेळ ते हणाले, ''शेवट आता

समीप आला आहे . यापुढे माझी वाणी कदािचत तु ह ौवण क शकणार नाह .'' दखणे
दन-ूित दन
ु
वकोपलाच जात रा हले. या दख
ु यात ौीगु जींनी ःवामीजींची जी सेवा भूक, तहान, झोप, वौांती

सारे काह वस न गेली, ितचे वणन काय करावे? पुढे ौीगु जी डॉ टर हे डगेवार यां याबरोबर

असताना डॉ टर नािशकनजीक दे वळाली येथे डबल युमोिनया या जबर दख
ु याने मासले गेले होते.
यावेळ ह ौीगु जींनी अशीच जीव ओतून सेवाशुौष
ृ ा केली होती. संघ िश ावगात अगद सामा य

संघ ःवयंसेवकांसाठ ह

यांनी राऽी जागून काढ याचे ूसंग घडले आहे त. या वल ण सेवाशीलतेचा

पिरणाम हणून यां यासंबंधीचा आदर दणावत
असे. झजणे हणजे काय, याचा अथ सा ात ्
ु

ृ ेचा कंवा डॉ टर उपायांचा उपयोग
उदाहरणाने कळत असे. पण ूय िशंयांनी केले या सेवाशुौष

ःवामी अखंडानंदाजी ूकृ ती सुधार यासाठ हो यासारखा न हता. ःवामीजींना मोठया क ाने कलक ा
येथे आण यात आले. अखेर द. १७ फेॄुवार १९३७ रोजी ौीगु जींचे कृ पािसंधू ौीगु दे व दे हाची खोळ
टाकून दे ऊन ःवःव पी वलीन झाले.
ःवामी अखंडानंदां यासहवासात गु जींनी सुमारे आठ म हने एका आ या मक ओढ ने
घाल वले होते. तो महापु ष आता अंतधात पावला होता. याने गु जीं या जीवनाला एक ःथायी
आ या मक अिध ान दले होते. ौीगु जींचे य

म व सखोल, संतुिलत आ ण ूभावी बन व यास

सारगाछ ला घाल वलेले हे आठ म हने िन:संशय अतोनात उपकारक ठरले. अखंडानंदजीं या
महािनवाणाने ौीगु जींची मन: ःथती मोठ वकल होऊन गेली. आता पुढचा माग यांना शोधायचा
होता. य
िन

गत ूापंिचक जीवनाचा माग वचारबा ठर वला तर जीवनाचे करणार काय? या ू ाचे

त उ र अ ाप

ीपुढे न हते. पण एवढे खरे क , नगािधराज हमा यातील एकांताकडे धाव न

घेता कंवा आौमात न राहता कमभूमी नागपूरला ते परतले, १९३७ या माच म ह यात.
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५. जीवनकायाचा अंगीकार
सारगाछ हन
ू ौीगु जी नागपूरला परतले ते मना या उदास अवःथेतच. नागपूरला परतावेसे

यांना का वाटले आ ण सवाथाने वर

सं यासी बनून केवळ आ मसुखा याच मागे ते का लागले

नाह त, याची मीमांसा क पनेनेच करावी लागते. यां या जीवनाला नागपूर येथे परत यानंतर जी
दशा लाभत गेली, ित याशी यां या पुनरागमनाची संगती लावावी गलाते. ःवामी अखंडानंद यां या

दे ह यागानंतर काह दवस ते कलक याच होते. या अवधीत यां या मनाची कोणती ओढाताण

झाली, हे कळावयास माग नाह . असे हणतात क , तुझे काय ेऽ नागपूरलाच आहे , असे यां या
गु दे वांनी यांना एकदा सूिचत क न ठे वले होते. ौीअिमताभ महाराज यां या िनवेदनानुसार, डॉ.
हे डगेवार यां याबरोबर ौीगु जींनी काम करावे असाच स -गु ं चा आदे श होता. हमा याची वाट
ःवामीजींनीच बंद क न टाकली होती.
आपले काय ेऽ आ ण काय यासंबंधी यां या ूग भ वचारांची वावटळ यावेळ िनमाण
झाली असेल, यात तर शंकाच नाह . डॉ. हे डगेवार यां याशी यांचा संपक १९३१ सालापासूनच आलेला

होता. संघाचे काम यांनी जवळू न पा हलेले होते. डॉ टरांशी यां याचचा झाले या हो या. आपला दे श,
आपला समाज, रा ापुढ ल समःया व यांचा िनरास कर याचा माग यासंबंधी काह दशा यां या
वचारांना लाभलेली होती. यां याच श दांत सांगावयाचे तर डॉ टर यां या वल ण, तककठोर व
अ यासजड अंत:करणात बोधपणे झरपले होते. िशवाय गु जी तककठोर आ ण वल ण असले तर
''मऊ मेणाहन
ू आ ह वंणूदास'' या संतो

नुसार सामा जक द:ु खांनी ि वत होणारे अंत:करण यांना

लाभले होते. रामकृ ंण, ववेकानंद, अखंडानंद आ ण रामकृ ंण आौम यांची परं परा माणसाला केवळ
य

गत मो साधनेतच गुत
ं ून पड यास िशक वणार न हती. या िशकवणुक चा जवंत ठसा

गु जीं या अंत:करणावर उमटलेला होता. समाजातील द नद:ु खी, दिलत, पी डत यंनाच नारायण
मानून यां या सेवेत जीवनाचा य

कर यासाठ तळमळ ची हाक ःवामी ववेकानंदांनी दलेली होती.

तेवढयासाठ च तो सारगाछ चा आौम अखंडानंदांनी ःथापन केला होता. हा संःकार गु जींना
समाजापासून तुटू न दे यास, कममय जीवनाची ू य

ूेरणा दे यास कारणीभूत ठरला असावा.

स े या राजकारणात गु जींना कधीच रस न हता. आ या मक अिध ान सांभाळू न आ ण पु क न
आप या मातृभूमीला जगात पुन

गौरवशाली बन व याचे जे सूऽ ःवामी ववेकानंदांनी सांिगतले

याकडे यांचा ःवाभा वक कल होता. या सूऽाशी संगती राखणारे , समाजसंघटनेचे व संःकारूवण
असे काम संघा या पाने उभे होत असलेले यांना दसत होते. या कायात डॉ टर हे डगेवारांचे जीवन
चंदनासारखे झजत अस याचे यांनी अवलोकन केले होते.
डॉ टर हे डगेवार, यांनी ःथापन केलेला आ ण सवःव ओतून सुमारे बारा वष वाढ वलेला
रा ीय ःवयंसेवक संघ हणजे खरोखरच दे शा या कायापालटाचे एक भ य द य काय. १९२५ साली

यांनी संघाची ःथापना केली ती पिरपूण वचारांती. त पूव लोकजागृती या आ ण रा वमोचना या

सा या ूचिलत कामांचा ू य

अनुभव यांनी घेतलेला होता. लहानपणापासूनच दे शभ

ची यांची

भावना अ यंत ूखर. आपला दे श ॄ टशांचा गुलाम आहे या वःतु ःथतीची यां या अंत:करणाला
अखंड बोच. दे शा या ःवातं यासाठ झट याकडे सगळ धाव. कधी ती शाळे तील 'वंदे मातरम ्'
घोषा या ारे तर कधी सीताबड या क

ू ितथे भगवा वज
यावर ल युिनयन जॅक काढन
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फडक व या या वल ण क पने या ारे अिभ य

झाली. थोड जाण येताच िनरिनराळया

आंदोलनांत ते सहभागी झाले. यां या उम ूकृ तीनुसार ूारं भी ते आकृ

झाले श ाचार बांितकारक

चळवळ कडे . वंगभंगा या आंदोलनामुळे िनमाण झाले या वातावरणाचा असा पिरणाम झालेले त ण
या काळ पुंकळ होते. टळकांचा 'केसर ' कवां िशवरामपंत परांज यांचा 'काळ' ह या त णांची

ःफूितःथाने. डॉ टर हे डगेवार कलक या या नॅशनल मे डकल कॉलेजात दाखल झाले ते बंगालमधील
बांितकारक गोटात ू य

काम करावयास िमळावे या ओढ नेच. िन:ःवाथपणे, अंग मोडन
ू व सावध

राहन
ू दे शासाठ काम करणे हा डॉ टरांचा ःथायीभाव होता. प ह या महायु दाची समा ी होईपयत
सश

बांतीसाठ ते सतत धडपड कर त रा हले. पण ू दघ अनुभवांती यांची खाऽी पटली क , मूठभर

लोकां या गु संघटनेने, साहसाने कंवा हौता

ःवातं यूा ीची आकां ा व ूखर दे शभ

याने गुलामी या शृख
ं ला तोडता यावया या नाह त.

ची भावना सगळया समाजातच यापक ूमाणावर जागृत

करावी लागेल. बांितकारक चळवळ चा दाहक माग समाजश

जागी कर यास उपयु

ठर यासारखा

नाह . बांितकारक आंदोलनाचे जीवनातील हे पव डॉ टरांनी संप वले आ ण ते काँमेस या चळवळ त
िशरले. यावेळ टळकप ा या बाजूने ते उभे रा हले. वदभात टळकप ाचे जे पुढार होते यांचा
जोमाने पाठपुरावा यांनी केला. वृ पऽे चाल वली, दौरे केले, जहाल भाषणे दली. पिरचयाचे

वाढ वले. लोकसंमहाचे धोरण ठे वले. डॉ टरक ची पर

ा उ ीण होऊनह य

ेऽ

गतूपंच यांनी थाटला

नाह क यवसायाचा याप यांनी उभारला नाह .
१९२० ची नागपूर काँमेस आ ण नंतर महा माजीं या नेत ृ वाने झालेले असहकारचे आंदोलन
हा डॉ टरां या जीवनात घडन
ू येणा या संबमणातील एक मह वाचा ट पा. १९२० या नागपूर काँमेसचे
अ य पद लोकमा यांनी भूषवावे अशी ज यत तयार वदभात झालेली होती. पण टळकां या
आक ःमक मृ यूने सगळ पिर ःथती बदलून टाकली. अर वंदबाबूंचे मन काँमेसचे अ य
बन यासाठ वळ व याचा एक ूय डॉ टर मुंजे आ ण डॉ टर हे डगेवार यांनी क न पा हला. पण

याला अर वंदाबाबूं याच नकारामुळे यश ूा झाले नाह . तर ह डॉ टरांनी अिधवेशनात उ साहाने

भाग घेतला, ःवयंसेवक दलाचे दािय व यांनी उ म ूकारे सांभाळले. एवढे च न हे तर खलाफत
चळवळ ची अिन ता जाणवत असतानाह असहकार-आंदोलनात ते आघाड वर रा हले. याया यात
ओजःवी व

य यांनी दले आ ण राजिोह भाषण के याब ल तु ं गवास प करला. ःवरा याची

चळवळ मतभेद बाजूला ठे वूनह पुढे यावी ह च यांची ूांजळ भूिमका होती. डॉ टर तु ं गातून मु
झा यावर यांना दसले क , खलाफत-आंदोलन काँमसेने द क घेत याचा पिरणाम मु ःलम

जातीयवाद अधक क टर हो यात झालेला आहे . हं द ू समाजावर ल आबमणे वाढली आहे त. काँमेसची

मु ःलम अनुनयाची नीती आ मघातक पणाची ठरली आहे . आंदोलनातून ू य पणे काह च िनंप न

न झा यामुळे व हं साचारा या कारणाःतव ते आक ःमकपणे मागे घेतले गे यामुळे लोकांत वैफ य
पसरलेले आहे . पु हा जो तो रा ासाठ

यागाची भावाना वस न ःवाथसाधनात म न होऊ लागला

आहे .
आंदोलनाचे हे जे व वध अनुभव डॉ टर हे डगेवारांना आले, राजक य ने यांची जी वरवरचा
वचार कर याची प दती यांनी अवलोकन केली, आ ण रा ासंबंधी या सखोल आ ण सवागीण

िचंतनाचा जो वदारक अभाव यांना जाणवला, यातून काह ठाम िनंकष यांनी काढले. या
आधारावर एका न याच प दतीने रा

यापी संघटना उभी कर याचा अवघड संक प यांनी केवळ
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ःवत: या िनधारश

वर वसंबून सोडला. यांचे िनंकष ःप आ ण इितहासावर व अनुभवावर

आधारलेले होते. यापैक प हला िनंकष असा क , भारता या पारतं यासाठ इतरांना दषण
दे त न
ू

बसता आप याच अवगुणांमळ
ु े आपला घात झाला, हे मा य केले पा हजे. रा ीय चिर याचा अभाव दरू

क न उ कट दे शभ

चा संःकार समाजावर घड वणे ह मूलभूत रा ीय आवँयकता आहे . यांचा

दसरा
िनंकष होता : इं मजी स ेचा केवळ वरोध हणजे दे शभ
ु

न हे . या रा ा या ःव पाची

भावा मक (पॉ झ ट ह) क पना लोकां या मनावर ठास वली पा हजे. इं मज गे यानंतर दे शात

बेिशःत, ःवाथीपणा व शुि कलह िनमाण हो याचा संभव अशा भावा मक आदशवादाने उरावयाचा
नाह आ ण ितसरा मह वाचा वचार अितशय छातीठोकपणे यांनी दला तो हा क , हं द ू संःकृ ती हाच
याचा आ मा आहे असे आपले इितहासिस द हं द ू रा आहे . या रा ात हं द ू समाजाला िनभयपणे,

गौरवाने आ ण या या सांःकृ ितक आदशाना अनुस न राहता आले पा हजे. हं द ू समाजाकडे कोणी
वाकडा डोळा क शकणार नाह , एवढे आपण समथ झाले पा हजे. हे साम य रा भ

ने रसरसले या

येयवाद संघटनेतूनच ूा होईल. अशी संघटना उभार यासाठ िन वळ या यानबाजीचा कंवा
सभांचा आ ण ठरावांचा उपयोग नाह , हे तर अनुभवास आलेच होते. हणून दै नं दन संःकार करणार
शाखा मक कायप दती यांनी संघात ूचिलत केली. ह प दती हणजे डॉ टर हे डगेवारां या ूितभेने

दे शाला दलेली अमोल दे णगीच होय. शाखा मक काय वना संघ उभा होणे अश य ठरले असते. एखदा
खूप वचारमंथनानंतर 'संघकाय हे च जीवनकाय' असा िनणय होताच डॉ टरांनी यावर ल
ण-न ्- ण व श

केले. जीवनाचा

क ित

चा कण-न ्-कण यासाठ वेचला.

थोड यात, संघा या ज माची व वाढ ची ह पा भूमी आहे . यात ूेरणा दे णारे व संघटना मक
कायात जवंत आदश हणून

ीपुढे असलेले य

नागप ला आले, यानंतर कोणा एका य
असेल, तर ती य

म व डॉ टरांचेच होत. ौीगु जी सारगाछ व न

ने यांना यां या जीवनकायाचा सा ा कार घड वला

हणजे डॉ टरच. डॉ टरां या िनमण आ ण येयसम पत जीवनाशी तारा जुळत

गे या आ ण अखेर दो ह जीवने एक प होऊन गेली. कोणीह ःतिमत होऊन जावे असा हा

दरपिरणामामी
चम कार उ यापु या तीन वषा या अवधीत घडन
ू गेला. गु जी परत आले डॉ टरांना
ू
अ यानंद झाला. गु जींनी सारगाछ ला जे काह आ मक बल सतत या यानधारणाद साधनेने व
स -गु ं या द

ाूसादाने िमळ वले, याचे मह व डॉ टरां या

ीनेह उपे णीय न हते. यांची

इ छा एकच होती क गु जींची सार गुणसंपदा, यांचे सारे तपोबल, योचे सारे भौितक आ ण
आ या मक

ान यांची जोड संघा या कामाला आ ण पयायाने रा ा या सेवेला िमळावी. संघाचे काय

हे एकमेव जीवनकाय हणून ौीगु जींनी अंगीकारावे. गु जी नागपूरला आ यानंतर यां या आ ण

डॉ टरां या भेट गाठ सु झा या. आ या मक जीवनाचा अनुभव घेतले या
य

ानी माणसाने केवळ

गत सुखानुभूतीत डंु बून न जाता समाज व रा यां या उ थानाथ सगळे साम य पणाला लावावे,

ह भूिमका डॉ टरांनी परत एकदा ौीगु जींपुढे मांडली व आता गु जीं या अंत:करणाला ती अिधक
िभडली. डॉ टरांचे ःवत:चे जीवन ते पाहातच होते. संकुिचत 'मी' चा लोप होऊन सम

प बनलेले ते

एक वरागी आ ण कमयोगी जीवन होते. डॉ टरांना ःवत:साठ काह नको होते. तर ह काह दवस

गु जींचा ःव छं दपणा कायम रा हला. कधी रामकृ ंण आौमता जात, कधी बासर वादनात रं गत,
कधी िमऽां या मै फलीत वेळ घालवीत. कधी पुःतकां या ढगा यात हरपून जात, तर कधी एकांतात
यान लावून बसत. याह पिर ःथतीत संघाशी यांची जवळ क वाढतच होती. याच काळात ःवामी
भाःकरे रानंदां या इ छे नुसार यांनी ःवामी ववेकानंदां या िशकागो येथील सवधमपिरषदे तील
२७

भाषणांचा मराठ अनुवाद यांनी तडकाफडक क न िलहन
ू पूण दला होता. 'वुई फॉर अवर नेशनहड
ु
डफाइ ड' हा ूबंधह

यांनी यापूव असाच िलहन
ू पूण केला होता. यांचा कामाचा झपाटा वल ण

असे. बाबाराव सावरकरांचे 'रा मीमांसा' हे मराठ पुःतक यांनी एका राऽीत इं मजीत अनुवा दत क न

नागपूरचे व यात वक ल व हं द ू ववाद कायकत ौी. व नाथराव केळकर यां यापुढे ठे वले होते व
सगळयांना थ क क न सोडले होते. गु जींना हळू हळू कामात गुंतवीत डॉ टरांनी १९३८ या संघ

िश ावगा या वेळ नागपूरला सवािधकार

हणून यांची िनयु

केली.

ौीगु जींचा कौल संघकाया या बाजूने का पडला यावर यांनी अगद च ूकाश टाकला नाह
असे नाह . 'वुई ऑर अवर नेशनहड
ु डफाइ ड' या पुःतकासंबंधी, १९३९ म ये, गे या पढ तील

सुूिस द मराठ लेखक व दै .'त ण भारत' चे संपादक कै. ग. यं. तथा भाऊसाहे ब माडखोलकर
यां याशी ौीगु जींची ूद घ चचा झाली. या ूसंगी डॉ. हे डगेवार ःवत: उप ःथत होते. मंथावर ल चचा
आटोप यानंतर, ौीगु जीं या अनुमतीने, भाऊसाहे बांनी ौीगु जींना एक य

गत ू

वचारला.

ौीगु जीं या महािनवाणानंतर नागपूर या दै . 'त ण भारत' म ये ( द. १६.६.७३) ' ऽवेणी संगम' या
मथळयाचा एक वःतृत लेख भाऊसाहे बांनी िल हला. यात या य

गत ू ाचा व यावर

ौीगु जींनी दले या उ राचा उ लेख आहे . तो मह वाचा अस याने मूळ लेखातून येथे जसाचा तसा
उ -घृत कर त आहे .
माडखोलकर िल हतात, मी वचारले, ''आपण म यंतर संघाचे इथले काम सोडन
ू दे ऊन

बंगालम ये रामकृ ंण आौमात गेला होतात, असे मी ऐकले. तेथे आपण ःवामी ववेकानंदां या
गु बंधूंकडन
ू द

ाह घेतली, असे मला समजले. पण मग आपण रामकृ ंण आौम सोडन
ू , परत संघात

येऊन कसे दाखल झालात? आौमा या भूिमकेपे ा संघाची भूिमका अगद िभ न आहे . असे

आप याला वाटत नाह का?'' माझा हा ू
ण अध मीिलत

ऐकताच ौीगु जी एकदम ःत ध होऊन गेले. यांनी काह

ीने वचारह केला. जणू ते उ मनीत गेलेले होते. नंतर काह वेळाने यांनी

संथपणे बोलायला सु वात केली.
ते हणाले, ''आपण अगद नेमका ू

वचारलात हा. पण आौम आ ण संघ यां या

भूिमकांत फरक आहे क नाह , हे मा यापे ा डॉ टरसाहे बच अिधक अिधकाराने सांगू शकतील. कारण
बांितकारक चळवळ या काळातच मुळ ते कलक यात राहत होते. आ ण यांचे बांितकारकांशी घिन

संबंधह होते. आपण भिगनी िनवे दता यांचे 'आबमक हं दधम
ू ' - Aggressive Hinduism हे पुःतक

वाचलेच असेल. याचूमाणे बांितकारकांशी यांचा कती िनकटचा संबंध होता हे ह आपणाला मा हती
असेल, असे मी समजतो. माझा ओढा, अ या माइतकाच रा संघटने या कायाकडे ह ूथमपासूनच
आहे . ते काय संघात राहन
ू जाःत पिरणामकारकपणे मी क शकेन, असा अनुभव बनारस, नागपूर

आ ण कलक ा येथे असताना मला आला. हणून मी संघकायाला ःवत:ला वाहन
ू घेतले. ःवामी

ववेकानंदां या त व ानाशी, उपदे शाशी कंवा कायप दतीशी माझे हे वतन सुसंगत आहे असे मला

वाटते. मा यावर यां याइतका ूभाव दस
ु या कोण याच वभूती या जीवनाचा कंवा उपदे शाचा

पडलेला नाह . संघात राहन
यांचेच काय मी पुढे चालवीन असा व ास मला वाटतो.'' अशी र तीने
ू
आपले धोरण वशद कर त असताना, ौीगु जीं या डोळयांत जी आ मू ययाची लकाक

यावेळ

खेळत होती ती मी कधी वसरणार नाह . डॉ टरसाहे बह अगद गंभीर होऊन गेले होते.
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ौीगु जीं या िभ न दशांनी ओढ घेणा या जीवनातील हा िनणाय संबमणकाळ होता.
संबमणाचे अंितम ःव प १९३८ मधील या संघ िश ावगाने िन

त क न टाकले असे हणावयास

ू यवाय नाह . गु जींची सार संघानुकूल गुणसंपदा या वगा या िनिम याने ःवयंसेवकांसंबंधीचे

वा स य, अनुपम सेवाशीलता, असीम काय मता, िच वृ ीची अखंड ूस नता, अमोघ व कृ व,
सखोल अ ययनाची व िचंतनाची या व कृ वाला असलेली बैठक, चचापाटव इ याद कती तर
गुणांचे दशन सवानाच या काळात घडन
ू गेले. डॉ टरां या अपे ेनुसार ते घडले. मु य हणजे

डॉ टरांचा अखंड सहवास यांना लाभत गेला. आप या ने याचे जीवन ते जवळू न पाहात गेले आ ण
ःवत:चे कानेकोपरे घासत गेले. जाणतेपणाने ःवत:त आवँयक आ ण इ पिरवतन कर त गेले. याचे
कारण हे च क , जीवनात कोणता माग अनुसरावयाचा यासंबंधी यां या मनातील अिन
होती. डॉ टरां या जीवनाचा क ा यांनी

तता संपली

ीपूढे ठे वला होता. भारता या सव भौितक आ ण आिमक

ू नांचे उ र संघकायातच आहे ह ौ दा सु ःथर झाली होती. माग िन

त झा यावर याव न पुढे

पुढेच जा याची गु जींची वल ण ताकद िन ववाद होती. व ािथदशा, ूा यापक य सेवा,
सारगाछ ची साधना अशा ू येक ट यात यांची ह अंगभूत ताकद पुन:पु हा ू ययास येऊन गेलेली
होती. आजवर ू

होता तो मागा या िनवड चा. एकदा तो ू

कायमचा िनकालात िनघाला व फार

थोडया अवधीत 'डॉ टरानंतर कोण?' या ू ाचे उ रह मनोमन संगळयांना कळू न चुकले.
याची प हली ूिचती आली १९३९ या फेॄुवार म ह यात वधा ज

ातील िसंद येथे

डॉ टरांनी भर वले या मह वपूण बैठक या िनिम याने. ह बैठक सतत दहा दवस चालू होती आ ण
डॉ टरांचे ूमुख ूौढ आ ण त ण सहकार ितला उप ःथत होते. संघा या कायाची ूगती,
संघशाखेवर ल कायप दती, आ ा आ ण ूाथना इ. अनेक गो ींवर मनमोकळ चचा हावीं आ ण
सवानुमते आव यकत ते िनणय करावे, असा या बैठक चा उ े श होता. डॉ टरांचे उजवे हात समजले
जाणारे ौी. अ पाजी जोशी आ ण ौी. बाळासाहे ब दे वरस (भूतपूव सरसंघचालक) हे दोघेह िसंद या

वचार विनमयात सामील होते. डॉ टरांचे यात या यात नवे सहकार ौीगु जी यांनाह िनमं ऽत

कर यात आले होते. बैठक पुढे एकेक वषय बमाबमाने येत गेला व यावर दलखुलास चचा होत
गेली. याला जे वचार मांडावयाचे असतील ते याने मोकळे पणाने मांडावेत आ ण डॉ टरांनी या
वषयाचा समारोप क न मा काय, अमा काय यासंबंधी िनणय ावा, अशी रोज सुमारे आठ तास
चालणा या या बैठक या कामकाजाची प दती होती. या बैठक या कामकाजात गु जींनी मनापासून
भाग घेतला. न पटणा या वचारांवर ल यांचे ह ले आवेशपूण आ ण धारदार असत. पण एकदा
डॉ टरांनी समालोचन क न िनणय दला क ते शांत वृ ीने अगद मनापासून तो िनणय ःवीकार त.
या बैठक चा वषय िनघाला असता एकदा मा. अ पाजी जोशी हणाले, 'संघःथानावर

ःवयंसेवकांनी वजाला ूमाण के यानंतर कोणाला ूणाम करावा यासंबंधी प दती ठर व याचे काम
सु होते. काह बाबतीत माझे मत व गु जींचे मत एकमेकांशी जुळत न हते. गु जींनी यांचे मत
हर र ने व घटना मक संकेतांचा आधार दे ऊन मांडले. संघा या कौटंु बक प दती या रचनेनुसार

कोणती प दत यो य हे मी ूितपादन केले. अखेर डॉ टरांनी िनणय दला तो मला अनुकूल होता.
गु जींचे मत अमा ठरले होते. मी गु जीं या चेह याकडे अितशय बारकाईने पाहत होतो. यां या
ु लेशमाऽ डोकावली नाह .
चेह यावर नाराजाची एक छटाह मला दसली नाह . पुढे बोलताना कटता

असा संयम, िच ाचा समतोलपणा आ ण ने यावर ल व ास हा फार मोलचा गुण आहे . िसंद या याच
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मु कामात डॉ टरांनी मला वचारले, ''गु जी भावी सरसंघचालक हणून कसे वाटतात अ पाजी?'' मी
चचतील मा या िनिर णाचा िनंक़ष सांिगतला आ ण 'अगद उ म' असे मत दे ऊन टाकले.''
भावी सरसंघचालक कोण हा वचार या वेळ डॉ टरां या मनात ये याचे कारण उघडच होते.
संघा या ःथापनेपासून केलेया अ वौांत पिरौमांनी ते थकले होते. १९३२ सालापासून दख
ु यांनी
यांची पाठ जवळजवळ सोडलेली न हतीच. केवळ दद
ु य इ छाश

या जोरावर ते ठरलेले कायबम

पार पाड त होते. कायवाढ चा अहोराऽ ूय कर त होते. बैठक त कोणाला काह जाणवू दे त न हते

आ ण ूस न चेह याने वावरत होते. पण शर राची झालेली अवःथा यांना कळत होती. पुढची काह तर
योजना कर याची िनकड ते उपे ू शकत न हते.पिरौमपूवक उभारलेली संघटना वाढवावयाची असेल
तर सम पत याचूमाणे गुणसमृ द नेत ृ वाची परं परा आवँयक असते. माणसे कामे उभी करतात
पण ती येय

ीने पुढे चाल वणार माणसे नस याने यांची वाताहत होऊन जाते, हे डॉ टर

ठक ठकाणी पाहत होते. गु जींनी १९३८ नंतर संघकाय हे आपले मानले आ ण सदै व डॉ टरांबरोबर

राहन
ू केवळ संघकायावरच ल

क ित केले, ते हा डॉ टरांची िचंता संपली. िसंद ला यां या

संक पत योजनेवार अ पाजींसार या अनुभवी व संघाशी त मय होऊन गेले या ये सहका या या
पसंतीचे िश कामोतबह झाले. संघा या दै नं दन शाखांवर ल कामकाजाचे ःव प यथाथाने अ खल

भारतीय कर या या

ीने अगद ूाथनेपासून तो कायबमातील आदे शवाचक श दूयोगापयत सव

गो ीत यो य बदल कर यात आला. आजची संघाची संःकृ त ूाथना िसंद लाच ःवकार यात आली. हे
मह व तसेच संघा या भावी सरसंघचालकांची िनवड डॉ टरांनी िसंद लाच
जसे िसंद ंचे दरगामी
ू

मनोमन प क केली, ह िसंद ची आणखी एक मह वपूण दे णगी.

िसंद ची बैठक आटोप यानंतर डॉ टरांनी गु जींना बंगालम ये संघकाय सु कर यासाठ
कलक ा येथे पाठ वले. ौीगु जींनी सुमारे एक म हना कलक ात अखंड ॅमंती केली. वाहनखचासाठ
संघाजवळ ल तुटपुंजा पैसा खच होऊ नये हणून रोज वीसपंचवीस मैलांची भटकंती ते पायीच कर त.
अखंर १९३९ या पाड याला कलक ा येथे संघाची प हली शाखा सु कर यात गु जींनी यश िमळ वले.
पण फार दवस यांना कलक यात राहता आले नाह . उ हाळयातील वा षक संघ िश ावगाचे वेध

लागले आ ण ए ूलम ये डॉ टरांनी यांना नागपूरला परत बोलावून घेतले. संघ िश ावगात या वष ह
सवािधकार

हणून यांची िनयु

कर यात आली.१९३५ साली पुणे येथील संघ िश ावग सु

झा यापासून डॉ टरांनी अशी ूथा ठे वलेली होती क पुण या वगाचे प हले पंधरा दवस तेथे राहावयाचे
आ ण नंतर नागपूर या वगात तो वग संपेपयत थांबावयाचे. यांची ूकृ ती नीट न हती आ ण
वौांतीची फार गरज होती. पण नागपूरचा वग संपताच पू याला 'भगवा झडा' या िचऽपटा या उ घाटनासाठ ये याचे यांनी मा य केलले होते. अखेर असे ठरले क , उ -घाटना या कायबमांनंतर
पु याहन
ू परतताना नािसकनजीक दे वळाली येथे काह दवस डॉ टरांनी वौांती यावयाची. या

ूवासात गु जी डॉ टरां या सोबतीला होते. पु याचा कायबम उ मूकारे पार पडला. पुणे सोडतेवेळ
कायक याची एक बैठक डॉ टरांना िनरोप दे यासाठ झाली. या बैठक त डॉ टरांनी गुरजींनाच हं द तून
दोन कहा या ऐक व यास संिगतले. ठर याूमाणे वौांती घे या या उ े शाने गु जींसह डॉ टर
दे वळालीला गेले.
पण वौांतीसाठ दे वळालीस गेले या डॉ टरांना ताप येऊ लागला. तापाची तीोता वाढतच
गेली. नािसक या त

डॉ टरांनी तपासणी केली. औषधोपचार नेटाने केला जात होता. डॉ टर
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मंडळ ंना ूकृ तीची िचंता वाटू लागली. आशा सोड याकडे यांचा कल झुकू लागला. गु जी माऽ
वचिलत न होता खंबीरपणे आप या ने याची सुौष
ू ा आ ण औषधपाणी कर त होते. सेवेत यांनी

ू डॉ टरांची शु द हरपे. वातात करावी तशी बडबड ते
कोणतीह उणीव राहू दली नाह . वर खूप चढन

करती. गु जी सारखे यां या उशापाय याशी असत. आप या मो गु ं ची अशीच एकाम सेवा यांनी
दोन अड च वष पूव सारगाछ ला व कलक याला केली होती. ःवामी अखंडानंद या जीवघे या
दख
ु यातून साव शकले नाह त. यावेह माऽ गु जींचे पिरौम फळास आले. औषधांचा पिरणाम

हणून असेल, गु जींना आणखी सुमारे एक वष डॉ टरांचे संःकार साहचय लाभावयाचे होते हणून

असेल, नािशक-दे वळाली या हजारो ःवयंसेवकां या संकिलत इ छाश

चा ूभाव हणून असेल वा

खु डॉ टरां या आयुंयाची दोर बळकट होती हणून असेल, पण तापाला उतार पडू लागला. धोका
टळला. डॉ टरांवर असीम ूेम करणा या ःवयंसेवकां या चेह यावर ल िचंतेची अॅे दरु झाली व तेथे
आंनद पसला. समाधानाचा िन: ास सगळयांनी टाकला.
ौीगु जीं या

णसेवेसंबंधात आणखीह एक ूसंग सांग यासारखा आहे . नागपूरला धंतोली

भागातील ौी. वामनराव वाडे गावकर या अंध गृहःथांशी ौीगु जींचे अितशय िनकटचे संबंध होते.
इतके क

यांना सायकल या सीटपुढ ल दांडयावर बसून नागपुरात ठक ठकाणी ने यास ौीगु जी

सदै व त पर असत. वाडे गावकरांनी एक अंधशाळा सु केली होती. १९३४-३५ या सुमारास
वामनरावांवर एक फार मोठ श
आता एवढ मोठ श

बया करवून घे याची पाळ आली. ते ःवत: आंधळे , परावलंबी,

बया झा यावर आणखी शुौष
ू ा कोण करणार याची िचंता यांना िनमाण झाली.

अगद िनकटचा िमऽ हणून यांनी ौीगु जींना श
श

बयेसंबंधी सांिगतले. िमऽूेमापोट

बयेपूव च ौीगु जी वामनरावांकडे राहावयास गेले. मुब
ं ई या श

बये या वेळ

यां याजवळच

राऽं दवस रा हले. वामनाव ग हव न सांगत, ''आहे , या एम ्.एःसी. झाले या महापं डताने माझी

सगळ सेवाशुौष
ृ ा इतक हळु वारपणे केली क मी ज मभर ती वस शकणार नाह . वशेषत: ते

मलमूऽा या कामी मला साहा य क लागले क मला अगद मे याहन
ू मे यासारखे होई. ू येक वेळ
मी याना क

हणू लागलो क

यांचे ठरा वक उ र असे. ' यात काय झाले? मी नाह का मा या

दे हाची साफसाफाई करत? तुमचा दे ह आ ण माझा दे ह यांत काय अंतर आहे ' ह आठवण सांगताना
वामनरावां या डोळयां या खाचांतून अौूच
ं ा ओघळ िनघायचा आ ण कंठ भ न यायचा. तसे
वामनरावांना संघासंबंधी मुळ च ूेम न हते. पण ौीगु जी सरसंघचालक झाले ते हापासून 'आमचा
संघ' असा श दूयोग आपोआप यां या त डन
ू ऐकू येऊ लागला ! ौीगु जीं या ठायी ूथमपासूनच
सेवावृ ी कशी बाणलेली होती, हे िनदशनास आणून दे यासाठ च हा ूसंग येथे िनवेदन केला आहे .
कतीतर अगद सामा य ःवयंसेवकांना व कायक यानाह

यां या या अंगभूत सेवावृ ीचा अनुभव

आलेला आहे .
गु जीं या बाबतीत सांगावयाचे हणजे डॉ टरां या या गंभीर आजाराने यांना डॉ टरांचे एक
नवे आ ण येयसम पतते या अंितम कसोट ला उतरवणारे दशन आक ःमकपणे घड वले. गु जींनीच
ःवत: डॉ टरांचे आगळे पण वणन करतांना हे सांिगतले आहे . तापात शु द हरपली व माणूस बडबड क
लागला क तो काय बोलेल याचा नेम नसतो. पुंकळदा, दडलेले वकार वचार अशा बोल यात ूकट
होतात. यावेळ डॉ टरांचे असे बेशु द तील बडबडणे दे खील संघकायासंबंधी असे. यां या खोल
अंतमनात दे खील संघा वना व रा ा वना अ य कोण याह गो ीला ःथान न हते. अशा संघमय
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जीवनाचे ते िनणायक ू यंतर होते. डॉ टरांचे हे दशन गु जींना असामा य वाटले. या
महापु षा वषयी या ौ दे ने यांचे मन ओतूोत होऊन गेले. आता संघ, डॉ टर आ ण गु जी यांचे
तादा

य झाले आ ण कामा या जबाबदार चा जेवढा वाटा उचलता येईल तेवढा उचल यास गु जी

िनधाराने, संपूणत: सम पत भावनेने िस द झाले.
हा कायभार र तसर यां या खां ावर येऊन पडावयाचाच होता. दख
ु याला उतार पडला व जरा

बरे वाटू लागले ते हा डॉ टर नािशक-दे वळाली या समःत कायक याचा िनरोप घेऊन नागपूरला

िनघाले. ७ ऑगःटला ते नागप ला पोहोचले ते हा गु जीवंर अिधक कायभार सोप व याचे डॉ टरांनी
ठर वलेले होतेच. नागपूरला येताच यां या या दशेने हालचार सु झा या. कायक या या बैठक त
सुचक उ -गार डॉ टर काढू लागले. आ ण अखेर गु पो णमा महो सवात गु जींची संघाचे सरकायवाह
हणून िनयु

यांनी घो षत केली. डॉ टरांची

ीणता, ूकृ ितमानाची अ ःथरता व कामाचा ताण

सहन कर याची यांची असमथता यानात घेता यापुढे सरकायवाह गु जी यांनाच ूाय: सारे काम
पाहावे लागणार हे ःप पणे दसत होते.
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६. सरसंघचालकपदाचा ःवीकार
सरकायवाह या ना याने गु जींचा कायकाल तसा अ पच. उणेपुरे दहा म हने. यावेळ ह काय
ूगितपथावर होते. म यूांत आ ण महारा यांत तर शाखा वःतार या हो याच, पण पंजाब, द ली,
कराची, पाटणा, कलक ा, लखनौ इ याद दरू या ठकाणी त ण कायकत या ना या िनिम ाने

पोहोचले होते. यांनी कामाला ूारं भ केला होता. संघाला यथाथाने अ खल भारतीय ःव प ूा होऊ

लागले होते. ःवयंसेवकांची सं या लाखा या घरात पोहोचली होती. काय यो य मागावर ठे वणे, अिधक
ठकाणी पोहोच वणे व कायक याना ूो साहन दे णे यासाठ डॉ टरांचा सवऽ संचार हो याची

आवँयकता होती. पण ूकृ तीने डॉ टरांचा नाइलाज क न सोडला होता. वरकरणी ते काह दाख वत
न हते. पण िनकटवत यांपासून यां या यथा लपून राह यासार या न ह या. फारसा ूवास ते क
शकत न हते. एक कडे डॉ टरां या ूकृ तीची िचंता तर दसर
ु कडे काय वःताराची व चालू असले या

कामा या ढ करणाची िचंता. ह पिर ःथती गु जींना दसत होती. श य तेवढा कायभार ते उचलीतच
होते. कायक याशी यांचा ू य

संपक वाढला होता. डॉ टर ह केवढ ूेरक श

आहे याचे

अिधकािधक आकलन या वाढ या संपकातून यांना होत होते. एकेक म हना उलटत होता आ ण
डॉ टरां या दख
ु यावर उपाय माऽ गवसत न हता.
अखेर बहारातील राजगीर येथे काह दवस वाःत य क न तेथील झ यातील रोगिनवारक
गरम पा याचा उपचार क न पाहावा, अशी गळ अनेक िमऽांनी घातली. याूमाणे डॉ टर राजगीरला
गेले. गु जींनी सोबत यावे अशी यांची फार इ छा होती. पण नागपुरात काम सांभाळ यासाठ
गु जींनी थांबणे आवँयक होते. वधा ज हा संघचालक व डॉ टरांचे सवात जुने सहकार मा. अ पाजी
जोशी यां याबरोबर गेले. राजगीर या उपचाराचा वशेष लाभ माऽ झाला नाह . यावेळ दसरे
ु

जागितक महायु द सु झालेले होते. आ ण दे शा या ःवातं यासाठ तळमळणा या डॉ टरांची
आंतिरक अःवःथता वल ण वाढली होती. झोप येईनाशी झाली होती. तीन वषा या काळात शहर
भागात तीन ट के व मामीण भागात एक ट का गणवेषधार त ण उभे कर याचा कालब द कायबम
याच राजगीर या मु कामात पऽा ारे डॉ टरांनी समःत कायक याना दला. कोणते आराखडे यांनी

नेमके मनाशी बांधले होते. हे कळावयास माग नाह . पण पुढे १९४२ साली जी पिर ःथती दे शात िनमाण
झाली ती ल ात घेता या ूचंड युवाश

कडन
ू ःवातं यलढया या इितहासातील अंितम सोनेर पृ

यांनी अवँय िलहन
ू घेतले असते, असा वचार मनात डोकावून जातो.
डॉ टरांनी कायवाढ या लआयासंबंधी राजगीरहन
ू जे पऽ िल हले याला िनिम य झाले होते.

चंिपुर ( वदभ) येथे भरले या ूौढ ःवयंसेवकां या िश बराचे. अशा िश बरांत डॉ टरांनी ःवत:

उप ःथत राहन
ू मागदशन कर याची ूथा होती. पण या िश बरांत उप ःथत राहणे डॉ टरांना अश य
होते. हणून तेथील अिधका यांना पऽा ारे आपली असमथता कळ वणारे पऽ यांनी िल हले. ''यावेळ

मी उप ःथत राहू शकत नाह , याचे वाईट वाटते. आपण सव काय जोमाने वाढवीत असालच, पण या
बैठक त संक प करावा क , आप या ूांतात खेडे वभागांत एक ट का आ ण शहरांत तीन ट के
ःवयंसेवक उभे राहतील.'' हे लआय तीन वषातपूण हावे अशी ह अपे ा यांनी य

केली होती.

संघा या कायवाढ ची ह क पना ःप क न सांगताना ौीगु जी खुलासा कर त क , एक ट का आ ण
तीन ट के यांत मोडणारा ू येक ःवयंसेवक नेत ृ व कर यास स म असावा, अशी अपे ा आहे . ६०-
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७० लोकांना आप या सोबत घेऊन जाऊ शकेल, यांचा िमऽ आ ण मागदशक हणून पूण व ास
संपादन क शकेल, अशा गुणव ेचा तो असावा. हणजे संघा या योजनेनुसार काम करणारे फार मोठे
संघ टत साम य यवहारात: उभे होईल. आप या हाती सव सूऽे ठे वू लोकमो ाला, जनतेतील

ःवातं याकां ेला सुिन

त दशेने वळ वता येईल. १९४२ पयत हे होऊ शकले असते तर १९४२ साली

काह िनणायक पाऊल संघ व ासपूवक उचलू शकला असता, असे हणावेसे वाटते, ते यामुळेच,
अशी कोणतीच श

नस यामुळे दस
ु या महायु दा या मह वपूण कालखंडातह परक य स ेवर

िनणायक ूहार कर याचे पाऊल सरसंघचालकांना उचलता आले नाह . कायवाढ साठ संपूण वेळ
कायक याची फार मोठ 'ूचारक योजना' माऽ यावेळ अमलात आली.
डॉ टरांनी दलेला कायवाढ चा कायबम पूण कर यासाठ ौीगु जी व डॉ टरांचे त ण

सहकार क टब द झाले होते. पण िनयती या योजना काह वेगळयाच हो या. १९४० चा ए ूल म हना
आला व डॉ टरांना संघ िश ावगाचे वेध लागले. ूितवषाूमाणे पु या या वगास यांनी पंधरा दवस

जावे, नागपूरचा वग ौीगु जींनी सांभाळावा, असे ठरले. डॉ टर पु याला गेले व तेथे सगळे कायबम
यांनी यव ःथत पार पाडले. ःवयंसेवकांचा यांनी भावपूण िनरोप घेतला. पण नागपूरला परतले

ू ताप चढला. उपचार सु झाले. ताप हटे ना, ूकृ तीला उतार पडे ना. गु जी
याच दवशी यांना सपाटन

वगाची सार यवःथा सांभाळू न िशवाय डॉ टरांवर ल औषधयोजनेकडे , यां या सेवाशुौष
ू ेकडे ल
पुरवीत. एकेक दवस वल ण मानिसक दडपणाखाली, जबाबदार िचंता वाहत, ते घालवीत होते. वग

संप यावर सारे ल

यांनी उपचारावरच क ित केले. पण यावेळ यश दे याचे ई रा या मनात

न हते. डॉ टरांना आधी 'मेयो हॉ ःपटल' म ये आ ण नंतर नागपूर संघचालक ौी. बाबासाहे ब घटाटे
यां या िस हल लाई समधील बंग यावर हल व यात आले. तापाची तीोता कायम होती. पाठ चे
दखणे
द:ु सह होते. अखेर २० जून रोजी डॉ टर मंडळ ंनी हताशपणे सांिगतले क , लंबर पं चर करावे
ु

लागेल. यावेळ ताप खूप असला तर डॉ टर सावध होते. अंितम घड आलेली आहे हे यांनी जाणले.

आप या प ात संघाची धुरा सरसंघचालक या ना याने कोणी साभाळावयाची हे यांनी सवा या दे खत
सांगून टाकले. यांनी संगळयां या सम

ौीगु जींना जवळ बोलावले व हणाले, '' यापुढे हे संघाचे

काय तु ह सांभाळा. ह जबाबदार प करा व मग मा या दे हाचे काय करावयाचे ते करा.'' गु जी
द:ु खत ःवरात हणाले, ''डॉ टर असे काह बोलू नका. आपण या दख
ु यातून लवकर बरे हाल.''
यावर डॉ टरांनी पु हा बजावले, ''मी सांिगतले आहे वस नका.'' या काह इितहासगभ

णांत

संघाचा वारसा डॉ टरांकडन
ू गु जींकडे संबांत झाला. लंबर पं चर झाले. डॉ टरांचा ताप वाढला,

र दाब वाढला. यातनांनी यांची शु द गेली. परत ते शु द वर आलेच नाह त. द. २१ जुन १९४० रोजी
सकाळ

यांचा आ मा यािधजजर कुड चा याग क न अनंतात विलन झाला.
रा ीय ःवयंसेवक संघा या

ीने हा हादरा जबरदःत होता. संघाचे काय महारा व म यूांत

यांबाहे र दरवर
पस लागले होते. वातावरण उमेद चे होते. १९४० या संघ िश ावगाला आलेले िभ न
ु
िभ न भाषा भाषी ःवयंसेवक पाहन
ू डॉ टरांनी आप या ९ जून या अंितम दयःपश भाषणात असे

उ -गार काढले होते क , '' हं द ू रा ाचे छोटे से ःव प मी येथे पाहत आहे .'' याच भाषणात यांनी दय

ू काढणा या श दांत सांिगतले होते : ''आप यापैक ू येकाने संघकाय हे च जीवनातील ूमुख
पळवटन

काय मानले पा हजे. आपला हं द ू समाज एवढा समथ बन वला पा हजे क , जगात या याकडे डोळा
वर क न पाह याची कोणाची हं मत होणार नाह . याच िनधाराने आपआप या ःथानी परत जा.
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ूकृ ती या अःवाः यामुळे मी आपली सेवा क शकलो नाह , याब ल मला

मा करा.'' हे

अ वःमरणीय भाषण दयावर अं कत क न घेऊन कायकत आपआप या ःथानी परतले होते आ ण
नंतर केवळ दहा दवसांतच डॉ टरां या िचर वयोगचा ूसंग ! वळाघातासारखी येऊन आदळलेली
डॉ टरां या महाूयाणाची ती वाता !
आप या र ाचे खतपाणी घालून सतत पंधरा वष डॉ टरांनी जोपासले या, तळहातावर ल

फोडाूमाणे वाढ वले या या येयिन संघटनेचे दािय व येऊन पडले होते गु जींवर. डॉ टरांनी

अ यंत व ासने कायभार सोप वला तर हे संबमण सुरळ तपणे पार पाडणे व संघिनमा यां या
िनधनाने बसले या ध

यातून साव न काय ूगितपथावर अमेसर करणे सोपे न हते. कारण

डॉ टरां या जीवनाची पा भूमी आ ण गु जीं या जीवनाची पा भूमी यांत फार अंतर होते. डॉ टरांचे
उभे जीवनचे सावजिनक व राजक य कायात गेले होते. यांचे चाहते व िमऽ संघाबाहे रह मोठया

ूमाणात होते. राजक य

ेऽात संघासंबंधी थोड फार असूया दसू लागली होती. ह संघटना आप या

तंऽाने चालली पा हजे अशी इ छा हं द ू वावाद पण स े या राजकारणात गुंतले या अनेकां या मनात

होतीच. गु जी तसे संघात नवीनच. यांचा पंड आ या मक. राजकारण वा सावजिनक काय
यां याशी यांचा फारसा संबध
ं ह कधी आला नाह . संघाबाहे र या

ेऽात ते अगद अपिरिचत. ते हा

संघाची पुढ ल यवःथा काय, यासंबंधी अनाहत
ू स लागार मंडळ नेमावे ह सूचना तर संघाचे

हतिचंतक हण वणा या अनेकांनी आमहपूवक केली. गु जींना संघातील ूमुख कायक यानी डवलावे

यासाठ कोण या मयादे पयत ूय झाले, याचा एक ू य
असत. डॉ टरां या अ यंत ःनेहातील एक ये
डॉ टरां या मृ यूब ल द:ु ख य

अनुभव मा. ौी. अ पाजी जोशी सांगत

हं द ू ववाद वक ल महाशय अ पांजींकडे आले.

क न संघा या भावी यवःथेचा वषय यांनी काढला. ते हणाले,

'अ पाजी, तु ह डॉ टरांचे उजवे हात. आता तु ह च संघाची धुरा खां ावर घेणे यो य. गु जींना हे काम

जमायचे नाह .'' अ पाजींनी जे उ र दले याव न अ पाजीं या अंत:करणाची वशालता तर दसून
येतेच, पण कशी ूकारची संघटना डॉ टरांनी बांधली होती यावरह उ कृ

ूकाश पडतो. अ पाजींनी

सांिगतले, ''मी जर डॉ टरांचा उजवा हात असेन तर गु जी हे यांचे दय आहे त. डॉ टरांनी केलेली
िनवड सवःवी यो य आहे . यासाठ माझा वचार यांनी घेतलेला होता.'' डॉ टरां या मृ युनंतर दहा
बार दवसांत ौीगु जींची िनयु

वादमःत बन व याचा असा जो ूय झाला, याची डाळ माऽ

अ जबात िशजली नाह . डॉ टरां या मृ यूचा तेरावा दवस जवळ आला व न या सरसंघचालकांचा
अिधकृ तपणे ूकट ःवीकार आवँयक वाटला, ते हा अकोला ( वदभ) येथे पाच संघचालकांची एक

बैठक झाली. व याचे ौी. अ पाजी जोशी, वदभाचे ौी. बापूसाहे ब सोहनी, नागपूरचे ौी. बाबासाहे ब

पा ये, महारा ाचे ौी. का. भा. िलमये आ ण अको याचे गोपाळराव िचतळे ह मंडळ बैठक त होती.
पिर ःथतीचा अंदाज घे यात आला. डॉ टरांनी जे ठर वलेले आहे ते ूमाण मानले पा हजे, असाच
ःवाभा वक िनंकष िनघाला. सवजण गु जीं या मागे एक दलाने एकवटले.
आ ण मग डॉ टरां या रे शीमबागेवर ल प वऽ समाधी या सा ीने तो न या
सरसंघचालकां या नावाची ूकट घोषणा कर याचा आ ण दवंगत सरसंघचालकांना ौ दांजली अपण
कर याचा ऐितहािसक कायबम पार पडला. नागपूर ूांताचे संघचालक व ये

पा ये यांचे न या सरसंघचालकां या िनयु

विध

ौी. बाबासाहे ब

ची घोषणा करणारे प हले भाषण झाले. संघातील

एकचालकानुवित वाची प दती आ ण द. २० जून रोजी डॉ टरांनी सांिगतलेली यवःथा यांची
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मा हती यांनी दली व शेवट ते हणाले, ''आप या आ सरसंघचालकां या अंितम इ छे नुसार
माननीय माधवरावजी गोळवलकर रा ीय ःवयंसेवक संघाचे सरसंघचालक झाले आहे त. आता ते
आपणा सवासाठ डॉ टर हे डगेवारां या जागी आहे त. आप या न या सरसंघचालकानां मी माझा

प हला ूणाम सम पत करतो.'' डॉ टरांचे वयोवृ द काका ौी. आबाजी हे डगेवार यांनी अितशय ूेरक व
भावपूण भाषणा या अंती सांिगतले, ''आपले डॉ टर आप याला सोडन
ू गेलेले नाह त. आज आपण

यांना माधवरावजी गोळवलकर यां या ःव पात पाहू शकतो. यांचा ू येक आदे श हा डॉ टरांचाच

आदे श आहे , असे मानून आपण यां या आदे शाचे पालन केले पा हजे.''

अथात नवे सरसंघचालक या ना याने ौीगु जींचेह भाषण झाले. हे भाषण गु जींचा
आ म व ास, नॆता आ ण डॉ टरांवर ल यांची सखोल ौ दा यांची आ ासक ूिचती दे उन गेले.
सरसंघचालक या ना याने यांचे हे प हलेच भाषण. दािय वाचा नॆपणे ःवीकार क न ते हणाले,
डॉ टरांसार या महापु षापुढे जो नतमःतक होऊ शकत नाह , तो जीवनात का हच क शकणार

नाह . यांची पूजा कर यात मला अितशय अिभमान वाटतो. गंधफुला दकांनी पूजा करणे हा तुलनेने
कमी ूतीचा माग. याची पूजा करतो या याूमाणे गुणसंप न बनणे ह च खर पूजा. 'िशवो भू वा
िशवं यजेत ्' ह आम या धमाची वशेषता आहे . डॉ टरांनी मोठ अवघड जबाबदार मा यावर टाकली

आहे . हे तर वबमा द याचे िसंहासन आहे . या िसंहासनावर गुरा याचे पोर बस वले तर ते यो य तोच
याय कर ल. आज या िसंहासनावर आ ढ हो याचा ूसंग मा यासार या सामा य य

आहे . पण डॉ टर मा यासार या य

वर आला

या त डनह
यो य तेच वदवतील. आप या थोर ने या या
ू

पु याईने मा या हातून उिचत गो ीच घडतील. आता आपण पिरपूण व ासाने आप या कायावर िच
एकाम करावे आ ण पूव यच िन ेने पण द ु पट उ साहाने काय वाढवावे.''
हा कोरडा उपदे श न हता. डॉ टरां या मृ यूनंतर सावजिनक ने यांचे जे शोकसंदेश आले,
संघा या ःवयंसवेकांची शोक आ ण िचंता य

करणार जी पऽे आली. या सवाना उ रे दे ताना

गु जींनी मनाचा अितशय खंबीरपणा दाख वला. यां या पऽांचा सूर हाच होता क , रडत बस यासाठ
वेळ नाह . डॉ टरांचे अपुरे काय पूण कर यासाठ द:ु ख िगळू न कामाला लागले पा हजे. संघा या

हतशऽूंचे मनसुबे ौीगु जी जाणून होते. हणून यांनी ३ जुलै याच भाषणात इशारा दे ऊन टाकला

क , ''मतभेदांत गडप होऊन जाणार लेचीपेची संघटना डॉ टरांनी आम या ःवाधीन केलेली नाह .
आमची संघटना हणजे एक अभे

क ला आहे . या क

या या िभंतीशी ट कर दे णारे च जायबंद

होतील.'' यानंतर द. २१ जुलै रोजी डॉ टरां या मािसक ौा द दनािनिम ह ौीगु जींचे ओजःवी
भाषण झाले. संघावर य

पूजक आ ण ूितगामी अस याचा आरोप करणारांना ठणकावून उ र या

भाषणात गु जींनी दे ऊन टाकले, ते हणाले, ''काह लोक संघावर य

पूजेचा आरोप करतात. या

आरोपाचे आ हाला द:ु ख नाह . पण डॉ टरां या प ात सगळे ःवयंसेवक पूव ूमाणे संघाचे काम

कर त आहे त. याव न हे िस द होत नाह काय, क डॉ टरांनी आ हाला अधंौ दा िशक वली नाह .

आम यावर जेवढया जोराने आघात होतील तेवढयाच जोराने रबर चडूमाणे
आ ह वर उसळ घेऊ.
ू
आमची श

अडथळयांना न जुमानता वाढतच राह ल आ ण एक दवस ती सा या रा ाला या

कर ल.''
असा हा रा ीय ःवयंसेवक संघा या आ सरसंघचालकां या महाूयाणाचा व यांचा वसा
ौीगु जींनी ःवीकार याचा अ याय. भारतातील कोण याह संघटने या इितहासात अगद अनोखा
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ठरणारा हा घटनाबम. या वेळ कागदोपऽी संघाची घटना न हती व संघा या न या सरसंघचालकांची
िनवड हो याची काह प दती ढ झालेली न हती. पण डॉ टर जे करतील ते यो य आ ण संघटने या
अंितम साफ याला पोषकच असेल हा ढ व ास होता. य

गत मह वाकां ा व अहं कार,

मतमतांतरे कंवा सामा यत: संघटने या ऐ याला सु ं ग लावणा या ह न ूवृ ी यांना अ जबात थारा
न दे णा या येयवाद कायक याची मजबूत फळ डॉ टरांनी केवळ पंधरा वषात उभी केली होती. याचे
वःमयजनक ू यंतर शांतपणे झाले या या संबमणाने सगळयांना आणून दले होते. अशी संघटना
वधमान आ ण ूभावशाली बन व याचे दािय व ौीगु जीवंर येऊन पडले होते. डॉ टरांची िनवड कती
यो य होती आ ण १९४० सालानंरत दे शातील ूवाह पिर ःथतीत संघाचे ता यो य दशेने ने याची
केवढ अंगभूत

मता ौीगु जीं या ठायी होती, हे तेहतीस वषा या यां या कायकालानेच बमाबमाने

िनणायकपणे िस द होऊन गेले. सरसंघचालक बनतेवेळ ौीगु जीं या ठायी काह ःवभावदोष
नसतील कंवा यावहािरक

या यां यातील व डॉ टरांतील अंतर कोण याच ूकारे जाणवले नसेल,

असे हणता यावयाचे नाह . पण गु जींची थोरवी यात आहे क , डॉ टरां या आदशाचे सतत िचंतन
यांनी केले. या आदशानु प ःवत:तील उणीवांचे पिरमाजन कर याचा जाणीवपूवक ूय केला.
उदाहरणादाखल असे हणता येईल क , ूारं भी गु जीं या वाग याबोल यात काह सा खडबड तपणा

होता. यां या जभेला काह शी धार होती. यां या श दात ूसंग वशेषी कठोरपणा यायचा. इतरांचे

दोष, अकाय मता कंवा कामातील मंदपणा सहन करणे यांना अवघड जाई. पण हळू हळू या जागी
वल ण मादव आले. श द अितमधूर बनले. अधूनमधून दसणार उमता लोप पावून ःनेहािता व
सोिशकता आली. ःवाथ यां या ठायी कधी न हताच.पण िन:ःवाथ पणाबरोबर सगळया
संघटनानुकूल गुणांचीह आवँयकता यांनी जाणली होती. डॉ टरांचा ःवत:चा ःवभावह मुळात उम
होता. पण संघकाय हे च जीवनकाय मान यावर यांनी अलौ कक मनोबलाने ःवत: या ःवभावात

संघटनेसाठ आवँयक असेलले सारे पिरवतन घडवून आणले. संघमय जीवनाचा चालताबोलता आदश
उभा केला. असेच पिरवतन ौीगु जीं या जीवनातह आप याला दसते. हळू हळू ौीगु जी हे
रा क याणासाठ सगळयांना यां या गुणदोषांसह सामावून घेणारा ःनेहाचा सागर बनले.
कायक याना अिधकारवाणीने सांगू शकले क , ''मी आहे तसा माझा अंगीकार करा' (टे क मी ऍज आय

ू काढले पा हजेत. आ ण समाजाला कवेत घे यासाठ आवँयक
ऍम ्) असे कोणी हणून ये दोष िनपटन

असणा या गुणांची मूस कायक याने बनले पा हजे. बोलणे, वागणे आ ण चालणे वेगळे असा ूकार
यांनी राहच
ू दला नाह .
डॉ टरांूमाणे त वां या बाबतीत गु जी कोणतीह तडजोड ःवीकार त नसत. आपले हे

हं दरा
आहे ह डॉ टरांची छातीठोक घोषणा. संघ वचारांचे व कायप दतीचे ते दय. याची जपणूक
ू

डॉ टरांनी अ यंत सावधपणे केली. न दबता आ ण न नमता. पुढे ौीगु जीं या कायकाळात या

ःवयंिस द स याचा राजक य ःवाथ, जातीय हतसंबंध, आबमक अरा ीयता, व े ष, असूया आ ण
भ गळ मानवतावाद यापायी अनेकांनी वपयास क न पा हला. याची ल रे ल ब व याचा ूय केला.

पण गु जींनी िनभयपणे दे शभर हं द ू रा ाचा उ -घोष केला. परम वैभवशाली रा उभारणीला पायाभूत
असले या या स याचे आ हानूद समथन ू येक यासपीठाव न केले. ढाथाने हं द ू नसले यांशी

बोलताना व यांचे समाधान करताना दे खील संघ वचारांचे सूऽ यांनी अबािधत राखले. व वध

काय ेऽांत गेले या ःवयंसेवकांची हं द ू रा ःव पातील ौ दा अतूट असली पा हजे व ती ूखर झाली
पा हज हा आमह यांनी सदै व धरला. एवढे च न हे तर ' हं द'ू जीवन वचार या या सव अंगोपांगासह
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ःप कर याची थोर कामिगर

यांनी समथपणे पार पाडली. काळाची गती आ ण आवँयकता यांचे

अवधान यांनी ठे वले. आ ण पिर ःथतीनुसार कधी आबमक तर कधी हळू वार भाषेत 'ःव' यांनी
ःप व पु केला. हे सारे यानात घेतले हणजे आगामी काळाची चाहल
ू लागनूच गु जींसारखा

अ या मूवण, भाषाूभू, व ान आ ण वयाने त ण वारस डॉ टरांनी िनवडला नसेल ना, असा
वचार मनाला ःपश क न जातो.
ौीगु जीं या असामा य वैचािरक व संघटना मक नेत ृ वाखाली संघाची वाटचाल १९४० या
जून म ह यात सु झाली. या वाटचालीचा मागोवा आता गु जींचे य

म व, संघकायाची ूगती व

दे शातील पिर ःथती यां या अनुषंगाने यावयाचा आहे .
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७. र रं जत फाळणी
डॉ टर हे डगेवार यांचा मृ यू झाला व कायभार ौीगु जींवर येऊन पडला, यावेळ भारता या
आ ण जगा याह इितहासातील एक दरपिरणामी
दशक सु झालेले होते. १९३९ साली दस
ू
ु या

महायु दाचा ूारं भ होऊन गेलेला होता आ ण यु दाचा ूारं भीचा हा काळ नाझी हक
ु ू मशहा ऍडॉ फ
हटलर या या चौफेर सरशीचा होता. ॄ टश साॆा यशाह वर ल हे जीवघेणे संकट हणजे

भारतासार या गुलामी या शृख
ं लात ब द झाले या दे शाला या शृख
ं ला तोडन
संधी,
ू फेक याची दलभ
ु
हे तर सहज कोणालाह कळ यासारखे होते. आयुंया या अखेर या काह म ह यांत डॉ टरां या

दे खील मनात पिर ःथतीचा लाभ कसा यावा या संबंधीचे वचार घोळत होते. संघाची श

दे श यापी

आ ण अमोघ कर याची उ कट तळमळ यांना लागून रा हली होती. दे शात मोठे वचारमंथन चालू
होते. इं लंड या अडचणींचा लाभ कशाूकारे यावा, यासंबंधी माऽ मतमतांतरे होती. गांधी, नेह ,

सुभाष या सगळयांचे वचार िनरिनराळे होते. इं लंडचे नाक दाब याची ह उ कृ

संधी आहे हे

सगळयांना मा य असले तर मागासंबंधी एकमत दसत न हते.सुभाषबाबूंनी या काळा डॉ टरांची भेट
घे याचा दोनदा ूय केला, हे ूिस दच आहे . डॉ टरां या ूकृ ितअःवाःथामुळे भेट माऽ ू य ात
होऊ शकली नाह . ह ददवाची
गो , अशा ूकार या पिर ःथतीचा िनणायक लाभ घे यासाठ जेवढ
ु
बलशाली व रा

यापी संघटना पा हजे तेवढ संघाजवळ नाह , याची जाण डॉ टरांना होती. न या

सरसंघचालकांनाह होती.
संघाचा ूसार यावेळ महारा ाबाहे र काह ूदे शांत झाला असला तर दे शा या फार मोठया
भागात अ ाप संघ वचार पोहोचला न हता, कायकत पाठ वता आले न हते आ ण संघशाखाह

अथातच उ या रा ह या न ह या. संघकाया या वःताराची डॉ टरांना जी वल ण तळमळ लागून

रा हली होती आ ण दखणाईत
अवःथेत राजगीरव न कायवाढ चा जो बालब द कायबम यांनी दला
ु
होता, याला आंतररा ीय पिर ःथतीचाह संदभ अवँय असावा. ते हा नवे सरसंघचालक ौीगु जी
यां यापुढे िनकड चे काम संघ वःताराचे व संघटने या ढ करणाचे होते. ॄ टश साॆा यस ेची
थोड फार वब

ी यावेळ संघाकडे वळलेली होती. यामुळे संघाचा गणवेश, कवायती वगैरेत बदल

करणे अपिरहाय झाले. पिर ःथतीचे नीट आकलन क न ौीगु जींनी काय वःताराला जोराने चालना
दली. शासनाने घालेलेले काया या बा ःव पावर ल िनबध पाळ याचे नाका न यांनी संघष

ओढवून घेतला नाह . िनबध िनरथक क न सोड याचे लविचक धोरण यांनी अंगीकारके. संघा या
आजवर या समते या गणवेशात आ ण आ ांत बदल झाला तो याच वेळ . खाक हाफपँट, पांढरा
सदरा, काळ टोपी आ ण साधा पदवेश यांनी ॄ टशांना आ ेपाह वाटले या जु या जामिन याची

जागा घेतली. पूव समतेकिरता इं मजी आ ा संघात वापर या जात याऐवजी संःकृ त आ ा आ या.
ःवयंसेवकां या रचनांचे गण, वा हनी, अिन कनी असे नवे नामरकण झाले. 'बँड' चा घोष झाला.
याला नवा सूर गवसला. एकूकारे समता आ ण संचलन या कायबमांचे 'भारतीयीकरण' या संधीचा
लाभ घेऊन गु जींनी क न टाकले. िनबध सरकार कागदावर रा हले आ ण संघकायावर याचा
कोणताह पिरणाम होऊ शकला नाह . गु जींनी कायभार ःवीकार यावर उ यापु या दोन म ह यांतच
यां या नेत ृ वाची ह प हली कसोट ॄ टश रा यक या या कृ पेने लागून गेली.
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सरसंघचालक ौीगु जींना अस या वरवर या अडचणींची िचंता वाटत न हती. यां या

ीने

मु य आ हान होते ते ितगतीने
कामाचा वःतार कर याचे. यासाठ दे शभर ूवास तर यांनी सु
ु

केलाच, पण एकटयाने हं डू न या या भागात काय कसे जणार? दै नं दन शाखा कशा चालणार?

िन य काय करणार माणसे ठक ठकाणी पाठ वणे व यां या ारे ःथािनक लोकांतून कायकत उभे
करणे आवँयक होते. हणून वचारपूवक कायवाढ ची योजना आख यात आली. या योजनेचा गाभा
होता मोठया ूमाणावर संघाचे 'ूचारक' दे शात सवऽ पाठ वणे हा. यापूव ह संघा या कामासाठ
कायकत बाहे र पडले होते. काय वःतार यांनी केला होता. पण हे कायकत कुठे व ाथ

हणून, कुठे

िश क हणून, तर कुठे अ य काह िनिम ाने गेलेले असत. ौी. बाबासाहे ब आपटे कंवा ौी. दादाराव
परमाथ या यासारखी मोजक माणसेच पूण वेळ काम करणार होती. आता जी योजना पुढे आली ती
केवळ संघकायाला पूण वेळ वाहन
ू घेतलेली माणसे पाठ व याची होती. त ण ःवयंसेवकां या
अंत:करणाला जाऊन िभडणार व साहस आ ण यागबु द यांना आवाहन करणार अ यंत

भावनो कट भाषणे ौीगु जींनी १९४१ या सुमारास ठक ठकाणी केली. फाव या वेळ क न होणारे हे
काम न हे , हे ःवयंसेवकां या मनावर बंब व याचा ूय ते जीवन ओतून कर त होते. १९४२ म ये
वषूितपेद या दवशी केले या भाषणातील यां या उ -गारांव न यांची यावेळची तळमळ

यानात ये यासारखी आहे . या ूसंगीचे यांचे आवाहन संघा या इितहासात मह वाचे अस याने

यां या भाषणातील काह भाग येथे उ -घृत करणे आवँयक वाटते. ौीगु जी हणाले :
''आज यासार या संकटपूण पिर ःथतीत आपण ज मलो हे आपले थोर स -भा य आहे .
संकटकाळ ह आपण एक पवणीच मानावयास पा हजे. रा ा या इितहासात शतका-शतकांतून येणारा
सुवणअवसर आज आप याकडे चालून येत आहे . यावेळ आपण झोपलेले राहू तर आप यासारखे

करं टेआपणच. जो संकटकाळ काह क न दाख वतो याचाच िचरकाल जगात गौरव होतो. हणून
उ हिसत आ ण िनभय होऊन संकटांना त ड ावे लागेल. आप या अंगी असलेली ौे गुणव ा दाखवून
दे याची ह संधी आहे .
पितत रा ाचे पुन

थान जाःतीत जाःत एकाच पढ त होउन जावयास पा हजे. पण आपली

अवःथा काय आहे ? १७ वष या पिरौमानंतरह आप या कामाचे ःव प आज अ यंत छोटे आहे .

अंगीकृ त काय पूण के या वना संघ राहणार नाह , कारण संघ स यवचनी आहे . जी ूित ा केली ती तो
पार पाडणारच. या कामी आमचे य
एक वषासाठ आपण आप या य

गत जीवन न होऊन गेले तर आ हाला याची िचंता नाह .
गत जीवनाचे सारे वचार बाजूस ठे वा. हे अिसधाराोत ःवीका न

एक वषासाठ सं यासी बना. ःवत: या बाबतीत जेवढे कठोर बनावे लागेल तेवढे बन यासाठ तयार
राहा. यावेळ धनदौलत कंवा घरदार यांची िचंता नको, आप याला आपला सारा वेळ, सारे ल , सार
श

संघा याच कामावर क ित करावयाची आहे . अ य सगळया य

गत गो ी वस न जा. यांना

बलकुल थार दे ऊ नका. या िनधाराने आप याला सवाना अपूव पिरौम ओतून काम कर यासाठ तयार
राहावे लागेल.''
सरसंघचालक ौीगु जींचे हे आवाहन ःवयंसेवकां या अंत:करणास जाऊन िभडले. याचवेळ
ौी. बाळासाहे ब दे वरस यांनीह संघाचे पूणवेळ ूचारक काढ यासाठ ूय ांची िशकःत केली. आता
नाह तर के हाच नाह , (नाऊ आर ने हर) ह

यांची घोषणा होती. पिरणामःव प ठक ठकाणी शेकडो

त ण कायकत आपला सगळा वेळ संघा या कायाला दे यासाठ पुढे आले. रा ासाठ

याग
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कर या या भावनेचा एक द य अ वंकार पाहावयास िमळाला. अनेकांनी नोक या, ववाह, आ े
यांचा मोह सोडन
ू काय ेऽात उड घेतली. क येकांनी सांराला, बायकोमुलांना ता पुरता रामराम

ठोकला व ते संघसेवेला सादर झाले. म य भारतात ूचारक हणून गेलेले ौी. भ याजी दाणी अशा

गृहःथांपैक च एक. १९४२ या जून म ह यापासून या ूचारकांची पाठवणी िनरिनराळया ूांतांत झाली
आ ण कामाने चांगलीच गती घेतली. याच सुमारास दे शात या घटना घडत हो या, यां याकडे
गु जींचे ल

होतेच. ॄ टश साॆा यावर ल संकट अितशय गडद झालेले होते. युरोपात जमनीने व

पूवकडे जपानने ॄटनला जबरदःत तडाखा हाणला होता. याच संकटमय पिर ःथतीत ॄ टश
सरकारने सर ःशॅ फोड ब स यांना भारतात पाठवले होते. भारताला अिधक ःवाय

ा दे याची योजना

यांनी राजक य ने यांपुढे ठे वली होती. ह योजना काँमेसला मा य झाली नाह आ ण दे शातील

वातावरण ःवातं यासाठ आंदोलन छे ड या या दशेने तापतच गेले. नेताची सुभाषचंि बोस यांनी
भारताबाहे र रं गून-िसंगापूर येथे ःवातं याचा पुकारा केला, आझाद हं द फौज उभी केली आ ण 'चलो
द ली' ह घोषणा दली. भारतात गांधीजींनी ॄ टशांना 'भारत छोडो' असा इशारा दला व या
मागणी या पूततेसाठ आंदोलनाचा प वऽा घेतला. ःवातं य-ूा ीसाठ करावया या िनणायक ूय ाचे
वारे यावेळ दे शात घ घावत होते.
पण अशा सुसंधीचा लाभ घे यासाठ जी काह कमान संघ टत ताकद लागते, ती रा
ःव पात असावी लागते. अशी श

यापी

दे शात कुठे होती? काँमेसने गांधीजीं या नेत ृ वाखाली आंदोलनाचा

पुकारा केला, पण कायबमाची यवहाय, योजनाब द आखणी माऽ कोठ याच ूकारे केली नाह .

दे शात वखुरले या या िभ न िभ न श

हो या यांना एका सुऽात गुफ
ं ू न रा ीय आंदोलनात

सहभागी क न घे याचाह ूय झाला नाह . असे हणतात क , द. ९ ऑगःट १९४२ रोजी
काँमेस या ने यांनी आंदोलनाचा वचार कर यासाठ एकऽ यावे एवढ च गांधीजींची क पना होती.
कमान सहा म ह यांचा अवधी आंदोलना या ू य

िस दतेसाठ दे याचे यां या मनात होते. पण

ॄ टश सरकारने तो अवसर गांधीजींना िमळू दला नाह . अ. भा. काँमेसचे ूमुख नेते मुंबईल एकऽ
येताच यांना अटक कर यात आली. तु गां या गजाआड बं दःत कर यात आले. सरकार या या

कृ यामुळे ू ु ध झाले या जनतेतून आंदोलनाचा ःवयंःफूत ःफोट झाला. पण नेते तु ं गात होते व
आंदोलनाला एकमुखी नेत ृ व न हते. ःफोट होतो, हादरा बसतो, या ःफोटाचे पडसाद अ पकाळ
वातावरणात उठतात आ ण मग भेसूर शांतता पसरते, तसाच ूक़ार या आंदोलनाचा झाला. या
आंदोलनात उड

यावी क घेऊ नये, यासंबंधीची साधकबाधक वचार यावेळ ौीगु जींनी केला होता

यात शंका नाह . संघाची अगद च अपुर श

, आंदोलकांची योजना वह नता व दशाशू यता,

आंदोलनातील एकसुऽीपणाचा अभाव आ ण ूद घ व िचवट रा

यापी संघषाची असंभवनीयता अशा

अनेक पैलूंचा वचार तर अपिरहायच होता. विधंणु संघटना केवळ भावनावेगात काह तर क न
उ

वःत होऊ दे णे दरू

ीचे ठरले नसते. संघ या ना याने आंदोलनात उड न घे याचा जो िनणय

यावेळ कर यात आला, याब ल दषणे
अनेकांनी दली आहे त. उपहासह केला आहे . पण गु जींनी
ु

संघटनेचे सवौे नेते या ना याने केलेला िनणय यो य अस याचेच आगामी घटनांनी दाखवून दले.
िशवाय, डॉ टरां याच धोरणाचे सूऽ पुढे चालवून य

श: आंदोलनात सहभागी हो यास मोकळ क

ठे व यात आली आ ण भूिमगत कायक याची आवँयकतेनुसार काळजी घे याचे दािय वह जागोजाग
संघातील जबाबदार लोकांनी उ म ूकारे पार पाडले. आंदोलनाचा संघाने तेजोभंग केला, पाय मागे
ओढले, सहानुभूती ठे वली नाह , असे कोठे घडले नाह . िचमूर ूकरणात आघाड वर असलेले व
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फाशीची िश ा ठोठाव यात आलेले बांितवीर संघा या ःवयंसेवकां याच पैक होते. या अनेक
भूिमगत कायक याना सुर

त राख यास संघा या कायक यानी साहा य केले यांत बांितिसंह नाना

पाट ल, कसन वीर, साने गु जी, अ णा असफअ ली, अ युतराव पटवधन इ याद आंदोलनाचे

अनेक अमणी समा व अस याचे सगळयांना ठाऊक आहे . ह मंडळ संघ- वचाराची न हती व १९४२
नंतर दे खील संघ वरोधकांतच यांची गणना होई. पण मतभेदांचा वचार यावेळ संघा या
कायक यानी िच ाला ःपशू दला नाह . संघटना मक श

वाढ वणे व यासाठ संघशाखांचे जाळे

सवऽ वणणे हे काय संघाला मह वाचे वाटले व यावरच सारे ल

क ित कर यात आले, यात माऽ

शंका नाह . पिर ःथतीचे मोजमाप क न फार जबाबदार ने िनणय विश

येयासाठ काम करणा या

संघासार या संघटने या ने यांना या या वेळ करावे लागतात. यां या दे शभ

ची ूखरता,

साहसाची व यागाची िस दता यासंबंधी शंका उप ःथत कर त राहणे अूःतुत आ ण िनरथक होय.
संघा या कायात अहोराऽ झटणारे हजारो युवक वलंत दे शभ

या भावनेने व पराका े या

यागबु द ने काम कर त होते. विश आंदोलनात संघाने उतरणे कंवा न उतरणे हा या या वेळ या
पिर ःथतीनुसार संघने यांनी करावया या िनणयाचा ू

आहे . संघाला लोकश

ची जागृती आ ण

अनुशासनब दता हवी ती रा ाचा गौरव वाढ व यासाठ च.
१९४२ या 'भारत छोडो' आंदोलनाचे वातावरण दे शात पस लागले यावेह अनेक संघ
ःवयंसेवकां या मनातह ू

िनमाण झाला होता क संघ या आंदोलनात उड घेणार का? या

चळवळ या वेळ संघाचे आजचे एक ये नेते आ ण थोर वचारवंत मा. द ोपंत ठगड हे केरळात

संघाचे काम कर त होते. यांना ू
ू

वचा न लोकांनी भंडावनू सोडले. ते हा ू य

ौीगु जींनाच हा

वचा न खुलासा करवून घे याचे यांनी ठर वले. ौीगु जीं या भेट ची द ोप ांनी सांिगतलेली

मा हती पुढ लूमाणे १९४२ साल या स टबर या शेवट मंगलोरहन
ू कायबम आटोपून गु जी मिासला जाणार

होते. १९४२ या आंदोलनामुळे ःवयंसेवकां या व ूचारकां याह मनात खळबळ माजली होती. अशा
आणीबाणी या वेळ संघ िन ंबय राहणार असेल तर आतापयत कमावले या श
काय? हा ू

चा उपयोग तर

सवा या मनात होता. या मंडळ ंनी मला मु ाम मंगलोरला पाठ वले होते व

ौीगु जींसमोर आपले वचार मांड याचे काम दले होते.
मी गु जींना हे वचार सांिगतले. गु जींनी पुढ लूमाणे उ रे दली.
१) संघाचे ूारं भापासून काह प ये पाळ याचे ठर वले आहे . यामुळेच डॉ टर स यामहात भाग

घे याकिरता िनघाले ते हा यांनी ःवयंसवेकांना आदे श दला क
िनयिमतपणे चालवावे. संघाला यांनी चळवळ या बाहे र ठे वले.

यांनी बाहे र राहन
ू संघ शाखेचे काम

२) तर पण आज या आणीबाणी या काळात आपण हे प य मोड याने ःवातं यूा ी जवळ येणार
असेल तर हे प य मोडायलाह हरकत नाह . कारण संघकाय व ह सव प ये येयाकिरताच आहे त व
ःवरा य हे आपले जवळचे लआय आहे .
३) काँमेसने ह चळवळ सु कर यापूव संघ कंवा इतर संघटनांना व ासात घेतले असते तर बरे
झाले असते. पण तसे यांनी केले नाह , परं तु यामुळे स याचे कारण नाह . ह चळवळ या
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ःवातं यासाठ आहे ते केवळ काँमेसवा यांना िमळणार आहे असे नाह . ते सवाचे ःवातं य आहे .
यामुळे या बाबतीत संःथागत अहं कार बाळग याचे कारण नाह .
४) परं तु काँमेस पुढा यांनी चळवळ चा आदे श दे यापूव ःवत: या

ीनेह जी तयार करावयाला

पा हजे होती ती केली नाह ह िचंतेची गो आहे . यामुळे अ ूपेअड अवःथेतच जनतेला
सरकारसमोर जावे लागले. कोणतीह सु य यव ःथत योजना न हती. बांती या काळात सव घटना
अगद पूव ठर याूमाणे होतात असे नाह . तर पण काह िन

त योजना असावी लागते व ित यात

बदल कर याची पाळ आली तर तसे कर याचा इिनिशए ट ह पुढा यां या हाती असावा लागतो. आज
तसा इिनिशए ट ह नेत ृ वा या हाती रा हला नाह . यामुळे पिर ःथती व चळवळ यांना जी कलाटणी
लोकां या ःवयंःफूत ने िमळे ल ितला मुरड घाल याची श

नेत ृ वात रा हली नाह . बांतीची चळवळ

इतक योजना वह न असणे आ मघातक आहे .
५) असे असले तर संघाने या ूसंगी चळवळ त उड

यावयाचे ठर व यामुळे येयूा ी होणार असेल

तर तसे कर यास हरकत असू नये. परं तु या बाबतीत बारकाईने िनिर ण के यानंतर मा या असे
यानात आले क , आपण पूण श
६) संघा या वतमान श

िनशी भाग घेऊनह

येया या जवळ पोहोचू शकणार नाह .

वषयी काह लोकां या मनात अितशयो

क पना आहे त. वशेषत: या

भागात संघाचे काम चांगले आहे , या भागतील लोकांना असे वाटते क दे शा या उरले या भागातह

संघकायाची ःथती िततक च चांगली असेल. परं तु तसे नाह . या चळवळ त यश यायचे असेल तर
आप या श

बरोबरच इतरह काह अनुकूल फॅ टसची आवँयकता आहे . जसे, सवसाधारण जनतेची

स बय सहानुभूती, पोिलस, सै य आ द मह वा या वभागात सरकार वषयी असंतोष इ या द. ू य
बयेची वेळ आली तर या बाबतीत संबंिधत लोकांची ूित बया काय राह ल हे सांगता येत नाह . तर
पण बांतीकिरता आवँयक असे सव फॅ टस आप याला अनुकूल राहतील असे गृह त ध नह माझा

असा अंदाज आहे क आपण सव श

पणाला लावून उठाव केला असता हा उठाव एका मया दत

भागातच यशःवी होऊ शकला असता. व ते

ेऽ हणजे बेळगाव ते ग दया. परं तु इतके क नह आपण

येया या जवळ जाऊ शकणार नाह . जर वर सांिगतले या फॅ टसची अनुकूलता व आपली श
पुरेशी आहे असे समजले तर अथात तसे कर यात काह धोका आहे . परं तु आजची ःथती इतक
ब टकल आहे क एक रा ीय श

या ना याने हा धोका प करायला हरकत वाटू नये हा धोका

प कर याने इ िस द होणार असेल तर तसे कर याकिरता मलाह हरकत वाटत नाह .
आपले ूभाव ेऽ बेळगाव ते ग दया न राहता काँमीर कंवा आसामसार या सरह वर या

ूदे शात रा हले असते, तर हा धोका प करायला मी तयार रा हलो असतो. कारण चळवळ चे
दे शा या एका टोकाला असेल तर आप या ूभावाखालील भाग मु

ेऽ

के यानंतर शऽू या सै यापासून

बचाव कर याकिरता आप या भागाला दे शा या इतर भागाशी जोडणार दळणवळणाची साधने
उ

वःत क न आपला भाग बराच काळपयत मु

ठे वता येतो. रे वे पुल पाडणे, रःते उडवणे वगैरे

गो ी यांत येतात. परं तु वःतु ःथती अशी आहे क आपले ूभाव ेऽ दे शा या म यभागी आहे . बांती

यशःवी झा यानंतर जो भाग ःवतंऽ होईल, या भागावर सव बाजूंनी सेना पाठ वणे शऽूला श य
होईल व अशा ःथतीत सरकारचे सै य आत घुसले तर सवसाधारण जनतेम ये यां या

अ यांचारांमुळे ड मॉरलायझेशन भीषण ूमाणात वाढे ल. इ छले या पिरणामांहू न अगद वपर त
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पिरणाम होईल. ःवतंऽ होणारा भाग सीमेवरचा असला हणजे एक बाजू तर िनधाःत असू शकते व
शऽूसेने या ूितकाराला पुंकळ वेळ िमळू शकतो.
या ःथतीत संघाने चळवळ त उतरणे यापासून लाभ होणार नह असे मला वाटते. एक संःथा
या ना याने आपण सुर

त असावे ह भावना मा या मनात नाह , परं तु रणनीतीचा वचार के यास

यावेळ उठाव के याने जनते या ड मॉरलायझेशनिशवाय काह ह पदरात पडणार नाह .
या बोल यात ौीगु जींनी यावेळ नुक याच ूचिलत झाले या ' जओ पॉिल ट स' या
संक पनेचा उ चार केला होता. या संक पनेचा अ यास मी करावा असा आमह क न मला काह
पुःतके सुच वली होती.
ौीगु जींनी हे सांिगतले याचा पूण अथ मी समजू शकलो नाह . यानंतर या काह वषानी

घडले या दोन घटनांमुळे यां या वचारांचा अ वयाथ यानात आला. १५ स टबर १९४७ या पूव च
िनझाम रा या या एका भागात क युिनःटांनी आपले ःवतंऽ रा य ःथापन केले होते. यांनी बाक
भागापासून आपला दळणवळणाचा संबंध तोडन
अस यामुळे
ू टाकला होता. िनझामाचे ूशासन दबल
ु
यां या सीिमत

ेऽात यांचे रा य अबािधतपणे काह म हने चालले होते. िनझामाचा पराभव

झा यानंतर सरदार पटे लांनी यां या (क युिनःटां या) ूभाव ेऽावर सव बाजूंनी सेना पाठवली व
यांचे रा य उडवून लावले. यामुळे क युिनःटां या पुढ ल योजनांना ध का बसला. आप या या

पराभवा वषयी बोलताना क युिनःट पुढार

हणत, "Because our's was an island surrounded

by ocean of capitalism" या उदाहरणाव न दे शा या म यभागी ःवतंऽ रा य ःथापन कर याने
पूण कायिस द होऊ शकत नाह हे ःप झाले.
असेच उदाहरण चीन या इितहासातह आहे . माओ से तुंगने आपले ःवतंऽ क युिनःट रा य
ःथापन केले ते चीन या म यभागी होते. चांग काई शेक यांची सेना तर अ यव ःथतच होत. तर पण
या सेनेने या क युिनःट रा यावर सव बाजूंनी ह ले चढवले व याव न दे शा या म यभागी ःवतंऽ

रा य ःथापन करणे रणनीती या

ीने अयो य आहे हे माओ या यानात आले. यामुळेच याने

जगा या इितहासातील, एक अभूतपुव, आठ हजार म हलांचा लाँग माच, आप या सव ूजाजनांसह
काढला. क युिनःट रिशया या सरह वर ल चेनान ूांतात आपले कि बन वले व तेथून चांग काई
शेक या व

द यु द चालु केले. चेनान ूांत अगद सरह वर अस यामुळे दळणवळणाची साधने

तोडणे श य झाले, िशवाय पाठ शी असले या क युिनःट रिशयाची मदतह सहजपणे ूा होत गेली.
या दो ह घटना १९४२ या नंतर या आहे त. केवळ बेळगाव ते ग दया हे ूभाव ेऽ
अस यामुळे व ते दे शा या म यभागी अस यामुळे याचे पिरणाम पुढे काय होऊ शकतील याचा
ौीगु जींनी घेतलेला अंदाज कती अचूक होता हे याव न दसते.
(येथे हे नमूद करणे अूासंिगक होणार नाह क , ूारं भापासून गु जींचा हा आमह असे क

रा िनमाणाचा वचार करणा या कायक यानी Geo-Politics हा वषय आमहपूवक वाचावा व या

ीने

ते 'हॅ िरं गटन' या लेखकाचा उ लेख कर त असत.)
१९४२ मधील आंदोलनासंबंधी आणखी एका गो ीचा उ लेख आवँयक ठरतो. ौीगु जीं या
अगद िनकटवत यांकडन
ू िमळालेली मा हती अशी क , ौीगु जींचा सरकार यंऽणेतील अनेकांशी

चांगला संपक होता व शासक य गोटात काय िशजते आहे , याची व सनीय मा हती यांना िमळत
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असे. यांना असे समजले होते क , 'भारत छोडो' आंदोलनाला अनुल ून काँमेस ने यांत काय वचार
होत आहे , याची अगद खडा न ् खडा मा हती िन य सरकारला िमळत असे. हे आंदोलन ताबडतोब

दडपून टाक याची कारवाई सरकार कर ल, असे ौीगु जींना सांग यात आले होते. काँमेस गोटातील

मा हती काँमेसचेच लोक सरकारला पुरवीत होते. ौीगु जींना जे कळले तसेच घडले. ९ ऑगःट या
आद या राऽीच काँमेसचे सव पुढार पकडले गेले. शासक य दडपशाह चा वरं वंटा फर लागला. फार

थोडया अवधीत नेत ृ व वह न व दशा वह न आंदोलन शांत होऊन गेले. काह दवस कुठे कुठे तुरळक
छोटे मोठे उिे क होत रा हले एवढे च.
१९४२ चे आंदोलन खळबळ िनमाण क न गेले. भारतीय जनते या तीो ःवातं याकां ेची नवी
जाण ॄ टश शासनाला दे ऊन गेले. पण आंदोलन थंडावलेले, नेते तु ं गात, समोर ू य पणे काह
कायबम नाह , अशा ःथतीत वैफ याची भावना लोकांत पसरली तर ते ःवाभा वकच हटले पा हजे.

िशवाय यावेळ हळू हळू यु दाचा रागरं गह बदलू लागला होता. दोःत रा ांचे पारडे जड होऊ लागले होते.

सुभाषबाबूंना आप या सेनेसह भारतात ूवेश करणे व द ली या रोखाने मुसंड मारणे अश य ठरले
होते. या पिर ःथतीत लोकांना उ सा हत कर यासाठ व अिधकािधक साम य संघा या मा यमाने
एकटव यासाठ ौीगु जीं या नेत ृ वाखाली संघाचा भगीरथ ूय चालु होता. याला ूितसादह
चांगला िमळत होता. १९४२ नंतर या काळात ूांतोूांती संघशाखांची वाढ झपाटयाने झाली. जागोजाग
नवे तोलामोलाचे कायकत ौीगु जींनी संघासाठ िमळ वले. सवऽ संघशाखा भरदार दसू लाग या. प.

बंगाल, आसाम, ओिरसा, तािमळनाडू असे काह अपवाद वगळता सवऽ आ ण वशेषत: उ र भारतात

संघाचे साम य जाणव याइतपत िनमाण झाले. पण याचवेळ ःवातं यूा ी या रा ीय उ

ाला फाटे

फुट याची ल णे दसू लागली.
१९४० सालापासुन मु ःलम लीगने भारतात हं द ू आ ण मुसलमान ह दोन वेगळे रा े

अस याचे ूितपादन क न मुसलमानांसाठ वेगळया पा कःतान नामक रा याची मागणी सु केली
होती. काँमेस ह हं दंच
ू ी संःथा आहे व दे शातील कोटयावधी मुसलमानां या वतीने बोल याचा ितला
मुळ च अिधकार नाह , अशी तडजोड पलीकडची भूिमका लीगचे नेते बँ. महं मद अली जीना यांनी

घेतली होती. १९४५ साली यु द संपले व दोःत रा ांचा वजय झाला तर ॄ टशांना हं दःथानावर
ल
ू
आपली स ा कायम ठे वणे अश यूाय वाटत होते. काँमेसचे नेते पा कःतान या मागणीला मुळ च
अनुकूल न हते. या मु यावर राजाजींसार या ूमुख ने याने काँमेसला राम राम ठोकला, तर
पा कःतान वरोधी भूिमका सोड याची काँमेसची तयार न हती. यु दा या समा ीनंतर काँमेस
ने यांची तु ं गातून मु ता झाली व ॄ टशांनी वाटाघाट चे सऽ पुढे सु केले. ॄ टशस ा, काँमेस
आ ण लीग हणजे हं द ू आ ण मुसलमान यांचे मतै य होत नस याने ःवातं याचे ह क भारतीय

जनतेला दे या या ू ाचा िनणय अवघड होऊन बसला. अथात यामागे ॄ टशांचीच भारताचे
वभाजन घडवुन आण याची द घसुऽी आ ण कु टल नीती होती.

रा ीय भ वत या या या ओढाताणीत ौीगु जींनी घेतलेली भूिमका अगद ःप आ ण
सडे तोड होती. मातृभूमी अखंड रा हली पा हजे. हा सौदे बाजीचा वषय होऊच शकत नाह , असे ौीगु जी
आप या भाषणात सांगत. १९४५-४६ या या काळात ौीगु जींची भाषणे ऐक यास येणा या लोकांची
सं या ूचंड ूमाणात वाढली होती. शाखांचे जाळे ह झपाटयाने उभे राहत होते. ूथम पा कःतान या
िनिमतीचा ू

थ टे वार उडवून लाव याची ूवृ ी बहते
ु क राजक य पुढा यांत होती. पण नंतर ॄ टश

४५

साॆा यस ा आ ण जा यंध मु ःलम लीग यांचे संगनमत होऊन फाळणीचे संकट खरोखरच
ओढवणार तर नाह ना, असा ू

दे शात गंभीरपणे वचारला जाऊ लागला होता.

या वेळपयत ौीगु जीं या ूेरणेने व मागदशनाने तसेच हजारो कायक या या जवापाड
ूय ांमुळे दे शात संघशाखा बहर या हो या. त ण वग फार मोठया सं येने संघात आला होता.
संघा या या ऐितहािसक ूगतीचे ौेय क येकजण दे शातील अ ःथर आ ण अशांत पिर ःथतीला
दे तात. काह थोडया ूमाणात ते खरे ह आहे असे मानता येईल. पण मग ू

असा पडतो क

बंगालम ये संघाचे काम पंजाबूमाणे का वाढले नाह ? सीमावत ूदे शात जाणवणारा तणाव वदभ
आ ण महारा या भागात मुळ च न हता. तेथे संघाला ूचंड ूितसाद का िमळाला? वःतु ःथती अशी
दसते क , भारताचे अखंड रा ःव प या या नैसिगक वैिश यांसह कायम राखून ःवातं यूा ीचे
उ

ूा क शकणार आ ण नंतरह दे शाला सुयो य मागावर ठे व यास समथ अशी सुसंघ टत श

या ना याने लोक संघाकडे पाहू लागले होते. मु ःलम दहशतवादाला िनणायक उ र रा ीय भावनेचे
जागरण व ूबल संघटन हे च असू शकते, अनुनय कंवा ता पुरती तडजोड यांतून काह सा य होऊ

शकत नाह , हे रा ीय हं द ू समाजा या मनावर बंब व यात ौीगु जीं या सुःप , सडे तोड आ ण

भावो कट ूितपादनाने अपूव यश संपादन केले होते. येयवाद आ ण ूय वाद यांचे वारे सवऽ िनमाण

झाले होते. पण अनेक वषा या कारावासातून मु

होऊन आता वाटाघाट ं या घोळात पडलेले, संघषाची

उमेद गमावलेले थकलेले राजक य नेते येनकेनूकारे ण स ासंबमण घडवून आण यास अधीर झालेले

होते. तर काँमेस अिधवेशनाने वभाजनाची क पनाच फेटाळू न लावली होती. दे शाचे अखंड व

राख यासाठ ूसंगी दे ह अपण कर याची आ ासक भाषा गांधीजींनी उ चारली होती. या श दांवर
लोकांचा व ास होता. यावर अ व ास दाख व याचे ौीगु जींना कंवा संघालाह काह कारण न हते.
हणून आप या दे श यापी भरार त यावेळ ौीगु जी सांगत होते क दहशतवाद, गुंडिगर ,
छोटे मोठे अ याचार, दं गली माज व याचा ूय यामुळे कोणी वचिलत होऊ नये. आ मसंर णाचा
अिधकार काय ानेच ू येकाला दलेला आहे . १९४६ साली नागपूर येथे वजयादशमी महो सवात
ौीगु जींनी जे भाषण केले, यात सभोवार या संघषमय पिर ःथतीचे पडसाद ःप पणे उमटले होते.
यांनी सांिगतले, 'ूितकार न कर याची भाषा पराबमी वृ ीची िनदशक आहे असे मला वाटत नाह .

आज या संघषमय काळात ूितकार न के याने काय दे शाचे भले होईल? मला तर संघष अिनवाय
दसतो. आपण भलेह ूितकार न करा, पण तेवढयामुळे आबमक ूवृ ीचे लोक आप या
कृ ंणकृ यापासून थोडे च परावृ होणार आहे त? िनमूटपणे बळ जाणारा बकरा आप याला बनावयाचे
नाह . आ मसंर ण हा ू येक य

चा आ ण समाजाचा नैसिगक अिधकार आहे . संर णाचे काम

सरकारचे आहे . ते हा कोणीह ूितकाराथ बोट उचलू नये, हा उपदे श अवैध आहे .''
या ूकार या ूेरणेचे पिरणाम हणून अ यांचारांना त ड दे याची मानिसक िस दता

समाजात वाढली होती. वभाजनवाद श

ह ॄ टशांची फूस लाभ यामुळे यावेळ इरे ला पटे या

हो या. इं लंडम ये युदधतील वजयानंतर स ेम ये बदल झालेला होता. भारताला ःवातं य ूदान
कर यास अनुकूल असलेला ॄ टश मजूर प

ौी. ऍटली यां या नेत ृ वाखाली स ेवर आला होता.

१९४६ मधील िनवडणुक ची घोषणा झाली होती. काँमेसने या िनवडणुका अखंड भारता या कैवाराने तर
मु ःलम लीगने पा कःतान िनिमती या ू नावर लढ व या. यावेळ मुसलमानांसाठ राखीव जागा
असत. या बहसं
ु य जागा मु ःलम लीगने जंक या. दे शभरातील मुसलमानांनी पा कःतान या

४६

मागणीला समथन दले. हं द ू मतदार एकजात काँमेस या मागे उभे रा हले. यात अपवाद केवळ वाय य
सरह ूांताचा. पा कःतानचे अितशय ूचंड समथन भारता या अगद अंतगत भागातील

मुसलमानांनी दे खील केले हे यानात घे यासारखे आहे . या ूदे शांचा पा कःतानात समावेश करावा

अशी लीगची मागणी होती यात उ र ूदे श, बहार, केरळ कंवा मिास यांचा समावेश न हता. परं तु
या ूदे शात मु ःलम मतदारांनी सरास लीगला पा ठं बा दला. ॄटनम ये स ा ढ असले या मजूर
सरकारने ःवातं यदानाचा कायबम ठर व यासाठ कॅ बनेट िमशन भारतात पाठवले. पण भारत अखंड
राखून ःवातं य दे याची कोणतीच योजना जनांना मा य होईना. किशासनात लीगने काँमेसची
अडवणूक मांडली. सरकारचीह इ छा भारताचा सगळा भूभाग एकसंघ ठे वून ःवातं याचे उदक
सोड याची न हतीच.
बॅ. जनांनी पा कःतान या िनिमतीसाठ दडपण वाढ व या या व फाळणी या वरोधकांना

घाबरवून सोड या या उ े शाने द. १६ ऑगःट १९४६ हा ू य

ूितकाराचा (डायरे ट ऍ शन) दवस

हणून घो षत केला. या दवशी दं गलीचा ड ब उसळवून दे यात आला. बंगालम ये कलक ा, डा का,
नौखाली, इ याद ठकाणी या ू य

कृ ती या िनिम ाने जे नृशस
ं ूकार घडले, यामुळे कोठे घबराट,

तर कोठे ू ोभ अशा ूित बया िनमाण झा या. बहारातील ू ोभ काँमेस या ने यांकडन
ू

बलूयोगाने दडपून टाक यात आला. मोठे खळबळ चे वातावरण िनमाण झाले आ ण यादवी व र पात
ओढवून घे यापे ा पा कःतान दे ऊन टाकावे आ ण कटकट तून सुटावे, असा वचार काँमेसमधील

पुढा यां या मनात बळावू लागला. मुसलमानांची बहसं
ू र ल आबमणे
ु या असेल या ूदे शात हं दंव
ूित दन वाढत गेली. सुदैवाने यावेळ पंजाब भागात संघाची श

िनिमती या योजने व

चांगली होती. ौीगु जी पा कःतान

द केवळ बोलतच न हते तर उपिवमःत भागात संचार क न लोकांना धीरह

दे त होते. या खळबळ या काळात पंजाब आ ण संध ूांतात यांनी वारं वार दौरे केले. या दौ यात
यां या सभा अितशय ूचंड होत. पा कःतान होऊ नये व हं दंन
ू ी घाब न आपआप या ठकाणाहन
ू

पळ काढू नये असा यांचा ूय होता. अ ाप पावेतो, गांधीजींनी वभाजनाला संमती दलेली न हती.
काँमेस ने यांना ौीगु जींचा स ला असा होता क , वभाजन मुळ स मा य क

नये. मु ःलम

गुंडिगर ला त ड दे यास हं द ू समथ आहे त. थोड कळ सोसावी लागेल. पण वभाजनाचे संकट न क

टाळता येईल. गांधीजी आपला श द बदलणार नाह त, ह अशा तर अग णत लोकां या मनात होती.
वभाजनाची ू य

घोषणा द. ३ जून १९४७ ला झाली. त पूव काह दवस पंजाबातील एका

भाषणात ौीगु जी हणाले होते, ''आ ह पा कःतानला जाणत नाह , पा कःतान आ हाला मा य

नाह . संघ टतपणे व आ म व ासपूवक संघष कर त आप याला आपआप या ठकाणी पाय रोवून उभे
रा हले पा हजे. जर आपण संघषाला िभऊन आप या मातृभूमीचा याग क तर या लोकांना
वभाजनाचे, आप या ूयतम मातृभूमी या व छे दनाचे काह च द:ु ख झाले नाह अशी आप याला

सवःवी लां छनाःपद न द इितहास कर ल. या लोकांनी आपले ूाण मातृभूमी आ ण उ जवल परं परा
यापे ा अिधक ूय मानले, असा आपला दल
ु कक होईल. आप या समाजात नेहमीसाठ एक

ूकारची मानिसक दबलता
घर क न बसेल. हणून ूाणपणाने ूितकार कर त अखेरपयत आपण
ु
आपआप या ःथानीच घ ट राह याचा ूय केला पा हजे.''

गु जींनी संघा या हजारो ःवयंसेवकांची ढाल क न सगळयांना सुर

ततेची भावना व हं मत

दे याचा जो ूय केला, याचा पिरणाम समाजाचे मनौधैय वाढ यात ज र झाला. पण मु ःलम
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लीग या हटवाद पणाने, गुंडिगर ने व अडवणुक ने संऽःत होऊन गेले या नेह - पटे लांना धीर धरवला
नाह . तलवार शी तलवार िभडे ल, अशी रणमद घोषणा करणारे सदरदारह हताश होऊन गेले. या
राजीकय िशंयो मांचा स ला गांधीजींनीह मानला व आभाळ कोसळले. लॉड वे हे ल आ ण लॉड

म डबॅटन यांनी 'फोडा व झोडा' नीतीचा अवलंब केला आ ण लीगला पाठ शी घालुन वभाजन
ःवीकार यासाठ काँमेस या पुढा यांवर दडपण आणले. ते दवस असे होते क , वभाजन
ःवीकार यास खं डत भारताला िमळणारे ःवातं य अगद

पथात आले होते. वभाजन नाकार यास

आणखी कती काळ संघष करावा लागेल, याचा भरवसा न हता. हं मत हारले या ने यांनी संघष
टाळू न वभाजनाचा पयाया ःवीकारला, ते हा गु जींना पराका ेचे द:ु ख झाले. वभाजन करतांना
लोकसं येची अदलाबदल करावी ह बॅ. जीनांची सूचना नेह ं नी फेटाळू न लावली. हं द ू लोक

पा कःतानात सुर

तपणे राहू शकतील असा आभास िनमाण कर यात आला. वभाजना या

घोषणेपूव च रावळ पंड , अमृतसर, लाहोर वगैरे ठकाणी माच म ह यात हं दंव
ू र ल अ याचारांनी उम

प धारण केलेले होते. पण हा आघात हं दंन
ू ी धैयाने सोसला आ ण उलट वला. संघा या नेत वाखाली

गावोगाव संर ण फळया उ या झा या हो या. जथे केवळ वीस वा तीन ट के हं द ू लोकवःती होती,
ितथेह तेजःवीपणा व पराबम ूकट झाला.

या सगळया धामधुमीतह पंजाब वभागात संग र व फगवाडा येथे जुलै १९४७ म ये
ठर याूमाणे संघ िश ावग सु झाले. ौीगु जी दो ह वगात गेले. पिर ःथतीची चचा यांनी केली.

समयोिचत मागदशन कायक याना केले. या दो ह िश बरांत िमळू न ३,७०० कायकत यावेळ एकऽ

आले होते. िश बर चालू असताना अ याचारां या आ ण संघषा या वाता येतच हो या. पण खरा ध का
दला लाहोरचा समावेश पा कःतानात कर याचे ठरले या वातने. या वातमागोमाग लाहोरात
अ याचारांचा ड ब उसळ या याह वाता आ या. ते हा लगेच िश बरांचा समारोप कर यात आला व
यो य मागदशनानंतर कायकत आपआप या ःथानी परत िनघाले. या कायक यापैक क येक जण
नंतर कोणा याच कधी

ीस पडले नाह त. आप या समाजा या र णासाठ

यांनी वीरमरण

प करले. या घोर संकटकाळात रा ीय ःवयंसेवक संघाचे ःवयंसेवक संर णाचे एकमेव आशाःथान
बनले होते, अशी ःतुितःतोऽे वभाजना या कालखंडावर लेखन करणा या अनेक मंथकारांनी गाियली
आहे त. या कामी आपला आ ण परका असा भेद ःवयंसेवकांनी केला नाह . काँमेस प ा या अनेक
ने यांनी संघा याच छऽाखाली सुर

तपणे भारतीय सीमा गाठली. हे जे अ -भुत पराबमपव घडले,

यासंबंधी तपशीलवार ववेचन ौीगु जींनी कधीह केले नाह . संघाकडे काह वशेष ौेय घे याचाह

ूय

यांनी केला नाह . तो सगळा इितहास आप याला अ ातच आहे . या सव उपिवमःत

ेऽांशी

ौीगु जी सतत संपक राखून होते. १५ ऑगःट १९४७ रोजी फाळणी अंमलात आली. यापूव

यांनी

िसंधचा तीन दवस (५ ते ८ ऑगःट) ूवास केला होता. पंजाबात ते फ न आले होते.पंजाबमधील
यावेळ या वल ण आंत कत, असुर
सव ज

त आ ण अ ःथर वातावरणात अमृतसरपासून अंबा यापयत

ांत ौीगु जींनी कसा ूवास केला असेल, याची क पनाच अंगावर शहारे आणणार आहे .

एकच उदाहरण इथे सांिगतले तर ःवत:चा जीवन धो यात घालून ते ठक ठकाणी कसे गेले, आप या
आप मःत बांधवां या भेट ची केवढ जबरदःत ओढ यां या दयात असली पा हजे, हे यानात येऊ
शकेल. हा ूवास यांनी पा यापावसाने उ

वःत झाले या रः यांव न व रे वे मागाव न केला. कधी

इं जनम ये बसावे लागले तर कधी मालगाड या गाड या सोबतीने प ला पार करावा लागला. एक
चेहडू नामक पूल ूवासा या मागात होता. ितथे पोहोच यावर पलीकडचा ूवास अश य अस याचे
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दसले. कारण नद ला पूर लोटलेला होता. पूल तुटला होता. रे वेचे ळ खाली ल बकळत होते.
पुलाखाली पुराचे पाणी खळाळत वाहत होते. पुलाजवळ येताच ौीगु जींसोबत असले या
कायक यापुढे ू िच ह उभे झाले. पुल ओलांड याचा धोका प क नये, असा सूर य

झाला. पण

णाचाह वचार न करता ौीगु जींनी ळावर पाय ठे वला व सरसर चालत यांनी पूल पाहता पाहता

पार केला. नाईलाजाने इतर कायक यानाह जवाचा धडा क न हे द य पार पाडावे लागले.
ौीगु जींना यास होता पुढे जाणयाचा. अडचणी जणू यां या खजगणतीतच न ह या. या ूवासीची
आठवण आली क अ ापह अंग शहराते, असे ौीगु जींचे ःवीय सहायक डॉ. आबाजी थ े एकदा
हणाले.
या ूवासानंतर ौीगु जी काँमीरातह जाऊन आले व मोठया आःथेने यांनी ौी. शंकराचाय
यांनी ःथापले या मं दरात जाऊन दशन घेतले. परत आ यावर पंतूधान पं. नेह ं ची भेट घेऊन
का ँमर भेट चा वृ ांत कथन केला. सरदार पटे लांनाह ते भेटले.
ःवयंसेवकांचे बिलदान हणजे समाजासाठ पार पाडलेले आवँयक कत य एवढ च

ौीगु जींची वनॆ भूिमका रा हली. संघा या ूेरणेने पंजाब िरलीफ किमट ःथापन झाली व ितने हं द ू
वःथा पतांची सव ूकारे िचंता वा हली, एवढे च मोघमपणे हणता येते. हे सगळे भीषण पव

आटोप यानंतर एकदा द लीत पऽकारांनी खोदन
ू खोदन
ू वचारले असता ौीगु जींनी उ र दले ते

फार बोलके वाटते. ''संघाने काय केले याची जा हरात आ हाला करावयाची नाह . कारण आप या

मातृभूमीची आ ण आप या बांधवांची जी सेवा केली ितची जा हरात ती काय करावयाची? पण जर या
सगळया घटना लोकांना सांिगत या तर सगळयां या रोमरोमांतून संघा या जयजयकारा वना अ य
वनी ऐकू यावयाचा नाह .'' हे ौीगु जींचे श द !
या कालखंडासंबंधी ौीगु जींनी १९६० साली इं दरू येथे झाले या संघ कायक या या अ खल

भारतीय िश बरात ओझरता उ लेख केलेला आढळतो. संघाचे िन य काय कती मह वाचे आहे व

तातपुर या समःया कंवा संघष यामुळे मनात चल बचल होणे कसे अिन आहे , या संदभात ौीगु जी
बोलत असता हा उ लेख आलेला आहे . यातील काह भाग उ -घृत के यास ौीगु जीं या वचारांची
दशा ःप होईल. ९ माच १९६० या या भाषणात ौीगु जी हणाले, दे शात वेळोवेळ िनमाण होणा या
पिर ःथतीमुळे मनात चल बचल होत असते. १९४२ म ये अशी चल बचल झाली होती. १९४२ म ये
अनेकां या मनात तीो आंदोलने होते. यावेळ ह संघाचे िन यकाय सु च होते. ू य पणे संघाने

काह ह करावयाचे नाह , असा संक प केला होता. परं तु संघा या ःवयंसेवकांचय मनात चल बचल
सु च होती. संघ अकम य लोकांची संःथा आहे , या या बोल यात काह ह अथ नाह , असे केवळ
बाहे रचे लोक हणत होते असे न हे तर आप याह अनेक ःवयंसेवकांनी हटले होते. ते खूप नाराज
झाले होते.
''यानंतर संपूण दे शात पु हा एकदा अ ःथर पिर ःथतीचा लोकांना अनुभव येऊ लागला.
मुसलमानांनी मारामा या आ ण दं गेधोपे सु क न दले होते. फाळणी या पूवरं गाची कृ ंणछाया पस

लागली होती. या पिर ःथतीचा खंबीरपणे सामना कर याचा वचार आप या लोकां या मनात आला व
पु हा ते काय वःतारास लागून गेले होते. परं तु खुप उशीर होऊन गेला होता. जे हा नाकात डात पाणी
जाऊ लागते ते हा पोहणे िशक याचा वचार मनात येऊन काय लाभ? आप या समाजाला काय झाले
आहे हे कळत नाह . तहान लाग यावरच वह र खणावयाची ह वाईट सवय कशी काय जडली कळत
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नाह . यावेळ लोक हणावयाला लागले क , संघटना असावयाला हवी होती. याचा पिरणाम असा
झाला क , पंजाबातील संघशाखांत पूर लोटला. मला आठवते क , मी यावेळ असे हणालो होतो क ,
माणसाला पंडु रोग झाला हणजे तो फुगतो. परं तु या या ःथूल शर राचा बोजा हे मृ युचे पूविच ह

असते. या या मुखावर ल गौरवण हा ववण असतो. अशा पु

दसणा या शर राकडन
ु मह काय होत

नाह . यावेळ ते तसे झालेह नाह . काह अ पसे काय झाले आ ण संकटाचा यथाश

ूितकारह

कर यात आला. या संकटा या कृ ंण ःव पाचा अनुभव आ यावर ःवयंसेवक आ ण कायकत यां या
अंत:करणात एक चल बचल िनमाण झाली.''
१९४७ साली झाले या फाळणी या संदभात अनेकांनी अनेक ूकारचे ू

नंतर या काळात

उप ःथत केले. मातृभूमीची अखंडता जर संघाला ूाणाहन
ू ूय होती तर सवःव ओतून दे शभर या

फाळणी व

द चळवळ चा उठाव संघाने का केला नाह , अशी पृ छा कर यात आली. या ू ाचे

अू य पणे उ र ौीगु जीं या इं दरू या वर ल भाषणात आहे च. अिधक ःप पणे सांगावयाचे तर असे
हणाले लागेल क , फाळणी टाळ याचा श य तेवढा ूय संघाने अवँय केला. काँमेसनेते व गांधीजी

यांनी फाळणी मा य क न दे शा या वतीने ॄ टश सरकार व मु ःलम लीग यां याबरोबर करार केला
नसता, तर समाजाला बरोबर घेऊन संघ यशःवीपणे झुंजू शकला असता. पण फाळणी सरकार

पातळ वर ःवीकारली गेली. ॄ टशांची हमी फाळणीला होती. पा कःतानी लंकर हं दंव
ू र तुटू न पडले

असते. भारत सरकारनेह पाशवी बळ वाप न चळवळ दडपलीच असती, फाळणी वरोधी लढा हणजे
दे शात यादवी यु द व रा ीय श

चे ख चीकरण आ ण पर यांना न या आबमक साहसासाठ

िनमंऽण असे िचऽ दसू लागले ते हा हं दची
ू हानी श य तेवढ टाळ यापलीकडे कर यासारखे काह

रा हलेच न हते. फाळणी या वेदनेपे ा राजक य ःवातं य िमळा याचा आनंद काँमेसला अिधक झाला,
हे तर पंधरा ऑगःट या धडाकेबाज सोहळयाने दाखवूनच दले. या िशखरनीतीला िनयं ऽत क
शकणार ूखर मातृभ

यथा होती. अशी लोकश

लोकश

पिरप व झालीच न हती. ह च सरसंघचालक ौीगु जींची मोठ

संघा या िन य कायातूनच आ ण येयवादातूनच आज ना उ ा साकार

कर याची तळमळ यांना लागून रा हली होती. फाळणीसंबंधी बोलतांना यांचे हे भाव वारं वार य
होत. फाळणी ह वःतु ःथती बनली, पण ौीगु जींनी ती 'अंतीम' कधीच मानली नाह . अखंड
मातृभूमी हे च यांचे सदै व उपाःय दै वत होते, मातृभूमीची भंगलेली मूत पु हा अखंड कर याचे ःव न
ू येक दे शभ ाने दयात वाग वले पा हजे, अशी यांची धारणा होती.
रा ीय ःवयंसेवक संघाची श

१९४७ पयत बर च वाढलेली असतानाह संघाने फाळणीला

ूितकार का केला नाह , केवळ पळणा या हं दंच
ू े र ण व वःथा पतांची सेवा यावरच संघाने समाधान
का मानले, असा ू

एकदा संघाचे द

णांचल ूचारक ौी. यादवराव जोशी यांना वचार यात आला.

या ू ां या उ रात ौी. यादवरावांनी मा य केले क ौीगु जीं या मनात नेमके काय होते हे यांनाच
ठाऊक. पण त कालीन ये कायकत (मा. बाळासाहे ब दे वरस, भाऊराव दे वरस, माधवराव मुळे,
वसंतराव ओक, इ याद ) आ ण ौीगु जी यां यात फाळणीला ूितकार कर या या वषयावर काह ह
चचा झाली नाह एवढे खरे . पण यावेळ या पिर ःथतीचे जे िनिर ण आ ण आकलन ौीगु जींनी
आ ण ूमुख कायक यानी केले असेल, याव न ूितकाररचे रणिशंग न फुंकता हं द ू समाज व हं द ू

रा यां या भ यासाठ जे काय करता येईल तेवढे कर त राहणे हा एकच पयाय संघापुढे मोकळा होता,
असे वाटते. यावेळ या पिर ःथतीचे पुढ ल पैलू ौी. यादवरावांनी पुढे मांडले.
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१) वभाजन थांब व या या

ीने संघाची श

, लोकांतील जागृती व संघटना अ यंत अपुर होती.

२) संघ ह वभाजन वरोधी लोकमत दे शभर यापक ूमाणावर जागृत करणार एकमेव श

यावेळ

होती. आ ण ॄ टशांनी १९४८ साली वभाजन आ ण स ांतर कर याची योजना जर बदलली नसती तर
वभाजन कदािचत होऊच शकले नसते. काँमेस या पुढा यांनी सहा म हने दम धरला असता तर
वभाजन अळू शकले असते. पण ूारं भी वभाजनाला आवेशपूण वरोध करणारे नेह , पटे ल आ द

पुढार व शेवट खु गांधीजीह वभाजन मा य कर यास तयार झाले. तर ह वभाजन वरोधी ूचार
ौीगु जींनी चाल वलाच होता. काँमेस व संघ यांची श

एक ऽत झाली असती तर िचऽ एकदम

बदललेले दसले असते. ददवाने
, संघाला आपला राजक य ूितःपध मानून याची श
ु

ख ची

कर याचेच धोरण काँमेसने अवलं बले.

३) सगळया संघ वरोधी श
रा वाद श
हौता

ंना वाटत होते क संघ फाळणी वरोधात बंडाचा बावटा उभार ल व ह ूखर

न कर याची संधी आप याला लाभेल. जर ूितकार केला असता तर यादवी आ ण

य याखेर ज काह ह पदरात पडले नसते. काँमेसचा ूचार असा होता क शेकडो वषानंतर खं डत

ःव पात का होईना, ःवातं य ूा होत आहे . िशवाय, फाळणी झाली तर ती कायमची थोड च

टकणार? ह ता पुरती गो आहे व पु हा दे श एक होईल, ते हा आज फाळणीला वरोध करणारे
पयायाने ःवातं यूा ीलाच वरोध करणारे आहे त. संघाने ूितकार केलाच असता तर संघ ःवातं याचा
वरोधक ठ वन याला नेःतनाबूत कर याचा ूय सरकारने व काँमेसवर व ास ठे वणा या
लोकांनाह हर र ने केला असता. ःवातं यूा ीचे आकषण फार मोठे होते. संघाचा वरोध ःवातं याला
नाह तर वभाजनाला आहे हा आवाज फार

ीण ठरला असता. संघ हा हं दरू ा ा या वचाराचा अंितम

वजय इ छणारा व यासाठ काम करणार आहे . फाळणी ःवीकारणारांचे पतळ उघडे पाड याची

कामिगर संघाला चालू ठे वता येणे आवँयक होते. ू य

स बय वरोध करता आला नाह , तर

फाळणी वरोधी भूिमका पु कर याचा ूयास ौीगु जींनी अ वरतपणे चालूच ठे वला होता. संघटना
शाबूत राखणे व ितची श

वाढ वणे हाच माग ौीगु जींना रा हता या

ीने ःवीकारह हं द-ू हं दतील
ू

उम कलहाचा ूसंगह यामुळे टळला. फाळणीची वेदना माऽ हावयाची ती झालीच. यावेळ फाळणी
रोख यासाठ काह करता आले नाह , हे श य दे खील कायमचे राहणारच आहे .

४) फाळणी या काळात व नंतरह संघाचा ूभाव एकसारखा वाढतच होता. ौीगु जीं या कायबमांना
लोकांची अलोट गद लोटतच होती. काँमेस या मुःलीम अनुनयवादा व

द जनमत संघ टत होत होते.

हं द ू व वचाराला अनुकूलता झपाटयाने वाढत होते. हे िचऽ एकदम बदलले ते महा माजीं या

झाले या अ यंत ददवी
आ ण अक पत ह येमुळे !
ु

ौी. यादवरावजींचे हे व लेषण मु ामच थोडे वःताराने येथे दले आहे . याव न फाळणी
संदभातील संघा या हणजेच ौीगु जीं या धोरणाचा साधकबाधक वचार कोणालाह करता येईल.
संघासार या संघटने या ने याला शांतपणे व दे शा या हतावर ल
लागतात. सवानाच ते या या वेळ आवडतील असे नाह .

ठे वून दरू

ीने काह िनणय करावे

याच संदभात ौी. द ोपंत ठगड यांचा अिभूाय असा : ''फाळणी या वेळ संघाने ूकट वरोध
करायाला हवा होता, असे काह रोमॅ टक मंडळ ंना वाटत होते. यांना त कालीन पिर ःथतीची पूण

जाणीव न हती. फाळणीला वरोध हे श द उ चरताना यां या मनात असे ँय असे क , याूमाणे

पािनपत या तृतीय यु दा या वेळ एक कडे अहमदशहा अ दालीची सेना व दसर
ु कडे भाऊसाहे ब
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पेश यांचे सै य परःपर वरोधात उभे होते. याचूमाणे फाळणीला वरोध हणजे एक कडे बॅ. जनांची
मुसलमान सेना व दसर
ु कडे गोळवलकरांची हं द ू सेना असे ँय िनमाण होइल व यावेळ संघ जर

िन ंबय रा हला तर याचा अथ एवढाच घेता येईल क बॅ. जनां या फौजेशी लढ या या बाबतीत

गोळवलकरांनी कचखाऊ धोरण ःवीकारले.
क

हे मानिसक ँय या रोमॅ टक लोकां या मनात होते ते ह वःतु ःथती यानात घेत न हते

यावेळ दे शात पं. जवाहरलाल नेह ं चे अंतिरम सरकार होते, दे शाची सेना, पोलीस आ द श

या

अंतिरम सरकार या हाती हो या व संघाने वरोध कर याचा िन य केला असता तर, संघाची सेना व
बॅ. जनांची सेना यांची गाठभेट कुठे ह झाली नसती. वरोध करणा यांना दडपून टाक याकिरता पं.
नेह ं या नेत ृ वाखाली भारताची सेना पुढे आली असती व ँय असे उप ःथत झाले असते क एक कडे
भारतीय सेना व दसर
ु कडे संघाचे लोक, बॅ. जनां या सेनेची त डभेट सु दा झाली नसती.
रामज मभूमी या लढयात व

हं द ू पिरषदे या कायक याची सै यद शहाबु न या कायक याशी

लढाई झाली नाह . शहाबु नचे लोक संघषा या ःथानावर उप ःथतह न हते. लढाई झाली ती
मुलायमिसंह यादव या पोिलसदलाशी. या लढाईत दो ह कडे हं दच
ू होते.''

फाळणीची योजना अमलात आली. ने यांवर वसंबून असले या ल ावधी लोकांना अन वत
अ याचार सोसावे लागले. िचतोड या जोहाराला फके पाडणारे बिलदान घडले. ज मभूमीचा याग
ल ावधींना करावा लागला. यांचे आबंदन दय वदारक होते. यांना दे ता येईल तेवढा स बय दलासा
संघाने दला. ौीगु जी हणजे हं द ू समाजाचे तारणहार अशी ौ दा यापक ःव पात िनमाण झाली,

पण याचवेळ िनयती घटनाचब काह वेगळयाच दशेने फरवू लागली होती.

या घटनांकडे वळ यापूव भारत सरकार ारे ौीगु जींनी करवून घेते या एका मह वा या
कामासांबंधी थोडे सांगणे आवँयक आहे . कारण फाळणीनंतर िसंधम ये उ -भवले या अशांत

पिर ःथतीशी संबंिधत असे या कामाचे ःव प आहे . सामा यत: ऑगःट म ह यात िसंधम ये वशेष
गडबड झाली नाह . पण स टबर म ह यात भारतातील मुसलमानांचे ल ढे पंजाबात आ ण िसंधम ये
आले. भारतात मुसलमानांवर भयानक अ याचार होत अस या या अितरं जत कहा या यांनी ूसृत
के या. पिरणामत: स टबर म ह यात मुसलमानांनी हं दवर
ू अ याचार कर यास ूारं भ केला.
याच दं गली या काळात द. १० स टबर रोजी कराची या िशकारपूर कॉलनीत एक बॉ बःफोट
झाला. हे िनिम क न पा कःतान शासनाने हं द ू या धरकपड चे सऽ सु केले. याच वेळ

हणजे द.

१२ स टबर द ली या भंगी कॉलनीत महा मा गांधी यां याशी ौीगुरुजींची भेट झाली होती.

ःवयंसेवकां या मेळा यात गांधीजींचे भाषणह झाले होते. बॉ बःफोट आ ण ह गांधी - गु जी भेट या
दो ह घटनांचे भडक आ ण िचथावणीखोर वृ कराची या 'डॉन' या वृ पऽाने मोठमोठे मथळे दे ऊन

एकऽ छापले होते. ''कराचीत बॉ बःफोट : पा कःतान न कर याचा भारताचा ूय '' आ ण ''महा मा
गांधींचे संघा या ःवयंसेवकांना मागदशन : जर पा कःतान आपले हे च धोरण कायम ठे वील तर भारतपाक संघष होईल.'' असे मथळे या बात यांना 'डॉन' ने दले होते.
बॉ बःफोटानंतर ऍड. खानचंद गोपालदासजी आ ण अ य १९ संघ ःवयंसेवक यांना अटक
कर यात आली. या संघ कायक याची मु ता कशी घडवुन आणावयाची हा ू

उप ःथत झाला. भारत

सरकार व पा कःतान सरकार यां यातील सामंजःयानेच ःवयंसेवकांची मु ा श य आहे आ ण बगर
शासक य पातळ वर काह ह करणे श य नाह हे उघड होते. ौीगु जींनी भारत सरकाररातील मंऽी
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आ ण अिधकार यां याशी संपक साधून जो स ला दला यामुळे अखेर ह अवघड कामिगर
यशःवीपणे तड ला जाऊ शकली. सरदार पटे ल हे गृहमंऽी होते. आ ण गृहमंऽा यातील काह ूमुख
अिधकाराह ौीगु जींसंबंधी स -भावना ठे वणारे होते. कारण हं द ू वःथा पतांताना संघ कायक याऐनी

केवढया शथ ने सुख प भारतात आणले, हे यांना ठाऊक होते. भारतात आले या वःथा पतांची जी
व वध ूकारे सेवा संघाने केली, ितचीह कृ त

जाण यांना होती. दोन सरकारे एकमेकां या दे शांतील

राजक य कै ांची अदलाबदल (exchange of political prisoners) क शकतात. या ूथे या आधारे ,
पा कःतानातील हं द ू कैद आ ण भारतातील मुसलमान कैद यांची अदलाबदल घडवून आण याची

योजना ौीगु जींनी सुच वली आ ण ती गृहमंऽा याने मा य केली. अदलाबदलीचा दवस ठरला आ ण
फरोजपूर हे अदलाबदलीचे ःथानह ठरले.
असे वाटले होते क , बॅ. खानचंद गोपालदासजी यां यासह इतर १९ जणांनाह फरोजपुर येथे

आण यात आले असेल. पण वाता िमळाली क , केवळ बॅ. खानचंद यांनाच आण यात आले आहे .

कारण यावेळ ौी. कुरे शी नामक एकच पा कःतानी कैद भारत सरकारकडे होता. एका या बद यात
एकालाच सोड याचे पाक सरकारने ठर वले होते. फाळणी या काळात हा कुरे शी मोठा कु व यात झाला
होता आ ण याची सुटका हावी अशी पा कःतान शासनाची फार इ छा होती. फरोजपूरला
ौीगु जींनी ःवत: मु

बं ां या ःवागतासाठ जावे अशी योजना संघा या कायक यानी केली होती.

इतर अनेक ःवयंसेवकह ितथे जाणार होते. मोठा भ य कायबम हावयाचा होता.
पण ऐनवेळ पेच उभा रा हला. एकदा का कुरे शी या बद यात खानचंदजींची मु ता भारत
सरकारने ःवीकारली क उरले या १९ जणांची मु ता ूाय: अश य ठरे ल. याची जाणीव ौीगु जींना

होती. हणून कुरे शी या बद यात खानचंदजींबरोबर इतर १९ जणांची मु ताह पाकने केली पा हजे

असा आदे श भारत सरकार या गृहमंऽा याकडन
ु ये याची िनकड होती. हाताशी वेळ अ यंत थोडा होता.
ौीगु जी अ यंत यिथत झाले होते. ःवागतासाठ आले या ःवयंसेवकांत ौी. लालकृ ंण अडवाणी

हे ह होते. िनराशेने सवाची मने मासली होती. पण ौीगु जीं या मनाला िनराशेने ःपशह केलेला
दसला नाह . ते एकदम हणाले, ''आ ह सारे काह क शकतो.'' आ ण डॉ. आबाजी थ े यां याकडे
वळू न सांिगतले, ''आबा, काकासाहे ब गाडगीळांना फोन लाव. मी यां याशी बोलतो.''
यावेळ पंजाबात रा पतींची राजवट होती. ौी. िभडे नामक चीफ सेबेटर होते. सरदार पटे ल

कुठे तर गे यामुळे काकासाहे ब गाडगीळ ता पुरते गृहमंऽीपद सांभाळत होते. ौीगु जी काकासाहे बांशी
बोलले. यानंतर लगेच पाक शासनाला संदेश गेला क कुरे शी या बद यात खानचंदजींसह सव वीसह
जणाचीं मु ता झाली तर कै ांची अदलाबदल होईल. अ यथा होणार नाह . या दवसापुरता
अदलाबदलीचा कायबम ःथिगत झाला. पण भारत सरकार या कडक धोरणाचा यो य पिरणाम
झालाच. कुरे शी या मु तेची पाक शासनाला उ कट इ छा होती. ते हा भारतसरकार या मागणीनुसार
सव २० जणांना मु

क न कुरे शीची मु ता घडवुन आण याचे अखेर पाक शासनाने मा य केले. या

घालमेलीत सुमारे एक म हना गेला. पण बॅ. खानजंदजींस हत सारे ःवयंसेवक बंधू सुख प भारतात
परतले. यांचे ूचंड ःवागत कर यात आले.
भारत सरकारचे सहकाय संपादन क न या ूकरणात ौीगु जींनी फार मह वाची भूिमका पार
पाडली. सरदार पटे ल, काकासाहे ब गाडगीळ आ ण ौी. िभडे यां याशी ौीगु जींचा य

गत

ःनेहसंबंध, ःवयंसेवकांचय मु तेची यांची वल ण तळमळ, यो य वेळ कडक धोरण
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ःवीकार याचा यांचा स ला व काम सफल होईलच हा यांचा संपूण व ास आ द गुणांचे दशन या
िनिम ाने घडले. ौी. लालकृ ंण आडवाणी तर हणाले क , ''ौीगु जीं या योजकतेचा व िनधाराचा
आलेला हा अनुभव मनावर वल ण पिरणाम करणारा आ ण कधी न वसरता ये याजोगा ठरला.''
िसंध या संबंधातच ौी. लालकृ ंण अडवाणी यांनी सांिगतलेली एक ूसंग उ लेखनीय आहे .
फाळणीपूव द. ५ ते ८ ऑगःट ौीगुरजींचा िसंध ूांतात ूवास केला होता, हे यापूव सांिगतलेच आहे .
या ूवासा या वेळ काँमेसचे अ य

आचाय कृ पलानी हे ह योगायोगाने कराचीत होते. कराचीचे

संघचालक ऍड. खानचंद गोपालदासजी यांची आचाय कृ पलानी यां याशी चांगली मैऽी होती.
ौीगु जींची इ छा अस यास कृ पलानींशी यांची भेट सहज घडवून आणता ये यासारखी आहे अशी
सूचना यांनी केली. ौीगु जींची या सूचनेवर ल ूित बया अ यंत ितखट होती. ते हणाले,

''आचायाना सांगा क िसंध तर तु ह पा कःतानला दे ऊन टाकलाच आहे . आता भेटू न काय करावयाचे
!'' हे बोलत असताना यां या अंत:करणाची यथा आ ण काँमेस पुढा यांनी वभाजन

ःवीकार याब लचा

ोभ ू येक श दातून ूित बं बत होत होता. यां याशी आणखी काह बोल याचे

धैय कोणाला झाले नाह व अथातच भेटह घडन
ू आली नाह !
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८. गांधीह येनंतरची वावटळ
समाजाचे सहकाय संपादन क न वःथा पत बांधवांची सेवा रा ीय ःवयंसेवक संघाचे
कायकत मोठया जवाभावाने कर त होते. यासाठ ौीगु जींनी लकडा ला वला होता. कायक याना ते
ूेरणा दे त होते व ूकट िनवेदना ारे यांनी समाजाला साहा याचे आवाहन केले होते. 'पंजाब िरलीफ
किमट ' व 'वाःतुहारा सहायता सिमती' (बंगाल) यां या ारे शेकडो िश बरे चाल व यात येत होती.
दशसहॐावधी बांधवांना यात आसरा लाभत होता. ौीगु जीं या उ ुंग य

म वाचा एक

अन यसाधारण पैलू या खळबळ या आ ण तणावपूण वातावरणात दे शाने पा हला. यां या
अंत:करणा या वशालतेचे मोठे दय दशन रा ाला घडले. ूित बया मक वकारांना रे सभरह थारा न
दे ता भ वंयकालीन इितहासा या िनरामय घडणीसाठ केवढ वधायक ःनेहमयता यांनी संपा दली
यांनी

होती, याच ू यय फाळणीनंतर या चारपाच म ह यांतील यां या हालचालींनी आ ण व
आणून दला.

यां या एकाच भाषणाचा वानगीदाखल उ लेख येथे केला तर पुरेसा होईल. तो दवस होता

मकर संबमणाचा. १४ जानेवार १९४८. ौीगु जी मुंबईला होते. मुंबई शाखेने आयो जत कले या

उ सवात ते बोलले. खं डत भारताचे राजक य ःवातं य आ ण स ांतर यांचे जे नवे पव दे शात सु झाले
होते, यातील संघा या भूिमकेचे ःव पच जणू ते यावेळ वशद कर त होते. या यां या भाषणाला
चारपाच म ह यांतील अनुभवाची पा भूमी अथात होतीच. यांना दसत होते क वःथा पतांत

ोभ

आहे . भीषण र पातामुळे घाब न गेले या स ाधा यांत व स ाधार प ात दं गलीसाठ संघाला
जबाबदार धर याची ूवृ ी वाढत आहे . संघासंबंधी असूयेची भावना आहे . खु पंतूधान पं डत
नेह ं या मनात संघासंबंधी सहानुभूती नाह , हे तर यांनी यां याबरे बर झाले या ू य

भेट तच

अनुभवले होते. संघाचे बळ ख ची केले पा हजे असा वचार स ा ढ प ात मूळ ध लागला होता.
काँमेस, मु ःलम समाज व क युिनःट यांची संघ वरोधी आघाड अपूचारा या मो हमेसाठ
सरसावली होती. हे सारे जाणून ौीगु जींनी मुंबई या भाषणात ःनेहमयता, रा क याणासाठ
सहकाय,

माशीलता आ ण िनवरता यांचा आ ासक सूर आळ वला.

ौीगु जी हणाले, ''शांत िच ाने वचार के यानंतर आप या यानात येईल क , मनुंया या
जीवनात अनेक ूकारचे ूयोग होत असतात. यात सफलतेचे आ ण वफलतेचे, सुखाचे आ ण

द:ु खाचे, वजयाचे आ ण पराभवाचे ूसंग येणे ःवाभा वक आहे . ूयोगाचे यशापयश िस द हो यास
काह कालावधी दलाच पा हजे. अ यथा ूयोग करणारांवार अ याय होईल. जे घडते आहे ते उिचत

असो क अनुिचत असो, आपण ू ु ध होता कामा नये. समःयां या मुळाशी जाऊन आपण वचार
केला पा हजे. अंत:करणात कसलीच अपकाराची वा सुडाची भावना न ठे वता, परःपर वैमनःय सोडन
ू
शांत िच ाने ूगतीचा माग चोखाळला पा हजे.
''सव ू ोभक पिर ःथती पचवून आपण पुढे जाऊ, आम या दयातील भावनांत बोधाचे वष
आ ह िमसळू दे णार नाह . जे लोक समोर दसतात ते कसेह असोत, ते आपलेच आहे त. आप या

रा ाचे आहे त. आप या समाजाचे आहे त. यांची वचारूणाली कशीह असो, यांनी काह चांगली कामे
केली आहे त. हणून आपण शांतपणे वचार केला पा हजे. आपली ःनेहमय, आंतिरक उदारतेची
भावना आपण यां यासाठ नाह तर आणखी कुणासाठ ूकट करणार? कुणा या बोल याने वा
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करणीने मनात िनमाण होणा या

ोभाचे क मष दयात अ जबात ू व होऊ न दे ता; परत डोके वर

काढु पाहणा या भेदांना िमटवून 'वयं पंचािधकं शतं' या आ मीय भावनेने एका सूऽात ब द अशा
रा ा या उभारणीत आपली सार श

आपण लावली पा हजे. या ूय ात आपले सारे जीवन बरबाद

झाले तर िचंता नाह .''
या िनवय आ ण अमृतमय भावनेनुसार एकटया ौीगु जींचाच न हे , तर यां या चैत यपूण

नेत ृ वाखाली दे शभर ूबल ःव पात उ या झाले या सूऽब द संघटनेचाह यवहार होता. स ांतराचा
कालखंड हणजे राजधानी द लीत भयशं कत वातावरणाचा काळ. या काळात जीवन सुर
ठे व यासाठ , कंबहना
ु काँमेसचे शासनदे खील सुर

त

त राख यासाठ , संघाने सव ूकारचे सहकाय

दले. भंगी कॉलनीतील गांधीजीं या िनवासःथानी उपिव होऊ नये हणून पहा यासाठ माणसे याने

पुर वली. गांधीजी संघ ःवयंसेवकांना संघःथानी भेटू न गेले व मोठे दयंगम भाषण यांनी केले.
गांधीजींचे उपोषण सुटावे यासाठ द ली ूांताचे संघचालक लाला हं सराज गु ा यांनी संघातफ
आनंदाने संयु

व ि पऽावर ःवा र केली. संघामुळे शांतताभंग, ू ोभ वा उ पात घड याचे कुठे च

दसत न हते. पण पिर ःथतीला लगाम घाल यास असमथ असले या आ ण धाःतावले या
शासकांना कोणतर 'बळ चा बकरा' हवा असतो. संघाचे ूचंड कायबम आ ण ौीगुरजींचा अमृतमधुर
संघटनामंऽ टप यासाठ ठक ठकाणी जमणारे ल ावधी लोक यामुळे शासक य गोटात काह शी
अशीह भावना पसरली क हे दे शात काँमेसला मोठे आ हानच उभे होत आहे . याची काह ू यंतरे

१९४७ या नो हबर म ह यात येऊन गेली. प हले ू यंतर हे क पु यानजीक िचंचवड येथे १ व २

नो हबर रोजी आयो जत कर यात आले या संघा या एक ल

ःवयंसेवकां या संक पत मेळा यावर

ऐनवेळ बंद घाल यात आली. कि य गृहमंऽी सरदार व लभभाई पटे ल हे या मेळा यासाठ ूमुख
पाहणे
ु या ना याने येणार होते. सवऽ ूचंड उ साह पसरला होता. मुंबई शासनाने ूितबंधाची आ ा

बजावली ते हा सगळयांचा अतोनात वरस झाला. या अनावँयक आ ण अ या य अडवणुक ची अनेक
कायक याना चीडह आली असेल. पण शासक य आ ा मोडन
ू मोळावा घे याचा आमह ौीगु जींनी वा
कोणीह संघने याने धरला नाह . पयायी योजना हणून महारा ात तेरा ठकाणी ौीगु जींचे कायबम

घे यात आले व उ मूकारे पार पडले. या तेरा भाषणांपक
ै कोण याह भाषणात ौीगु जींनी िचंचवड
मेळा यावर ल बंद संबधीं नाराजीचे, ट केचे अवा रह उ चारले नाह . आपला समाज असंघ टत
अस याने या यावर संकटे येत आहे त. समाज जर संघ टत झाला नाह तर ःवतंऽ भारत दे खील
संकटमःत होईल, हे च यां या भाषणाचे ूमुख सूऽ रा हले. फाळणीसाठ हं द ू समाजाची असंघ टत
अवःथा व आ म वःमृती यांनाच यांनी जबाबदार धरले.

घटना नो हबर अखेर द ली येथे भरले या मु यमंऽी पिरषदे तील वचार विनमयाची.
दसर
ु

या पिरषदे त िनरिनराळया रा यां या मु यमं यांबरोबर या या रा यांचे गृहमंऽीह उप ःथत होते.

या पिरषदे पुढ ल चचचा ूमुख वषय जणू रा ीय ःवयंसेवक संघ हाच होता. संघ ' हं सा मक' कारवाया
कर त आहे व यांना पायबंद घाल यासाठ उपाययोजना आवँयक आहे , असा सूर पिरषदे त आळवला
गेला. संघा या एकूण हालचालींवर बंद घाल याऐवजी अपराधी य
िनणय यावेळ झाला. संघा या कायावर बार क ल

ंवर केवळ करावाई करावी, असा

ठे व याचेह ठरले. असा काह वचार विनमय

झाला होता, याची मा हती रा ाला पुढे ४ फेॄुवार १९४८ रोजी संघावर बंद घाल यात आली,

याचवेळ सरकार हकमातील
तपशीलाव न कळली. याच म ह यातील ितसर घटना हणजे मेरठ
ु
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येथे जे काँमेस अिधवेशन भरले होते, यात संघाचा वषय बराच ूाधा य पावला. अनेकां या
बोल यात संघावर बंद घालावी असा सूर य

झाला. शासक य वचारचबाची दशा सूिचत करणार

आणखी एक घटना उ लेखनीय आहे . द. २९ जानेवार रोजी पंतूधान पं डत नेह ं नी अमृतसर येथील

भाषणात, आ ह संघाची पाळे मुळे उखडन
ू टाक याखेर ज राहणार नाह , असे उ -गार काढले हाते. या
भाषणाचे वृ वाच यावर ौीगु जींनी असे उ -गार काढले क , ''संघावर कतीह आघात कर यात
आले तर आ ह ते वफल ठरवू. हे काम कोणा याह कृ पेने वाढलेले नाह . कोणा या वब

ीने नाह से

हावयाचे नाह . कागद ठरावां या ारे ह हे काय िनमाण झाले नाह . ते हा कागद ठराव अथवा कागद
आदे श यामुळे ते न ह हावयाचे नाह .'' यां या या श दांची पारख करणारा ूसंग अगद उं बरठयावर
उभा अस याची क पनाह कोणी केलेली न हती. जातीय, ूित बयावाद , फॅिसःट वगैरे जे आरोप
संघाचे वरोधक वृ पऽांतून वा भाषणांतून कर त होते, यांची तमा संघात कोणी बाळगली नाह .
घटना
कायाची गती यामुळे मंदावली नाह . पण द. ३० जानेवार १९४८ रोजी जी अ यंत ददवी
ु

राजधानीत घडली ितचा पुरेपुर लाभ संघा या वरोधकांनी घेतला व संघा या स वपिर ेचा काल
अकःमात पुढे उभा ठाकला.
या दवशी सायंकाळ मिास येथे संघातफ िनमं ऽत कर यात आले या ूित त
नागिरकां या सभेत ौीगु जी सहभागी झाले होते. ग पागो ी सु हो या. चहाचे कप सगळयांपुढे
आलेले होते. ौीगु जी कप त डाला लावणार तोच वाता आली क द ली या बलाभवनात

ूाथनासभे या वेळ कोणीतर गोळया घालून गांधीजींचा खून केला ! गु जींनी चहाचा कप तसा खाली

ठे वला व काह

ण ते िचंताम न अवःथेत ःत ध बसून रा हले. मग यां या त डन
ू यिथत उ -गार

बाहे र पडले, ''दे शाचे दभा
ू ौीगु जी यां या मु कामा या
ु य!'' चहापानाचा कायबम तसाच सोडन

ठकाणी आले. यावेळ ौी. दादासाहे ब आपटे हे संघूचारक यां यासोबत होते. यांनी ौीगु जींशी
यां याशी बोलताना अ यंत वमनःकपणे काढले या उ -गारांची न द यां या रोजिनशीत

पुढ लूमाणे केली आहे : ''या नीच कृ याचे वणन कर यास मा याजवळ श दच नाह त. यांनी Most
impolitic, most immoral, most harmful to the society and nation असे हे कृ य आहे . सव
दे शाला कािळमा लागेल याने. वरोधी वृ ी आ ण य

यावर वजय िमळ व यात पु षाथ आहे . घात

क न वजय िमळत नाह . यातूनह जगत ्-वं अशा या महा

याची ह या क न काय साधले?

कलंक लावला सव हं द ू समाजाला !'' यांनी पुढचा सारा ूवास र केला आ ण लगेच वमानाने

नागपूरला आले. मिास सोड यापूव च तेथून यांनी पं डत जवाहरलाल नेह , सरदार व लभभाई पटे ल
व ौी. दे वदास गांधी यांना द:ु ख ूदिशत करणा या तारा पाठ व या हो या. तसेच दे शातील सव

संघशाखा ''आदरणीय महा माजीं या द:ु खद मृ यूिनिम शोक ूकट कर यासाठ '' तेरा दवसपयत
बंद ठे वा यात असा आदे शह गु जींनी रवाना केला होता. नागपूरला आ यानंतर लगेचच यांनी पं.
जवाहरलाल नेह व सरदार पटे ल यांना आप या िच ातील यथा ूकट करणार पऽे िल हली. पं.
नेह ं ना िल हले या पऽातील काह भाग असा :
''अशा महापु षाला मारणे ह केवळ या य

शी केलेली कृ त नता नसून सगळया दे शाशी

केलेली कृ त नता आहे . आपण, अथात व मान शासक य अिधकार , या दे शिो ाला यो य ती िश ा

दे तीलच, हे िन:संशय. ती िश ा कतीह कडक असलीत तर दे शाची जी हानी झाली आहे , ित या

तुलनेत ती फार सौ यच ठरे ल. या वषयी मला काह एक हणावयाचे नाह . पण आता आपला सवाचा
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पर

ाकाळ आला आहे .

ोभह न यायबु द ने, मधुर वाणीने आ ण अन य रा िन ेने काळजीपूवक

सव यवहार क न आज या वादळ वातावरणात दे शाची नौका सुर

त पैलतीर ने याचे उ रदािय व

आता आपणा सवावर आले आहे . ाच स -गुणांची उपासना कर याचे जला बाळकडू िमळाले आहे ,
या संघटने या वतीने, रा ा या द:ु खात तळमळणा या अंत:करणाने सहभागी होऊन, दवंगत

आ

या या प वऽ ःमृतीचे ःमरण क न, दे शा या या संकटमय अवःथेत मी या दयासागर सव

श

मान ् ूभू या चरणी ूाथना करतो क , याने आ हा सवावर कृ पा करावी आ ण आम या दे शात

खरे खुरे िचंरतन ऐ य ूःथा पत कर यासाठ आवँयक ती ूेरणा आ ण बु द

याने आ हाला ावी.''

सरदार पटे लांना ौीगु जींनी िल हले, '' या महान ् ऐ यिनमा या या अवेळ

परलोकगमनामुळे आप या खां ावर जे उ रदािय व आले आहे ते आपण नीट सांभाळू या.
परःपरांब ल वःतुिन भावना ठे वून, संयिमत वाणीने बोलुन, बंधुूेम बाळगून आपण आप या
साम याचा अकारण

य होणार नाह याची काळजी घेऊ आ ण आपले रा जीवन िचरकाल एकसंघ

राह ल असा ूय क .''
या दो ह पऽांतील भावना अ यंत िनमळ, दवंगतासंबंधी पिरपूण आदर वा ौ दा य
करणा या आ ण रा ीय संकटकालात सहकायाचे मन:पूवक आ ासन दे णा या आहे त. संघा या
ःवयंसेवकांनी नागपूरला व अ यऽ ठक ठकाणी सभा घेऊन शोकूःताव केले. गांधीजींना भावपूण
ौ दांजली वा हली. ौीगु जींनी असोिसएटे ड ूेसला एक संदेश दला. यातह रा ीय ऐ याला, परःपर
ःनेहाला व सेवाभावनेला कोठे तडा जाऊ नये अशी भावना यांनी य

केली. पण या भीषण दघने
ु नंतर

अपूचाराला उधाण आले. वाटे ल तशा अफवा पसर व यात आ या आ ण संघ वरोधी

बनेल असा ूय

ोभ साव ऽक

यापक ःव पात झाला. ौीगु जीं या स -भावनेला ूितसाद तर िमळाला नाह च,

उलट संघाचा गांधीजीं या खुनाशी संबंध जोड याची भूिमका शासनाने घेतली. ौीगु जींनी माऽ
आप या व

यात संघःवयंसेवकांना सांिगतले क , 'गैरसमजातून िनमाण होणा या सव ूकार या

पिर ःथतीत सव ःवयंसेवकांनी आपला यवहार ःनेहमयच ठे वला पा हजे. यांनी हे यानात ठे वले
पा हजे क , अपसमजामुळे लोकांनी दलेला ऽासह आप या मातृभूमीचे नाव जगात उ वल करणा या

महापु षासंबंधी दे शातील अमयाद ूेम व आदर यांचेच िनदशक आहे .'' ददव
ु असे क , ौीगु जीं या या

अ यंत सा वक िनवेदनाला दे खील अनेक वृ पऽांत यो य ूिस द
संघा व

द

यावेळ िमळू शकली नाह .

ोभ पसरवणे चालूच रा हले. महारा ात या ूकरणाला ॄा ण-अॄा ण वादाचीह जोड

िमळाली. पिरणामःव प अग णत लोकां या घरादारांवर ह ले झाले, जाळपोळ झाली. अमाप नुकसान
झाले. हजारो कुटंू बे िनराधार बनली. दे शभर संघःवयंसेवकांना आ ण कायक याना वणनातीत यातना

सोसा या लाग या. पण कोणी ूितकारासाठ बोट उचलले नाह कंवा कटु श दांचा वापर केला नाह .

यात भीतीचा भाग न हता तर रा हतासाठ संघाने दाख वलेला हा अपूव संयम होता. ूितकार न
कर याचा आदे श ौीगु जींनी सवऽ पाठ वला होता.
लोक ोभा या झळा ू य

ौीगु जींपयत पोहोच या. याूसंगी ौीगु जींनी दाख वलेली

धीरोदा ता केवळ असामा य आ ण सम
वशु दता दाख वणार

प परमे राची जी उपासना ते कर त होते या उपासनेची

हणावी लागेल. ूसंग असा घडला क , द. १ फेॄुवार रोजी सकाळ

ौीगु जीं या नागपूर येथील िनवासःथानापुढे हजारो लोकांचा जमाव गोळा झाला. घरावर दगड येऊ
लागले. अवा य घोषणा सु झा या. ूसंगाचे गांभीय जाणून ौीगु जीं या संर णासाठ ठे वलेले
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ःवयंसेवक ौीगु जीं या जवळ आले. नको तेथे आघात कर यास ूवृ झाले या ह लेखोरांना
पटाळू न लाव याची अनु ा यांनी मािगतली. यावर ौीगु जी िन ून सांगते झाले, ''मा या घरापुढे
मा या संर णासाठ आप याच बांधवाचे र

सांडलेले मला चालणार नाह . मा या संर णासाठ येथे

कोणीह थांब याची गरज नाह . सवानी आपआप या घर जाणे यो य.'' याच सुमारास ौीगु जीं या
ू घे यात आला.
िनवासःथानावर पोिलसपहारा बस व यात आला. पण तो सायांकाळनंतर काढन

नागपूर या िचटणीस पाकातील जाह र सभेत संघा वरोधी वषवमन ताळतंऽ सोडन
ू झाले. ते हा पु हा

उिे काची िचंता ःवयंसेवकांना वाटू लागली. भलतेच काह घडू नये हणून काह कायक यानी
ौीगु जींना सुर

त ःथळ चल याचा स ला दला. यावर ौीगु जींनी अ यंत शांतपणे दलेले उ र

अंत:करणाचा ठाव घेणारे आहे . बाहे र एवढा ू ोभ उसळला असता ःवत: या सुर

ततेचा

य कंिचतह वचार यां या िच ाला ःपश कर त न हता. समाजपु षा या ःवाधीन यांनी आपले
सवःव केलेले होते. ते कायक याना हणाले, ''असे दसते क , सभोवारची पिर ःथती आ ण संकटे
यामुळे तु ह ग धळू न गेला आहात. तुमचे मन

ु ध झाले आहे . आपण सारे जण आता येथून जा आ ण

मला शांितपूवक येथेच राहू ा. माझी तु ह मुळ च िचंता क नका. तुमचा आमह आहे क , मी अ य
ठकाणी जावे. पण का? आजवर या समाजासाठ मी काम कर त आलो आहे या समाजालाच मी

नको असेन तर मी कुठे जाऊ आ ण का जाऊ? जे हायचे असेल ते खुशाल होऊ ा. आता माझी
सं येची वेळ झालेली आहे . आपण लोक जा पाहू.'' आ ण ौीगु जी खरोखरच सं येसाठ उठले.

सभेनंतर उपिव काह च होऊ शकला नाह . कारण पूव उठलेला पोिलसपहारा पु हा बसला होता आ ण
ौीगु जीं या घराकडे जाणे जमावाला अश य झाले होते. दपार
या वेळ रे शीमबागेतील डॉ टर
ु

हे डगेवार यां या समाधीची मोडतोड माऽ काह अ ववेक लोकांनी क न टाकली होती. या डॉ टरांनी

रा ा या व हं द ू समाजा या अ युदयाथ सारे जीवन हसत हसत होमून टाकले होते यां या समाधीवर
यां या मृ युनंतर आठ वषानी काह असमंजस हं द ू समाज बांधवांनीच पाशवी आघात केला होता !
ौीगु जीं या घरावर ल पोिलस पहा याचा अथ द. १ फेॄुवार म यराऽीनंतर ःप झाला.
ौीगु जी राऽौ १२ वाजेपयत जागे होते. कोठे काय घडले व कसे अ याचार ःवयंसेकांवर झाले, यां या
वाता यां या कानी येत हो या. कदािचत ् ते आणखी कोण यातर घटनेची ूती ा वचरम न होऊन

कर त असावेत. घडणा या घटनांची यथा यांना होत असणारच. मग उ रराऽी पोिलसांची मोटार
यांचा दारापाशी थांबली. अटकेचे वॉरं ट बजाव यात आले. रा ीय ःवयंसेवक संघा या

सरसंघचालकांना गांधीजीं या खुनाचा आरोप ठे वून अटक कर यात आली ! या आरोपाचे ौीगु जींना

ःवाभा वकपणे हसू आले. यांचा शांतपणा थोडादे खील ढळला नाह . ते पोलीस अिधका याबरोबर

कारागृहाकडे जा यास िस द झाले. घर उप ःथत असले या कायक याचा िनरोप घेताना ते हणाले,
''संशयाचे हे धुके व न जाईल व िनंकलंक होऊन आपण बाहे र पडू . तोवर अनेक ूकारचे अ याचार
होतील. ते सव आपण संयमपूवक सहन केले पा हजेत. माझा व ास आहे क संघाचे ःवयंसेवक या
अ न द यातून यशःवीर या बाहे र पडतील.'' मोटार सु झाली व भारतीय दं डसं हते या ३०२ व १२०

कलमाखाली अटक झालेले ौीगु जी तु ं गा या गजाआड बं दःत झाले ! स ाःवाथ अिनयं ऽत झाला,
हणजे केवढ ववेकॅ ता येऊ शकते व याय आ ण दे व व यांची पायम ली कर याचा मोह कसा
बनतो याचे ःवातं यपवा या ूारं भीचेच हे एक उदाहरण. ौीगु जींना अटक झा याची वाता
दिनवार
ु

वा यासारखी पसरली. संघा या सरकायवाहांनी सव शाखांना तारा के या - गु जींना पकड यात आले
आहे . काह ह झाले तर शांत राहा. (गु जी इ ट ड, बी काम ऎट ऑल कॉःट.)
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यानंतर बमाने सरकारने आणखी संघ वरोधी पावले उचलली. द. २ फेॄुवार ला एक

ू सव किशािसत ूदे शात संघ अवैध ठर व यात आला. द. २ फेॄुवार या या
आ ापऽक काढन
सरकार पऽकात संघावर सव ूकार या हं साम मक कारवायांचा आरोप कर यात आला. '' हं से या

या उम आ वंकाराचे दमन कर यासाठ कडक उपाययोजना करणे हे शासन आपले कत य समजते.
या कत यपूत चे प हले पाऊल हणुन संघाला बेकायदा घो षत केले जात आहे .'' असा उ लेख या

पऽकात आहे . नंतर द. ४ फेॄुवार रोजी दे शा या सवच भागात संघावर ूितबंध लाव याची अिधकृ त
घोषणा झाली. दे शभर संघ कायकत आ ण ःवयंसेवक यांची धरपकड कर यात आली. धरपकड या या
मो हमेत सुमारे तीस हजारांना तु ं गात डांब यात आले. संघ वरोधी अफवा, वषवमन आ ण संघ
खतम कर याची आबःताळ भाषा हे यावेळ दे शभर पसरले या वादळ वातावरणाचे वशेष हणून

सांगावे लागतील. ओळखपरे डम ये मदनलाल नामक आरोपीने ौीगु जींना ओळखले, येथवर

अफवांची मजल गेली होती. संघावर ल बंद ची वाता द. ५ रोजी तु ं गात ौीगु जींना कळली. ते हा
आपले वक ल िमऽ ौी. द ोपंत दे शपांडे यां याजवळ यांनी संघाचे वसजन कर यात येत अस याचे
िनवेदन िलहन
ू दले. हे िनवेदन असे, ''रा ीय ःवयंसेवक संघाचे ूथमपासूनचे धोरण आहे क सरकार
िनयमांचे पालन क न आपले कायबम करावे. यावेळ सरकारने संघावर कायदे शीर बंद घातली आहे .

ते ह मी ह बंद दरू होईपयत संघाचे वसजन करणेच यो य समजतो. परं तु सरकारने संघावर जे

आरोप केले आहे त ते मला पूणत: अमा य आहे त.'' संघ वसजनाचा हा आदे श कळ वणा या तारा ौी.

दे शपांडे यांनी सवऽ पाठ व या. पण नागपूरलाच या तारा अडवून ठे व यात आ या. ौी. दे शपांडे यांनी
अ य मागानेह संदेश पाठ व याची यवःथा के याने तो सवऽ पोहोचला आ ण संघ वसजनाची वाता
वृ पऽात झळकली. यात गंमत अशी क , संघाचे ौीगु जींनी वसजन के याची वाता कराची या 'डॉन'
ने आधी या अंकात ूिस द केली. भारतातील वृ पऽांत ती नंतर ूिस द झाली. यावेळ अनेकांना
वाटले क , संघ संपला. एक रा

यापी संघटना धुळ स िमळ व याचे

णक समाधान संघा या

हतशऽुंनी कदािचत ् अनुभवले असेल. पण ौीगु जींना गांधी खून खट यात आरोपी हणून

पकड यात कमालीचा मुखपणा आपण केला आहे , याची जाणीव केवळ सातच दवसांत सरकारला
झाली. खून आ ण खुनाचा कट के याचा आरोप सरकारने द. ७ फेॄुवार ला अचानकपणे मागे घेतला व
एक ःथानब द कैद

हणून यांना तु ं गात ठे वले. सुर ा काय ाखाली सहा म ह यांचा नजरबंद चा हा

नवा आदे श होता.
तु ं गातील एक ःथानब द या ना याने जे दवस ौीगु जींनी घाल वले, यात यांची वृ ी

अितशय शांत होती. हे हवे आ ण ते हवे हा भाव तर कधी दसलाच नाह . यां या गरजा अ यंत

मया दत. ःथानब द या ना याने आपले अिधकार काय आहे त व कोण या सवलती आपण मागू
शकतो या गो ीचा वचारच यांनी कधी मनात येऊ दला नाह . ूथम क येक म हने यांना वृ पऽे
िमळत नसत. पुढे ती िमळू लागल. पण जेलमधील िनवासात वृ पऽां या वाचनाची ओढ यां या ठायी
कधी दसलीच नाह . तसेच ूथम जेलमधील सतरं जी, चादर व कांबळे यांवरच अनेक दवस यांनी

काढले. अमुक गो मला पा हजे, असे ते ःवत:हन
ू कधी हणाले नाह त. एकदा यांचा चंमा नाद ु ःत
झाला. चंमा न लावता वाचायला ऽास हावयाचा. पण यांनी जेल या अिधका यांना चंमा काह
ऽास होत असे. याब लह
द ु ःत क न मािगतला नाह . यामुळे डोकेदखीचा
ु

यांनी कधी तबार केली

नाह . राह या या जागेत ःव छता असावी, याब ल माऽ ते काटे कोर असत. यां या खोलीत एखादा
कागदाचा कपटाह खाली इतःतत: पडलेला कधी दसावयाचा नाह . ःव छतेकडे ते जातीने ल

दे त.
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यां या दमतीला एक कैद दे यात आला. ते हा आधी अगद आंघोळ पासुन ःव छतेचे पाठ यांनी
या कै ाला दले. या या कुटंु बयांची, पिर ःथतीची आःथेने चौकशी केली. तु ं गातील एकांतवास

गु जींना कधीच अवघड वाटला नाह . उलट पूव सारगाछ येथे यानधारणा, उपासना,

अ या ममंथांचे वाचन यांत काळ घाल वला होता, तशीच संधी अकरा वषानी सरकार या कृ पेने यांना
लाभली. ितचा यांनी उपयोग क न घेतला. पहाटे पाच वाजता उठावे, खोलीत फे या घालता घालता
संपूण अठरा अ याय गीतेचा एक पाठ करावा व नंतर िच ाला तृ ता वाटे पयत यानधारणा करावी.
वेळ उर यास

ाने र , गाथा, दासबोध, तुलसीरामायण, वा मक रामायण, महाभारत वगैरे मंथांचे

वाचन-मनन करावे असा यांचा कायबम असे. योगासने ते ःवत: कर त एवढे च न हे तर इतरांनाह
िशकवीत. माऽ यांचा खरा आनंद असे तो यानात. पुढे एकदा बोलताना ौी. अ पाजी जोशी यांनी
सांिगतले, ''ौीगु जी यानम न अवःथेत बसलेले मी ःवत: पा हलेले आहे त. यावेळ

यांची मुिा

वल ण ूस न व या समािधसुखात जणू ते बुडाले आहे त, अशी दसली. ई र सा ा कार यांना
िन

त झालेला होता. या सुखातच रममाण हो याची ओढ टाळू न रा आ ण समाज यां या सेवेस

यांनी जीवन वा हले ह डॉ टरांची कमया. संघाचे ते थोर भा य.'' ौीगु जी याना या वेळ जसे
मांड घालून बसत तसेच ते वाचन करतानाह बसलेले असत. आळसावून कंवा कुठे तर रे लून वाचताना

ते कधी दसले नाह त. अ यव ःथतपणे बसले या ःथतीतह

यांना कोणीह पा हलेले नाह .

ःथानब दते या या काळात गु जींचा एक छं द असे. यांनीच तो एका भाषणात सांिगतला. छं द असा
क , ःवयंसेवकां या भेट ची ओढ वाटली हणजे क पनेनेच एकेका गावी जायचे आ ण तेथील
ःवयंसेवकांत वावरावयाचे. एकेकाचा चेहरा

ीपुढे आणावयाचा. तेथील कायबमांचा पुन:ू यय

यावयाचा. यात कती वेळ िनघून जाई याचे भानच उरावयाचे नाह . असा खूप 'ूवास' गु जींनी
तु ं गा या कोठड त बस या बस या केला. ःवयंसेवकांशी यां या झाले या वल ण त मयतेचेच हे
ू यंतर.
या दवसांत ौीगु जींचा आ म व ास खंबीर होता. द. १५ फेॄुवार नंतर ौी. अ पाजी जोशी,
ौी. बाबासाहे ब घटाटे , ौी. ब छराजजी यास, ौी. बापूसाहे ब सोहोनी ूभृती ूमुख कायक याना
यां याबरोबर आणून ठे वले होते. एकदा कोणीतर

यांना वचारले, ''संघाचे काम आपण

ूामा णकपणे व शु द भावनेने कर त असता आप यावर हे संकट का आले?'' यावर ौीगु जी हणाले,
''संघा या श

मुळेच हे संकट आले आहे व श

याच ूभावाने ते नाह से होईल. या संकटा या

कसोट ला जर संघ उतरला तर याचा अिधक उ कष होईल.'' यां या या अंत:ःथ व ासाचे द दशन
यां या आणखी एका उ राव न होते. म यूदे शातील अनेक ःथानब दांनी उ च याया यात

'हे बयस कॉपस ्' अज केले. अटकेची कारणे बनबुडाची आहे त व सरकारकडे या आरोपांना काह च

आधार नाह , हणून अज करणा या बहते
ु कांची मु ता झाली. ते हा ौीगु जींनी मु तेसाठ उ च
याया यात जावे, अशी सूचना पुढे आली. पण गु जींनी ःव छ श दांत नकार दला. ते हणाले,

'' यांनी मला पकडले आहे , तेच यांना यो य वाटे ल ते हा मला सोडतील. आप या मु तेसाठ अज

वगैरे मी काह ह करणार नाह .'' ःथानब दतेची मुदत सहा म ह यांची होती आ ण ती ८.८.४८ रोजी

संपत होती.
फेॄुवार म ह यात हजारो संघ कायक याची धरपकड झाली ते हा अपे ा अशी होती क ,
सरकारची संघाबाबत संशयिनवृ ी हो यास फारतर द ड दोन म ह यांचा काळ लागेल आ ण मग
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सगळयांना आपोआप मु

कर यात येईल. पण तसे झाले नाह . आता सहा म ह यांची मुदत

संप यावर तर ौीगु जींना मु

करतात क , ःथानब दतेची मुदत वाढ वली जाते, असा ू

होता. मुदत वाढ व यात आली नाह आ ण ठर या दवशी मु

उ वला

होऊन ौीगु जी नागपूरला आप या

िनवासःथानी परत आले. सवऽ समाधानाची व आनंदाची लाट पसरली. संघावर ल ूितबंध उठ या या
दशेने पावले उचलली जा याची आशा वाटू लागली. पण हा आनंद व आशावाद अगद च अ पजीवी
ठरला. कारण लगेचच ौीगु जीं या हालचालींवर कडक बंधने जार करणार आ ा बजाव यात आली.
या आ ेत पुढ ल चार अट अंतभुत हो या.
१. नागपूर नगरपािलके या सीमेतच रा हले पा हजे. ज हािधका यां या परवानगी वना शहर सोडन
ू
बाहे र जावू नये.
२. कोण याह सभेत भाषण क नये.
३. कोण याह दै िनक, सा ा हक वा मािसक पऽात ज हािधका यां या परवानगीवाचून ू य
अू य

व

र तीने िलखाण क नये.

४. ूांतीय आ ण कि य शासना वषयी असंतोष उ प न होईल अशी कोणतीह ू य ाू य
क नये. याचूमाणे असे करणा या कोणाह य

कृ ती

ंशी संबंध ठे वू नये. विभ न समाजघटकांत े ष

कंवा शऽुता उ प न क न शांतताभंग क नये.
या आ ेसंबंधी ौीगु जी हणाले, ''मा या कारागृहातील कोठड या िभंती अिधक
वःतार यात आ या आहे त एवढे च.'' (Only my prison walls have been extended.) आ ेतील
चौ या कलमाची माऽ यांनी भरपूर थ टा केली. एवढे च न हे तर ''सरकारसंबंधी ू य

वा अू य

असंतोष िनमाण करणारांची याद मा याकडे पाठवून ा हणजे मी यां याशी संबंध ठे वणार नाह .''

अशा आशयाचे िम ःकल पऽह

यांनी शासनाकडे पाठ वले असे हणतात. सरकारतफ लाद यात

आले या अट ंत पऽ यवहार क नये अशी अट योगायोगाने न हती. िशवाय संघबंद चा ू
पडू दे याची ौीगु जींनाह इ छा न हती. गु हे गार य

रगाळत

कोण हे पुरेसे ःप झा यावर सरकारनेच

ःवत:हन
संघावर ल ूितबंध र करावयास हवा होता. तसे काह च न घड यामुळे
ू
ू खलाडपणे

ौीगु जींनी द. ११ ऑगःट १९४८ रोजी पंतूधान पं. नेह आ ण गृहमंऽी सरदार व लभभाई पटले

यांना पऽे िल हली. सहा म ह यां या मा या नजरबंद या काळानंतर आता वःतुत: मी आ ण माझे
काय कसे िनद ष आहोत, आम यावर लादलेले गंभीर आरोप कसे खोटे आहे त, हे िस द कर यास
पुरेशा गो ी ूकाशात आ या आहे त, असा उ लेख क न ौीगु जींनी नेह ं ना िल हले आहे , ''माझे मन
यावेळ कलु षत न हते आ ण आजह नाह . माझे अंत:करण ःनेह, सौहाद आ ण आ मीयता या
भावनांनी पिरपूण आहे . ूेमाचा हा संदेश मी सगळयांना सांिगतला असता. बाबांनो, झालेले क आ ण

पीडा आठवून आपले अंत:करण मलीन होऊ दे ऊ नका, असे मी सवाना सांिगतले असते. परं तु

मा यावर लावले या ूितबंधामुळे माझे कत य कर यात बाधा उ प न झाली आहे . ह अ यायपूण
बंधने लादली जा याऐवजी मला जर आपली ःथती ःप कर याचा, या संकटसमयी शासनाबरोबर
ख या अथाने ूेमपूवक सहकायाची माझी भावना कशी आहे हे पट व याचा, अवसर दला तर अजूनह
आपण िनकट येऊ शकतो, अशी मला आशा आहे . आपाप या वेगळया मागाव न चालत असणारे
आपण सव मातृभूमीसंबंधी या आप या अंत:करणात असले या समान ौ दे मुळे एकऽ येऊ शकतो.
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सरदार पटे ल यांना िल हले या पऽातह अशीच ःनेहमय सहकायाची भावना य

कर यात

ू २४ स टबरचा दवस उजाडला तर ना नेह ं चे पऽ ना पटे लांचे
आली आहे . परं तु ऑगःट म हना उलटन
उ र. हणून द. २४ रोजी दोघांनाह ौीगु जींनी पु हा पऽे िल हले. या कालावधीत भारत सरकारने

है दराबाद या ू ाचा तुकडा पाडला होता. यशःवीपणे या ू ाची तड लावली होती. या घटनेचा
पऽा या ूारं भीचे गौरवरपर उ लेख क न यायाची सरळ मागणी ौीगु जींनी पं. नेह ं ना

पाठ वले या पऽात केली आहे . ''रा ीय ःवयंसेवक संघावर केलेले सगळे आरोप त यत: िनराधार
अस याची आपली खाऽी पटली असेल, असा माझा प का व ास आहे . हणून आता हे एक साधे
यायदानाचे ूकरण झाले आहे . या शासनाला आ ह नेहमी आमचे शासन हणून मानले आहे ,
या याकडन
ू साधा याय िमळावा अशी अपे ा कर याचा आमचा अिधकार आहे .'' अशा सरळ

सौज यपूण भाषेत ह मागणी कर यात आली आहे . याच पऽात क युिनःटांची कु टलता व यां या
हं सक आ ण दहशतवाद कारवायांशी लढा दे यात शासन व संघ यांचे सहकाय हो याची इ ताह
ूितपादन केली आहे . या सहकायासाठ ''अकारण लादले या कलंकापासून मु

झालेला आ ण आपले

िन य काय कर यासाठ काय ाची आडकाठ नसलेला संघ मला हवा आहे .'' असे ौीगु जींनी पऽा या
अंती कळकळ ने िल हले आहे . सरदार पटे लां या पऽातह क युिनःट संकटाचा उ लेख आहे च.

पटे लांना शेवट ौीगु जींनी िल हले आहे क , ''केवळ काळाची हाक ऐकून आपण िनणय यावा अशी
वनंती आहे . सव पिर ःथती सुिनयं ऽत होऊन आपली मातृभूमी अजेय हावी यासाठ मी आ ण माझे
सहकार ूारं भापासूनच आप याशी सहकाय कर यास ूय शील आहोत.''
नेह व पटे ल यांची उ रे आली. पटे लांचे पऽ ११ ऑगःट या पऽाला उ रादाखल होते, तर
नेह ं चे पऽ २४ स टबर या पऽाचे उ र हणून आले. संघाने हं द ू समाजाची संकटकाळात जी सेवा
केली ती मा य क न सरदारांनी िल हले, ''माझा असा व ास आहे क , संघाचे लोक काँमेसम ये

संमीिलत होऊनच आपली दे शूेमाची भावना सफल क शकतील. ूांतीय सरकारे ूितबंध उठवायला
अनुकूल नाह त.'' नेह ं नी हटले होते क , ''संघ सांूदाियक आहे . संघाचे पुढार जे काह बोलतात, ते
यां या आचरणात दसत नाह .'' संघावर ल आरोपांचा खोटे पणा व ौीगु जींची यायाची मागणी
यांना या पऽात बगलच दलेली आहे . संघावर झालेला अ याय दे शातील अनेक ूमुख व वचार
लोकांना आता जाणवू लागला होता. संघ वरोधी वादळाचा जोर ओसरला होता आ ण संघा या
िनद ष वाब ल, दे शभ

ब ल, यागभावनेब ल चार चांगले श द उ चार यास लोका आता पुढे येऊ

लागले होते. ूितबंध उठवावा असा स ला सरकारला िन:प पाती दे श हते छु माणसे दे ऊ लागली

होती. संघबंद उठ व याची मागणी करणार हजारो पऽे द लीला गेली होती. कोण याह का कारणाने

असेना, ऑगःट म ह यात ौीगु जीं या हालचालींवर घाल यात आलेले िनबध सरकारने द. १३

ू घेतले. नागपूरबाहे र ूवास कर यास ौीगु जी मोकळे झाले. राजधानीत सम
ऑ टोबर रोजी काढन
जाऊनच भेट गाठ ारे संघावर ल अ यायाचे िनराकरण क न घे याचे यांनी ठर वले व द. १७

ऑ टोबर रोजी ते द लीला दाखल झाले. यावेळ द ली या हजारो नागिरकांनी यांचे ःथानकावर
भावपूण ःवागत केले. ौीगु जीं या आगमनाची वाता यावेळ कुठे ूिस द झालेली नसतानाह हे

उ ःफूत ःवागत घडले. अपूचार व िनं आरोप यामुळे ौीगु जींवर ल लोकांचे ूेम मुळ च कमी झाले
नस याची सा

या ँयाने पटवून दली.
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ःवाभा वकपणेच आता सगळयांचे डोळ द लीला काय घडते, याकडे लागले. द लीतील
मुकामा या प ह याच दवशी ौीगु जींनी गृहमंऽी सरदार पटे लांची भेट घेतली. चचा अपुर रा ह याने
द. २३ ऑ टोबर रोजी दसर
भेट झाली. दो ह भेट ं या वेळ सरदारांचा आमह एकच : काँमेसम ये
ु

संघाने वलीन हावे ! अथातच ौीगु जींनी ःप श दांत नकार दला. ते हा सरदारांनी ूांितक

सरकारांशी वचार विनमय करावा लागेल आ ण यासाठ जरा वेळ लागेल अशी सबब पुढे केली. या
भेट नंतर सरदार पटे ल मुंबईकडे दौ यावर िनघून गेले. पण मुलाखतीत ौीगु जींनी िन:सं द ध र तीने
सांिगतले होते क , संघावर ल आरोप खोटे ठरले आहे त, ते हा एकतर बंद तर उठवावी कंवा संघाला
याया यात खेचून आरोप िस द तर करावेत. उभयप ी ह भूिमका कायम रा हली व मूळ ू ाची तड
लागलीच नाह . ौीगु जी याय िमळ व यासाठ द लीलाच ठाण मांडू न बसले. यां या भेट ला

द ली, पंजाब, राजःथान, उ रूदे श इ याद भागांतील संघःवयंसेवक मोठया ूमाणावर येऊ लागले.

संघाबाहे रचीह बर च मंडळ येऊन भेटू न जात. संघ यापुढे काय करणार अशी पृ छा पऽकारह कर त.
३० ऑ टोबरला सरदार पटे लांनी ौीगु जींना त ड िनरोप पाठ वला क , अिधक वचार विनमय
हो यासारखा नस याने ौीगु जींनी द लीला न थांबता नागपूरला परत जावे. या िनरोपाचा अथ
ौीगु जीं या यानात आला. संघबंद चा ू

अधांतर च ठे व याची नीती सरकारने अंगीकारलेली होती.

ते हा सावजिनक र या अिधक हालचाल कर याची आवँयकता िनमाण झाली. द लीव न हल यास
गु जी मुळ च तयार न हते. यांनी एक पऽकार पिरषद द. २ नो हबर रोजी िनमं ऽत केली व
संघावर ल आरोपांचे िनराकरण करणार दोन वःतृत पऽके ूिस द ला दली. संघाचे राजक य प ात
पांतर कर याची क पना यांनी साफ धुडकावून लावली. सांःकृ ितक
काम करता आले पा हजे. असा आमह यांनी य

ेऽातील संघटनांना िनवधपणे

केला होता. तूत, संघा या ःवयंसेवकांनी अ य

मागाने समाजसेवा चालू ठे वावी. बेकायदे शीर मागाने जाऊ नये, असे मागदशन ौीगु जीं या पऽकात
होते. अ ाप यायूा ीची आशा यांनी सोडलेली न हती. द ली सोडन
ू जा याचा सरकार स लाह
यांनी फेटाळू न लावला.
तीन नो हबर ते तेरा नो हबरपयत दहा दवस द लीतच राहन
ू सरकार

यायबु द जागृत

कर याचा आटोकाट ूय ौीगु जींनी केला. पंतूधान पं डत नेह व गृहमंऽी सरदार पटे ल हे द लीत
परतले होते. यां याशी ौीगु जींनी पऽ यवहार जार ठे वला. द. ३.११.४८ ला पं. नेह ं ना िल हले या
पऽात सरकारजवळ असले या तथाकिथत संघ वरोधी पुरा याला ौीगु जींनी सडे तोड श दांत आ हान
दले होते. भेट साठ दवस आ ण वेळ कळ व याची वनंती केली होती. ौीगु जीं या श दांतील धार

या पऽात वाढलेली ःप पणे जाणवते. नंतर द. ५ रोजी सरदार पटे लांनाह ौीगु जींनी एक वःतृत
पऽ िल हले. बंद उठ व या या बाबतीत सरकारने चाल वलेली अ या य टोलवाटोलवी व

संघःवयंसवकांचा धीरोदा संयम यांचा उ लेख तर या पऽात आहे च, पण दा ण अपे ाभंगाची सखोल
यथाह

यात ूित बं बत झाली आहे . हा उ लेख अशासाठ मह वाचा आहे क , खं डत मातृभूमीला

ःवातं य लाभ यानंतर दे श भ कम पायावर उभा कर यासाठ अंत:करणाची केवढ वशालता यांनी
दे शूेमापोट धारण केली होती, यावर यामुळे उ कृ

ूकाश पडतो. ौीगु जींचे श द फार बोलके

आहे त. ते श द असे :
''दे शाची नाजुक अवःथा व उ

वल भ वत य िनमाण कर यासाठ वघटन नाह से हो याची

आवँयकता आहे . हणून मी सव ःवयंसेवकांना शांत राह यासाठ सूचना दली आहे . आ ण

६४

शांततामय मागाने सलोखा हावा यासाठ ूय ह केला आहे . राजक य
वतमानकाली स ा ढ असलेली काँमेस आ ण सांःकृ ितक

ेऽात काय म आ ण

ेऽात असामा य बंधुभाव, ढ रा ूेम

आ ण िन:ःवाथ वृ ी िनमाण कर यात यश िमळ वणारा रा ीय ःवयंसेवक संघ यां यात वैमनःय

नसावे. ःनेहच असावा. हे परःपरपूरक हावेत आ ण यांचे कोठे तर मीलन हावे, यासाठ मी आप या
संपूण श

िनशी ूय केला. मी सहकायाचा हा पुढे केला पण मा या स -भावनांची आप याकडन
ू

उपे ा झाली, असे मला अ यंत खेदाने हणावे लागत आहे . दो ह ूवाहांचा संयोग हावा ह मा या
मनातील इ छा अतृ पच रा हली. कदािचत ् असे असेल क , परम क णामय परमा मा, मी एखादा

वेगळा रःता ःवीकारावा असा संकेत कर त असेल आ ण कदािचत ् यातच या दे वभूमी भारतवषा या

भा योदयाची बीजे साठ वलेली असतील.''

आता मागे वळू न पा हले असता असे वाटते क , हे मीलन यावेळ होऊ शकले असते तर?

ौीगु जींची अपे ा सफल झाली असती तर? पण केवळ क पना क न उपयोग नाह . गु जींचा 'वयं
पंचािधकम ् शतम ्' या भावनेने पुढे केलेला आ मीयतापूण सहकायाचा हात नेह -पटे लांसारखे द गज
अ यु चःथानी असले या शासनाने अ वचार पणाने झडकारला. 'वेगळा माग' अंगीकारणे

ौीगु जींना भाग पाडले. हा वेगळा माग ःवीकारताना एकदा दलखुलास भेट हावी अशी इ छा
ौीगु जींनी य

केली. पण ती दे खील नेह -पटे लांना मा य होऊ शकली नाह . द. ८ व द. १२ रोजी

ौीगु जींनी पंतूधानांना आणखी दोन पऽे िल हली. द. १३ रोजी सरदार पटे लांना एक पऽ िल हले. पण

बंद उठ वणे श य नाह . ने यां या धोरणा व

द ःवयंसेवकांचा यवहार आहे . भेट घेऊन काह

उपयोग नाह . ौीगु जींनी नागपूरला ताबडतोब परत जावे, हे च तुणतुणे भारत सरकार वाजवीत
रा हले. द. १२ रोजी िनघाले या एका सरकार ूेसनोटम ये तर ौीगु जी नागपूरला परत न गे यास
यांना अटक करावी लागेल असा उ लेख आहे .
सरकार या मनाचे दरवाजे ूाय: बंद झालेले आहे त व द ली न सोड याचा आप या
आमहामुळे आप याला के हाह अटक होऊ शकेल, हे या वेळपयत ौीगु जींनी ओळखले होते.
वाटाघाट चे पव संपले आहे व शांततामय मागाने, सरकार बंद आ ा मोडन
ू , पुन
भाग आहे , या संबंधीह

कायारं भ करणे

यांना शंका रा हली न हती. तशी क पना यांनी कायक याना दली, एवढे च

न हे तर ःवयंसेवकांसाठ एक ूकट पऽ यांनी िलहन
ू तयार केले. तसेच सवऽ ूःतृत कर यासाठ

एक संदेशह ःवहःते िल हला. द. १३ लाच राऽी पोिलस लाला हं सराज गु ा यां या घर आले व यांनी
ौीगु जींना अटक केली. या काय ाला ःवातं य आंदोलनात 'काळा कायदा' हणत असत, या १८१८
या 'बंगाल ःटे ट ूझनस ऍ ट' चा आौय ःवतंऽ भारता या कि य शासनाने मातृभम
ू ी या एका थोर
उपासकाला अटक कर यासाठ घेतला ! ौीगु जींना वमानाने नागपूरला नेऊन तु ं गात ठे व यात
आले.
सरकार या या कृ तीमुळे सामोपचार संपला आ ण संघातफ बंद वरोधी स यामहा मक
ूितकाराचे रा

यापी आंदोलन अटळ झाले.
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९. स यामह-पवाची यशःवी सांगता
द लीतील वाटाघाट अयशःवी झा या. यायाची मागणी उपे

ली गेली. एवढे च न हे तर

हे तुपूवक ती डावल यात आली आ ण संघाला दषणे
दे णे स ाधा यांनी चालूच ठे वले, ते हा स याचा
ू

आमह ध न पुढे जा याखेर ज संघापुढे पयायच उरला नाह . ौीगु जींनी वाटाघाट ची सगळ पा भूमी

ःवयंसेवकांना उ े शन
ू िल हले या एका वःतृत पऽात ःप केली. या पऽात दे खील संःथागत
अिभिनवेशा या कंवा य

गत ूित ेसाठ काह कर त अस या या भावनेचा कोठे मागमूसह नाह .

जो आहे तो दे शा या भ याचाच वचार. ''कु वचारांचे हे द ु चाळे आ ह यापूढे चालू दे णार नाह . कारण

अंततोग वा यांचा अथ आहे आपले शासन मासले जाऊ नये यासाठ , आज आपण ढतेने उभे राहणे
व एका लहानशा उठावाचे साहस करणे अ यावँयक आहे ,'' असाच आप या स यामह अिभयान

ु िनमाण होऊ
िनणयाचा खुलासा यांनी ःवयंसेवकांपुढे केला आहे . शांतताभंग टाळा व कुठे ह कटता
दे ऊ नका असे प यह

यांनी िन ून सांिगतले आहे . या पऽाबरोबरच ू य

आंदोलनाचा जो 'संदेश'

ौीगु जींनी दला, तो रणिशंग- लॅिरयन कॉल - या नावाने इितहासात अं कत झाला आहे . या
संदेशा या अंितम भागातील आवाहना मक अंश येथे उ -घृत केला तर या या एकूण ःव पाची
क पना येऊन जाईल. तो ःफूितपद, ओजःवी आ ण सगळयांचा व ास जाग वणारा भाग असा :
''आपले काय ौे आहे , महान ् आहे , ई र आहे . याची पुित करणे हाच मानवतेचा उ चतम

आ वंकार आहे . हाच भगवंताचा सा ा कार आहे .''

'' हणून उठा आ ण दहा म ह यांपासुन ःथिगत असलेले आपले काय पु हा ूारं भ करा. दहा
म ह यां या अकम यतेची भरपाई करा. स य आप या बाजूला आहे . अ याय सहन कर त झोपून
राहणे हणजे यात भागीदार बनून पाप करणे आहे . आपण अ यायाचे पिरमाजन क या.

अंत:करणात यायपूण स या या अिध ा या ौीपरमे राला ढ ौ दे ने धारण क न, संपूण

ूाणश

िनशी भारतमातेचे यान क न, ित या संतानां वषयी या ूेमाने ूेिरत होऊन उठा.

काय वःतार करा आ ण कोठे ह न थांबता पुढे चालत राहा.''
''हा धमाचा अधमाशी, यायाचा अ यायाशी, वशालतेचा
लढा आहे . वजय िन

ुितेशी आ ण ःनेहाचा द ु तेशी

त आहे . कारण जेथे धम असतो तेथे भगवंत असतात आ ण जेथे भगवंत

असतात तेथे वजय असतो.

यां

''तर मग दयाकाशापासून तो जगदाकाशापयत भारतमातेचा जयजयकार िननाद ू ा आ ण

काय पूण क नच उसंत या.''

आंदोलन सु होणार याची वाता सरकारला लागलीच होती. द. ५ डसबर रोजी वा हे र
येथील एका सभेत गृहमंऽी सरदार पटे ल यांनी संघा या संक पत स यामहाचा उपहास केला. ते
हणाले, ''काह लोक हणतात क संघ स यामह करणार आहे . पण संघाचे लोक कधीह स यामह

क शकणार नाह त. यांची मने वकाराने मःत झालेली आहे त, यांचा स यामह कधी सफल होऊ
शकत नाह . आ ह

यांना काँमेसम ये सामील हो याचा स ला दला व यांचे दपिरवतन करावे

हणून ूय केला, पण यांनी आपली ताकद अजमा व याचा आ ण दे शिोहाचा माग अवलं बला आहे
मी यांना इशारा दे तो क अशा ूकारचे आ हान ःवीकार यास आ ह िस द आहोत.''
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यावेळचे संघाचे सरकायवाह ौी. भ याजी दाणी यांनी सगळयां या वचाराने द. ९ डसबर
रोजी दे शभर स यामहाचा उठाव कर याचे ठर वले. याूमाणे आंदोलनाला ूारं भ झाला. बंद
संघशाखा भर व यावर होती. या बंद -आ ेचे उ लंघन क न सवऽ संघशाखा सु करणे हे या

आंदोलनाचे ःव प होते. ''भारतमाता क जय'' आ ण 'संघ अमर रहे ' अशा घोषणा दे त ःवयंसेवकां या
तुकडया मोकळया जागी शाखेचा कायबम िन या या प दतीने सु कर यास पुढे येत. पोलीस यांना
अटक कर त. पोिलसांचा हःत ेप होईपयत कायबम चालू असे. अटक होत असताना ूितकार
करावयाचा नाह व शांतता धो यात आणावयची नाह अशी िशःत सगळे जण पाळ त. स यामह
पाह यास हजारो नागिरक गोळा होत. पकडले या ःवयंसेवकांना पोलीस हॅ नमधुन तु ं गात रवाना
कर यात येई. या स यामहामुळे संघबंद चा वषय दे शातील समःत जनतेपुढे ूामु याने आला. सवऽ

'संघ वरोधी अ याय दरू करा' अशा घोषणा दसू लाग या. याचबरोबर आरोपांचा खोटे पणा आ ण

संघाची वशु द रा ीय भुिमका यांची मा हती दे णा या पऽकांचा व पु ःतकांचा ूसार लोकांत केला जाऊ

लागला. ःवयंसेवकांचा उ साह वल ण होता. स यामहात भाग घे या या आड येणार ू येक

अडचण ःवयंसेवकांनी िनधाराने बाजूला सारली. नोकर , िश ण, कौटंु बक हालअपे ा, शर रक ,
इ याद ंपैक कशाचीह तमा यांनी बाळगली नाह . ९ डसबरपासुन सु झालेले आंदोलन थांब याचे

ल ण दसेना. लोकांची सहानुभूती वाढ या ूमाणात संघाकडे वळत होती आ ण आंदोलन
थांब व यासाठ तडजोड चा माग मोकळा केला पा हले, असे काह

ये स ूवृ ने यांना वाटू लागले

होते.
सरकारला वाटत होते क अननुभवी त णांचे हे आंदोलन केवळ काह दवसांतच बारगळू न
जाईल. स यामह ंची सं या चार-दोन हजारां या वर जाईल अशीह अपे ा न हती. स यामहाकडे खु
पंतूधान कोण या

ीने पाहत होते हे पं. नेह नीं जयपूर या काँमेस मेळा यात काढले या उ -

गारांव न दसुन येते. नेह
सव श

हणाले, ''ये संघ ब च का दरामह
है '' यांनी असेह सांिगतले क शासन
ु

वाप न आंदोलन दडपुन टाक ल. संघाला परत डोके वर काढु दे णार नाह . नेह ं या धमक ला

दाद दे या या मन: ःथतीत ःवयंसेवक न हते आ ण खु शासनह स यामहा या जोरकसपणामुळे
काह से च कत होऊन गेले होते. नेह ं नी स यामहाचे वणन 'ब च का' -मुलांचा केले ते माऽ खरे होते.
कारण स यामहाचे सूऽचालक वशी पंच वशीतले सामा य त ण होते. कोणी मोठे पुढार वा सुूित त
राजक य प

यांचे आशीवाद या स यामहाला न हते. ःवत: ौीगु जीदे खील यावेळ इतर ने यां या

तुलनेने लहान वयाचेच. पण या 'मुलांनी' जी क पकता, िशःत ूयता, यागबु द व दे शभ

ूकट

केली, ती माऽ असामा य. दं डु या या बळावर चळवळ दडप याचा ूय सरकारने अवँय क न

पा हला. पंजाब आ ण मिास या रा यांत झालेले अ याचार िनघृण होते. छळवादाचे कतीतर ूकार
सरकारने यावेळ उपयोगात आणून पा हले. लाठ मार व ःवयंसेवकांची टाळक सडकून काढ याचे
ूकार मिास, हौरा, आमा, जोधपूर, बरे ली, ब सर, वा हे र वगैरे ठकाणी घडले. तु ं गात लाठ मार
झाले. सरकारने कुठे अपे

ले होते क ऐंशी हजार स यामह ंना तु ं गात डांबावे लागेल? इत या

स यामह ंची नीट यवःथाह अश य होऊन बसली. सगळे अ याचार आ ण अडचणी यांना

ःवयंसेवकांनी ू ु ध न होता, शांतपणे त ड दले. ूसंगी अ नस यामहासार या आ म लेशा मक
मागाचा अवलंब केला. गांधीजींचे नाव घे या या लोकांनी कशी क पनाह केली नसेल, एवढया उ म
ूकारे स यामहतंऽाचा वापर ःवयंसेवकांनी क न दाख वला. ःवयंसेवक शांतपणे िनबधभंग कर त
असता यां यावर मिास येथे जो िनघृण लाठ ह ला झाला, याचा िनषेध िलबरल प ाचे ौी. ट . ह .
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आर. वकटराम शा ी आ ण खासदार ःवामी वकटचलम चे ट ूकटपणे केला. ौी. ट . ह .आर.
वकटराम शा ीच पुढे संघावर ल बंद उठ व या या संबंधात म यःथी कर यासाठ तयार झाले.
जनतेची सहानुभूती संघा या बाजूने वाढतच गेली. 'बंद उठवा' अशी मागणी करणारे मोठमोठे मोच

िनघु लागले. जयूकाशजींसारखे पुढार ह

हणू लागले क , ''संघावर गांधीह येचा आरोप मी क

इ छत नाह . संघा या ःवयंसेवकांची िशःत, चािर य, येयिन ा तसेच ःनेहभाव खरोखर च
ूशंसनीय आहे . संघाने समाजाची पुरेशा ूमाणात भर व सेवा केली आहे व हणूनच तो अ ाप टकाव
ध न आहे . काय ाचा बडगा उगा न संघाची इितौी करता येणार नाह .'' (काशी येथील सांूदाियकता
वरोधी स ाहा या उ -घाटन ूसंगीचे भाषण)
स यामह ंची र घ खं डत होईना व ःवयंसेवकांचा उ साह ओसरे ना. अशा गुणसंप न युवकांना
िनंकारण सोसा या लागणा या यातनांनी अनेक स ूवृ पुढा यांची मने यिथत झाली. काह तर

तडजोड चा माग शोधून काढला पा हजे असे यांना वाटू लागले. गृहखा याला पऽे िलहन
ू म यःथीची
तयार

यांनी दाख वली. पु या या 'केसर ' चे संपादक ौी. ग. व. केतकर यांना ौीगु जींची िशवनी

येथील तु ं गात भेट घे याची परवानगीह भारत सरकारने दली. दनांक १२ जानेवार व १९ जानेवार
या दोन दवशी ौी. केतकर यांनी ौीगु जींची भेट घेऊन दे शातील पिर ःथतीची यांना क पना दली.
यांनी असेह मत य
दरू कर या या

केले क रा.ःव. संघाने स यामहाचे आंदोलन ःथिगत के यास संघावर ल बंद

ीने हालचाल कर यास अनुकूलता िनमाण होईल. हा वचार ौीगु जींनाह मा य

झाला व आंदोलन ःथिगत कर याचा आदे श यांनी िलहन
ू ौी. केतकर यां याकडे दला. आंदोलनाचे

सूऽसंचालन करणा या कायक यापयत तो पोचून अखेर द. २२ जानेवार १९४९ रोजी आंदोलन

ःथिगत कर यात येत अस याची अिधकृ त घोषणा झाली. द. ९ डसबर रोजी सु झालेले दे श यापी
स यामहपव उ वल यश पदरात घेऊन ःथिगत झाले. संघाचा सहज िचरडन
ू टाक या या व गना

यथ आहे त आ ण संघाने जी समंजसपणाची भूिमका घेतली आहे ती दबलते
पोट नसून दे शूेमापोट
ु

आहे , हे सगळयां याच यानात आले. गांधीजीं या स यामह-तंऽाचा, मी मी हणणा या

गांधीवा ांनीह थ क हावे, असा िनंकलंक वापर क न एक मोठाच नैितक वजय संघाने संपादन
केला होता. लोकमत यामुळे जागृत झाले होते. वृ पऽातुन या भावनांचे पडसाद मु पणे उमटले.
अंबा या या ' श युन' ने 'आता खेळ सरकारची आहे ' असे िलहन
ू हा ू

सलो याने िमट व याची

इ ता ूितपादन केली. 'ःटे समन'नेह फार मािमक अमलेख िलहनू दे शाचा गौरव ठ शकणार
युवाश

कारागृहात सडत पाडू नका, असा स ला शासनाला दला.
या ठकाणी मु ाम नमूद करावयास हवे क म यःथी क इ छणा या पुढा यांची अडचण

होऊ नये, या स -भावनेने केवळ स यामह ःथिगत कर यास लेखी अनुमती ौीगु जींनी

केतकरांजवळ दली होती. हे एक ूकारचे सौज य होते. आदरणीय पु षां या श दाला मान दे यासाठ

आपला आमह जरा बाजूला ठे व यास यांनी अनमान केले नाह . स यामह ःथिगत कर या या
िनणयामुळे म यःथांचा माग मोकळा झाला. केतकरांनंतर मिासचे उदारमतवाद नेते ौी. ट . ह .आर.
वेकटराम शा ी यांनी म यःथीसाठ पुढाकार घेतला. िन:प , िन:ःपृह, सेवाभावी आ ण व ान
कायकत हणून 'ट . ह .आर.' यांची याती होती. यांनी माच १९४९ म ये ौीगु जींची कारागृहात
दोनदा भेट घेतली. प ह या भेट त असे ठरले क संघाची िल खत घटना लगेचच तयार करवून

यावयाची. ती तयार झा यानंतर भारत सरकारकडे पाठ व याची अनुमती दस
ु या भेट त ौीगु जींनी
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दली. पण शा ीं या म यःथीने पाठ वली गेलेली घटना शासनाने ःवीकारली नाह . ौीगु जींनी
ःवत:च ती पाठवावी असे शासनाचे मत पडले. पऽे पोचती कर या या अ यंत दरं गाई या प दतीमुळे
ए ूल व मे हे दोन म हने काह च न घडता वाया गेले. आपली म यःथी शासनाला पसंत नसावी या

क पनेने नंतर काह काळ ौी. शा ी ःवःथ राह ले. दर यान, सरकारने संघा या घटनेवर आ ेप

घे यास व घोळ घाल यास ूारं भ केला, ते हा संघाची सरकारने चाल वलेली नाहक अडवणूक आ ण
हजारो कायक याचा न संपणारा कारावास यामुळे यांना काह शी चीडच आली, सरकार आ ेपांना
उ र दे णारे ौीगु जींचे पऽ जे हा सरकारने ौी. शा ींकडे पाठवून दले, ते हा सव सरकार आ ेपांचा
परखड परामश घेणारे एक वःतृत िनवेदन शा ीजींनी ूिस द केले.
'ौी. ट. ह . आर.' यांचे व

य यां या िन:प तेची आ ण िन:ःपृहतेची सा

आहे त, पण ःवयंसेवी संघटना सरकार या गैरवाजवी हःत ेपापासुन मु
लोकशाह बाणाह

यात य

झाला आहे . सरसंघचालकांची िनयु

पट वणारे तर

रा ह या पा हजेत, हा

कोण या ूकारे हावी हा

संघटने या सदःयांनी ठरवावयाचा वषय आहे . यात सरकारने दखल घेता कामा नये, असे शा ींनी
ःप पणे बजावले. विश ूकारे िनयु
यु

वादह

झाली हणून संघटना 'फॅिसःट' झाली हा उथळ सरकार

यांनी खोडन
ू काढला व संघासार या संघटनांना 'फॅिसःट' हणता येणार नाह , असे

सडे तोडपणे ूितपादन केले. राजक य प ात संघाचे पांतर कर यात आले तर

यावर बंद असू शकत

नाह . संघटनेला तसे पांतर कर याचा अिधकार आहे , येथवर शा ी ःप पणे बोलले. परं तु मे

ू
म ह यातील हे िनवदे न सरकारने मनावर घेतले नाह . वेळकाढपणाच
ते कर त राह ले. संघावर ल
आ ेपांना उ रे दे णारे ौीगु जी यांचे मूळ पऽ बरे च ितखट आ ण आ हानवजा आहे . (हे पऽ १७ मे चे
असून 'ौीगु जी समम दशन' या मंथा या दसु या खंडात पृ ५३ वर सममपणे उ -घृत कर यात आले
आहे .)
याूमाणे पऽ यवहार चालू असतानाच ौीगु जींना िशवनी कारागृहातून बैतूला येथील
कारागृहात हल व यात आले. िशवनी येथे ौीगु जींची यवःथा यां यासार या तोलमोला या
ने यास साजेशी होती असे मुळ च नाह . केवळ १०० पये म ह याचा खच यां यासाठ होत असे. ौी.
ग. व. केतकर यांनी िशवनी तु ं गातील ौीगु जीं या खोलीचे जे वणन केले आहे , याव नच
रा यक या या संकुिचत मनाची क पना येऊन जाते. बैतूलचा तु ं ग तर आणखी िनकृ

ूतीचा.

शेवटचे म यःथ ौी. मौलीचंि शमा यांना बैतूल कारागृहातच भेटले. ौीगु जीं या माता- प यांनी
बैतूललाच यांची भेट घेतली. या भेट ंची जी वृ े ूकट झाली यामुळे ौीगु जींची ूकृ ती, यांना
तु ं गात िमळणार वागणूक व संघासंबंधीची सरकार आडमुठ भूिमका या सगळयांवरच ूकाश पडला
आ ण हतिचंतकां या तीो ूित बया य

होऊ लाग या. य

गत अड अडचणींची तमा ौीगु जी

बाळगीत नसत. आप या 'अिधकारा' चा अ यास क न सुखसोयीं या माग या यांनी कधीच के या

नाह त. यांची तळमळ एकच होती क , हं द ू समाज एकरस आ ण सुसंघ टत बनवून दे शाला साम य
दे याचे काय जे खं डत झाले होते ते परत सु

हावे. संघकायाला पयाय नाह , ह च यांची ठाम धारणा

होती. संघा या बाजूला स य आ ण याय असतानाह सरकार आपला दरामह
सोडत नाह , याब ल
ु
चीड ःवयंसेवकां या मनात िनमाण झाली. सावजिनक कायकत आ ण िन:प

वृ पऽे संघाचा कैवार

घेऊन सरकार या अ यायपूण भुिमकेचे िन ु रपणे वाभाडे काढु लागली होती. परदे शांतह भारत

सरकार या 'फॅिसःट' धोरणावर ूखर ट का यावेळ झाली. 'वड' नामक पऽाने िल हले होते : ' या
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ॄ टश रा याची सव ूकारे िनंदा केली जात होती, या रा यानेह , नेह ं या या 'फॅिसःट'
रा याूमाणे कधी नागिरक ःवातं याचा गळा घोट याचा ूय के याचे आ हाला आठवत नाह .''
संघबंद व

द एखाद नवी चळवळ करावी, असा वचार सरकार धोरणाची ूित बया हणून बोलला

जाऊ लागला. संघाचे पांतर राजक य प ात करावे, असाह स ला नागपूर या ' हतवाद' चे संपादक

ौी. ए.ड .मणी यां यासारखे हतिचंतक दे ऊ लागले होते.
वातावरणात याूमाणे नवा तणाव येत होता आ ण संघासंबंधी सहानुभूती वाढ या ूमाणात
दसत होती. भारत सरकारला ह लोकमताने घेतलेली कलाटणी जाणवली असावी. हणून जुन म हना
संपता संपता भारत सरकारने भारतीय जनािधकार सिमतीचे अ य

पं. मौलीचंि शमा यांना

ौीगु जींची भेट घेऊन लेखी ःव पात काह मु ांची उ रे िमळ व यास ूवृ केले. ौी. शमा यांनी
आधी गृहमंऽी सरदार पटे ल, संघाचे सरकायवाह ौी. भ याजी दाणी आ ण ौी. बाळासाहे ब दे वरस यांची
भेट घेतली. नंतर ते बैतूलला गेले व सरकार या

ीने आ ेपाह ठरणा या बाबींची पु हा उजळणी

झाली. आता ौीगु जी भारत सरकारला काह ह खुलासेवजा पऽ िल ह यास मुळ च तयार न हते.
सरकारशी पऽ यवहार करावयाचा नाह , से यांनी ठरवून टाकले होते. पण पिर ःथतीचे दडपण
सरकारला जाणवत अस यामुळे यावेळ सरकार पूव ूमाणे औपचािरकतेवर अडन
ू बसले नाह . बंद
उठ व या वना ग यंतर नाह हे सरकारला कळू न चुकले होते आ ण याला नवे िनिम केवळ हवे होते.
पं. मौलीचंि शमा यां या भेट नंरत ौीगु जींनी यांना (ौी. शमाना) एक य

गत पऽ

िल हले. सरकारने उप ःथत केले या िनरिनराळया आ ेपासंबंधी संघाची भूिमका या पऽात पु हा
एकवार ःप केली आहे . हे पऽ द. १० जुलै १९४९ चे आहे . रा. ःव. संघ आ ण भारतीय रा यघटना व

रा य वज, हं साचाराचा व गु तेचा आरोप, संघातील कायकार मंडळाची िनवडणुक, ूित ा,
बालःवयंसेवकांचा ू , सरसंघचालकांची िनयु

, संघातील जाितवचःव आ ण हशोब- यवःथा अशा

आठ मु ांचा परामश या पऽात घे यात आला. (मूळ स वःतर पऽासाठ ौीगु जी समम दशन खंड २,
पृ ६१ पहा) द. १० जुलै या या य

गत पऽाचा आधार घेऊन भारत सरकारने रा ीय ःवयंसेवक

संघावर ल सुमारे १८ म ह यांची बंद उठ वली. येथे एक गो

यानात ठे वणे आवँयक आहे क रा ीय

ःवयंसेवक संघाची घटना िल खत ःव पात सादर कर यास मा यता दे ताना कवां घटनेवर ल
आ ेपांचा परामश घेताना सरकार या 'अट ' अशा ौीगु जींनी मा य केले या नाह त. संघाने

सरकारला काह 'वचने' दली होती व नंतर ती मोड यात आली असा मतलबी ूचार अनेकांनी क न
पा हला. आता तर ौीगु जींनी सरकारला कंवा म यःथांना िल हलेली सार पऽे मूळ ःव पात ूिस द
झाली आहे त. ते हा, अट आ ण यांचा भंग के याचा आरोप यांना काह च आधार नाह , हे अगद ःप
होऊन जाते. संघाचे काय अिल खत घटनेनुसार चालले होते. याच सगळया संकेतांना व प दतींना
िल खत प दे यात आले एवढे च. संघावर ल बंद उठताच गृहमंऽी सरदार व लभभाई पटे ल यांनी
ौीगु जींना एक पऽ िलहन
ू आपला आनंद य

केला आ ण शुभकामना कळ व या. या पऽातील काह

''..... आपण आप या सावजिनक व

यात हट याूमाणे, दे शातील ःथती अशी आहे क ,

अंश पुढ लूमाणे :

आ ह सवानी भूतकाळातवर

ी न ठे वता वतमान आ ण भ वंयाकडे ती लावली पा हजे. संघ, काँमेस

आ ण शासन यां या वषयी आपण ह धारणा ठे वाल, अशी मला आशा आहे .''

७०

''संघावर ल ूितबंध उठ वतांना मला कती आनंद झाला हे तर मा या िनकट असणारे लोकच
सांगू शकतील. संघा वषयीचे जे माझे वचार एक वषापूव जयपूर कंवा लखनौ येथे मी ूकट केले होते,
ते ू य ात उतर व यासाठ मला पु हा ूय करता येईल. असा हा अवसर ई राने अशा र तीने दला
याचा मला वशेष आनंद आहे .
''आपले ःवाःथ ठ क असेल अशी मला आशा आहे . मी आपणाला मा या शुभकामना
पाठ वतो.''
संघबंद उठ याची घोषणा आकाशवाणीव न दनांक १२ जुलै या सायंकाळ झाली आ ण

दनांक १३ ला सकाळ ौीगु जींना बैतूल कारागृहातून मु
ःथानकावर पोहोचले ते हा ऐन दपार
ु

कर यात आले. ौीगु जी नागपूर

यां या ःवागतासाठ तीस हजार

ी-पु षांचा हषिनभर समाज

जमलेला होता. भारतमातेचा गगनभेद जयजयकार सगळयांनी केला. एका अ न द यातून तावून

सुलाखून बाहे र पडले या आप या पुऽाचे जे हा ू य

प यानेच पुंपहार घालून ःवागत केले, ते हा

अग णत नेऽांत आनंदाौू तरळले. ौीगु जी नागपूरला चारपाच दवस थांबून मिासला ौी. ट . ह .आर.
वकटराम शा ी यां या भेट साठ गेले. यांनी कृ त ता य

केली. 'शेवट गोड तर सगळे च गोड' असे

वा य असलेली ौी. शा ींची अिभनंदपर तार नागपूरलाच ौीगु जीं या हाती पडली होती.
अिभनंदनपऽे आ ण तारा यांचा अ रश: वषाव चालू होता. मिास, पुणे आ ण मुंबई असा ूवास क न

ौीगु जी नागपूरला परतले. बंद कालातील साहा यक याना यांनी मु ाम भेटू न ध यवाद दले. यात

ौी. केतकरांचा समावेश अथात ् होताच. या सव ूवासात यांचे ठक ठकाण या जनतेने अपूव ःवागत
केले. भारतीय जनते या ौीगु जींवर ल उ कट ूेमाचा दय हे लावून सोडणारा ू यय ठायी ठायी

आला.
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१०. स कार पव
त बल अठरा म हने ौीगु जी आप या ूय ःवयंसेवकांपासून दरू होते. जनसंपक खं डत

झालेला होता. ःवयंसेवकांना आ ण जनतेलाह ौीगु जींना पाह याची, बंद उठ यानंतर ते कोणते
मागदशन करतात याची ज ासा होती. ते हा दे श यापी संचार आरं भ करणे अपिरहायच होते.
सगळयांचा मनात ू

होता, संघबंद या अ यायाचा बोध काय? ौीगु जीं या मनावर काँमेस

शासना या दं दडक
ु े शाह ची झालेली ूित बया कशा ःव पाची आहे ? रा यक या या बाबतीत

बोल यासाठ ौीगु जी कोणते श द आता वापरतील? अखेर या ू ांची जी उ रे ौीगु जीं या

भाषणातून िनंप न झाली, ती यां या अंत:करणाचा वशालपणा, औदाय, यांची उ कट दे शभ

,

िनवरता आ ण हं द ू संःकृ ती या आदशानुसार वाग याचा सहज ःवभाव यांची सा ात ् ूिचती

पट वणार होती. 'ध य, ध य' असेच उ -गार ौीगु जींचे वचार ऐकून ल ावधी मुखांतुन बाहे र पडले.
ौीगु जींचे भारत-ॅमण ऑगःट १९४९ म ये सु झाले, ते जानेवार १९५० पयत सु होते.

या काळात ते जथे जथे गेले ितथे ितथे यांचा भ य ूमाणावर उ ःफूत स कार झाला. २० ऑगःट

ू मुंबईला
रोजी उ र भारतातील ूवासासाठ द लीकडे ूःथान कर यापूव ते कंिचत ् सवड काढन

सरदार पटे ल यांना भेटू न आले. कारण सरदारांची ूकृ ती बर च अःवःथ अस याचे यांना कळले होते.
भेट सुमारे तासभर झाली. ते हाचे सरकायवाह ौी. भ याजी दाणी हे ह या भेट या वेळ ौीगु जीं या

बरोबर होते. या भेट त सरदारांनी या ौांत अवःथेतह दे शातील पिर ःथतीचे आ ण संभा य संकटांचे
िचऽ पुढे ठे वले. या भेट त भःती िमशन यां या हालचालींचाह उ लेख सरदारांनी केला व हं द ू

समाजाची 'पचनश

' वाढ व याची आवँयकता ूितपादन केली हे उ लेखनीय आहे . पा कःतान या

िनिमतीमुळे िनमाण झाले या समःयांचा पाढा यांनी अथात ् वाचलाच. 'जे घडले ते वस न जाऊ या,
आ ण दे शा या भ वंयाकडे ल

दे ऊ या,' असे आवाहनह सरदारांनी केले.

ौीगु जीं या सुमारे पाच म ह यां या भारतॅमणात सवऽ यांचे जे ःवागत झाले याचे
वणन कतीह रोचक असले तर ःथलाभावाःतव येथे ते करता येत नाह . वानगीदाखल राजधानी
द लीतील स काराचे वृ सांिगतले तर पुरेसे आहे . राजःथान, पंजाब, उ र ूदे श, आंी, मिास,
कनाटक, महारा , गुजरात इ याद रा यांतील ूमुख शहरां या भेट त द लीचीच लहानमोठ आवृ ी
िनघत गेली. द ली या स काराचा ःवाभा वक पिरणाम हणून ौीगु जीं या य
सगळया जगाचे ल

''भारता या

आकृ

म वाकडे

झाले. ' ॄ टश ॄॉडका ःटं ग कॉप रे शन' ने असा अिभूाय य

केला क ,

ितजावर उगवले या एखा ा दै द यमान ता याूमाणे ौीगु जी आहे त. एवढा

जनसमाज आकृ

क शकणार भारतात पं. नेह ह च केवळ आणखी एक य

आहे .'' भारतीय

वृ पऽांतूनह द ली या कायबमाचे व वध पडसाद उमटले. ौी ना.ह. पालकर यांचे, ''ौीगु जी :
य

आ ण काय' नामक जे पुःतक १९५६ साली ूिस द झाले, यात द ली या या सोहळयाचे

वणन पुढ लूमाणे कर यात आले आहे .
लोकांची एवढ ूचंड गद उसळली होती क
द ली ःटे शनात तसेच ःटे शन या बाहे र दरपयत
ू

जणू सगळ राजधानीच ौीगु जीं या दशनासाठ लोट याचा भास हावा. जयजयकाराने आकाश
ू टाकले. सगळ नगर ःवागतासाठ
िननादन
ू उठले, तर फुलां या सडयांनी रः यांचे पच पालटन
सज व यात आली होती. ठक ठकाणी ःवागत-कमानी उभार यात आ या हो या. सायंकाळ
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रामलीला मैदानावर स कार-सभा झाली. सुमारे पाच लाख

ी-पु ष नागिरक या सभेसाठ जमले होते.

यासपीठ खूपच भ य होते. आ ण कायबमाची आखणी फार नेटक होती. गणवेशधार ःवयंसेवक
लोकांचे ःवागत क न यांना यो य ठकाणी बसवत होत. सभेची िशःत पोिलसां या मदतीिशवाय

ःवयंसेवकांनीच ःपृहणीय ूकारे राखली होती. द. २३ ऑगःट रोजी नागिरकांतफ ौीगु जींना
मानपऽ अपण कर यात आले. मानपऽाला ौीगु जींनी उ र दले.

याच ःव पाचे जे ःवागत-कायबम ठक ठकाणी झाले, यांत ौीगु जींनी मानपऽांना उ रे
दे ताना कोणते वचार मांडले? सवात मह वाची गो

हणजे संघावर बंद घालणा या, बनबुडाचे

आरोप करणा या, हजारो ःवयंसेवकां या हालअपे ांस कारणीभूत ठरले या शासनासंबंधी कंवा

ु आप या अंत:करणात नाह , हे यांनी
ःवयंसेवकांवर आघात करणा या लोकांसंबंधी कोणतीह कटता

ूकटपणे सवऽ घो षत केले. संघावर ल बंद या ूकरणावर कायमचा पडदा टाकावा, झाले गेले

वस न जावे, असे आवाहन यांनी केले. यां या मनाची आभाळाएवढ वशालता ूकट करणारे हे

उ -गार पहा : 'संघावर ल ूितबंधांचे हे ूकरण आता येथेच थांबवा. यांनी आप यावर अ याय को

ु चा अशंसु दा िच ात आणू नका. एखा ा वेळ
असे तु हाला वाटत असेल, यां यासंबंधी कटते

आप याच दाताखाली आपली जीभ चावली जाते कंवा आपलेच पाय एकमेकांत अडखळतात, पण
हणुन आपण दात उपटत नाह क पाय तोडत नाह . यांनी आम यावर अ याय केला ते दे खील
आपलेच आहे त हे ल ात ठे वून, झाले गेले वस न, आपण

माशीलता ूकट केली पा हजे. पूण झोप

घेऊन ताजातवाना झालेला माणूस अिधक उ साहाने कामाला लागतो. याचूमाणे समाजातील

संकुिचतपणा, भेदबु द आ ण त ज य अ य वाईट गो ी दरू कर या या आप या पूव या कामाला
द ु पट उ साहाने िभडले पा हजे. हे कर त असता आप या मनातील कोणासंबंधीह द ु बु द उ प न
होऊ दे ऊ नये.''

सगळा असाच सूर. आ ण याबरोबरच दे शातील िचंताजनक पिर ःथतीचे िचऽण, तसेच
संघाला जे काय करावयाचे आहे , याची सुःप

वधायक मांडणी. ःवयंसेवकांनी शांतपणे आघात

सोसले याचे कारण आघात करणारे ःवक य होते हे सांगताना एकदा ते हणाले, ''हे च आघात जर
पर यांनी केले असते तर संघा या ताकद ची चुणूक यंना अवँय दाख वली असती. आ ह ह

आम या आईचे दध
ू यायलो आहोत, याचा ू यय यांना आणून दला असता.'' समाजाचे आ ण

रा ाचे िचऽ बदलून टाकावयाचे असेल, तर भारतीय संःकृ तीचे महान ् गुण अंगी बाण वले पा हजेत व

संघ टत झाले पा हजे,'' हा संघाचा मूळ वचार ौीगु जींनी पुन:पु हा ूितपादन केला. भारता या
आ या मक ूकृ तीकडे ल
स मान गोळवलकर या य

वेधले. यां या उ -गारांतून ःप पणे जाणवलेली गो

हणजे होणारा

चा आहे , हा भाव यां या मनात चुकूनह आला नाह . ूवासा या

ओघात पंजाबम ये सोिनपत येथे घडलेला एक ूसंग उ लेखनीय आहे . ितथे एका त ण ःवयंसेवकांने
भावने या भरात 'ौीगु जी अमर रहे ' अशी घोषणा दली. ''रा ीय ःवयंसेवक संघ अमर रहे ' अशीह
एक घोषणा दे यात आली. ह घोषणा या ःवयंसेवकाने दली याला ौीगु जींनी थांब वले आ ण
आपली नापसंती य

केली. नंतर ते हणाले, ''कोणीह य

ूकार या घोषणा दे त जाऊ नका कारण कोणतीह य

कंवा संघटना यां या संबंधात अशा

अमर नसते कंवा संघटनाह अमर नसते.

केवळ आपले रा च िचरं जीव असू शकते. हणून 'भारतामाता क जय' ह च आपली एकमाऽ घोषणा
असावी.'' कोणा य

ची वा संःथेची न हे तर रा ाची भ

सवानी उ कटतेने करावी, ह च एक
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आकां ा यां या ठायी होती. गीते या तेरा या अ यायात भगवंतांनी

ानल णे सांिगतली आहे त.

यांतील प हलेच ल ण 'अमािन व' हे आहे . याचेच दशन ौीगु जीं या जीवनात घडते. एका ा
ठकाणी य

या ना याने आपला वशेष मानस मान होते आहे असे द यास ते अःवःथ होऊन

जात. ूिस द या ूकाशझोतापासून आजवर संघ दरू रा हला होता आ ण या अबोल कायाचा अथ माऽ
चुक चा लाव यात आला होता. अबोल समाजकाय हणजे गु काय असे अजब समीकरण मांड यात

आले होते ! हणून ौीगु जींनी संघा या ूिस द परा ुखतेची सांःकृ ितक भूिमका राजधानी द लीत
आ ण अ यऽह लोकांना समाजावून सांिगतली. यांनी स कारासाठ गद करणा या ल ावधी लोकांना
असेह सांिगतले क ूेमाचा वषाव होतो आहे तो संघावर. संघकायाची ती मह ा आहे . ते हा हे काय
दे शाचे िचऽ बदलेल, या अपे ेने आता या ूेमाचे पांतर सगळयां या स बय सहकायात झाले पा हजे.

ौीगु जीं या ूकट िचंतनातून यावेळ जनमानसातील एक वेगळा वचारह पुढे आला व याचे

िनमूलन कर यासाठ संघाची सगळ वचारसरणीच यांना न या संदभात पु हा ःप पणे मांडावी
लागली.
ौीगु जी तु ं गात असतानाच यां याकडे एक पृ छा कर यात आली. पृ छा अशी क ,
मुसलमानांना वेगळा ूदे श तोडन
ू दे यात आ यामुळे हं द-ू मुसलमान भांडणाची कंवा दं गलीची
समःयाच मुळापासुन संपली आहे . ते हा संघाची आवँयकता आता कोठे उरली? हा ू

पण संघाचे वाःतव ःव प समजावून सांग यास िनिम

वपर त खरा,

हणून ौीगु जींनी याचा यो य उपयोग

क न घेतला. संघ हणजे मुसलमानांचा े ा व चढे लपणाला बाहबलाने
चोख उ र दे यासाठ संघाचा
ु

आटा पटा असा अपसमजाचा सूर यावेळ तर य

झालाच, पण आजह अनेक बु दमान आ ण

वचारवंत हण वणार माणसे तो सूर कोण या ना कोण या कारणाव न काढतात. फाळणीनंतर या
या खळबळ या काळातह ौीगु जींनी या ू ाचा अगद शांत व समतोल परामश घेतला.
ौीगु जींनी दलेले उ र अगद ःव छ आ ण मूलगामी अस यामुळे ते येथे जरा वःताराने उ -घृत
करणे यो य ठरले. ौीगु जी हणाले :
''मी यांना सांिगतले क तुमचा हा

कोन संपूणपणे चुक चा आहे . प हली गो अशी क ,

संघ हा कुणाशी संघष कर यासाठ वा संघषाचा ूितकार कर यासाठ उभा रा हलेला नाह . आ ण दसर
ु

गो अशी क , रा ीय दानत वा चािर य िनमाण कर या या संघा या ूमुख कायाकडे आपले ल

गेलेले नाह . आपण हणता याूमाणे केवळ शार िरक संघषाला त ड दे यासाठ काह साम य उभे
कर याची गरज असेल, तर यासाठ ठक ठकाणी आखाडे , तालमी, यायामशाळा अशा अनेक संःथा
आहे त. यां याकडन
ू ते काय हो यासारखे आहे . यासाठ एखाद मोठ रा

यापी संघटना उभी

कर याची काह गरजच न हती. िशवाय आप या समाजाचे तेवढे च एक द:ु ख आहे क ? आप या

समाजाचे नीटपणे िनर

ण के यानंतर आप या ल ात येईल क , रा ीय चािर याचा अभाव हे च

समाजाला पोख न टाकणारे एक फार मोठे भयानक द:ु ख आहे . आ ण हणूनच शीलवान आ ण
चािर यसंप न नागिरक िनमाण कर याची जबाबदार रा ीय ःवयंसेवक संघाने ूथमपासूनच

ःवीकारली आहे . हे काम कधीच संपत नाह . ते अखंड सु च असते.
''आम या पढ ला जशी याची गरज भासते तशीच ती उ ाचा, परवा या, आ ण यापुढ ल
सवकाळा या पढयांनाह भासाणार आहे . भारतातील ू येक माणूस आप या दे शाकिरताच ूय
कर त असलेला दसावा ह ःथती नेहमीच आवँयक आहे . हणून संघाचे काय पिर ःथतीिनरपे
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आहे . हाती लाठया घेऊन गुंडाूमाणे इतःतत: फरणे कंवा जातीय दं गे माज वणे हे संघाचे काय
मुळ च नाह .''
'' व शांती हे ह आम यासमोरचे उ

आहे . हे आमचे जी वतकाय असून ते आ हांस पुरे केले

पा हजे. आ या मक जीवना या आधारावर व ाला शांतीचे धडे ावे आ ण संपूण मानवसमूहात
एकतेचा भाव िनमाण करावा, हे च आमचे खरे काय आहे . पण हे के हा श य आहे ? जे हा आपले

सांःकृ ितक जीवनत व ान आ मसात क न चािर य संप न झाले या अशा कोटयवधी लोकांना एका

सूऽात गुंफून, यांना उ च येया या ूा ीसाठ क टब द कर यात आपण यशःवी होऊ ते हाच हे
श य आहे .''
ॄ टश राजवट चा अंत, दे शाची फाळणी, तीनच वषात ःवतंऽ भारताचे िनंप न झालेले
िचंताजनक िचऽ आ ण रा ीय ःवयंसेवक संघाची न या संदभातील भूिमका यासंबंधी बदल या
पिर ःथतीनुसार ौीगु जींना पुढे पुंकळच बोलावे लागले. कायक याशी आ ण समाजाशीह . या
संवादाचा ूारं भ आप याला या दौ यांतील व वध भाषणांत दसतो, असे हण यास ू यवाय नाह .

महा मा गांधींची ह या, दे शात या दघटने
ची झालेली ूित बया, सरकारचा संघावर ल अ या य रोष,
ु

सवऽ वाढत असलेली आदशह नता आ ण रा ीय ूगती या मागात यामुळे िनमाण होणारे अडथळे
पाहन
ू ौीगु जींचे िच अ यंत यिथत झाले होते. य

गत मानापमान अथवा गौरवसमारं भ यांत

यांना मुळ च ची न हती. िमळाले या संधीचा लाभ घेऊन वशु द रा ीय वचार लोकांपुढे ठे व याचा

ूय

यांनी या भारत-ॅमणात केला. सवऽ ते याच आंतिरक तळमळ ने बोलले. संघा या मागानेच

दे श सु ःथर, वैभवशाली आ ण सुूित त करता येईल, हा व ास यां या बोल यातून सवऽ दसत
होता.
उ रे कड ल दौ यात द. ३० ऑगःट रोजी द ली येथे मु काम असता यांनी पंतूधान पं.

नेह यांची भेट घेतली. संघावर ल बंद उठ यानंतर संघने याची पंतूधानांशी ह प हलीच भेट.

ःवाभा वकपणे ती औपचािरक ःव पाची झाली. पण यानंतर पु हा द. २३ स टबरला व २९ नो हबरला
आणखी दोनदा ौीगु जी नेह नां भेटले. या दो ह भेट बराच वेळ चाल या हो या. दे शातील
पिर ःथतीसंबंधी अिभूाय दोघांनीह आपआप या पर ने सांिगतला. ौीगु जींनी संःकृ ती आ ण
रा वाद, हं द ू नसले यांचे रा जीवनातील ःथान, संघकायाचे ःव प आ ण उ े श, स हंणुता, हं सा,
अ हं सा इ याद वषयांवर मनमोकळे पणाने आपले वचार य

केले व नेह ं या ू ांना उ रे दली.

या भेट जर झा या, तर पंतूधान नेह ं चे मत संघासंबंधी कधीच पुरेसे ःव छ झाले नाह आ ण संघ
'जातीय' (क युनल) अस याचा आरोप ते सतत कर त रा हले, ह ददवाची
गो होय. नेह व ौीगु जी
ु
यां या भेट हो याचे योगह यापुढ ल काळात फारसे आले नाह त. ौीगु जींना भेट याची नेह ं ना

फारशी इ छाच न हती, असे हणणे ूा आहे .
पं. नेह ं चा संघ- वरोध य

करणार एक घटना याच सुमारास घडली. संघ-काँमेस संबंधा या

ीने ती दरपिरणामीह
ठरली. घटना अशी क , संघा या ःवयंसेवकांना, सरदार व लभभाई पटे ल
ू

यांनी ूकटपणे य

केले या इ छे नुसार, कॉमेसची दारे मोकळ कर यासाठ हालचाल काँमेसमधील

काह पुढा यांनी सु केली. या ू ावर काँमेस प ात दोन तट पडले. राजष टं डन आ ण पं. ारकाूसाद
िमौ हे ःवयंसेवकां या काँमेसूवेशाचे उघड समथक होते. गुजरातचे ौी. ओंकारूसाद ठाकुर यांनी तर
टं डन यां या मताचे समथन करताना एका लेखात हटले, ''संघाचे िशःतब द ःवयंसेवक काँमेसम ये
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आ यास काँमेसमधील घाण ःव छ होऊन जाईल.'' ह चचा चालू असता पं. नेह परदे शात होते. ते
परत आ यावर काँमेस या कायकािरणीने एक ठराव संमत केला. या ठरावात हटले होते क , संघा या
ःवयंसेवकांची इ छा अस यास ते काँमेसम ये ू व होऊ शकतात. पण एकदा काँमेसम ये ूवेश

के यानंतर काँमेस सेवादला यितिर

इतर कोण याह ःवयंसेवक संघटनेत ते भाग घेऊ शकणार

नाह त.'' पं.नेह ं या उप ःथतीत झाले या या ठरावाचा अथ ःप होता. अथ हाच क , संघाला बाधक
न ठरणा या कोण याह राजक य प ात काम कर याची मोकळ क जर संघा या घटनेने दली असली,
तर काँमेस प ाचा आमह माऽ संघाला सोडिच ठ द या वना काँमेस प ात काम करता येणार नाह ,
असाच रा हला. पयायाने संघा या ःवयंसेवकांना काँमेस प ाची दारे बंद कर यात आली.
या 'स कार-पवा'त उपिव िनमाण कर या या ूय

व े षी बु द या लोकांनी काह ठकाणी

केलाच. िमरज, को हापूर, सांगली वगैरे भागातील दगडफेक, हु लडबाजी आ ण ौीगु जींना अपाय
पोच व याचा ूय यांचा उ लेख वशेष वाने करावा लागेल. को हापूरला तर मोठाच भीषण ूसंग

टळला, यात शंका नाह . ौीगु जी को हापूरला पोचताच यां या व

द नारे बाजी, पुतळे जाळणे,

आबमक जमावा या वेढयात यांना अडक व याचा ूय करणे इ याद ूकार वरोधकांनी केले. पण
ौीगु जीं या जणू हे ूकार यानीमनीच न हते. या भीषणतेतह ते सवःवी शांत होते, ठरलेला

ू येक कायबम त परतेने पार पाडत होते. दे वी या दशनालाह ते जाऊन आले. नंतर को हापूर ते
सांगली असा ूवास होता. शासनाने ौीगु जीनां को हापूर या सीमेपयत लोखंड जाळया बस वले या
गाड तुन सुर

तपणे पोचवून दले. या गाड वर दगडफेक झाली व क येक मोठमोठ दगड येऊन

आदळले.
को हापूरपासून सांगलीपयतचा ूवास मा. भालजी पढारकर यां या गाड तून करावयाचा
होता. िन याूमाणे ौीगु जी समारे या जागी साय हरशेजार बसले हाते. मा. बाबा िभडे ह माग या
बाजूला होते. वाटे त िमरजेकडन
ु येणारा एक रःता को हापूर-सांगली रः याला येऊन िमळतो. ितथे
काह ःवयंसेवक सायकलवर आले व यांनी वाता दली क सांगली मागावर शेतांम ये बराच मोठा

जमाव लपून बसलेला आहे व ौीगु जींची गाड अड व याचा व ह ला कर याचा यांचा इरादा आहे . या
ःवयंसेवकांनी सुच वले क , ौीगु जींची मोटार पुढे नसावी. कायक याची एक बस आधी पुढे यावी
अशी सूचना पुढे आली. पण ौीगु जींनी ती मानली नाह . शांतपणे यांनी सांिगतले, ''मोटारच पुढे
जाईल. तु ह काह िचंता क नका.'' मोटार येताना पाहताच ह लेखोर आडवे आले. गाड चा वेग कमी
होईल, ती थांबेल, असे ःवाभा वकपणेच यांना वाटले असावे. पण मा. बाबांची साय हरला स

ताक द

होती क , कोण याह पिर ःथतीत गाड थांबवावयाची नाह . गद पाहताच तर यांनी साय हरला

तुफान वेगाने गाड पुढे ने यास सांिगतले. अितशय सुसाट वेगाने आले या गाड मुळे जवा या भीतीने
गद दतफा
पांगली आ ण
ु

णात ौीगु जींची मोटार वेगाने पुढे गेली. ह लेखोरांना ह ला कर याची

संधीच िमळाली नाह . ौीगु जीं या संर णाची सव यवःथा सांगलीला होतीच. ते सुख प पोचलेले
पाहन
ू सव िचंताम न कायक याचा जीव भांडयात पडला. सांगलीलाह दगडफेक, घोषणा वगैरे उपिव

काह ूमाणात झालाच. पण सव कायबम योज यानुसार पार पडला. भाषण करताना तर ौीगु जींनी

सभोवार या पिर ःथतीची काह दखलच घेतली नाह . िचंतेची एक रे षाह

यां या चेह यावर उमटलेली

न हती. सवऽ संघाचा वधायक वचार ते जसा मांडत असत, तसाच यांनी सांगली या भाषणातह
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मांडला. कायक याना घडलेले ौीगु जीं या धीरोदा तेचे आ ण िनभयतेचे हे दशन वल ण
पिरणामकारक तसेच अ वःमरणीय होते.
या ूकारांमुळे ौीगु जी यिथत अवँय झाले, पण यांचा शांतपणा ढळला नाह . कोणासंबंधी
बोधाची भावना यांनी मनात येऊ दली नाह . कोणाला दषणे
दली नाह त. या घटनेसंबंधी नंतर
ु

'पु षाथ' मािसकात िल हले या एका लेखात यांनी हटले आहे : ''आपला हणून याला आमहाने

कवटाळावयाचे, याची सेवा करावयाची, तो हाच आपला समाज आहे . याने फुलां या माळा घात या

काय कंवा जोडयां या माळा घात या काय, तसेच याने ःतुती केली काय, िनंदा केली काय, िश या
द या काय, कंबहना
ु काह ह केले तर तो आपलाच आहे . पर

चांगले-वाईट कर ल, पण ती केवळ पर

ा घे याकिरता हणून तो अनेकदा

ाच. वाःत वक अंत:करणाने तो आपलाच आहे .

आप याबरोबर तो येईल. इतकेच काय तो आप या अलौ कक िन ेमुळे आपला अनुयायी बनून सतत

मागे येईल. समाज हा परमे राचे ःव प आहे व परमे राने सांगूनच ठे वले आहे क , मी भ ांचा दास

आहे . आपण खरे भ

हो याची आवँयकता आहे .''

आ या मक परं परा असले या हं दंत
ू ील भ

भावनेला सामा जक कत यपूत ची दशा

दे याचा असा अखंड ूयास ौीगु जींनी केला. यासाठ ःवत: या सेवामय जीवनाचा आदश लोकांपुढे
ठे वला. संघबंद या वपर त काळात कंवा बंद उठ यानंतर या ज लोषपूण स कारपवात यांनी
आप या िच ाचे सम व कधीच ढळू दले नाह . या ता पूर या गो ीत न गुरफटता संघा या ख या
जीवनकायाकडे ःवयंसेवकांचे आ ण समाजाचे ल

वेध याचा ूय

यांनी ू येक उपल ध

मा यमातून केला.
स कार-समारं भांची धामधूम चालू असतांनाच दै नं दन चालणा या शाखांची आ ण
ःवयंसेवकांवर ल यो य संःकारांची यवःथा पु हा नीट िनमाण कर याची िनकड ौीगु जींना
जाणवत होती. अनेकां या मनात अनेक ूकारचे ू

िनमाण झाले होते. सगळयांची संघ वचार आ ण

संघाची कायप दती यांवर ल ौ दा मजबूत कर याची आवँयकता यांना भासत होती. हणून १९४९
या ऑ टोबर म ह यात काह दवस नागपूर येथे मु काम असता, कायक यापुढे ओळ ने पाच दवस
( द. १८ ते २२) यांनी आपले मूलगामी वचार मांडले. या वचारमंथनाचे ूयोजन सांगताना ौीगु जी
हणाले, ''अनेकां या अंत:करणात अशी शंका उ प न होत असावी क , आता आप या दे शाची

पिर ःथती बदललेली आहे व या बदलले या पिर ःथतीत पूव याच प दतीने काम कर याची काह
आवँयकता आहे काय? या ू ाचा आपण खरोखर च वचार केला पा हजे.'' या भाषणमािलकेत
ःवयंसेवक आ ण कायकत यां या मनातील उलट-सुलट वचारांचा अचूक वेध ौीगु जींनी घेतला. या
वचारांचे सगळे पापुिे अ यंत सहानुभूितपूवक उलगडन
ू पुढे ठे वले आ ण संघकायाला पयाय नाह , हा

ठाम िनंकष सांिगतला. बंद काळानंतर संघाची वैचािरक

या पु हा नीट घड बसवून कायूेरणा

ूखर कर याचे जे अवघड काम ौीगु जींनी तु ं गातून मु ता झा यानंतर ि ेपणाने सु केले, याचा
हा केवळ ूारं भ होता. या कायासंबंधी पुढे अिधक वःताराने िलहावे लागणार अस याने येथे अिधक
तपशीलात िशर याचा मोह टाळणे इ . एवढे माऽ अवँय हणावयास हवे क , इं मजी स ा गे यामुळे
पिर ःथतीत झालेला बदल ल ात घेऊन ःवातं या या संदभात संघाचा जो येयवाद ौीगु जींनी या

काळात िन:सं द धपणे ूितपादन केला, याच आधारावर संघ आज उभा आहे . तोच जीवनरस घेऊन
संघाचा वटवृ

वःतार पावला आहे .
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११. सेवाकाया या आघाड वर
इ.स. १९५० चा पूवाध. दे शाचे वभाजन होऊन सुमारे तीन वष उलटली होती. ौीगु जींनी प.
बंगाल रा याचा दौरा केला होता आ ण या दौ यात जे पा हले, ऐकले आ ण अनुभवले, यामुळे यां या
अंत:करणाचे पाणी पाणी होऊन गेले होते. पा कःतान या िनिमतचा करार करताना भारतीय ने यांनी
या भागात अ पसं येने असले या आप या हं द ू बांधवां या भ वत याचा काह च वचार केला नाह .

केवळ मोघम आशावादावर ते वसंबून रा हले. प

म पा कःतानातून वःथा पत हं द ू बांधवांचे ूचंड

ल ढे आले आ ण यांची यवःथा लाव यात संघाने संपूण सहकायह दले. पूव पा कःतानात द ड

कोट हं द ू रा हले होते. यांचा छळवाद सु च होता. अखेर ह ससेहोलपट एवढ पराकोट ला गेली आ ण
हं दंच
ू े जीवन एवढे असुर

त झाले क , ल ावधी लोक प. बंगालम ये येऊन लोटू लागले. अन वत

यातनांना त ड दे याची पाळ

यां यावर आली. भारत सरकार या

ीने ते ' वदे शी' िनवािसत!

धमातर, मृ यू, वा भारताचा आौय या वना अ य पयाय उरला नाह ते हा धम याग न करता ते

भारतात आले. पूव पा कःतानात यांना सुर

तता लाभावी हणून काह पाऊल भारत सरकार

उचलीत न हते कंवा लोकसं ये या अदलाबदलीची भाषाह बोलत न हते. यांना अवा राने न
वचारता एका फट यासरशी मातृभूमीपासून तोडन
ू टाकले, परदे शी बन वले, यां या जी वत व ाची,

अॄूची आ ण ःवािभमानाची काह चाडच बाळगावयास आपले नेते तयार न हते. समःया एवढ ूचंड

आ ण उम होती क सरकार पातळ व नच ितचा िनराश श य. पण हं द ू समाजासंबंधी जी सहज आ ण
उ कट आ मीयता ौीगु जीं या ठायी होती, ती यांना सरकार या त डाकडे पाहत ःवःथ बसू दे ईना.

भारतातील लोकांनी आप या वःथा पत बांधवां या साहा याथ अमेसर हावे, अशी हाक ौीगु जींनी
दली. सेवेचे हे काय कर यासाठ रा ीय ःवयंसेवक संघा या पुढाकाराने 'वाःतुहारा सहायता सिमती'
ची ःथापना कर यात आली. संघा या समाजूेमाचा हा ःवाभा वक आ वंकार होता. फाळणीपूव ,
फाळणीनंतर आ ण ू येक मोठया आप ी या वेळ तो आ वंकार आजतागायत सतत होत आलेला
आहे .
पूव पा कःतानातील हं दंच
व आपले कत य
ू ी भीषण अवःथा, तेथून येणा या लोकांची ददशा
ु

यासंबंधात एक िनवेदन ौीगु जींनी लगेच ूकट केले. कलक याव न द लीला पोहोच यानंतर ७

माचला ते यांनी ूिस द स दले. 'वाःतुहारा सहायता सिमती' ची ःथापना द. ८ फेॄुवार लाच झाली
होती. सिमतीतील कायक याना िन:ःवाथ सेवेचा महामंऽ ौीगु जींनी दला होता. पण प. बंगाल,
आसाम कंवा ओिरसा या भागांत संघाचे काय अ यंत मया दत ःव पाचे होते. समःया तर ूचंड,
रा ीय ःव पाची आ ण सरकार कारवाईची अपे ा करणार होती. हणून द लीहन
ू केले या
आवाहनात सरकारने

धा मनोवृ ी सोडन
ू िनणायक उपाययोजना करावी, असे यांनी आमहपूवक

हटले होते. या आवाहनाचा काह भाग असा : ''अिन

तता,

धा मनोवृ ी आ ण दबलता
याच गो ी
ु

जर वाढत रा ह या तर द ड कोट िनंपाप व िनद ष भारतीयां या वनाशाचे पाप भारत सरकार या

माथी बसेल आ ण याची ूित ा मातीमोल होईल. सांूदाियकते या गतत पड याचे भय न बाळगता,
पोिलस कारवाई असो क पा कःतानमध या हं दंच
ू ी समःत भारतातील मुसलमानां या बरोबर ने
केली जाणार अदलाबदल असो, अशी काह तर िन

त पावले विरत आ ण त परतेने पडायला हवीत,

क जेणेक न आमचे जवलग, आम या र ामांसाचे द ड कोट बंधू वाचू शकतील आ ण
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भ वंयकाळात स मानपूवक सुखमय जीवन जगू शकतील. याबरोबरच मी आप या दे शवािसयांना
वनंती करतो क , यांनी आपला उ े ग संयिमत र तीने य

करावा. यायोगे शांतताभंग होऊ शकेल

कंवा आम या सरकार या मागात अडचणी उप ःथत होतील, असे काह क नये.''
या िनवेदनाला वृ पऽांनी चांगली ूिस द दली. यानंतर द. १४ माच रोजी नागपूरहन
ू

आणखी एक आवाहन ौीगु जींनी ूिस द केले. यात दे शातील जनतेला वःथा पतां या

साहा यासाठ मदतीचा हात पुढे कर याची कळकळ ची वनंती आहे . यांनी जनतेला जाणीव दली
क , ''ह तर सरकारची जबाबदार आहे असा वचार क न िन ंबय बसून राहणे भारतीयांना कधीह
शोभा दे णारे नाह . समाजाने दे खील आपली सगळ श

ू सरकारचा कायभाग हलका केला
एकवटन

पा हजे.'' दे शाची ूित ा वाढ व यासाठ आ ण लोकांची द:ु खे दरू कर यासाठ सरकार काह ूय

कर त असेल, तर यात अडथळे उप ःथत कर याची भूिमका ौीगु जींनी कधीच अंगीकारली नाह .
ू

वःथा पतांचा असो, संघबंद चा असो, रा य पुनरचनेचा असो, नैसिगक आप ीचा असो क

परक य आबमणा या संकटाचा असो, सरकार वरोध हे ौीगु जीं या धोरणाचे सूऽ कधीच न हते.
दे शभ

, लोकक याण आ ण रा ीय एका मतेचे पोषण यांचा िनकष वाप नच ते यो य मागदशन

ू टाकणा या हो या आ ण
कर त. पूव पा कःतानातून आले या िनवािसतां या कहा या आतडे पळवटन
या ऐकताना िच ू ु ध होणे अगद ःवाभा वक होते. पण अितरे क ूित बयेला उ ेजन ौीगु जींनी

कधी दले नाह . सगळयांनी संयम राखून वधायक

ीने या ू ाची सोडवणूक करावी, असे यांनी

पुन:पु हा सांिगतले. सरकार पातळ व न योजावयाचे सव उपाय सरकारने िनभयपणे योजावेत आ ण
जनतेनेह आप या बांधवांना संघा या मा यमाने जाःतीत जाःत साहा य करावे, अशी राःत भूिमका

ौीगु जींनी अंगीकारली. या सुमारास यांनी केले या भाषणात आप या रा ने यांनी पूव
पा कःतानातील द ड कोट िनरपराध हं दंन
ू ा त डघशी पाडले, याब ल ूखर ट का आढळते. फाळणीचा
िनणय ौीगु जींना नापसंत होता आ ण ह नापसंती यांनी कधी लपवून ठे वली नाह . ूथम ूथम तर

पा कःतानचा ःवतंऽ रा या ना याने उ लेख करणेह
रा. ःव. संघाची ू य

यां या मातृभ

अंत:करणाला जड जात असे.

ताकद भारता या पूवकड ल या भागात कमी होती, तर

संघःवयंसेवकांनी िन:ःवाथ सेवाकायाचा उ कृ

आदश आप या अ वौांत पिरौमांतून लोकांपुढे

ठे वला. ौीगु जीं या आवाहनाचा पिरणाम हणून दे शभरातन पैसा, व े, अ नधा य, जीवनोपयोगी
सा ह य यांचा ओघ वाःतुहारा साहा यता सािमती या दशेने वा हला. पूव पा कःतानातील उम
अ याचार सुमारे एक वषपयत चालू होते. आ ण वःथा पत हं द ू बांधवांचा ल ढा सतत प. बंगाल या
दशेने लोटत होता. या वःथा पतांसाठ िश बरे उभारणे, यांना अ न-व

आ ण भांड कुंड पुर वणे,

यां या आरो याची काळजी घेणे, उपजी वकेची साधने िमळवून दे णे आ ण मुलांसाठ िश णसंःथा

चाल वणे वगैरे व वध ूकारचे काम सिमतीने सतत चालू ठे वले होते. सिमती या प. बंगाल आ ण
आसाममधील िश बरांत ८० हजारांना आौय िमळाला, द ड ल

लोकां या कपडयांची तरतूद कर यात

आली आ ण एक लाखाहन
ू आद ंचा पुरवठा कर यात आला, असे
ू अिधक लोकांना धा य, दध

सिमती या १९५१ मधील अहवालात हटले आहे . सुमारे पाच हजार संघःवयंसेवक यासाठ अहिनश
राबत होते.
या काळातील एक उ लेखनीय गो अशी क , संघबंद उठ यापासून गृहमंऽी सरदार पटे ल
ौीगु जींना व ासात घेऊन दे शा या पिर ःथतीसंबंधी यां याशी बोलत असत. ौीगु जीह वशेष
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काह घड यास संघाची भूिमका सरदार पटे लांना कळवीत असत. पूव पा कःतानातून येणा या
वःथा पतांचा ू

उम आ ण ू ोभक बनला ते हा दे शात या या ूित बया उमटू लागला.

ौीगु जींनी द. ५ ए ूल रोजी सरदारांना पऽ िलहन
ू संघाची भूिमका ःप केली. ''आप या दे शात

कोण याह ूकारे शांतता भंग होणे अिन आहे . पिर ःथतीचा लाभ घेऊन सरकार व

द भावना

भडकावणेह अनुिचत आहे . हे च आमचे धोरण आहे व या धोरणानुसार आ ह शांततापूवक पी डतांची
सेवा कर त आहोत.'' असे ौीगु जींनी आप या पऽात िल हले होते. हे पऽ पाठ व यानंतर ौीगु जी
ःवत: द लीला गेले यावेळ ,

हणजे द. १२ ए ूलला, यांनी सरदारांची ू य

भेट घेऊन

वाःतुहारा साहायता सिमती या कायाची मा हती यांना दली. सरदारांनी या सेवाकायाब ल समाधान
य

केले, एवढे च न हे तर पुवकडे संघकायाचा अिधक वःतार हावा अशी शुभे छा दे खील य

केली. १९५० या ए ूल म ह यातच द. ३० रोजी द ली या आनंदपाक मैदानावर एक

सोहळा

होऊन द लीतील संघूेमी नागिरकांनी संघकायासाठ ौीगु जींना एक ल , एक हजार एकशे एक
पयांची थैली अपण केली. महाशय कृ ंण हे कायबमा या अ य ःथानी होते. ''संघाला केवळ पैसा
दे ऊन समाधान मानू नका, तर ःवत: संघमय बना'' असे आवाहन या ूसंगी संघा या हतिचंतकांना
उ े शन
ू ौीगु जींनी केले.
वाःतुहारा सहायता सिमतीचे काम कर यात कायकत गुंतलेले असतानाच, यां या
सेवाशीलतेची कसोट पाहणारा एक ूसंग िनसगा या अवकृ पेने िनमाण झाला. आसामला द. १५
ऑगःट रोजी भूकंपाचा जबरदःत ध का बसला आ ण हजारो लोकांचे जीवन काह

णांतच उ

वःत

होऊन गेले. भूकंपाचा पिरणाम हणून ॄ पुऽा नद ने आपला ूवाहच बदल याने आकांतात अिधकच
भर पडली. घरे कोसळणे, जिमनीत दहाबारा फूट ं द या खोल भेगा पडले, न ांवर ल पूल खचणे असे
ूकार सवऽ घडन
ू आले. कोटयवधी पयां या मालम ेचे नुकसान झाले. या भूकंपपी डतां या

साहा यासाठ ह संघाचे ःवयंसेवक त परतेने धावून गेले. संघातफ ''भूकंपपी डत सहायता सिमती''
ःथापन झाली. या. मू. कामा याराम ब आ हे या सिमतीचे अ य
संपूण श

होते. ौीगु जींनी पऽ िलहन
ू

िनशी सेवाकायात उतरा, असा उ ेजनपर संदेश ःवयंसेवकांना पाठ वला. थोडयाच

दवसांनी, हणजे स टबर म ह यात ौीगु जी या सहा यता कायाचे िनर
आसामात गेले. या ूवासातह
संघ टत आ ण अनुशासनयु

ण कर यासाठ जातीने

यांनी समाजापुढे ःवावलंबनाचा वचार ूामु याने ठे वला. ''समाज जर
असेल, तर ःवत:च तो अनेक गंभीर संकटांना त ड दे ऊ शकतो.'' ह

ौीगु जीं या मागदशनाची दशा होती. ू येक वेळ सरकार कंवा बाहे रची मदत यावर अवलंबून

राह याची ूवृ ी ौीगु जींना पसंत न हती. तसेच एक ःवयंसेवक दल हणून अलगपणे संघाने सेवेचे

काम करावे, अशीह

यांची क पना न हती. संघा या ःवयंसेवकांनी समाजाचे घटक या ना याने

आ ण समाजातील लोकां या जाःतीत जाःत यापक सहकायाने सेवेची कामे पार पाडावी, असे ते
सांगत. भूकंपपी डत लोकांना दे यात येणा या साहा याचे िनर

ण के यानंतर एक ूकट िनवेदन

क न ःवयंसेवकां या कामाचे यांनी कौतुक केले. ःवयंसेवकांनी आपला जीव धो यात घालून न ा
ओलांड या आ ण पुराने वेढले या खेडयांत अ नव

आद ंचा पुरवठा केला या गो ीचा वशेष उ लेख

ौीगु जीं या िनवेदनात आहे . अलीकडे रा ीय ःवयंसेवक संघाने आंीातील चब वादळ, मोरवीची
धरणफूट, महारा ातील दंकाळ
वगैरे अनेक आप ींत केलेले सेवाकाय सगळयांना पिरिचत आहे च.
ु

सेवाकायाची संघातील परं परा नवी नाह हे यानात यावे, एवढयापुरताच १९५० मधील ूमुख
सेवाकायाचा आ ण यांत ौीगु जींनी ःवत: जे ल

घातले याचा उ लेख येथे केला आहे . १९५२ साली
८०

बहारम ये, आंीातील रायलसीमा भागात व महारा ात जो भीषण दंकाळ
पडला, यावेळ ह संघाने
ु

मोलाचे साहा यता काय केले होते. के हाह आप ी आली क , साहा याथ धावाधाव कर याची पाळ
यावी, याचे ौीगु जींना वाईट वाटे . यांची भावना ए ूल १९५० म ये िल हलेया एका पऽात य

झाली आहे . ते िल हतात : '' काह ह घडले क मदतीसाठ आवाहन कर याची आवँयकता भासावी,
अशी पिर ःथती नेहमीकरताच असणे ह ददवाची
गो आहे . आप या दे शाला कलंकभूत अशी ह
ु
पिर ःथती आहे . अशी पिर ःथती िनमाण होऊच नये, यासाठ आपण ूय केला पा हजे.''
१९५० साल सरत आले असतानाच दे शा या

ीने एक अितशय द:ु खद घटना घडली. द. १५

डसबर रोजी गृहमंऽी सरदार पटे ल यांचे दे हावसान झाले. ौीगु जी आ ण संघ यां यासंबंधी केवढ

आःथा सरदारां या मनात िनमाण झाली होती, याचा उ लेख यापूव केलाच आहे . योगायोग असा क
संघा या कि य कायकार मंडळाची बैठक नागपूर येथे चालू असतानाच हे यिथत करणारे वृ येऊन
थडकले. बैठक त लगेच दखवटयाचा
ठराव संमत कर यात आला आ ण बैठक ःथिगत केली गेली.
ु

सरदारांचे रा जीवनांतील ःथान आ ण यां याशी असलेला ःनेहसंबंध ल ात घेता, यां या

अं यदशनासाठ मुंबईला जा याची उ कट इ छा ौीगु जींना झाली. म यूदे शाचे मु यमंऽी ौी.
र वशंकर शु ल यां या वमानातूनच ते मुंबईला गेले व संघा या वतीने यांना सरदारां या पािथव
दे हाला पुंपहार सम पत केला. सरदारां या मृ यूनंतर ूकट केले या शोकसंदेशात ौीगु जींनी हटले
होते, '' यांचा मृ यू हणजे रा ावर एक भीषण आघात आहे . यांचे यां यावर िनतांत ूेम होत व
यां यासाठ ते जगले या आपण सव लोकांचे कत य आहे क दे शाला बलसंप न बनवून बा

आबमणे व अंतगत कलह यांपासून रा ाचा बचाव कर यासाठ क टब द हावे. यांचे काय पूण करावे.
भारतमाते या या महान सुपुऽाला ह च खर ौ दांजली ठरे ल.''
तु ं गातून सुट यानंतरचा सुमारे द ड वषाचा काळ असाच गेला. कुठे स कार, कुठे दगडफेक ने
ःवागत, कुठे वःथा पतांची व नैसिगक आप ींनी पी डले यांची िनरपे

सेवा, तर कुठे संघकाया या

भ कम उभारणीसाठ वैचािरक तशीच कायबमा मक ूेरणा दे यासाठ ूयास. सगळया हालचालींत
सूऽ माऽ एकच : आपले हे हं दरा
येथील सांःकितक आदशा या आधाराने बलशाली, गुणसमृ द
ू
आ ण परमवैभवसंप न बनवावयाचे आहे . द:ु खतां या द:ु खांचा पिरहार करावयाचा आहे आ ण

ःनेहभावनेने रा ीय दािय वा या पूततेसाठ सगळयांना कायूवृ करावयाचे आहे . व वधतेतील
एकता हा ौीगु जीं या ूितपादनातील एक मह वाचा वषय असे. यां या कायम नतेसंबंधी हणता
येईल क , नाना ूकार या कामांत ते गुंतलेले असत, पण यांची ूेरणा माऽ एकच असे. सगळ कामे
वराट समाजपु षा या चरणीच सम पत होत. तेच यांनी यांचे एकमेव उपाःय दै वत केले होते.
ौीगु जीं या या सव उ ोगात राजक य स े या ःपधपासून संघाला अिल ठे व याचा तसेच
ःवत:दे खील यापासून दरू राह याचा कटा

यांनी बाळगला. भारताची रा यघटना १९५० साली (२६

जानेवार ) अंमलात आली. आ ण या घटनेनुसार ःवातं यातील प हली साव ऽक िनवडणूक १९५२
साली हावयाची होती. एक कडे संघाचे स ािनरपे

काय वाढ व याचा आ ण दे शबांधवांची सेवा

कर याचा भगीरथ उ ोग ौीगु जी अहिनश कर त होते, तर दसर
ु कडे राजक य प

िनवडणुक ला

सामोरे जा यासाठ तयार ला लागले होते. ूचाराचे वातावरण तापत होते. या ूचाराची धामधूम,
आरोप-ू यारोप इ याद गो ी ौीगु जीं या िच ाला यथा दे णा या हो या. या वातावरणात न

गुरफटता, िनवडणूक वर नाह सा होईपयत, शांततेने काळ कंठ यासाठ ते पु यानजीक िसंहगडावर
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जाऊन रा हले. या वाःतूत लोकमा य टळक अधूनमधून राहत असत याच वाःतूत ौीगु जींचा
मु काम होता. २५ डसबर १९५१ ते १८ जानेवार १९५२ असे २५ दवस ते गडावर होते. या दवसांचा
उपयोग ौीगु जींनी कशाूकारे केला, ते पाह यासारखे आहे . गीता, उपिनषदे आ ण अ य मौिलक

मंथांचे पु हा वाचन, मनन, िचंतन यांनी केले. सोबत या मंडळ सह

ाने र या एका अ यायाचे

वाचन दररोज होत असे. सकाळ-सायंकाळ गडावर एक रपेट होई. यानधारणेलाह पुरसो वेळ िमळत
असे. ौीगु जी अथातच भावी कायवाढ चा वचार कर त असत. पण यांचे िच अितशय ूस न होते
आ ण ःवत:साठ कशाचीह अपे ा नस याने आंतिरक आंनदानुभूतीने ते तृ होते. मकरसंबमणा या उ सावात ते गडावरच अस याने गडावर राहणा या सवाना यांनी मोठया ूेमाने
आप या िनवासःथानी िनमं ऽत केले. यांना ितळगूळ दला. यांची आ मीय भावनेने चौकशी केली.
ौीगु जी िनवडणुक या कोलाहलापासून दरू शांत वातावरणात जाऊन रा हले, तर

िनवडणुक त संघाची भूिमका काय, हा ू

वचारला जात होताच. संघाचे वयात आलेले ःवयंसेवक हे

दशाचे नागिरक आ ण मतदार अस यामुळे, यांना संपूण अिल ता धारण करणे श यच न हते, तशी
संघाची अपे ाह न हती. हणून यावेळ संघाची भूिमका सरकायवाह ौी. भ याजी दाणी यांनी
सांिगतले क , ''संघाचे ःवयंसेवक रा ीय संःकारात वाढलेले आहे त हणून यांनी

ुि, संकुिचत

आ ण सांूदाियक संघष िनमाण होऊ दे ऊ नये. तसेच केवळ े षमूलक आ ण व वंस करणारांचे
सहा यक न होता िन:ःवाथ आ ण दे शाचे खरे हत पाहणारांनाच िनवडन
ावे.''
ू
िनवडणुक ने त झालेले वातावरण िनवळताच ौीगु जींनी पुन

भारत-ॅमणाला आ ण

संघा या ःनेहमूलक तसेच ऐ यवधक वचार सवऽ पोच व या या आप या कायाला पूववत ूारं भ
केला.
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१२. गोह या वरोधी अिभयान
१९५२ या स टबर म ह यात नागपूर येथे रा. ःव. संघा या अ खल भारतीय ूितिनधी
सभेची बैठक झाली आ ण या बैठक तील एका ठरावाने संघापुढे एक वशाल रा

यापी अिभयान तड स

ने याचे काम उभे ठाकले. हा ठराव होता गोवधबंद वषयक. यासंबंधी या ूकरणात जरा वःताराने
मा हती ावयाची आहे . पण त पूव बैठक तील आणखी एक ठराव आ ण ौीगु जीं या मह वपूण
सहभागाने संप न झालेला पु यातील एक ऐितहािसक कायबम यासंबंधी थोडे िलहावयास हवे.
अ.भा. ूितिनधी सभेचा दसरा
ूमुख ठराव 'ःवदे शी' संबंधी होता. परदे शी रा यकत दे शातून
ु

िनघून गे यानंतर सुमारे ५ वषानी ःवदे शीसंबंधीचा ठराव संघाने कर याचे कारण काय, असा ू
अनेकां या मनात येणे ःवाभा वक आहे . यावेळ ह हा ू

उप ःथत झाला असावा. केवळ संघाचाच

वचार के यास ूथमपासून संघ ःवदे शीचा कडवा पुरःकता होता. काँमेस प ानेह महा माजीं या
नेत ृ वाखाली ःवदे शीचे ोत ःवीकारले होते. टळक युगात तर ःवातं य आंदोलना या चतु:सूऽीत
ःवदे शीला ःथान होते. डॉ टर हे डगेवार यांनी संघा या वचारांपासून तो आचारापयत ःवदे शी ' ःपिरट'

चाच आ वंकार केला होता. संघाचा रा वचार ःवदे शी, वज ःवदे शी, उ सव ःवदे शी, संघाचे

शार िरक िश ण ःवदे शी, याची ूाथना ःवदे शी आ ण याची माणसे जोड याची व संःकािरत
कर याची सगळ ूणालीह ःवदे शीच. डॉ टरांचा या बाबतीत फार कटा

होता. परदे शी कापडाचे व

यांनी कधी पिरधान केले नाह क आयात वचारूणाली या आहार ते कधी गेले नाह त. आप या
कायाला पोषक ठरणा या इं मजी प दतींचा ःवीकार ता पुरता कर यात ते कचरले नाह त, पण यात
यूनगंड वा मानिसक गुलामीचा अंशह कधी न हता. पुढे तर इं मजी आ ा, पा ा य प दतीचा घोष-

वभाग वगैरची जागाह ःवदे शी प दतींनीच घेतली. ौीगु जींनी ःवदे शी वचारांचा संःकार ःवतंऽ

रा जीवना या संदभात अिधक ठोसपणे ःवयंसेवकांवर केला. पण सभोवार या वातावरणातून माऽ
ःवदे शीचा आमह ःवातं यानंतर झपाटयाने लु होत चालला होता. ःवदे शीचा अितरे क आ ण व
भासणारा आमह नसावा हे ौीगु जींनाह मा य होते. वाळु चे घडयाळ गळयात बांधून हं डणे अ यवहाय
आहे , असे यांनी ःप पणे हटले आहे . परं तु याचा अथ आपला पीळ सैल हावा असा नाह .

ःवदे शी या ठरावाची भूिमका सांगताना ौीगु जी हणाले, ''ःवातं यूा ीपूव वदे शी शासकांसंबधी

घृणा अस यामुळे लोकांना ःवदे शी वःतूचे सहज आकषण वाटत असे. पण इं मज गे यावर वदे शी
वःतूंचा वापर एकदम वाढला कारण पूव ची ःवदे शी भावना हणजे इं मज- वरोधाचेच एक ःव प होते.
वशु द आ ण भावा मक रा ूेमाचा आधार या ःवदे शी या ूेमाला न हता.'' संघा या ठरावात
ःवयंसेवकांना जागृत राहन
ू लोकांत ःवदे शी या भावनेचा ूसार कर यास सांग यात आले आहे . तसेच

ःवत: ःवदे शीचे ढ ोत यावे आ ण लोकांनाह तसे कर यास ूवृ करावे, असा आदे श ःवयंसेवकांना

दे यात आला आहे . ःवदे शीचे ूेम हा रा ाचा ःथायीभाव असला पा हजे, असे ौीगु जी हणत.
लहानसहान गो ींतह हा भाव य

हावा अशी यांची अपे ा असे. ववाहसमारं भाचा परदे शी थाट

यांना आवडत नसे. नवरा मुलगा जर भारतीय पोषाखात ल नाला उभा न राहता सूट, बूट आ ण टाय
लावून उभा राहणारा असेल, तर ते अशा ल नाला जा याचेह टाळत असत. एकदा तर ल नमंडपातील
सगळे नखिशखांत वदे शी वातावरण पाहन
ू ते तसेच िनघून गे याचेह उदाहरण घडले आहे .

ल नप ऽका वा अिभनंदन संदेश यांतील इं मजीचा अनाठायी वापर दे खील यांना चत नसे. मानिसक
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गुलामीपायी होणा या अंधळया परानुकरणाची यांना चीड असे. परदे शातील

ी-सौदया या ःपधाचे

अनुकरण क न 'िमस-इं डया' ची िनवड होऊ लागली ते हा आपली नापसंती य

करताना ते हणाले

होते. "We really miss India in this whole affair." सामा जक जवंतपणा, उ साह,

एकमेकांवर ल व ास, ूेम आ ण आनंद इ याद गुणांचा पिरपोष परदे शात काह काळ राहन
ू

परतणारांनी येथेह करावा. अशी माऽ यांची अपे ा असे.

ौीगु जींना हं द ू समाजावर होणा या पा ा य उपभोगवाद आ ण वासनातृ ीमागे धाव यास

िशक वणा या जीवनशैलीचे आबमण अगद नकोसे वाटे . ःव व वस न अशी मानिसक गुलामी

हं दंन
ू ी ःवीका नये, अशी यांची भावना होती. हणून हं द ू जीवनप दतीचा आमह ते धर त. खाणेपणे, सणसमारं भ, वेषभूषा, बोलणेचालणे इ याद सव बाबतीत ःवदे शी वळणाचा आमह यांनी
कतीदा तर य

केला. या आमह पणावर आ ेप घेणारांना यांची उ रे ह बरे चदा अगद ितखट

असत. संघषाचा ूसंग आ यास धोतर सावरता सावरताच पुरेवाट होईल असा आ ेप घेणारांना ते
ःप पणे सांगत, ''हे पहा, आ ह हं द ू शांतता ूय लोक आहोत. ऊठसुट भांडणे व मारामा या गृह त

ध न मग सोयीचा वेश आ ह ठर वलेला नाह . पण संघषाची वेळ आलीच तर हं द ू माणुस कंबर कसून
अनुपम शौय ूकट क शकतो, हे वस नका.''

यांना मनापासुन वाटायचे क कपडयांची, चालीर तींची, भाषेची गुलामी अशोभनीय व
सवःवी अनावँयक मयादे पयत वाढली आहे . मी ःवत: ौीगु जींना फुलपँट घातले या ःव पात कधी
पा हलेले नाह . पण असे सांगतात क बनारस हं द ू व ापीठात ूा यापक असताना ते फुलपँट वापरत
असत. माऽ, फुलपँटमुळे बस या-उठ या या काह ह मयादा ते पडू दे त नसत. खुशाल कुठे ह मांड

घालून बसत व इ ी अथवा धूळ यांची िचंता कर त नसत. जेवणा या एका ूसंगाची डॉ. ौी. भा.

वणकर यांनी सांिगतलेली आठवण तर यां या ःवदे शी आ ण ःवािभमानी वृ ीवर उ म ूकाश
टाकणार आहे . मिास येथे व

हं द ू पिरषदे या व माने एक व त ्-पिरषद भरली होती. अनेक

व ान व साधुसंत या पिरषदे साठ एकऽ आले. समारोपा या दवशी सवाचे एकऽ भोजन एक मंगल
काया यात आयो जत केले होते. भोजनाची तयार नीट झालेली आहे क नाह हे पाह यासाठ

ौीगु जी जरा लवकरच काया यात गेले. यांना दसले क टे बले खु या मांडु न पा ा य प दतीने
जेवणाचा थाट केलेला आहे . ौीगु जी अ यंत नाराज झाले. यांनी काया या या यवःथापकांना

वचारले, ''तुम याकडे पाट नाह त काय?'' यवःथापक हणाले, ''अहो, एका वेळ अनेक ल नां या
पंगती उठू शकतील इतके पाट आहे .'' ौीगु जींनी सूचना दली, ''मग ह टे बलखु याची अडगळ बाहे र
टाका व पाट मांडू न पंगतीची यवःथा करा.'' भराभर माणसे कामाला लागली बसायला पाट,

ताटाखाली पाट, रांगोळया उदब या असा ' हं द'ू थाट िस द झाला. संतु होऊन ौीगु जी हणाले,
''आता शोभते खर व त ्-पिरषदे या भोजनाची तयार !''

आप या भारतीय पोशाखामुळे आपली कंमत कमी होईल वा आपला उपहास होईल, असे
हणणारांना यांचे उ र असे, ''ूित ा कपडयांवर अवलंबून नसते. ती तुम या गुणव ेवर आ ण
साम यावर अवलंबून असते. आपण आप या प दतीचे अनुसरण के यास वदे शीयांत दे खील
आप या वषयी आदराचीच भावना िनमाण होते. परक य वेश व चालीर ती यांमुळे ूित ा िमळते ह
भावना मानिसक गुलामीची आहे .'' या संदभात ौीगु जींनी ूथम एक उदाहरण ःवानुभवाचेच दले. ते
हणाले, ''मी नागपुरला ःकॉ टश िमशन यांनी चाल वले या एका कॉलेजात िशकत होतो. संपूणपणे
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महारा ीय प दती या जेवणाचा बेत आ ह व ा यानी एकदा ठर वला. यासाठ ूाचाय व इतर दोन
युरोपीय ूा यापक यांना िनमंऽण दले. धोतर नेसून उघडया अंगाने पाटावर जेवावयास बसावे लागेल,
असे सांिगतले. ूाचायाचा भःतीपणाचा अहं कार आडवा आला आ ण आमचे िनमंऽण यांनी

नाकारले. पण इतर दोन वयोवृ द ूा यापकांनी िनमंऽणाचा ःवीकार केला. एवढे च न हे तर ूाचायाना
यांनी सांिगतले, ''आपले व ाथ स हे तूने ूेिरत होऊन आप याला बोलावीत आहे त, तर जा यास
कोणती अडचण आहे ?'' ूाचायह तयार झाले. या तीन युरो पयांनी धोतर नेसून, उघडया अंगाने,
महारा ीय प दतीने, आप याूमाणेच हाताचा वापर क न जेवण केले. आप या प दतीचा यो य
अिभमान आ ण आमह धर याने या दवसांतह असा चांगला अनुभव येऊ शकला.''
दसरे
ु उदाहरण ौीगु जींनी सुूिस द बंगाली िश णत

पं. ई रचंि व ासागर यांचे दले.

हाइसरॉय या सव च िश ण वषयक सिमतीवर यांची िनयु

झाली. सिमती या सभेला जाताना

बंगाली प दतीचे धोतर आ ण अंगावर पंचा असा यांचा वेश असे. थंड अस यास माऽ सदरा घालत.
पा ा य वेशात यांनी जावे असा आमह िमऽांनी धरला व यां यासाठ इं मजी प दतीचे कपडे ह
वशून घेतले. पण ई रचंिजी आप या नेहमी या बंगाली वेशातच सभेला गेले. उ लेखनीय गो

हणजे हाइसरॉयने यांना अितशय आदराने वाग वले. यांचे ःवागत कर यास आ ण यांना िनरोप
दे यास हाइसरॉय ःवत: आसनाव न उठू न पुढे झाले होते. जपानम ये बाहे र कामधाम आटोपून घर
आ यावर अ ापह जपानी माणसे आपला पारं पिरक ' कमोनो'च वापरतात. ौीगु जींचा ःवदे शी या
बाबतीतील हा यापक वचार खासगी चचा व बैठका यांतून नेहमी य

होत असे. एकदा द लीला

कॉलेज युवकां या एका बैठक त अशीच राणीसंबंधी चचा उप ःथत झाली. सूट, बूट, नेकटाय, इ याद
गो ी चचत आ या. शेवट ौीगु जी एकच वा य बोलून गेले. "All this must go root and branch" (''हे सारे परक यांचे अनुकरण समूळ न झाले
पा हजे.'') त ण व ा यात

ैणता वाढत आहे हे वनाशाचे ल ण आहे असे सांगून ते बजावीत,

''जगाचा इितहास सा ी आहे क माणसा या आप या शर राला कोमल ठे व या या ूवृ ीने रा ाचा
नाश होऊन जातो. ृा स, रोम आ ण कतीतर रा े यामुळेच न ॅ झाली. िशवाजीचे साॆा य खेळ-

तमाशे आ ण नाच-गाणी यांमुळे न झाले. अशा गो ींत माणसे फसतात आ ण पराबम वस न
जातात.'' संघशाखांचे 'ःवदे शीपण' हाह

यां या बोल याचा एक वषयक असे.

ःवभाषा आ ण सुसंःकार हा ःवदे शी जीवनाचाच भाग. ौीगु जी या दो ह बाबतीत फार
संवदे नशील होते. सु ःथतीतील एका हं द ू गृहःथाने आप या मुलाला इं मजी िशक व यासाठ एका

इं मज

ीची नेमणूक केली होती. मुलाला चांगले इं मजी बोलता यावे अशी या गृहःथाची इ छा होती.

या ूकाराब ल बोलताना ौीगु जी हणाले, ''इं मजीत बोल याची आ ण नंतर इं मजीतच वचार
कर याची सवय लागली हणजे हा मुलगा कधीह खरा रा भ

होऊ शकणार नाह . अंत:करणापासून

तो इं मजांचा गुलाम बनून राह ल.''
ौीगु जी केरळात असताना एका शाखेवर बाल ःवयंसेवकांचा एक खेळ घे यात आला.

ौीगु जींनी एका बाल ःवयंसेवकाला नंतर वचारले, ''या खेळाचे नाव काय?'' तो हणाला, ''द प
बुझाना.'' शाखेवर ल खेळाचे नाव गु जींना रुचले नाह . यांनी वयःकर ःवयंसेवकांना वचारले, याने
नाव बरोबर सांिगतले आहे ना?'' होकाराथ उ र येताच गु जी हणाले ''खेळाचे या ूकारचे नाव असू
नये. आप या संःकृ तीत द प वझ वणे हे अशुभ मान यात आले आहे . आप याकडे हणतात,
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' ानद प ू विलत करा.' तो कधी वझू नये. ' ानद प मालवू नको रे ' अशी संतवाणी आहे . खेळाचे का
असेना, पण नाव सुसंःकार करणारे पा हजे.'' दस
ु या दवशी खेळाचे नाव बदलनू 'आ हान' असे
कर यात आले. अशी होती ौीगु जींची ःवदे शी धारणा.

याच वषा या मे म ह यात पुणे येथे 'अिभनव भारत' या बांितकारकां या संःथेचा सांगता
समारं भ साजरा झाला. ःवातं यवीर सावरकर यां या ूेरणेने सश

ःवातं य संमाम कर या या

उ े शाने ह संःथा चालू शतका या ूारं भी ःथापन झाली होती. ःवातं य िमळा यावर ितचे ूयोजन

उरले नाह , हणून हा सांगता समारं भ. ःवातं यवीर ःवत: कायबमासाठ उप ःथत होते. कै. डॉ.
हे डगेवार यांचा 'अिभनव भारता'शी आ ण एकूण बांितकारक चळवळ शी क येक वष असलेला घिन
संबंध यानात घेऊन ौीगु जींना या ऐितहािसक ूसंगी िनमं ऽत कर यात आले होते. सांगता
सभेसाठ ूचंड जनसमुदाय जमला होता. सेनापती बापट अ य ःथानी होते. अ य ांनी घालून
दले या नेम या केवळ दहा िमिनटां या मयादे त ौीगु जींनी आपले वचार य

केले.

ःवातं यकाळातह बांतीची योत दयात तेवत ठे वून दररोज काम कर याची आवँयकता आहे , असा
वचार यांनी समथपणे पुढे मांडला. ौीगु जी हणाले, ''पागल आ ण वाट चुकलेले असा िश का
बांितकारकांवर मा न आप या बु दम ेचा डौल अनेकजण िमरवतात. पण वःतु ःथती ह असते क
या लोकांना बांितकारकां या दे शभ
अंत:करणात ूद

ची उमता सहन होत नाह . बांतीची वालाच त णां या

कर या या कामी जीवनखच घालणा या डॉ. हे डगेवारांनी दाखवले या मागाव न

वाटचाल कर याचे भा य मला लाभले आहे . हणून बांितकारकांना आदरपूवक अिभवादन करणे

आ ण यांना आपली ौ दांजली वाहणे हे मी माझे कत य समजतो. सु ःथर बांतीसाठ रोज पिरौम
करणे आवँयक असते. आप या अंत:करणात बांतीची योत सदै व तेवती राहणेह ज र असते.
जनतेचे द न, द:ु खी जीवन समा करावयाचे आहे , ख या अथाने सुखी आ ण समृ द भारत िनमाण

करावयाचा आहे आ ण अरा ीय भावनांचे िनमूलन क न भारताचे हणजेच हदं ू रा ाचे जीवन पिरपूण
करावयाचे आहे . हणून आज या समारं भात आप या अंत:करणात असा िनधार जागृत करावा लागेल

क , याव चंि दवाकरौ या रा ाचा भगवा वज गौरवाने फडकत ठे वू.''
ौीगु जींचा हं द ु वाचा आमह ूखर होता. नेहमीूमाणे यांनी या उ हाळयात दे शातील

सगळया संघ िश ा वगाचा ूवास केला. यांत सूऽ पाने यांनी असाच वचार मांडला क ,

हं द ु वापे ा छोटे आप याला काह नको आ ण फार वशालते या मागेह आजच लाग यात अथ नाह .

अ या ी आ ण अित या ी ह दो ह टोके टाळू न काम करणेच यावहािरक
आहे . जगातील उ म श

या शहाणपणाचे ठरणार

ंत दे खील मानवता जागृत कर याचे साम य सुसंघ टत आ ण समथ हं द ू

समाजच ूकट क शकेल, याब ल ते िन:शंक होते. हणून हं द ू संघटन मानवतावादा या िनकषावर
संकुिचत ठरते, या वचाराला यांनी कधीच थारा दला नाह .
आणखी एका यासपीठावर ौीगु जींनी य

केले या वचारांची येथे दखल घेतली पा हजे.

कारण, सुमारे दहा वषानंतर यांनी या एका मह वपूण योजनेला हात घातला, या योजनेची बीजे
यां या या भाषणात आढळतात. ूसंग होता सावभौम साधु-संमेलनाचा. १९५२ या ऑ टोबर
म ह यात द. २६ रोजी कानपूर येथे हे संमेलन भरले होते आ ण यासाठ ौीगु जींना आमहपूवक
िनमंऽण कर यात आले होते. ह संधी घेऊन साधुसं याशांपुढे ौीगु जींनी आपली भावना ःप श दांत
ठे वली. यांना वाटे क , आप या हं द ू समाजात असं य साधु-सं याशी, मठ आ ण मठािधपती आहे त.
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ःवत: या य

गत उ दारासाठ साधना ःवत: करावी कंवा इतरांना त संबंधी मागदशन करावे,

एवढ च यांची

ी आहे . हा समाज सुर

त कसा राह ल, याची उ म धारणा कशी होईल, आपले

कतृ व समाजा या चरणी सम पत कर याची ओढ कशी वाढे ल हा वचारच होत नाह . आ मो दार

आ ण लोको दार या दो ह ंचे भान एकाच वेळ ठे व याची िनतांत गरज या संमेलनात ौीगु जींनी

कळकळ ने ूितपादन केली. ते हणाले, ''आप या संःकृ तीचे ूतीक असले या या भग या वजाचा
संदेश घरोघर पोच वणे हे आपणा सव साधुजनांचे ोत असले पा हजे. समाजात आपण अशी जागृती
िनमाण केली पा हजे क , आ मगौरवाची अनुभूती पुन

याला लाभेल. या या सा वक साम यापुढे

सा या द ु ूवृ ी हतबल होऊन जातील.''
याच भाषणात ौीगु जींनी सांिगतले क या जगात मानवाला सुखशांती या मागाने नेणारे
वचारधन भारताजवळ आहे . ते जगाला दे याची भारताची ई रद भूिमका युगानुयुगे रा हलेली आहे .

हे काय साधुसंतच क शकतील. ते यांनी अंगीकारले पा हजे. या संदभात यांनी पा

मा य लोकतंऽ

आ ण रिशयाचा सा यवाद या उभय वचारूणालींचा उ ोधक परामश घेतला. तसेच या दोह हन
ू

मुलत:च ःवतंऽ असले या भारतीय जीवनूणालीचे ववेचन केले. वशेषत: इःलाम व भःती

मतांसबंधी बोलताना ते हणाले, ''मानवक याणाचे आपलेच त व ान ौे आहे , असे समजणारे दोन
गट व शांती या गो ी तर अवँय बोलतात, पण संपूण जगावर आपले ूभु व ूःथा पत
कर यासाठ मानवसंहाराची साधने जमवीत असताना दसतात. ूसंगी अणुश

चा वापर क नह

मानवसंहार कर यास हे दे श िस द झाले आहे . अमेिरकेने तर दस
ु या महायु दात जपानम ये
अणुबॉ बचा ू य

पाशुपता

ूयोग केलेला आहे . उलट, महाभारतातील अजुनाचा संयम पाहा. या याजवळ

होते. वल ण ूभावी असे ॄ ा

होते. पण या उभय अ ांचा ूयोग याने केला नाह .

कारण मानवेतचा वनाश याला करावयाचा न हता. ॄ ा ाचा ूयोग के यास आठ वष दंकाळ
ु

पडतो हे याला ठाऊक होते. हणून याने या अ ांचा ूयोग टाळला. शा ीय जीवनूणालीचा हा

आपला आदश आहे . हणून, मानवामानवात खास बंधुभाव यायोगे िनमाण होऊ शकेल, ते त व ान
साधुसंतांनी अिधकारवाणीने सांग याची आवँयकता आहे . हे संपूण व च माझे घर आहे अशी यांची
अनुभूती आहे , तेच व ात शांतीचा संदेश घुमवू शकतात. सुदैवाने, असे साधुसंत, सं याशी आ ण
महा मे आजह आप या भारतवषात आहे त.''
माणसाची आईकडन
ू जी अपे ा असते ती आमची सवसंगपिर यागी साधुजनांकडन
ू आहे , असे सांगून
यांनी गु हे गार त फसले या एका मुलाचे उदाहरण सादर केले. या मुलाला आईने अित लाडावून

ठे वलेले होते. तो लहान लहान चो या क लागला ते हा आईने याला टोकले नाह . पुढे िनढावून तो
डाकू बनला. आ ण पकडला गेला व याला फाशीची िश ा झाली. आईला भेट याची आपली अंितम

इ छा अस याचे याने सांिगतले. आई भेटावयास आली. ित या कानात काह तर सांग या या

िमषाने याने त ड कानाजवळ नेले व आई या कानाचा कडकडन
ू चावा घेतला. आरडाओरड झाली ते हा
आप या कृ याचे समथन करताना तो हणाला, मी डाकू झालो यासाठ माझी आईह दोषी आहे . आईने

मला दगु
ु णाब ल वेळ च सावध क न स मागाला लावले असते तर आज फाशी जा याची पाळ

मा यावर आली नसती. ौी गुरुजींनी ईशारा दला क व छ नता, फुट रपणा आ ण आपसातील
े षभाव याचे कारण साधुसं याशांची समाजजागृतीसंबंधीची उदासीनता, िन ंबयता हे च आहे .
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ौी गुरुजींना हे बोल याचा िनःसंशय अिधकार होता. कारण भगवी व े यांनी कंवा यापूव कै.
डॉ टरांनी पिरधान केली नसली तर दोघांचीह वृ ी सं याशाचीच होती. ौी गुरुजींनी तर
लोकजीवनापासून दरू राहन
ू य

सम

गत मो साधने या मागे लाग याचा मोह आवरला होता आ ण

प भगवंताची उपासना कर या या कायात जीवन झोकून दले होते. हं द ू धमपु षांनी

समाजा या दरवःथे
कडे आ ण आप या ई रद कायाकडे
ु

ी वळ वली पा हजे, या वचाराचा

पुरःकार ौी गुरुजी सतत कर त रा हले व यातूनच पुढे एक नवे यासपीठ ‘ व

हं द ू पिरषद’या

नावाने उभे झाले. यासंबंधीचे ववेचन यथाबम येईलच. साधुसंमेलनात ौी गुरुजीनी मांडले या
वचारांनाच पुढे यवहाय प यांनी दले. ह संगती यानात यावी एवढयापुरताच हा उ लेख येथे
केला आहे .
रा ीय ःवयंसेवक संघा या ूितिनधी सभे या स टबर १९५२ मधील अिधवेशनात गोह याबंद या
मागणीचा पुन

चार कर यात आला. एवढे च न हे तर या संबंधातील भारतीय जनतेची तीो भावना

आप या लोकशाह शासना या िनदशनास आणून दे यासाठ ःवयंसेवकांनी ूचंड रा

यापी अिभयान

सु करावे, असाह आदे श दे यात आला. ौी गुरुजीं या मागदशनाखाली ूितिनधी सभेने संमत
केले या ठरावात हटले आहे : “गोसंवधना या बाबतीतील भारत सरकार या आ ःथर धोरणाब ल ह
सभा असंतोष ूकट कर त आहे . आप या दे शात गोवंश-संवधनाचा वषय केवळ आिथक

ीनेच

मह वाचा नाह , तर तो आम या सांःकृ ितक ौ े चा आ ण एका मतेचा ूितकह आहे . गेली पाच वष

होत असले या गोह याबंद या मागणीची जी उपे ा भारत सरकारने चाल वली आहे , ती या सभे या
मते अ यंत अनुिचत आहे .
दे शभर लोकमत संघ टत क न रा यक याना गोवंश-संवधना या प वऽ कत याची पूतता कर याचे

ःमरण क न ावे, असा िनधार ह सभा कर त आहे . हणून सव ःवयंसेवकांना असे आवाहन आहे क
सभा-िमरवणुक ारा कोट -कोट भारतीय जनतेची भावना अशा ढ इ छा-श

त पिरणत करावी क

भारता या लोकशाह शासनाला गोवंशा या वनाशावर कायदे शीर िनबध घालणे अपिरहाय होउन
जाईल.” या ठरावात समःत भारतीय जनता आ ण िनरिनराळे राजक य प

यांनाह सहकायाचे

आवाहन कर यात आले होते.
या ठरावानुसार एक कायबम आख यात आला. याचा ूमुख भाग असा होता क गोह याबंद ची

मागणी करणा या िनवेदनावर लोकां या ःवा
रा पतींना सादर कर यात यावा. ःवा

या घे यात या या आ ण हा ःवा र संमह शेवट

या घे याची मोह म चालू असतानाच, सभा, िमरवणुका,

ूदशने, पोःटस, पऽके, लेख इ याद ूचारमा यमांचा उपयोग लोक जागृतीसाठ कर यास
सुच व यात आले. संघाचे ःवयंसेवक िनवेदनावर ःवा

या घे यासाठ घरोघर पोहोचतील, यांना

सवानी सहकाय ावे, असे वनंती-पऽकह ौी गुरुजीनी ूिस केले. हे वनंती-पऽक द. १३ ऑ टोबर
१९५२ रोजी काढलेले आहे . ू य

अिभयान गोपा मी या दवशी, हणजे द. २६ ऑ टोबरला सु

करावे आ ण २२ नो हबरला द ली येथे याची समा ी हावी असेह ठरव यात आले. आंदोलन
दे श यापी ःव पात ूभावी कर यासाठ जो पैसा लागेल तो जनतेने उदार हाताने ावा, असेह ौी
गुरुजीनी एका व

या ारे आवाहन केले. यािशवाय दे शातील वृ पऽे, मा यवर पुढार , लेखक, व ान

लोक, धमगु , संतमहं त आ ण सामा जक कायकत यांना ःवतंऽ पऽे पाठवून ौी गुरुजीनी आंदोलनाची
भूिमका ःप केली व यां या सहकायाची मागणी केली. ःवातं यवीर सावरकरांनाह ौी गुरुजीनी एक
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य

गत पऽ िल हले. या पऽातील काह वा ये मु ाम उ -घृत कर यायो य आहे त. कारण गोमाता

आ ण भारतमाता यां यावर ल ौ े चा वषय ौी गुरुजीना केवढा रा ीय ज हा याचा वाटत होता व या
ू ावर ौी गुरुजी या भावना कती तीो हो या, हे याव न ःप होईल. ौी गुरुजीनी िल हले आहे :

आप या ौ ाके िांसंबंधी अनादर, अनाःथा आ ण गोवंशासार या प वऽ ौ ाःथानाचा पर यांकडन
ू
होत असलेला वनाश िनल जपणे पाहत राह याची सवय यामुळेच लोकांनी भारतमातेचे वभाजन

होऊ दले. ते एक घृणाःपद पातक होते. ते पातक आजह कायम आहे . कुठे ह असा ःवािभमान दसत
नाह क , कलंक धुवून काढ याखेर ज मनाला समाधान लाभणार नाह . एवढे च नाह , तर या कलंकभूत
पापकृ याचे समथन कर यासाठ ह मोठे मोठे महाभाग पुढे येतात. आप या परं परे नुसार गोमाता
आ ण भारतमाता एकच. हणून गोमाते या ह येला ूो साहन दे णारे अथवा याकडे दल
ु

लोक भारतमातेचे ख या अथाने भ

करणारे

वनू शकतील हे सवःवी अश य आहे .

ौी गुरुजीची पऽे, पऽके,िनवेदने इ याद ंना दे शभरातून चांगला ूितसाद िमळाला. गोपा मी या दवशी
सवऽ अिभयानाला ठर याूमाणे ूारं भ झाला. हजारो ठकाणी िमरवणुका िनघा या, सभा झा या
आ ण गोह याबंद ची मागणी करणारे ठराव संमत झाले. मुब
ं ईतील मो हमे या ूारं भी जी ूचंड सभा
झाली, या सभेत गुरुजींनी गोह याबंद या मागणीची रा ीय भूिमका वशद करणारे भाषण केले. या
भाषणात ते हणाले, “गुलामीमुळे िनमाण झालेली ू येक गो दरू क न परदे शी आबमणाची

नाविनशाणीह पुसून टाकणे हे कोण याह ःवतंऽ रा ाचे ूथम कत य असावयास पा हजे. याच

ीने

सोमनाथ मं दराचा जीण ार ह अ यंत उिचत गो झाली आहे . जोपयत राहणी, वचारप ती आ ण

जीवनाकडे पाह याचा आपला

ीकोन यावर पर यांची संपण
ू छाप राह ल, तोवर आपण ःवतंऽ झालो

असे समजता येणार नाह . हजारो वषा या गुलामीमुळे िनमाण झालेले असे जेवढे ू

असतील, ते

सोडवून जगातील सव रा ांत आपले रा अमेसर कर याची उ कट आकां ा ू येक य

या

अंतःकरणात जागृत होणे ह च ःवातं याची खर अनुभूती होय. आज भारताला आपले पालनपोषण
करणार मातृभूमी मान याचा ौ ाभाव आ ण धमिन ा या दो ह थोर गो ी सामा य माणसा या
अंतःकरणातून लु झा या आहे त. जर इितहासावर ल आपली आंतिरक ौ ा आपण अशा ूकारे
ओस दे ऊ, तर काह काळाने आप याजवळ एकह ौ ाःथान उरणार नाह . असे जर झाले तर
कोण या आधारावर रा मं दर गगनचुंबी बन वता येईल? तसेच आभाळाला गवसणी घाल याची झेप
आपण कशी घेऊ शकू? ”
“ या रा ाची ौ ाच संपु ात येते, या या अ युदयाची आशा करणे यथ होय. आपण आप या
रा ाची उ नती क इ छतो. पण वःतु ःथती अशी आहे क , मतभेद, िभ निभ न संूदाय,
िनरिनरा या ूकारचे राजकारण यामुळे सगळ कडे वघटनाचेच ँय दसते. हणून आ ह वचार
केला क , रा ाचे एक सवमा य ौ ाकि घेऊन सग याना एकाच भूिमकेवर उभे कर याचा ूय

अ यावँयक आहे . हे सवमा य ौ ाकि कोणते? आप या दे शातील सव पंथोपपंथ, िनरिनराळे
राजक य प

वगैरे सग यां या दयांत गोवंशाचे नांव घेताच ौ े ची अतुलनीय भावना सहजच जागृत

होते. हणून ‘गाय’ आ हा सवाना एकऽ आणू शकते. या गो ीवर सवानी वचार करावा. आप या ठायी
असलेली ौ ा जागृत करावी. रा जीवनात तसेच आपआप या अंतःकरणात पराका ेची तेज ःवता
िनमाण करावी. ”

८९

मुसलमानांनी आ ण भ नांनीह या आंदोलनात सहकाय दे याची आवँयकता ौी गुरुजीनी या
भाषणात ूितपादन केली. या समाजासंबंधी संघाची भूिमका काय, या ू ाला पयायाने सुःप उ रह
यांनी दे ऊन टाकले. ते हणाले, “अशी क पना करा क येथे बसले या कोणाला अमेिरकेचा नागिरक

बन याची इ छा आहे . तसा अिधकार याला लाभला आहे . तर अमेिरकेत जाऊन याने कोण या
वजाचा अिभमान ठे वणे यो य होईल? भारता या चबां कत ितरं गी वजाचा अिभमान बाळगून

चालेल का? नाह . याला अमेिरके या वजाचा अिभमान बाळगावा लागेल. नंतर रा पु ष हणून
कोणाचा गौरव याला करावा लागेल? जॉज वॉिशं टन आ ण अॄाहम िलंकन यांचा ! ितथे भगवान
राम आ ण कृ ंण यांची पूजा कर यास आप याला मनाई नसेल, पण तेथील रा ीय ौ ाकिांचाह
ःवीकार करावाच लागेल. याचूमाणे भःती आ ण मुसलमान यांनाह भारता या जीवनाशी समरस

होऊन येथील नागिरक वा या िनयमांनुसारच राहावे लागेल. येथील रा जीवनाचाच आदश पुढे ठे वून

येथील रा ीय उ सव हे च आपले रा ीय उ सव मानून, तेथील रा पु षांचा जयजयकार करावा लागेल.
मी तर हणेन क

यांनी छऽपती िशवाजी महाराजांचा जयजयकार केलाच पा हजे. अितूाचीन

जीवनूवाहात समरस होऊन आ ण ौे भारतीय वभूितंपासून ूेरणा घेऊन मग यांनी वाट यास
उपासनेसाठ मिशद त जावे आ ण पैगंबराचे नाव यावे कंवा चचम ये जाऊन बायबल वाचावे. यात
आ ेपाह काह च ठरणार नाह . यांना आप या धमाचे पालन य

सामू हक

गत धम हणूनच करावे लागेल.

ीने यांना तेथील ूाचीन जीवन-ूवाहाचाच अंगीकार करावा लागेल. मला वाटते क , असा

वचार केला तरच सु यव ःथत रा य व ूगतीशील रा ीय जीवन श य होईल. ू येक य

या

अंतःकरणात आपले रा आ ण रा य यामची यथायो य उ नती कर याची ूेरणा िनमाण होऊ शकेल.”
आिथक

याह गोह याबंद चे यांनी समथन केले आ ण रा ीय ौ ाःथाने न क न डॉलस िमळवू

पाहणारांची यांनी कठोर श दात िनभ सना केली. ौी गुरुजींनी जसे मुंबईत अिभयाना या उ घाटनाचे भाषण केले, तसेच राजधानी द लीत संघाचे सरकायवाह ौी भ याजी दाणी यांनी केले.
द.२३ नो हबरपयत गोह याबंद ची मागणी करणा या पऽकांवर लोकां या स ा घे याचे काम
ःवयंसेवक अ यंत योजनाब र तीने कर त होते. अ वौांत पिरौम एकेका नागिरकापयत
पोच यासाठ

यांनी केले. या आंदोलनाला लोकांतून ूायः कोणी वरोध केला नाह

हटले तर चालेल.

पण पंतूधान पं. नेह माऽ गजून गेले क हा संघाचा ‘राजक य ःटं ट’ आहे ! या या या वरोधी
सुरानंतर ठक ठकाणी अनेक काँमेसप ीय कायकत आ ण अ पसं य समुदायातील ( भःती आ ण
मुसलमान) लोक यांनी स ा दे या या बाबतीत हात आखडता घेतला. एवढे च न हे , तर काँमेसचे

ू या आंदोलनाला सहकाय दे याची काँमेसजनांना
िचटणीस ौीम नारायणजी यांनी एक फतवा काढन

मनाई केली ! पण तर ह यापक ूमाणावर सव राजक य प ां या अनुयायां या स ा पऽकांवर िमळू
शक या. सुमारे ५४ हजार कायक यानी ८५ हजार गावातून एकूण २ कोट ंहू न अिधक लोकां या स ा
िमळ व या. हा ःवा र -संमह द ली येथे पाठ व यात आला व द. ७ डसबर रोजी एका ूचंड

िमरवणुक या पाने तो ूदिशत कर यात आला. ह िमरवणुक सुमारे १।। मैल लांबीची होती.
िमरवणुक नंतर रामलीला मैदानावर वराट सभा झाली. डॉ. शामाूसाद मुखज या सभेत व े

हणून

उप ःथत होते. ौी गुरुजीनी आप या भाषणात अिभयानाला सहकाय दे णा या सवाचे आभार मानले.
या आभारा या भाषणात, पंतूधान पं. नेह यांनी संघा या अिभयानाची ‘राजक य ःटं ट’ हणून जी
संभावना केली होती, ितला परखड श दांत उ र यानी दले. ौी गुरुजी या श दांत चांगलीच धार होती.
यांनी नेह ं ना ूितू

केला, “आचाय वनोबा भावे हणतात क , ‘सब भूमी गोपाल क !’ पण मी
९०

वचारतो क ह भूमी गोपालांची आहे क गोह या करणारांची? महष दयानंद यांनीह हे काय
अंगीकारले होते, यांनाह काय राजक य ःटं टच करावयाचा होता? रांची येथे भगवान बु ां या दोन
िशंयां या अःथी ूित त कर याचा जो समारं भ काह दवसांपूव झाला, याला पं. नेह उ साहाने

उप ःथत होते. अ ण तेथून ५ मैल दरू अंतरावर भेलसा येथे पोचताच माऽ यांनी गोह या जार
ठे व याची घोषणा केली ! भगवान बु ां या अ हं सेचा गौरव के यानंतर लगेचच गोह या चालू

ठे व याची ह घोषणा यांनी केली! ” सग या जगाने वरोध केला तर आप या मान बंदचे
ू संर ण
हं दंन
ू ी केले पा हजे, असे उ कट आवाहन यांनी अखेर केले.

द. ८ डसबर रोजी ौी गुरुजींनी ौी लाला हं सराजजी यां या समवेत रा पतींची भेट घेतली व ःवा र संमह यांना सादर केला. सरकारला लोकां या या मागणीवर सहानुभूतीपूवक वचार करावयास सांगेन,
असे आ ासन रा पती डॉ. राजिूसाद यांनी र तीनुसीर दले. वाःत वक ःवतः रा पती डॉ.

राजिूसाद या मागणीला सवःवी अनुकुल होते. परं तु जगा या इितहासात एखा ा ू ावर कधी

कर यात आला नसेल एवढा मोठा ःवा र संमह क नह , गोह याबंद या मागणीची सरकारकडन
ू
उपे ाच झाली. लोकशाह वाद

हण वणा या शासनाने रा क याण आ ण लोकमत या दोह चीह

पायम ली केवळ प ीय ःवाथासाठ केली ! अथात हे अिभयान पिरणामा या

ीने िनंफळ ठरले असे

कोणाला वाटे ल. पण तसे हणता यावयाचे नाह . अनेक ूांतशासनांनी बमशः गोवधबंद चे कायदे केले.
म यवत काय ाची उणीव माऽ अ ापपयत कायम रा हली आहे . ौी गुरुजीनी अिभयाना या
समा ीनंतर हा ू

अडगळ त माऽ पडू दला नाह . १९५३ म ये २ नो हबर ते १४ नो हबरपयत,

हणजे रा पतींना िनवेदन सादर झा यानंतर सुमारे एक वषाने, पु हा एकदा लोकमताची जाण
शासनाला क न दे याचा ूय संघा या पुढाकाराने कर यात आला. सभा, िमरवणुका, मेळावे वगैरे
कायबम योज यात आले.
नंतर १९५४ साली माघ म ह यात ूयाग येथे कुंभमेळा भरला होता. यावेळ गोह या िनरोध
सिमती या ारे एक वैिश यपूण कायबम पार पडला. कायबम असा होता क , पं. नेहरु या
मतदारसंघातून लोकसभेवर िनवडन
ू गेले होते, याच मतदारसंघातील जनते या भावना एका

ःवा र संमहा या ारे सरकार या िनदशनाला आणून ावया या. गोह याबंद ची मागणी करणा या
या िनवेदनावर नेहरुं या मतदारसंघातील २,५७,५८० लोकांनी ःवा
िनवडणुक त जी मते िमळाली होती, यापे ा सुमारे द ड ल

या के या. पं. नेहरुं ना

अिधक लोकांनी गोवधबंद चे िनःसं द ध

समथन केले होते. या ःवा र संमहासोबत या िनवेदनात पंतूधानांना अशी वनंती कर यात आली
क , “ गोवधबंद चा ू

जे हा संसदे त येईल ते हा आपण याचे समथन करावे. लोकशाह प तीनुसार

आमची ह मागणी आहे . गोह येला संमती दे णार य

आमचे ूितिनिध व क शकत नाह . ”

आप या मतदारां या या इ छे चा उिचत आदर पंतूधानांनी केला नाह . कुंभमे या या िनिम ाने जे
गोह या वरोधी संमेलन भरले होते, यात ौी गुरुजी जातीने सहभागी झाले होते. संघा या
ःवयंसेवकांनी ःवा र संमहाचा व संमेलनाचा कायबम यशःवी कर यात मनापासून सहकाय दले, हे
वेगळे सांग याची गरज नाह . पुढेह संधी िमळे ल ते हा ते या ू ाची िनकड लोकांना व शासनाला
सांगत रा हले. १९६६ साली पुर या शंकराचायानी गोह याबंद या मागणीसाठ आमरण उपोषण केले,
यावेळ ह ौी गुरुजीनी सरकार या धोरणावर ट का केली. ह मागणी मा य कर याचा आमह केला.

यां या क येक पऽपिरषदा, लेख आ ण भाषणे यांत या वषयाला पुनःपु हा ःपश केलेला दसतो.

९१

गोह या वरोधासाठ वेळोवेळ सरकार पातळ वर ल सिमती कंवा आंदोलकांनी बन वलेली गोर ा
महाअिभयान सिमती यां या कामकाजावर ौी गुरुजी अितशय असंतु होते. सरकार गोर ा
सिमती या बैठक ंना जाणे यांना िनरथक वाटत असे व तो वेळेचा अप यय आहे अशी यांची भावना

झाली होती. “गोह या बंद कर यास वाःत वक एक िमिनट पुरेसे आहे . सहा म हने चालणा या

सिमतीची काय गरज आहे ?” इतके ते वैतागून बोलत. महाअिभयान सिमतीतील चच वषयी ते एकदा
हणाले, “ितथे अशी चचा चालते क जणू काह आपण बाजारात बसलो आहोत असेच वाटावे. ”
स यामह वा अ नस यामह अशा मागानी गोह या वरोधी आंदोलन जावे असेह गुरुजींना वाटत
न हते. पण १९६७ अखेर पुर या शंकराचायानी उपोषण सु केले व पिर ःथित अवघड झाली. १९६६
म ये राजधानीत ूचंड िनदशने झाली होती. आंदोलन पेटले होते. गोह याबंद चा अ यादे श रा पती
काढतील, अशा याया याने आधीच दले या िनवाडयात बाधा येईल, असे कारण रा पतींनी दले.

सव च याया याचा िनवाडा होता क वृ आ ण शेतीला िन पयोगी बैल काप यास हरकत नाह .
अ यादे श काढ यास या बैलां या क लीलाह वरोध होईल, असे रा पतींना वाटले. ह वाता

कळ यावर ौी गुरुजी हणाले, “अखेर रा पती असतात कशासाठ ? यांचा श दच ूमाण मानला
जावयास पा हजे. ”
१९५२ साली सु झाले या या आंदोलनासंबंधात १९५४ साली ऑगःट म ह यात ौी गुरुजीनी दलेला
इशारा अगद खरा ठरला. या म ह यात िनरिनरा या ४० संःथां या ूितिनधींची एक बैठक द लीला
भर व यात आली. मोठमोठ मंडळ उप ःथत होती. स यामह मो हमेला वशेष अनुकुलता बैठक त
दसली नाह . या बैठक त ौी गुरुजी हणाले, “गोह याबंद ला आज जेवढे अनुकुल वातावरण िनमाण

झाले आहे , तेवढे यापूव कधीह िनमाण झालेले न हते. या वातावरणातह गोह याबंद या दशेने

पावले उचल यास सरकारला ूवृ करता आले नाह , तर ये या ४-५ वषात गोह या बंद होणे श य
नाह . कारण नंतर दे शापुढे इतर अनेक ू
सरकारचे ल

उप ःथत होणार आहे त आ ण यां याव न लोकांचे व

हटवून ते गोर णा या ू ाकडे वळ वणे अश य ठरणार आहे . ”

हे भा कत अगद खरे ठरले. या ू ाला धार आण याचा ूय झाला नाह असे न हे . पण याला
लोकमानसात व सरकार या
या ू ाची अंितम सोडवणूक
हा मोठा गंभीर ू

ीनेह अमबम लाभला नाह . आंदोलने शांत होऊन गेली. १९६६ सालीह
पथात नाह . गोमांसाची िनयात व शेतीला उपयु

जनावराची क ल

बनलेला आहे . से युलॅिरझमचा डं का वाज वणारे या ू ावर मुसलमान व ईसाई

यांना नाराज करणारे एखादे पाऊल टाकतील, याची श यताच नाह . या अिन छे ची मुळे नेह ं याच
धोरणात आहे त, हे ौी गुरुजींनी ःव छपणे व ूकटपणे सांिगतले होते. या संदभात, नेह ं नी डॉ.
जनांना िल हले या एका पऽातील काह वधानांचा उ लेख ते कर त असत. गोहाट येथे १९५५ साली
ूित त नागिरकां या सभेत बोलतांना या पऽातील वा येच यांनी उ -घृत केली. ह वा ये अशी
आहे त - “असे दसते क गोह ये या बाबतीत काँमेस व

खोटा आ ण ना बूड ना शडा असलेला ूचार

कर यात येत आहे . काँमेस गोह येला काय ाने बंद घालणार अस याचे हे काँमेस वरोधी ूचारक
सांगत असतात. मुसलमानां या एकाह सुूित त अिधकारापासून यांना वंिचत कर याची काँमेसची
इ छा नाह . ”
भारत सरकारने अ ापह गोवंश-र णासाठ म यवत कायदा केलेला नाह . जथे ूांितक कायदा आहे ,
ितथे याची कठोर अंमलबजावणी होत नाह . गोवंशाचा वनाश चालूच आहे . आचाय वनोबा भावे यांचा
९२

गोवंशाचे र ण हा अितशय ज हा याचा वषय होता. १९८२ या जानेवार -फेॄुवार म ह यात यांनी
गोह या- वरोधी आंदोलनाचा एक भाग हणून ठक ठकाणी सौ य स यामह घडवून आणला. पण
अ ापह स ा ढ राजक य प ाला गोह याबंद चा रा

यापी कायदा कर याची व याची कडक

अंमलबजावणी क न घे याची इ छा होत नाह . मता या लालसेचा फार वपर त पिरणाम आप या

राजकारणावर झालेला आहे . ःवातं य िमळा यानंतर या काळात या ू ाचे रा ीय मह व रा ा या
ल ात आणून दे णारा व लोकां या अंतःकरणापयत याची आच पोच वणारा प हला रा ीय नेता
हणून ौी गुरुजीचे ःमरण सग यांना सदै व होत रा हल. ःवातं य-आंदोलना या काळात गांधीजींनी
गोर ण व गोपूजन हे आप या कायाचे एक अ वभा य अंग मानलेले होते, हं द ू संःकृ ती या थोरवीचे
एक गमक हणून गोमातेसब
ं ंधी या ौ े चा उ लेख ते िनःसंकोचपणे कर त. ःवातं यकाळात या

वचाराचा पाठपुरावा कर याची सवड गांधीजींना लाभली नाह . ती उणीव ौी गुरुजींनी भ न काढली व

गांधीजींची उ कट इ छा फलिप
ू कर याचा ूय केला, असे हणता येईल.

९३

१३. सावध रा नेता
दे शात एखादे मुलगामी आ ण सवःपश पिरवतन घडले क चोहोबाजूंनी न या पिर ःथतीचे
मंथन होत राहते. जे घडले याचा अथ काय, ते का घडले, ूगतीची दशा कोणती, रा जीवनात इ
काय आ ण अिन काय, व वध

ेऽात काम करणा या संःथा आ ण माणसे यांची उपयु ता काय,

वैचािरक अिध ान कोणते अंगीकारावयाचे इ याद ू ांवर ूकट िचंतन होऊ लागते. नवा संदभ

ू येक वचाराला दे याचा सहजच ूय होतो. १९४७ साली झालेली दे शाची र रं जत फाळणी आ ण
लाभलेले राजक य ःवातं य, संःथानांचे वलीनीकरण, महा माजींची ह या, न या रा यघटनेचा

अंगीकार व नंतर १९५२ मधील प हली साव ऽक िनवडणूक अशा अनेक वध दरपिरणामी
घडामोड ची
ू
गद १९४७ ते १९५२ या पाच वषात उडन
यासंबधीचे
ू गेली होती. ःवाभा वकपणेच सगळ कडन
ू
पडसाद उमटत होते. िभ निभ न वचारां या लाटा लोकमानसावर आदळत हो या.
रा. ःव. संघ या सगळया घटनांपासून अिल राहणे श यच न हते. वभाजनकाळात संघाने
हं द ू समाजा या संर णासाठ ूाणपणाने काम केले आ ण िनद ष असतानाह गांधी - ह येनंतर या

ू ोभात अक पतपणे याला होरपळू न िनघावे लागले. संघावर ल बंद उठली व संघकाय पूववत ् सु

झाले, तर न या पिर ःथतीत संघाची भूिमका काय, हा ू

अनेकां या मनात िनमाण झा या वना

रा हला नाह . ःवातं यसंपादन हे सहज कळणारे व अंत:करणाला जाऊन िभडणारे उ

ीपुढू न

नाह से झाले व ःवतंऽ भारता या संदभातील जडणघडणीचे नाना वध ू ांनी आंदोलने िनमाण केली,
हे नाकार यात अथ नाह . १९५२ मधील िनवडणूक चेच उदाहरण घेतले तर ह गो ःप होईल.
१९४७ या संकटकाळात जवावर उदार होऊन यांनी समाजबांधवांचा बचाव केला, अशा अनेकांचा
िनवडणूक त फ जा उडाला.

यांनी फाळणी ःवीकारली व ‘परदे शी’ बन वले या बांधवांची ससेहोलपट

थांब व यासाठ बोटह उचलले नाह , ती मंडळ दमाखाने स े या खु यावर जाऊन बसली !
पिरणामत: नैराँय आ ण वैफ य यांची भाषा पंजाब - द लीकड ल भागांत अनेकां या त डन
ू ऐकू येऊ
लागली. काँमीर, भाषावार ूांतरचना, धमातील (से युलर) रा याचा आशय आ ण ःवतंऽ भारताचे

एका म रा ःव प, हं द ू यितिर

अ य (उदा. भःती व इःलामी) समाजाचे भारतातील ःथान असे

क येक ू ह असतानाह दशाभूल होऊ न दे ता रा ीय यासपीठावर बोचकपणे उप ःथत झाले. या

अनेक वादांची धूळ उडत असतानाह दशाभूल होऊ न दे ता रा जीवना या मूलभूत समःयेवर संघाची
ी क ित कर याचा व संघाबाहे र ल जनतेला यो य रा ीय भुिमकेची जाण दे याचा जो ूय
ौीगु जींनी केला, याब ल आज या भारतवषाने खरोखर कृ त

राहावयास पा हजे. संघ मुळात

डॉ टर हे डगेवारांनी काढला तो हं दसमाज
संघ टत कर यासाठ व पारतं याला कारणीभूत ठरलेले दोष
ू

दरू क न याला तेजःवी ःव पात उभा कर या या हे तूने ूेिरत होऊन. ःवातं य हा या वाटचालीतील
एक ःवाभा वक ट पा. पण खं डत ःवातं य आक ःमकपणे पदरात पडले. महायु दो र आंतररा ीय

पिर ःथती आ ण साॆा य सांभाळ याची न झालेली कुवत यांमुळे ते दान नाइलाजाःतव दे णे
ॄट शांना ूा झाले, तर

यामुळे संघाचे मूळ ूयोजन संपले काय? या ू ाला ौीगुरुजींनी

िनःसं द धपणे ‘नाह ’ असे उ र दले. आ ण ःवतंऽ भारतात संघाला करावया या कायाची वशु द
मांडणी केली. डॉ टरां या वचारांचे आ ण कायप दतीचे सूऽ यांनी कोठे ह बािधत होऊ दले नाह .

९४

उलट, ते वचार आ ण ती कायप दती यां यावर ल ढ ौ दा पुन

सु ःथर कर यात ते यशःवी

झाले.
या

ीने कायक यातील खु या आ ण ूद घ वचारमंथनाचा एक उपबम ौीगु जींनी १९५४

या माचम ये केला. संघा या अ खल भारतातील सुमारे ३०० ूमुख कायक याचे एक िश बर
भर व यात आले. दनांक ९ ते १६ माच असे आठ दवस हे िश बर चालले. िश बराचे ःथान होते िसंद .
संघसंःथापक डॉ. हे डगेवार यांनी १९३९ साली िसंद येथेच ते हा या ूमुख कायक याचे एक िश बर

भरवून संघाची नवीन संःकृ त ूाथना ःवीकारली होती आ ण संघा या कायप दतीला ःथायी ःव प
दले होते. आता १५ वषानंतर संघाचा वचार आ ण काय यासंबंधी मूलभूत िचंतन, सवःवी वेगळया
पिर ःथतीत, िसंद येथेच घडले. िसंद तील वचारमंथनाचा समारोप करताना दनांक १६ माच १९५४
रोजी केले या भाषणात ौीगु जींनी १९३९ या बैठक चे ःमरण दे ऊन हटले, “ यावेळ आपण

आप या अंत:करणात कायासंबधी व ास ढ केला होता आ ण िनधार केला होता क राऽं दवस
पिरौम क न हे काय वाढवू.

यानंतर स वा वषा या आतच डॉ टर साहे बांचा दे हांत झाला. पण

एकामपणे काम क न आपण संघ वाढ वला. जर आज चोहोबाजू या पिर ःथतीमुळे मनात काह शंका
िनमाण झा या असतील तर पु हा िन य क क आम यात कोणतेह दोष िशरकाव करणार नाह त
आ ण संपूण श

पणाला लावून, दवसराऽ काम क न आपआप या

ेऽात संघकाय ूभावी क .

इतके ूभावी क क , संघा या वातावरणाचा याला संपक झाला नाह असा कोणी उ नये. आप या
इ छामाऽेक न रा जीवनाची िनरिनराळ

ेऽे कायूवण हावी आ ण दे शाची ूगती व क याण

साधावे.”
िसंद येथील चचासऽांचा सगळाच तपिशल येथे िनवेदन कर याचे ूयोजन नाह . पण या
बैठक त ौीगु जींनी कायक यानी केलेले आवाहन वल ण उ कटतेने भरलेले होते. एवढ गो नमूद
केलीच पा हजे. १९५४ सालीच - ःवातं यो र वाढ या समःयामःतते या ूाथिमक काळात - यांनी
तळमळ ने सांिगतले क , “आज दे शापुढे या समःया आहे त, जी संकटे आहे त कंवा उ ा या
समःयांना आ ण संकटांना त ड दे याची पाळ दे शावर ये याचा संभव आहे , यातून दे शाला पुढे

सुख प ने याचे साम य केवळ आप याच कायात आहे . अ य कोठ याह कायामुळे ते घडणार नाह .”
एवढे च सांगून ते थांबले नाह त तर ूचारकांनी ःवत:संबंधीचा य

गत वचार अंत:करणातून पूणपणे

ह पार क न, हातचे काह ह राखून न ठे वता, सवःवापणपूवक हे काम करावे, असे आवाहन यांनी
केले. कायक याना याग व समपण यासाठ ूवृ कर याचे वल ण साम य ौीगु जीं या
वचारांत, आचारात आ ण वाणीत होते, यात शंका नाह . रा जीवना या िनरिनराळया

ेऽांत गेले या

संघकायक या या हालचालींना १९५४ साली थोडाफार ूारं भ झालेला होता. वृ पऽे, िश णसंःथा,
व ाथ व कामगार यां या संघटना, राजक य प

संघटना आ द

ेऽात कायकत काम क लागले

होते. यां या भूिमकेचा उ लेख ौीगु जींनी केला, त संबंधी ववेचन पुढे येईलच. पण शाखा मक
कायावरच िसंद ला ौीगु जींनी सवःवी भर दला. रा पु षा या पूजनाचा माग हणून यांनी
संघा या कायप दतीचा उ लेख केला. याच कायात एकाम हो याची आवँयकता ूितपादन केली. या
मागदशनानुसार संघकायाची या ी सवऽ वाढ व याचा ूय दे शभर झा याचे यानंतर या काळात
दसून येते. कायक या या गुणव ेवर ूारं भापासूनच ौीगु जींचा वशेष कटा .

िसंद या अनेक भाषणांत यांनी पुन: पु हा ल

या गुणव ेकडे

वेधले. रा ीय ःवयंसेवक संघाला दे शभर काम
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कर यासाठ

यागी ूचारक कसे उपल ध झाले व तपानुतपे हे ूचारक आपआप या काय ेऽात ठाण

मांडू न कसे बसले, असा ू

अनेकांना पडतो. या ू ाचे नेमके उ र ौीगु जींनी वेळोवेळ

कायक याशी केले या वचार विनमयात शोधायला पा हजे. तसेच, डॉ टरांचे जीवन आ ण

ौीगु जींची तेजःवी येयवाद आवाहने यांचा ूभावह

यानात यावयास पा हजे. हं द ू जीवनमु ये,

अ या म आ ण रा पु षांची परं परा यासंबध
ं ी ौीगु जींचे िचंतन सूआम, सखोल आ ण मममाह

अस यामुळे संघा या कायक यानी कशाूकारे जीवनाचा वचार करावा, याचे सोदाहरण आ ण
ःफूितूद ववेचन ते सहज कर त.
अशाूकारे संघकायाचा सांधा न या पिर ःथतीशी जुळवीत असताना समःयांची वीण माऽ
वाढतच होती. आप या दे शाचे मोठे ददव
हणावे लागते क , ि या महापु षांनी दलेले संकटाचे इशारे
ु

आपण मनावर घेत नाह , सवंगपणाने काह तर माग अनुसरतो आ ण वपर त पिर ःथती िनमाण
क न ठे वतो. ःवातं यानंतर या सुमारे दहा वषा या काळात ौीगु जी संघकायाची वाढ कर त
असतानाह सभोवार या घटनांवर सूआम ल

ठे वून होते. चुक या धोरणांसंबंधी जनतेला आ ण

शासनाला सावध कर त होते. या काळातील यांची ठक ठकाणची भाषणे चाळ यास रा हतासंबंधीचा
यांचा हा सावधपणा ू ययास येतो. वशेषत : फुट रतेला, वघटनेला पोषक व रा ीय एका मतेला
मारक अशा अनेक घटनांचा व ूवृ ींचा उ लेख यांनी वेळोवेळ केला आहे . दे शभ

चा म ा

आप यालाच दला आहे व हं दरा
ू ाची भाषा बोलणारे ौीगु जी ‘जातीयवाद ’ आहे त, अशा अहं कारने व
वैचािरक ूदषणाने
मासले या नेत ृ वाने ौीगु जींचा हतबोध मनावर घेतलाच नाह . उदाहरणादाखल
ु
काह ू ांचा उ लेख के यास हे ःप होईल.

१९५२ नंतर भाषावार ूांतरचनेची मागणी दे शात जोर ध लागली. या ू ांवर भावना
भडक व यात येऊ लाग या. आप या भारताची रा यघटना संघरा या मक (फेडरल) आहे .
रा यपुनरचना आयोगाची नेमणूक झा यामुळे तर माग या, उलटसुलट दावे, यांना ऊत आला.
ौीगु जींचे ःप मत होते क , रा यघटना संघरा या मक नसावी. ती ‘युिनटर ’ (एकच किशासन
आ ण बाक सारे कारभारा या सोयीनुसार ूांत) ःव पाची असावी. परःपरा वरोधी दा यांमुळे
भारतातील रा ये हणजे जणू एकमेकां व

द उभी ठाकलेली शऽुरा े असो आभास सवऽ होऊ लागला.

र पाताची आततायी भाषा वापर यापयत अनेकांची मजल गेली. या आंदोलनात क युिनःट प ाने
तेल तर ओतलेच पण याची भूिमका भारता या रा ीय एका मतेला तडे पाड याची होती. ू येक
भा षक रा य हे एक िभ न ‘रा क’ आहे व भारत हणजे या रा कांचा समुह आहे , असा ूचार याने
केला. अशा ूकारे , पूव चे ॄट श रा यकत, सवंग लोक ूयतेमागे लागलेले स ालोलुप राजकारणी,
दे शाचे छोटे छोटे हःसे पाडन
बनवून तो रिशयन महास े या दावणीला बांध यास
ू व याला दबळा
ु
उ ु

झालेले सा यवाद इ याद सगळयांचा एकच कोलाहल चालू असताना यातून ौीगु जींनी

कणखर व िन या मक ःवरात रा ाला सांग याचा ूय केला क भा षक अिभिनवेशाला बळ पडन
ू
रा ीय एका मतेचे पूवापार सांःकृ ितक अिध ान भ न कर यात धोका आहे .
मुंबईला या सुमारास एक ूांतीयता वरोधी पिरषद झाली. ितचे अ य ःथान ौीगु जींनी
भूष वले होते. पिरषदे चे ःवागता य

ौी. जमनादास मेहेता हे होते तर उ -घाटक मुंबईचे यावेळचे

महापौर ौी. डा ाभाई पटे ल होते. या पिरषदे त ौीगु जींनी अ य

पदाव न केलेले भाषण अितशय

परखड आ ण वचारूवतक होते. भाषणा या ूारं भीच ते हणाले, “मी एक दे श, एक रा य यांचा
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समथक आहे . एक कडे सगळया जगाचे एक रा य कर याची भाषा बोलली जाते. दसर
ु कडे संपूण

भारताचे एक रा य बन व याच वचार कोणी मांडला हणजे माऽ भुवया उं चाव या जातात ! भारतात
एकच म यवत शासन पा हजे आ ण शासन यवःथे या

ीने रा ये नकोत, तर वभाग असले

पा हजेत. आजचे आपले पुढार ह महारा ीय, गुजराती वगैरे िभ न िभ न संःकृ ती अस याचे

बोलतात. आमची तर आसेतु हमाचल एकच संःकृ ती आहे व संःकृ ती हा रा ाचा आ मा असतो.
दे शाची संःकृ ती, परं परा, रा धम आ ण कुलधम यांचे र ण करा. दे शाची धमशाळा बनवून चालणार
नाह . सौदे बाजीची भाषा थांबवून आप याला रा ाचा वचार केला पा हजे.”
भाषावार ूांतरचनेला वरोध करणार भुिमका ौीगु जींनी अंगीकारली व ःप श दांत ती
य

केली, याब ल यावेळ महारा ात बर च ट का झाली. पण अिभिन व ट केची िचंता ौीगु जींनी

कधीच केली नाह . कोण याह कारणाःतव आपला रा ीय ववेक कधी ढळू दला नाह .
ववेकशीलतेचे ू यंतर संयु

यां या या

महारा ा या आंदोलनातच पुढे दोन ूसंगानी येऊन गेले. पंतूधान पं.

नेह ं नी भाषावार ूांतरचना सिमती या िशफारशीनुसार दे शभर भा षक रा ये िनमाण केली. त पूव ह
उम आंदोलना या दडपणाखाली यांनी आंीचे रा य मा य केले होते. पण महारा
वशाल

भा षक रा य ठे व यात आले. या िनणया व

व गुजरात यांचे

द उभय रा यांत आंदोलने झाली. ती

पोिलसी दडपशाह व गोळ बार यां या आधाराने मोडन
ू काढ याचा ूय झाला. या सरकार

कारवाईचा तीो िनषेध ौीगु जींनी केला. “गुंडां या साहा याने सरकार स यामहाचे आंदोलन दडपू

पाहत आहे . सरकारकडन
ू ूो साह त गुंडिगर अस आहे . या गुंडिगर चा मी तीो िनषेध केला नाह ,
तर आप या कत यापासून मी युत होईन” अशा ःव पाचे पऽकह

नेह

यांनी काढले. दसरा
ूसंग पं.
ु

या हःते ूतागडावर ौी. छऽपती िशवाजी महाराज यां या पुतळयाचे अनावरण कर याचे ठरले

ते हाचा. संयु

महारा सिमतीने अ ववेक पणे पं. नेह

वरोध कर याचे ठर वले. िनदशनांची ह क पना रा ीय

या आगमनाला व अनावरण कायबमाला
या सवःवी अनुिचत अस याचे मतूदशन

ौीगु जींनी ूकटपणे केले. काँमेस शासनाने पं. नेह ं या हःते अनावरणाचा जो कायबम ठर वला,

यामागे राजक य उ द होते, यात शंकाच नाह . मराठ जनते या अनुनयाचा हा एक ूय होता. पण
कोण याह कारणाने का होईना, भारताचे पंतूधान िशवाजी महाराजांचा गौरव कर यासाठ येत
आहे त ह चांगलीच गो आहे व ितला कोणी वरोध करणे हणजे छऽपतींना लहान करणे होय, अशी
भूिमका ौीगु जींनी अंगीकारली. यासंबध
ं ात काढले या पऽकात यांनी हटले होते, “छऽपतीं या
पुतळयाचे अनावरण कर यास मा यता दे तानाह पं. नेह ं ना झुकावे लागले आहे . आज संपूण

भारता या शासनाचे सुऽधार पं. नेह हे वलंबाने का होईना, एका असामा य रा पु षासंबंधी आदर
य

कर यास येत आहे त.
िशवाजी महाराज फ

महारा ाचे आहे त हा गैरसमज दरू करणारा व या युगपु षाचे यथाथ

मोठे पण सा या जगाला सांगणारा हा ूसंग आहे . हा एक अपूव योग ूा झाला आहे . याला कोणीह

अपशकुन क नये. याला अपशकुन करणे हणजे िशव छऽपतीं वषयी अनादर व अौ दा ूकट करणे
होय. हणून माझी सव बंधू भिगनी आ ण मातांना अशी वनंती आहे क , यांनी आपली स स ववेकबु द जागृत ठे वून या कायबमात सव ूकारे सहकाय ावे.” ौीगु जीं या या पऽकावर

उलटसुलट ूित बया य

झा या. पण या पऽकाने संयु

महारा ा या क टर समथकांनाह वचार

करावयास लावले व पिर ःथतीला वेगळे वळण िमळाले. यात शंका नाह .
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पंजाबी सु याचा वाद पुढे िनमाण झाला व यातून पंजाब आ ण हिरयाणा हे दोन शासक य ूांत तयार
झाले, हे सगळयांना ठाऊक आहे . हा वाद यावेळ िशगेला पोचला होता यावेळ ह ौीगु जींनी
आपली रा ीय ऐ याची व सव भारतीय भाषा या रा ीय भाषा अस याची भुिमका कधी सोडली नाह .

भारतीय जनसंघा या या भागातील कायक यानाह न चणार ःप व िन: सं द ध भूिमका यांनी
अंगीकारली.

यांनी असे मत य

केले क

याची मातृभाषा पंजाबी आहे . यांनी ूामा णकपणे व

राजकारणाचा वचार बाजूला सा न पंजाबी ह आपली मातृभाषा अस याचे न द वले पा हजे. पंजाबी
मातृभाषा असताना हं द ह मातृभाषा अस याची न द कर याचा स ला जे दे तात, ते मोठ चुक कर त
आहे त. या मतूदशनामुळे अनेक आयसमाजी मंडळ ौीगु जींवर मोठ नाराज झाली. जनसंघा या
लोकांनाह अडचणीत सापड यासारखे वाटले. पण ौीगु जींनी दलेला स लाच रा हताचा होता, हे
काळाने िस द केले. पुढे पंजाबात अितरे क कारवायांना पा कःतान या साहा याने जोर संघाची
भूिमका अ यंत संयमीत रा हली. शीख हे हं दच
ू भांडणे लावून गृहयु द
ू आहे त व हं द ू हं दत

पेट व याचे रा दोह कारःथान यशःवी होऊ ायचे नाह , या भुिमकेव न संघ कायरत रा हला. बदला
घे या या वचाराला याने कधीच थारा दला नाह . याच धोरणाचा पंजाब शांत हो या या

ीने मोठा

उपकारक पिरणाम घडला, यात शंका नाह .
द

णेकड ल भा षक ववादालाह रा ीय ऐ या या व सव भारतीय भाषां वषयी या समान

ूेमा या आधारे च बोथट क न सोड याचा यशःवी ूय ौीगु जींनी केला. ‘अ ूय स य’ सांग याचे
ूसंग ौीगु जींवर या काळात अनेक आले. महारा - कनाटक् सीमा ववाद तर फारच नाजुक. पण

ू येक वेळ संपूण भारताची सांःकृ ितक एका मता, हं द ू समाजात परःपर ूेमाची जोपासना आ ण
रा ीय अखंडता ह सूऽे न सोडता जे हतावह तेच ौीगु जींनी सांिगतले.

रा हता या बार कसार क गो ींतह ौीगु जी कती सावध होते, याची वाटे ल तेवढ उदाहरणे
यां या अखंड ॅमणातील ठक ठकाण या भाषणांतून दाख वता येतील. काह ठळक गो ींचाच जर
सं ेपाने उ लेख येथे केला आहे .

यां या या सावधपणाचा वचार मनात येतो, ते हा मला केरळातील

वाःत यात यांनी सहजपणे काढले या उ -गारांचे ःमरण होते. ूसंग असा घडला क तैलःनाना या

उपचारासाठ ते १९५६ साली प टा बी येथे गेले होते. प ह या दवशी तैलःनान आ ण नंतर एक तास
तैलमदन होऊन गरम पा या या आंघोळ साठ ौीगु जींना ःनानगृहाकडे ने यात आले. एवढयात
तेथील वै राज हणाले, “जरा जपून पाऊल टाका. वशेषत: ःनानगृहात काळजी या. अ यथा पाऊल
घसर याची भीती असते.”
ौीगु जी ःनानगृहा या दारापयत पोचले होते. मागे वळू न पाहत वै राजांना ते अगद
उ ःफुतपणे हणाले, “तुमचा इशारा यो यच आहे . पण गोळवलकराचा ज म पाय घस न
पड यासाठ झालेलाच नाह . सावधपणे ू येक पाऊल िनधारपूवक पुढे टाक याचा याचा ःवभाव

लहापणापसूनच बनलेला आहे .” या उ -गारातून ौीगु जीं या ःवभावैिश यांवर यां याच मुखातून
उ म ूकाश पडलेला आहे . सावधपण सव वषयी हा समथानी सांिगतलेला गुण अ यंत वादळ

पिर ःथतीतह

यां या ू येक श दांतून य

भा षक ू

झालेला दसतो.

काय कंवा रा यपुनरचनेचा ू

का, आंदोलने, हं साचार आ ण लोक ोभ यांचा

ःफोट झा यानंतर सरकार माग या मा य करते याचा ौीगु जींना खेद होई. भा षक आंीाची मागणी
भारत सरकारने ौीरामुलु यां या हौता

यानंतर मा य केली हे उदाहरण होतेच. एकाच भाषे या
९८

लोकांची एकाहन
ू अिधक रा य अस यास ौीगु जींचा वरोध न हता. आंीात तेलंगणाचे ःवतंऽ रा य
िनमाण कर या या मागणीने खूप जोर धरला होता. १९७३ या ूारं भीची ह गो . हं सा, सवजिनक
मालम ेचा मोठया ूमाणावर व वंस इ याद इतर ूकार घडत होते. या िनिम ाने केले या

मतूदशनात ौीगु जींनी हटले क , “उम आंदोलन के या वना मागणी पदरात पडत नाह हा
आंदोलनक याचा मह व उम आंदोलन झाले तरच एखा ा मागणीकडे वा समःयेकडे ल

ावयाचे ह

सरकार र ती यांचा पिरणाम हणून शांतता व सु यवःथा यांची पिर ःथती बघड याचा संभव आहे .
कारण अशा ूकारांतून काय वषयीचा आदरच न होऊन जातो. हं सा मक ःफोटाची वाट पाह याचे
कारणच काय? जर मागणी या य व तकसंगत असेल तर ती मा य करावी, हाच उ म माग. जर आंी
आ ण तेलंगणा यांना वेगळ रा ये हवी असतील, तर ती दे ता येऊ शकतात. एकाच भाषेची दोन रा ये

अस यात गैर काह ह नाह . सीमेवर ल आ ण लंकर

या मह वा या ूदे शांत माऽ नवी रा ये

िनमाण करताना अिधक सावध असावयास पा हजे. आसमची रा वरोधी श

ं या दडपणाखाली सात

रा यांत वभागणी होऊ शकते तर आंीाची सौहादपूण वातावरणात दोन रा ये का करता येणार
नाह त? वःतु ःथती ह आहे क केवळ भा षक आधारावर रा यां या पुनरचना करणे हे च चुक चे
पाऊल होते. अ ापह , ूशासक य सोयीनुसार, केवळ भा षक आधारावर न हे , रा यांची पुनरचना

के यास वघटनवाद ूवृ ींना आळा बसू शकेल. एका म (Unitary) रा यप दती आप या दे शा या

ूकृ तीशी अिधक जुळणार आहे , हे माझे मत कायमच आहे .
रा ीय संदभात आणखी दोन ू ासंबंधी मतूदशन या काळात ौीगु जींना करावे लागले.
यांपैक एक ू

गोमंतकाचा. १९४७ साली ॄट श स ा भारतातून न झाली तर पोतुगीजांनी माऽ

गो याची मु ता मनात दे खील आणली नाह उलट, हा ूदे श कायम पोतुगालकडे राहावा असा ूय
यांनी सु ठे वला. गोवा ह वसाहत नसून पोतुगीज रा ाचाच एक अ वभा य भाग आहे अशी भूिमका
पोतुगालने घेतली. या दरामहा
व
ु

द खु गो यात यापक जन - आंदोलन घड व याची श यता

न हती. कारण ितथे कायदा दं डु केशाह चा होता.

हणून गो याबाहे र या भारतीयांनी गोवा मु

साठ

आंदोलन सु कर याचे ठर वले. या कायासाठ पु यात “गोवा वमोचन सिमती” ची ःथापना
कर यात आली. या सिमतीत सव राजक य प ां या व राजक य प ाबाहे र लह लोकांना ःथान होते.
ूथम भारत सरकारने कारवाई क न गोमंतकाची मु
आ ण नंतर गोवामु

घडवून आणावी, अशी मागणी कर यात आली

साठ स यामह आंदोलन सु कर यात आले. १९५५ मधील या आंदोलनात

संघा या अनेक कयक यानी उ साहाने भाग घेतला. एकाचा तर पोतुगीज सैिनका या गोळयांनी

बळ ह घेतला. अमानुष अ याचार स यामह ंवर झाले. ते हा भारत सरकारने कारवाई करावी व

गो याची मु ता घडवून आणावी अशी मागणी पु हा जोराने झाली. पण पोतुगीज वसाहतवादा व

द

कारवाई कर याऐवजी स यामह ंवरच आप या सरकारने िनबध लादले व आंदोलन चालू ठे वणे अश य
क न सोडले. या आंदोलनाकडे आ ण भारत सरकार या धोरणाकडे ौीगु जींचे बारकाईने ल
द. २० ऑगःट १९५५ रोजी ौीगु जींनी मुंबई येथे एक पऽक ूकािशत केले.

“गो यात पोिलस कारवाई क न गोवा मु

कर याची ह उ कृ

होते.

यात यांनी हटले क ,

संधी आहे . यामुळे आमची ूित ा

वाढे ल व शेजारची जी रा े आ हाला सतत धमक दे त असतात यांनाह वचक बसेल.” ौीगु जी असे
हणत असत क पा ा य रा ां या आ ण वशेषत: इं लंड या दडपणामुळेच भारत सरकार गो या या
ू ावर िनकराचे पाऊल उचलत नाह . इं लंडची इ छा भारत सरकारला एवढ ूमाण वाटत असेल तर
मग आप याला िमळाले या राजक य ःवातं याची काह कंमत उरत नाह , असे ते कोणाची भीड न
९९

बाळगता सांगत. गो यात ू आहे , असे ते मानीत. ःवत: पं. नेह ं नी नेत ृ व हाती घेऊन स यामहाचे
आवाहन केले, तर ितरं गी वजाखाली ते सांगतील ितत या ःवयंसेवकांना स यामहासाठ
पाठ व याची माझी तयार आहे , असे ते हणत. पण हा ू

श

अशा ूकारे रा ीय मानून सव रा वाद

एक ऽत कर याचा ूय काँमेस नेत ृ वाने केलाच नाह . वरोधी प

आंदोलन करताहे त असेच

याने मानले.
गोवा - मु

या ू नावर ौीगु जीं या भावना अितशय तीो हो या. आप या

आिस धुिस धु मातृभूमीचा तो एक अ वभा य भाग. गोमंतकाशी इितहासातील कती तर ःमृती
िनग डत झा या आहे त. भारत सरकार जर श बलाचा उपयोग क न गोवा मु
टाकत नसेल तर काय करावयाचे, हाच खरा ू

करावयास पाऊल पुढे

होता. १९५५ मधील स यामहाचा अनुभव यानात

घेऊन काह ‘कृ ित’ भारतातील जनतेनेच केली, तर या गो ीला ौीगु जी सवःवी अनुकूल होते.

संघा या काह तेजःवी त णांनी सश

कारवाई क न दादर - नगरहवेलीची मु ता ू य ात घडवून

आणलेली होती. ौीगु जींशी ू य पणे वचार विनमय क न हा मु

संमाम झाला नसला, तर

‘ यांची संमती आ ह गृह त धरली होती’ असे या लढयातील युवकांपैक एक ौी. सुधीर फडके यांनी
आप या आठवणीत नमूद केलेले आहे .
ौी. सुधीर फडके यांनी हटले आहे क , ू य

गोमंतकाची मु ता घडवून आण याची एक

योजनाह १९६२ या सुमारास याच त ण गटाने आकारास आणली होती. ौी. सुधीर फडके व ह
त ण मंडळ यांचा डॉ. पुंडिलक गायत डे , ौी. मोहन रानडे इ याद गोमंतक य ःवातं यवीरांशीह
जवळू न संपक होता. डॉ. पुंडिलक गायत डे इं लंडहन
ू भारतात परतले होते. व यांनाह गोवा - मु

तीो तळमळ होती. अखेर एक योजना िन

त कर यात आली. ितचा सार प भाग हा होता क

भारता या सीमेलगत असलेला काह भूभाग सश

संघषा या मागाने ूथम मु

ची

करावयाचा आ ण

तेथे डॉ. गायत डे यांचा ूमुख वाखाली ःवतंऽ शासन ूःथा पत करावयाचे. या योजनेला ौीगु जींची
संमती होती. मनुंयबळ व ि यबळ यांकडे ह ल

दे यास ते तयार होते.

यांची तीनदा ौी. सुधीर

फडके यांनी भेट घेतली. ौीगु जींचा सावधपणा इथेह दसून आला. डॉ. गायत डे व पंतूधान पं.

जवाहरलालजी यांचे फार िनकटचे संबध होते. पं. नेह ं नी वरोध केला तर ह या कायात पुढाकार घेणार

का, याचे िन:सं द ध उ र डॉ. गायत डे यां याकडे माग यास यांनी सुधीर फडके यांना सुच वले.
याूमाणे होकाराथ उ र आ यानंतरच योजनेला हरवा कंद ल यांनी दाख वला. चढाई करणारे
ःवयंसेवक गोवा ह त ू व होईपयत भारत सरकारकडन
ू अडथळा तर होणार नाह च, पण सव ूकारे
सहकाय व मागदशन िमळे ल, असेह आ ासन लाभले. पण ःवयंसेवकांनी ःवत: या बळावर काह
कर याआधीच यांना कळले क भारतीय सेना गो याकडे िनघाली आहे ! कृ ंण मेनन यां या

िनवडणूक चा मुहू त (१९६२) यासाठ लाभला ! ःवयंसेवकांना आपला पराबम दाख व याची आणखी

एक संधी िमळू शकली नाह हे खरे असले, तर भारत सरकारची कारवाई िन:संशय ःवागताह होती. ती
फार उिशरा झाली एवढे च! ौीगु जींनी संघषा या या योजनेत ल

घालून यांना मागदशन केले, हे च

यां या रा नेत ृ वा या संदभात मु यत: यानात यावयास पा हजे. ‘संघ काह करणार नाह ,
संघाचे ःवयंसेवक करतील’ या कटा ाने पाळ या गेले या धोरणाचे ममह ौी. सुधीर फडके यां या
िनवेदनाव न यानात येऊ शकेल.

१००

जगाने या कारवई व

द अपे

त ट काह केली. परं तु हा ू

सरकारने रा ीय भूिमकेव न

पूणत: िनकालात काढला असे माऽ हणता येत नाह . पंतूधान नेह ं पासून अनेक राजक य धुर णांनी
गो या या वेगळया संःकृ तीचे जतन केले जाईल, अशी आ सने दे यास ूारं भ केला. शेजार या

रा यात गो याचे वलनीकरण न करता याचे किा या िनयंऽणाखालील ूदे श हणून वेगळे अ ःत व
कायम ठे वले.

यामुळे ‘अ पसं य’ खःती समाजाचे राजक य हसंबंध िनमाण झाले व राजकारण

अ ःथर बनले. ह वेगळया संःकृ तीची भाषा ौीगु जींना मुळ च पसंत पडणार न हती.

यांनी

ठणकावून सांिगतले, “वेगळ संःकृ ती गो यात असेल तर ती पोतुगीजांची होय. गो याची वेगळ
संःकृ ती नाह . सगळया भारताची संःकृ ती एकच आहे .” रा ा या सांःकृ ितक एका मतेला तडा जाऊ
नये व ूादे िशक व वधता हणजे िभ न संःकृ ती न हे , या स याकडे मतलबी डोळे झाक होऊ नये,
हणून ौीगु जी फार सावध असत.

यांचा हा सावधपणा पदोपद ू ययास येत असे.

याचे ू यंतर काँमीर समःये या बाबतीतह िनरपवादपणे आले. काँमीरचे भारतात
वलीनीकरण झाले.

यासाठ ौीगु जींचे ूय ूामु याने कारणीभूत झाले होते. हे ूय , या

अ यंत संकटमःत काळात, सरदार पटे ल यां या इ छे नुसारच ौीगु जींनी यशःवीपणे केले होते. तो
१९४७ चा ऑ ट बर म हना होता. काँमीरचे महाराजे हिरिसंग यांची मन: ःथती वलीनीकरणा या
ू ावर डळमळ त होती. काँमीर िगळं कृत कर याची नविनिमत पा कःतानला घाई झाली होती.
काँमीर महाराजां या लंकाराचा बीमोड क न ौीनगरवर क जा करणे पा कःतानला सहजसुलभ

होते. गृहमंऽी सरदार पटे ल यांची इ छा ज मु - काँमीर भारतात राहावा, अशी होती. ऑ टोबरम येच
टोळ वा यां या नावावर पा कःतानी सैिनकांनी काँमीर खो यात आबमण सु केले. दनांक २०

ऑ ट बरला ौीनगरात पा कःतानी वज फडकवून वजयो सव साजरा कर याची यांची योजना
होती. महाराजां या सेनेतील मुसलमान सैिनक शऽुला जाऊन िमळणार अशीह गु वाता िमळालेली
होती.
पंतूधान पं. नेह शेख अ द ु लांचा कैवार घेऊन अडन
ू बसले होते. वलीनीकरण करारावर

स ा झा याखेर ज काँमीरात साहा य पाठवावयाचे नाह , हा यांचा प का िनधार होता. यात
काँमीर पाक या घशात जा याचा धोका अगद उघड होता. अशा पेचात सरदार पटे ल सापडले

असताना महाराजा हिरिसंग यांचे मन वळ व यसाठ कोणालातर पाठ व याची योजना यां या
मनात होती. अखेर यांनी ौीगु जींना द लीला पाचारण केले व ौीनगरला जाऊन कामिगर यशःवी
कर यासाठ गळ घातली. ज मू - काँमीरचा ूदे श भारतातच राहावा अशी ौीगु जींचीह इ छा
होतीच. मु य अडचण होती ती पं. नेह ं नी शेख अ द ु ला यां या संबंधात घातले या अट ंची.

नेह ं या अट मा य क नह वलीनीकरण पऽावर स ा कर यासाठ महाराजांचे मन वळ व याची
कामिगर गु जींवर येऊन पडली. पटे लांनी काँमीरचे त कालीन पंतूधान ौी. मेहेरचंद महाजन
यां याकडन
ू ौीगु जींना भेट चे िनमंऽण येईल अशी यवःथा केली.
पा कःतानी आबमण ौीनगर या दशेन झेपावत होते आ ण काँमीर या भ वत याचा तो
िनणायक मागणी कर यासाठ गेले होते. ू येक

ण मह वाचा होता. मेहेरचंद महाजन द लीला

साहा याची मागणी कर यासाठ गेले होते. ितथे पं. नेह अडन
ू बसलेले होते. काँमीरचे महाराज

हरिसंग आ ण ौीगु जी यांची भेट १७ ऑ टोबर रोजी झाली. महाराज आ ण मेहेरेचंदजी यां या सव
शंकांचे समाधान ौीगु जींनी केले. िनंकष हणून पुढ ल काह गो ी सांगता येतील.
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१. का ँमर ूजे या मीठ, रॉकेल, खा पदाथ वगैरे गरजे या वःतू रावळ पंड माग
पा कःतानातून येतात. ज मू - ौीनगर माग चांगला नाह . पा कःतानने हा माग बंद केला तर
का ँमर जनतेची उपासमार होईल.
यावर असे आ ासन भारत सरकार या वतीने ौीगु जींनी दले क सव जीवनावँयक
वःतूंचा पुरवठा चालू ठे व याची संपूण काळजी भारत सरकार घेईल. संघाचे ःवयंसेवक दे खील या
बाबतीत श य तो पुढाकार घेतील. पिर ःथतीची उ म जाण सरदार पटे ल यांना आहे .
२. शेख अ द ु ला यां या हाती स ा सोप वली तर

यांना भारत वरोधी कारवायांपासून

रोख यास सरदार पटे ल समथ आहे त. वलीनीकरणानंतर पुढ या अनेक गो ी सरदार पटे लांवर
सोप वणेच यो य.

यां यावर आज व ास ठे वावयास पा हजे.

३. संःथानाचे ःवातं य घो षत के यास भारतीय सेना साहा याथ येऊ शकणार नाह . लगेच
रावळ पंड हन
ू आबमण होईल व ःवातं य संपु ात येईल.
पयाय उरला आहे .

या

हणून ताबडतोब वलीनीकरण एवढाच

ीने या औपचािरकता असतील या ताबडतोब पूण करा यात.

महाराज हिरिसंग वलीनीकरणाला तयार झाले. सरदार पटे लांना तसे कळवावे व सगळया
औपचािरकता वना वलंब पूण करा या असेह ठरले. २६ ऑ टोबर रोजी करारावर स ा झा या आ ण
दनांक २७ रोजी सकाळपासून भारतीय सैिनक ौीनगर या वमानप ट वर उत लागले.
या भेट त व चचत महाराज हिरिसंग यांनी सघा या ःवयंसेवकांची फार ूशंसा केली ते
हणाले, “सघा या ःवयंसेवकांनी आ हाला वेळोवेळ अ यंत मह वा या वाता पुर व या आहे त.
ूथम तर या वातावर आमचा व ास बसत न हता. पण आता माऽ संघ - गोटातून िमळाले या वाता
पूणत: व सनीय वाटतात. पा कःतानी सेने या हालचालीसंबंधी वाता िमळ वताना संघा या

ःवयंसेवकांनी जे साहस दाख वले, याची ूशंसा करावी तेवढ थोड च.”
भारतीय सेना ौीनगर या वमानतळावर दनांक २७ रोजी उत शकली, याचे ौेयह
संघा या ःवयंसेवकांकडे च जाते. तो वमानतळ चांग या ःथतीत न हता आ ण शऽूचा के हाह ह ला
हो याचा धोका होता. पण सव अडचणीवर मात क न ःवयंसेवकांनी तळाची द ु ःती व साफसफाई
केली. ौीनगर येथील एका जबाबदार कायक या या िनवेदनानुसार, संघा या २०० ःवयंसेवकांनी
झटपट श ाऽे चाल व याचेह िश ण घेतले. सरकारकडन
ू काह श े यांनी िमळ वली व

वमानतळाचे संर ण केले. भारतीय लंकरा या तुकडया उतर यानंतरच यांनी जागा सोड या व

सेनेचे जवान संर णा या कामी खडे झाले. या सग या धडपड त काह ःवयंसेवकांना हौता

यह

प कारावे लागले.
ौीगु जींची काँमीरसंबंधांतील अपे ा माऽ पूणत: सफल झाली नह व याब लची खंत यांनी
नंतर वेळोवेळ य ह केली. भारतीय जवानांनी तथाकिथत टोळ वा यांना काँमीर या सीमेबाहे र
पटाळू न लाव याची मोह म ितगतीने
आ ण यशःवीपणे चाल वली होती. संपूण ज मू - काँमीर
ु

आबमणयु

होणार असे वाटत होते. पण नेह ं या धोरणासंबंधीची पाल गु जीं या मनात चुकचुकत

होतीच. नेह ं नी अचानक एकतफ यु दबंद केली आ ण काँमीरच ू
नये, असे ौीगु जीचे मत होते. काँमीरच ू
अिभूाय ौीगु जींनी लगेचच य

संयु

संयु

लंकर कारवाई थांबवू

रा संघात ने यात आपण चूक केली आहे . असा

केला. ‘युनो’ मोज याच श

संप न रा ां या हतसंबधी
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डावपेचांचा आखाडा बनला आहे व भारताला तेथे याय िमळावयाचा नाह , हा गु जींचा इशारा
काळानेच खरा ठर वला आहे . काँमीरचा ू सोड व यासंबंधी ौीगु जीं या क पना अितशय ःप
हो या.

यांचे असे मत होते क , भारताने काँमीर, इतर शेकडो संःथानांूमाणेच, भारतात पूणत :

वलीन कसे होईल, याचाच केवळ वचार करावयास पा हजे. “इतर ूांतांतील लोकांना तेथे वाःत य

कर यास पाठवून ‘काँमीर पणा’चा बाऊ नाह सा करावयास पा हजे. ३७० वे कलम र कर यास
सरकारचे मन वळ वणे आवँयक आहे .

हणजे इतर ूातां या पातळ वर ज मू - काँमीरला आणता

येईल.” असे मतूदशन यांनी केलेले आढळते. पण ददवाने
शेख अ द ु ला या नेत ृ वाखालचे
ु

काँमीरचे वेगळे पण कायम ठे व यात आले. काँमीरचा वेगळा वज व तेथील मु यमं याला वेगळ
ूित ा असा ूकार सु झाला. पं. नेह काँमीरचा ू

बोलू लागले. या धोरणा व

द काँमीर व

िनकालात काढ यासाठ सावमताचीह भाषा

द काँमीरम ये आवाज उठ व याचा ूय डॉ.

ँयामाूसाद मुखज यांनी केला. ‘एक दे श म दोन िनशान, दो वधान, दो ूधान नह चेलगे’ ह

यांची

यायोिचत घोषणा होती. घटनेती ३७० वे कलम र क न काँमीरचे संपूण वलीनीकरण भारतात
करावे ह

यांची मागणी होती. डॉ. ँयामाूसादजींना काँमीरात अटक झाली. तु ं गात डांब यात

आले व तेथेच यांचा संशयाःपद मृ यू झाला.
या घटनेने सगळा दे श हादरला. ौीगु जींना तर फारच मोठा ध का बसला. ते सु न होऊन
गेले. याचे कारण असे क , राजक य

ेऽात िनलप रा वाद भूिमका घेऊन उभी राहणार श

डॉ.

ँयामाूसादां या नेत ृ वाखाली पृ होईल, असे ौीगु जींना वाटत होते. या कायासाठ काह चांगले

सहकार

यांनी डॉ. ँयामाूसादांना दले होते. डॉ. ँयामाूसादां या अनपे

त व अकाली अंताने ते

आशाःथानच एकाएक कोलमडन
ू पडले. ौीगु जींचे असे ूाम णक मत हे ते क , स यामहाचे नेत ृ व
कर यासाठ डॉ. ँयामाूसादांनी ूारं भीच जातीिनशी तेथे जा याची आवँयकता नाह . तो धोका

यांनी प क नये. पुढे एका भाषणात ँयामाूसादजींचे पु यःमरण करताना यांनी ह मा हती

सांिगतली. ‘तु ह जाऊ नका’ असा िनरोप ौीगु जींनी मु ाम डॉ. ँयामाूसादांना पाठ वला होता. पण
त पूव च सगळया कायबमाची घोषणा होऊन गेली होती आ ण पाऊल मागे घे याची क पना या
मानधन ने याला मानवली नाह . “ यांचे िनधन ह माझी वैय

क हानी आहे च, पण याह पे ा दे शाचे

फार मोठे नुकसान झाले आहे .” असे उ -गार यांनी ँयामाूसादजीं या मृ यूची वाता कळ यानंतर
काढले. डॉ. मुखज सारखा मोहरा बळ गेला, पण काँमीरचा ू

सुटला नाह . आजह तो िततकाच

उपिवकारक आहे . शेख अ द ु ला यांना १९५३ साली अटक झाली खर , पण पु हा कालांतराने यां या
हाती स ेची सूऽे गेली.

यांनी दो ह डगर ंवर हात ठे वून ितथे घराणेशाह आ ण मु ःलमांचे ूाब य

िनमाण कर याचे धोरण बेदरकारपणे चालू ठे वले. सावमताची भाषा पिर ःथती या दडपणाखाली मागे
पडली आहे . सावमताची क पना ूथम पुढे आली ते हाच ौीगु जींनी ितचे अरा ीय ःव प ःप केले
होते. रा हे एखा ा सजीव शर राूमाणे असते. एकेका अवयवाचा ःवतंऽ वचार करता येत नाह .
सवामत यावयाचेच झा यास ते संपूण भारतात घेतले पा हजे, केवळ का ँमरात न हे , असे
ौीगु जींचे िन:सं द ध ूितपादन होते. ‘काँमीर या भ वत याचा ू

हा का ँमर लोकंचा आहे ’ या

पं. नेह ं या मताचा ूितवाद करताना ौीगु जींनी हटले, “ हमा यापासून क याकुमार पयत संपूण
भारत एक आहे , या संपूण ूदे शावर भारतीयांचा ह क आहे . काँमीर का ँमर लोकांचा आहे , असे
हणणे अगद अनुिचत आहे .”

१०३

ईशा य भारताचा ू

आज अितशय ःफोटक होऊन बसला आहे . मेघालय, िमझोराम व

नागालँड ह तीन भःती वचःवाची रा ये िनमाण झाली आहे त,तर आसामात घुसखोर ने बहसं
ु य
बन याचा ूय इःलामपंथीय कर त आहे त. ऽपुरा व म णपूरह अशांत आहे त. अ णाचलातील

लोकांनाह ूदे शाबाहे र ूलोभने दाखवून यांचे भःतीकरण मोठया ूमाणावर कर यात येत आहे . या

सगळया पिर ःथतीचा वेध घेऊन आवँयक ती सावधिगर ची सूचना ौीगु जी वारं वार दे त असत.
अगद १९५१ साली यांनी ःवयंसेवकांपुढे व िनमं ऽत नागिरकांपुढे मकरसंबमणािनिम केले या
भाषणात दे खील ू ाचा उ लेख आढळतो. आसामातील घुसखोर कडे ह वारं वार ल

वेधत असत.

ईशा य सीमाूदे शात भःती िमशनर कोण या रा वरोधी कारवायात दं ग आहे त व परं परागत
धमिन ांना सु ं ग लावून हद ू समाज खळ खळा कर याचे ूय कसे चालू आहे त. याची समम

मा हती ूितवष

यां या भारतॅमणात यांना उपल ध होत असे. नागपूरला संघकाया यात यां या

बैठक म ये जाऊन बसले तर पिर ःथतीचे

ान होऊन जाई. पुढे व

ौीगु जींनी वशेष भर दला व ईशा येकडे अनेक संमेलने भर वली.
अ ाप हं द ू रा हले आहे त.

हं द ू पिरषदे या कायावर

याचा उ े श जे वनवासी बंधू

यांना एकऽ आणणे व हं द ू वाची भावना यां या ठायी वाढ वणे हाच होता.

पण या समःयेचा मूलगामी वचार शासना या धुर णांनी यो य वेळ आ ण यो यूकारे न के यामुळे

ती ज टल होऊन बसली आहे . ‘नागालॅ ड भारताचा अ वभा य भाग आहे तर नागालॅ डचा संबंध सरळ
पररा खा याशी का? गृहखा याशी का नाह ?’असा सवाल ते कर त.
असे हे ःवतंऽ भारतापुढ ल समःयां या बाबतीत ौीगु जींचे शंभर ट के रा ीय मागदशन,
रा ीय ःवयंसेवक संघ ह जर राजक य संघटना नाह , तर राजक य धोरणांवर बर वाईट ट का का
करता, असा ू

ौीगु जींना वारं वार वचारला जाई.

यावर ते ःप सांगत क , स ा संपादन

कर यात संघाला ची नाह . पण या धोरणांचा पिरणाम रा ाचे संर ण, याची सांःकृ ितक
एका मता, याचा आ म व ास आ ण ःवािभमान यांवर वपर त होईल हे दसत असते, ितथे

मतूदशन करणे हे आमचे कत यच आहे . या कत याचा िनवाह ौीगु जींनी द तापूवक केला. पुढे
िचनी आबमणासंबंधात जनतेला अंधारात ठे व याचा जो आरोप शासनावर झाला, याला गु जींनी

आधीच वेळोवेळ केले या मा हतीपूण व

यांचा मोठा आधार लाभला होता, हे यानात ठे व यासारखे

आहे .
दे शातील पिर ःथतीचे ौीगु जींचे आकलन कती सूआम होते व काह योजना दरू

ीने ते कशा

ूकारे क न ठे वत असत यासंबंधी भारतीय मजदरू संघ संःथापक ौी. द ोपंत ठगड यांनी सांिगतलेले

एक उदाहरण उ ोधक आहे . ौी. द ोपंत ठगड यां याच बाबतीतील ते उदाहरण आहे .

घटना अशी घडली क १९६४ या माच म ह यात भारतीय जनसंघाचे नेते पं. द नदयाळजी
यांनी द ोपंतांना ौीगु जींचा एक िनरोप कळ वला. िनरोप होता. “ताबडतोब लखनौला जाऊन
रा यसभेकिरता उमेदवार अज दाखल करावा.” वाःत वक, भारतीय मजदरू संघाचा दै नं दन
राजकारण वा राजक य प

यां यांशी संबंध नसताना एकाएक ह सूचना का यावी, याचा उलगडा

द ोपंतांना होईना. पण लखनौला जाऊन यांनी अज भरला. पुढे ते रा यसभेवर िनवडनह
आले.
ू

यानंतर जे हा द ोपंतांची ौीगु जींशी नागपूर येथे भेट झाली ते हा ःवाभा वकपणेच हा खासदारक चा
वषय िनघाला.

यावेळ ौीगु जींनी आप या मनातील हे तु ौी. द ोपंतांना ःप पणे सांिगतले,

ौीगु जींचे सांगणे ौी. द ोपंतांनी नमूद क न ठे वले आहे ते असे : “मला असे वाटते क या दे शात
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हक
ु ू मशाह आण याचा मोह रा यक याना होईल. माझा असा अंदाज आहे क अशी बकट पिर ःथती
िनमाण होईल यावेळ दे शात एकह वरोधी प

ःवत: या एकटया या बळावर ूितकार कर या या

ःथतीत राहणार नाह . दडपले जा याची भीती माऽ सवा या मनात राह ल. अशा वेळ ववश होऊन
वरोधी प ातील अनेक लोक असा वचार क लागतील क हक
ु ू मशाह चा वरोध कर यासाठ सव

वरोधी प ांनी एकऽ यावे. वरोधी प ांचेह आपसात तीो मतभेद आहे त हे खरे , पण पिर ःथती या
रे टयामुळे सवाना वाटे ल क एकदा सवा या स मीिलत ूय ाने या हक
ु ू मशाह ला तर ूथम न क

या. ते झा यावर नंतर आपसात या भांडणांचा वचार करता येईल. परं तू यावेळ सवासमोर हा ू

राह ल क सवाना एका मंचावर आ णयाचे काम कोण कर ल? कारण सव आपआप या प ाचे क टर
समथक हणून ूिस द पावलेले आहे त. कोण याह प ा या अशा क टर माणसावर दस
ु या प ाचा

माणूस भरवसा ठे वू शकत नाह .

“माझी अशी इ छा आहे क ह भूिमका पार पाड याचे काम आप यापैक कुणीतर करावे.
आज आपले जे लोक राजक य

ेऽात आहे त या सवा वषयी बाहे र ःवाभा वकपणे ह च धारणा असणार

क हे लोक विश प ाचे कैवार आहे त.

यामुळे यां यापैक कुणालाह ह भूिमका िनभ वणे कठ ण

जाईल. तु ह आता एम ्. पी. झाला आहात व कोण याह प ात तु ह नाह . आता विर गोटात

तुमचा सहजासहजी पिरचय होईल. सव प ां या पुढा यांशी बरोबर या ना याने तु ह वागू शकला.
“मला अपे

त असे हे काम तुम या हातून पार पडायचे असेल तर ते आवँयक आहे क

तुमची ूितमा प ातील अशी असावी. तरच तुमचे विभ न पुढा यांशी य

गत संबंध िनमाण होऊ

शकतील व तुम या श दावर ते व ास ठे वतील. पण हे घडन
ू यावयाचे असेल तर यासाठ तु हाला

फार मोठ कंमत ावी लागेल. ती हणजे ववादाःपद, खळबळजनक राजक य ू ांवर बोलणे
अ जबात टाळावे लागेल. इतर वषयांवर बोल याचे ठरवावे लागेल आ ण हे वषय इतरांना

िमळिमळ त वाटणारे असतील.

यामुळे तु हाला ूिस द िमळणार नाह . य

गतर या आपले

नाव चमकावे ह मह वाकां ा तुम या ठायी उदय पावू शकते. तसे गुण तुम यात आहे त. ते हा ह
इ छा तुम यात िनमाण झाली तर मी तु हाला दषण
दे णार नाह . दो ह माग तुम यापुढे आहे त.
ू

कोणताह पयाय ःवीकार याचे संपूण ःवातं य तु हाला आहे . मी या बाबतीत काह ह आदे श दे ऊ
इ छत नाह . केवळ पुढ ल पिर ःथती संबंधीचा माझा अंदाज तुम या यानात यावा हणून हे
सांिगतले आहे .”
ौी. द ोपंतांनी ौीगु जींना अपे

त तोच माग वनातबार ःवीकारला. यानंतर सुमारे ११

वषानी दे शात आणीबाणी लागू झाली व या काळात वरोधी प ांना ूितकारासाठ एकऽ आण या या
कामी ौी. द ोपंतांनी अ यंत मह वाची भूिमका पार पाडली. या ूय ांतूनच जनता प

आकारास

आला व हक
ु ू मशाह लाद ू पाहणारे काँमेस स ेव न खाली खेचले गेले. या संभा य संकटाची १९६४

म येच क पना क न पिर ःथतीला यो य दशा दे ऊ शकणा या य

ला या कायाची पूवतयार

कर यासाठ ौीगु जींनी िनवडले, हे च इितहासाने दाखवून दले आहे . य

गत मोठे पणाची आकां ा

बाजूला ठे वून ौी. द ोपंत ठगड यांनी ौीगु जींची इ छा ूमाण मानली, हे ह ौीगु जींनी केले या

िनवड या अचुकपणाचेच एक गमक समजावे लागेल. हे पयवसान पाह यास ःवत: ौीगु जी माऽ
न हते!
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ौीगु जीं या य

गत जीवनाशी संबंिधत अशा एका द:ु खद घटनेचा उ लेख या कालखंडाचा

धावता आढावा संप व यापूव करणे आवँयक आहे . ह द:ु खद घटना हणजे ौीगु जीचे वड ल ौी.

भाऊजी यांचा अदय वकाराने झालेला आक ःमक मृ यू ! मृ यूसमयी ौी. भाऊजीचे वय ८२ वषाचे होते.

ौी. भाऊजींचा अंत दनांक २० जुलै १९५४ या राऽी के हातर अंथ णातच झाला.

यावेळ ौीगु जी

नागपुरात न हते. दनांक १७ रोजीच ते माता प यांना नमःकार क न आ ण यांचा आशीवाद घेऊन
महाकोशल या दौ यावर गेलेले होते. व डलां या मृ यूची तार यांना दनांक २१ ला भोपाळ येथे
असताना िमळाली. ते हा पुढचा दौरा ःथिगत क न ते नागपूरकडे परतले. पण दर यान यांनी
अ यंसंःकार उरकून घे याची सूचना नागपूरला दली. दनांक २२ पयत अं यसंःकार थांबवून ठे वणे
यांना ूशःत वाटले नाह . ौीगु जीं या अनुप ःथतीतच हजारो ःवयंसेवकांसमवेत नागपूरला

अं ययाऽा पार पडली. दनांक २२ ला पहाटे ौीगु जी नागपूरला पोहोचले. ‘नागोबाची ग ली’ या
नावाने ूिस द असले या बोळात ौी. भाऊजी व ताई (ौीगु जीं या मातोौीचे पिरिचत नाव) राहत
असत. ौीगु जींचा दवसाचा बहते
ु क वेळ संघकाया यातच जात असे. पण ते जेवायला घर येत.

ताईशी ग पास पा होत. हाःय वनोद होई. ःवयंसेवकांची वदळ असे. भाऊजी माऽ काह से एकांत ूय
होते. ौीगु जीं या मनाला आप या आईचा शोक पाहन
ू कती यथा झा या असतील ! भाऊजींनी जे

थोर संःकारधन लहानपणापासून दले या याह आठवणी मनात उचंबळू न आ या असतील. पण

नेहमीूमाणेच िच ाचा समतोल यांनी कायम राखला. भेट ला येणा यांची गद उसळली होती आ ण
शोकसंदेशाचा वषाव होत होता. पाच दवस नागपुरात राहन
ू भाऊजींची उ र बया यांनी नािशकला

पार पाडली. ितथेह मोठया सं येने ःवयंसेवक आ ण ठक ठकाणचे कायकत आलेले होते. ७ ऑगःट
रोजी ौीगु जी नागपूरला परतले आ ण नंतर १० ऑगःटपासून िन याूमाणे यांची ॅमंती सु
झाली. य

गत हानीचा फार काळ वचार कर त बस यासाठ

यां याजवळ सवड होतीच कुठे ?
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१४. य

पे ा काय मोठे

१९४० म ये ौीगु जीं या खां ावर संघासार या रा
ूेिरत संघटनेची जबाबदार येऊन पडली, यावेळ

यापी आ ण थोर रा ीय येयवादाने

यांचे वय ३४ वषाचे होते. कायम न जीवनाची

आणखी १६ वष पाहता पाहता उलटली व ौीगु जींचा ५१ वा वाढ दवस ःवयंसेवकां या

ीपुढे येऊ

लागला, वाढ दवस कसा साजरा करावा यासंबंधी कायक यात वचार विनमय सु झाला. भ य

स काराची क पना पुढे आली. पण आपला स कार क न घे यास ौीगु जी मुळ च तयार न हते.
य

गत बडे जाव आ ण मानस मान यांचे आकषण यांना कधीच वाटले नाह . ःवयंसेवकाने

संघटनेत वलीन होऊन जावे, अहं काराचा ःवत:ला वाराह लागू दे ऊ नये व ःतुती ूय तर असूच नये,
असे ते सांगत. याच मुशीत यांनी आपले ःवत: चे जीवन ओतले होते. फ
िच

कायाचाच वचार यांचे

यापून असे. कठोर कमयोग आचार याची सवय यांनी िन य साधनेने लावून घेतली होती मग

यांना वाढ दवसािनिम स काराचा कायबम कसा चणार? ःवयंसेवकांची आप या ने याचा ५१ वा

वाढ दवस साजरा कर याची इ छा व ौीगु जींचा करडा नकार अशी रःसीखेच वाढ दवसापूव काह
म हने चालू होती. अखेर ःवयंसेवकां या ूेममय आमहापुढे यांनी मान तुक वली. तीह या ःप
आ ासनानंतर क वाढ दवसा या संपूण कायबमाचा उपयोग संघाचे उ द जाःतीत जाःत
लोकांपयत पोच व याचा ूय कर यासाठ होईल आ ण स कारिनधी गोळा होईल तोह संघकाया या
वृ द साठ च असेल.
कायबम असा ठरला क , दनांक १८ जानेवार १९५६ पासून दे शभरात सव ःवयंसेवकांनी
समाजबांधवां या घरोघर जावयाचे आ ण ौीगु जी आ ण संघकाय यांची ओळख यांना क न

ावयाची. तसेच ौीगु जींना समपण कर यासाठ िनधीह दे याची यांना वनंती करावयाची. संपूण

भारतात वयात आले या लोकांची जी सं या आहे तीपैक कमान दोन ट के लोकांशी तर ू य
संपक यावा, असे लआय ठर व यात आले. अवधी ५१ दवसांचा. १९५२ मधील गोह या वरोधी
आंदोलनानंतर एवढया मोठया ूमाणावर जनसंपक कर याची ह प हलीच मोह म होती. या
कायबमा या िनिम ाने अथातच पऽके, आवाहने, वृ पऽीय लेख, वशेषांक पु ःतका वगैर वपुल

सा ह य ूकािशत झाले. कै. नाना पालकर यांनी ौीगु जींचे चिरऽ िल हले तेह या िनिम ानेच, या
काळात ौीगु जींचे नाव दे शभर गाजे. सवा या यानात आले क , सरसंघचालक ौीगु जीं या पाने
ल ावधी त ण - ूौढांसाठ एक ूेरणाःथान िनमाण झाले आहे . संघात आ ण संघाबाहे र सामा जक
जीवनातह एक आगळ च राजकारणिनरपे

ूित ा या ने याने संपादन केली आहे . मु य हणजे या

आप या ने यावर लोकांचे वल ण ूेम आहे . हाह एक सा ा कारच होता. ःवयंसेवकांनी
नागिरकां या घरोघर जाऊन जम वलेला िनधी २० ल
ू य

पयांहू न अिधक जमला.

वजया एकादशी या दवशी (ौीगु जींचा ज म दन) मु य धािमक वधी सकाळ या

वेळ ौीगु जीं याच घर पार पडला. पूजा - अचा, होमहवन इ याद कायबम र तसर झाले. हा
सोहळा पाह यास भाऊजी न हते, पण ताई हो या.
काढणारांनी ताईची अनु ा घेऊन मनसो

यां या व सल छऽाखालीच माणसे जमली, फोटो

फोटो काढले. सायंकाळ डॉ. हे डगेवार भवन (संघाचे कि य

कायालय), ौीगु जींचे िनवासःथान आ ण रे शीमबागेवर ल डॉ टरांची समाधी यावर पुंपवृ ी
कर यात आली. ौीगु जीं या ूकट स काराचा भ य कायबम याच दवशी झाला. दे शभर
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ठक ठकाणी स यनारायण महापूजा, होम-हवने, मंऽजागर, अिभषेक, अनु ाने इ याद कायबम
आपआप या चीनुसार ःवयंसेवकांनी केले. नागिरकांना मोठया ूमाणावर यात सहभागी क न
घेले. अिभनंदनपर पऽे व तारा यांचा ढ ग पडला. दे शात ू येक ूांताम ये स कारा या कायासाठ

ूित तांची एक खास सिमती तयार कर यात आली होती आ ण ठक ठकाणी समारं भासाठ

ौीगु जींना स कारमूत या ना याने ूवास करावयाचा होता. एक म ह याचा हा ूवास होता. प हला
ूकट स कार दनांक ८ माच रोजी नागपूरला झाला आ ण स कार-कायबमांची समा ी ८ ए ूल रोजी
द ली येथे झाली. ू येक रा यातील कायबमात अ य ःथान भूष व यासाठ नामवंत य

ं ची

योजना ःथािनक सिमतीने केली होती. िनधी - समपण, ौीगु जींचे अभी िचंतन आ ण स काराला
ौीगु जींचे उ र असा समारं भाचा ःथूलमानाने कायबम असे. नागपूरला अ य पद सुूिस द

इितहासकार आ ण संसद - सदःय डॉ. राधाकुमुद मुखज यांनी ःवीकारले होते, तर द लीचा कायबम

भारताचे पा कःतानातील माजी राजदल
ू डॉ. सीताराम यां या अ य तेखाली झाला. अ यऽ, डॉ. ध डो
केशव कव, सोनोपंत दांडेकर यां यासार यांचे शुभाशीवाद गु जींना लाभले.

या स कारा या िनिम ाने ठक ठकाणी केले या भाषणांत ौीगु जींनी कोणता वचार
यां यावर उ कट ूेम करणा या असं य ौो यांपुढे मांडला? नागपूर या भाषणातील काह अंश येथे
उ -घृत केला तर ौीगु जी या ूवासात काय बोलले याची काह शी क पना येईल. मु य हणजे
ःवत:ला गौण लेखून आ ण संघकायाला ूाधा य दे ऊन फार नॆपणे ते ू येक ठकाणी बोलले.

नागपूर या भाषणात ते हणाले, गे या काह दवसांत मा यासंबधी वृ पऽात जे ःतुतीपर िल हले
गेले.

यामुळे मी च कत झालो. एवढया मोठया संघटनेचे ौेय एकाच य

चे कसे असेल? संघा या

ूगतीत असं य कायक याचा वाटा आहे . आपण मला ौेय दे त आहात ते आप या मा यावर ल
ूेमापोट . पण मी ते ौेय कसे घेऊ? तुमचे मा यावर ल ूेम आहे , तेह एका य

वर ल ूेम नसून

संघावर ल ूेम आहे असे मी समजतो. माझी आपणा सवाना अशी वनंती आहे क , असेच ूेम आपण
ठे वावे आ ण संघकाय हे आप या जीवनाचे एक अंग बनवावे. कारण संघाचा वचार हा रा ाचा वचार
आहे . भारतमाते या गौरवाचा वचार आहे . आप या मातृभूमीवर ल ूगाढ ौ दे चे पुनजागरण
आवँयक आहे . ू येकासमोर संपूण भारतमातेचे, ित या पुऽ प हं द ू समाजाचे आ ण या या

अितूाचीन काळापासून या सांःकृ ितक रा ीय जीवनाचे िचऽ हवे. भारतमातेचा द य अिभमान
अंत:करणात असेल, तर या आधारावर िन ा आ ण चिर यगुण यांचा आप या जीवनात संचार होईल.
या गुणांनी संप न असा माणूस तयार झाला क , रा ीय उ थाना या आ ण क याणा या सव योजना
सफल होतील. अशा सम पत, कत यपरायण आ ण अनुशासनब द जीवनातूनच प वऽ रा ीय श
िनमाण होते. ह श

संघाला िनमाण करावाची आहे .

“आपली प वऽ मातृभूमी आज अखंड आ ण एका म आहे काय, याचा आपण वचार करा,
आपले रा ीय ऐ य कती मजबूत आहे ? आपले वाःत वक रा ःव प कोणते? रा

हणजे

एकमेकांपासून िभ न घटकांचे कडबोळे असते काय? ू येकच वचार माणसा या मनात असे ू
उ -भवत असतात. या ू ांची उ रे संघाने पूव पासून दली आहे त. संघाचे काय य
भाषा, प , जात या सव भेदां या पलीकडचे आहे . मातृभम
ू ी या भ
सगळयांना एका सूऽात गुंफावयाचे आहे .

हणून आपण सवानी

, ूांत, पंथ,

ची समान भावना जागवून

ुि भेदां या वर उठू न संघा या

समावेशक यवसपीठावर एकऽ यावे.
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“काय य
तो िनरथक होय. य

पे ा मोठे असते. ते मा यावर अवलंबून आहे , असा अहं कार कोणाला असेल तर
येतात आ ण जातात, पण काय माऽ राहते. आज अनेक अहं कार य

ंना

आप यानंतर काय होईल या िचंतेने मासले आहे . ॄट श रा यक यानाह आप यानंतर भारतात

ग धळ होईल, असे वाटत होते, पण आप या समाजात ौे गुणव ेचे अनेक पु ष आहे त. एखाद थोर
य

गेली, तर ितचे काय इतर अनेकजण पुढे चालू ठे वतील. डॉ. हे डगेवार यां या मृ यूनंतर आ ह

सगळे जण िमळू न यांचे काय पुढे चालवीत आहोत. हणून माझी आपणाला वनंती आहे क , य

चा

वचार क नका, कायाचा वचार करा.
“कायक यानी आप याकडे येऊन सांिगतले असेल क , हे ौीगु जींचे वचार आहे त. पण
माझा कसलाच वचार नाह . आपली भारतीय परं परा हणजे

ानाचा महासागर आहे .

यातून

एखादा थब मी उचलला असेल एवढे च. आप या भारतात तर खेडयात राहणारा साधा माणूसह
त व ानी असतो. प

मेकड ल मोठमोठया वचारवंतांनाह च कत करणारे वचारधन याला

परं परे ने ूा झालेले असते. संघा या मागे हजारो यागी आ ण िन ावंत कायक याची तप या आहे .
मी जो बोलतो तो सामू हक वचार आहे . संघ सतत रा ाचाच वचार करतो आ ण मी तो य

करतो.

मामोफोनपे ा अिधक ौेय माझे नाह .
“संघाचा वचार एकांगी नाह . तो कोण याह राजक य प ाचा वरोधक नाह . तो रा ाचा
आ ण हं द ू समाजाचा भावा मक वचार करतो. तु ह कोण याह राजक य प ात असा, पण हं द ू
समाजाचे घटक आ ण भारतमातेचे सुपुऽ आहात. शंभर वषापूव काँमेसचे अ ःत व न हते. पण
ते हाह आपले रा होतेच. प

येतात व जातात. विश प ात कोणीच ज म घेतलेला नसतो. पण

ू येकाचा ज म समाजात अवँय झालेला असतो.

हणून आपले ूथम कत य समाजा या आ ण

रा ा या संबंधात असले पा हजे. आप या जीवनाचा ू येक

ण या कत यभावनेने ओतूोत भरलेला

असला पा हजे. संघाचे काम दे शात सामंजःय, िन:ःवाथ सेवावृ ी आ ण शील िनमाण कर याचे आहे .
जीवनभर पुरणारे हे काय आहे . या वचार - ूणालीचे आपण ःवागत करावयास पा हजे. कोण य
सांगते वा बोलते ह गो िततक मह वाची नाह . भारतवषात अनुशासनब द रा ीय जीवन िनमाण
कर यासाठ आपले सवाचे सहा य आ ण सहकाय संघाला हवे आहे .”
असे स कारूसंगी, अभीषटिचंतनच ःवीकार करताना आ ण व वध

ेऽांतील थोर थोर

मंडळ ंनी उ चारलेली ःतुतीपर भाषा ऐकताना, ौीगु जींचे नॆ बोलणे हळु वार आ ण वचारांना
चालना दे णारे , ूेमाने अंत:करण जंकणारे , कायाची थोरवी वाढ वणारे . ौीगु जीं या
‘अिभयाना’ चे कायबम केवळ नैिम क ःव पाचे.

ीने असे

यांचा आमह िन य कायासंबंधी असे आ ण

नैिम क कायातूनह िन य कायाची वाढ ःवयंसेवकांनी घडवून आणली पा हजे अशी अपे ा ते
बाळगीत.

यांचे ःवत:चे ल

सदै व शाखा वःतार व कायक याशी संपक याकडे च असे. बाक कायबम

पिर ःथतीची आ ण काय वःताराची आवँयकता हणूनच ते पार पाड त. १९४९ मधील दे शभरातील
अिभनंदन सोहळा व १९५६ मधील वाढ दवस सोहळा यामुळे ौीगु जी आ ण संघ यांवर ूिस द चा

ूकाशझोत पुंकळच पडला होता. लोकां या अपे ा वाढ या हो या. ते हा असे ःथूलमनाने हणता
येईल क , १९६२ पयतची सहा वष एकाम होऊन ते केवळ संघ वःतार आ ण संघटनेचे ढ करण या
कामातच म न झाले होते. फार मह वा या कंवा यां या जीवनपटात ठळकपणे अंतभूत करा या
अशा घटना या कालखंडात घडले या आढळत नाह त.

१०९

१९५६ साली वजयदशमीला आप या सामा जक इितहासात एक घटना घडली ती दरपिरणामी
ू

ठरली आ ण यावेळह ितने पुरेशी खळबळ उड वली होती. ह घटना हणजे डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर
यां या नेत ृ वाखाली ल ावधी दिलत वग यांनी केलेला बौ दधमाचा ःवीकार. न यानेच बौ दपंथीय

बनणारांत महार बांधवांचा भरणा ूामु याने होता. या वजयादशमी या दवशी नागपूरला धंतोली

भागातील पटवधन मैदानावर रा ीय ःवयंसेवक संघाचा सीमो लंघन महो सव थाटाने साजरा होत
ा मैदानात डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर यां या नेत ृ वाने महार

होता तर तेथून सुमारे दोन मैलांवर ल द
बांधव बौ दमताची द

ा घेत होते. याला ‘धमचबूवतन’ असे हण यात आले. बौ दमताचा

अंगीकार करणार मंडळ हं द ू परं परा आ ण संःकृ ती यां यापासून तुटली असे नाह . कारण बौ द
मतानुयायांचा समावेश यापक हं द ू समाजाताच होतो. भःती कंवा इःलामी पंथांची मंडळ डॉ.

बाबासाहे ब व यांचे अनुयायी यांना आपआप या मागाकडे वळ व यास ूय शील होती. पण यांना
झडाका न डॉ. आंबेडकरांनी बौ द मताचा अंगीकार केला, यात यांची रा ीय भूिमकाच दसून येते.
शेकडो वष तथाकिथत अःपृँयांना हं द ू समाजाने अ यंत अपमानाःपद र तीने वाग वले आ ण
आंदोलने व संघष, यु

वाद आ ण आवाहने यांचा पिरणाम हो याचे काह ल ण दसेना. भारता या

रा यघटनेने अःपृँयता अवैध ठर वली, पण लोक यवहारातून ती न झाली नाह . या पिर ःथतीची

ूितबया हणून परं परागत हं द ू धमाचा याग कर याचा िनणय बाबासाहे बांनी केला. तो १९५६ साली
वजयादशमीला अमलातह आणला. हं द ू समाजाला जबरदःत ध का या घटनेने बसावयास हवा

होता आ ण अःपृँयतेचा कलंक पुसून टाक याची िनकड या या यानात यावयास हवी होती.

ददैु वाने तसे घडले नाह . १९८१ म ये िमना ीपुरम या िनिम ाने जसे वचारमंथन घडले व दिलतांची
समःया सोड वणे एका म हं द ू समाजा या घडणीसाठ अपिरहाय अस याची जागृती दसली तशी

लाट १९५६ साली आली नाह . याचवेळ समाज पुरेसा जागृत झाला असता तर कदािचत मीना ीपुरम ्

घडलेह नसते!

या घटनेसंबधी ौीगु जींची ूित बया काय झाली? ौीगु जी हे धम

अस यामुळे सामू हक

धमातरावर यांचा मुळ च व ास न हता. यांची प हली ूित बया ःवाभा वकपणेच या सामू हक
धमातरासंबधी संशय य

करणार होती. दनांक १२ नो हबर १९५६ या ‘पांचज य’ सा ा हकातील

लेखात ौीगु जींनी पृ छा केली आहे , “कोण याह ख या धमात सामू हक धमातरासारखी गो असू
शकते काय? धमातरापूव ू येक य

ने पूव चा धम आ ण ःवीकारावयाचा नवा धम या दोघां याह

आ या मक, नैितक आ ण यावहािरक

ेऽांतील आदशाचे व ेषण करणे आवँयक असते.

धमपिरवतन हे आमूलाम पिरवतन असते. सामू हक धमातरात अशा ूकारचे यापक आ ण
आमूलाम पिरवतन श य आहे काय?”

धचबपिरवतना या सोहळयानंतर लवकरच डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर यांचा मृ यू झाला.
आंबेडकरां या अनुयायांत अनेक तट पडले. वैचािरक आ ण समा जक मंथनाची डॉ. बाबासाहे बांनी सु
केलेली ू बया जोम गमावून बसली. राजक य गुंतागुंतह या ू ात िनमाण होऊन शु द

ीने ितचा

उलगडा करणे अवघड होऊन बसले. अथात ्, संघाने हं द ू माणसांत भेदभाव कधी मानला नाह आ ण

कालबा

ढ ंचा आमह चुकूनह धरला नाह . उलट समतेचाच यवहार संघात रा हला. डॉ. बाबासाहे ब

आंबेडकर हे यां या जीवनकाळात संघाशी अपिरिचत न हते. पण आप यावर वसंबून असले या

आप या अनुयायांना अरा ीय कंवा रा वरोधी श

ंपासून कायमचे दरू ठे व यासाठ काह तर पाऊल
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तातड ने उचलणे यांना आवँयक वाटत होते. भारताची सांःकृ ितक एका मता अभंग राखून यांनी
बौ दमत अंगीकार याचा िनणय केला.
डॉ. आंबेडकरां या थोरवीची पूण जाण ौीगु जींना होती.

यांनी बाबासाहे बां या

धमचबूवतनानंतर सुमारे सात वषानी िल हले या एका लेखात ह जाण व आंबेडकरां या कायाकडे
पाह याची ौीगु जींची भूिमका उ म र तीने ूित बं बत झाली आहे . ौीगु जींनी िल हले आहे .
“भारता या द य संदेशा या गजनेने यांनी सव जगाला हलवून सोडले, या ौीमत ् ःवामी

ववेकानंदांनी द न, दबळे
ु , दिरि आ ण अ ानमःत भारतवासी हे च माझे ई र आहे त, यांची सेवा

करणे व यां यातील सु चैत य जागवून यांचे ऐ हक जीवन सुखपूण आ ण उ नत करणे ह च खर
ई रसेवा होय, असे सांगून आप या सामाजातील ‘िशवू नको’ या अिन ूवृ ीवर व या ूवृ ीशी
संल न अशा सव ढ ंवर कठोर ूहार केले. सव समाजाला पु हा नवी रचना कर यास आवाहन केले.
याच आवाहनाचा ू य

अवगणनेने

पुरःकार अ य श दांत, अ य मागानी राजक य आ ण सामा जक

ु ध होऊन डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकरांनी आवेशाने केला. अ ानात व द:ु खात खतपत

पडले या आ ण आप या समाजातील अपमािनत अशा एका मोठया भागाला आ मस मानपूवक उभे
यांची कामिगर असामा य आहे . आप या रा ावर अपार उपकार यांनी केले आहे त.

केले, ह

यातून उतराई होणेह कठ ण.
“ौीमत शंकराचायाची कुशामबु द व भगवन बु दाचे परम का णक वशाला अदय यांचा
मेळ घाल यानेच भारताचा खरा उ दार होऊ शकेल, असे मागदशन ःवमी ववेकानंदानी केले आहे .
बौ द मताचा ःवीकार व पुरःकार क न या मागदशनाचा एक मह वाचा भाग पूण कर या या कायास

डॉ. बाबासाहे बांनी मोठ चालना दली, असे हटले पा हजे.
त व ान

या बौ द मतातील उ णवा दसत हो या.

यवहारातील समानता, शुिचता, परःपरासंबंधीची का

यां या ववेचक आ ण कुशाम बु द ला

यांचा यांनी उ लेखह केला. पण
यपूण ःनेहमयता, या सव गुणांतून

िमळणार मानवसेवेची वशु द ूेरणा हे बौ दमता या ौ दे तून उ प न होणारे लाभ रा ा या व
मानवते या क याणाकरता आवँयक आहे त, हे जाणूनच यांनी या मताचा आमहाने पुरःकार केलेला
दसतो. पूव समाज सुधार यासाठ व धमाचे ःव प वशु द कर यासाठ भगवान बु दांनी

त कालीन समाजधारणांवर ट का केली ती वेगळे हो याकिरता न हे . आज या काळात डॉ. बाबासाहे बा
आंबेडकरांनीह समाजा या भ याःतव, धमा या हताःतव, आपला िचरं जीव समाज िनद ष व सु ढ
ू वेगळा पंथ कर याची यांची बु द न हती अशी माझी
हावा हणून काय केले. समाजापासून फुटन

ौ दा आहे .

हणूनच या युगातील बु दांचे वारसदार या ना याने मी यां या प वऽ ःमृतीला अंत:

करणपूवक अिभवादन कर त आहे .”
हं द ू जीवपरं परे त बाबासाहे बांचे युगकाय ःप करणारे ौीगु जींचे हे भांय केवढे मािमक

आहे ! हं द ू समाजाने वघ टत न होता काळाबरोबर बदलले पा हजे व तशी

मता तो ूकट क शकतो.

वेळोवेळ काळाची गरज पूण करणारे महापु ष या समाजात िनमाण झाले आहे त व होतील, ह

गु जींची ौ दा होती. येथे ौीगु जींनी आ ण संघाने पुरःकृ त केले या एका भूिमकेचा उ लेख उिचत
ठरे ल. समाज पिरवतन घडवून आण याची आवँयकता मा य क नह

या ू बये या ःव पाचा

काह सा वेगळा वचार संघाने अवलं बला. तो वचार असा क समाजाचा सतत तेजोभंग क न,
सगळ च परं परा या य आ ण टाकाऊ ठरवून कंवा सतत भेदांवर भर दे ऊन सुधारणा होणार नाह .
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काय ानेह ह समःया सोड वता आली नाह . संघाचा माग असा क , सारे हं दच
ू आहे त, एकाच

परं परे तील आहे त, हा भाव जागृत करावयाचा, सगळयांना वागणूक समान ावयाची आ ण

उ चनीचतेची भाषा उ चरावयाचीच नाह . आ मीयते या या वशाला भूमीकेव न ौीगु जींनी ःवत:

सगळा यवहार केला. पु या या संघ िश ावगात १९५० साली घडलेली गो आहे . जेवणाची पंगत
बसली असता, वाढपाचे काम कर यास िनयु

केले या ःवयंसेवकांपैक एक जण वाढावयास पुढे

येईचना. ौीगु जींनी याला वचारले तर काह सांगेना. मग कळले क जातीने ‘चमकार’ अस यामुळे
तो संकोच कर त आहे . ौीगु जींनी याला हात ध न उठ वले.

या या हातात वाढावया या पदाथाचे

ू घेतले. समःत हं द ू
ताट दले आ ण ूथम आप या ःवत: या पानावर या याकडन
ू वाढन

समाजासंबंधी आ मीयतेचा व एक वाचा भाग जाग वणे व या ूेमौघात सगळे कथाकथीत भेद बुडवून

टाकणे हा संघाचा माग आहे . तो संघात तर यशःवी ठरलाच पण आता यापक सामा जक पातळ वरह
या या यशाची ल णे दसू लागली आहे त.

१९६० साली भारतीय जनसंघाचे नेते ौी. अटल बहार वाजपेयी यांना अमेिरका भेट चे िनमंऽण
आले व अटलजींनी जा याचे ठर वले. जॉन कॅनेड आ ण िरचड िन सन यां यात अ य पदासाठ
हावया या िनवडणुक चा तो काळ होता. अटलजी जसे भारतीय जनसंघाचे नेते तसे संघाचे जुने
ःवयंसेवक व ूचारकह होते.

यांनी अमेिरकेला जाणार अस याचे जे हा ौीगु जींना सांिगतले, ते हा

यां याबरोबर अमेिरकन जनते या नावाने एक संदेश पाठवावयाचे ठरले. एखाघा मोठया ूकट

कायबमात अटजींनी तो नुसता वाचून दाखवावा, अशी क पना होती. आधुिनक जगात धमाचे
माहा

य सुूित त कर या या ौीगु जीं या ूय ाचाच हा एक भाग होता. अटलजींनी स टबर

१९६० म ये वॉिशं टन येथे झाले या एका भ य समारं भात तो संदेश अमेिरकनांना वाचून दाख वला.
या संदेशात ौीगु जी हणतात :
“ःवामी ववेकानंदांनी आपले स -गु ौी रामकृ ंण यां या जीवनात ूकट झाले या शा त
स याचा जाह र उ -घोष लोकतंऽ आ ण मानवूित ा यांना मानणा या अमेिरका दे शात केला, ह
परमे राचीच योजना असावी. जागितक घटनाचबाचा पिरणाम हणून ःवतंऽ जगाचे नेत ृ व

अमेिरकेकडे आले आहे . ःवामी ववेकानंदां या स चारांचे ःमरण आ ण यांना अनु प असे आचरण

क न, अमेिरका ती जबाबदार पार पडू शकते.
“आज सारे जग दोन गटांत वभागलेले आहे . वरवर पाहणारांना असे वाटते क , या गटांतील
हा संघष लोकशाह व सा यवाद यांतील आहे . परं तू हे खरे नाह . युगानुयुगे िनकृ

ूतीचा भौितकवाद

आ ण धम यां यात संघष चालत आलेला आहे . तोच संघष आजह चालू आहे . सा यवाद
भौितकवादाचा कैवार आहे . सा यवादाचा ूितकार कामचलाऊ भौितक यवःथा कंवा सांूदाियक
मते यां या ारे होऊ शकला नाह . अ ै ता या िन ल आ ण शा त अिध ानावर उ या असले या
व धमा या ारे च सा यवादाला यशःवीपणे त ड दे ता येते. जगातील सव धमाम ये सामंजःय

असणे आ ण यां यात सुसंवाद िनमाण होणे यासाठ आवँयक आहे . याचा अथ य

गत िन ांना

ितलांजली दे णे असा होत नाह . उलट या या िन ांचे शा त पांत उदा ीकरण यांत अिभूेत आहे .
ह सवाना सारखीच ूय ठरावी अशी वै

क वचारसरणी आहे .

“वतमानकालीन भारत अ य अनेक दे शांूमाणे भौितक

या समृ द नसेल, पण ूद घ

जीवनकाळातील चढउतारांतह तो अ ै ता या शा त िस दांतावर अढळ आहे . पु हा एकदा तो
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आप या पायावर उभा आहे आ ण जगाला मासून टाकणा या वतमान संकटात, ःवतंऽ दे शांना एक
वै

क वचारूणाली दे ऊन, या संकटावर मात कर यासाठ साहा यभूत हो याचे याचे जे िनयत

जीवनकाय आहे , याचा सा ा कार तो क लागला आहे .
“माझी अशी इ छा आहे क , अमेिरकन जनतेने ःवामी ववेकानंद यां या अमर संदेशाचे
ःमरण करावे. भारताबरोबर अभे मैऽी या सूऽात ःवत:ला बांधून यावे. जगातील धमश
होईल तर सतत चालणा या लंकर संघषापासून जग मु

वजयी

होईल. मानवाला शांती आ ण समृ द

लाभेल.”
रा ीय ःवयंसेवक संघा या

ीने एक मह वाचा कायबम १९६० या माच म ह यात

म यूदे शातील इं दरू येथे आयो जत कर यात आला.

याचा उ लेख क नच मग १९६२ या अ यंत

खळबळजनक वषाकडे वळले पा हजे. १९५४ साली वधा ज

ातील िसंद येथे ूामु याने ूचारकांचे

एक िश बर भरवून संघकायाचा मूलभूत वचार ौीगु जींनी िन:सं द ध ःव पात पुढे मांडला होता.
याचा उ लेख यापूव घेऊन गेलाच आहे . इं दरचे
ू िश बर अिधक यापक ःव पाचे होते. संघा या
कायक याूमाणेच अ या य

ेऽांत काम करणारे ूमुख कायकतह या िश बराला उप ःथत होते.

सहा वषातील संघा या कायाचा आढावा घेणे, कायक यापुढ ल ू ाचा िनरास करणे आ ण
संघकाया या भावी वकासाचा वचार करणे असे या िश बराचे उ

होते. संघाचे काय सु होऊन ३५

वष उलटत असताना आ ण अनेक भ याबु या ूसंगांतून संघाला जावे लाग यानंतर ह कायक यातील
खुली चचा योजन यात आली होती. ौीगु जी ूारं भापासून अखेरपयत या िश बरांत उप ःथत रा हले
व दररोज होणा या चच या अनुषग
ं ाने यांनी कायक याना मागदशन केले.
अशा ःव पा या िश बरांत अथवा अ यासवगात कायक याशी ‘काया’ बाबत ःप पणे आ ण
िन: सं द धपणे बोल याची ौीगु जींची प दती होती. बाहे रची पिर ःथती वपर त आ ण संकटमःत

ौीगु जीं या सव भाषणांचे ूमुख सूऽ
भासत असता दे शासाठ आपण काय करावयास हवे, हे इं दरला
ू

होते. िन य कम आ ण नैिम क कम असे कामाचे

वध ःव प पुढे ठे वून यांनी अितशय

आमहपूवक आ ण िन या मक र तीने सांिगतले क , कोण याह पिर ःथतीत आप या िन य शाखा कायात शैिथ य येता कामा नये. दे शाला सव संकटांतून तारुन ने याचे तेच सवःवी भरवशाचे साधन
आहे . इं दरू या भाषणांचे आणखी ठळक वैिश य असे क , हं द ू धम आ ण हं द ू संःकृ ती यां या

परं परे नुसार आपले जीवन आपण बन वले पा हजे, हं द ू संःकारां या जागृती वना कायसात य आ ण

रा ीय चैत याची अनुभूती अश य आहे , हे यांनी ठामपणे ूितपादन केले. एवढे च न हे तर या
संःकारांचे ःव पह वःताराने वशद केले.
हं द ू संःकृ तीचे पुन

थान या श दूयोगाला खोडसाळपणे भलतेच अथ िचकटवीत बस याचा

आ ण अूचार कर याचा ूय तथाकिथत बु दवाद मंडळ सतत करत असतात. या संबंधात दोन
ू

ौीगु जींना वचार यात आले होते. प हला ू

वण यवःथेचे पुन

हा क , हं द ू संःकृ ती या पुन

जीवनात

जीवनह अिभूेत आहे का? आ ण दसरा
ू , वण यवःथा हा हं द ू
ु

समाजजीवनाचा एक आवँयक अपिरहाय भाग समजावयाचा का? ौीगु जींचे उ र िन:सं द ध होते.
ते हणाले क , सांःकृ ितक पुन

थानाशी वण यवःथेचे पुन

जीवन जोडलेले नाह . जातीचे आ ह

वरोधक नाह कंवा प ापातीह नाह . आ हाला एवढे च ढाऊक आहे क समाजावर ल गंभीर
संकटा या काळात एक मह वाची भूिमका या यवःथेने पार पडली, आज जर समाजाला ती प दती
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नको असेल तर ती नाह शी होईल व याव न कोणालाह द:ु ख हावयाचे नाह . तसेच

वण यवःथेब ल असे हणावे लागेल क , ती समाजाची ‘अवःथा’ नसून केवळ एक यवःथा आहे .
जर ती िन पयोगी झाली असेल तर ितचा याग कर यास कचर याचे मुळ च कारण नाह . यवःथा

ह गरज व सोय यानुसार पिरवतनीय असू शकते. उपयु तेवर ते अवलंबून आहे .
संघा या ःवयंसेवकांकडन
ू अपे

त असले या ‘अनुशासना’चे अनेक अंगांनी जे ववेचन

यांनी इं दरला
केले, यात हं द ू संःकृ तीची क येक अ य वैिश ये यांनी सहजपणे सांगून टाकली.
ू

यां या या सगळया ववेचनाला आ या मक बैठक होती व संघकायाचे ःव प यांनी आ या मक
पिरभाषेतच कायक याना समजावून दले. शेवट रा ा या पुन

थानासाठ असीम यागमय

जीवनाच अंगीकार आपण आनंदाने करावयास हवा असे आवाहनह
कायक याना अंतमुख हो यास आ ण ःवत: चे य

यांनी केले. ह सगळ च भाषणे

गत गुणावगुण तपासून पाह यस ूवृ करणार

होती.
१९६० साली खं डत राजक य ःवातं य पदरात पडन
ू पुरेपुर एक तप उलटलेले होते. िचनी

आबमणा या संभा य संकटापासून तो अनेक वध संकटांचा आ ण आप या सामा जक पतना या
ँय ल णांचा दाखला ौीगु जींनी या ट यावर दला. या संकटावर मात कर याचे साम य परं परे ने
आप याला दले आहे व भारताचे जागितक ‘िमशन’ पूण कर यासाठ आपण झडझडन
ू कामाला

लागलो तर यशाब ल मुळ च संदेह नाह , असे व ासपूवक यांनी सांिगतले. हा वग संपला आ ण
दोन वषानी िचनी आबमणाचा हं ॐ आघात दे शावर झाला.
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१५. यु दकाळातील वचारमंथन
नागपूर या रे शीमबाग मैदानावर आ सरसंघचालक डॉ. हे डगेवार यांचा अ यसंःकार झाला
आ ण ितथे यांची एक समाधी बांध यात आली. पण कायक याची अशी इ छा होती क , या
समाधीवर मं दरासारखी एक वाःतू उभारावी आ ण अ खल भारतातील ःवयंसेवकांसाठ डॉ टरांचे
ःमृितमं दर हे एक ूेरणाःथान हावे. या कायासाठ ‘डॉ. हे डगेवार ःमृित सिमती’ ःथापन कर यात

आली. ौीगु जी या सिमतीचे अ य

होते. िनधी उभा कर यात आला आ ण हळू हळू वाःतूचे काम

पूण झाले. ःवत: ौीगु जींनी या कामात बारकाईने ल
वाःतुशा ाचे सूआम

ान, यांची स दय

घातले. या िनिम ाने यांचे भारतीय

ी व अशा म दरांकडे पाह याची यांची भूिमका याची

ूिचती वारं वार येऊन गेली. अिभयं यापासून ते पाथरवटापयत सग यांना आवँयकतेनुसार
मागदशन ते क शकत. १९६२ साली वषूितपदे या मुहू तावर (१ ए ूल) ःमृितमं दराचे उ -घाटन

कर यात आले. वषूितपदा हा डॉ टरांचा ज म दन अस यामुळे या ितिथिन यात एक ूकारचे

औिच यह होते. मं दरासाठ िनधी सगळया दे शांतून आलेला होता व अ खल भारतीय पातळ वर उ घाटनाचा कायबमह करावयाचा असे ठरले होते. दे शभरातून ःवयंसेवक नागपूरला आले आ ण एक
मोठे संमेलनच या िनिम ाने भरले. डॉ टरां या मृ यूनंतर सुमारे बावीस वषानी हे ःमारक उभे झाले
होते. जथे यांनी काम केले आ ण िचर वौांती घेतली,

या भूमीवर हे ःमारक होते.

वषूितपदे या दवशी ःवयंसेवक मोठया सं येने उ -घाटना या कायबमासाठ एक ऽत
झाले. नागपुरातील नागिरकांनीह गद केलेली होती. डॉ टरां या जीवनकायावर आ ण
असमा य वावर ूकाश टाकणारे ौीगु जींचे भाषण झाले. ःमृित मं दर उभारणारा संघ य

पुजक

बनला अशी शंका कोणा या मनात उ -भवली अस यास ितचे िनरसन कर यासाठ ौीगु जींनी

भाषणा या ूारं भीच संगून टाकले क , “ःमृित मं दर िनिमतीचा व याच उ -घाटनाचा अथ हा न हे
क आ ह य
आ ह

पुजक आहोत. संघकायात संघाचे िनमाते हे सवात आदरणीय य

होते. पण

यांचा कधीच जयजयकार केला नाह . जयजयकार करावयाचा तो रा ाचा, भंगवंताचा,

मातृभूमीचा य

चा नाह . नंतर ःमृित मं दराचे ूयोजन सांगताना ते हणाले. “सामा य माणसाला

त विचंतनासाठ ह काह तसेच ःफुितदायक आलंबन लागते. त व प झाले या पािथव शर रा या

िचंतनाने त वाचेच िचंतन होते. रा ाला अमर करणार असामा य कायप दती डॉ टरांनी आप याला
दली आ ण रा भ

या भावनेने पिरपूण, अंतबा

वशु द जीवनाचा आदश यांनी आप यापुढे

ठे वला. हजारो त णांना यामुळे ूेरणा िमळाली. अशा वशु द जीवनाचे ःमरण जागृत ठे व यासाठ
व ूेरणा महण कर यासाठ हे मं दर आहे .”
दनांक १० ला सकाळ ःवयंसेवकांसाठ ौीगु जींचा बौ दक वग झाला. या बौ दक वगात
यांनी दे शभरातील कायक याना बजावले क , “हे मं दर हणजे नुसते पूजेचे ःथान बनवू नका...

आपण ौ दाःथाना या जतके जवळ जाऊ, या यासारखे बन याचा जतका ूय क िततक पूजा
सफल होते, असे हणता येईल. पूजेचे हे असे वाःत वक ःव प यानात घेऊन आ ह आप या ःवत:
या जीवनाचा वचार करावयास पा हजे. डॉ टरांनी दलेले आदे श आप या अंत:करणात जागृत ठे वून
तदनुसार आपले जीवन घड व याचा आपण ूय करावयास पा हजे. एक पूजेचे ःथान िनमाण क न
आपण महं तासारखे गाद वर बसून राहावे अशा भूिमकेतून हे ःमृितमं दर उभे कर यात आले नाह .
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वटा-दगड यांनी कर यात येणा या बांधकामात माझी ची नाह . हे प वऽ ःथान आ हाला आमचे
जीवन यां यासारखे प वऽ बन व याची ूेरणा दे वो, अशा ौ दे या भावनेतून आ हाला या
ःमृितमं दराकडे पाहावयाचे आहे .”
इथे एका गो ीचे उ कटतेने ःमरण होते. डॉ टरां या समाधीवर मं दर उभार यात
ौीगु जींनी पुढाकार घेतला. उ -घाटनासाठ अ खल भारतातून ःवयंसेवकांना िनमं ऽत केले. पण
ःवत:संबंधी वचार यांनी कसा केला? आप या तीन अंितम पऽांपैक दस
ु या पऽात यांनी हटले
आहे : संघाचे येय आ ण या येयाचे दशन घड वणारे संघसंःथापक या यितिर
य

चे य

आणखी कुणा

या ना याने मह व वाढ वणे, याचे ःमारक बन वणे आवँयक नाह . “ हणजे

आप या दे हावसानानंतर आपले ःमारक वगैरे उभार या या भानगड त कोणी पडू नये, अशी ःप
इ छा यांनी य

क न ठे वली. ःमारके बांध याची परं परा िनमाण होऊ नये, अशी कायमची

यवःथा क न टाकली. आयुंयभर डॉ टरां या ःमृतीपुढे ते शरणागत तर रा हलेच, पण मृ यूनंतरह

रे शीमबागेवर दसरे
ु ःमृितमं दर उभे होणार नाह याची काळजी यांनी घेतली. अहं कारासकट सवःवाचे
यांनी डॉ टरां याच चरणी केलेले समपण एवढे पिरपूण होते ! ौीगु जीं या य

प जीवनाचे ःमरण

क न दे यासाठ एक ःमृितिच ह या ना याने य कुंड माऽ यां या समाधीवर पाहावयास िमळते.
ौीगु जींचे य

गत असे जीवन उरलेलेच न हते. एकच घरगुती ज हाळा होता व तो

हणजे आईचा - ताईचा. भाऊजी १९५४ सालीच वारले होते. आ ण यानंतर ताई या भावनासबंधी
ौीगु जी बरे च हळु वार झाले होते. ताई तडफदार हो या व आप या एकुल या एक पुऽाने य

गत

संसार न थाटता संघाचा हणजेच रा ाचा फार मोठा ूपंच खां ावर घेतला आहे याची जाण यांना

होती. संघा या ःवयंसेवकांवर या वा स याचा वषाव कर त. घरातील ता

या उप ःथतीने मोठा

आनंद उसळत असे. ौीगु जी नागपुरात नसले, तर ःवयंसेवकांची भरपूर वदळ घर असावयाची
आ ण ताई सगळयांची वचारपूस आःथेने करावया या.
ौीगु जी नागपुरात असले हणजे यांचा कधी न चुकणारा एक िन यबम असे. मो हते
संघःथानावर ूाथना आटोपली क ूमुख कायकत, परगावचे कोणी पाहणे
ु अस यास ते पाहणे
ु

यां यासह चालतच ते ‘नागोबा या ग ली’ तील घर यायचे. खाली ओसर वर ताई बसले या असत.

तेथेच सारे जण बसायचे. ता

या जवळच ौीगु जी बसत. मग ता

या अ य तेखाली ग पांची

बैठक रं गायची. थ टा वनोद हायचे. हाःयाचा अधूनमधून क लोळ हावयाचा. ौीगु जींची
वनोदबु द

नसत तर काह
हणजे यांचे एक अन य वैिश य. पण यांचे वनोद कोणाला दखवणारे
ु

िशकवून जाणारे असत.
या

ीने एका ूसंगाचा उ लेख करावासा वाटतो. एक दवस एक नव ववा हत ःवयंसेवक

सप ीक ौीगु जींना भेटावयास आला.

याच दवशी ौीगु जी या या घर जाऊन आले होते. हा

ःवयंसेवक घर न हता. तो िसनेमाला गेला आहे असे या या व डलांनी सांिगतले. ग पां या ओघात
आिथक ओढाताणीचा व गु द

णेचा वषय िनघाला. या नव ववा हत ःवयंसेवकाला ौीगु जींनी

वचारले. “आजकाल िसनेमाचे ितक ट कती असते? प ीला बरोबर यायचे हणजे अगद शेवट या

ू कसे चालणार? िशवाय िर ाने ये याजा याचा खच, चहा व थोडे खाणे साठ ह
वगाचे ितक ट काढन
काह खच होणारच. म ह यातून एकदा हटले तर वषात कती खच होतात? आ ण मग
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ओढगःती या नावाखाली काऽी बचा या गु द

णेला !” तो ःवयंसेवक काय समजायचे ते समजला.

सवानाच आपआप या खचाकडे पाह याची एक

ी लाभली.

असेच कतीतर ूसंग, शाखा, ःवयंसेवकांचा यवहार, शाखेतील संःकारांचा िन या या
जीवनातील अ वंकार असे नाना वषय िनघत. क येकदा वाटायचे क ता

या अ य तेखालील या

तासाभरा या ग पा, चहापाणी, खाणे पणे हणजे कायक याना घड व याचे केवढे पिरणामकारक

मा यम ौीगु जींनी बन वले होते! ौीगु जीब ल ता ना वाटणारे ूेम, कौतुक आ ण अिभमान यांचे
जसे दशन या बैठक या ूसंगी घडायचे तसेच ौीगु जीं या ताई वषयी या ज हाळयाचे आ ण

असीम पू यभावाचे दशनह सहज होऊन जावयाचे. असे हे मातृछऽ दे खील १२ ऑःट १९६२ रोजी
नाह से झाले. ताई वयोवृ द झा या हो या, थक या हो या, हे तर खरे च, पण तर ह ते एक
ज हा याचे छऽ होते. ता

या दख
ु यात ूवासाला जाताना ौीगु जी मु ाम यांची परवानगी घेत.

ूकृ तीचे मान पाहत. ता ना शेवट या दख
ु या या वेळ प ाघाताचा झटका आला होता. ूकृ ती
तोळामासा होती. ौीगु जींना ूवासावर िनघायचे होते.

यांनी ता ना वचारले, “ूवासाला जाऊ

का?” यांनी “नको” हणून सांिगतले. दस
ु या दवशी माऽ कंिचत ् बरे वाटताच यांना जा यास

परवानगी दली. ूवासात ौी. कृ ंणराव मोहर र पऽे िलहन
ू ता

या ूकृ तीब ल कळवीत. ौीगु जींचे

ता ना नेहमी आ ासन असे क , ‘मी नसता तू जाणार नाह स.’ ता ची ूकृ ती अ यवःथ झाली, ते हा
ौीगु जी नागपूरलाच थांबले. ते सकाळ सांयकाळ ता जवळ बसत, बोलत, धीर दे त. ताई गे या

आ ण दररोज सायंकाळचे घरा या ओसर वर ल हे ‘संःकारपीठ’ बंद पडले. ौीगु जी मग काया यातच
थांबत. ितथेच भेटणारे येत. राऽीपयत बैठक चाले. ता गे या ते हा अथातच यां या मनावर मोठाच
आघात झाला. ौीगु जींचे ये गु बंधू ौीअिमताभ महाराज हे या ूसंगी नागपूरलाच होते.

यांनी

सांिगतलेली हक गत ‘ौीगु जी समम दशन, खंड १’ म ये आठवणीं या सदरात ूिस द झाली आहे .
वाचकां या सोयीसाठ ती येथे उ -घृत कर त आहे .
“मातु:ौी ता

या दे हावसानाने ौीगु जीं या दयात ूखर वर

ची भावना उफाळू न आली.

आ ण हमा या या प वऽ पिरसरात जाऊन एकांतवासात राह याची यांना तीो इ छा झाली.
ौीबाबांनी सांिगतले या गो ीचे ौी अिमताभ महाराजांना ःमरण झाले. ौीगु जींना परावृ

कर यासाठ ते हणाले, “अ ाप संघाचे काम अपूण आहे . आपले हे काय कर यासाठ काया यातील
आप या खोलीतच आप याला गेले पा हजे. हमा या या पिरसरात जा यापे ा साधनेकिरता उविरत
आयुंयासाठ तेथे चला.” ौीमहाराजां या हण याूमाणे ौीगु जी काया यात गेले.”
(या हक गतीतील ौी बाबा हणजे ौीगु जींचे स -गु ौीःवामी अखंडानंदजी, असे दसते
क

यांनी ौी अिमताभ महाराजांना मृ यूपूव काह काळ ौीगु जीं या भ वंयाकालीन जीवनासंबधी

सावधिगर ची सूचना दे ऊन ठे वली होती. बाबा अिमताभ महाराजांना हणाले होते, “हा डॉ. हे डगेवार

यांचे बरोबर काय कर ल असे वाटते. वशु द भावनेन समाजसेवे या कायात, जनताजनादना या

सेवाकायात अखंड कायरत असे कायमय जीवन हा यतीत कर ल, एखादे वेळ हमा यात जा याची
इ छा अितशय ूबळ होईल, यावेळ तुझे ल

असू दे , ब िकाौम वगैरे ठकाणी जाऊन दे वाता मा

हमा याचे दशन कर यास ू यवाय नाह . परं तू या

ेऽात एकांतवासात जाऊन राह यापासून याला

परावृ करावे लागेल व हे काम तुलाच करावे लागेल.” हा इशाराच अिमताभ महाराजांना यावेळ
ःमरला व आपली कामिगर महाराजांनी चोखपणे पार पाडली.)
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योगायोगाने कामकोट पीठा या ौ दे य शंकराचयाचा शोकसंदेशह ौीगु जींना ूा झाला.
या पऽाचा ौीगुयजींचे िच पुन:

ःथर हो यास आ ण कामाकडे संपूण ल

वळ व याची इ छा

यांना हो यास फार उपयोग झाला. कामकोट पीठाचायानी िल हले होते, “आप या अ ःथचममयी

मातेचे दे हावसान झाले. परं तू आप यासार या कोटयावधी स पुऽांची व आजच केवळ न हे तर

अना दकाळापासून अनंतकाळापयतची ज मदाऽी परममंगलमयी अशी ह भारतमाता आहे . सवःवाचे
समपण क न िनरपे

भावनेने भारतमाते या सेवेत आपण रत आहात.

यामुळे आपणाला

मातृ वयोग होणे कधीह श य नाह .
१९६२ हे वष सव भारतीयां या प के ल ात रा हले आहे . ते या वष ऑ ट बर म ह यात
झाले या िचनी आबमणामुळे अनेकांना चीनची ह लंकर चढाई अक पत वाटली. पण िचनी
संकटाचा इशारा ौीगु जींनी सुमारे दहा वषापूव च दला होता आ ण यानंतर अधूनमधून या

इशा याचा पुन

चारह नवनवीन घटनां या संदभात केला होता. या संबंधात िशमोगा (कनाटक)

येथून ौीगु जींनी एक पऽक १९५१ साली काढले होते व ते वृ पऽात ूिस दह झाले होते, अशी
आठवण ौी. जग नाथराव जोशी यांनी सांिगतली आहे . (ौीगु जी समम दशन, खंड ३, पान १५७)
चीनची ूकृ ती वःतारवाद आहे व तो लवकरच भारतावर आबमण कर याचा संभव आहे , असे या
पऽकात हटले होते. पऽकाला िनिम होते चीन या ितबेटमधील लंकर कारवाईचे, भारताने ितबेट
चीनला बहाल क न सुर

तते या

ीने मोठाच धोका वकत घेतला आहे . ॄट शांनी न केलेली चूक

भारतीय शासनाने केली आहे , असे ौीगु जी सांगत. वशेषत: चीनम ये क युिनःट बांती झालेली

अस यामुळे भारतातील पंचमःतंभी आ ण क युिनःट आबमक या दोघांपासूनह सावध राह याची
गरज ते ूितपादन कर त. ‘पांचज य’ या सा ा हकात ( द. १८.५.५९) ‘ितबेटचा मास आ ण
क युिनःटांचे मु

काय’ या मथळयाखाली ौीगु जींचा एक उ -बोधक लेख ूिस द झाला होता. या

लेखात केवळ भारतालाच संभा य आबमणा व

द सावध कर यात आलेले नाह , तर आप या या

‘सरदारा’ पासून (चीन यावेळ रिशयाचा हःतक होता.) सावध राह याचा सुःप इशारा से हएट

रिशयालाह दे यात आला आहे . ौीगु जींनी भ वंयकाळात घडले या घटनांचा घेतलेला वेध कती
अचूक होता, हे च याव न ःप होते. दनांक २ ए ूल १९६० रोजी महारा ातील पऽकारांना यांनी जी
मुलाखत दली, ितचा तर सगळा वषयच भारत - चीन संघष हा होता. आपण शासनाला पुंकळ
सावध क न पा हले, पण उपयोग झाला नाह , असे खेदपूण उ -गार ौीगु जींनी द ली या रामलीला
मैदानावर ूकट जनसभेत भाषण करताना दनांक २३ डसबर १९६२ रोजी काढले. ते हणाले,

“जवळजवळ गे या दोन म ह यांपासून चीन या सरकारने आप या दे शावर आबमण सु केले आहे .
‘सु केले आहे ’ असे मी याचसाठ

हणतो क , हे ‘आबमण’ आहे कबूल कर याची गे या दोन

म ह यांत आप या सरकारने त परता दाख वली आहे . तसे पा हले तर चीनचे हे आबमण १०-१२ वष
जुने आहे . मा यासार या एका सामा य माणसाने जवळ जवळ १० वषापूव चीनचा भारतीय
ूदे शातील ूवेश आ ण भारतात ःवत:ची ःथती मजबूत कर यासाठ चीनकडन
ू केले जाणारे ूय

यांच उ लेख केला होता. आणखी काह जाणकार लोकांनी यासंबंधात इशारे दले होते. पण आपण
आप या व बंधु वा या भावनेत इतके काह बुडालो होतो क , याकडे ल

दे याचा वचारह कधी

मनात आला नाह . आप या बडया लोकां या बाबतीत हे हटले जाऊ शकते.”
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चीनचे आबमण हा पं. नेह ं ना एक जबरदःत ध का होता.

यांनी या आबमणानंतर असे

उ -गार काढले क , “आपणच िनमाण केले या ःव नभूमीतून चीनने आ हाला वाःतव जगात आणून
सोडले.” पं. नेह ं ची ह ‘पंचशीला’ ची ःव नभूमी होती. चीनचे तु ीकरण के याने तो भारतावर ूस न

राह ल या क पनेने याला सवलतीमागून सवलती भारताने द या. ितबेटवर ल िचनी बला काराचा
ूितकार कर याचा वचारह मनात आणता ‘चीनची भूमी’ हणून ितबेटची गणना क न या ‘क ल
रा ा’ चा व ासघात केला, ल ाखम ये चीनचे आबमण झाले ते बराच काळ दडवून ठे वले आ ण

अखेर जे हा चीनने १२,००० चौरस मैलांचा भारतीय ूदे श बळका व याचे स य ूकाशात आले, ते हा
मातृभूमीचा तो भाग ओसाड आहे , गवताची काड ह तेथे उगवत नाह , अशी अनाकलनीय उपे ेची
भाषा वापरली गेली. भाई - भाई हणून चीनी ने यां या गळयांत गळे घातले. या सगळया

ःव नरं जनातून िचनी आबमणाने शासनाला जागे केले. पण नामुंक टळली नाह . संर णिस दतेची
ल रे च हाटयावर आली. शासनयंऽणेतील नीतीधैयाचा दंकाळ
तेजपूरने च हाटयावर आणला. तो
ु
पराभवाचा ला जरवाणा इितहास सगळयांना ठाऊक आहे च. आबमणाने द ली या शासनाची काह

काळ घबराट उडवून दे ऊन चीनने एकतफ यु दबंद केली, ह घटनाह सगळयांना रहःयमय वाटली.
या काळात िचनी आबमणाचा, भारत सरकार या आ मघातक धोरणाचा व रा ीय
साम या या उभारणीचा वषय ौीगु जीं या ूवासातील बोल यात िन य येत असे, आबमणाचा
कणखर ूितकार झाला पा हजे एवढे च न हे तर हमालयीन संर क तटबंद सुर

त राख यासाठ

ितबेटची मु ता घडवून आणली पा हजे असे ौीगु जी हणत, या वेळ केले या भाषणात यांनी
चीनमधील सा यवाद राजवट, रिशयाचा चीनकडे असलेला कल, भारतातील क युिनःटांची

दगाबाजी, चीन-पाक मैऽीचा धोकादायक आशय, नेपाळूभृती रा ांशी िनमळ मैऽीसंबध राख याची
आवँयकता, आंतररा ीय राजकारणात ःवसाम या या व ासाने गटबाजीपासून अिल राह यातील
लाभ इ याद कती तर गो ींचे ववेचन केले. रा ने यांत साहस नसेल तर यांनी वीरवृ ी या
इतरांसाठ खु या मोकळया करा या येथवर परखडपणाने ौीगु जी बोलले. प. बंगालमधील

क युिनःटांना अंतगत उठावाची योजना िस द स नेता आली नाह

हणून कलक यापयत घुस याचा

वचार र क न िच यांनी एकतफ यु दबंद केली, अशी उपप ी ौीगु जींनी सांिगतली. परं तू हा
ट केचा भाग असला तर , यु दूय ांत शासनाला लोकांनी सव ूकारे सहकाय ावे असे आवाहन ते
कर त. अशा आशयाचे एक ूकट िनवेदनह दनांक २०.१०.६२ रोजी यांनी ूिस द केले.
भर माऽ रा ाची िन यिस श

आ ण भारतमाते या गौरवाचे उ

पिरौमपूवक उभी कर यावर होता. दे शभ

कर याचे काय यांना सवौे वाटे .

यांचा खरा

ची भावना जागवून

वल येय लोकांपुढे ठे वून यांना चिर यसंप न व संघ टत
णक उ ेजना रा ाला नेहमीसाठ सुर

तता दे ऊ शकत नाह , हे

यांनी आवजून ूितपादन केले. ‘नेह ं चे हात बळकट करा’ अशी घोषणा वशेषत: क युिनःट
गोटातून होई. ितचा समाचार घेताना एकदा ौीगु जी हणाले, “आधी नेह ं चे दय बळकट
करावयास पा हजे मग हातांत आपोआप श

पाठवणीने िचनी आबमणाचा ू
लावली.

येईल.” एकतफ चांगुलपणाने वा शांितसैिनकां या

िनकालात काढता येईल, ह क पना यांनी सपशेल फेटाळू न

यासाठ चीनचा इितहास, ःवभाव आ ण क युिनःट अस हंणुतेची व िनघृणतेची याला

िमळालेली जोड यांचे फार पिरणामकारक व ेषण यांनी केले.

११९

१९६२ साली लढाई चीनने लगेचच थांब वली तर भारतावर छुपे आबमण क न याने
बळकावलेला ूदे श अ ापह

यां याकडे च आहे . भारत व चीन यां या मैऽी या वाटाघाट हा यात

असा ूय सु आहे . िचनी क जात असले या भारतीय ूदे शासंबंधी या धोरणाब ल आपले शासन

दोलायमान आहे . ितबेट या मु तेची तर आता कोणी भाषाह उ चार त नाह . दलाई लामाला

भारताने राजक य आौय ज र दला. पण ितबेट या मु तेसाठ भारतातून हालचाली कर याची
मोकळ क यांना ठे वली नाह . अशा अवःथेत आपला सीमासंकोच आपण सहन कर त आहोत.
चीनला शह बसेल असे काह च भारताला करता आले नाह . उलट, अ व धार रा ां या मािलकेत
चीनने ःथान िमळ वले व रिशयाहन
ू ःवतंऽ आ ण एक महास ा हणून चीनकडे जग पाहते. रा ीय
सुर

तता, स मान आ ण पौ षसंप न रा जीवन या बाबतीत ौीगु जींना युनगंडाची भाषा मुळ च

चालत नसे. वजया या आ म व ासाने रा ाला उभे कर यासाठ फार ओजःवी आवाहन ते कर त.

चीन या बाबतीत तर अ ाप बाणेदारपणाचा कोणताह ू यय भारतीय शासनाने आणून दलेला
नाह . जनश

जागृत कर याचा माग ौीगु जींनी सुच वला होता.

याचीह उपे ाच झाली आहे .

ू ययास आ यामुळे व मेनन
एकच गो चांगली झाली क आप या संर ण यंऽणेचा तकलादपणा
ू

यां या व

द खु काँमेस प ातह काहर
ू उठ यामुळे मेनन यांना राजीनामा दे णे भाग पडले. आगामी

दोन-तीन वषात सेनादलां या यु दस जतेकडे काळजीपूवक ल

दे यात आले. या िस दतेचा लाभ

हणून आप याला १९६५ मधील पा कःतानी आबमकांना जबरदःत तडाखा हाणता आला.
रा ीय ःवयंसेवक संघासंबंधी भारत सरकारचे धोरण कतीह असमंजसपणाचे व राजक य
ःवाथासाठ यापक रा हताची दा ण उपे ा करणारे असले, तर सरकारशी सहकाय क न दे शाचे
क याण साध याचा ूय ौीगु जी कर तच रा हले. सरदार पटे ल यां या इ छे नुसार काँमीर
नरे शांशी बोलणी क न काँमीर या भारतातील वलीनीकरणाला यांची संमती िमळ व या या
बाबतीत केवढे मह वाचे योगदान ौीगु जींनी केले, हे यापूव आपण पा हलेच आहे . नेपाळ आ ण

भारत यांचे संबंध सामंजःयाचे आ ण सहकायाचे असणे ौीगु जींना अ यंत आवँयक वाटत होते.

कारण सांःकृ ितक

या नेपाळने आमहपूवक आपले हं द ु व टकवून ठे वले आहे . ते हं द ू रा च आहे .

यामुळे नेपाळ या मैऽीची ओढ ौीगु जींना वाटणे ःवाभा वक होते.

योगायोगाने, ौीगु जी २६ फेॄुवार १९६३ रोजी िशवराऽी या पावन दनी भगवान
पशुपितनाथा या दशनासाठ काठमांडू ला गेले होते. दशन वगैरे आटोप यावर ौीगु जींनी नेपाळ
नरे श महाराजिधराज महे ि वबमशहा यांची भेट यावी असे ठरले होते. भेट ची वेळह आधीच

ठर व यात आली होती.

याूमाणे ौीगु जींनी राजेसाहे बांची भेट घेतली. या भेट या ूसंगी नेपाळचे

त कालीन पंतूधान ौी. तुलसी िगर हे ह उप ःथत होते. डॉ. तुलसी िगर यां यामुळेच ह भेट ठर वणे

संघा या कायक याना सोपे गेले होते. कारण डॉ टर या िश णासाठ ते बहारात दरभंगा येथे व

नंतर कलक ा येथे असताना संघा या संपकात आले होते. नेपाळ नरे शांना धािमक आ ण सांःकृ ितक
कायासाठ भारतात कुठे ह जा यास आडकाठ न हती.
नरे शांनी व

हणून ौीगु जींची इ छा होती क , नेपाळ

हं द ू पिरषदे या कायात सहभागी हावे. तसेच भारतात हं द ू संघटनेचे काय कर त

असले या रा ीय ःवयंसेवक संघाशी यांचा जवळू न पिरचय हावा. संघाचे काय यांनी पाहावे.

ह भेट अितशय सौहादपूण वातावरणात सुमारे तासभर झाली. या सुमारास नेपाळ आ ण
भारत यां या संबंधांत काह सा दरावा
िनमाण झालेला होता. नेपाळ आ ण चीन यां या सीमा
ु

१२०

परःपरांना लागून अस यामुळे १९६२ मधील िचनी आबमण व भारताचा दा ण पराभव यांचेह सावट
भारत-नेपाळ संबंधांवर पडले होते. नेपाळचा कल चीनकडे अिधक झुकला होता. नेपाळात उपिव
िनमाण क न उपिवी लोक भारतात आौय घेतात, अशीह तबार नेपाळची होतीच. नेह ं या मनात

या ‘ हं द ू रा या’ संबंधी अढ आहे . अशीह शंका नेपाळ नरे शां या मनात डोकावत अस याचे जाणवत

होते. सांःकृ ितक एकतेमुळे नेपाळ व भारत एकमेकां या अिधक िनकट येतील, ह ौीगु जींची भावना

होती व ती यांनी नेपाळ नरे शां या कानी घातली. या भावनेला ूितसादह चांगला िमळाला. ते हा
ौीगु जींनी अशी इ छा य

केली क , रा ीय ःवयंसेवक संघाचे काय नेपाळ नरे शांनी ू य

पाहावे.

यासाठ एखा ा कायबमास मु ाम उप ःथत राहावे. ह सुचना राजेसाहे बांना मा य झाली.
ौीगु जींनी नेपाळ महाराजां या भावना द लीतील ौे ीं या कानी घाल याचेह आ सन दले. भारत
सरकारचे गृहमंऽी ौी. लालबहादरू शा ी दनांक १ माच १९६३ रोजी कांठमांडू ला भेट दे णार अस याचे

यापूव च घो षत झाले होते.

यां याशी मोकळे पणी बोल याची व मैऽीचे संबंध ढ कर याची

आमहपूवक वनंती ौीगु जींनी राजेसाहे बांना केली. मोठया ूस न वातावरणात ह भेट संपली.
काठमांडू व न काशीला परतताच ौीगु जींनी ौी. लालबहादरू शा ी यांना आ ण पंतूधान पं.

नेह यांना पऽे िलहन
ू नेपाळ नरे शांशी झाले या भेट चा वृ ांत तसेच आपले िनंकष यांना कळ वले.
ौी. लालबहादरु शा ी यांना िल हले या पऽात ौीगु जींनी हटले होते, “आप याकडन
ू होणा या

यवहारात काह सुधारणा क न, उिचत सहभाग दे ऊन सौहादपूण संबंध ूःथा पत के याने, तसेच

नेपाळ या आिथक, शै

णक इ याद गरजा यानात घेऊन यो य धोरणांच अवलंब के याने नेपाळ

लवकरच एक समथ अिभ न दय ःनेह , सीमा संर क बंधू या ना यानं िस द होऊ शकतो. भारत व
नेपाळ यांचे हतसंबंध परःपरांशी िनगड त आहे त.

हणून आप या संर णा या

ीनेह उभय

दे शां या संबंधात सुधारणा होणे आ ण िनंकपट मैऽी ूःथा पत होणे आवँयक आहे .” ौीगु जींनी
असेह सुच वले क , “आजवर भारतीय अिधका यां या

, आ मीयताशू य यवहारामुळे िनमाण

ु न क न आ ण आवँयकता असेल तर असा यवहार यांची जाणूनबुजून वा
झालेली कटता
अनवधानाने केला असेल, यां या जागी अिधक ःनेहभावपूण य

ंची िनयु

करावी. असा सारा

वचार क न नेपाळचे भारताशी अतुट ःनेहाचे आ ण परःपरपूरकतेचे संबंध िनमाण कर यात आपण
यशःवी हाल असा माझा व ास आहे .”
पंतूधान पं. नेह यांना िलह ले या पऽातह वर लूमाणेच भावना ौीगु जींनी य

के या

आहे त. िशवाय, चीन, क युिनःट वःतारवाद आ ण नेपाळ यांचा वशेष उ लेख या पऽात आहे .
ौीगु जींनी िल हले होते, “मला असे वाटते क नेपाळ सरकारला चीनचे मोठे से आकषण नाह .
आंतररा ीय साॆा यवाद सा यवादा वषयी तर याला मुळ च ूेम नाह . यामुळे िचनी
वःतारवादा या वरोधात एक ूबळ श

या ना याने नेपाळ उभा होऊ शकतो. पण आपण

भारतवासीयांनी नेपाळला अनेक ूकारे साहा य करावयास हवे. आपले उ े श व धोरणे यासंबधीह
नेपाळ या मनात व ास िनमाण करणे ज र चे आहे .” या पऽाचे लगेच दनांक १ माच रोजी पं.
नेह ं कडन
ू उ र आले व यात ौीगु जीं या वचारांशी ब हं शी सहमती य

नेह व ौीगु जी यां यात ता वक मतभेद अवँय होते. पण रा हता या

कर यात आली होती. पं.
ीने एखा ा रा ीय

ज हाळया या ू ावर परःपरांची बूज राखून वचारांचे आदान-ूदान कर याएवढा मनाचा
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मोठे पणाह होता. नेपाळ वषयक पऽ यवहाराव न हे िनदशनास येते हणून या ूकरणाची थोड
वःताराने मा हती इथे दली आहे .
पुढे १९६५ या उ राधात ौी. अटल बहार वाजपेयी, ौी. लालबहादरु शा ींना भेटले होते.

यावेळ ौीगु जीं या नेपाळ वषयक कामिगर चे मोकळे पणी गुणमहण शा ीजींनी केले होते. ते
हणाले होते, “नेपाळ नरे शांशी बोलताना मा या यानात आले क अनुकूल पा भूमी तयार क न
नेपाळ - भारत मैऽी ढ कर याचे माझे तीन चतुथाश काम ौीगु जींनी आधी क न टाकले आहे .”
पण नेपाळ नरे शां या ौीगु जींशी झाले या भेट चा वषय एवढयावर संपत नाह .

याचा

आणखी एक पैलू आहे व तो भारत सरकारला शोभा दे णारा नाह . रा ीय ःवयंसेवक संघा या एखा ा
कायबमासाठ ये यास नेपाळ नरे शांनी ौीगु जींशी बोलताना अनुकूलता दश वली होती.

हणून

महाराजािधराजां या सोयीनुसार यांना संघा या कायबमासाठ आण याचा ूय संघातफ सु झाला
होता. १९६३ या ऑ टोबर म ह यात परदे श ूवास आटोपून नेपाळ नरे श मुंबईला येणार होते
यावेळ मुंबई येथे यांचा ूकट स कार कर याची योजना संघ कायक यानी आखली. पण ती वेळ

नरे शांना सोयीची न हती व अथातच हा वचार अमलात येऊ शकला नाह . नंतर १९६४ या मकर

संबमण उ सवाचे ूमुख अितथी हणून महाराजांनी यावे अशी वनंती यांना कर यात आली. पण
याचवेळ पं. नेह ं ची नेपाळ भेट ठर याने महाराजांना काठमांडू त राहणे भाग झाले.

अखेर १९६५ या चौदा

जानेवार ला नागपूर येथील संघा या मकर संबमणो सवासाठ महाराजांनी यावे अशी वनंती कर यात
आली आ ण महाराजांनी ती मा य केली. डसबर १९६४ या ूारं भी ह मा यता िमळताच ौीगु जी

द लीला गेले. ितथे रा पती व पंतूधान यांची भेट घेऊन सगळया कायबमासंबंधी चचा कर याची
यांची इ छा होती. रा पतींची भेट दनांक ९ डसबरला झाली. पण पंतूधानांची भेट झाली नाह .

नंतर नेपाळ नरे शांनी यां या कायबमाचा तपशील नागपूरला कळ वला ते हा ौीगु जी पु हा
द लीला गेले. पण याह खेपेस पंतूधानांची भेट झाली नाह .

हणून ौीगु जींनी पंतूधानां या नावे

पऽ िलहन
ू नेपाळ नरे शां या कायबमाची संपूण मा हती यांना कळ वली. या पऽाची पोचह आली.
दर यान, महारा ाचे मु यमंऽी ौी. वसंतराव नाईक यांची भेट घेऊन यांनाह सगळा
कायबम ौीगु जींनी सांिगतला. सरकार कोणते सहकाय दे णार? अशी वचारणा केली. यावर, भारत

सरकारकडन
ू येणा या सूचनांनुसार सव यवःथा केली जाईल, असे आ ासन मु यमं यांनी दले.
एवढे झा यानंतरह जो ूकार पुढे घडला तो ददवी
होय. ौीगु जी २९ डसबर ते ५ जानेवार
ु

बहारम ये दौ यावर असतानाच काह तथाकिथत पुरोगामी कंवा डा या वचारां या हं द ू वरोधी

वृ पऽांतून नेपाळ नरे शां या संक पत भेट संबधी अगद ूितकूल मजकूर ूिस द झाला. िशवाय
पंतूधानांचेह एक व

य ूिस द झाले.

यात नेपाळ नरे शां या भेट संबंधी आप याला काह ह

ठाऊक नस याचे हटले होते!
राजे महे ि यांनी संघाचे िनमंऽण ःवीकारणे व संघा या कायबमासाठ भारतात येणे

काँमेसप ीय भारत सरकारला आवडले नाह , हे ःप पणे दसू लागले. इकडे ौीगु जींनी तर नेपाळ
नरे श मकरसंबमणा या कायबमासाठ नागपूरला येणार असे घो षत क न टाकले होते. आ ण
नागपुरात यामुळे एक ूकारचे नवचैत य संचरले होते. ःवागताची परोपर ने तयार सु झाली होती.
या सव उ साहावर वरजण पडले. कारण नेपाळ नरे श भारतात यावयाचे होते आ ण भेट साठ भारत
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सरकार ूितकूल असताना यांनी येणे आंतररा ीय नीतीला ध न न हते. ते हा ये याची असमथता
यांनी ःवाभा वकपणेच य

केली. अखेरचा ूय

हणून ौीगु जींनी रा पती डॉ. राधाकृ ंणन ् यांना

एक तातड चे पऽ िलह ले. या पऽात हटले होते, “नेपाळबरोबर आपले संबध अिधक चांगले व अिधक

चांग या आधारावर कायम कर याची आवँयकता जाणून आ ह लोक हे काय कर त आहोत,

यासंबंधी आपणास खाऽी असावी. आप या अ यंत मह वा या उ र सीमेवर ल नेपाळची ःथती
पाहता, ूाचीन कालापासून चालत आले या या संबंधाना अिधक ढ करणे आवँयक आहे .” परं तू या
पऽाचा काह ह उपयोग झाला नाह . भारत सरकारचा वरोध मावळला नाह . एका ऐितहािसक
ूसंगाला केवळ नागपूरकरच न हते, तर आपला समःत भारत दे श मुकला.
आपली असमथता नागपूरला कळ वणारे जे पऽ वशेष दता
ू या हःते नेपाळ नरे शानी

नागपूरला पाठ वले या पऽाबरोबरच आपले उ सवातील संक पत भाषणह

यांनी िल खत ःव पात

पाठ वले होते. ते भाषण उ सवात ूकटपणे वाचून दाख व यात आले. गु जीं या भाषणातह

वःतु ःथतीचा खुलासा होताच. संघा या या उ सवात नेपाळ नरे श आले असते तर भारत - नेपाळ
सांःकृ ितक संबंध अिधक ढ झाले असते. पण हा वःतुिन व रा हताचा वचार सोडन
ू केवळ प ीय
ःवाथाचा वचार स ा ढ प ाने केला. अदरू
भाषणात य

ीच याने ूकट केली, असा भाव ौीगु जीं या

झाला, िशवाय ौीगु जींनी एक वःतृत पऽक ूिस द क न सगळया घटनाबमाची

मा हती ःवदे शबांधवांना दली. या ूकरणाचे पडसाद वृ पऽांतून आ ण चचतून बरे च दवस उमटत
रा हले. अनेकांनी असे मत य

केले क , भारताचे नेपाळमधील त कालीन राजदत
ू ौी.

ौीम नारायणजी अमवाल यां या वरोधामुळेच कायबमात मु य बाधा िनमाण झाली.

१९६५ म ये पा कःतानने काँमीर या छांब भागात सेना घुसवून यु दाला ूारं भ केला. ते हा
पंतूधानपद ौी. लालबहादरू शा ी होते. या यु दात खु या दलाने सवाचे सहकाय संपादन

कर याची यांची भूिमका होती. ौीगु जी हे कोण याह राजक य प ाचे नेते न हते. पण यांनाह

सवप ीय वचार विनयात संमीिलत क न घेतले. द लीतील ह बैठक ठरली या वेळ ौीगु जी
महारा ात सांगली येथे िन या या ूवासात होते.

यां याशी संपक साध यात आला आ ण शासक य

सहकायानेच वमानूवास क न ते द लीला पोचले. या बैठक त काय झाले आ ण ौीगु जींनी

कोणती भुिमका मांडली, यांचा ूकट उ चार यांनी लगोलग कुठे केला नाह . पुढे ८ माच १९७० रोजी
व वध

ेऽांतील कायक यापुढे बोलत असताना या बैठक तील अनुभव यांनी कथन केला. तो

यां याच श दांत उ -घृत करणे यो य होईल. ौीगु जी हणाले,
“ या बेठक त एका गृहःथांनी पंतूधानांना लढाईचे हे तू ःप करा (लेट अस डफाईन अवर
वॉर ए स ्) असे हटले. एक पुढार तर वारं वार ‘युवर आम ’ असा श द ूयोग कर त बोलू लागले.

यांना मी ू येक वेळ अडवून ‘अवर आम ’ (आपले सै य) हणा, असे सांगत असे. ितस या खेपेलाह
यांनी जे हा द ु ःती केली नाह , ते हा माऽ मी हणालो, “आपण हे काय बोलता आहात?” ते हा ते

भानावर आले आ ण ‘अवर आम ’ हा श दूयोग यांनी केला.

या बैठक त बोलताना मी हणालो क , “आपण ह लढाई जंकली पा हजे, एवढे केवळ एकच
मला हणावयाचे आहे .

यासाठ जे काह पिरौम करावे लागतील ते कर यासाठ सव लोकांनी तयार

रा हले पा हजे. प बाजी नको. ‘युवर आम ’ असा श दूयोग करणे हणजे आप या दे शाचे संर ण
करणा या सै याला परके मानणे होय! आप यावर आबमण करणा या व

द यु द क न आपले
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संर ण करावयाचे आहे , ह बाब अ यंत ःप असतानाह ‘लेट अस डफाईन अवर वॉर ए स’ असे
हणणे हे आ यजनक आहे . जे दस
ु यावर आबमण करतात यांनी ते ‘ डफाईन’ करावे. आ हाला

यु दाचे हे तू काय, ते सांग याची गरज नाह . आपला ‘एम’(हे तू) अ यंत ःप आहे . तो आहे यु दात

आप या स मानाचे र ण क न आबमकाला यो य धडा िशक वणे आ ण वजय ूा करणे. ‘लेट

अस डफाईन अवर वॉर ए स’ वगैरे हणणे हणजे यु दा या उ साहात अडचणी उ प न करणे होय.”
“ या बैठक त उप ःथत असलेले लोक परःपरांपासून वेगळे , जणू काह वेगवेगळया दे शांचे,
रा ांचे कंवा वेगवेगळे हतसंबंध असलेले लोक आहे त आ ण हणूनच परःपरांचे वरोधक बनून ते
एकमेकांपुढे बसले आहे त. असेच मला वाटू लागले.

यां यात समान असे काह सूऽ नाह , असेच

वाटत होते, हे िचऽ पा ह यावर असे हणावे लागेल क , जगातील वेगवेगळया दे शांचे लोक राजक य
ेऽात काम करताना या काह सामंजःयपूण बाबी गृह त धर त असतात, या आप या दे शात गृह त

धरणे जणू यो य समजले जात नसावे. अशा या ःथतीत आप या संघकायाचे कती मह व आहे , हे
समजावून सांग याची आवँयकता नाह .”

ौीगु जींनी ःवत: च केले या या िनवेदनाव न १९६५ या यु दकाळात यांनी ःवीकारले या
भूिमकेचे ःव प सहज यानात येऊ शकेल. यु द चालू असताना यु दात सरकारला संघःवयंसेवकांचे
आ ण सवसामा य जनतेचे पिरपूण सहकाय िमळे ल आ ण ू य

सीमेवर ल लोकांचे मनोधैय

उ मूकारे टकून राह ल, अशा ूय ौीगु जींनी केला. संघःवयंसेवकांनी लंकाराला सहकाय
दे यात व जनता एकमुखाने जवानां या मागे स बय उभी आहे असे ँय उभे कर यात यांनी
अितशय उ साहाने पुढाकार घेतला. यु द या ूकारे चाल वले जात होते आ ण आपली सेनादले जी

ःपृहणीय गुणव ा ूकट कर त होती, यामुळेह ौीगु जी फार ूस न होते. शऽु या मुलखात घुसून
याला तडाखा हाण याचा िनणय यांना लंकर

या अ यंत उिचत वाटला. सगळया दे शात

आप या सेने या वजयी मुसंड मुळे उ साहाची, दे शभ

या उसळ या भावनेची लाट पसरली होती.

अमेिरका आ ण ॄटन यां याकडन
ू पा कःतानला िमळाले या रणगाडयांची आ ण अ य आधुिनक

यु दसा ह याची आप या शूर व क पक जवानांनी जी वासलात लावली, ित या नवलकथा या या

या या त ड हो या. १९६२ साली चीन बरोबर या यु दात प कारा या लागले या नामुंक चा कलंक

जवानांनी साफ धुवून काढला होता आ ण पा कःतानचे पा ा य साहा यकत ःतिमत होऊन जावेत,
एवढा पराबम गाज वला होता. फार काळानंतर ह रण ेऽावर ल वजयाची गौरवशाली अनुभूती
आपला दे श घेत अस याने सवऽ चैत य दसत होते. या सव गो ीब ल समाधान ौीगु जीं या या
कालखंडातील भाषणात य

झालेले आढळू न येते. सुदैवाने, पंतूधान ौी. लालबहादरु शा ी हे

संघाला ‘अःपृँय’ मानणा या परं परे तील नस यामुळे सीमाूदे शात जवानांची पछाड सांभाळ या या
कामी मह वपूण योगदान संघाचे ःवयंसेवक दे ऊ शकले. जनतेतील उ साह आ ण यागभावना
जागवू शकले.
हे जर असले तर भारतीय जवानांची पा कःतानातील वजयी आगेकूच पा ा य आ ण
रिशयन दडपणाखाली द लीतील शासनक यानी रोखून धरली, ते हा ौीगु जींना वाईट वाटले.
भारता या े षावर पोस या गेले या पा कःतानचे कंबरडे कायमचे मोड याची चालून आलेली संधी
आपण गमावू नये असे ःप ूितपादन यांनी केले. यु द वरामाची घोषणा झाली ते हाह ,
पा कःतानला पु हा श स ज कर यासाठ हे म यंतर आहे असा इशारा यांनी दला. भारताचे उ
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पा कःतानची यु द मता (वॉर पोटे शयल) न कर याचे केवळ होते आ ण पा कःतानी भूमीची
अिभलाषा भारताला नाह , असे जे द लीतून सांग यात आले, यावर ौीगु जींनी केलेली ट का
अ यंत वदारक होती.

यांनी हटले, “केवळ यु द मता न कर याचे हे धोरण ठर वताना

मनुंयःवभावाचा एक मूलभूत पैलू

आड कर यात आला आहे . एखादा मनुंय हं सक वा आबमक

बनतो तो या यापाशी श ा े असतात हणून न हे , तर या या मनातील द ु ूवृ ी याला या
दशेने ूवृ कर त असते.

हणून ती द ु ूवृ ी कायम असेपयत तो मनुंय पुन: पु हा श े जमवील

आ ण इतरां या हतावर िनखारे ठे व यास ूवृ होईल, हे उघड आहे . जगातील सा या आबमक रा ांचा
इितहास चाळू न पा हला तर ह च गो ू ययास येईल आता ह द ु ूवृ ी कशी न करावयाची? द ु

ूवृ ी ह हातात पकडन
ू न करता येईल अशी वःतू नाह . द ु ूवृ ींचा अ वंकार शेवट माणसा या

वा मनुंयसमुहा या मा यमातूनच होत असतो.

यामुळे आपणास जर द ु ूवृ ीचे उ मुलन

करावयाचे असेल, तर या ूवृ ी या आधाराचा - हणजे द ु ूवृ ी या माणसांचा - नाश करणे

अपिरहाय आहे .” िशवाय “पा कःतानचे लढाऊ बळ इं लंड - अमेिरकेवर अवलंबून आहे आ ण या
दे शांचे ‘वॉर पोटे शयल’ न करणे भारता या श

बाहे रचे आहे ,” याकडे ह ौीगु जींनी ल

वेधले.

परक य भूमीची अिभलाषा भारताला नाह , या ूकार या भाषेचा वापर पा कःतान या
संदभात, ौीगु जींनी िन ष द ठर वला.

यांनी ःप पणे असे सांिगतले क , “पा कःतानची हटली

जाणार भूमी हा अठरा वषापूव पयत भारताचाच अिभ न भाग होता. काँमीर या एक तृतीयांश

भागावर पा कःतानने अ यायाने क जा केला होता व याचे आबमण न करणे हणजे आपलीच

भूमी िमळ वणे होय. संपूण पा कःतान आपण मु

क ते हाच आपला ःवातं यसंमाम यशःवीर या

पूण झाला असे हणता येईल. या संबंधात जागितक लोकमताचा अवाःतव बाऊ कर यात अथ नाह .”
“ कमानप ी भारतीय सेना जेथवर पा कःतानात िशर या आहे त, तेथेच यु द वराम रे षा प क
करावी आ ण यूनोने काँमीरला १९४८ साली लावला तोच याय येथेह लागू करावा,” असेह ूितपादन
ौीगु जींनी आमहपूवक केले. यापैक कोणताच स ला भारत सरकारने मानला नाह . आ ण परक य
दडपण शा ीजीं या

ठरले. शा ीजींनी वाटाघाट ला ताँकंदला जा याचे कारण नाह ,
ीने दिनवार
ु

असेच ौीगु जींचे मत होते. पण शा ीजी गेले, रिशयन दडपणाखाली वाटाघाट झा या व तथाकिथत
‘आझाद काँमीर’ मधून भारतीय सेना मागे घे या या ू ावर घ ट राह यातह ते सफल होऊ शकले
नाह त. वजयी जवानांचा एक ूकारे अवसानघातच झाला. ताँकंदव न शा ीजी सुख प परतले
असते तर इितहासाला कदािचत नवी कलाटणी िमळाली असती. पण शा ीजींना ताँकंदम येच
रहःयमय मृ यू झाला व ःवतंऽ बा याचा आ ण अःसल ःवदे शी अंत:करणाचा नेता भारताने

गमावला! रणांगणावर वजय िमळू नह वाटाघाट या मेजावर या वजयाची माती कशी झाली, या
इितहासाची सगळ च उजळणी या ठकाणी कर याचे ूयोजन नाह . ताँकंद या पयवसानाने
ौीगु जींना अतोनात द:ु ख झाले.
पा कःतानी आबमणा या काळात संपूण दे श एका महाकाय सामू हक य

वा या पाने,

एका वराट रा पु षा या ःव पात, उभा रा हला हे ँय िन: संशय आनंददायक होते, आप या सु
रा ीय
होती.

मतेचा आ ासक ू यय आणून दे णारे होते, पण गु जीं या अंत:करणात पाल चुकचुकत

यांनी पृ छा केली, “हे िचऽ यापुढे असेच िचरकाल टकून राह ल, आप या समाजजीवनाला

पोख न काढणा या सव फुट र ूवृ ी आ ण दगु
ु ण आता इितहासजमा झाले आहे त. असे आपणास
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खाऽीपूवक हणता येईल काय?” असा संशय ये यास मिासकड ल हं द वरोधी आंदोलन,
पंजाबमधील यादवीचब इ याद काह घटनांची उदाहरणे यांनी दली आ ण ू ांचे अंितम उ र
सांगताना ते हणाले, “संकट दरू होताच पु हा पूव या चाकोर त जाऊन बस याची वृ ी हे आप या
वनाशाचे एक ूमुख कारण अस याचे आप या इितहासातह नमूद आहे . आपला समाज

कुंभकणासारखा आहे .

हणून रा ीय भावनेची आ ण एका मतेची मुळे, केवळ शऽु या आबमणा या

वेळ होणा या समाजजागृती या ता कािलक भावनेऐवजी, अिधक खोल व वधायक गो ीम ये
ज वली पा हजेत. अशा ूकार या िचरःथायी रा ीय एका मतेचे व भ

चे अिध ान कोणते?

वशु द रा ीय वाची धारणा हे च ख या आ ण शा त ूेरणेचे ज मःथान आहे . स या या
संकटकाळात आप या समाजा या या अजेय साम याचे सुःप दशन घडले आहे , याचा पिरपूण
अ वंकार या ूेरणेतूनच होईल.”
तीन वषात जी दोन आबमणे आप यावर झाली, या िनिम ाने झाले या ता कािलक
जागृतीवर समाधान न मानता रा जीवनाचा मूलभूत वचार ौीगु जींनी सवऽ मांडला. ौीगु जीं या
जीवनकाळात पा कःतानशी आणखी एक यु दाचा ूसंग उ -भवावयाचा होता.

यासंबंधीचे ववेचन

पुढे येईलच.
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१६. हं दसाठ
जागितक यासपीठ
ू
१९४९ या जुलै म ह यात संघबंद उठ यानंतर या काळात ौीगु जींनी न या पिर ःथतीत हं द ू
संघटनेचा वचार सु ःथर आ ण पिरप व कर यासाठ केवढे भगीरथ ूय केले,

ाचे आपण

िनरिनराळया ूसंगा या अनुरोधाने अवलोकन केलेच आहे . संघ कायक याचा अ यासवग असो,
गोह याबंद सारखे रा ीय मान बंद ू या संर णाचे आंदोलन असो, एखादा उ सव ूसंग असो क
यु दासारखा िनकराचा ूसंग असो, ‘ हं द’ू या श दाने अंत:करणात जागृत होण या रा ीय
ःवरुप ानाकडे ते ल

वेधीत . हं द ू परं परे चा अ यंत ूेरक व एका मतेला पोषक अथ उलगडन
ू सांगत .

रा ीय जीवना या सवच

ेऽात हं द ू हणजेच मानवी क याणा या जीवनमू यांचा भ कम आधार

घेऊन रचना हावी हणजे रा सवागांनी तेजःवी ःवरुपात उभे होईल, अशी यांची ढ ौ दा होती .
या धारणेने रा जीवनाची व वध

ेऽे या

हावी, असा जाणीवपूवक ूय

यांनी केला .शाखा मक

कामा या एक न या ट यावर यांनी संघाला नेले.
आपणाला असे दसते क संघाचे शाखा मक काम नैसिगक र या उ बा त होत गेलेले आहे .

संघःथानाबाहे र यापक र या संघाचा वचार पोच व याची ू बया ःवाभा वकपणे घडत गेली आहे .

डॉ. ँयामाूसाद मुखज यांनी राजक य प ासाठ काह कायकत मािगतले. ौीगु जींनी ते दले. संघ
राजकारणात पडला नाह . िन य शाखा मक कायावर ल यांचे ल

वचिलत झाले नाह . पण संघाचा

वचार घेऊन गेले या लोकांनी राजकारणात रा ीय कणखरपणा आ ण मू यिन ा आण याचा ूय
केला. ौिमक

ेऽ, िश ण

ेऽ, सहकार

ेऽ, वनवासी

संघाचे ःवयंसेवक आपआप या रुचीनुसार गेले.

ेऽ, वृ पऽसृ ी, नाना ूकारची सेवाकाय यांत

या या ठकाणी रा ीय भूिमका आ ण संःकार

िनमाण कर याचा यांचा ूय रा हला. संघाची िशकवण एवढ च क , ू येक ःवयंसेवक हा
जीवना या सव अवःथांत संघ- वचारांचा वाहक असावा आ ण आप या मूळ श

किाशी याचा संपक

राहावा. तो जाईल तेथे माणसे जोड याचा आ ण यांना संघानुकूल बन व याचा याने ूय करावा.
ःवत: अनुशासनह न बनू नये.

हणून, ःवयंसेवक जथे काम करतो ितथे ते काम संघा या ू य

िनयंऽणाखाली राहावे, अशी मुळात क पना नसते. ‘पांचज य’ सा ा हका या द .२ जुलै १९५६ या

अंकांत ौीगुरुजींचा डॉ .ँयामाूसाद मुखज यां या संबंधीचा एक लेख ूिस द झाला आहे .या लेखात
जनसंघाची ःथापना डॉ .ँयामाूसाद यांनी केली यावेळ काय बोलणे झाले, याचा ःप उ लेख
ौीगुरुजींनी अिधकृ तपणे केलेला आढळतो .राजक य प

आ ण संघ यां या अ यो य संबंधा वषयी

संॅम अनेकां या मनात असतो .ौीगुरुजींचे िनवेदन वाच यास तो संॅम राहणार नाह .ौीगुरुजींनी
िलह ले आहे :
“ःवाभा वकच यांना मला सावध करावे लागले क , रा .ःव .संघाला राजकारणात ओढता येणार नाह .
संघ कोण याह राजक य प ा या आधीन राहन
ू काय करु शकत नाह .कारण कोण याह राजक य

प ा या साधना या रुपात राहन
ू कोणतीह संःथा रा ीय जीवना या पुनरु थानाचे आपले लआय

सा य कर याची वाटचाल करु शकणार नाह . यांनी ह ःथती मा य केली .तसा यांना अनुभवह
आला . याचबरोबर यांनी असे मत य

केले क , नवा राजक य प

राहू शकत नाह .रा .ःव .संघ आ ण संक पत राजक य प

कोण याह संःथे या आधीन

यां या संबंधा या मूळ आधारावर अशा

र तीने सहमत झा यावर या न या प ाचे लआय काय असावे हा दसरा
मु ा होता .रा .ःव .संघाबाबत
ु
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बोलायचे तर याचे लआय आ ण याची कायप दती अगद सुःप होती . हणूनच संघा या
ःवयंसेवकांचे सहकाय न या प ाला अपे

त असेल तर या प ाचे आदश संघासारखेच असावयास

हवेत, हे ःप च होते; आ ण पुढे या मु यावरह मतै य झाले.”
संघाचे तरुण आ ण ूौढ ःवयंसेवक आज हजारो संःथांतून काम कर त आहे त. काह संःथा कंवा
‘मास ऑगनायझेशन’ यांनी न याने सुरु के या असतील तर काह जु याच असतील .पण या

कामाचा आ ण संघाचा संबंध काय असा कोणी ू केला, तर ौीगुरुजीं या उपरो ले खत उता यांकडे च

अंगुलीिनदश करावा लागेल .ःवयंसेवक कोठ याह

ेऽात गेला आ ण रा ीय ूेरणांना अनुसरुन

चांगले काम याने केले, तर ौीगुरुजींना याचे फार कौतुक वाटत असे .डॉ .ँयामाूसादांचे सहकार
झालेले थोर वचारवंत पं .द नदयाळ उपा याय कंवा भारतीय मजदरू संघाचे ूितभाशाली िश पकार
ौी .द ोपंत ठगड या दोन नावांचा वानगीदाखल उ लेख केला तर पुरे आहे . जशपुरचा वनवासी
क याणाौम काढणारे ौी .बाळासाहे ब दे शपांडे कंवा ववेकानंद िशला ःमारकाचे भ य आयोजन

सफल करणारे ौी .एकनाथजी रानडे ह आणखी सहज जभेवर येणार दोन ूमुख नावे .संघाचे
ःवयंसेवक या

ेऽात गेले या

े आ ण कायप दती व या

उ

ेऽातील पिर ःथती, तेथे काम करणा या य

आ ण संःथा, यांची

ेऽाला संघानुकूल रा ीय येयवाद दे यासाठ करावया या ूय ांचे

ःवरुप यांवर यांनी साधकबाधक वचार केला .अ यास केला .आ ण आप या क पकतेने व ूितभेने
माग शोधला .ूित ा संपादन केली .संघा या मूळ संक पनेचे, रा उभारणी या उ
वकसनशील यावहािरक ःवरुप हणावे लागते .समाजातील ू येक य

डॉ टरांनी कंवा गुरुजींनी कधीह

हटले नाह .ू येक य

ाचे हे

संघःथानावर येईल, असे

संःकािरत झाली पा हजे, रा भ

पूण

बनली पा हजे व ूाचीन हं द ू परं परे पासून ूेरणा घेऊन ित या जीवनाची घडण हावयास पा हजे, असे

माऽ यांनी अवँय हटले.

या सगळया िन य वाढणा या व संघूेरणेनुसार चालणा या कामांकडे पाह याची संघाची भूिमका काय,
हा ू

अनंकां या मनात वारं वार उ -भवतो. १९५० नंतर जसजसे िनरिनराळया

ेऽात ःवयंसेवक

गेले, तसतसे या कायाशी संघा या असले या संबंधाचे नेमके ःवरुप काय, याची चचा वृ पऽेह करु
लागली. वशेषत: वृ पऽांना दे शातील राजक य स ाःपधत बात यां या

ीने अिधक रुची

अस यामुळे भारतीय जनसंघ व संघ याबाबत ती वारं वार िलह त असत. स या भाजप व संघ यासंबंधी
िल हतात. यात राजक य प

ह संघाचीच राजक य आघाड (Front) अस याची समजूत सामा यत :

डोकावते . यामुळे ौीगुरुजीं या काळात भारतीय जनसंघात संघाशी िन ा असलेला कायक याचा गट
व संघाचे िनयंऽण नको असलेला गट असा फरक केला जाई व बात या रं ग व याचा ूय होई .
हणून या ू ावर ौीगुरुजी वेळोवेळ जे बोलले कंवा जे मागदशन यांनी केले, यावर धावता
ेप टाकणे उिचत ठरे ल.
भाषावार ूांतरचनेपूव या म यूदे शात मु यमंऽी पं. र वशंकर शु ल यां याशी ौीगुरुजींचे घरगुती
आ ण ज हाळयाचे संबंध होते.

यांना ौीगुरुजींनी एका भेट त ःप पणे सांिगतले होते, “लहान

पोरांना खेळ व यासाठ एवढ दे श यापी संघटना आ ह उभी केलेली नाह .या मागे आमचा विश
उ े श अवँय आहे .आप या रा जीवना या ू येक अंगोपांगावर मु य उ

आहे व ते आ ह कधीह

लपवून ठे वलेले नाह .ू येक ूसंगी- Yes, We want to dominate every aspect of our
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national life - अशा सडे तोड श दांत ौीगुरुजी संघाची आकां ा मोठमोठया कायबमांतूनह य
कर त असत.
या संदभात, १९५४ साली िसंद येथे कायक याची जी ूद घ ऐितहािसक बैठक पार पडली, तीत
ौीगुरुजींनी य

केलेले वचार मूलगामी आ ण नेहमीसाठ मागदशक ठरणारे आहे त. द. १४ माच

रोजी राऽी झालेले हे भाषण आहे . या भाषणात शाखाकाय व िभ न िभ न
नाते ौीगुरुजींनी सांिगतले आहे आ ण शाखाकाया या पिरपूण

केला आहे , याची ःमृती जरा धुसर झा यासारखी वाटते.

ेऽातील नवी कामे यांचे जे

मतेवर जो जबरदःत व ास ूकट

हणून या भाषणातील मह वाचा भाग येथे

ौीगुरुजीं याच श दांत उ -घृत करणे समयोिचत ठरे ल.
ौीगुरुजी हणाले, “गे या काह वषापासून संघकायाबरोबरच आणखीह काह गो ी के या जात
आहे त . उदाहरणाथ, आप या ूय ांनी वृ पऽे, िश णसंःथा, रु णालये वगैरे सुरु झाली आहे त .
अनेक ठकाणी सेवेचे कायह केले आहे . वचार येतो क हे सव कशासाठ केले? दै नं दन शाखे या
ःवरुपात जे काय चालते यात काह उणीव जाणव यामुळे या कामात पडलो काय? आपण तर हणत

होतो क वृ पऽीय ूचाराशी आप याला काह करावयाचे नाह .तथाकिथत वधायक कायावर आपला
व ास नाह .मग या िनरिनराळया ूकार या कामांचा व आप या मूळ कायाचा मेळ कसा
घालावयाचा? िस दा तरुपाने मी आवँय हणेन क संघकाय ःवतंऽ आ ण सवागपूण आहे . यात
काह अपूणता नाह व एखाद ऽृट दरू कर यासाठ या कामांची गरज आहे अशीह वःतु ःथती नाह .
याच व ासाने आ ह संघाचे काय कर त आहोत.

परं तू ू

उप ःथत होतो क मग हे नवीन नवीन

ेऽांत पदापण का? याचे उ र हे क आ हाला

जीवना या सव

ेऽांवर ूभाव िनमाण करावयाचा आहे .

यासाठ

या या

ेऽांत आबमण

करावयाचे आहे .

हणून नवे उपबम हणजे आप या कायाच आबमक पाऊल आहे . कायात ऽृट

आहे त या पराभूत भावनेने या कामांना हात घाल यात आलेला नाह . जर पराभूत मनोवृ ीतूनच या
कायाचा ज म झाला असे समजले जात असेल तर ह कामे कर याची मुळ च गरज नाह . कारण
ू या कामांचा ूारं भ
पराभूत अंत:करण काह ह करु शकत नाह . स य हे आहे क पराभूततेतन
झालेलाच नाह .
जर आपण थोडे मागे वळू न पा हले तर यानात येईल क संघाचे काय अ यंत जोमाने वःतारात होते,
या काळात आ ह वृ पऽे सुरु कर याचा वचार केला. संघावर बंद येऊन संघकाय खं डत झालेले
न हते ते हा तर अशी अवःथा होती क जथे उभे राहू ितथे शाखा िनमाण होत होती. हातात माती

घेतली तर ितचे सोने होत होते. ते हा कायाची असफलता जाणवून वृ पऽे सुरु केली, असे हणता

येत नाह . उलट, काया या यश ःवतेचा विश मयादे पयत अनुभव घेऊनच अिधक आबमक
हो यासाठ च यांचा ूारं भ केला. हं द ू हे आपले रा ःवरुप आहे . याचे समथन व संर ण एवढ च
आप या कायाची

ी नाह . तर याचा वकास व वःतार हे च आमचे उ

आहे . आ मसंर ण हे

काह फार मोठे येय मानता येत नाह . जर आ मसंर ण करावयाचे असेल तर
माग आबमण हाच असतो. जीवना या िभ न िभ न
या या वचारांचा नाह तर ू य
आहे . ती जीवना या अनेका वध

यासाठ सव म

ेऽांत संघाचा िनणायक ूभाव राह ल. केवळ

काय आ ण कायप दती यांचा ह आमची आबमणाची वचारधारा
ेऽांत ूकट कर याचा आमचा हा धोरणा मक िनणय आहे .
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वृ पऽ

ेऽाचेच उदाहरण या. कशा ूकारे आदशह न होऊन यांचे काम चालू आहे ! यां यात कती

घाण भरलेली असते आ ण याची पातळ दे खील कती खाली घसरलेली दसते .चोहोबाजूंना ू ययास
येणा या या अपूवृ ीवर आबमण कर यासाठ च आ ह

आम या कायक यानी या

या

ेऽात ूवेश केला आहे . या

ेऽातील

ीने वचार केला पा हजे .या कायक यात अनेक ूचारक आहे त व केवळ

िनवाहवेतन (Subsistance ways) घेऊन काम करणार मंडळ आहे त .अनेकदा असे घडते क माणूस
एखादे काय सुरु करतो व याचीच नशा याला चढते .बाक या गो ी तो वसरुन जातो .मग,
येनकेनूकारे ण वृ पऽ चाल वलेच पा हजे, असा वचार करुन भ या - बु या सा या गो ी तो कर त
सुटतो, आपली पातळ सोडतो .संघा या मूळ

ोतापासून तुटू न कधी कधी संघ वरोधी ूचारासाठ

ूवृ होतो ! पण हे के हाह यो य नाह .आप याला आपला आदश, येयवाद, जीवनाची प दती

संघा या सवसामा य कायाला पोषक अशी राखूनच वृ पऽे चालवावी लागतील .वृ पऽ चाल वणे हे च

आपले संघकाय आहे असे गृह त धरणेह यो य होणार नाह .जर कोणी वृ पऽाचे संपादन करताना
असे समजत असेल क माझे हे च एकमेव काम आहे , तर ते यो य होईल काय, याचा वचार करा .एका
ीने तर ते यो य आहे .उदाहरणाथ, कोणा ःवयंसेवकाला र काचे काम दले असेल तर तो आप या
ठकाणीच पाय रोवून उभा राहतो .मग बौ दक वगात काय चालले आहे याचा याने वचार कर याची

आवँयकता नसते .पण अशा ूकारचा काह विश संकेत िमळाला नसेल तर सव काम आप याला
िन य चालणा या संघा या कायाकडे दल
ु

न करताच करावे लागेल .ह संघकायात भर घालावयाची

आहे , (addition) संघकायाला हा पयाय (substituion) नाह .आजार माणसाला लंघन करावयास
सांिगतले जाऊ शकते कंवा आहार हणून काह अगद पचनसुलभ पदाथ याला दला जाऊ शकतो .
पण आरो य ठ क असले या माणसाला जेवणाऐवजी केवळ तो पदाथ दे ऊन भागत नाह .
जेवणाबरोबर तो दे णे इ असते.
आप या वचारपरं परे चा जो मूल ोत आहे , या याशी संबंध व छे द करुन जर कोणी हणेल क मी
या कायाचा ूचार कर न, तर ते श य नाह . तो तर अयशःवी होऊन उपहासाचाच वषय बनेल.

मूल ेताशी जवंत संबंध अ यंत ौ दे ने ठे वावा लागेल आ ण मग या कोण या

ेऽांत योजना होईल

ितथे संघकायाला साजेशी उ चता, ौे ता, प वऽता आ ण आदशवा दता ूकट होईल अशाच ूकारे
काम करावे लागेल. उ े श हा क

या

ेऽांत आपण काह पिरवतन घडवून आणू शकू आ ण

संघकायासंबंधी लोकां या मनात जो व ास िनमाण झाला आहे , तो अिधक पु करु शकू. यामुळेच
इतरांनाह आपली पातळ उं चावणे अपिरहाय वाटू लागेल. जर कोणी असे समजेल क या वृ पऽांतून

संघाचा ूचार करावयाचा आहे , तर ूवासाचे कायबम ूिस द कर या यितिर

याला दसरे
ु काय

करता येणार? संघाचे वचार काह िन य बदलणारे नाह त. हा आमचा समाज आहे , तो आ हाला
साम यशाली बनवावयाचा आहे व यासाठ

याला संघ टत करावयाचे आहे , हे स य तर आपण

वारं वार सांगत असतो. यात आणखी नावी य कुठू न आणणार? अशा, ूकारे , ूचाराची गरज नाह हे
कळ यावर ू

पडतो क एवढे कायकत या कामाला का लावले? एवढे ौम, पैसा आ ण वेळ का खच

केला जात आहे ? हे करतो आहोत ते याच व ासाने क दै नं दन काम उ मूकारे कर त असता व ते

वाढवीत असतानांह पुढे पाऊल टाकून अ य

ेऽांत ूभाव िनमाण क शकू आ ण तेथे आदश

ूःथा पत क टाकू.
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एवढे यानात घेतले तर संघकाया या ू य

संघकाया यितिर

अ य कायाचे ःव प नीट ूकारे

यानात येऊ शकेल. जनसंघाची िनिमती संघकायातील अपुरेपणा दरू कर यासाठ नाह अथवा याचे

एवढे मह वह नाह क संघकायाची काह शी उपे ा क न तेच काम केले जावे. ते चाल व यामागची

भूिमका ह च क , परःपरांतील ईषा आ ण ःपधा यापासून मु

असले या, ःनेहपूण र तीने चालले या,

उ म ूकारे काय करणा या या राजक य प ा ारे जीवनाचे शु द आदश यवहारात ूकट क न या
ेऽावर संघटनेचे ूभु व िनमाण करावे. हे ूभु व अशा मयादे पयत असावे क संघटने या केवळ
अंगुलीिनदशाने सगळे शासन यो य मागावर चालू शकेल. संघा या ःवंयसेवकाकडन
ू जसा यवहार
अपे

कोणी

त असतो, तसाच यवहार तेथे जे आपले कायकत आहे त, यां याकडन
ू घडावयास पा हजे.
णभरह असे समजू नये क , चला, आता मी मोकळा झालो. इतर पुढा यांूमाणे आपला

डं डम वाजवून नावलौ कक संपादन कर न आ ण आरामात जीवन यतीत कर न ! यांनी तर

राजक य

ेऽात पिरवतन घडवून आण यचे महनीय काय अंगीकारलेले आहे .या मूळ िनधाराचे

वःमरण होऊन जर राजकारणा या आकषाने आपले जीवनादश ॅ कर याची चूक यांनी केली, तर
फार मोठ हानी झा यावाचून राहणार नाह .
लोक वचारतात क या राजक य कायाचा संघाशी संबंध कशाूकारचा असेल? अगद उघड आहे क
कायक याना ती ती

ेऽे पादाबांत कर यासाठ पाठ व यात आलेले असते. परदे शात पाठ व यात

आलेला राजदत
ू या धोरणाने आपले काम करतो, यवहार करतो, याच धोरणाने या कायक यानी

काम केले पा हजे. राजदत
ू परदे शात जाऊन व तेथे ववाहाद क न ूपंच थाटत नाह , तसेच आप या

रा ाशी संपकह तो तुटू दे त नाह . उलट, आप या रा ा या आदशाची छाप या दे शाकर कशी पडे ल,
याचाच सतत ूय तो कर त राहतो. रा ाचे हत कसे होईल आ ण ते अिधक सुर

त कसे बनेल,

याची िचंता तो वाहत असतो. तो रा ाचा ूितिनधी या ना याने जात असतो आ ण हणून आप या
यवहारा या बाबतीत अ यंत सवध असतो. आप या रा संबधी कमीपणाची भावना कुठे िनमाण होऊ

नये याची फार काळजी घेतो. अ या य

ेऽांत कामे करावी लागली तर ह संघकाया या दै िन दन

उपासनेत खंड पडता कामा नये. संघाबरोबर अनेक राजक य कायक याचा संबंध आला आ ण या
सवाकडन
ू आ ह ह च अपे ा केली क , आम या दररोज चालणा या शाखांत यांनी हजेर लावावी.
आजह

या भूिमकेत बदल झालेला नाह .

बाहे र वाटे ल तेवढया गजना करा, पुढार पणा िमरवा, पण द -आरम ् कर याची
उपयोगी नाह . ःवयंसेवक वा या भावनेने अगद

मता गमावता

ु लक वाटणारे काम दे खील कर याची आपली

िस दता पा हजे व या ूसंगी फोटोमाफर शोध याची आवँयकता वाटावयास नको. रा भावना, ूखर
रा भ

यां या संःकारांची आ ण या गुणां या उपासनेची आवँयकता सदै व कायम असतेच. हाच तर

आम या जीवनाचा आधार आहे . आपण कतीह राजक य काय कर त असाल, तर आपला
संघकायाशी संबंध तुटता कामा नये. उलट, याकडे ल

ावयास हवे क , व वध

ेऽांत आपण कर त

असले या कामाचा पिरणाम हणून संघा या कायाचा वःतार सारखा वाढत आहे . वाढता वाढता
अशी एक अवःथा आणावयाची आहे क , यावेळ आपण रा ीय ःवयंसेवक संघ हे च हं द ू रा आहे
असे व ासपूवक हणू शकू.

यांना अनसंघाचे काय कर यास सांग यात आले आहे , यांना

जनसंघाचे काय कर यासाठ न हे तर जनसंघा या मा यमाने राजक य

ेऽांवर संघाचा िनणायक

ूभाव िनमाण कर यासाठ पाठ वलेले आहे . सेनापतीला मो हमेवर पाठ व यानंतर तो जे काह करतो
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याचे ौेय पाठ वणाराला असते तसेच याचे पोषण आ ण िनयंऽण कर याचे कामह पाठ वणाराचेच
असते. अशाच ूकारचा अ यो य संबंध असावयास पा हजे. आ ह कुठे ह असू, पण आमचे जीवन
संघटनेसाठ सम पत आहे व आपण जेवढे हे ःवयंपूण काय वाढवू तेवढया ूमाणात आपले जीवनादश

सव

ेऽांत ूकट कर यात समथ ठ . हे च आप या जीवनाला यापून टाकणारे काय आहे आ ण शाखा

हे याचे मूळ आहे . शाखा असेल तर सारे काह आहे . बाक पुंकळ गो ी आहे त आ ण शाखा नसेल तर
काय होणार? कारण रा भावना िनमाण कर याचे िचरं तन काय आ ण यासाठ जीवन सम पत
कर याची ूबळ ूेरण अ यऽ कुठे आहे ?
जेवढे केले आहे यांत सव ूकारची

ेऽे येऊन गेली अशातली गो नाह . आप याला पुढेह पुंकळ

काह करावयाचे आहे . मी तर अनेकदा गावोगाव चालणा या शाखांतील ःवयंसेवकां या बाबतीत हे च
वचारतो क

यां यांत इतर सहका यां या तुलनेने अंत:करणातील भावना, दे शपिर ःथतीचे

सगळयांना बरोबर घेऊन चाल याची

मता तसेच नेत ृ वाची पाऽता हे गुण अिधक सरस आहे त क

नाह त? समाजजीवना या आणखीह अनेक

ेऽांत आप याला चढाई करावयाची आहे . आज यासंबंधी

काह संकेत माऽ ूा झाले आहे त. जर समाजजीवना या सव
ूःथा पत करावयाचा आहे तर सुसूऽ, कायाची यो य

ेऽांत आ हाला संपूण ूभाव

ी असणारे केवढे ूचंड मनुंयबळ

आप याजवळ असावयास पा हजे, याचा वचार करा. हे उ द
या ना याने आपण सव

ान,

ीपुढे ठे वूनच या या पुत चे साधन

ेऽांत काम करावयास पा हजे.

क येकदा लोक असा ू

वचा न जातात क , संघ सव

ेऽे ूभा वत (dominate) क इ छतो

काय? मला उलट वचारावेसे वाटते क , काह लोकांना आप या डो यावर घेऊन यांचा जयजयकार
कर यासाठ व यांचे पाय चाट यासाठ संघटनेचा एवढा खटाटोप केला काय? आमचा वचार
पराभवाचा नाह , चढाईचा आहे .जर यासंबंधात कोणाला शंका असेल तर याला ू य
आणून दला पा हजे .आमचे संघकाय सवागपिरपूण आहे .िनरिनराळया
कायकत एकेक

अनुभव

ेऽांत पाठ वले गेलेले

ेऽ जंक यासाठ पाठ वले या सेनापतीूमाणे आहे त .या कायक यानी संघा या

दै नं दन कायाबरोबर जवंत संबंध राखून याग, तपःया, पिरौमशीलता आ ण कौश य या आप या
गुणव े या बळावर ू येक

ेऽांत नवा आदश िनमाण क न संघा या थोर येयाची पूतता करावयाची

आहे .”
ौी. द ोपंत ठे गड १९५० साली ‘इं टक’ म ये सहभागी झाले . यानंतर वेळोवेळ झाले या भेट गाठ त
ौीगु जींचे पुढ लूमाणे मागदशन आप याला लाभले, असे द ोपंतांनी हटले आहे :
१)

या संःथेत तु ह जात आहांत या संःथे या अनुशासनाचे पूण पालन करा. जे हा संःथेचे

अनुशासन आ ण तुमची सदस - ववेकबु द यांत संघष उ -भवेल, ते हा राजीनामा दे णेचे चांगले.
परं तू जोपयत या संःथेत आहात तोपयत तेथले अनुशशासन मानलेच पा हजे.
२)

शे ड युिनयन चळवळ या संबधात पू. गांधीजीं या आ ण मा स या दोघां याह वचारांचा

तौलिनक अ यास करा. काम आ ण अ यास दो ह गो ी बरोबर सु राहा यात यासाठ आवँयक ते
मानिसक संतुलन ूा करावयास हवे. अ यास न कर याची सूट घेणे अनुिचत आहे .
३)

क युिनःट शे ड युिनयन कायक या या कायप दतीचाह ू य

काय ेऽात अ यास करा.
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४)

कायािनिम होणा या ूवासात आप या मजूर कायक या या घर च मु काम कर याची

ु त जर आपण रा हलो नाह तर केवळ पुःतके वाचून
श यतो ूथा ठे वा. गर ब लोकां या कुटबां
यां याशी मानिसक तादा
५)

य िनमाण होऊ शकणार नाह .

तीस हजर मॅगनीज कामगारांचे ूितिनधी हणून इं टक या जनरल कौ सलवर तुमची िनवड

झाली आहे . आता एका ू ाचे सरळ उ र ा. तुमची आई या उ कटतेने तुम यावर ूेम करते
तेवढयाच उ कटतेने तु ह या तीस हजार मजुरांवर ूेम करता का?
६)

वणकर काँमेस या कामात साहा य ा पण राजक य लाभालाभ कंवा सौदे बाजी यांचा

वचारह आप या मनाला िशवू दे ऊ नका. आप या संपकाचे

समःयां या बाबतीत ू य

ेऽ वःतृत करणे आ ण वणकरां या

मा हती िमळ वणे एवढाच आपला उ े श असावा. वणकर हा एक आिथक

घटक समजून चालावे. मग ते वणकर सवण आहे त, हिरजन आहे त क मुसलमान आहे त, याचा
वचार क नये.
७)

आिथक

ेऽा या

ीने शेडयु ड काः स ् फेडरे शन हणजे अ खल भारतीय खेतीहर

(भूिमह न) मजदरू संघ होय. हे आिथक कॅरे टर जर ल ात ठे वले तर बाक या भूिमह न मजूरांबरोबर

ु ची तीोताह कमी होईल.
िमसळ याची इ छा यां यात जागृत होईल आ ण सामा जक कटते
एका विश

ेऽातील कायक याला अगद ूारं भी या काळात केलेले हे मागदशन. पुढे कामाची

वाढली, नवनवीन ू

ेऽे

उप ःथत झाले तसे कतीतर कायकत ौीगु जीं या अनौपचािरक भेट साठ

येत आ ण यां या मागदशनाची अपे ा कर त. येणारांत संघाचे ःवयंसेवकच असत असे नाह . िभ न
िभ न

ेऽांत बराच काळ काम करणार आ ण वैतागून गेलेली ये माणसेह असत.

ौीगु जीं या ूवासात संघ कायक या या होणा या बैठक तून आ ण वचार विनमयातून वशेषत:
राजक य

ेऽातील कामाचे पडसाद अनेकदा उठत असत.

या या ूसंगी अनु प अशा सौ य वा

कठोर श दांत ौीगु जी मतूदशन कर त. एक उदाहरण उ लेखनीय आहे . १९६७ साली जून
म ह यात पंजाब ूांताचे ूमुख कायकत आ ण ूचारक यांची एक बैठक झाली. या बैठक चा समारोप
करताना ौीगु जींनी हटले क , नुक याच झाले या िनवडणुक नंतर उ र भारतात आप या काह
मंडळ शासनात उ च आ ण मह वा या पदावर आलेली आहे त. िनरिनराळया कामांसाठ

यां याकडे

जा याची आप याला इ छा होणे अगद ःवाभा वक आहे . पण माझी अशी सूचना आहे क , कोणाह
संघकाक याने य

गत आप या अथवा दस
ु या या कामासाठ

संघकाय सवौे आहे , सव पर आहे , परमे र काय आहे .

यां याकडे मुळ च जाऊ नये.

या या कायक याने

राजक य कायक यापुढे हात पसरणे िनंदनीय आहे . आ ण आप या य

ुि गो ींसाठ

गत कामांसाठ

यांना गळ

घाल यामुळे यांचा ूमा णकपणा व िन:प पातीपणा यांना झळ पोच याचाह संभव असतो. आपले

कौश य, पाऽता आ ण ूमा णकपणा यांना झळ पोच याचाह संभव असतो. आपले कौश य, पाऽता

आ ण ूमा णकपणा यांची ूिचती जनतेला हणून आणून दे याची पूण सवड यांना िमळावयास
पा हजे. जर यात यांची उणीव रा हली तर होणारे पिरणामह

यांना भोगू दले पा हजेत.

रा ीय ज हाळया या सव ू ांवर- उदाहरणाथ आसाम, न लवाद , काँमीर, फुट र आंदोलने,
वदे शांची न कल, रा ीय िश ण, रा ीय एका मता इ याद - जनसंघा या िनवािचत खासदारांनी
अ यंत कणखरपणे बोलणे आवँयक आहे . असा स ला ौीगु जी दे त. ूवासात ठक ठकाणी
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जनसंघाचे कायकत भेटावयास येत, ते हाह ूचिलत समःयांसंबंधी मागदशन आ ण मतूदशन
मोकळे पणाने ते कर त, अ य

ेऽांत काम करणारां या मनाती संॅम दरू क न संघा या मूलभूत

कायाची व कायप दतीची जाणीव यांना क न दे त. अशी जी ू ो रे ठक ठकाणी ःवयंसेवकां या

बैठक तून झाली, यातील काह वानगीदाखल उ -घृत कर त आहे .

याव न आजह ःवयंसेवकांना व

कायक याना पुंकळ मागदशन हो यासारखे आहे .
ू :

व ाथ पिरषदे चे काम करताना आ ह कोण या गो ीकडे वशेष ल

दले पा हजे?

ौीगु जी : श यतोवर या संःथांना संघाचे ‘िरबु टं ग सटर’ मानावयास पा हजे . व ाथ पिरषदे त काम

करणा या ःवयंसेवकांनी आप या संपकात येणा या व ा याना आ ण इतरांनाह िन ावान ःवयंसेवक
बन व याचा ूय करावा.
ू

: अ या य

ेऽांत काम करताना के हा - के हा संघकायाशी मेळ बसत नाह .अशावेळ काय

करावे?
ौीगु जी : जर आपणाला मूळ कायाचे मह व कळले असेल व ते इतरांना समजावून दे याचा ूय
आपण केला, तर वरोध टाळता येतो व सम वय साधता येतो .We should capture all fields but
we ourselve should not captives.
ू : इतर

ेऽांत काम कर त अस यामुळे पुंकळदा शाखेत जाता येत नाह .

ौीगु जी : अनुप ःथत राह याची पाळ येऊ शकते .पण आप या अिधका यांची अनु ा यावी व मग
उिचत काम करावे .पण कोण याह पिर ःथतीत संघकायाकडे दल
ु

होता कामा नये .ते काय

अ वचल मानून इतर सव काम करावे .मग काम कोणतेह असो .िसनेमाचा कंवा नाटक कंपनीचा
खेळह तो असू शकेल .पण काम करावे ते संघाचेच .अ य

ेऽात काम करताना याचीच चटक लागून

जाते व वाटते क , ितथे तर छान आराम आहे .आ ण मग संघकायापासून दरू राह यासाठ िनिम े
शोधली जातात.
ू

: क येकदा रा ीय समःया िनमाण झा या हणजे शाखेत िनयिमतपणे जाणे कठ ण होऊन

जाते.
ौीगु जी : रा ा या बाबतीत आपण काह सांग याचे मुळ च कारण नाह .ती पाऽता अ ाप तुम यात
नाह .रा ा या बाबतीत बोल याचा अिधकार केवळ यांनाच आहे क , जे दे शभर ॅमण करतात
आ ण रा ीय ू ांवर वचार करतात .मी व माझे सहकार ितथे आहोत .ह मंडळ वचार करतील .

ठक ठकाण या कायक याशी ःवत:हन
ू रा ीय ू ांची उ रे शोध या या भानगड त पडू नये .रा ाची

गो दे श यापी ःव पाची असते .ती आम यावर सोडन
ा .पण जर रा ीय समःयां या बाबतीत
ू
ू मानवयास पा हजे.
कधीह काह आदे श आलाच तर तो डोळे िमटन
ू :

आंदोलन करताना व ाथ पिरषदे ने कोणता वचार करावा?

ौीगु जी : आंदोलन कर यापूव आप याला त व िन
आपण अिधकारांकडे ल

त करावयास पा हजे .अडचण ह आहे क ,

दे तो, कायक याकडे नाह , कलक यात अमेिरकेने चाल वले या शे ड

युिनयन कॉलेजने ूिस द केलेली एक पु ःतका मला भारतीय मजदरू संघा या एका कायक याने

दली . या पुःतकात सव गो ींची चचा आहे , पण कामगार कामा या तासात इमानदार ने काम करे ल
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असे माऽ कोठे ह

हटलेले नाह .आपला आधार तर कत य हाच आहे .आम या परं परे ने आप याला

केवळ एकच अिधकार दला आहे व तो हणे आप या कत याचे पालन कर याचा. व ा यानी
गु जनां वषयी आदर दशवावा यासाठ कोणी कधी चळवळ केली आहे काय?
सावजिनक कायबमांची एक ूकारची नशा चढते. पण असे कायबम चांगले झाले तर
आपली श

वाढली आहे , असे समजू नये. दा

यामुळे

प याने ता पुरता आवेश चढतो, पण श

वाढत

नाह .
१९६६ साली ए ूल म ह यात ौीगु जी लाला हं सराजजी यां याबरोबर ौी. गुलझार लाल नंदा यांना

भेटावयास गेले होते. नंदाजींनी आ ेप घेतला क , गु जी राजक य वषयावर बोलतात. यावर

ौीगु जींनी उ र दले, “आप या रा ीय एका मतेवर आघात करणारा जो कोणता वचार कंवा जे
कोणते काय असेल, यावर टका करणे माझे कत यच आहे .जर शासक य काय रा ीय एका मतेला
बाधक ठरणा या प दतीने चालत असेल, तर मी अवँय यावर ट का कर न.”
अ या य

ेऽांत काम करणा या आप या ःवयंसेवकांचा यवहार कसा असावा आ ण अहं कारा द

अवगुणांपासून यांनी दरू कसे राहावे, यासंबधी ौीगु जी वारं वार बोलत असत. १९५४ मधील गो

आहे . ितथे एका बैठक त बोलताना ौीगु जी हणाले, “अ या य

ेऽांत काम करताना जे हा हार

गळयात पडतात आ ण जयजयकार ऐकावयाला िमळतो, ते हा कायक याची छाती फुगून येते . याला

वाटते, “म लीडर बन गया” मनाला मोह पाडणा या अहं काराचे हे ूाथिमक ःव प असते .संघाचे
हणणे आहे क , आपआप या

ेऽांत अवँय नेत ृ व संपादन करा, पण थोर साधुसंतांपुढे अवँय

नतमःतक झाले पा हजे याचे ःमरण ठे वा .हाच आप या वैय

क आ ण सामा जक जीवनाचा आदश

आहे .सावजिनक जीवनात नाव कमवा पण संघा या पिरवारात एक वनॆ ःवयंसेवक या ना याने
सदै व िशःती या मयादे त राहा .आपला यवहार संत आ ण महा मे यां या संबंधात अनुशासनह न

रा हला, तर यामुळे आपण रा स बनू, कंस आ ण जरासंध याच कारणामुळे रा स ूवृ ीचे बनले .
िनरोगी समाजजीवनाचा ःवीकार यांनी केला नाह .िनरोगी समाजजीवनात ू येकाने िशःत पाळली

पा हजे . हणजे आप या कत याचे ःमरण ठे वून यो य ूकारे वागले पा हजे .यासाठ संघशाखेत सव
ःवयंसेवकां या खां ाला खांदा लावून उभे राहणे आ ण आपली दै नं दन ूाथना करणे आवँयक आहे .”
१९५४ म ये वदभात अकोला येथे बोलताना राजक य

ेऽात पाऊल कसे घसरत जाते याचे ववेचन

करताना ौीगु जी हणाज. “आजकाल लोकां या डो यात िनवडणूक चे व स ाःपधचे राजकारण
िशरले आहे .या राजकारणा या ूभावामुळे माणूस हा माणूस न राहता एक राजक य पशू (political

animal) बनू लागला आहे .राजकारणाचा आजचा अथ झाला आहे सतत तडजोड आ ण जुळवून घेणे .
अशा ःथतीत येयिन जीवन जगणे राजक य कायक याला अश य वाटू लागते .ौ दे य

महा माजींनी हटले होते क जर गोह या चालू रा हली तर अशा ःवातं याची इ छा मला नाह .
एवढया िन:सं द ध श दांत गाईसंबधी आपली ौ दा यांनी य

केली होती .पण राजकारण

करताना पं .जवाहरलालजींनी हटले होते क तो मुसलमानांचा सुूित ी ह क आहे .(Well
established right)

यामुळे काय ाने गोह या थांब वता येणार नाह .मते िमळ व यासाठ

अिधकािधक लोकांना अनुकूल क न घे या या धोरणाला ूाधा य िमळते आ ण आपली ौ दा व येय
यांना गौण ःथान ूा होते .मतासाठ ौ दाःपद गो ींची अवहे लनाह राजक य खेळात लोक सहन
करतात . हणूनच आप या थोर पुढा यांनी ‘वारांगनेव नृपनीितरनेक पा’ असे हटले आहे .
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राजक य

ेऽात काम करणा या ःवयंसेवकां या ू ांना ौीगु जींनी मोठ िन:सं द ध आ ण संघाची

ी ःप करणार उ रे वेळोवेळ द याचे दसते. “ यांना राजक य
ेऽात इमानदार ने काम करावे .ःवयंसेवकाची

शकतो.” एवढे सांिगत यावर ‘ःवयंसेवकाची

ेऽाची आवड आहे यांनी या

ी घेऊन आपण कोण याह

ेऽात काम क

ी हणजे काय’ याचा मूलभूत वचार यांनी

सांिगतला .ते हणाले, ‘आपले संघकाय या वचराने सु झाले नाह क लोकांना आ ह जे करावेसे
वाटते तेच आ ह करावे .उलट, समाजजीवनात या उणीवा आहे .आप या ःवत : या जीवनातून
िनभय हं द ू जीवनाचा आ वंकार कर त लोकांतह ते आदश संबांत कर यासाठ संघ िनमाण झाला
आहे .संघ लोकां या इ छे नुसार चालणे

यापे ा लोकांचे जीवन संघ वचारांनी ूभा वत करणे व

यात पिरवतन घडवून आणणे हे आपले काय आहे .हे च खरे वधायक काय होय .या ूकार या

कामास वेळ अिधक लागतो .अगद ःवभा वक आहे .माणसा या जीवनात यो य पिरवतन घडवून
आण यासाठ वेळ तर लागणारच .जर काम लवकर हावे अशी आपली इ छा असेल तर कायक याची
सं या अिधक हवी आ ण ू येक कायकता अिधक वेळ काम करणारा असावा.”
ॅ ाचाराचा ू मोठा ज टल झाला आहे .
आमहपूवक सांगत.

यांचे सुिन

बळ केवळ सुसंघ टत, शु द रा भ
पूव

यावर संघकाय हाच तोडगा आहे . असे ौीगु जी

त मागदशन असे : “स ाधा यांतील ॅ ता रोख याचे िनणायक
ने ओतूोत लोकश

तच असू शकते .तीच िनयामक असते .

याला धम हणत याचेचे ूकट प हणजे संघ .आ हाला स ािभलाषा नाह . संपूण

रा जीवन सुखी, समृ द कर याची आमची इ छा आहे .राजक य ःपधत एक गट बनवून भांडणे
कर त बस यासाठ आमचे काय नाह .िनमह - अनुमह म ूबल लोकश

ची िनिमती हे आपले काम

आहे .”
व ाथ आ ण िश ण हा वषय तर ौीगु जीं या फार ज हाळयाचा होता. एकदा व ा यातील
बेिशःती या समःयेचा अ यास करणा या एका उ चःतर य सिमतीतफ एक ू ावली यां याकडे
पाठ व यात आली होती. ितला लेखी उ र ौीगुरुजींनी अितशय आःथापूवक पाठ वले. या िनिम ाने
शै

णक पुनरचने या ू ावर ल यांची मूलमाह भूिमका ःप होऊन गेली. व ा या या संघटनांनी

महा व ालयीन ःतरावर वशेष काम करावे आ ण राजक य प
या मु

व राजकार यांचा हःत ेप यांपासून

असा यात, असा सुःप अिभूाय ौीगु जीं या उ रात य

झाला आहे .

ौी. छगला हे कि य िश णमंऽी असताना एकदा मुंबईत यांची व ौीगु जींची भेट झाली होती.
यावेळ शै

णक सुधारणेची दशा कोणती असावी, यासंबंधी उभयतांत चचा झाली. छगला हे

िश ण घेऊन शाळा - कॉलेजातून बाहे र पडणा या त णां वषयी अ यंत समाधानी होते.

यांना

ौीगु जींनी सांिगतले क , आप या दे शाचा खरा इितहास िश ण संःथांतन
ू िशकवला जात नाह . हे
आदशह नतेचे, केवळ पोटाथ आ ण ःवाथ ूवृ ीचे मूळ कारण आहे . मातृभूमी वषयी गौरवाची
भावना इितहासा या यो य अ यापनाने िनमाण होऊ शकेल आ ण पुन

गौरवशाली बन यासाठ

यागपूवक पिरौम कर याची आकां ा त णांत िनमाण करता येईल, पण या शासनाचे मंऽी तु ह
आहात ते शासन अशा ूकारे स य इितहास िशक व याला अनुकूलता दश वणार नाह , असेह
वेळ

याच

यांनी बजावून ठे वले. रा ीय िशःत योजनेचे सूऽधार ौी. जग नाथराव भोसले यां याशी

ौीगु जींची याच ःव पाची चचा झाली होती. आप याजवळ साधने आहे त, पैसा आहे , सरकार
पाठबळ आहे , तर ह जीव ओतून सात याने काम करणार माणसे का िमळत नाह त. जसा
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जग नाथरावांना ू

पडला होता. संघाजवळ साधने अपुर आ ण ‘सॅ शन’ कोणतेह नाह , उलट

स ाधा यांचा वरोध माऽ आह .असे असताना ःवाथ यागपूवक तपानुतपे काम करणा या
कायक याचे मोहोळ तो कसा जमवू शकतो, याचा उलगडा यांनी ौीगु जींना वचारला होता .
यांनाह ौीगु जींनी सांिगतले होते क मातृभूमीवर ल वशु द भ

ची भावना जाग व या वना स -

गुण अंगी बाण व याची आ ण यागाची ूेरणा त णांत िनमाण करता येणार नाह .
या दोन जबाबदार पु षांनी ौीगु जींना केले या ू छा व ौीगु जींनी यांना दलेली उ रे यांच केवळ
उदाहरणादाखल उ लेख केला आहे . ौीगु जीं या दे श यापी ूवासाम ये अनेक िश णसंःथांत
जा याचे आ ण िश कांशी, िश णािधका यांशी, पऽकारांशी व इतरह ज ासूंशी बोल याचे अनेक
ूसंग यां यावर आले.

यातून हे ःप

दसते क भारतात ूचिलत असले या िश णप दती वषयी

व एकूणच िश ण वषयक शासक य धोरणासंबंधी ते अ यंत असमाधानी होते. िनरिनराळया ठकाणी
यांनी केले या िश ण वषयक मतूदशनांत साम यत: पुढ ल मु े ूामु याने असत :
१)

स या द या जाणा या िश णात आधुिनक पा ा य िश णूणालीतील चांगले अंश नाह त

कंवा ूाचीन भारतीय प दतीतील भावा मक आशय (positive content) दे खील नाह .आप याला

एक गौरवशाली ूाचीन इितहास आहे .आ ण जीवना या व वध

ेऽांत आपण उ कृ ता ूा क न

घेतलेली होती, हे दे खील त ण व ा याला ठाऊक नसते . व ा यासमोर काह ह सकारा मक कंव
भावा मक येय ठे वले न गे यामुळे तो वेळ घाल व यासाठ ह न ःव पांचे काह तर वाचत राहतो,
याचे आ य वाटू नये.
२)

अगद ूाथिमक ःतरापासूनच व ा यावर यो य आकां ा आ ण

कोन यांचा संःकार

घड वला पा हजे. आप या अ यंत थोर रा पु षांची जीवने आ ण ऐितहािसक ूसंग यांचे िचऽण
करणारे वशाल ूाचीन आ ण आधुिनक सा ह य - भांडार आप याला उपल ध आहे .

याचा

िश कांनी अशा संःकारांसाठ उपयोग केला पा हजे. ऋषी आ ण योगी यां या महान परं परे त
ज म याचा अिभमान मुलां या िच ात ज वला पा हजे. “आपण हं द ू हणून जगले पा हजे, हं द ू

दसले पा हजे आ ण जगाने हं द ू हणून आप याला ओळखावे असा ूय केला पा हजे .जे हा आपण

आप या परं परे चा गौरव मानू ते हाच जगा या

ीनेह आपण गौरवाचा वषय ठ .आपण कुणाची

‘काबन कॉपी’ बनावे ह जगाचीह आप यापासून अपे ा नाह . यांची मुळेच उखडन
ू टाकली गेली

आहे त, अशा समाजाला भ वत य नसते.”
३)

रा भ

या भ कम आधारा वना मानवता आ ण आंतररा ीयता यांची भाषा बोलणे हणजे

दोह नाह मुकणे होय. आप या रा ीय त व ानाचा आ ण वा मयाचा वचार केला तर दसेल क
यांनी मानवतेचे परमो च क याण ःवत:हन
ू समवून घेतले आहे .

हणून व ा याना रा ीय वाचे

पाठ दे णे हणजे मानवी मू ये स ढ बन वणेच होय.
४)

‘कमवा आ ण िशका’ (Earn while you learn) असा ूचार केला जातो .पण भारतीय वचार

अगद उलट आहे .आ ह

हणतो ‘कमावत असतानाह िशका.’ (Learn even while you earn)

माणूस जीवनभर व ाथ असतो, ह आमची संक पना आहे .जीवन येयाशी िनग डत अशी ह गो
आहे .पिर ःथतीचा द ु वलास असा आहे क पा ा य जगत हळू हळू िनखळ जडवादापासून

अ या म वचाराकडे वळत असनाता उ च व ौे जीवनापासून आपण माऽ केवळ जडवाद जीवना या
दशेने घसरत आहोत.
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५)

उपासना संूदाय कोणताह असो, व ा याना शम - दमा द ष संप ीचे व यम-िनयमांचे

िश ण दे यावर भर असला पा हजे. तसेच िच एकाम कर यासाठ योगाचेह कमी अिधक िश ण
आवँयक आहे . स या या िश णूणालीत काह मा हती आ ण भाकर कमाव याचे िश ण एवढे च
केवळ दले जाते.
६)

संःकृ त भाषे या िश णाची दा ण उपे ा हे स या या िश णूणालीचे एक मोठे युन आहे .

रा ीय एका मते या िनिमतीत संःकृ त भाषेचे जे योगदान आहे , याची नीटशी जाणच कुठे दसत

नाह . एकूणच ःवक य भाषां वषयी ूेमाचा अभाव आ ण यांचा वकास घडवून आण या या उ कट
इ छे चा अभाव सरकार धोरणात दसतो. संःकृ त ह मृत भाषा नसून जवंत भाषा आहे , हे स य
यानात घेतले पा हजे.
७)

हं द ू िश णप दती माणसा या ठायी असले या व वध गुणव ेचे आ वंकरण घडवून

आण यातच समाधान मानीत नाह , ती आणखी पुढे जाते. जीवन हे वासना आ ण वकार यांचे केवळ
एक गाठोडे नाह , तर आप यात जे एक िशवत व आहे , या त वाचे
िश णप दतीचे मूलभूत उ द मानलेले आहे .

ान व याचे ूकट करण हे हं द ू

िश ण आ ण संःकार या बाबतीत ौीगु जींना दोन गो ी मोठया अिन आ ण िचंताजनक वाटत

असत. प हली गो

हणजे घरातील पालकांचे वागणे आ ण दसर
गो
ु

शाळांतून हं द ू बालकां या मनावर हं द ू परं परे तील ौे

वभूती कंवा दे वदे वता यां यासंबंधी

ज व यात येणार ितरःकाराची भावना. एका चांग या सुिश

ःवयंपाकघरात ता

हणजे भःती िमशन यां या

त घरातील त ण गृ हणी

ा मुलाला जोज वताना अगद अभि गाणे गात अस याचे यांनी ऐकले होते. ह

घटना सांगून ते पृ छा कर त, “मुले आप या माता प यांचा असा अिश

यवहार जर पाहत असतील

व ःवाभा वकपणेच यांचे अनुकरण कर त असतील, तर नवी पढ का नाह आप या
जीवनादशापासून ॅ होणार?”
भःती िश णसंःथां या वकृ त िशकणुक चा दंपिर
णाम मुलां या मनावर कशा ूकारे होतो, याचे
ु

एक उदाहरण ौीगु जी दे त असते. आठ नऊ वषाचा एक मुलगा होता. तो सुट त घर आला होता.

ज मा मीचा उपवास कर यास या या आईव डलांनी याला सांिगतले ते हा तो हणाला, “अशा
यिभचार माणसाचा ज म दन तु ह का पाळता? आपण येशू भःताचा ज म दवस का साजरा क
नये?” आठ नऊ वषाचा एक मुलगा आप या व डलांना असे ू

वचार ल याची आपण क पना तर

क शकतो काय? यावर हं द ू साधुसंतांनी सुसंःकार ूदान करणा या िश णसंःथा सु करणे हा एक
उपाय आहे .पण सरकार धोरणामुळे या ूय ांना या मयादा पडतात, यामुळे ौीगु जींना खेद

हायचा, एकदा ते हणाले, “उ र ूदे शात आ ण अ यऽह अशा िश णसंःथा काम कर त आहे त, पण
यांना केवळ ऐ हक िश ण (secular) दे यास भाग पाड यात येत आहे . व ा यात ऐ हकतेचेच
वातावरण पु कर यासाठ च उ ेजन दले जात आहे .आप या धािमक संःथा पुंकळ आहे त .पण
यांचा

कोन भलताच उदार आहे .आ हाला वाटते क , रा भ

िश णाची प हली आवँयकता आहे .

ने ूेिरत होऊन काम करणे ह

ीकोनात वशालता नंतर येऊ शकेल .िशवाय, अगद िनवडक

माणसेच अशा संःथा चाल व यास उपयोगी ठ शकतील .अ यथा, थोडे अिधक पैस अ यऽ
िमळ या या लोभाने माणसे संःथा सोडन
ू जातील .सेवाभावी संःथा चाल व यास उ कट रा भ

ने
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ूेिरत झालेली माणसेच पा हजेत .पैसा उपल ध झाला तर खर िचंता कायकत िमळ यासंबधीचीच
असते.”
ौीगु जीं या

ानाचा आ ण िचंतनाचा लाभ सवानाच िमळत असे, ौीगु जीपुढ ल ू य

काय माऽ

संघाचेच होते. एकदा रा जीवना या अंगापांगात जी कामे चालतात यां याशी संघाचा संबंध य
करताना यांनी ौीम गव ते या ९ या अ यायातील दोन

ोक सांिगतले होते. ते

ोक असे :

मया ततिमदं सव जगद य मूितना ।
म ःथािन सवभूतािन न चाहं तेंवव ःथत: ॥४॥
न च म ःथािन भूतािन पँय मे योगमै रम।्
भूतभृ न च भूतःथो ममा मा भूतभावन:॥५॥
याचबरोबर
सव ियगुणाभासं, सव िय वव जतम।्
अस ं सवभु चैव िनगुणं गुणभो ृ च ॥
हा गीते या तेरा या अ ययातील १४ व

ोकह ते उ -घृत कर त. संघाचे हे ‘योगै य’ यांना आकलन

होत नाह ते असमंजसपणाने संघावर हे वारोप कर त सुटतात .वःतु ःथती अशी आहे क , जीवना या
अ या य

ेऽांवर राजकारणाचे ‘डॉिमनेशन’ असू नये, तर ‘धमा’ शी हणजे समाजधारणे या आ ण

मानवी संबंधां या शा त िनयमांशी राजकारणासह ू येक

ेऽ सुसंवाद असावे, असा ौीगु जींचा

आमह होता .संघाचा ःवयंसेवक कोठे ह काम करो, रा धमा या जागृतीचे ‘िमशन’ याने वस नये,
एवढ च यांची अपे ा होती .हे ‘िमशन’ पूण कर यासाठ जी य

गत गुणव ा आवँयक असते, ती

संपादन कर यात कुचराई करणे कामाला बाधक ठरते, ह गो ःवयंसेवकां या मनावर ते बंबवीत .
कोण याह संघबा

ेऽात ते गुंतून पडत नसत.

परं तु संघाचे िन य काय कर त असतानाह रा ीय महापु षांचे ःमरण क न दे णारे ूसंग व हं द ु वाचा
अिभमान जाग वणार कामे यांत ौीगु जी उ साहाने भाग घेत. आ या मक स -गुणां या

आधारावरच भारताचे पुन

थान करता येईल, अशी यांची ौ दा अस यामुळे आ ण ःवत:ला या

वषयाची मनापासून आवड अस यामुळे ववेकानंद ज मशता द , ववेकानंद िशला ःमारक
सिमतीची ःथापना, अर वंद ज मशता द इ याद कायात आपले दािय व यांनी पार पाडले. ःवामी
ववेकानंद आ ण यांचे स -गु ौी रामकृ ंण परमहं स यां यासंबंधी तर वल ण आ मीयता यांना
होती. ःवत: ववेकानंदांचे गु बंधू ौी ःवामी अखंडानंद यां याकडन
ू द

ा िमळा यामुळे आ ण

रामकृ ंण आौमाशी द घकाल िनकटचा संबध आ यामुळे हं द ू या आ या मक पुन

थानाचे हे काय

पुढे ने याची अतोनात तळमळ यांना होती. १९६३ मधील ववेकानंद ज मशता द या काळात
ःवामी ववेकानंद यांचे जीवन आ ण काय यांवर ूचिलत पिर ःथती या संदभात ूकाश टाकणार
अनेक भाषणे यांनी केली. क याकुमार नजीक या या खडकावर ववेकानंदांना यां या
जीवनकायाचा सा ा कार झाला, ितथे यांचे भ य ःमारक उभार या या योजनेला चालना
ौीगु जींनीच दली. ौी. एकनाथजींवर ती जबाबदार
पूणतेला जाईपयत यांचे यावर बार क ल

होते.

यांनी सोप वली. सवा या सहकायाने हे काम

यां या संघातील बौ दक वगातह रामकृ ंण -
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ववेकानंदां या जीवनातील अनेक उ -बोधक ूसंग ते सहजपणे सांगून जात. कोठे ह गेले तर
साधुसंत आ ण संूदायूमुख, महं त आ ण मठाधीश इ याद ंना ते भेटत. हं द ू समाजा या

पिर ःथतीबाबत यां याशी चचा कर त आ ण सगळयांनी अहं कार टाकून एकऽ ये याची व युगानुकूल

धमजागृती कर याची आवँयकता पटवून दे त. कामकोट चे शंकराचाय हणजे आ या मक
ेऽातील फार थोर वभूती.

यांचा ौीगु जींवर अ यंत लोभ. इतका क , ौीगु जींचे माता पता

दशनाथ गेले असता एकांत व मौन भंग क न यांनी जातीने यांची वचारपूस केली. पेजावर मठाचे
ौी व े र तीथ हे तर ौीगु जीं या ूेरणेने ू य
हं दतील
जागृतीला चालना दे णार एक उपकारक श
ू

काय ेऽात उतरले. आज पेजावर मठाधीश हणजे
आहे .

यांची आ ण ौीगु जींची प हली भेट

१९५३ साली झाली होती.
धािमक

ेऽातील ौीगु जीं या हालचाली व सव पंथ आ ण संूदाय यांना एकऽ आणून धमजागृती

घडवून आण या या कायाची यांना जाणवलेली िनकड यांतून एक क पना यांनी ःफुरली. ती

यवहारात समूत कर यासाठ संघाचे एक ये ूचारक ौी. िश. शं. तथा दादासाहे ब आपटे यां या
सा ाने यांनी ूय सु केले. या ूय ांची पिरणती हणून १९६४ साली ज मा मी या मुहू तावर
व

हं द ू पिरषदे ची िनिमती कर याचे ठरले. मुंबईला पवई येथे ःवामी िच मयानंद यां या साद पनी

आौमात ूाथिमक बैठक होऊन पिरषदे या अःथायी सिमतीची घोषणा कर यात आली. शीखपंथीय

नेते मा. तारािसंग व वदभातील लोक ूय संतपु ष तुकडोजी महाराज हे या बैठक ला उप ःथत होते.
ौी. दादासाहे ब आपटे यांची या कायासाठ योजना करताना, ौीगु जीनी यांना काय सूचना द या हे

मु ाम पाह यासारखे आहे , ते हणाले, “दे श वदे शात सवऽ अनेक हं द ू कुटंु बे राहत असतात .जगातील

या सव हं दसाठ
सांसकृ ितक अिध ान हणून एखा ा संःथेची भारतात ःथापना होणे अ यंत
ू

आवँयक आहे .भारतातील ूमुख, ूित त, धम - संःकृ तीवर ौ दा असले या स पु षांची आपण
भेट या . यां याशी वचार विनमय करा . यांना या आप या नवीन संक पत कायासाठ अनुकूल
बनवा .कोणाकोणाला भेटायचे याची नावे काढा .नावे ठरली हणजे मला भेटा .काह लोकांची नावे
मीह अवँय सुचवीन.
ौी. व. घ. दे शपांडे यां याशी बोलणे करा. व ातील हं दसाठ
आवँयक असलेले हे काय
ू
राजकारणापासून पूणत : अिल असले पा हजे आ ण हदसभा
कंवा अ य कोणताह प
ू

यां य

यासपीठाचा हे संक पत काय करताना, कोण याह पिर ःथतीत, वापर करता कामा नये. या दोन

अट ौी. दे शपांडे यांना मा य असतील तरच यांचा आप या कामाला उपयोग होऊ शकेल.” अथात
दादासाहे बांना हे सहकाय संपादन करता आले नाह .कारण सांद पानी आौमातील बैठक ठर याचे
ठाऊक असूनह ौी . व .घ .दे शपांडे यांनी ‘ व

हं द ू धम संमेलन’ या नावाने ःवतंऽपणे काम सु केले .

यासाठ हं द ू महासभे या ‘लेटर हे स’ वर पऽ यवहारह होऊ लगला .अथात सांद पनी आौमातील

बैठक साठ ौी . व.घ .दे शपांडे यांना िनमं ऽत कर यात आले नाह .

दनांक २९ ऑगःट रोजी झाले या या बैठक त न या संःथे या संदभात तपशीलवार वचार झाला.

संःथेचे नाव काय असावे हा अथातच प हला ू . ‘ व ’ श दाब ल मतभेद न हताच .पण ‘सनातन’,
‘आय’, ‘धम’, ‘ हं द’ू , ‘संमेलन’, ‘पिरषद’ इ याद श द संःथे या नावात असावे कंवा नसावे यासंबंधी
माऽ मतिभ नता य

झाली .याबाबतीत ौ दे य ौी तुकडोजी महाराज यांनी ूकट केलेला वचार

सवाना मा य झाला . यांनी हटले क , “भारतात आपण सनातन, हं द,ू आय इ याद नावांव न
१४०

आपसात भांडतो .पण परदे शात तर आपण सारे हं द ू हणूनच ओळखले जातो . हणून ‘ व

ह द’ू हा

श दूयोगच माहय आहे .” ौी संत तुकडोजी महाराज यां या या अिभूायाशी सवच जण सहमत झाले.
िनरिनराळया मतूदशनाचे ौवण ौीगु जीं ल पूवक कर त होते. शेवट स मा य िनमं ऽतांना

उ े शन
ू ते हणाले, “जर संःथे या नावात ‘धम’ या श दाचा अंतभाव आपण केला तर धमाशी संबंधीत
वषयांवर ल वचार आ ण यांची अंमलबजावणी एवढ च आप या कायाची मयादा ठरे ल .आप याला

तर धम, अथ, काम आ ण मो

या चारह पु षाथाचा यापक वचार आ ण त -नुसार कायवाह

अिभूेत आहे . हं द ू समाजजीवनाची सार अंगोपांगे सु ढ क न यांना हं द ू जीवना या आदशानी

ूेिरत कर याची आपली इ छा आहे . हणून या आप या संक पत काया या नावात ‘धम’ हा श द

असू नये .तसेच ‘संमेलन’ या श दाने ःथायी कायाचा बोध होत नाह . हणून ‘पिरषद’ श दच मला
यो य वाटतो.
ौीगु जीं या या वचारांना सवानीच आनंदाने मा यता दली.
संक पत संःथेचे नामकरण िन

यामुळे ‘ व

हं द ू पिरषद’ असे

त झाले .जागितक ःव पाचे आ ण सव हं दंन
ू ा आधारभूत ठरणारे

हे काय सु करताना ू येक लहानमोठया बाबीकडे ौीगु जींचे केवढे बारकाईने ल

होते आ ण

आप या अंत : करणातील भाव इतर सहका यांपयत पोचवून सवना एकाच वचाराने ूेिरत कर याची
यांची

मता केवढ जबरदःत होती, याचे ू यंतर थोरथोर महानुभवां या या बैठक व न येऊन गेले.

पिरषदे ची विधवत ् ःथापना १९६६ साली कुंभमेळया या ूसंगी एक जागितक हं द ू संमेलन तीथराज

ूयाग येथे भरवून करावी, असा सवसंमतीने िनणय झाला. हं द ू या आधुिनक इितहासात या घटनेचे

मह व अन यसाधारण आहे . कारण नाना मते, नाना संूदाय, नाना जाती - उपजाती, जगातील नाना
दे श यांत वखुरले या आ ण अिभसरणशु य बनले या हं द ू समाजात एक समानतेचे यासपीठ व

हं द ू पिरषदे या पाने उपल ध झाले. कोण याह दे शा या, पंथा या, जाती या ूातां या हं दंस
ू ाठ

खुले असे हे समावेशक यासपीठ ूयागला उभे झाले. दनांक २२, २३ व २४ जानेवार १९६६ रोजी

भरलेले सगळया जगातील हं दंच
ू े हे संमेलन अपूव उ साहाने व हं द ू एका मतेची अनुभूती आणून दे ऊन

पार पडले. या पिरषदे पूव ौी. दादासाहे ब आपटे यांनी सवऽ ूवास केला होता. ठक ठकाणाचे धमगु ,
मठाधीश, महं त, धािमक आ ण सामा जक

ेऽांतील कायकत इ याद ं या भेट घेऊन पिरषदे ची

क पना समजावून सांिगतली होती. पिरषद यशःवी हावी यासाठ ःवत: ौीगु जीदे खील ूवासात
िनरिनराळया लोकांना भेटत होते. व

घेतले नाह .

हं द ू पिरषदे या मूळ क पनेचे ौेय माऽ ौीगु जींनी ःवत:कडे

यांनी सांिगतले क , जगातील समःत हं दं ू या ूितिनधींची एक पिरषद बोलाव याची

क पना मुळात हं द ू महासभे या एका ने याने पुढे मांडली होती. यावर ौीगु जींचा अिभूाय असा
पडला क , असे संमेलन कोण याह राजक य प ातफ आयो जत कर यात येऊ नये. दै नं दन

राजकारणापासून अिल असले या आप या हं द ू समाजातील ूमुख पु षांनी एक सिमती तयार

क न ते भरवावे. याच योजनेला मूत ःव प नंतर आले. परं तू यांनी ह क पना सुच वली यांची

अपे ाह नसेल, एवढ ौीगु जीं या ूितभेची झेप पुढे गेली. अशा पिरषदे या िनिम ाने िनमाण
होणा या यासपीठाचे ःव प ता पुरते राहू नये. एक पिरषद भरवून ध यता मान यात येऊ नये, असे
यांनी मनोमन ठर वले. सात याने करावया या कायाचे ूा पच जणू यांनी िन

त केले व या

दशेने ते झडझडन
ू कामाला लागले.
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व

हं द ू पिरषदे चे हे यासपीठ मोठे भा यवान हटले पा हजे. कारण अनेक ूकारची कामे संघा या

आ ण ौीगु जीं या ूेरणेने दे शात उभी झाली पण कायाची ूेरणाश
ौीगु जी सदे ह वावरले असतील तर ते या व

आ ण चैत यमूत या ना याने

हं द ू पिरषदे या यासपीठावरच! आ ण ते दे खल एक

नेता व उपदे शक हणून न हे तर वनॆ कायकता या ना याने .सांद पनी आौमातील बैठक त
सगळयां या सोयी-गैरसोयीकडे यांनी जातीने ल

पुर वले .अितशय आदराने व मोठे पणा दे ऊन

िनमं ऽतांना वाग वले .ूयागला समारोपा या भाषणात ूारं भीच यांनी ःवत :संबधी जे उ -गार
काढले, यामुळे दे श - वदे शांतील सहॐावधी ौोते ग -गद होऊन गेले .ौीगु जी हणाले, “वासत वक
मी येथे येऊन काह बोल याचे ूयोजन न हते .पण सुमारे दोन म ह यांपूव ौीमत ् ारकापीठाधी र

जग -गु ौी शंकराचाय महाराजांनी मी येथे येऊन बोलले पा हजे, अशी आ ा दली . याच वेळ
यांची

मा मागून मी हटले होते क , येथे मंडपात झाडलोट करणे हे च माझे खरे काम .मी तेच

काम कर त राह न .कारण मी एक ःवयंसेवक आहे .याहन
ू काह करणे ह धृ ता होईल .परं तु

ौीशंकराचाय महाराजां या आ ेचे पालन कर याखेर ज ग यंतर नस यामुळे मी आपणा सव
स जनां या सेवेसाठ येथे उभा रा हलो आहे .” या उ -गारांनी कोणाला पांडवां या राजसूय य ात

पऽावळ काढणा या आ ण भारतीय यु दात अजुना या घोडयांना खरारा करणा या ‘माधवा’ ची

आठवण झाली असेल, तर यात नवल कोणते? या पिरषदे या सा या यवःथेवर तर ौीगु जींचे ल

होतेच, पण एकाच यासपीठावर या जग -गु ं ना, धमाचायाना, संतांना आ ण महं तांना ूय पूवक
आणले, यां यात सामंजःय राखून कोणीह नाराज होणार नाह याची अतोनात द ता बाळगताना ते
दसत होते .एखा ा ू ावर कंवा ठरावावर थोडासाह मतभेद उ प न झा यास ौीगु जी अ यंत
वनयपूवक सम वय िनमाण कर त .धमपीठां या मूध य आचाया या उपदे शावर यथोिचत भांय
क न िभ न मतांतील समानतेचे अंत:ःथ सूऽ उलगडन
ू दाखवीत .ौीगु जीं या या द तेमुळे,
आजवीपणामुळे, पिरषदे ला एक वधायक दशा लाभली .युगानुकूल धम वचारांवर एकमताने

मा तेचा िश का मारला गेला, हे सव व दत आहे .अ य कोणी पु ष हे अवघड काम क शकला असता
क नाह , याची शंकाच आहे .जगभर वखुरले या, आ म वःमृत आ ण िनंूभ जीवन जगत
असले या, हं द ू धमाचे ज मःथान असले या भारताकडन
ू आधार आ ण मागदशन यांना द घकाळ

वंिचत होऊन गेले या परदे शीय तसेच ह नगंडाने मासले या भारतवासी हं दत
ू एक तेजःवी पिरवतन

घडवून आ णयाची उ कट तळमळ जर ौीगु जीं या ठायी नसती व या ई र कायात आपले ‘मी’ पण

जर यांनी िन:शेष वलीन क न टाकले नसते, तर हे ूयागचे संमेलन एवढे अपूव यश संपादन करतेच
ना .‘ौीगु जी - समम दशन’ मंथा या ५ या खंडाला िल हले या ूःतावनेत इं दरचे
ू कै .पं .

रामनारायणजी शा ी यांनी ौीगु जीं या या भूिमकेचे मोठे यथाथ िचऽण केले आहे .
व

हं द ू पिरषदे ची ःथापना ह एक युगकार घटना आहे . पिरषद हणजे एक ूकारे संघा या

अवतारकायाचे पिरणामकारक आ ण व
या कोणाला हं द ू पुन

असेल, या यसाठ वै

यापी ूःतुतीकरण (ूोजे शन) होय, असे हणता येईल.

थानासाठ भारतात वा भारताबाहे र कोणतेह छोटे मोठे काम करावयाचे

क हं द ू परं परे चे सूऽ महण क न काम कर यास अमयाद वाव पिरषदे ने

उपल ध क न दला. संघा याच प दतीने पिरषदे चे काम चालले पा हजे, असा आमह न हता.

पिरषदे ने कोणते काम हाती यावे, यासंबंधी काह मागदशन ौीगु जीं या ूयाग येथील भाषणात
आहे . सूऽ पाने याचे सार पुढ लूमाणे सांगता येईल :
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१)

ूद घ गुलामी, आ म व ासशू यता, परानुकरण आ ण ह नगंड यामुळे ‘न ह द ु : न यवन:’

अशी संःकारशू य अवःथा ूा झाले या आप या समाजाला हळू हळू धमा या, आप या
त व ाना या आ ण आचरण - परं परे या ौे

करावा .ूारं भ हणून अगद

वचा बोध घडवून पु हा धमा या ूित ापनेचा ूय

युनतम असे संःकार ूदान कर याची यवःथा हावी .आप या

व ानांनी यांचे ःव प ठरवावे.
२)

परदे शातील हं द ू बांधवांत हं द ू राह याची उ कट इ छा आहे , पण, ‘ ान, संःकार’ इ याद

मागानी या भावनेची जोपासना होत नाह .संःकार नस याने ोा य वाची अवःथा यांना आली आहे .
या परदे शःथ बांधवांसाठ आप याला संःकार - जागृतीची व
३)

ानदानाची यवःथा करावी लागेल.

आप या या मूळ भूमीत दे खील आपण हं द ू हणून घे यास कचरतो.

युनगंडाने आपण

मासले गेलो आहोत. मी हं द ू आहे , या भारता या पु यपरं परांचे संर ण, संवधन आ ण सव ूकारे
याचा ूसार करणे हे माझे परमप वऽ कत य आहे आ ण ते कर यासाठ मी अमेसर होईन, असे

बोल या - वाग याचे धैय सवऽ िनमाण झाले पा हजे. िनरिनराळया दे शांत राहणा या आप या हं द ू

बांधवांना आधार वाटे ल व मान ताठ ठे वून ते उभे राहू शकतील, असे जीवन ूथम मायदे शाम ये
आकारास आणले पा हजे. या

ीने गोह याबंद हे आवँयक पाऊल ठरते. तसेच आपण सवानी हा

आधार िनमाण कर याचे प हले पाऊल हणून ःवािभमानपूवक हणावे क आ ह सव लोक हं द ू
आहोत आ ण हं द ू या ना याने संपूण जगात आ ह वाव .
४)

कोण याह संूदायाला आपला वरोध नाह .

हणजे एवढे च क , जे काय करावयाचे ते

ूामा णकपणे, चिर यसंप न बनून आ ण मानवतेवर ूेम ठे वून करा. संूदाया या नावावर
ःवाथपुत या मागे लागू नका. यिभचार आ ण वनाश क नका, हाच आपला आमह आहे . हं द ू धम
सवसंमाहक आहे .

५)

सनातन धम हणजे आपला महान, िचरं जीवी िस दांतमय आचारधम, आप या परं परे त

िनमाण झालेले बौ द, जैन, शीख आद सव पंथ यां या क ेत येतात, जैन संूदाया या एका ये
मुनींनी िन:सं द ध अिभूाय य

केला क , ‘जो ःवत:ला हं द ू हण वणार नाह तो मग जैन कसा

राह ल?’ खरे च आहे .आपले सव संूदाय एकाच परं परे तून िनमाण झालेले आहे त .या संूदायांत सव
ूकारचे सामंजःय ूःथा पत क न आप या समम समाजाचे वैभव संपादन करणे हे आपले कत य
आहे .
६)

िगिरकंदरात राहणारे आपले बांधव जे आज द:ु खी आहे त, ते आम याच दोषामुळे द:ु खी आहे त.

ःवत:ला समजदार हण वणा या हं द ू समाजातील उ च समज या जाणा या वगामुळेच अपे
रा हलेला आपला हा जो व य समाज आहे , ते आपलेच एक अिभ न अंग आहे .

त

या यावर इत या

वषापासून जो अ याय झाला, याचे पिरमाजन कर यासाठ जे जे आवँयक असेल ते ते कर याची
आपली िस दता पा हजे.
व

हं द ू पिरषदे या यशःवी अिधवेशना या समारोपादाखल ौीगु जींनी जी भावना य

केली, ती

यां याच श दांत दे णे यो य. ौीगु जी हणाले, “अड च दवसांचा हा ूसंग सुवणा रांनी िलहन
ू

ठे व यासारखा आहे असे मी मानतो .आपणा सवासाठ हा भा याचा

ण आहे .इत या वषापासून

झोपलेले आपले भा य आता जागे झाले आहे .आता जगात उं च डं का वाजेल आ ण पताकाह उं च
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फडकेल .ःवामी ववेकानंदांसार या महापु षांनी सव जगात संचार क न असे हटले होते क
जगा या मःतकावर आमचा वज उं च फडकेल .तो दवस दरू नाह यात काह च शंका नाह .”
यानंतर या काळात गुजरात, महारा , आसाम, कनाटक वगैरे रा यांत व

हं द ू पिरषदे ची ूादे िशक

संमेलने झाली आ ण ौीगु जी यात सहभागी झाले. आसामात जोरहट येथे माच १९७० म ये जे

महासंमेलन झाले, यातील म हला वभागा या कायबमासाठ नागूदे शातील राणी गुडािलयो या
उप ःथत हो या. मातृश

ने हं द ू समाजाला याचे संःकारधन दे यासाठ कशाूकारे ूय शील

हावे, याब ल फार चांगले मागदशन ौीगु जींनी या अिधवेशनात केले. मु य संमेलनात ौीगु जींचे
झोलेले भाषण या पूव र ूदे शातील (आज आसाम, मेघालय, िमझोरम, नागालँड, म णपुर, ऽपुरा व
अ णाचल यांचा समावेश असलेले एकूण

ेऽ) आगामी अशुभ घटनांची सूचना दे णारे होते. तसेच या

भागातील हं दंन
ू ी कशा ूकारे पावले उचलून संकटांना ूितकार करावा, हे ह

यांनी सांिगतले. मु ःलम

घुसखोराचे संकट वाढते आहे व आसामला मु ःलम बहस
ु येचा ूांत बन व याचा कट िशजत आहे

असा इशारा दे उन किातील एक मु ःलम मतानुयायी गृहःथाची या घुसखोर ला फुस अस याचा आरोप
ौीगु जींनी यावेळ केला होता. संमेलनात ‘मेघालय’ या यावेळ न यानेच िनमाण कर यात
आले या ‘ भःती’ रा यामुळे ओढवणा या संभा य आप ीब लह ते बोलले .मेघालय िनमाण क
नका, असा स ला ौीगु जींनी भारत सरकारला दला होता .पण कोणा या तर दबावाखाली येऊन हे
रा य िनमाण झाले . या रा याचा अनुभव ौीगु जींनी भा कत के याूमाणेच आला.
हं दंन
ू ी या संकटाला त ड कसे ावे हे सांगताना काह ठोस माग ौीगु जींनी सांिगतले : (१) जनगणनेत

इःलाम मतानुयायी यांची सं या फुगवून सांगतात. तसे होणार नाह , हे पाहावे आ ण ू येक हं दने
ू
हं द ू हणूनच कटा ाने आपली न द करावी. शायबल, विश पंथ अथवा पहाड जात या नावाने न द

क नये. (२) मेघा यातील पहाड व व य

ेऽांत राहणा या सव हं दंन
ू ी एक ऽत येऊन आपले नेत ृ व

िनमाण करावे. आम यात फुट पाडन
ू अ पसं य भ न समाज वरचढ ठे व याचे आ ण मोठा

कर याचे जे कारःथान आहे या या ठक या ठक या उडवून या ूदे शाची सूऽे पु हा आपण आप या
हाती घेतली पा हजेत. कठ ण पिर ःथतीचा िनरास सूऽब द हं द ू एकतेवर अवलंबून आहे . (३) व
हं द ू पिरषदे या योजनेतून एका य

ने एक खेडे िनवडावे व तेथे िन य जाऊन साहा य, िश ण,

धमजागृती, इ याद कामे िचकाट ने करावी. लोकांबरोबरच जेवणखाण करावे. शु द दयाने लोकांत
कर याचा िनधार असावा.
िमळू न-िमसळू न जावे. (४) समाजा या ौे जीवनासाठ धनाचा सदपयोग
ु

अशा ूकारे सवकष ूय झा यास अ हद ू श

पराःत होऊन भारतमातेचे एक सबल अंग या ना याने

आपला हा ूदे श समथपणे उभा राहू शकेल, असा व ास ौीगु जींनी य
दशा रा हलेली आहे व कायाचे काह सुपिरणाम आज ू य
व

केला. या कामाची ह च

दसत आहे त.

हं द ू पिरषदे या समावेशक यासपीठाचा उपयोग हं द ू समाजातील िनरिनराळया गटांत वाढलेला

दरा
ु वा दरू क प ःनेहमय समरसतेची भावना जाग व यात होताना दसला क ौीगु जींना मोठा
आनंद होत असे. एकदा द

ू

णांचल ूचारक व संघाचे सह-सरकायवाह ौी. यादवराव जोशी यांना असा

वचार यात आला क , “ौीगु जी ३३ वष संघाचे सरसंघचालक होते .या यां या कायकालात

यांना िनरितशय आनंद झा याचा एखादा ूसंग सांगू शकाल का?”
यावर यादवरावांनी त काळ उ र दले क , १९६९ साली उ डपी येथे कनाटक ूदे श व

हं द ू पिरषदे चे

दोने दवसांचे संमेलन झाले होते. या संमेलनात सव धमाचायानी धमशा ांत अःपृँयतेचे मुळ ह
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समथन नाह , सव हं द ू भाऊ भाऊ आहे त, कोणीह हं द ू पितत नाह , अशा आशयाचा ठराव एकमताने
संमत केला. ठराव संमत झाला ते हा ौीगु जींना आनंदाने भरते आले. ते उ -गारले, “ध य, ध य!
हा

ण ऐितहािसक आहे .” याचे ःवागत ूचंड जयघोषात आ ण टाळयां या कडकडाटात हावे, अशी

सूचना यांनी कामकाजाचे संचालन करणारे कायकत ौी .सूयनारायण राव यांना केली .भाषणांचा बम
अ पकाळ खं डत झाला व न राहवून ौीगु जीच उप ःथत समुदायाला उ े शन
ू
हणाले, “टाळया पटा,
जयघोष करा!” ौीगु जींनी ःवत :टाळया वाज व या .जयघोष केला . यांचा चेहरा यावेळ आनंदाने
फुलून आला होता .अशा आनं दत अवःथेत यांना कधी पा हले न हते .मला वाटते क तो यां या
संघजीवनातील वरळा आनंदाचा

ण (finest hour) असावा, संमेलन आटोप यावर आ ह

वमानतळावर गेलो .ते हाह मला एका बाजूला नेऊन ते हणाले, “यादवराव, हे संमेलन आ ण

संमेलनातील कामकाज ऐितहािसक मह वाचे (momentous) हणावे लागेल .या संमेलनातील
वचार विनमय आ ण भाषणे यांचा तपशील भारतातील आप या सव भाषांत ूिस द झाला प हजे .
या या हजारो ूती छापून या सवऽ ूसृत कर यात आ या पा हजेत.” उ डपीला “अःपृँयतेस
धमात ःथान नाह ” या आशयाचा जो िन:सं द ध ठराव व वध पंथां या धमाचया या आ ण
शंकराचाया या सहमतीने संमत झाला, तो संमत हावा हणून ौीगु जी कमान ६-७ वष सतत

ूय शील होते .जैन, बौ द, शीख धमगु ं शी आ ण धमाचयाशी यांनी ूद घ चचा केली होती .ते सव
ूय सफल झा याची सा

उ डपी संमेलनाने पट वली . यांची नंतरची पऽे आ ण व

ये यांतह

यांना झाले या अतीव समाधानाचे ूित बंब उमटलेले आढळते.
ौीगु जीं या हयातीतच व

हं द ू पिरषदे चे काम अनेक दे शांत सु झाले होते. आता तर ते चांगलेच

ढमूल झाले आहे . यापारािनिम

कंवा नोकर धं ािनिम संघाचे अनेक त ण आ ण ूौढ

ःवयंसेवक परदे शांत जाऊन रा हले. कतीतर जण ितकडे च ःथाियकह झाले. या सव ःवयंसेवकांचा
कायाशी संपक राहावा, एवढे च न हे तर या या दे शांतील हं द ू लोकांनी संघा याच प दतीने अथवा
अ य कोण या ूकारे संघटना क न हं द ू जीवनाचे सूऽ अखंड राखावे, असे ौीगु जी सांगत.

परदे शातील आप या बांधवांशी संपक राख याचे काम यांनी द ली या संघकायालयतील ये
कायकत ौी. चमनलालजी यां यावर सोप वले. पऽ यवहारह िन य चालूच असे. ॄ दे शातून
ौीगु जींना भेट चे िनमंऽणह आले होते. पण शासक य ने यांची इ छा आड आली व तो योग जुळून
आला नाह . ौी. दादासाहे ब आपटे माऽ जगातील या रा ांत हं द ू जाऊन रा हले आहे त, तेथे संचार
क न आले. नंतर या काळात ौी. लआमणराव िभडे नामक कायक याची खास िनयु

परतदे शात

काम संघ टत कर यासाठ झाली. परदे शातील हं दबां
ू धवांशी संःकार सात य, हं द ू आदश व

परदे शांचा ूभाव इ याद वषयांवर झालेला ौीगु जींचा पऽ यवहार फारच उ ोधक आहे . परदे शात
हं द ू जागृतीची जी कामे सु झाली, यासाठ ूमुख मा यम व

हं द ू पिरषदे चेच होते. लंडन येथे

१९७० मधील ज मा मीला गोपालकृ ंण मं दराचे उ ाटन झाले यावेळ ौीगु जींनी पाठ वलेला

वःतृत संदेश हणजे वदे शातील हं दंन
ू ा यांनी केले या एकूण मागदशनाचे सारच होय. हा संदेश

नागपूर येथे ौीगु जीं या आवाजात विनमु ित क न घे यात आला आ ण कायबमा या वेळ लंडन
येथे तो ऐक व यात आला. परदे शातील या वाढ या कामाबरोबरच खु भारतातह वधायक कामाची
शेकडो किे उभी झाली आहे त. फेॄुवार १९८२ मधील रा

यापी हं द ू एकता आंदोलन व

हं द ू

पिरषदे याच नेत ृ वाने झाले. १९८१ साली ूयागला दसरे
ु जागितक संमेलन झाले व फार मोठा
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ूितसाद या संमेलनाला िमळाला. १९६६ साली ौीगु जींनी व
जगताची केवढ गरज पूण केली, याची सा
व

हं द ू पिरषदे ची ःथापना क न हं द ू

काळानेच पट वली आहे .

हं द ू पिरषदे ची कंवा अ य संःथा मक व संघटना मक कामे ौीगु जीं या ूेरणेने गितशील

झाली.

यांचा याप वाढला, ूभाव वाढला. परं तू ौीगु जींचा अफाट पऽ यवहार नुसता चाळला तर

यानात येते क , अग णत य

ंना यांनी नाना ूकारची धािमक, सांःकृ ितक व सामा जक काय

कर यास ूेिरत केले. अनेकां या गुणांना व कायश

ला यो य दशा दली. मंथलेखक, मंथालय

चाल वणारे , कवी, िनयतकािलके काढणारे वा काढू इ छणारे , एखादे सेवाकाय अंगावर घे याची
इ छा असलेले, अ या मा या दशेने पावले टाक यास ूवृ झालेले, भजनपुजन करणारे ,
सेवािनवृ , राजकारणी अशा कतीतर य

भेटू न कंवा पऽ ारे ौीगु जीं या मागदशनाची अपे ा

कर त. सगळयांना ठाऊक होते क ौीगु जी कोणी स ाधार नाह त. ते ःवत: अपिरमह ूचारक
अस यामुळे काह दे यास लौ कक

या ते असमथ आहे त. ौीगु जींकडे लोक येत ते याच व ासाने

क आप याला यो य मागदशन िमळे ल. ौीगु जीह हं द ू समाजाचे व रा ाचे हता हत

ीपुढे ठे वून

कायातील प याप य मािमकपणे सांगत.

ॄ दे शातील सव च याया याचे एक यायमूत ौी. ऊ. छान ठु न हे डसबर १९५८ ते जानेवार १९५९
पयत भारतात होते. ‘व ड यूर ज कॉ फर स’ साठ ूितिनधी या ना याने यांचे द लीत आगमन
झाले होते .ौीगु जींना भेटावे .संघाची जवळू न ओळख क न यावी तसेच नवबौ द मंडळ ंशीह
बोलावे अशी यांची इ छा होती . याूमाणे यांनी द ली यितिर

आमा, मुंबई, पुणे, नािशक,

औरं गाबाद, नागपूर इ या द ठकाणी ूवास केला .ौीगु जींशी स वःतर चचा केली संघशाखा

पा ह या .संघा या काह कायबमात यांची भाषणेह झाली . यां या वषयाचे सूऽ हे होते क ,
सनातन धम हा वशाल आहे .भगवान बु दानेह सनातन धमच उपदे िशला .या सनातन धमाचा
ूकाश जगात पसर व याचे काय संघाने पु हा एकवार केले पा हजे .आगामी काळात आ नेय
आिशयात तर सनातन धमाचा संदेश ूसृत कर याचे काय रा .ःव .संघाकडन
ू होईल असा व ास
यांनी य

केला .ौीगु जीं या भेट ने यांना फार आनंद झा याचे दसले.

मुंबईला संघा या मकरसंबमणो सव ते सहभागी झाले आ ण ौीगु जींचे भाषण यांनी ल पूवक
ौवण केले. य

गत भेट राऽी ौीगु जीं या िनवासःथानी झाली. ितळगुळ दे यात आला. ‘आ नेय

धम संःकृ ती यांचे र ण व ूसार, यासाठ संघटनेची आवँयकता, हं द ू व बौ द लोकांनी एकऽ येऊन
काय कर याची गरज आ ण संघाची

मता’ या वषयावर मु य वे चचा झाली .मुंबई आ ण नागपूर

येथे नवबौ दांतफ आयो जत कर यात आले या जनसभांत ऊ छान ठु न यांची ूकट भाषणे झाली .ते
‘व ड फेलोिशप ऑफ बु दःटस ्’ या संःथेचे अ य

अस याने बौ द मंडळ ंनी यांची भाषणे

आयो जत केली होती .नागपूरला ऊ छान ठु न यांनी नवबौ द मंडळ ंनी कायक या या मेळा यात

बोलताना संघ कायक या या शैलीने काम कर याचा स ला दला .संघ कायक याचा मेळावा नागपूर
संघचालकां या िनवासःथानी भरला होता .या कायक यापुढे बोलताना यांनी संघकायावर आपला
व ास य

केला आ ण ौीगु जींशी झाले या भेट ब लह अ यंत समाधानाचे उ -गार यांनी

काढले .मंिासलाह संघातफ आयो जत कर यात आले या एका ःवगतसमारं भात ते बोलले.
भारतातून लंकेकडे ूःथान करताना वृ पऽा या वाताहरांनी यांना भारत भेट ब ल काय वाटले व
आपला संदेश काय असा ू

वचारला असता यांनी जे सांिगतले यावर ौीगु जींशी झाले या चचचा
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व संघकाया या जवळू न घेतले या दशनाचा पिरणाम ःप जाणवत होता. ते हणाले. “भारतात
ये यापूव माझी अशी समजूत होती क , पूव या काळ भारतातून वदे शात धमूचारक जात असत,
पण या श

आता भारतात रा हलेली नाह .पण मा या भारत-ॅमणात अनेक ये कायक याशी

भेट चा योग आला .अनेक कायबम पाह याची व यात सहभागी हो याची संधी लाभली .आता मी
अशा िनणयावर पोचलो आहे क भारतात ते साम य आजह व मान आहे . यांनी आपले सवःव
समाजसेवेला वाहन
ू टाकले आहे , अशा अनेक कायक याशी माझी भेट झाली . व

ा आ ण यो यता

यांत ते मुळ ह कमी नाह त .िन:ःवाथ भावनेने यांनी ःवत:ला समाज आ ण धम यां या सेवेत
सम पत क न टाकले आहे .जगासंबंधीचे आपले कत ये ते अवँय पार पाडतील.”
नवबौ द कायक याना राजक य उ

ांनी ूेिरत न होता संघा या सहकायाने काम कर यास सुच वणे

आ ण ‘सनातन धमा’ या क ेत बौ दधमाचे ःथान अस याचे यांनी ूितपादन करणे हा
ौीगु जीं या भेट चाच सुपिरणाम होय, यात शंका नाह .
ौीगु जी कधीकधी अ ूय स यह बोलत. पण यां या अंत:करणातील अथांग ःनेहभाव माऽ
सगळयांना जाणवत असे. संॅमात पडलेले लोक मनात येणारे नाना ूकारचे ू

मोकळे पणाने

ौीगु जींना वचार त. कधी या पृ छे त समाज ःथतीब लची िचंता असे तर कधी वैय

कआण

पािरवािरक अडचणींचा पाढा असे. पण अडचणी केवढयाह अस या तर िनराशेचा सूर ौीगु जीं या
पऽांतून वा संभाषणातून आढळू न आला नाह . सार श

ू , अ वौांत पिरौम क न आ ण सम
एकवटन

वचारांचे लोक िमळवून अडचणीवर मात करता येईल असेच सांगत. या सव पऽ यवहारात
भगवंतावर ल यांची अपार ौ दा, मानिसक संतुलन व हं द ू जीवनधारे या अमर वाब ल उदं ड

ू समाजातील
व ास हे गुण ठायी ठायी ूकट झालेले आहे त. संघकाया या ूचंड यापातून वेळ काढन

स ूवृ ी व स जनश

यांना फुल व याचे हे जे काय यांनी भेट गाठ तून व पऽ यवहारातून केले, ते

खरोखर अजोड होय. कोणीह माणूस यां या

ीने

ु लक आ ण उपे णीय न हता. आ ण

कोणतेह स काय नग य न हते. ह सार पऽे ौीगु जीं या ःवत: या हःता रात असत, यामुळे तर
वाचणाराला अिधकच आ मीयतेचा अनुभव येई व पऽांचा अिधक पिरणाम होई. पऽ यवहाराचा एवढा
याप द तेने सांभाळणारा अ य कोणी नेता (गांधीजींचा अपवाद वगळता)

ीपुढे येत नाह .
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१७. ककरोगा या अशुभ छायेत
१९४० पासून १९७० पयत या तीस वषात ौीगुरुजींनी ःवत: या ूकृ ती या कारणःतव ऐन
वेळ एखादा कायबम र केला आहे , असे सहसा घडले नाह . उलट यांना कोणी बळजबर ने वौांती
यावयास लावली तर यांची ूकृ ती बघडू लागे. एकदा उ रूदे शतील कायक यानी अशीच वौांती
यां यावर स -भावनेने लादली आ ण ौीगुरुजीं या शर रात वकृ ती िनमाण होऊ लाग या. ते हा

ौीगुरुजी हणाले, “बाबांनो, काय हे च या शर राचे पोषण आहे . ते िमळाले नाह तर माझे शर र

शांतपणे सोसणे, कोणाला याची जाणीवह न होऊ दे णे
वघ टत होऊन जाईल.” शार िरक दखणे
ु

आ ण कतीह ताप अंगात असला तर कायबम सु यव ःथतपणे पार पाडणे, हा यांचा िन यःवभाव
बनून गेला होता. एक ूकारची अद य आंतिरक श

यां या दे हाकडन
ू काम करवून घेत आहे असेच

अनेकदा वाटावयाचे. ौीगुरुजींचे शर र करकोळ, आहार अगद माफक पण दवसभर कामाचा रगाडा
माऽ जबरदःत. परं तु कंटाळा, थकवा यांचे नाव नाह . मुिा ूस न, वनोदबु द जागृत, ःमरणँ
आ यजनक. सगळ कडे अवधान, ःवत: या सुखद:ु खाचा चुकूनह वचार नाह . इतरां या

सुखद:ु खाची िन य चौकशी. श य ितथे त पर साहा य.

हे च सगळयां या अंगवळणी पडन
ू गेलेले. ते हा शके १८९२ या वषूितपदे ला ( द. ७ ए ूल

१९७०) नागपुरात उप ःथत असूनह उ सवात ौीगुरुजींचे भाषण झाले नाह , ूकृ ती बर नस याने ते
बालू शकले नाह त, या घटनेने सगळयांची मने एकदम चरकली. अशुभाची पाल चुकचुकली. दनांक ६
ए ूल रोजी नागपुरला पोच यापूव ौीगुरुजी आसाम आ ण केरळ या ूांतांतील कायबमांना जाऊन
आले होते. पण नागपूरला पोचले ते हा ूकृ ती ठ क न हती. तोल जातो क काय असे वाटत होते. द.

२८ ए ूलपासून दे शातील एकूण १९ संघ िश ा वगाचा ूद घ दौरा सुरु हावयाचा होता. ू येक वगात
तीन भाषणे आ ण ःवयंसेवकां या बैठक . पण ूवासाला िनघायचेच हे ौीगुरुजींचे प के ठरलेले होते.
याूमाणे ूवास सुरु झाला. यावेळ च असे यानात आले क , यां या छातीवर एक गाठ आलेली
होती. आ ण ितचे अ ःत व कमान ऑगःट १९६९ पासून तर होतेच. कारण यावेळ एका जु या
सं यासी िमऽाने यांना कडकडन
ू ःनेहभराने आिलंगन दले असता खशातील फ टनपेन या गाठ वर

दाबले गेले आ ण अस कळ उठली. एवढे सहनशील ौीगुरुजी, पण यांनाह ती वेदना सहन करणे
कठ ण गेले. या गाठ वर लेप वगैरे जुजबी उपाय केले होते. यापूव ह गाठ आली होती. आ ण

होिमओपथी या उपचारांनी ती बर झाली होती, ह मा हती याचवेळ ूथम िमळाली यामुळे ह गाठ
बर होऊन जाईल असे वाटले. तसे झाले माऽ नाह . संघ िश ा वगाचा ूवास चालू असतानाच द. २ मे
रोजी काखेत एक गाठ आली. हे ल ण चांगले न हते. यावेळ ौीगुरुजींचे वाःत य पु या या वगातच

अस यामुळे संघाचे एक कायकत आ ण ौीगुरुजीं या संबंधी ूगाढ ौ दा बाळगणारे नामां कत

ध वंतर डॉ. नामजोशी यांनी ौीगुरुजींची काळजीपूवक तपासणी केली. ककरोगाचा (कॅ सर) संशय
यांनी य

केला. तपासणीनंतर डॉ. नामजोशी अितशय अःवःथ झाले होते. मुंबईला जाऊन

ताबडतोब सवःपश तपासणी करुन यावी, असा आमह यांनी धरला. पण ौीगुरुजींचा िनधार संघ
िश ा वगाचा सगळा ूवास ठर याूमाणे पूण कर याचा होता. तूत ूकृ तीकडे ल
यां याजवळ वेळ न हता.

हणून ते िन

दे यास

त कायबमानुसार पु याहन
ू पुढ या कायबमासाठ रवाना

झाले. ूवासात असतानाच ते दनांक १८ मे रोजी मुंबईला आले ते हा टाटा मेमोिरयल हॉ ःपटलचे
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यातनाम कॅ सरत

डॉ. ूफु ल दे साई यां याकडन
ू ौीगुरुजींची तपासणी करुन घे यात आली.

यांनाह कॅ सर या गाठ असा यात असाच संशय य

केला. हे िनदान ऐक यानंतरह ौीगुरुजी

शांतच होते. रोग कती पसरला आहे व तो बरा होऊ शकेल काय, अशी पृ छा यांनी केली. डॉ. दे साई

यांनी सांिगतले क , श

बये या वेळ च ते कळू शकेल. श

बया करवून न घेणे हणजे रोग

आटो यात आण याचा ूय न करता धोका प करणे होय. डॉ टरां या हण यावर ौीगुरुजींनी
थोडा वचार केला व श
संप यानंतरच श

बया करवून घे यास संमती दली. पण वगाचा िनयो जत ूवास जूनअखेर

बया होईल, हे िन ून सांिगतले द. १ जुलै हा श

बयेचा दवसह याचवेळ

ठरला.
संघ िश ा वगाचा ूवास सुरु झाला. एकह कायबम कोठे चुकला नाह . भाषणे, चचा,
भेट गाठ , हाःय वनोद हा िन यबम चालू रा हला.
याला ठाऊक आहे , लवकरच श

याला कॅ सरचे जीवघेणे दखणे
झाले आहे . ते
ु

बया या यावर हावयाची आहे , असा ूाय : काळा या

कृ ंणछायेतील हा माणूस आहे , अशी शंकाह कोणाला यां या वतनावरुन ये यासारखी न हती.
यावेळ बाहे र ल वातावरण दे खील खळबळ चे होते. काँमेसची फाळणी होऊन गेलेली होती. ौीमती
इं दरा गांधी यां या हाती स ेची सूऽे आली होती. संघा वरु द यांनी श

उपसले होते आ ण संघावर

बंद घाल या या भाषेने जोर धरला होता. ठक ठकाणी मुसलमानांचे दं गे पेट घेत होते. संघा वरु द
अपूचाराचे रान पेट व यात आले होते. ःवयंसेवकांपुढ ल आप या भाषणात ौीगुरुजी अ वचिलत

िच ाने सगळया घटनांचा अ वयाथ समजावून सांगत होते. आपली संघटना अिधक वशाल, स ढ व

सबल करणे हे च या अपूचाराला यो य उ र आहे असे ते ःवयंसेवकां या मनावर ठसवीत. पण
ूकटपणे कोणतीह ूित बया यांनी य

केली नाह . ूवासा या ओघात द. ११ जुन १९७० रोजी ते

द लीत आले. ितथे माऽ यांनी ठर वले क , या अूचाराला ूितटोला हाणावयाचा.

हणून एक

पऽकार पिरषद आयो जत कर यात आली. दे शातील तसेच वदे शी पऽकारांनी या पिरषदे ला गद केली
होती. वातावरणात एक ूकारची ज ासा होती. या पऽपिरषदे त ौीगुरुजींनी ू ां या मा याला

शांतपणे त ड दले आ ण आवँयक ते सव खुलासे केले. संघातील संभा य बंद संबंधी या ू ांना उ र
दे ताना यांनी सांिगतले क , “ यांना बंद घालावीशी वाटते, यां या हताचे पाऊल ठरावयाचे नाह .”
कबूल के याूमाणे संघ िश ा वगाचा ूवास संपताच दनांक २७ जून रोजी कलक याहन
ू

गुरुजी थेट मुंबईला आले. द. २९ रोजी तपासणी होऊन द. ३० ला ौीगुरुजी टाटा मेमोिरयल
हॉ ःपटलम ये श

बयेसाठ ू व झाले. द. १ रोजी ९-४५ वाजता यांना ऑपरे शन िथएटरम ये

ने यात आले. गाठ चा एक तुकडा तपासणीसाठ पाठ व यात आला व कॅ सरचा िनंकष प का

ू टाक याची श
होताच डॉ. ूफु ल दे साई यांनी कॅ सरमःत भाग काढन

बया वेगाने सुरु केली.

ू टाक यात आ या. ऑपरे शन
अपे ेपे ा कॅ सरची या ी अिधक होती. सगळया गाठ समूळ काढन
सुमारे तीन तास चालू होते. छातीची डावी बाजू तर ऑपरे शननंतर फासळयां या खो याला कातड चे

केवळ आवरण असावे, तशी दसत होती. दपार
१ वाज या या सुमारास ौीगुरुजींना यां या खोलीत
ु
आण यात आले.

यावेळ ते अधवट गुंगीतच होते. ऑपरे शननंतर सवसामा यत: रु णांना

मळमळणे, अस वेदना होणे वगैरे जो ऽास होतो, तो गुरुजींना झाला नाह . दपा
ु र ३ वाजता यांनी

चहा दे खील घेतला. दस
ु या दवशी ते जेवण घेऊ लागले. िव पदाथ वाहन
ू जा यासाठ लावले या

ू टाक यात आ या. भेट गाठ साठ लोक येऊ लागले. थोडयाच दवसांत
नळया ितस या दवशी काढन
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ते रु णा यात हं डू न अ य रो यांची चौकशी करु लागले आ ण ूाथनेसाठ जवळ याच शाखेत जाणे

यांनी सुरु केले. दरवष जुलैम ये नागपूरला भरणार संघा या कि य कायकािरणीची बैठक दं नाक

१० ते १२ पयत मुंबईलाच भर व यात आली. द. ११ रोजी थोडा वेळ ौीगुरुजी बैठक त जाऊन आले.

असा सुमारे तीन आठवडयांचा काळ गेला. श

बयेची जखम झपाटयाने भरुन िनघत होती.

रु णा यातील वाःत याचे ूयोजन संपले होते. डॉ टरमंडळ समाधान य
द. २६ जुलै रोजी ौीगुरुजींनी रु णा याचा िनरोप घेतला. येथेह

कर त होती.
यांनी माणसेच माणसे

जोडली होती. डॉ टस, सेवक, पिरचारक, अ य कमचार या सगळयां या सुखद:ु खाची वाःतपुःत

यांनी सतत केली होती. िनरोपूसंगी सगळयां या डोळयांत पाणी तरळले. इतर रु णांनाह एक आ

आ ण आधार जात अस यासारखे वाटले, डॉ. ूफु ल दे साई हे काह तसे संघाशी संबंिधत न हते. पण
ौीगुरुजींनी या ूकारे या श

बयेला सहजपणाने त ड दले ते पाहन
ू ते ःतिमत झाले. यांना जे

वाटले ते एका लेखात यांनी श दब द करुन ठे वले आहे . डॉ. दे साई िल हतात, “पास वषाचे यांचे

वय ल ात घेता, एवढया मोठया श

बयेला यांनी या ूकारे त ड दले ते अगद अ -भूत होते.

दस
ु याच दवशी ते हालचाल करु लागले. ते दवाखा यात तीन आठवडे होते.

या काळात ह य

आ ण ितचे मन यांचा अ यास कर याची संधी मला िमळाली... आप या रोगाची यापकता आ ण
यातून बरे हो याची श यता या संबंधीची संपूण वःतु ःथती कळावी, अशी यांची इ छा होती. मी
यांना जे आहे ते सांिगतले, तसेच ते कती दवस जवंत राहू शकतील हे ह सांिगतले.
“मी जे सांिगतले ते ऐकून ौीगुरुजी उ -गारले, ‘वा, फारच छान.

हणजे अजून बराच अवधी

आहे आ ण मलाह पुंकळच (काम) संपवावयाचे आहे .’ डॉ टरला सव ूकारे सहकाय दे णारे ते

असामा य रु ण होते. अ यंत िनघृण अशा रोगा या सव शार िरक आ ण मानिसक वेदनांना याने

धैयाने आ ण तोल न गमावता त ड दले, आप या दे शा वषयी या या या धारणा आ ण िन ा अ यंत
उ कट हो या, आ ण यावर जो अखेरपयत अ वचल रा हला, कृ श आ ण अश
ूचंड अशा कायश

शर रय ी असूनह

चा जो धनी होता, याची धडाड आ ण याचे अनुशासन अजोड होते आ ण

याने अिन नेमके हे रुन शुभश

जागृत केली होती, असा हा एक असामा य पुरुष होता. अशा थोर

पुरुषाचा सहवास मला अ पकाळ तर लाभला, हे मी माझे परमभा य मानतो.” हे
रु णा यातून बाहे र पड यानंतर सुमारे एक आठवडा ौीगुरुजींचे मुंबईतच वाःत य होते. द.
३ ऑगःटला यांनी आगगाड ने नागपूरला ूःथान केले. ौीगुरुजींवर ल कॅ सर या श

बयेची

ौीगुरुजींना झाले
आ ण यां या ूकृ तीतील सुधारणेची वाता सवदरू पोहोचली होतीच. कॅ सरचे दखणे
ु

आहे ह वाता कळ यापासून सगळयांना जबरदःत ध का बसला होता. आता माऽ सवऽ अशी भावना
पसरली क , संकट टळले आहे आ ण मृ यू या दाढे तून सुटू न ौीगुरुजी नागपूरला परतत आहे त.

याब लचा आनंद ःवयंसेवकांनी ठक ठकाणी त हे त हे ने य

केला. ौीगुरुजींनी मुंबई सोड यापूव

तेथे स यनारायणपूजेचा भ य सोहळा झाला व सुमारे वीस हजार लोक तीथूसादासाठ येऊन गेले.
नागपूर या मागावर ल बहते
ु क ःटे शनांवर ःवयंसेवक आ ण नागिरक मोठया सं येने ौीगुरुजींना डोळे

भरुन पाह यासाठ आलेले होते. ौी. बाबासाहे ब घटाटे यां या बंग यावर ौीगुरुजी नागपूरला काह
काळ रा हले. द. १३ ऑगःट रोजी र ाबंधन महो सव होता. या महो सवात ौीगुरुजींनी उ याने
सुमारे ४५ िमिनटे मोठे ओजःवी भाषणे केले. द डच म ह यापूव एका जवावर या श

बयेला या
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पुरुषाने त ड दले आहे हे कोणाला खरे ह वाटू नये, असे ते ँय होते. द. २२ ऑगःटला मुंबई येथे डॉ.
दे साई यांनी ूकृ तीची पु हा तपासणी केली व समाधान य

केले. माऽ द. २१ व २२ असे दो ह दवस

ौीगुरुजीं या अंगात ताप होता. अंगावर ताप काढ याची यांना सवय अस याने याकडे फारसे ल
यांनी दले नाह . द. २२ ला सायंकाळ पूवयोजनेनुसार, गोरे गाव येथे ःवयंसेवकांचे एकऽीकरण

कर यात आले होते व तेथे ौीगुरुजी ूाथनेसाठ गेले. खार या रामकृ ंण आौमात मु काम होता. तेथे
जवळ याच शाखेत जा याची सूचना यांनी नाकारली. ूाथने या वेळ

यांचा तोल जात अस याचे व

ते िभंतीचा आधार शोधत अस याचे यानात येताच डॉ. आबाजी थ े व अ य एका ःवयंसेवकाने
यांना सांभाळले. ूाथनेनंतर तर ते बेशु द तच होते. सगळयांना हादरा बसला. यावेळ ल ात आले
क काखेत एक मोठे िछि पडले आहे व यातून पाणी व पू वाहत आहे . या ‘अ सर’वर उपचार झाले.
द. २४ ला ताप उतरला. याच दवशी इं दरला
जा याचा कायबम ठरला होता. ूवास र कर याची
ू

सूचना अथातच पुढे आली. ती फेटाळू न ौीगुरुजी िनघाले व द. २५ ला इं दरला
पोहोचले.
ू
इं दरू येथे सुूिस द आयुवदत

दे खरे खीखाली ते एक म हना रा हले.

आ ण ूांतसंघचालक पं. रामनारायणजी शा ी यां या
यांचे गुरुबंधू ौी अमूतानंदजी महाराज सोबतीला होते.

ौीगुरुजीं या डा या हाताची सूज कोणा याह चटकन यानात येत होती.

या ववेकानंद िशला

ःमारका या कामाला ौीगुरुजींनी चालना दली होती ते ःमारक यशःवीर या पूणतेला गेले होते आ ण
क याकुमार येथे रा पती िगर यां या हःते द. ४ स टबर १९७० रोजी ःमारकाचे समारं भपूवक उ घाटन झाले. या ूसंगी उप ःथत राह याची ौीगुरुजींची फार इ छा होती. पण ते अश य झाले. द.

२४ ऑगःटला मुंबईला परतून यांनी डॉ. ूफु ल दे साई यांना पु हा ूकृ ती दाख वली. डॉ टरांनी
समाधान य

केले. हातावर ल सूज हे ऑपरे शन या यशाचेच िच ह आहे , असा दलासा दला. श य

ते हा मुंबईला येऊन तपासणी करुन घेत चला आ ण जखमेचे से िसंग वगैरे िनयिमतपणे करा असे
सांिगतले. ूवासाद िन य कायबम बेताबेताने सुरु कर यास संमती दली. या संमतीचीच ूती ा
ौीगुरुजी कर त होते. आप याला यापुढे कामासाठ ‘मुदत’ राह ल हे यांना कळले होते.

यांना कामे

संप व याची घाई झाली होती. काळाशी यांची अ रश : शयत सुरु झाली. इतर सवजण माऽ डॉ टर
अिभूयाने ह षत झाले होते व काय ेऽातील ौीगुरुजीं या पुनरागमनाचा आनंद मानत होते.
ौीगुरुजी द. २९ स टबर रोजी नागपूरला आले आ ण पऽ यवहार, शाखा, भेट गाठ वगैरत
िन याूमाणे यांचा वेळ जाऊ लागला. ूकृ तीब ल या चौकशीला ‘माझी ूकृ ती चांगली आहे . िचंता
करु नये’ हे यांच आ ासक उ र असे, या वेळ या कतीतर पऽांत यांनी हे च वा य िल हले आहे . या
मु कामात नागपूरचा वजयादशमी महो सव सरदार पटे लांचे व ासू कायवाह (िनवृ ) ौी. ह . शंकर
यां या अ य तेखाली द. ९ व १० ऑ टोबरला उ साहात पार पडला. नेहमी या संकेतानुसार दो ह
दवशी ौीगुरुजींनी भाषणे केली. या भाषणात परचबा या संभा य संकटांचा इशारा यांनी दला

आ ण अंतगत

या रा बलवान कर याची िनकड ूितपादन केली. नागपूरची उविरत कामे उरकून

द. २३ रोजी यांनी ूवासाचे ूःथान ठे वले. अितशय शांत व ूस न िच ाने! त व ान लोकांना
सांगणे सोपे असते, पण ःवत:वर ूसंग आला हणजे मी मी हणणारे ह खचून जातात. ौीगुरुजींनी
माऽ यांचा सगळा आवडता वेदांत जीवनात उतर वलेला होता. श

बयेनंतर रु णालय सोडताना ते

काय बोलले हे डॉ. दे सा नीच सांिगतले आहे . डॉ टरांना ौीगुरुजी हणाले होते, “म य मानवाने

आप या ःवाः याची अनाठायी िचंता वाहत बस याचे कारण नाह . जे जीवजात आहे , ते न
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होणारच. माणूस कती जगला यापे ा तो कसा जगला याला मह व आहे . मा यासमोर एक काय
आहे ; हणून परमे राला माझी अशी ूाथना आहे क , याने मला शेवटपयत चांगले ठे वावे.” यानंतर
ौीगुरुजीं या जीवनाचे जे अंितम पव सुरु झाले यात आप याला असे दसेल क , मरणाचे समरण

ठे वून एकेक

ण यांनी ‘कामे संप व यात’ यतीत केला.

नाह , अशा शर रासंबंधी आस
श

या शर राकडन
ू कामच होऊ शकणार

तर यांना कधी न हतीच.

बयेनंतर केवळ चार म ह यां या आतच यांनी अंगीकारले या प ह या ूवासाचा

धडाका पा हला हणजे यां या ‘घाई’ ची क पना येते. द. २३ ऑ टोबर ते ७ डसबर असा या
ूवासाचा काल होता.

हणजे एकूण ४५ दवस. या ४५ दवसांतील ह भरार पाहा. तीन दवस मुंबई,

तीन दवस बंगलोरला ूांत ूचारकांची बैठक, तीन दवस नािशक, तीन दवस पुणे, पु हा चार दवस
मुंबई, नागपुरला धावता मु काम व लगेच द ली, मुंबईमाग कनाटकातील हबळ
व बंगलोर.
ु
आंीातील है दराबाद. तीन दवस व

हं द ू पिरषदे या महारा ूांितक अिधवेशनासाठ पंढरपूर.

सोलापूरवरुन मुंबई आ ण परत नागपूर. या ूवासात सवऽ बैठक , ूकट भाषणे, आखणी, उसंत

नाह च, द ली या मु कामात द. १२ नो हबर रोजी रामलीला मैदानावर दहा हजार गणवेशधार
ःवयंसेवकां या भ य मेळा यात ौीगुरुजींचे भाषण झाले. सायंकाळ सुमारे द ड हजार ूित त
नागिरकां या समुदायात ौीगुरुजींचे ःवागत झाले. ौीगुरुजी कॅ सरने आजार आहे त व यां या
अनुयायांत सरसंघचालक-पदासाठ ःपधा सुरु झाली आहे , अशा आशया या सनसनाट बात या

वशेषत: क युिनःट मतूणाली या वृतपऽांनी ूिस द के या हो या. ूित त नागिरकांशी बोलताना

वनोदाने ौीगु जी हणाले, “मी जवंत आहे , संघ वरोधकां या इ छा फलिप
ू झा या नाह त,

याब ल मला खेद होत आहे .” श
आनंदमय वाटली. खूप लोक य

बयेनंतर झालेली ौीगु जींची ह प हलीच भेट द लीकरांना मोठ

श : ौीगु जींना भेटू न गेले. दड म ह या या ूवासाचा हा आलेख

सांग याचे ूयोजन एवढे च क , यां या हालचालींचा झंझावती वेग यानात यावा. डॉ. दे साई यांनी
ौीगु जींना नेमका कती काळ सांिगतला होता कोणास ठाऊक. पण कोणती कामे पार पाडणे

आवँयक आहे याची योजना ठरवून ितचा अंमल ते जार ने कर त होते यात शंका नह . माच १९७३
पयत ते अखंड कामात बुडू न गेले हे ते. ठर वलेले ूवास शथ ने पार पाडत होते. अपवाद झाला तो
१९७२ या उ राधात. महाकोशल, महारा आ ण वदभ या तीन ूांतांचा ूवास अश य झाला

एवढाच. यावेळ उपचारांची ूितब या हणून गळा दखणे
, खाता पता न येणे, बोलणेह कठ ण होऊन
ु

बसणे वगैरे ऽास होता. या संबंधात महारा ाचे ूांतसंचालक ौी. बाबाराव िभडे यांना िल हले या पऽात
ौीगु जींनी हटले आहे , “तीन ूांतांचा ूवास राहन
ू गेला.

याची भरपाई कशी व के हा करता येईल हे

पाह यास डॉ. आबा थ े यांना सांिगतले आहे . इतर ूांतां या ूवासाची फेरआखणी क न या तीन
ूांतांसाठ वेळ काढावा लागेल.” ूवास र झालेला ौीगु जींना कधीच आवडत नसे. पण यावेळ
नाईलाजच झाला होता.
योगायोग असा क ौीगु जी ःवत: काळाशी शयत खेळत होते. जीवनाचा ू येक उविरत
ण कामाला ूचंड उठाव दे यासाठ खच हावा हणून तळमळत होते. परं तू याच अवधीत
दे शभरातील अनेक जुने सहकार आ ण ूय य

यांचा िचर वयोग सहन कर याचे द:ु खद ूसंग

यां यावर वारं वार येत गेले. आघातामागून आघात होत गेले. जुलै १९७० ते माच १९७३ या

कालाखंडात मृ यू पावले या काह आ ांची, कायक याची आ ण सु दांची ह नमावली पहा : तंजावरचे
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ू या सह बु दे व ौी.दादा सोवनी,
एक ूमुख कायकत ौी. मुकूंदन, म यभारतातील ौी. छोटभ
जबलपूरचे आ ौी. वासुदेवराव गोळवलकर, कलक याचे ौी. संजीव नंद , सोलापूर ज हयातील
स पु ष बाबा महाराज आव कर, खांड याचे ौी. भाऊसाहे ब बेडेकर, िरप लकन प ाचे नेते ौी.
दादासाहे ब गायकवाड, नागपुरचे ौे कायकत पं. ब छराजजी यास, ज मूचे भींमाचाय पं.

ूेमनाथजी डोमा, मुंबईचे ौी. आबासाहे ब हे ळेकर, संघाचे फार जुने कायकत व ूचारक ौी. भ याजी
शहादाणी, नंदरबारचे
ौी.बाळासाहे ब प क , नैरोबीचे ौी. मु कराज शमा, पंजाबचे दवाण
ू

शांतीःव प, खामगावचे ज हा संघचालक ौी. नानासाहे ब भागवत, नागपूरचे ू हादपंत आंबेकर,
नािशकचे ौी. र पारखी, अमृतसरचे ौी. आ मराम नंदा, इ याद . याखेर ज या कायक याशी

ौीगु जींचा कौटु बक ज हाळयाच संबंध होता, अशां या घर कोणाची आई, कोणाचा मुलगा, कोणाचे

वड ल, कोणाची प ी वार याचे द:ु खद ूसंग तर कतीतर . या उभय ःव पा या मािलकांतील सवात
दा ण आघात ौी. बाबासाहे ब आपटे यां या आक ःमक मृ यूचा. राऽी या वेळ शांतपणे अंथ णावर

झोप या झोप याच बाबासाहे बांनी परलोकचा ूवास सु केला होता. बाबासहे ब हणजे संघाचे प हले
ूचारक. गाढे यासंगी, महान कमयोगी, ूारं भापासून डॉ. हे डगेवार यां याबरोबर काय केलेले ये
आ ण अनुभवी कायकत. दे शभर यांचा संचार, बाबासाहे बांचा द. २७ जुलै १९७२ रोजी मृ यू झाला,

यावेळ ौीगु जी नागपुरात न हते. ते इं दरला
होते आ ण ूय क नह अं यदशनासाठ येणे यांना
ू

श य झाले नाह . हा आघात असहनीय अस याचा उ लेख ौीगु जीं या पऽात आढळतो. ू य

संघकायातील बाबासाहे ब आपटे , भ याजी शहादाणी, पं. ब छराजजी यास असे मोहरे थोडया थोडया
अंतराने हरप यामुळे होणार वेदना अपुर वाटली हणूनच क काय, संघाबाहे र धािमक

ेऽांत

यां यावर ौीगु जींचे अकृ ऽम ूेम होते, असे ौी. हनुमानूसादजी पो ारह याच अड च वषा या
काळात (माच १९७१) ःवगवासी झाले. ौीगु जी यांना भाई हणत. भाईजी ‘क याण’ मािसक व

गोरखपूर या गीता ूेस या ौे सांःकृ ितक संःथेचे चालक.

यां या मृ यूने िनमाण झालेली पोकळ

ौीगु जींना फार जाणवली.
अशा सव मृ यूंची दखल ौीगु जींनी पऽ ारा अथवा ू य

कुटंू बयांना भेटू न घेतली.

सां वनपर आ ण द:ु खात सहभागी अस याची पऽे ौीगु जींना शेकडयांनी िलहावी लागली. ःवत:च

ःवत: या आयुंयाचे दवस मोजत कामाचा रगाडा उपशीत असताना आ ण कायाची मजबूत बांधणी

कर यासाठ धडपडत असताना हा एकेक दधर
ु आघात ौीगु जींनी कसा सोसला असेल? असे वाटते
क , आप या दे हांसंबंधी एक वल ण अिल ता यां या मनात वसत होती. जे अटळपणे जायचेच

आहे , या शर रापासून ते आतून वलग झाले होते व केवळ एक साधन या ना याने याचा जाःतीत

जाःत कायपोषक वापर क न घेत होते. पंजाब ूांताचे सहसंघचालक ौी. धमवीरजी यांनी पऽा ारे
ौीगु जीं या ूकृ तीची भाव ववश श दांत चौकशी केली ते हा ौीगु जींनी यांचे समाधान हावे
हणून िल हले. “आपले मा यावर जे अपार ूेम आहे , यामुळे आपण काळजीत पडला आहात. कृ पा

ू टाका. लवकरच
क न आप या या उ कट भावनांवर संयम ठे वा आ ण सगळ िचंता मनातून काढन
मी ूवासाथ बाहे र पडू शकेन व आप या सुखद सहवासाचाह योग येईल.”

याच काळात कोण या ना कोण या िनिम ाने अनेक तीथ ेऽे आ ण दे वःथाने येथे ौीगु जी

जाऊन आले. कतीतर स पु षां या भेट

यांनी घेत या. ककरोगावर ल श

बयेपूव १९६८ साली

बि नारायणचा ूवास तेथील संक तन भवनाचे उ ाटन कर या या िनिम ाने यांनी केला होता. या
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ूवासात ूयागनजीक झूंसी येथील आौमाचे ूमुख ौी. ूभूद ॄ हचार हे ौीगु जींबरोबर होते.
ॄ चार जींचा ौीगु जींवर अितशय लोभ होता. यांचा ौीगु जींशी पऽ यवहारह असे. अंितम
दवसांत ौीगु जींनी द. ५ मे १९७३ रोजी ॄ चार जींना िल हलेले पऽ अ यंत दयंगम आहे .

बि नाथनारायणा या या ूवासातच ॄ कपाल येथे ौीगु जींनी ःवत:चे ौा द ःवत: याच हातांनी
उरकून घेतले होते. या ूवासात ौीगु जीं या

ीने अ यंत आनंददायक लाभ हणजे ॄ चार जीं या

मुखातून यांना भागवत-कथेचा काह भाग ऐकावयास िमळाला होता. कथा ऐकताना यांचे डोळे
ूेमाौून
ं ी भरुन येत असत, अशी आठवण संघाचे स याचे सरसंघचालक ौी. र जूभ या यांनी न द
क न ठे वली आहे . १९७१ या ऑ टोबरमधील महारा ूदे श दौ यात यांनी को हापूर, तुळजापूर,
जाल याजवळ ल ौीराम, वे ळ येथील घृंणे र इ याद ठकाणी दे व-दे वतांची दशने घेतली, तर

ःवामी ःव पानंद, ौी. बाबामहाराज आव कर, ौी. नाना महाराज तराणेकर आद स पु षांची भेट
घेतली. ःवामी ःव पानंद यां याशी झाले या भेट नंतर ौीगु जी अितशय ूस न होते आ ण यां या
मुखंडमंडलावर कृ ताथतेचे तेज ूकटले होते, असे यावेळ

यां या समवेत असलेली मंडळ सांगतात.

महारा ातच न हे तर गो यात आ ण अ यऽह अनेक दे वःथानांत ते गेले व यातनाम
संतपु षांना ते आवजून भेटले. पाँ डचेर येथील अर वंदाौमात जाऊन माताजींचे दशन यांनी १९७२
या माचम ये दनांक ११ रोजी घेतले. या दशनाचा अितशय भावपूण उ लेख नंतर ौीगु जींनी
केलेला आहे . ह भेट अगद िन:श द होती. एक ल णीय धािमक कायबम दनांक २३ माच १९७२

रोजी कानपूर या द नदयाळ ःमारक व ा यात झाला. ितथे सहा फुट उं ची या तां या या व उ या
हनुमान मूत ची विधवत ् ूाणूित ा ौीगु जीं या हःते कर यात आली. सोवळे नेसन
ू मूत ची

ू आ ण पूजा, होमहवनाद
विधवत ् ूाणूित ा ौीगु जीं या हःते कर यात आली. सोवळे नेसन

वंधीसह हा कायबम ौीगु जींनी संप न केला. याच उ सवात सायंकाळ

यांचे ‘पिरपूण मानव’ या

वषयावर फार संःमरणीय भाषण झाले. हे भाषण ऐकून एक वयोवृ गृहःथ उ -गारले, “मला आज
ाना या महासागराचे दशन झाले.” या वष वजया एकादशीचा वाढ दवस द. २१ माचला झाला.

या

दवशी मिासला रामकृ ंण आौमातच यान, नामःमरण व ूाथना यांत यांनी तो घाल वला.
ौीगु जी संघकायात पड यानंतर यांना एकांत असा िमळत नसे. सम

प भगवंताची अहिनश

अचना ते कर त. पण अखेर या दवसात अनंताकडे यांची ओढ वाढली असावी. जे काम कर याचा
आदे श यांना िमळाला होता, ते काम यांनी सवःव ओतून त व ान आ ण यवहार अशा दो ह
परःपरपूरक अंगांनी खणखणीत ना यासारखे बन वले होते. आता शर राची खोळ गळू न पड याची

वेळ समीप दसू लाग यानंतर कामाचा अंितम झपाटा सु असताना भगवंतह

यांना खुणावत

असावा. दे हाची पीडा असली तर आ मानंदाची यांची अनुभूती अ व छ न होती, अशा कतीतर
खुणा यां या िल ह या-बोल यातून आप याला उपल ध होतात. योग संमेलनाला शुभिचंतन करणारे
ौीगु जींचे या सुमाराचे एक पऽ फार बोलके आहे . ते िल हतात, “सवाहन
ू ौे तम हणजे मन
िन वकार कर याची, मनाला सव ूकारे िर

कर याची श

ूा झाली हणजे अंत:करण िन य

उ साहपूण, स म राहन
ू थकवा वा कंटाळा न येता उदं ड काय कर याची

जीवनाचे दे वदलभ
लआय ूा होऊन अ
ु

मता येते व मानवी

य ूस नता व अखंड आनंद यांची उपल धी होते.” हे श द

िन:संशय अनुभूतीतूनच आलेले आहे त. दे ह यागापूव एक म हना यांनी ौी. ूभूद ॄ चार यांना

िल हले या पऽाचा उ लेख आधीच आला आहे .
दवसंतील मानिसक अवःथेवर उ कृ

या पऽातील काह वा ये यां या अखेर या

ूकाश टाकतात.

यांनी िल हले आहे , “आप या मुखातून
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भगवान ौीकृ ंणाचे लीलाचिरऽ संपूण ऐक याएवढे भा य माझे नाह . पण मनोमन भगवंताचे ःमरण
कर त असतो. दसरे
ु काह काम नाह , हे माझे भा यच... आरामखुच वर पड या पड या नामःमरणाचा
आनंद घेत असतो. नाह तर ‘ूयाणकाले कफवात प ै:, कंठावरोधे ःमरणं कुतःते’ अशा अवःथेत

जीवननौका बुडू न जावयाची.”
न बु दभेद जनयेत ् आ ानां कमसंिगनाम ्’ असे गीतावचन आहे . संघा या ःवयंसेवकांनी

याचे ःमरण ठे वून सवऽ स -भावनांचे पोषण करावे, असे ौीगु जींना वाटे . वशेषत: भगव -भ
य

क शकणार मोठ श
त आ ण समाजात शु दपणाचा ूादभाव
ु

वारं वार य

केलेला दसतो. ःवयंसेवकांनी कोणा या ई रभ

ह

आहे , असा अिभूाय यांनी

ची टवाळ केलेली यांना आवडत

नसे. आ या मकतेवर यांची वल ण ौ दा होती आ ण हं द ू पुन

थानाचा यांना तो शा त

आधार वाटत होता. अ य कतीह मतभेद असले तर कोणा या ई रभ

संबंधी एकदम अनुदार उ -

गार ःवयंसेवकाने काढ यास ते नाराज होत. एका लहानशा घटनेव न हे ःप होईल. १९७२ म ये

उ हाळयात संघ िश ा वगािनिम ते मदरा
ु येथे गेले होते. अनौपचािरक वातालापात कोणीतर असा

शेरा मारला क , ौीमती गांधींचे ित पतीला जाऊन दशन घेणे हणजे मते िमळ व यासाठ केलेला
िन वळ दे खावा आहे . ह ट का ‘अनुदार’ (अ चॅिरटे बल) आहे असे बजावून ते हणाले, “ौीमती
गांधींवर अशा ूकारचे उदा संःकार झाले आहे त. यां या आई ौीमती कमला नेह या अ यंत
ौ दावान हो या.

या िन यनेमाने बेलूर मठात जात असत व लहान या इं दरे ला या आप याबरोबर

नेत असत. अनेक ये ःवामींना ह गो मा हत आहे . आपला समाज धमूवण आहे व ौीमती

गांधींनी ित पती या मं दरात जाऊन दे वतेची परं परागत प दतीने अचना केली. हे क न यांनी
जनतेची आ या मक ौ दा ढ कर याचे लोकने याचे कत यच बजावले.” राजक य ःपधचा ःपशह
न झाले या िनवर आ ण िनमळ अंत:करणातूनच असे उ -गार िनघू शकतात. पं. नेह परदे शा या
ूवासात इं दरा गांधींना बरोबर नेतात हा आ ेपह पूव ौीगु जींनी अनुदार ठर व याचे व अ यंत
स दयपणे पं डतजीं या जीवनाचा वचार मांड याचे ूिस दच आहे .
ौीगु जींवर ल श

बयेनंतर या या अड च वषा या कालखंडात दे शाम ये मोठया

ऐितहािसक घटना घड या आ ण यांचेह अवधान ौीगु जींना सतत ठे वावे लागले. कंबहना
ु ,
यां या ू येक ूवासात सभोवार या रा ीय पिर ःथतीचा ःप िनदश क नच ते कायकत,

ःवयंसेवक अथवा संघाबाहे र ल नागिरक यां यापुढे संघाचा वचार मांड त आ ण संघकायाची िनकड
पटवून दे याचा ूय कर त. विश

हतसंबंधी गटाचा वरोध, ट का अथवा अपूचार यांमुळे

वचिलत न होता सवसामा य हं द ू माणसातील स -भाव, मातृभूमीवर ल भ

आ ण परं परे ला शोभेशा

गौरवाची आकां ा ते आप या वाणीने जागृत कर त. संघ - बंद ची भाषा बोलणारांना यांनी ग प
बस वले होते आ ण अनेक अप

वचारवंतांनी संघाचा कैवार घेऊन सरकार धोरणाचे वाभाडे काढणारे

आंदोलनाचे मतूदशन
मतूदशन केले होते, यांत भूतपूव सेनापती जनरल किरअ पा, हं दःथानी
ु

केले होते, यांत भूतपूव सेनापती जनरल किरअ पा, हं दःथानी
आंदोलनाचे ौी. मधू मेहता,
ु

फना शअल ए सूेसचे ौी. गो.म. लाड ूभृतींचा समावेश आहे . ौी लाड तर हणाले क , ‘संघ
हणजे शंभर नंबर सोने आहे .’ (R.S.S. is pure gold) बंद चे राजकारण यावेळ अिधक पुढे जाऊ

शकले नाह आ ण डळमळ त बहमत
असले या संसदे चे वसजन क न न या िनवडणूकांची घोषणा
ु
डसबर १९७० या ूारं भी झा यानंतर तर ितकडे च संगळयांचे ल

लागले. या िनवडणुक त
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इं दराजीं या प ाला नेऽ दपक वजय िमळाला. वरोधी प

दा ण पराभवाने सु न होऊन गेले.

िनवडणुक तील राजक य प ां या जयपराजयाचे सुखद:ु ख ौीगु जींना न हते.

यांना मनापासुन खेद

ु पराकोट ची
याच गो ीचा होता क , िनवडणुक तील ूचार अ यंत ह न पातळ व न केला जातो, कटता

वाढते. लाचलुचपतीला धरबंध राहत नाह . “याने रा ाची श

, नैितकता व रा भावना ख ची होत

अस याने ह वागणूक िनवडणुक या ःवाथापायी करणे, खरे हटले तर रा दोह, दे शिोह होय, याचा
वचार करताना कोणी आढळत नाह .” ह

यांची यथा होती. अशा वातावरणाला अनुल न
ू

संघकायाची आवँयकता पटवून दे ताना एका कायक याला यांनी िल हले, “हे सगळे पाहन
ू आप या
जबाबदार ची जाणीव तीोतेने होते. हे वषा
बन व याची

वातावरण शु द क न दे शाला एकसंध आ ण समथ

मता आप या संघकायातच आहे .

बन व यासाठ घरोघर एकेक य
एका सूऽात गुफ
ं ू न रा श

हणून यात श

सवःव ओतून वातावरण िनद ष

पयत पोहोचून शु द रा ीय भाव जाग व याचे, तसेच सगळयांना

मान आ ण उ नत कर यचे आपले काम जीव ओतून करणे अ यंत

आवँयक आहे .”
िनवडणूक चा गदरोळ शांत झाला यावेळ असे दसत होते क , न या पा कःतानी संकटाची
अॅे डो यावर गोळा होत आहे त. पाक लंकरशहा या ाखान याने पूव पा कःतान (आताचा बांगला
दे श) पाशवी अ याचारांचे थैमान चालू केले आ ण पिरणामत: हजारो वःथा पत भारता या आौयाला
येऊ लागले. िनविसतांचा द:ु सह बोजा भारतावर िनमाण झाला. तो दन-ूित दन वाढतच गेला.

अवामी लीग या सश

ूितकाराने यादवीस श पिर ःथती पूव पा कःतानात िनमाण झाली. हा गुंता

अखेर रणांगणावरच सुटेल अशी श यता दसू लागली होती. या पा भूमीवर संघ िश ा वगाचा ूवास
ौीगु जींनी यावष (१९७१) सु केला व यां या सव ठकाण या भाषणांत पूवकड ल पिर ःथतीचे
पडसाद उमट याचे ःप

दसते. २८ जूनला ूवास संपवून ौीगु जी नागपूरला परतले, यावेळ तर

पिर ःथतींचे गांभीय चांगलेच वाढले होते. िनवािसतांची सं या ३० लाखांपयत गेली होती. ते हा

संघा या ूेरणेने पूव च िनमाण झाले या ‘वाःतुहारा सहायक सिमती’ तफ वःता पंतांसाठ िश बरे ,
धा य, व े, वगैरची तरतूद रा

यापी पातळ वर कर यात आली. द. ८-९-१० जुलै १९७१ रोजी

झाले या कि य कायकार मंडळा या बैठक त बांगला दे शा या पिर ःथतीसंबंधी ठराव कर यात
आला. सरकारने आ ासनांची पूत करावी अशी मागणी या ठरावात कर यात आला. लंकर
कारवाईने अवामी लीगला पा ठं बा ावा, पुव पा कःतान या ाखाना या जोखडातून मु

करावे व

वःथा पतांना यां या ठकाणी परत पाठवावे, ह मागणी दे शात जोर ध लागली. ौीगु जींनी सावध

राहन
ू श य असेल या मागाने आप या दे शाचे संर ण कर या या ूय ात सहभागी हो याचे
आवाहन सव बंधूंना केले होते.

मनोबल टकवून ठे व यासाठ द

यानुसार सव ःवयंसेवक सावध आ ण आपआप या

ेऽांत जनतेच

होते. ऑ टोबरम ये पंजाबात केले या ूवासात ौीगु जींना

दसले क , लोकांचे मनोधैय उ म आहे . ःवयंसेवक सव पिर ःथतीची खडा न ् खडा मा हती ठे वीत

होते. सै य सुस ज होते.

अखेर ३ डसबरला पा कःतानचे आबमण सु झाले. यावेळ नागपूरला त ण ःवयंसेवकांचे
िश बर सु होते. तेथूनच ौीगु जींनी ःवयंसेवकांना आ ण समाजाला उ े शन
ू एक व
केले.

य ूसािरत

या या ल ावधी ूती ःवयंसेवकांनी घरोघर जाऊन वाट या आ ण यु दूय ां या संबंधात

मोठ जागृती घडवून आणली. द. ४ डसबर १९७१ या या पऽकात ौीगु जींनी हटले : “यु दाचा
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काळ आहे . आबमक शऽुसेना आप या सीमेवर येऊन धडक या आहे त. या संकटाचे गांभीय ओळखून
स ाधार व अ य सव प ां या ने यांनी आपआपला प ीय

ीकोन सोडन
ू एकरा - भावनेने ूेिरत

होऊन एक ऽत यावे. या ूकारे संघ टतपणे आबमणाचा सामना क न आप या रा ाला वजयी करावे,

हे सव लोकांनी नीट समजावून घेतले पा हजे. प िनरपे

ीने केवळ रा हताचेच सदै व िचंतन

करणा या रा ीय ःवयंसेवक संघा या सव ःवयंसेवकांनाह हे च आवाहन आहे .” नागिरकांनी कशाूकारे
यु द ूय ांत सहकाय ावे यासंबंधी उपय

मागदशनह ौीगु जीं या या पऽकात आढळते. ू य

यु दाला त ड लाग यानंतर हे िनवेदन आवँयकच होते. पण त पूव ह , १९७० मधील
वजयादशमीपासूनच नागिरकांना व ःवयंसेवकांना ौीगु जी सावध कर त होते आ ण एक रा या
ना याने संघ टत ःव पात उभे राह याचे आवाहन कर त होते. द. १० ऑ टोबरला नागपूर या

वजयादशमी महो सवात, द. २२ नो हबर रोजी द लीला संघःवयंसेवकां या मेळा यात, ८ जुलै

१९७१ रोजी नागपूर या गु पो णमा उ सावात, दनांक २४ ऑ टोबर रोजी ज मू या ूकट सभेत, द.
२६ नो हबर रोजी जयपूर या सावजिनक कायबमात ौीगु जींनी केलेली भाषणे पा हली तर
पिर ःथतीचा वेध यांनी कती अचूकपणे घेतला होता, याची क पना येईल. एक अंदाज असा आहे क
यु दूय ाला सहकाय दे या या कामी दे शभरातील सुमारे दोन ल

ःवयंसेवक गुंतलेले होते.

सै याची पछाड सांभाळ या या कामी यांनी ूय ांत कोणतीह कसूर ठे वली नाह .
३ डसबरला सु झालेले यु द, ढा यातील पाक सेने या शरणागतीनंतर द. १६ रोजी

तडकाफडक समा झाले. या यु दात भारतीय सेनािधका यांनी दाख वले या ःवतंऽ ूितभेचे व
यांनी यशःवीपणे अंगीकारले या रणनीतीचे ौीगु जींना खरोखरच कौतुक वाटले.

या तडफेने

ढा याचा पाडावा झाला. ती तडफ सगळया आधुिनक जगाला ःतिमत क न सोडणार होती.
आप या सेनादलांवर ौीगु जींचा अपार व ास होता. अमेिरके या सात या आरमाराने संघषात
हःत ेप केला असता तर काय झाले असते या संबंधी बोलताना ौीगु जी िन:शंकपणे हणाले होते,
“तर भारतीय सेने या श ाचा ूहार कती ूखर व ूचंड आहे , याचा अनुभव अमेिरकेला आला

असता.” बांगला दे श ःवतंऽ झाला या घटनेचे ौीगु जींनी ःवागत आवँय केले, पण हरळू
ु न जाऊन

बेसावध होणे हताचे ठरणार नाह असा इशारा दरदश
पणाने यांनी दला. योगायोग असा क
ू

पा कःतानी सै याने बांगला दे शात शरणागती प कर याची वाता आली यावेळ ौीगु जी बंगलौर

येथे एका पऽपिरषदे त बोलत होते. पऽकारांनी यु दासंबंधी व सभा य भावी घटनांसंबंधी ौीगु जींवर
तासभर ू ांचा अखंड मारा केला. ौीगु जींनी ूस नपणे सगळया ू ांना उ रे दली. सार च उ रे
अगद रोखठोक व िन:सं द ध होती. अ यऽ एके ठकाणी ौीगु जींनी सांिगतले क पा कःतानची

दोन शकले झाली यात हष माद हो यासारखे काह नाह . इितहास सांगतो क पूव आप या दे शात
बहामनी रा यांचे पाच तुकडे झाले होते. पण या सगळयांचाच रोख हं द ू स े व

द होता. १९७१

नंतर बांगला दे शात कसकशी पिरवतने झाली व तेथील लोकशाह आ ण से युलॅिरझम ् यांचा मुडदा

पाडन
ू आज कोण या धोरणाने लंकर हक
ु ू मशहा पावले उचलीत आहे त हे आपण पाहतोच आहोत.

ितकड ल हं द ू िनवािसतांची आवक थांबलेली नाह . मु ःलमांची घुसखोर ह चालू आहे . बांगला दे शाचे

यु द यशःवीर या समा झा यानंतर पंतूधान ौीमती इं दरा गांधींना अिभनंदनाचे पऽ ौीगु जींनी
द. २२ डसबर रोजी पाठ वले. या पऽात यांनी शेवट िल हले होते. “दे शाची एका मता, पिर ःथतीचे
यथाथ मू यांकन, रा ा या ःविभमानाचे व गौरवाचे र ण कर याचा साथ संक प याच ूकारे सदै व
असावा. केवळ संकटकाळातच न हे तर िन य सव ूकारची रा ो थानाची काम करताना या संक पाची
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आवँयकता आहे . आप या दे शाची गौरवा व एका मश

िनमाण कर यातच रत असलेली रा ीय

तसेच आंतररा ीय धोरणे ठरवाल, असा माझा व ास आहे . आप या नेत ृ वाखाली भारता या
गौरवाची अशीच अिभवृ द होत राहो.” ौीगु जीं या या पऽाला पतूधानांचे उ र जानेवार या
म यात आले. याला ौीगु जींनी उ र पाठ वले. माचम ये अ.भा. ूितिनधी सभेने यु दातील
वजयाब ल ठराव केला.
यु दातील वजया या पा भूमीवर १९७२ मधील वधानसभा िनवडणुका इं दराजीं या प ाने
ली या जंक या.
प

म सीमेवर लंकराला पूण वाव िमळाला नाह असे यु दबंद नंतर ौीगु जींचे मत हाते.

पुढे १९७२ या जुलै म ह यात पा कःतनशी जो ‘िसमला करार’ झाला, तो तर वजया या उ साहावर
बोळा फर वणारा ठरला. पा कःतानचा जंकलेला सारा मुलूख या करारानुसार भारत सरकारने सोडन
ू

दला. आझाद काँमीरमधील मुलूख भारताचाच आहे व तेथून एक इं चह सेना मागे घेणार नाह अशी

आवेशपूण घोषणा संर णमं यांनी केली होती. पण िसम या या वाटाघाट परक य दडपणाखाली
झा या असा यात. रिशया व अमेिरका यांचे संयु

दडपण भारतावर आले असावे. १९६५ पे ाह मोठा

वजय वाःत वक भारताने िमळ वला होता आ ण या वजयाचा लाभ याने वाटाघाट ं या वेळ घेणे
रा हताचे, गौरवाचे तसेच आप या शूर जवानांना यांचा पराबम कारणी लाग याचे समाधान दे णारे
ठरले असते. पण सगळयाच ूदे शातून सेना मागे घे यात आली. या करारावर ौीगु जींनी अथातच
टका केली. यु दबंद ची घोषणा होताना या अपे ा हो या यांपैक कोणतीच अपे ा सफल झाली
नाह . काँमीरचा ू ह खुलाच रा हला आ ण पा कःतानची गुम ह कायम रा हली. एके ठकाणी

बोलताना ौीगु जींनी ‘शऽु शेष ठे वू नये’ या सूऽानूसार भारत वागत नाह व पुन: पु हा दे शाला संकटात

पडावे लागते, याब ल स ा ढ राजक य ने यांना दषण
दले.
ू
असा हा १९७१ या यु दाचा मामला संपु ात आला. रा एक करा, मातृभ

जागवा, समथ

बना, हं द ू आदशवादच ूेरणा दे ईल असा मंऽ उ चार त ौीगु जींची भारतॅमंती या खळबळ या

काळात सु च होती. वाढ या व ासाने लोक ौीगु जींची वाणी ऐकत होते. पण ती वाणी आता कती
काळ ऐकावयाला िमळणार होती?
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१८. अंितम मागदशन
ौीगु जी ूवास कर त होते. नागपुरला असले तर काम अहिनश चालू होते. मुंबईला वै क य
तपास या अधूनमधून होतच हो या. पण शर रातील ऽाण उ रो र कमी होत चालले होते. एक कडन
ू
डॉ. ूफु ल दे साई ऍलोपाथी या मागाने तर दसर
ू पं. रामनारायण शा ी आयुवदा या मागाने
ु कडन

ौीगु जींचे शर रयंऽ काय म राख यासाठ अट तट चा ूय कर त होते. १९७२ या जानेवार त उ र
ूदे शचा दौरा चालू असताना ूवासात उसंत अशी न हतीच. या दगदगीने यांना वल ण थकवा

यायचा. मीरत ते अलीगड मोटार ने ूवास चालू असता, “अरे , मला एवढे इकडन
ू ितकडे नाचवता.

काह वचार तर करा ”असे ते सोबत या कायक याना हणून गेले. शर राची श
अस याची भावना यांनी य

सारखी कमी होत

केली. गो या या ूवासतह ‘थक यासारखे वाटते’ असे उ -गार

यां या त डन
ू िनघाले. द. २५ जुलै ते १८ ऑगःटपयत यांना इं दरू येथे पं. रामनारायण शा ी

यां याकडे राहन
ू वौांती यावी लागली. नंतर स टबर अखेर ते राजःथानात गेले असता ४ ऑ ट बर
रोजी यांना ताप आला. पण तसाच अजमेरचा कायबम रे टू न ते ूथम जोधपूरला व नंतर जयपूरला

गेले. ितथे माऽ ूकृ तीचे तंऽ खूपच बघडले. कायकत घाब न गेले. झोप नाह , खोकला खूप, वारं वार
शौ याचा ऽास, वल ण थकवा असा ूकार. द. ९ ऑ टोबरला तर अःवःथता आणखीच वाढली.
ताप १०३ पयत होताच. तर ह ठरलेली बैठक यानी र क

दली नाह . परं तू बोलणे अश य झाले.

श दो चार धड होईना. अखेर ूाथना घेऊन बैठक आटोप यात आली. ौीगु जींचा ताप १०५ पयत
चढला होता. यावेळ तेथील डॉ टरांनी कायक यावर रागावून, “तु ह

अ याचार का करता?” असा सवल केला.

यां या ूकृ तीवर असा

याचे उ र कोण काय दे णार? सुदैवाने द. १० रोजी ताप

उतरला. आप या मनावर ल व मदवर
ू ल िनयंऽण सुट याचा हा आयुंयातील प हलाच अनुभव आहे ,

असे ते या दवशी सकाळ चहा घेताना हणाले. पण यांचा तोल आता सावरला होता व ूचारकांची

सकाळची बैठक यांनी िन व नपणे पार पाडली. दोन दवस वौांती घे याचा आमह डावलून

िनयो जत वेळ वमानाने मुंबईकडे रवाना झाले. िनघताना जयपूर या संघचालकांना ते िमठ त घेऊन
ूेमभराने भेटले. सव कायक याचाह िनरोप घेतला. यानंतर पु हा काह ौीगु जींचे पाय

राजःथान या भूमीला लागले नाह त! जयपूरला आप याला बैठक चा एक कायबम पार पाडता आला
नाह , याची फार खंत ौीगु जींना वाटली. ती यांनी पऽा ारे य

केली.

पण हे असे कती दवस चालू शकणार होते? ूवास क न, भेट गाठ घेऊन कायक याना
आपले

त पुन:पु हा सांगावे अशी श

रा हलेली न हती. उपल ध वेळेची डॉ टरांनी सांिगतलेली

मयादा संपत आली होती. ते हा यांनी, हं द ू पंरपरे नुसार, आप या सव ूमुख कायक याशी अखेरचे

बोलून यावयाचे ठर वले. यासाठ महारा ात ठाणे येथे अ खल भारतातील कायक याचा एक
अ यासवग घे यात आला. ू य
रा जीवना या िनरिनराळया

संघाचे काम करणारे ूचारक, अिधकार , यां या सोबतच

ेऽांत जबाबदार चे काम कर त असले या ःवयंसेवकांनाह या

अ यावगासाठ िनमं ऽत कर यात आले होते. द. २८ ऑ टोबर ते ३ नो हबरपयत हा वग ठाणे
येथील त व ान व ापीठा या वाःतूत पार पडला. या वगासाठ आलेला ू येक कायकता
ौीगु जीं या ूकृ तीची अवःथा पाहन
ू चरकला आ ण पु हा अशा ूकारे यांचा सहवास िमळणे अवघड

आहे , हे मनोमन समजून चुकला. ठा याचा वग हणजे जणू गु ने पािथव दे हाचा याग क न

अनंत वात वलीन हो यापूव िशंयांना केलेला त वबोध, दशाबोध आ ण िशंयां या समःत शंकांचे
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अंितम िनराकरण. संघाचा हं द ू - जीवनादशावर अिध त असलेला शा त वचार ौीगु जींनी या
वगात अंगोपांगांनी ःप केला. आधुिनक हण वणा या वचारधारा आ ण जागितक पिर ःथती
यां या संदभात हं द ू जीवन- वचाराचा कसदारपणा, तसेच मानवी क याणाची याची
यांनी कुठे ह संदेह उ

दला नाह . याच हं द ू आदशा या आधारावर ू येक

मता याब ल

ेऽात न या रचनेचे

ूा प तयार करावे लागेल, असे यांनी ठामपणे सांिगतले. एक ूकारे , ठा याचा वग हणजे
ौीगु जींनी संघा या कायक याना दलेले सै दांितक वारसापऽच हणता येईल. यात

यांनी काह

राखून हणून ठे वले नाह . ठा या या वगाचे अन य मह व यातच समावलेले आहे .
या वगात प हलाच ू

असा उप ःथत कर यात आला क , आपण “ हं द ू हं द”ू चा सतत उ -

घोष का करावा? दे शाची पिर ःथती आ ण दे शातील वातावरण पाहता आपण तो श द सोडन
ू दे ऊ नये?

‘भारतीय’ कंवा अ य कोणताह श द का ःवीका नये? संघावर संकुिचतपणाचा आ ण

सांूदाियकतेचा जो आरोप केला जातो, तो तर दरू होईल, असा वचार तेथे मांडला गेला. असा नेमका

ू

कोणी वचारला होता, असे नाह . परं त,ु ःवयंसेवकां या मनात बा वातावरणा या ूभावाने असे

ू

येत होते. ौीगु जींनीच तो ू

उक न काढला आ ण याचा परामश घेताना ते हणाले, “हे खरे

आहे क , ‘ हं द’ू या संबंधी अनेक ूकारचे ॅम िनमाण कर याचे ूय केले जात आहे त. काह

ेऽांत,

िनरिनराळया ूकार या ःवाथासाठ , हं द ू हणजे मु ःलम वरोधी, भ न वरोधी आ ण काह

ठकाणी तर शीख वरोधी, जैन वरोधी, हिरजन वरोधी असा ूचार केला जातो. हा ूचार करणारे

कोण याह मा हती या आधारे आपले मत मांड त नसतात. धम, संःकृ ती, इितहास यांचे अ ययन
के यानंतर यांनी आपले मत सांिगतलेले नसते. या दे शात हं द ू वचारधारा आ ण जीवनप दती,
इःलामी आ ण इसाई पंथ ज माला ये यापूव पासून अ ःत वात आहे त. ते हा हं दचा
ू अथ

मु ःलम वरोधी कसा झाला? शीख, जैनाद मते तर ‘ हं द’ू अंतगतच आहे त. ःवत:ला ‘ हं द’ू न

हण या या यां या भावनेचा अथ, ःवत:चेच हातपाय कापून घेणे असा आहे . ‘ हं द’ू कोणा याह

वरोधी नाह . हं द ू वचारूणाली पूणत: भाव मक (positive) वचारूणाली आहे . ती

िनषेधा मक(negative) नाह .”

या दे शातील रा जीवनासाठ ‘ हं द’ू हन
ू वेगळा पयायी श द वापरावा, असे काह लोक

सुच वतात.

यासंबंधी गु जी हणाले, “दसरा
पयाय घेऊन मूळ अथ बदलेल काय? आयसमाजी
ु

हणतात क , ‘आय’ श दाचा वापर करा. परं तु ‘आय’ श दाचाह तोच अथ िनघेल. काह लोक

‘भारतीय’ श द वापरावा असे सांगतात. परं तु भारत या श दाला कतीह आ ण कसेह वाक वले तर
यातून दसरा
कोणताह अथ िनघणार नाह . ‘ हं द’ू हाच अथ िनघेल. मग िन:सं द धपणे ‘ हं द’ू
ु

श दाचा ूयोग का न करावा? ूचिलत असलेला तो साधासुधा श द आहे . आप या रा ा या सवागीण
उ नतीचा जे हा आपण वचार करतो, ते हा तो हं द ू धम, हं द ू संःकृ ती आ ण हं द ू समाज यांचे

संर ण क नच होऊ शकते. याचा आमह सोडला, तर रा
राहत नाह . तो फ
सम

दोन पायां या ूा यांचा समूह राह ल. रा या ना याने आप या अ ःमतेचे जे

प ूकट होते, याचा आधार हं द ू च आहे . कोणी य

या या वाणीत श

हणून आपले काह च वैिश य िश लक

राहणार नाह .

यासंबंधी मनात शंका धारण कर ल, तर

हणून संपूण िन याने आपणास हणावयाचे आहे क , ‘आ ह

हं द ू आहोत. हा आमचा धम, संःकृ ती आ ण समाज आहे . यांनीच आमचे रा बनले आहे . याचे भ य,
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द य, ःवतंऽ आ ण समथ जीवन उभे कर यासाठ आमचा ज म झालेला आहे .’ याबाबत तडजोड चा
वचारच होऊ शकत नाह .”
संघकायाचे ःव प समजावून सांगताना ते हणाले, “संघाचे काय सव यापी आहे . परं तू
सव यापी हणजे काय? ूकाश सव यापी आहे , हणून तोच सव काम कर त नाह . अंधार दरू क न

तो माग दाख वतो. हे समजून वागले पा हजे हणजे गडबड होणार नाह . ू येक कायात आपण संघ
या ना याने हःत ेप क लागलो तर जीवना या ू येक अंगासंबंधी आप याला एकेक ूबंध तयार

करावा लागेल. पण मग समाजा या संघटनेचे जे मूलगामी काय आहे , ते बंद पडे ल, केवळ ूबंध हाती
राहतील.

हणून आपण रा जीवनाचा एक यापक िस दांत सांिगतला.

कायाची रचना या या

या या आधारावर ू येक

ेऽातील कायक यानी केली पा हजे.”

भारतीय संःकृ ती या मूलभूत िस दांताची चचा करताना ौीगु जी हणाले, “आप या येथे
संपूण समाजाला एका जीवमान शर रा या पात मानलेले आहे . सह शीषा पु ष: सहॐपा - हणजे
हजार डोक , हजार डोळे , आ ण हजार पाय असलेला पु ष असे यांचे वणन केले आहे . मूळात हे

परमे राचे वणन आहे . पण आम याकिरता समाज हाच परमे र आहे . हा वराट समाजपु ष आहे .
याची अनेक मुखे, अनेक हात, डोळे , पाय वगैरे आहे त. या वराट पु षाची आराधना करायला
एक गो सांिगतलेली आहे ती ह क , या वराट समाजाचे
आपणास सांिगतले आहे . याचबरोबर दसर
ु

घटक असले या संपूण मानवा या शर रात एकच चैत य आहे . या चैत याला नाव कोणतेह
याने फरक पडत नाह . मु य गो अनुभूतीची आहे . ती अनुभूती झाली पा हजे.
नीट होईल, आिथक

ा.

हणजे यवहार

ीने असलेली उपभोगाची साममी या वराट पु षाकिरता आहे , असा वचार

करा. समाज पी वराट पु षाची क पना आ ण यात भ न असले या िचरं तन अ ःत वाची अनुभूती
ह आम या भारतीय िचंतनाची वशेषता आहे .
“िचंतनाची ह दशा सोडन
ू दली, तर संपूण मानवजाती या सुखाची समःया दरू होणार नाह .

एक सरळ ू

वचारता येईल क , जे काह उपल ध आहे ते सवाना िमळावे, असा वचार का करावा?

केवळ आपलाच वचार का क नये? दस
ु याला सुख िमळो क द:ु ख याची आपण काळजी कर याचे

कारण काय? याचा आपला संबंध कोणता? भारतबा अ य वचारूणालीं या अनुसार आपण जर
मानले क , आपण सव अलग अलग पंचमहाभूतांचे बनलेले पंड आहोत, मी आ ण इतर यां यात

कसलाच आंतिरक संबंध नाह , तर मग दस
ु या या सुखद:ु खा या अनुभूतीची भावना आप या मनात

उ प न हो याचे कारण नाह .”

इतर दे शांतील वचारूणालींमधील अपूणता ःप करताना ौीगु जी हणाले, “आधुिनक
जगातील वचारूणालीह हे च सांगत असतात क , समाजा या संपूण क याणाचा वचार केला पा हजे.
यांना वचारले पा हजे क , समाजा या एक वाची यांची जी क पना आहे , ितचा आधार कोणता?
य

- य

मधील परःपर संबंधांचे नाते कोणते? यांचा परःपरांशी संबंध कसा व का आहे ?

दस
ु या या सुखद:ु खा या समान अनुभूतीचा आधार कोणता? एक वाचा अनुभव दे णारे ते सूऽ
कोणते? भारतबा

वचारसरणींम ये या बाबतीत िस दांत प कसलाच वचार नाह . तेथे हे च मा य

केलेले आहे क , सवजण अलग अलग उ प न झाले आहे त, एकाचा दस
ु याशी आंतिरक संबंध नाह .
अशा पिर ःथतीत एकाने दस
ु या या भ याची िचंता का करावी? या वचारसरणीम ये ‘समाज’ या

श दाचा उ लेख असला, तर समाज हणजे अनेक लोकां या ःवाथाचे एकऽीकरण, इथपयतच यांची
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ी मया दत आहे . ःवाथा या पूत साठ परःपरांत समझोता झाला, एक कॉ शॅ ट झाले, आ ण
समाज बनला. समाजाचे केवळ एवढे च ःव प यां यासमोर आहे . आंतिरक

ीने सवाना जोडू

शकणारे आ ण सव िमळू न एक सुखद:ु ख व एक चैत य अनुभव ूा क न दे णारे सूऽ यां याजवळ

नाह .

“ते सूऽ, आपणा सवाचे एक अ ःत व आहे , या त यात िन हत आहे . शर रे कतीह

वेगवेगळ असोत, यांची सं या कतीह असो, वरवर दसणा या आवड िनवड कतीह िभ न िभ न
असोत, सवा या अंतयामी एक िचरं तन अ ःत व आहे . मूलगाती एकतेचे तेच ूमुख कारण आहे . याच
कारणाःतव आम या मनात परःपर संबंधाचे भाव उ प न होतात. आपण आपसांत े ष करतो, तो
सु दा याच एक वा या आधारावर, या याशी आपला काह संबंधच नाह

या याशी कसा े ष

करणार? ह साखळ व मान नसेल, तर आपण ना कुणावर ूेम क शकत, ना कुणाचा े ष क

शकत! परःपर संबंधा या बाबतीत जे कोणते भाव आप या मनात उ प न होतात, याचे एकच सूऽ
आहे . ते हणजे सवाचे िमळू न एक अ ःत व. वःतुत : हे च त य अंत: करणात ठसवून यावहािरक
जगात आपण वागले पा हजे.”
ते पुढे हणाले, “या एक वाची अनुभूती दयात वराजमान झा याबरोबर आप या मनात
वचार येईल क , या सवाचे िमळू न आपले एक अ ःत व आहे , तो समान अ ःत वाचा समाज सुखी
हावा. या वचारातून मग असा िन य ूकट होतो क , आपण अशी यवःथा िनमाण क क
यामुळे सवाना समान ‘ःवाथ’ राह ल. हणजेच केवळ ःवत: याच ःवाथसंमहाचा वचार सोडला
पा हजे. आप या संपूण अ ःत वा या व

द आ ण ःव वा या वपर त अस यामुळे ःवाथसंमह हा

आ मह येसारखा पापी वचार आहे . याकिरता, तो सोडन
ू दे यात हत आहे .
“हा सव वचार या एका जीवनिस दांतात अंतभूत आहे , या जीवनूणालीचे नाव ‘ हं द’ू

जीवनूणाली आहे . जगात अ यऽ कोठे ह इतका सखोल वचार क न िचरं तन अ ःत वा या
आधाराचा शोध घेतलेला नाह . हं द ु वाची ह व

समाजाची धारणा होते. एका मतेचे हे सूऽ, य

मानवतेला दे णगी आहे . या आधारावर संपूण
- य

या अंत:करणात जागृत ठे वणे हे आपले

ूथम कत य आहे .
“शेकडो वषा या इितहासाने हे िस द क न दाख वले आहे क , याच वचारूणालीत ःथरता
आहे . जगात मानवक याणा या बाबतीत जे अनेका वध वचार स या चालू आहे त, ते फार टकायचे
नाह त. पूवानुभव असाच आहे क , जगातील पिर ःथती बदलताच, कालूवाहा या लाटांचे तडाखे
बसताच, ते बदलतात व न होतात. हद ू जीवनप दतीचा हा वचार क , सवाम ये एकच स

व

वराजमान आहे , तीच सवाना जोडणार कड आहे . सुखद:ु खाचा अनुभव आ ण तदनुसार एका मतेचा

अनुभव दे णारे तेच एक बंधन आहे . एकाच अ ःत वाची िभ न िभ न पाने अिभ य

होत

अस यामुळे सवास आपाप या आवड ूमाणे उ म जीवन जग यासाठ सोयी ूा क न दे णे आपले
कत य आहे . हा ःथायी ःव पाचा वचार आहे . याच वचारा या आधारावर मनुंय वचार कर ल क ,

संमह क नये, जीवनावँयकतेहू न अिधक साधने आप याजवळ गोळा क नयेत, जीवनावँयकतेहू न
अिधकांवर आपला अिधकार नाह , समाजाचा अिधकार आहे . आप या बु द ने कंवा साम याने

आवँयकतेहू न अिधक ूा केले, तर तेह समाजा या हताचेच आहे . या धारणेला ढ करणे हे हं द ू
वचारां या जागृतीचे दसरे
ु नाव आहे .
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“इतर या राजनैितक व आिथक यवःथा कंवा प दती दसतात, यांचा याच िनकषावर
वचार केला पा हजे, राजक य अथवा आिथक कोणतीह यवःथा असो, समाजजीवना या मूल
रचनेचा हाच एकमेव समथ आधार आहे . आपण हा मूलभूत िस दांत सोडला, तो वस न इकडे ितकडे

भटकलो याचे पिरणाम आप यासमोर आहे त. रोज आप याला दसते क , दािरिय चोह कडे

पसरलेले आहे . काह लोक ॅमाने या दै याचे आ ण दािरियाचे खापर हं द ू जीवनप दतीवर फोडतात.
परं तु हे खरे नाह . स य हे आहे क , हं द ू जीवनप दती या िस दांतांना आपण वसर यामुळे हे घडू न

आले आहे . ते िस दांत आचरणात न आण यामुळे ह द:ु ःथती आहे . ःपशाःपश आद

या अिन

गो ी आप याला दसतात, या हं द ू जीवनप दतीचा पिरणाम आहे , असे हणणे चूक आहे . हं द ू
जीवनप दतीचा िस दांत वसर याचा व या िस दांतानुसारच आचरण करणे सोडन
ू दे याचा हा

पिरणाम आहे .”

समाज यवःथेचा वचार बु दमंतांमिधल चचचा आ ण वाद ववादाचा वषय आहे . संघाचे
हणजेच हं दंच
ू े या बाबतीत काय हणणे आहे , हे गु जींनी या वगात कायक यासमोर सांिगतले. ते

हणाले, “ याला आधुिनक जीवन हणतात, ते जगात या काह दे शांम ये आप याला ू य

दसून

येते. हे जीवन सुखपूण आहे , असे मानले जाते. या जीवनू बयेकडे पा हले तर आप याला काह गो ी
ःप पणे दसतात. प हली गो ह क , या सुखमयते या मागे एक सतत ःपधा आहे . सुखोपभोगाची
साधने िमळ व याकिरता ते लोक एकमेकांशी ःपधा कर त आहे त. दसर
गो अशी दसून येते क ,
ु
यांना ‘परिमिस ह सोसायट ’ हवी आहे .

हणजे कुणावर कसलेच बंधन नको आहे . अनेकांना असे

वाटते क , हे उ नत समाजाचे ल ण आहे . परं तु, आपण हे ओळखले पा हजे क , ‘परिमिस ह’
वचारधारणेत ‘समाज’ नावाची वःतूच समा होते. उरते ती फ
आप या जीवनात ‘परिमिस हनेस’ हणजे ःव छं दता ूा

‘कॉ शॅ ट िथअर .’ य

ला

हावी, कोणी यात बाधा उ प न क

नये यासाठ ती करार कर ल. या करारामुळे मनुंयाचे सामु हक करण घडन
ू येते. ‘समाज’ हणजे
काय? तर य

ंनी केले या करारांचा पिरणाम!

या कराराबरोबर चालणार दसर
गो
ु

हणजे ःपधा, काह लोक असे हणतात क , िनरोगी

ःपधमुळे ूगती होते. परं तू मला असे वाटते क , ःपधा िनरोगी राहू शकत नाह . सु वातीला ःपधत

थोडासा चांगुलपणा आढळला, तर लवकरच तीत बघाड उ प न होतो. िनरोगी ःपधा ःवत:ला चांगले
कर याची ूेरणा दे ते, असे हणतात. परं त,ु ःपधा सु झा याबरोबर ःवत:ला चांगले बन व यापे ा
दस
ु याला वाईट कर याचा वचार सु होतो. ःवत: उं च हो यापे ा दस
ु याला खाली ओढ याची ःपधा
लागते. ःपधा शेवट परःपर-संघषात पिरणत होते. आज जगात जे नाना ूकारचे संघष चालू आहे त,
ते ःपधामूलक आहे त. दस
ु याचे सुख न क न ःवत: समृ द हो याची इ छा, हे च या संघषाचे मूळ

कारण आहे . पा ा य दे शात ूचिलत असले या ‘परिमिस हनेस’ आ ण ‘कॉ प टशन’ यांनी मनुंय
सुखी होणे असंभवनीय आहे .
“ हणून याबाबतीत मुळाशी जाऊन वचार केला पा हजे. तो वचार असा क , मनुंयजीवनाचे
लआय कोणते? चैनबाजी, ऐषआराम करणे, हे मनुंयजीवनाचे लआय आहे काय? साधारणत: सवाचे
एकमत आहे क , सुखाची ूा ी हे मनुंयाचे लआय आहे . सुख

ीण झाले, तर ते द:ु खाचे कारण बनते.

हणून मानवाची ःवाभा वक इ छा आहे क , सुख िचरं तन असावे. असे सुखी जीवन याला िमळावे
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क , जे कधी समा च होणार नाह . िचरं तन सुखाची ह इ छाच मनुंयाला ओढ त असते. आपले खरे
ःव प ओळखून उ म, आनंदपूण, िचरं तन जीवन िमळ व याकिरता तो ूय शील असतो.
“मनुंय शर रधार अस यामुळे, शर रा या गरजांची पूत

याला करावीच लागते. या

गरजांम येच अनेक ूकारचे उपभोग येतात. या उपभोगांना अमा य क न अथवा गरजांम येच
अनेक ूकारचे उपभोग येतात. या उपभोगांना अमा य क न अथवा ितरःका न जगात चालायचे
नाह , हणून वचारवंत पु षांनी हटले आहे क , शर र व मन यां या उपभोगूवृ ींना अमा य

कर याची आवँयकता नाह . इ हे च आहे क , या ूवृ ींचे समाधान कर यातच माणसाने ःवत:ला
बुडवून घेऊ नये.
“सवाचे लआय सुखी होणे आहे . जगात कोणीच असे नसेल क , याला सुख नको आहे . तसेच
दवस-दोन दवस टकणारे

णभंगुर सुख कोणालाच नको असते. ू येक जीव ःथर सुखाची कामना

करतो. दस
ु या श दांत सांगावयाचे हणजे याला सुखा या अमर वाची इ छा असते. सवाना अशी

इ छा असते, परं तू िचरं तन सुख हणजे काय हे समज याची यो यता माऽ सवा या ठकाणी नसते.

आप या इं ियां या या वासना असतात, या पूण कर यात खरे सुख आहे , असे समजून ूाणी या
पूण कर या या मागे धावत असतात. मनुंय सव ूा यांत वचारशील ूाणी आहे . तो इं ियांचे चोचले
पुर व याकिरता इतर ूा यांपे ाह वेगवेगळे ूय कर त असतो.

याचा प हला ूय तर इतर

ूा यांसारखा असतो. हणजे इं ियांची तृ ी साध याचाच तो ूय करतो. परमे राने इं ियांची
रचनाच अशी केली आहे क , ती बाहे र धावत असतात, यामुळे, आत वळू न खरे सुख बघ याची यांची
तयार नसते, परं तु, वचार के यानंतर असे दसून येईल क , सव इं ियज य सुखे द:ु खा त असतात.

ते हा माणूस वचार करतो क , याअथ मा याम ये िचरं तन शा त सुखाची इ छा आहे , याअथ ते
कुठे ना कुठे असलेच पा हले. ते बाहे र नसेल, तर आत ते असेल काय, असा ू

या या ठकाणी

उ प न होतो. तो बघतो क , चैनी या या वःतू आहे त, यां यापासून सुख िमळते. उपभोगाची
इ छा तृ होते. परं तू नंतर यालाच आढळू न येते क , ह तृ ी

णक, अ पकािलक होती. उपभोग

जसजसा कर त जावे, तसतशी यांची अिभलाषा वाढत जाते आ ण जेथे अिभलाषा आहे , कामना आहे ,
तेथे सुख कुठले? मग तो पु हा वचार क लागतो क , अिभलाषां या तृ ीपासूनह सुख िमळत नाह ,
तर ते सुख कुठे आहे ?
“या संबंधात भारतीय वचारवंतांचे मत असे आहे क , सुख आप या आतच आहे . बा वःतूंत
सुख नाह .

या सुखा या िनिम माऽ आहे त, ते सुख ूा क न घे यासाठ काय केले पा हजे?

आप या पुवजांनी गंभीर िचंतन आ ण आ मानुभव यां या आधारे काह मागदशक गो ी सांिगत या
आहे त.

यांनी एक प क गो सांिगतली क , जे मन अःवःथ आ ण अ ःथर आहे , याला कधीच

सुखाचा अनुभव येणार नाह .

याकिरता मन शांत हवे. मनावर जे नाना ूकारचे तरं ग उठतात, ते उठू

दे ता कामा नये. पा यावर तरं ग उठू लागले हणजे यात काह च दसत नाह . आपला चेहरासु दा
दसत नाह . तरं ग थांबले क , पाणी ःथर होते आ ण यातले मग सव काह दसू लागते. असेच

मनाचेह आहे . मन ःथर असेल, तर आपले मूळ ःव प दसू शकते. मन अ ःथर असेल तर सुखाची
अनुभूती असंभव आहे .

हणून मन ूथम शांत करणे ज र आहे . आप या पूवजांनी ःवत: या

अनुभवा या आधारावर हा िनंकष काढलेला आहे .
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“या आधारावर आपण वचार करावा क , ूगितशील हण वणा या या दे शांम ये ःपधा,

ु आ ण दस
ईंया, े ष, कटता
ु याचे सुख पाहन
ू उ प न होणार शऽुता आहे , तेथे मनुंयाचे मन शांत व

ःथर हो याची श यता तर आहे काय? या ःथतीत वासनांची भरती - ओहोट थांबू शकत नाह , मग

सुख िमळणार कसे? हणून आप या भारतात आप याला असे िश ण दले आहे क , दस
ु याचे ऐ य
पाहन
याची इंया क नको. याचे अिभनंदन कर, तू ःवतंऽ र तीने आप या ूगतीचा ूय कर.
ू
परं तू या याशी ःपधा, ईंया कर याची गो ह मनात आणू नको. नाह तर दस
ु याला द:ु खी क न

ःवत: सुखी बन याचा वचार मनात येईल. यामुळे मानवी शांतता ूा होणार नाह . मनाला शांत
ठे वावयाचे असेल, तर आज या तथाकिथत ूगितशील जीवनासंबधी आप याला फार काळजीपूवक
वचार केला प हजे. मनुंय शर रधार आहे , यात तर संशयच नाह . शर राकिरता ऐ हक सुखोपभोग

ू बाहे र या लोकां या
कती हवेत आ ण ते कोण या प दतीने हवेत याचा वचार करताना डोळे िमटन

अनुकरण कर याने भागायचे नाह . आप या पूवजांनी सांिगतले आहे क , दस
ु याला द:ु ख झाले असता

मनात क णा उ प न झाली पा हजे.

या का

यातून याला द:ु ख-मु

कर याचा ूय

आप याकडन
ू झाला पा हजे. यातून एक वशेष ूकारचा संतोष आ ण सुख दे णार िन:ःत ध अवःथा
ूा होईल. ती ःपधतून ूा होणार नाह .
“ ‘परिमिस ह सोसायट ’ तर सव

ींनी हािनकारक आहे . िनयम वह न अवःथेचे वणन

आप या पुराणांतह आहे . परं तु, अनुभव असा आला क , िनयमह नतेने अनाचार वाढला.

हणून

िनयम तयार क न मनुंयाने वागावे, असे ठर व यात आले. ‘परिमिस ह सोसायट ’ ह गो अनाचार
वढ वणार आ ण माणसाला माणसाचा शऽू बन वणार आहे .
“ हणून आप या येथे असे सांग यात आले क , अमयाद उपभोगाची लालसा आ ण ित या
तृ ीसाठ ःपधची शयत यामुळे सुख िमळत नाह .
आवँयक आहे . य

यासाठ आप या जीवनात संयम असणे

हणून, तसेच समाज हणूनह संयम आवँयक आहे . समाज हणून

संयमशीलता आणणे सोपे काम नाह , पण ते आवँयक आहे .

यासाठ आप या येथे चार पु षाथाची

क पना मांडली आहे . चार पु षाथाची क पना संयमशील जीवना या िनिमतीसाठ आहे . य
समाज या दोघां याह

व

ीने कत याचा वचार कर यात आला आहे . धमाने दो ह िनयं ऽत आहे त.

धमाने िनयं ऽत राहनच
अथ व काम या पु षाथाची आराधना करावी, हणजेच, उपभोग, स ा, धन,
ू
संप ी, ऐषआराम यांची साधना धमाने िनयं ऽत असावी आ ण ते िनयंऽण ूःथा पत कर त

असतानाच, मो ाची इ छा सतत राहावी क , आप याला आप या मूळ सुखमय ःव पाची अनुभूती
होईल. ह इ छा हणजेच चौथा पु षाथ, मो , याला नाव कोणतेह

ा.

याने अंतर पडत नाह . हा

चौथा पु षाथ, यासाठ आप यासमोर ठे वला आहे क , आपले मूळ ःव प ूा कर याची इ छा सदै व
कायम असावी. प ह या आ ण चौ या पु षाथा या िनयंऽणात सव जीवन चालावे. उपभोग,

उपभोगाची साधने ूा करणे, ऐषआराम, हे सारे या दोन पु षाथा या िनयंऽणात असावे. नद चे पाणी
दोन तटां या मधून वाहते, ते हाच सव लोक या पा याचा उपयोग क शकतात. ती तट फोडन
ू वाहू

लागली क , ती व वंसाचे कारण बनते.

याचूमाणे उपभोगाची नद ह धम आ ण मो

तटां या मधून वाहणेच सुखकारक आहे .

हणून ूथम आ ण चतुथ पु षाथ यां यामधून वाहणार

जीवनधारा िन

तक न य

या दो

गत आ ण सामा जक सव ूकार या ऐ हक उपभोगांचा वचार केला

पा हजे आ ण या अनुस न सामा जक यवःथा असली पा हजे.

१६५

“ह क पनाच संपूण मानवांना सुख दे णार आहे . ःपधा आ ण ःपधमुळे उ प न होणार
अिन ता थांबवून, सव ूकारचे ऐ हक उपभोग ूा होत असतानाह संयम ठे वून आ ण अंितम
लआयाचे यान ठे वून, जीवन जग यातच ख या अथाने मनुंय सुखी होईल. य

गत जीवनात तसेच

सामा जक जीवनात याला संतोष आ ण सुख िमळे ल.
“हा वचार आपणांस मा य असेल तर आप या समाज यवःथेत उ म ूकारे आपण तो ूकट

केला पा हजे. तो ूकट कर याचा ूय आप याला करावयाचा असेल तर आपण आज या
पिर ःथतीत रा. ःव. संघचे काय सव जगासमोर ठे वू शकू.”
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१९. महाूयाण
ठा याचा अ यासवग चालू असताना ौीगुरुजी दररोज मुंबईला ड प ए स-रे उपचारासाठ
टाटा रु णा यात जात असत. बैठक त बोलताना घशाला वेदना होत. पण पु हा बोल याची संधी
िमळणार नाह हे ठाऊक अस याने यांनी वेदना िगळू न आवँयक ते सगळे बोलून टाकले. ठा याचा
वग संप यावर द. ११ पयत मुंबईलाच ते वौांतीसाठ रा हले. व नंतर ११ नो हबर ते २ डसबरपयत

नागपूरला यांचा मु काम होता. ड प ए स-रे उपचारामुळे यांचा गळा भाजून िनघाला होता. बोलणे
कंवा अ न महण करणे अवघड जात होते. डॉ टर मंडळ ंनी ‘मौन पाळा’ असा स ला दला. पण ‘ते
कसे श य आहे ?’ हा ौीगुरुजींचा ूितू

होता. मंडळ सारखी भेटायला येत आ ण यांची कमान

चौकशी तर करावीच लागे. तीन ूांतांचे र झालेले ूवास याच काळातील होते. बस याबस या खूप
पऽे यांनी यावेळ िल हली. डॉ. मुंजे ज मशता द सिमतीचे ते अ य
पऽके पाठवून यावेळ

होते. ःवत: या ःवा र ची

यांनी या कामाला चालना दली. पुतळया या उ -घाटनसाठ ये यास जनरल

किरअ पांना पऽा ारे िनमंऽण दले.
घशाचा ऽास हळू हळू कमी झाला. खाणे पणे होऊ लागले आ ण मग पु हा ूवासाची ओढ
ौीगुरुजींना लागली. डसबर २ ते १३ दनांकापयत इं दरू येथे पं.रामनारायण शा ी यां याकडे , गुरुबंधू
ौी अमृतानंदजी महाराज यां या सहवासात यांनी वौांती घेतली. वौांतीबरोबरच कोणती कामे

लवकर उरकणे आवँयक आहे , पूव हात घातले या कामांपैक कोणती राहन
ू गेलेली आहे त, याचा
वचार यांनी केला. इं दरला
वौांती समा करुन ते रतलामला गेले. ब हणीची व भा यांची भेट
ू

घेतली. नागपूरला परतून डॉ. मुंजे यां या पुतळया या अनावरण समारं भात यांनी भाग घेतला.

जनरल किरअ पांबरोबर रा हले. किरअ पांनी नागपूर सोडताच ौीगुरुजी कणावती येथील
िश बरासाठ गेले आ ण द. २ रोजी

ेऽूचारकां या बैठक साठ नागपूरला परतले. द. ८ नंतर

महाकोसल, वदभ, हिरयाणा, पंजाब, कनाटक, तािमळनाडू , आंी असा ूवास व संघाचे आ ण
संघाबाहे रचे भरग च कायबम आटोपून द. २० फेॄुवार ला ते नागपूरला परतले.
पुढचा ट पा बंगाल, आसाम व बहार रा यांचा, बंगालचा ूवास आटोपताच एका वशेष
कायबमासाठ ौी. ूभूद ॄ चार यां या आमहाखातर ते काशीला गेले. माघ व एकादशीचा तो
दवस होता. ौीगुरुजीं यावाढ दवसािनिम बरे च ूमुख कायकत काशीला एक ऽत आले होते. ौी.

ूभुद ाजी ॄ चार आ ण पं. राजे रशा ी ि वड यां या चरणी मःतक ठे वून यांचा आशीवाद

ौीगुरुजींनी घेतला. ौी. माधवरावजी दे शमुख यांनी ौीगुरुजीं या ूकृ ती - ःवाः यासाठ आयो जत
केले या रुियागाची समा ी पूणाहती
या वेळ दोन तासपयत ौीगुरुजींकडन
ू करवून घे यात आले या
ु
वधींनी झाली. पण या कायबमात वशेष रुची ौीगुरुजींनी दाख वली नाह . ूकृ तीःवाः यासाठ असे

काह उपबम यांना इत:पर िनरथक वाटत असावेत.

यावेळ जमलेले कायकत ौीगुरुजीं या

ूकृ तीकडे पाहन
ू अिधकच िचंितत झाले. पुढचा ूवास पूण कर या या िनधाराने ौीगुरुजी लगेचच
िनघाले.

ूदे शात व अवघड होता. पु हा ूवास
यांना थांब व याचे साहस कोणात न हते. ूवास दगम
ु

नाह , भेट साठ नाह त. ठक ठकाणी जाऊन कायासंबंधी बोलणे नाह , हे ौीगुरुजींनी जाणले होतेच.
या ूवासाहन
ू द. १४ माचला ते नागपूरला आले. बस ्, ॅमंती संपली होती! पु हा नागपूरबाहे र यांचे
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पाऊल काह पडले नाह ! काळपुरुषाचा इशारा रांचीलाच िमळाला होता. तेथे

ास लाग यामुळे काह

वेळ यांना आगगाड या ड यातच पडन
ू राहावे लागले होते.
आता नागपूरला आ यावर उपचारांची िचंता सभोवारची मंडळ करु लागली. उपचारांचा उपयोग नाह
हे ठाऊक असूनह कायक या या आमहाखातर डॉ टर ूय ांना ौीगुरुजींनी मा यता दली. डॉ.
ूफु ल दे साई यां या स

याने इं जे श स दे यात आली. संघकायाचा अखेरचा ूवास जसा १४

माचला संपला तसे संघकायाथ केलेले अखेरचे भाषणह द. २५ माच ला होउन गेले. ूसंग होता कि य

कायकार मंडळ व अ. भा. ूितिनधी सभा यां या बैठक चा.

यांनी भाषण बसूनच केले. अनेकां या

डोळयांत अौू तरळत होते. ौीगुरुजींचे हे भाषण ४० िमिनटांचे होते. या अंितम भाषणात यांनी
ूितिनधी सभेसाठ आले या दे शभरातील कायक याना व ासपूवक सांिगतले क , “ जतके काय
स ढ ूकारे चालेल आ ण ते जतके आ ह एक दलाने करु िततके सवऽ आप याला यशच यश िमळत
जाईल, यावर माझा अगद पूण भरवसा आहे .” हे भाषण संप यावर अनेक कायकत भर या डोळयांनी

ौीगुरुजीं या िनकट आले.

यां या भावना ौीगुरुजींना जरुर कळ या. पण आनंदाने हसून खेळून ते

सगळयांशी बोलत रा हले. याच बैठक या वेळ बहधा
ु भावी सरसंघचालकां या िनयु

संबंधी यांनी

ूमुख ये सहका यांशी वचार विनमय केला असावा आ ण ौी. बाळासाहे ब दे वरस यां या नावाची
िन

तीह केली असावी.
द. २६ माच रोजी ौीगुरुजी काया यालगत या मो हते संघःथानावर ूाथनेसाठ गेले होते.

सरसंघचालक असताना अखंड ३३ वष संघःथानावर ल यांची ूाथना सहसा चुकली नाह . द. २६ ची
संघःथानावर ल अखेरचीच ूाथना ठरली. द. २७ पासून काया यातील खोलीजवळ या ग चीवर उभे
राहनच
ूाथना करणे यांना भाग पडले.
ू

ीणतेमुळे ःवत: अंघोळ करणेह द. २६ पासूनच थांबले.

अगद च नाइलाज झा यावाचून अंघोळ सारखी सेवा यांनी कदा प इतरांकडन
ू करुन घेतली नसती.
द. ३ ए ूल १९७३ रोजी अमावाःया होती. त पूव द. २ रोजी यांनी ःवत: या हाताने तीन पऽे

िल हली आ ण ती काया याची यवःथा पाहणारे ौी. पांडू रं गपंत

ीरसागर यां या ःवाधीन केली.

ूकृ तीत चढउतार चालू होता. अिल पणे ौीगुरुजी सव औषधे घेत होते. कलक याचे ःवयंसेवक व दर
१५ दवसांनी नागपूरला येऊन ौीगुरुजींची ूकृ ती पाहणारे डॉ. सु जत धर यांना द. २९ ला गुरुजी
हणाले, “हे शर र कशाला ठे वता? कती दवस ठे वाल?” द. ३० ला पु हा ए स-रे काढला. तो
डॉ टरांना फार िनद ष वाटला. आशा बळावली. या वेळ ौीगुरुजीह जर ूस न वाटत होते. नंतर काह
दवसांत चालणे, खोलीत या खोलीत फे या मारणे सुरु झाले. तोल जाणे थांबले. ह सुधारणा १९ मे
पयत टकली आ ण मग पु हा धाप लाग याचा ऽास होऊ लागला. उ कृ

औषधयोजना अस याचे

सगळे डॉ टर आ ण वै यांचे एकमत होते. पण ौीगुरुजींचे शर र औषधांना ूितसाद दे त न हते.
कदािचत अंत:ःथ आ मक चैत य आता शर रात बं दःत राह याला अनु सुक असावे.
नागपूरचा संघ िश ा वग सुरु होऊन गेला होता. अ य ठकाणाचे वगह चालू होते. ौीगुरुजी
कोठे च जाऊ शकत न हते. अखेर द. १९ पासून वगात आले या तृतीय वषा या ःवयंसेवकांनी थोडा
वेळ ूांतश: ौीगुरुजींना भेटावे, अशी योजना झाली. जेमतेम २०-२५ िमिनटांत बैठक आटोपती घेतली
ू
जाई. पिरचय आ ण फारच फार तर पाच िमिनटे ौीगुरुजींचे बोलणे. दे शाचे िचऽ पालटन
टाक यासाठ

ढ ौ दे ने संघकाय कर याचे तळमळ चे आवाहन. ू येक ःवयंसेवक हे लावून जाई.

द. २६ पयत वशेष ऽास ौीगुरुजींना झाला नाह . पण मग

ास लागणे वाढले.

याचे कारण माऽ
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कोणाला सापडे ना. ौीगुरुजीं या ूकृ तीचे वृ सवदरू पसर याने िभ निभ न
मंडळ येऊन भेटू न जात.

यांत संघ कायक या या यितिर

ेऽांतील अमग य

अ य नामवंत मंडळ ह बर च असत.

ौीगुरुजींसंबंधी या ौ दे चा आ ण स -भावनेचा ूवाह सु होता, तो जणू ूकट होत होता. कोणी

जवळ गेले क एखादे दसरे
ु वा य ौीगुरुजी बोलायचे. चौकशी करायचे. ौीगुरुजींना बरे वाटावे हणून

या काळात दे शभरात भगवंताला कती ूकारे आळवले गेले असेल, कती लोकांनी जपजा य, ोते केली

असतील, याचा हशेब लावणेच अश य! ौीगुरुजी माऽ ठक ठकाण या संघ िश ा वगाची मा हती
ःमरणपूवक घेत.
द. ३१ मे पासून

ास अिधकच जड झाला. मोठे सूचक उ -गार मुखातून िनघू लागले. रा

से वका सिमती या संचािलका वं. मावशी केळकरांना द. ३ जूनला ते हणाले, “माझी पूण तयार
झाली आहे .” द. ४ जूनला राऽी ौी बाबूराव चौथाईवा यांनी तेल लाव याकरता तेलाची बाटली उपड
केली. हातावर तेल घेतले. बाटलीत तेल उरले न हते.

यांना हणाले, “ते संपले? ठ क, असत.

बहते
ु क वेळ उ रिभमुख खुच वर अध मीिलत नेऽांनी ते बसलेले असत. एखा ा ‘िनजधामा’ चे वेध

लागले या यो यासारखे. द. ४ ला अंथरुणावर न झोपता खुच वरच बसून होते. शर राची खोळ टाकून
दे यास दवस यां या

ीने जणू ठरलाच होता. ती खोळ िनरुपयोगी झाली होती!

ये शु द पंचमी. द. ५ जून १९७३, सकाळ ःनान झाले. आसनावर बसून सं या झाली.
वास घेणे अवघड झा यामुळे डॉ. आबा थ े ऑ सजन दे ऊ लागले. ते हा हणाले, “अरे आबा, आज
घंट वाजते आहे .” सकाळ या वेळ हातापायाची नखे यांनी काढली. खुच वर बसले ते हा कमंडलू
उजवीकडे ठे वला. जणू ूवासाला िनघताना तो उज या हाताशी असावा हणून. एरवी कमडलू डावीकडे
ठे वलेला असे. शर र अःवःथ होते. खूप वेदना होत असा यात. लघुशक
ं े ला डॉ. थ े यां या आधाराने

गेले. ःव छ हातपाय धुतले. खूप वेळा चुळा भर या. भगवंताकडे जाताना शर र ःव छ व प वऽ हवे
ना! डॉ टरांनी ूकृ ती हाताबाहे र जात अस याचे दपार
सांिगतले. ौी. बाळासाहे ब दे वरस यांना संदेश
ु

गेला. सायंकाळ खुच वरुन उठू न दे ता बसूनच ूाथना हण यासाठ सांग यात आले. नंतर ७-३०
वाजता चहा आला. तो यांनी नाकारला. राऽी आठ वाजता लघुशक
ं े साठ ौी. बाबूराव चौथाईवाले

यां या आधाराने ःनानगृहात गेले. हातपाय धुवून चुळा भर याचा सपाटा मांडला. ११ वेळा चुळ भरुन

झा यावर बाबूरावांनी तां या दरू केला व यांना उठ वले. पण बाहे र पड यासाठ वळताच ौीगुरुजींनी
मान बाबूरावां या खां ावर टाकली. एका हाताने ौीगुरुजींना धरुन यांनी दार उघडले. ौीगुरुजींचे

पाऊल पुढे पडे ना. ौीगुरुजीं या सेवेत असलेले वंणुपंत मुठाळ धावून आले, दोघांनी उचलूनच यांना
बाहे र आणले व खुच वर बस वले. डोळे बंद, हालचाल बंद, केवळ मंद
डॉ. थ े धावले. डॉ टर मंडळ ना फोन गेले, डॉ टर आले.
नाह , यांना शांतपणे जाऊ ा’ असा अिभूाय दला. हळू हळू

दसू लागली. राऽी ९ वाजून ५ िमिनटांनी एक जोराचा अंितम

दे हा या बं दवासातून मु

झाला! सभोवार कायकत होते.

ास चालू.
यांनी ‘कशाचाच काह उपयोग

ास आणखीच मंद झाला मुिा ूस न

ास बाहे र पडला. ौीगुरुजींचा आ मा

यांना द:ु खावेग अनावर होऊन गेला.

यांनी ौीगुरुजींचे पािथव शर र खाली आणले. कायालया या एका मोठया क ात नीट ठे वले.
ौीगुरुजी गेले, ह वाता नागपुरात वा यासारखी पसरली. रे डओनेह वृ

द याने दे शभर

सगळयांना कळली. राऽी ९ या सुमारास खूप गद झाली. अं यदशनासाठ रांगा लाग या. अं ययाऽा
दस
ु या दवशी सांयकाळ िनघायची होती. तेह वृ रे डओवरुन सवऽ कळले होते. परगावाहन
ू
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ःवयंसेवक मोठया सं येने येऊ लागले. द. ६ ला महालातील डॉ. हे डगेवार भवना या पिरसरात
सह ावधी शोकम न

ीपुरुषांचा तळच पडला होता. ौी. बाळासाहे ब दे वरस दपार
येऊन पोहोचले व
ु

यांनी स -गद होऊन अं यदशन घेतले. ौीगुरुजीं या शर रावर पुंपहारांचा खच पडला होता.
गीतापाठ चालू होता.
ौीगुरुजींनी िलहन
ू ौी. पांडु रं गपंत

ीरसागर यां याजवळ दले या तीन पऽे उघड यात आली.

यांपैक प ह या पऽात बाळासाहे ब दे वरस यां याकडे संघकायाची धुरा सोप वली अस याचे

ौीगुरुजींनी िल हले होते. महारा ूांत संचालक मा. बाबाराव िभडे यांनी विन ेपकावर गंभीर
आवाजात ते पऽ वाचून दाख वले. उवर त दोन पऽे ौी. बाळासाहे ब दे वरस यांनी वाचून दाख वली.
यांपैक एका पऽात आपले ःमारक उभारु नये अशी अंतीम इ छा य

केली होती तर दस
ु या पऽात,

आप याकडन
गेले असतील यांची हात जोडन
ू जे कोणी कळत-नकळत दखावले
ू
ु
आपले भाव य

मा मािगतली होती.

करणारा तुकाराम महाराजांचा -

शेवटची वनवणी । संतजनी पिरसावी
वसर तो न पडावा । माझा दे वा तु हासी॥
आता फार बोलो कायी । अवघे पायी व दत
तुका हणे पडतो पाया। करा छाया कृ पेची ॥
हा अभंग िल हला होता. हे पऽ वाचताना ौी. बाळासाहे बांचा कंठ अवरु द होऊन गेला. एका
महान आ

या या या वनॆतेने सगळे च लोक भारावून गेले. बहते
ु कां या डोळयांना अौूं या धारा

लाग या. हमसून हमसून रडणारे

ीपुरुष तर कतीतर .

मग न या सरसंघचालकांनी महायाऽेस िनघाले या दवंगत सरसंघचालकांना पुंपहार अपण
केला. यावेळ

यांचा शोकावेग अनावर होऊन गेला होता.

अं ययाऽा िनघाली. रामधुन आ ण भारत माता क जय व ‘ौीगुरुजी अमर रहे ’ याच केवळ
धीरगंभीर घोषणा. अपार जनसागर या महायाऽेसाठ लोटला होता. ौीगुरुजींचा पािथव दे ह असले या
शकखेर ज एकह वाहन या भ य अं ययाऽेत न हते. सुमारे तीन ल

लोक या याऽेत असावेत. ५-४५

वाजता िनघालेली अं ययाऽा ७-४५ वाजता रे शीमबाग मैदानावर पोहोचली. आ सरसंघचालक डॉ.

हे डगेवार यां या ःमृितमं दरा या जवळ पूव या बाजूला चंदना या िचतेवर ौीगुरुजींचे पािथव शर र
ठे व यात आले. सा या वातावरणावर उदास शोककळा पसरली होती. पु याचे ौी. वासुदेवराव
गोळवलकर यांनी मंऽामी दला.

वाला उफाळ या व तीन तपांहू न अिधक काळ संघासाठ अ वरत

झजलेला तो दे ह यांनी कवेत घेतला. याच वेळ भगवा वज वर चढ व यात आला. संघाची ूाथना
हण यात आली. ‘भारतमाता क जय’ ह घोषणा झाली व जनसागर पांगला.
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२०. कृ त

रा ाची ौ दांजली

ौीगु जीं या हयातील यांचे य

म व अ यंत वादमःत ठरले होते, यात शंका नाह . कोणी

यांना जातीय हटले, कोणी ूितगामी हटले, कोणी स ा पपासू हटले तर कोणी उ पाती आ ण
हं साचार

हटले, मुसलमान व भ न यांचा े ा अशीह

झाला. पण यांचा पािथव दे ह कायमचा

एकदम बाजूला सरले आ ण महान दे शभ

यांची ूितमा िनमाण कर याचा ूय

आड होताच सगळे वाद

णात व न गेले, सगळे पूवमह

आ ण रा ाचा उपकारकता हणून यां यावर श दसुमने

ौ दांजलीपर लेखात बहते
ु क सवच वृ पऽांनी, शोकसभांतील व

यांनी आ ण यां या वरोधकांनीह

उधळली. ‘ ल झ’ सार या या ‘गुलाबी’ सा ा हकाने ौीगु जींची ूितमा वकृ त कर याचा सतत
ूय केला, याने दे खील िनमळपणे ौीगु जींचे गुण वशेष गौर वले. ‘ ल झ’ ने िलह ले, “आप या
न हती. आप या येयिस द साठ ते कोण याह ूकारचा याग
धोरणां वषयीची यांची ौ दा दबळ
ु

करावयास सदै व क टब द असत आपले येय सा य कर यात ते सफल ठरले.
पुन

यांची वचारसरणी

थानवाद होती क जातीयतावाद होती, हा वषय ववा आहे . पण या एकिन भ

संघाचे संगोपन केले, याब ल कुणीह आ ेप घेऊ शकणार नाह .
होते आ ण यांची संघटन मता अ तीय होती.

यांचे वैय

क जीवन सं यःत

यां या ठकाणी कोण याह ूकारे य

आप या येया या वाटचालीत आळस कधी यांना िशवला नाह .

ने यांनी
े ष न हते.

यां या श दांत कधी दबळे
ु पणा

डोकावला नाह . कपाळावर कधी थक या या आ या आढळ या नाह त. पूणपणे सम पत अशा या
जीवनाचे अनुकरण इतर राजक य ने यांनी करावे हे उिचत ठरले. याच गुणसंपदे मुळे ते आप या
असं य अनुयायांत ःवत: वषयी पराका ेची आदरभावना िनमाण क शकले.”
वृ पऽे आ ण िनयतकािलके यांतून ौीगु जींसंबंधी जे संपादक य आ ण अ य िलखाण
यां या मृ यूनंतर आले, ते वपुल अस याने या सगळयाचीच दखल येथे घेता येणे अश य आहे .
एक अितशय मािमक व समतोल गुणमहणा मक लेख मायावती (उ.ू.) येथून ूिस द होणा या ‘ूबु द
भारत’ मािसकात ूिस द झाला, याचा थोडा अंश येथे उ -घृत केला तर पुरे. बाक एवढे च हणता
येईल क , भारता या रा ीय पुनिनमाणाचे जे काय आयुंयभर समथपणे आ ण बाणेदारपणे

ौीगु जींनी केले, याची कृ त

पावतीच मृ यूनंतर एकूण वृ पऽसृ ीने यांना दली. ‘ूबृ द भारत’ ने

िल हले आहे , “आप या जीवनकाळात ौी. गोळवलकर हे खूप ववादःपद य

व होते. एक कडे

यांचे अनुयायी यां यावर अलोट ूेम कर त होते, खूप आदर बाळगून होते, तर दसर
ु कडे यां यावर

ट का करणारे यां यासंबधी भयंकर घृणा ूकट कर त असत. पण यां या मृ यूनंतर आज
आप याला काय आढळू न येते? बहधा
यांनाह आ य वाटत असेल क , दे ह यागानंतर
ु

यां या वषयीचा वाद समा होऊन राखेत िमसळू न गेला आ ण यांचे िनमळ जीवन या राखेतून

तेजःवीपणे चमकून उठले.

यां या ःमृतीला आज जी ौ दासुमने अपण केली जात आहे त, यांत

अनेक ौ दासुमने तर अशा लोकांकडन
ू अपण केली जात आहे त क , यां याकडन
ू तशी अपे ाह

न हती. बनधा या या या ौ दांजली - पुंपहारातील अनेक पुंपे िनरिनराळया ठकाणांहू न
ःवाभा वकर या उमलून एक ऽत आली आहे त.

यांत सुवास आहे आ ण व वधताह आहे .

“गोळवलकरांचे जीवन हा एक उघड मंथ आहे आ ण तो कुणीह वाचू शकतो. काह मु

ांवर

आपण यां याशी सहमत होणार नाह , असे होऊ शकते. परं तू आज याचे िततकेसे मह व उरलेले
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नाह . आज जर मह व कशाला असेल तर ते याला आहे क , ौीगु जीं या पाने आपण सव असे एक
जीवन बघतो आहोत, जे जीवन िनंकलंक, िनःवाथ आ ण िनभय आहे . ते ःवत:साठ जगले नाह त
तर संपूणपणे सवासाठ जगले. जगात कती लोकां या बाबतीत असे हणता येईल?
“रा ाचे अ ःत व आ ण रा ाचा सु यव ःथत वकास यासाठ आवँयक असले या मू यांचे
संर ण झाले पा हजे, हे च यांनी आप या वाग याबोल यातून लोकां या मनावर बंब वले, ह
भारताची व भारतीय जनतेची केलेली खूप मोठ अशी सेवा होय.

यांनी

यावेळ जाणकार राजक य नेते नद -

योजना, औ ोगीकरण, कुटंु बिनयोजन, जीवनःतर इ याद ं या गो ी कर त होते, यावेळ ौीगु जी
अनुशासन, श

, िनभयता, चिर य, िन:ःवाथ सेवा, स बय दे शभ

या िश णाखेर ज उपरो

आधुिनक उ द े भारताला उ

यांची िशकवण दे त होते. आ ण

वल भ वंय कदा प ूदान क शकत नाह त.

आज ‘वॉटरगेट’ वगैरेसार या ॅ ाचाराने आ ण अनुशासनह नतेने बरबटले या वातावरणात ते संपूण
भारतात चिर यवान, िशःतब द य

घड व याचे काम कर त होते, हे आणखी वशेष होय.”

आपली संसद, रा पती, पंतूधान ौीमती इं दरा गांधी यांनी ौीगु जींना ौ दांजली

वाह याचे कत य पार पाडले याचा मु ाम उ लेख करावयास पा हजे. संसद य राजकारणात कधी
ौीगु जी पडले नाह त. पण यांची मह ाच अशी होती क , कोणी यांची उपे ा क शकत न हते.
ू

असा पडतो क , ौीगु जीं या मतांत एवढे ववा होते तर काय? ती मते ववा ठर वली

तर कोणी? आ ण आज जर या मतां या ववा पणाची धार बोथट झाली असेल तर ती कशामुळे? या
ू ांची उ रे काळानेच दे ऊन टाकली आहे त. आपण ल पूवक ती यानात घेतली तर जाणवेल क ,
भारतवषाम ये एक आवँयक मानिसक पिरवतन ू य ात घडवून आणून आ ण या
पिरवतनामधील वचार सुूित त क न या दे शाला यांनी न चयापासून वाच वले आहे . तीन तपे
अहिनश झजून आ ण आपली आ या मक गुणव ा, व

आ ण समःत श

ा, ूखर बु दम ा, अमोघ व कृ व

पणाला लावून भारतीय मन ख या अथाने घड व याचे जे काय यांनी केले, ते

अतुलनीय होय. जीवनातील यांची ू येक हालचाल याच एकमेव उ

ाने ूेिरत झालेली होती.

पारं तं या या काळात ॄट शांशी झगडायचे आहे , ह मोठ ूेरणा होती.

याखाली कतीतर

गो ी सहज झाक या जात हो या. पण ःवातं य िमळा यानंतर जो जबरदःत ूवाह िनमाण झाला तो
हं दं ू या अ हं दकरणाचा
, हणजे हं दं ू या ू य
ू

धमातरा या न हे , तर हं द ू हा श द ल जाःपद

वाटणे, हं दंच
ू े जे आहे ते तु छ समजणे, दे शा या अवनतीसाठ हं द ू संःकृ तीला दोष दे णे, परदे शी

आचार आ ण वचार यांची अंधळ गुलामी प कर याची ूवृ ी बळावणे, वरवर दसणा या भेदांवर भर
दे ऊन एका मतेचे हं द ु व पी खरे अंत:ःथ सूऽ नग य ठर वणे, राजक य ःवाथासाठ अ हं द ू

अ पसं य समाजाचा अमयाद अनुनय करणे, संःकारांची परं परा तुटणे इ याद गो ीनी हा ूवाह
बनलेला होता. आजह तो न झालेला आहे असे नाह . पण यावेळ आ मावमानाची, संःकारॅ तेची, जे जे हं द ू याचा असमंजस उपहास कर याची आ ण ज माने हं द ू असूनह ःवत:त

हद ु वाचा एकह गुण वशेष िश लक न ठे व याची ूवृ ी, ‘पुरोगामी’ हणून ूित ा पावली होती.

से युलॅिरझम - हणजे संूदाय - िनरपे ता - या श दाचा अथ हं द ु वा या अिभमानापासून तुटणे व

हर हर न हं दन
ु यवन: अशा ऽशंकू अवःथेूत पोचणे हा होऊ लागला होता. हं द ू अ ःमता

िछ न व छ न कर या या या कामांत भःती िमशनर , क युिनःट ूचारक, समाजवादाचे
अिभिन व पुरःकत, आधुिनक िश ण घेतलेले व ान आ ण स ालोभी राजकारणी असे सारे च जण
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िभ न िभ न हे तूंनी सहभागी झाले होते व िनभयतेने, छातीठोकपणे या दे शा या वशु द रा ीय वाचा
उ -घोष करणारा आ ण हं द ू काळात अस याचा अिभमान आप याला वाटावा एवढ ती परं परा

भ योदा आहे , असे आ म व ासाने सांगणारा अमणी सावजिनक जीवनात कोणी दसत न हता.

संघाची या ी फारच मया दत होती.
अशा पिर ःथतीत, ौीगु जी खं डत भारता या सावजिनक जीवमंचावर उभे झाले व ह

सगळ लाट थोप व याचा, एवढे च न हे तर ितला हं द ु वा या अिभमानाची दशा दे याचा बराचस
सफल ूय

, अरा ीयीकरण आ ण वघट करण
यांनी केला. दे शात जी चालू होती ती अ हं दकरण
ू

(de-Hinduisation, de-natioalisation and disintegration) यांची अनथावह ू बया होय व
ित या योगाने दे शाचे न चय ओढवेल, असे ौीगु जी तळमळ ने सांगत, पण यां या ओजःवी

ूितपादनात भावा मक (positive) आवेश ूामु याने असे, हं द ू परं परे ची अिभमानाःपद वैिश ये,
आधुिनक जगालाह दशाबोध क न दे याची ितची

मता, हं द ू जीवनादशाची अजोड उ ुंगता आ ण

भारतवषाचे िनयत जीवनकाय (World Mission) यांचे इतके बनतोउ व पिरणामकारक ववेचन ते
कर त क , ऐकणारा भारावून जाई, या यातील ःव व जागृत होई. रा ीय पुन

थानाचा हा जो मंऽ

िगिरकंदरातह घुम वला, तो खरोखरच अमोघ होता.
ौीगु जींनी शहरोशहर , खेडोपाड आ ण दगम
ु

मुदाड होऊन गेले या हं द ू मनातह चैत य फुंकणारा होता. आज केवळ ‘मी हं द ू आहे ’ या

अिभमानपूण जा णवेने दे शात ल ावधी लोक ज मू - द लीपासून कोचीन-क याकुमार पयत सहज

एकऽ येऊ शकतात हे ौीगु जींनी अ हं दकरणाचा
ूितकार क न हं दपणा
या वधायक अिभमानाचा
ू
ू
जो भाव जागृत केला, याचे ँय फल होय.

आ -सरसंघचालक डॉ. हे डगेवार यांनी “आपले हे हं द ू रा आहे ” असे हटले, तर लोकांनी

यांची गणना वेडयांत केली, दे श १९४७ साली ॄ टशां या राजक य गुलामिगर तून मु
संघाची ह हं द ू रा ाची भाषा जातीय, ूितगामी, फुट र व अंध पुन

झा यानंतर

जीवनवाद अस याचा ूचार

भ याभ यांनी केला. संघ न क न टाक याचे आडदांड ूय झाले. पण तीच भाषा स य, रा ाला

जीवनश

पुर वणार आ ण दे शाचे मःतक जगात उ नत करणार आहे , असे हमतीने हणणारांची

ूचंड मां दयाळ आ ण दे शाचे मःतक जगात उ नत करणार आहे , असे हमतीने हणणारांची ूचंड
मां दयाळ ौीगु जींनी आसेतु हमाचल आप याच जीवनकाळात उभी क न दाख वली. या कायाचे

माहा

य खरोखर श दातील आहे . हं द ू जातीयता आ ण ूितगािमता हे दषण
दे णारे श दच
ू

ौीगु जीं या जीवनकतृ वाने गुळगुळ त, िनरथक आ ण आरोपक यावरच बूमरँ गूमाणे उलटणारे
बनून गेले.
ौीगु जींचे य
हं दंत
ू ील कालबा

व ववा बन वणारांनी असा ूय केला क , ते जणू जाितभेद, वणभेद व

ढ आ ण कमकांड यांचे क टर पुरःकत आहे त. आधुिनक समाजरचना व

समानते या अकां ा यांची यांना ‘सनातनी’ अिभिनवेशामुळे काह जाणच नाह . ‘नवाकाळ’ मधील
मजकुराने केवढे वादळ महारा ात उठ वले होते, याचे ःमरण या संदभात हो यासारखे आहे . आजह
अनेक हतसंबंधी लोक ौीगु जीं या वधानांची वकृ त मोडतोड क न संघावर हे वारोप कर तच
असतात. वाःत वक ौीगु जींचे हणणे एवढे च होते क , माणसाचे मानसशा , या या शार िरक,
बौ दक, भाविनक व आ या मक गरजा आ ण मानवी जीवनाचे चरम लआय यांचे अवधान ठे वून
आप या पूवजांनी एक समाजरचना िनमाण केली. ती बराच काळ चालली. अ यंत ौे व सुसंःकृ त
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जीवन या दे शात िनमाण झाले. काळाबरोबर जर ती रचना वकृ त झाली आहे तर कालसुसंगत रचना
उभी कर याचे दािय व आपण पार पाडलेच पा हजे. ‘युगानुकूल’ या श दाचा वापर ौीगु जी अ यंत
अ वथकपणे कर त असत. गीतेनेह कमकांडाबाबत युगानुकूल बांितकारक वचार पुढे मांडला, असे ते
हणत असत. पूवजांवर घृणाःपद हे वारोप आज क नका एवढे माऽ ते ज र हणत. ते हा

ू राह या या प ाचे ते होते, हा ूचार हणजे िनखालस बनबुडाचा अपूचार
जु यालाच घ ट िचकटन
होय, यांचा एवढा आमह अवँय होता क , आप या हं द ू परं परे ने जी जीवनमु ये दली आहे त व

माणसाला अखंड आनंदानुभूतीचे जे मो

प लआय सांिगतले आहे , यांचा शा त आधार घेऊनच

कोणतीह नवी रचना उभी करावी लागेल. ठा या या अ यासवगात समाजवाद, सा यवाद,
भांडवलवाद, लोकशाह इ याद सव आधुिनक समज या जाणा या वादांचे व ेषण क न हं द ू

वचारच मानवाला सुखसमृ द पूण जीवन कसा दे ऊ शकेल, याची िनणायक मीमांसा यांनी केली

आहे . अःपृँयते या क पनेला तर यांनी कधीच थारा दला नाह . पिरपूण मानवाची हं द ू क पना

अ यंत ूभावी श दांत यांनी आधुिनक जगापुढे संपूण िन या मक र तीने ठे वली. आ या मक
आधारावर मानवी संबंधांचा वचार ह भारताची मानरवतेला िचरं तन मह वाची दे णगी आहे व

आज या जगाची समःया अ य कोठ याह ूकारे सुटू शकणार नाह या िस दांताब ल ते संपूणतया

िन:शंक होते. हं दंच
ू ी ह च मूलभूत ूेरणा जागृत कर यासाठ ते जीवनभर झटले.
याची ‘सवाभूती एकच आ मा’ अशी अनुभूती होती आ ण या या जीवनकायाची तीच

मंगल ूेरणा होती, तो कोणाचा े ष कशाला कर ल? कोणाचे वाईट कशाला िचंतील? मुसलमान वा
भःती यां यासंबधी ूसंग वशेष कठोरपणाने ौीगु जी आवँय बोलले. पण मग हं द ू समाजा या

आ म वःमृतीसंबंधी कंवा खु संघ ःवयंसेवकांतील दोषासंबंधी दे खील कठोर भाषेचा वापर यांनी
केला नाह काय? े ष यां या मनात कोणासंबंधीच न हता. भःत, महं मद, गौतम बु द ूभृती सव
संूदायिनमा यां वषयी ते आदरानेच बोलत. यां या जीवनातील ूसंग सांगत.

यांची ट का असे ती

व वंसक, पाशवी, अस हंणु आ ण रा वघातक ूवृ ींवर. डॉ. जलानी कंवा सरदार खुशवंतिसंग

यां याबरोबर यां या झाले या मुलाखती ूिस दच आहे त. ‘मु ःलम आ ण भ न ूॉ लेम’ कंवा
‘मायनॉिरट ज ूॉ लेम’ सोड व याचा यांच माग आ ण भीितमःततेने व स ालोभाने तु ीकरणामागे
लागले यांचा माग यांत मूलभूत अंतर होते. खलाफत चळवळ या काळापासून कर यात आले या
अनुनया मक ूय ांची घातुकता दे श वभाजनाने िनणायकर या िस द क न टाकली होती.
ौीगु जींचा माग दे शातील रा ीय हणजेच हं द ू जीवनूवाहात सगळयांनी सामील हावे, हा होता.
पंतूधान पं. नेह हे सिमौ संःकृ तीब ल बोलत असत. भारतातील संःकृ तीला केवळ हं द ू

संःकृ ती हट यास सगळयांना बरोबर घेऊन जाणे अवघड ठरे ल, अशी यांची भावना होती. १९५७-

५८ या सुमारास नेह ं शी झाले या भेट त गंगे या ूवाहाचे उदाहरण दे ऊन ौीगु जींनी संभाषणा या

ओघात असे ूितपादन केले होते क , गंगे या ूवाहात अनेक लहानमोठे जलौघ येऊन िमळतात, पण
ूवाह गंगेचाच राहतो.

याचे नाव बदलत नाह . हं द ू संःकृ तीचा एक वराट ूवाह आहे .

यात अनेक

मतमतांतरे आ ण संूदाय समा व आहे त, ते हं द ू संःकृ तीपासून िभ न मानता येत नाह त.

नेह ं या उदार वचारांचे मूळ हं द ू संःकृ तीच आहे , असेह ौीगु जींनी ूस नपणे सांिगतले. अशा
ु ौीगु जीं या िच ात येत नसे, उलट, कायक याना या भेट चे वृ
मतभेदांमुळे थोड ह कटता
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सांगताना, ‘नेह

हं द फार श द बोलतात आ ण मलाच उद ु वा इं मजी श द मी कोठे वापरतो क काय,

अशी धाःती वाटत होती.’ या ूकारचा गुणमहणा मक उ लेख यांनी केला.

संघ हं दंच
ू ेच संघटन का करतो, या ू ाला यांनी पुन:पु हा दलेले उ र मािमक आहे .

यांचे

उ र असे क , आपले घर ूथम आपण नीट केले पा हजे. ती प हली गरज आहे . इतरांना सामील क न
घे याचा ू

ःवाभा वक भावी वकासबमाचा (evoluyion) आहे . ौीगु जीं या िनकट संपकात

आलेले कोणीह भःती वा मु ःलम बांधव यां यावर नाराज झा याचा कंवा ौीगु जी ‘फॅनॅ टक’

अस याचे (धमाध) अस याचे उ -गार यांनी काढ याचा अनुभव नाह . उपासनापंथां या वै व यायर
ौीगु जींचा आ ेप कधीच न हता. या

ीने हं द ू खराखुरा ‘से युलर’ असतो, हे च ते सांगत, इतरांनी

तसेच हावे, असे ते ूितपादन कर त. मानवते या कायात ( वःथा पतांना, दंकाळ
- प डतांना,
ु
महापुरात सापडले यांना, भूकंपमःतांना, द नद:ु खतांना कंवा रो यांना साहा य करताना)

उपासनापंथाचा वेगळे पणा यांनी कधी मनात आणला, असे घडले नाह . सवाथाने ौीगु जींचे मन हे
हं द ू होते.

यांचे चिर य हे अमूत हं द ू चिर य होते. अशा उ ुंग माणसाला हतसंबंधी बु द ने ववा

ठर व याचा ूय झाला तर तो कसा टकणार?

ौीगु जींचे हं द ू अ ःमते या जागृतीने दे शाचे पुन

थान घडवून आण याचे जे ूय होते,

यांचे सात याने वकृ तीकरण कोणी केले असेल, तर ते मा सवाद

हण वणा या सांूदाियकांनी,

वैचािरक आ ण ता वक पातळ वर या जडवाद संूदायाची गय ौीगु जींनी कधीच केली नाह .
मा सवाद वचारधारे सबंधी ौीगु जी कठोरतेने बोलत याला तसेच मह वाचे कारण आहे . दे शात
इहवाद , समाजवाद कंवा पिर ःथतीज य सामा जक ःथतीपुर या उपाययोजना सुच व याएवढे
यांचे

ेऽ मया दत होते. धमाची घराबाहे र लुडबूड नको, एवढे च फार तर ते हणत. रिशयातून

आलेला सा यवाद वचार सांगणारांचा माऽ असा दावा होता क , यांचा वचार जागितक आहे व सव
सामा जक दख
ु यांवर रामबाण आहे , मा सवाद हे एक संपूण जीवनदशन आहे . हे जीवनदशन

ःवीकारणे याचा अथ भारताने आपली अ या मावर आधारलेली जीवनमू ये सोडन
ू दे णे आ ण मनुंय

हा केवळ आिथक ूाणी अस याचे मा य करणे, मा सवाद िस दांत हा भारतीय जीवनदशना या

सवःवी वपर त आहे . रा ाला परधा जणे बन वणारा आहे आ ण तो येथे आ यास हे हं द ू रा राहणार

नाह , असे ौीगु जींचे ठाम मत होते. धम वरोधी, जडवाद , हं साचार , हक
ु ू मशाह चे समथन करणारा
अस हंणु कसा गुदम न जाईल, हे ौीगु जींनी सडे तोडपणे दे शभर सवऽ सांिगतले.

यांनी असेह

पटवून दले क खु रिशयातच सा यवादाला अपयश आलेले आहे व याला फाटे फुटत आहे त. मानवी
ःवभावधमाला अनुस न सवलती दे णे क युिनःट दे शांना भाग पडत आहे . रा वादाचा आधार
यांनाह सोडता आलेला नाह . दस
ु या महायु दांत रिशयावर जमनीने चढाई केली ते हा रा ीय

परं परे चे आवाहनच जनतेत चेतना िनमाण क शकले, हा दाखला ते दे त. चीनचे १९६२ साली

भारतावर आबमण झाले यावेळ प. बंगालम ये उठावाची योजना क युिनःटांनी केली होती. ती
अंमलात येऊ न शक यानेच चीनने एकतफ यु दबंद केली आ ण कलक यापयत मुसंड मार याचा
वचार सोडन
ू दला, अशी चीन या िनणयाची उ प ी यांनी सांिगतली होती. आंतररा ीय

ेऽात

भारताने कोण याच स ागटात ओढले जाऊ नये व सा यवाद तर आप याला रिशया या दावणीला
बांधेल, असा इशारा ते दे त.
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व

आणखी असे क , समाजाची ौिमक आ ण इतर अशी संघषा मक वगवार हं द-ू दशना या

द आहे .

े षभावना चेतवून सुखशांितपूण समाजधारणा होऊ शकत नाह . वचार संपूण

समाजा या सूखाचा एकाच वेळ करावा लागेल. व वधता अमा य क न चालणार नाह . आ ण ती

मा य क न ू येक य

या वकासास वाव दे णारा हं द ू वचारच सवौे आहे , असे मूलगामी आ ण

समथ ूितपादन मा सवादाचे वाभाडे काढताना ौीगु जींनी केले. ू येका या गरज भाग या

पा हजेत, वषमतेची खाई कमी झाली पा हजे आ ण अिनबध संचय कर यावर मयादा घातली पा हजे,
हे मतभेदाचे मु े यांनी मानलेच नाह त. मा सवाद भारताम ये िनंूभ क न सोड यात
ौीगु जीं या ता वक आ ण रा वाद चढाईचे योगदान िन:संशय मोलाचे आहे . ते हा क युिनःटांनी
ौीगु जीसंबंधी आकस धर यास ते क युिनःट पोथीवादाशी सुसंगतच होय.
या ववा तेचा आणखी एक खास पैलू आहे . ःवातं य लाभ यानंतर आप या सगळया

जीवनावरच झपाटयाने िनवडणुक या राजकारणाचा आ ण िनरगल स ाःपधचा रं ग चंढला.

चुलीपयत राजकारण िशरले. लहान लहान गावांतह तट पडले. लोकांना सरकार या त डाकडे
पाह याची सवय लागली आ ण ःवयंूेरणा बमंश: मंदावत गेली. कायकत आ ण पुढार
हण वणारां या

ीने तर ‘राजकारण - िनरपे ’ असे काह उरलेच नाह , ‘सेवा’ दे खल मतसापे

बनली. ते हा संघासार या संघटनेची मदत आप याला िमळावी, अशी इ छा अनेकां या मनात
ःवाभा वकपणेच िनमाण झाली. या काळातील ौीगु जीं या यशाची िन ववाद थोरवी ह क

यांनी

स ाःपध या राजकारणापासून संघा या संघटनेला कटा ाने अिल राखले. असे अिल राखले

हणूनच संघ टकला आ ण वाढला. हं दरा
ु ाचा िनभय पुरःकार, तसेच यासंबधी तडजोड पलीकडचा

आमह आ ण स ाःपध या दै नं दन राजकारणापासून अिल ता ह आ सरसंघचालकांची दोनूमुख

सूऽे होती, ौीगु जींनी ती नुसती अबािधत राखली एवढे च न हे तर या सूऽांवर ल समथ भांयकाराचे
काम यांनी अखंडपणे केले. अनेकांनी संघाशी भारतीय जनसंघाचा संबंध जोड याचा व संघ आ ण

जनसंघ एक प अस याचे सांग याचा ूय केला. ौीगु जी ःवत: िनवडणूक स उभे राहणार अशीह
आवई एखादे वेळ वृ पऽांतून उठावयाची. पण ौीगु जी ूितपादन कर त गेले क , दै नं दन बदल या
राजकारणाला जुंपलेली कोणतीह संघटना रा उभारणीचे शा त काम क शकणार नाह . खु
जनसंघा या पुढा यांनाह

यांनी बजावले होते क , रा. ःव. संघाचे ःवयंसेवक हे आपले अनुयायी कंवा

ू टाका. संघाचे जे कोणी
सांगकामे - ‘ हालं टअस’ आहे त, ह क पना मनात असेल, तर ती साफ काढन

ःवयंसेवक अ या य

ेऽांत असतील यांनी माऽ संघाचा वचार यानात ठे वून यवहार केला पा हजे.

ौीगु जींचे काम मूलत: रा उभारणीचे (नेशन ब ड ंग) होते. राजकारणी आ ण रा
उभारणी करणारा असे दहेु र ःव प यांचे न हते.

यामुळे िनभयपणे स य बोलायला आ ण यो य

दशा दाख व याला ते मोकळे होते. राजक य दडपणाशी तडजोड ौीगु जींनी कधीच केली नाह .

रा ाला हािनकारक धोरणांवर ट का करताना आ ण रा ाला हतकारक पयाय सुच वताना काँमेस क
जनसंघ, क युिनःट कामगार आंदोलन क भारतीय मजदरू संघ असा वचार ते मनाला कधीह ःपश

क दे त नसत. पंजाबातील भा षक तणावा या वेळ , हं द ची खोट न द न करता पंजाबी मातृभाषा
अस याचे ूामा णकपणे न दवा असे यांनी लोकांना सांिगतले होते. ह भूिमका जनसंघा या
भूिमकेशी जुळणार नाह , हा वचार यांनी केला नाह .

यावेळ ूमुख स ाधार ने यांना भेट याचा

ूसंग येई, यावेळ रा हताचा वचार ःप पणे पुढे ठे व याचे कत य ते कर त असत. कै. लालबहादरु
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शा ी किात गृहमंऽी असताना एका भेट त झालेले बोलणे उदाहरण हणून सांगता येईल. या भेट पूव
शा ीजींपुढे एक िनदशन झाले होते. ‘ हं दन
ू जागे हा’ असे फलक हाती घेतले या हजारो लोकांनी
आसामातील घुसखोरां या ू

भेट या वेळ उप ःथत झाला व शा ीजींनी सरकारची एक अडचण

पुढे ठे वली. अडचण अशी क , आसामात बेकायदा िशरकाव केलेले मुसलमान ःथािनक मुसलमानांत
िमसळू न जातात व यांना शोधून यांची परत पाठवणी करणे अवघड होऊन बसते. या अडचणीतून
ौीगुरुजींनी सरळ माग सुच वला क , घुसखोरांना आौय दे णारांची गय शासन करणार नाह , अशी
ःप समज ावी. ूसंगी यांना घालवून ावे.

ू
यांचा मतदानाचा अिधकार काढन
यावा. हा स ला

ौीगु जींनी दला खरा पण यांनी शा ीजींना असेह

याचवेळ सांिगतले क , तु ह हे काम क

शकणार नाह , करणार नाह . कारण तुम या प ा या िनवडणूक ग णतात बसणार ह गो नाह .

तसेच झाले, या ू ाची उमता सतत वाढतच गेली. मुसलमानांसाठ ह नागर कायदा (िस हल कोड)
असावा, या मागणीसंबधी मतिभ नता यांनी उघडपणे य

केली होती. भारतीय मजदरू संघा या

ने याशी बोलताना यांनी ‘कले ट ह बागिनंग इज हाय वे रॉबर ’ असे फटकारले होते.

ःवत:ला आ ण संघा या संघटनेला यांनी राजकारणापासून अिल राखले व अभेद वाने
संगळया रा ाचा वचार पदोपद केला हणून एका मते या द य सा ा काराने अनुू णत झालेली
युवाश

यांना उभी करता आली.

याला रा उभे करायचे आहे , याला ूथम माणसांचा वचार

करावा लागतो. माणसांना ॅ क न खुच कशी िमळ वता येईल, याचा न हे ! हणून ौीगु जींनी
आयुंयभर िन:ःवाथ, चिर यसंप न, मातृभूमी या वशु द भ

ने भारलेली आ ण क याणकार हं द ू

गुणव ेने संप न अशी माणसे ठायीठायी उभी कर याचा अ वरत ूय केला. या घडणीसाठ मातृभम
ू ी
हे दै वत हणून सगळयां या पुढे ठे वले. हं द ू परं परे तील उदा भावना फुल व या आ ण ःवाथ ,

भोगवाद वासनां या पंकातून बाहे र पड याचे पु षाथ आवाहन केले. व जगीषा जाग वली. अ यथा
संघाचे शेकडो ूचारक, तनमनधनाने संघकाय करणारे हजारो गृहःथाौमी, आ ण व वध

ेऽांतील

वधायक सेवाकाय करणारे गुणी कायकत आप या दे शाला कसे दसले असते? कोणाचा आधार

लोकांना वाटला असता? ौीगु जींची आप या मतलबी स ाकारणात अडचण होते, संघ कोण याह
ूलोभनांना वश होत नाह वा दहशतीला भीत नाह , हणून ौीगु जींना व संघाला ववा बन वणा या
महाभागांची खरोखर ध य हटली पा हजे!
या महापु षा या अंत:करणातील मातृभ

ची द यता आ ण हं द ू आदशवादाने यात

आणलेली आभाळसारखी वशालता, यांना ‘ ववा ’ बन वणारांना दसू शकली नाह कंवा दसूनह
ःवाथापोट

यांनी या गुणांकडे डोळे झाक केली, असेच हणावे लागते. मतभेद असले तर ‘वयं

पंचािधकं शतम ्’ हे या महान आ

याचे श द होते. गांधीजीं या ददैु वी ह येनंतर सूडबु द चे पसाट

आघात संघावर झाला ते हा ‘कोण याह पिर ःथतीत शांत रहा’ हा आदे श होता. संघबंद उठ यावर
‘तेह आपलेच, वसरा व

मा करा’ हे

यांचे सांगणे. रा ावर ल ू येक संकटूसंगी सहकायासाठ

कत यभावनेने यांचा हात पुढे, सेवा मूक, याची जा हरातबाजी नाह . कंमत वसूल करणे नाह . या
संबंधात एक मोठा उ -बोधक ूसंग वा हे र येथे घडला. मे १९७२ चा हा ूसंग, ‘रा ीय सुर ा मोचपर’
नामक एक पुःतक ौीगु जींना सूेम भेट दाखल दे यात आले. भारत - पाक यु दा या काळात रा.
ःव. संघा या ःवयंसेवकांनी केले या कायाची मा हती या पुःतकात संम हत केली होती. पुःतक

चाळू न ौीगु जी हणाले, “या ूकार या पुःतकाचा ःवीकार मी करणार नाह . जर एखा ा मुलाने
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आप या आईची सेव के याब ल बातमी छापतो हटले तर ते ौेयःकर मानता येईल काय?
ःवयंसेवकांनी भारतमाते या सेवेसाठ जे काह केले, ते तर यांचे ःवाभा वक कत यच होते. ते हा
याचा ूचार का करावा?” भारत वभाजना या वेळ आ ण दे शावर ल अ य संकटसमयी संघा या

ःवयंसेवकांनी मोलाची कामिगर केली, बिलदानह केले. मी मी हणणारांना साहा याचा हात दला.
पण यांपैक कोण याह सेवेचे भांडवल कधी ौीगु जींनी केले नाह . इतरांनी संघा या कामाची दखल
घेतली असेल, नसेल; लंकर अिधका यांनी संघाचे पुंकळ कौतुक केले. यांना ‘ःवयंसेवकांनी जे केले
ते रोज कब ड (हतु
ु त)ू खेळून’ असे साधे उ र ौीगु जींनी दे ऊन टाकले. ौीगु जीं या रा भावनेची व

समाजूीतीची पुरेपूर स वपर

ा काळाने घेतली आ ण तीत ते जणू ूावी य (destinction) िमळवून

उ ीण झाले. येथेपयत क , ‘ या समाजासाठ मी काम करतो या समाजालाच मी नको असेन, तर
ू टाकणारा ू , अगद आणीबाणीचा
यां यापासून लांब पळू न मी काय क ?’ असा दय पळवटन

ूसंग य

गत सुर

तते या

ीने उ -भवला असता शांतपणे यांनी अःवःथ कायक यापूढे

टाकला! हं द ु वाने राजक य भांडवल कर याची ौीगु जींना कधी इ छाच झाली नाह . उलट, व

हं द ू पिरषद कोण याह राजक य प ातफ बोलवू नये, असाच वचार यांनी केला. ‘काँमेसम ये या’ हे

पटे लांचे िनमंऽण यांनी संपूणपणे उपे

ले. संघा या ःवयंसेवकांनाह आधी संघ आ ण मग इतर

गो ी असेच मागदशन यांनी केले.
रा ीय ःवयंसेवक संघाचे सरसंघचालक ौीगु जी आ ण ःवातं यानंतर अखंडपणे स ेवर

रा हलेले काँमेस शासन यां यात मोकळे पणाचे, सामंजःयाचे, आ ण परःपरपूरक वाचे संबंध रा हले
नाह त, हे दे शाचे मोठे च ददैु व. याला स मा य अपवाद एकच आ ण तो हणजे फारच अ पकाळ

पंतूधानपद रा हले या ौी. लालबहादरु शा ी यांचा. ौीगु जींना भेट यात शा ीजींना संकोच वाटत

नसे. १९६५ मधील यु दा या ूसंगी यांनी ौीगु जींना आमहपूवक द लीला बोलावून घेतेले होते

आ ण ौीगु जींनी सवप ीय बैठक त संपूण सहकायाचे आ ासन शा ीजींना दले होते. तसे गृहमंऽी

सरदार पटे ल यां याशी ौीगु जींचे संबंध चांगले होते व पटे लां या अंत:करणात ौीगु जीसंबंधी फार

स -भावना होती. शा ी कंवा पटे ल यां याशी यांचे अगद मतै य थोडे च होते? १९४९ म ये संघबंद
उठ यानंतर यांनी जो ूवास केला, यात कतीतर िभ निभ न मतां या लोकामणींना ते भेटले.
यांत डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर, ौी. गोपालःवामी आयंगार, ौी. काकासाहे ब गाडगीळ, डॉ. राजिूसाद,
ौी. पु षो मदासजी टं डन, डॉ. रघुवीर, ौी. जयनारायण िसंह, डॉ. एम. के. दार ूभृतींची नावे सहज
डोळयांत भरतात. विश सुखद:ु खा या ूसंगात पऽे िल हतानाह मतभेदांचा वचार यां या मनाला
ःपश कर त नसे, संघःवयंसेवकां या पिरवारात एखाद द:ु खद घटना घडली असता या सहज

आ मीयतेने ते पऽ िलह त, तेवढयाच सहज सहसंवेदनेने यांनी ौी. फरोझ गांधी यां या मृ यूनंतर

पं. नेह यांना पऽ िल हले. दे शसेवेची ूमा णक भावना असली पा हजे आ ण मन िनमळ असेल, तर
सहकायासाठ काह ना काह भूिमका उपल ध होऊ शकते, असे ते मानत. पंतूधान पं. नेह यांनी
संघ वरोधी ूचार खूप केला व यां या क या ौीमती इं दरा गांधी यांनीह स ेवर आ यानंतर संघाला
झोडप या या बाबतीत प याला मागे टाक याचा ूय केला. ःवािभमान आ ण िनणयःवातं य

गमावून स ाधा यांशी ौीगु जी कधी बालेले नाह त. १९४८ मधील संघबंद या वेळ सरकारशी केलेला
पऽ यवहार याची सा ी दे ईल. कोणाचीच ःवाथ खुशामतखोर

यांनी केली नाह . पण

यां यासार या ने याची पंतूधान ौीमती इं दरा गांधी यां याशी ू य

भेट हो याचा साधा योग

कधी येऊ नये, याला काय हणावे? इं दराजींचा वषय िनघाला असता ौीगु जी सदै व औदायानेच
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बोलले आहे त. एकदा लोकसभेत बोलताना जनसंघनेते ौी. अटल बहार वाजपेयी यांनी ‘दॅ ट वुमन’
असा श दूयोग केला होता.

यावर ौीगु जी फार नाराज झाले होते. मातृश

संबंधी अशाूकारे

बोलणे यांना कधीच चत नसे. इं दराजीं या संबंधातीलच ौीगु जी यांनी १९७१ मधील यु दानंतर

केलेला एक उ लेख हणजे यां या भावनेचे दय उदाहरण आहे . ूसंग होता ४ फेॄुवार १९७३ रोजी
बंगलोर येथील वशाल जनसमुदायापुढ ल भाषणाचा. ौीगु जींनी, “आम या समाजवाद आ ण
धमिनरपे

पंतूधान” असा इं दराजींचा उ लेख क न हटले, “ या आ ण इतर लोक यांना असे

हणावे लागले क , आमची ५ हजार वषाची जुनी पंरपरा आहे आ ण आ ह कुणा या धम यांपुढे
नमणार नाह . आ ह ह हे च हणतो. ... संघाचे सदःय व पु षापुरतेच मया दत आहे . पण आम या
पंतूधान एकदम असे बोल या क , जणू काह
अस याने पु ष कंवा

या संघा या घटकच आहे त. मा या मते पंतूधान

ी असा ू च नाह . आपली माता ह केवळ एक म हलाच नसते तर याहन
ू

फार ौे असते. या पृ वीतलावर ते एक वशाल य

व असते. आप यासाठ ती श

असते...... या विश पदाब ल मा या मनात अ यंत आदरभाव आहे .

चा मूल ोत

याच आदरभावाने मी आता

बोललो आहे . ता पय असे क , या भावनांचे ूितपादन क न, या भावना समाजात जागृत
कर याचा संघ गे या अनेक वषापासून ूय कर त आहे , याच भावना पंतूधानांनी य

पंतूधानां या या उ -गारांनी मी फारच आनं दत झालो.” ौीगु जी

यांना भेटत नाह त व

यां याशी बोलत नाह त अशी मिास येथील एका भिगनीची क पना होती.
ौीगु जी हणाले, “ यांचे हणणे खरे च आहे , मी कोण याह
वःतु ःथती आहे . मी भेटतो व बोलतो

ीमधून अिभ य

के या.

यासंबधी बोलताना

ीला भेटत नाह व बोलत नाह ह

होणा या मातृ वाशी.” अशा अंत: करणाने

सांःकृ ितक उ थानाचे केलेले अवाहन भारतातील जनते या दयाला जाऊन िभडाले आ ण हं द ू
जीवनाकडे पाह याची यथाथ

ी लोकंना हळू हळू ूा होऊ लागली, तर ते ःवाभा वकच न हे काय?

ौीगु जी जनसभांत बोलत आ ण यांचा श द ूभावी असे. पण रा िनिमतीचे यांचे मु य

उपकरण हणजे रा ीय ःवंसेवक संघ, याचा कायकता आ ण ःवयंसेवक. संघाचे अ यासवग, संघ
िश ा वग, आ ण ःवयंसेवकांचे मेळावे यांत ौीगु जींनी केलेली वपुल भाषणे उपल ध आहे त.
यांपैक बहते
ु क भाषणांत संघा या कायक यात कोणते गुण असावे आ ण या गुणांचे मह व

आप या परं परे त का मानले गेले आहे याचे ववेचन ौीगु जींनी केलेले आढळते. कायकता गुणसंप न
असला तरच चांगले काम होऊ शकते, असे यांचे सूऽ होते. ‘पोिल टकल’ कंवा ‘िरऍ शनर ’ हं द ू

अस यात भूषण नाह . हं द ू परं परे ने जी गुणसंपदा भूषणावह मानली आहे , ती आप या ठायी आपण

बाणवून खरे हं द ू बन याचा ूय केला पा हजे, असा यांचा आमह होता. अशा ःवयंसेवकांचा
ूभावशाली संघ ह संघाची ूितमा यांना अिभूेत होती. सम

ःव प असलेली मातृभूमी यां यासंबंधी वशु द भ
मानत. हं द ू जीवनधारे संबंधी यो य

प परमे र आ ण जग मातेचे

भाव हणजे सगळया सदगुणांची जननी असे ते

ान यांना कायक यात हवे असे. नंतर य

या ना याने

कायकता िनरहं कार , वनॆ, पिरौमशील, िनभय, इतरां या सुखद:ु खांशी समरस होणारा,

शर रबलाने यु , बहतां
ु ना राजी राखणारा पण त वा या बाबतीत ढ, व ासह, ःनेहशील, स चािरऽ
व नेत ृ वास पाऽ असला पा हजे, असे यांना वाटे . आप या ूाचीन परं परे तील अनेक उदाहरणे दे ऊन

आ ण गो ी सांगून या गुणांचे मह व ते ःवयंसेवकां या मनावर बंबवीत.
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आप या भारता या हजारो वषा या इितहासात होऊन गेले या अनेकानेक थोर पु षां या
जीवनकथा हणजे संःकारांचे एक समृ द भांडार आहे , असे ौीगु जी हणत. लहानपणापासून अशा
चिरऽांचे अफाट वाचन झाले अस याने व ू येक ूसंगाचा यो य बोध महण कर याची तीआण

बु दम ा लाभलेली अस याने या कथांचा भरपूर वापर ौीगु जीं या भाषणात आढळतो. ौीगु जींनी
सांिगतले या या गो ींचे काह संमह दे खील ूिस द झाले आहे त. ौीगु जींचे व ृ व हा तर ौो यां या
ीने आगळाच अनुभव असे.

यांतील तकशु दता, ओजःवीपणा, भावो कटता आ ण उदा

सदगुणांना आवाहन यांचा वल ण संगम ौो यांवर पिरणाम क न जात असे. ल ावधी लोक
मंऽमु ध होऊन रा ीय समःयांना िभडणारे व एक नवी

ी दे णारे हे अमोघ व ृ व ौवण कर त

असत.
इं दरू आ ण ठाणे या दो ह वगात कायक याना अंतमुख होऊन आप या गुणदोषांचा वचार

कर यास यांनी सांिगतले. समाजात वावरणारा संधाचा ःवयंसेवक आ म व ासाने संप न आ ण

हं द ू गुणव ेचा आ वंकार करणारा अस यास संघाचा ूभाव आपोआप वाढत जातो, असे ते सांगत. हे

केवळ परोपदे शे पां ड य न हते. ःवत: चे जीवन या मुशीत यांनी घड वले होते. हं द ू अ ःमतेचे ते
ूतीक बनले होते.

ौीगु जींना ‘ ववा ’ ठर वणारांचे श द हवेत व न गेले आहे त आ ण या थोर स यांचा
िनभय पुरःकार ौीगु जींनी केला ती स ये आज ना उ ा ूःथा पत झालेली दसणार आहे त.
याबरोबरच ौीगु जींचे कृ त

ःमरणह भावी पढयांना होत राहणार आहे .
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२१. ःनेहसूऽी गुं फले
रा ीय ःवयंसेवक संघाचे सरसंघचालक या ना याने ौीगु जींना जे यश लाभले, ते िन:संशय
अलौ कक आहे . पण या यशाचे नेमके मम कोणते? यां या ओजःवी व ृ वाने याला यश दले
काय? यांचे अपार

ानभांडार ल ावधी भारतवासीयां या अंत:करणाची पकड घे यासाठ कारणीभूत

ठरले काय? यां यावर अ या माची झाक होती हणून लोक यां या भजनी लागले काय? वचार

केला हणजे जाणवते क , यापैक एक वा अनेक गुण असलेली कतीतर माणसे आप या समाजात
आहे त वा होऊन गेली. हं द ु वाचा कडवा अिभमान बाळगणे वा हं द ू रा वाद बोलणे यांतह वशेष

नावी य न हते. मग ौीगु जींवर लोकांचा एवढा जीव का जडला? जे उ र आ सरसंघचालक डॉ.
हे डगेवार यां या यशासंबंधात िमळते तेच ौीगु जीं या संबंधातह िनंप न होते.
एका वा यात सांगायचे तर ौीगु जींनी ःनेहाचे अमृतिसंचन सवऽ केले, आ ण यां या
संपकात आले या सवानी उलट ौीगु जींना ूेम दले, भ

भाव दला, ौ दे चा वषय यांना बन वले.

ौीगु जींचा मूळ कल एकांताकडे . हमालया या शांत िगिरकुहरात जाऊन बस यात एकेकाळ

यांना

आनंद वाटला असता. पण स -गु ं ची इ छा कळली, डॉ टरां याकडन
ू संघकायाचा वसा घेतला आ ण
यांनी एकांताकडे , योगसाधनेतील विश

य

गत आनंदानुभूतीतच डंु बून राह या या इ छे कडे जी

पाठ फर वली ती कायमचीच. मग सम ी हाच यांचा भगवंत बनला, मातृभूमी हे च आरा यदै वत
झाले आ ण संपकात येणा या ू येक समाजबांधवाला ते िचंदशा या पानेच पाहू लागले.
भ

भावाने से य मानू लागले. भ

याला

या आ ण साधने या ‘आ मिनवेदन’ कंवा ‘सवःव समपण’ या

पायर वर ते पोचले होतेच .ते समपण आता मातृभूमी या चरणी झाले .आ मिनवेदन झाले हणजे
भ

भगवंतापासून वेगळा रहातच नाह .ौीगु जीह समाजापासून वेगळे उरलेच नाह त . यांना

एकदा ‘धमयुग’ सा ा हकाने ःवा र केलेला संदेश मािगतला होता .उ सफूतपणे यांनी तीनच श द
िल हले - ‘म नह , तुह !’ माणूस ःवत:ला जे हा िमटवून टाकतो, आरा याशी जे हा समरसून जातो,
अहं कारासकट सगळे काह समपण क न मोकळा होतो, ते हा तो आभाळाएवढा बनतो .मग याला
ःवत:साठ काह च नको असते .ई राचेच काम तो कर त राहतो .ःवाथ लोप याने कामबोधाद

वकारांना तो बळ पडत नाह .िनभय, िनवर बनतो आ ण मु य हणजे ूेम आ ण क णा यां या

वशाल, अथांग सागराचे प या या अंत:करणाला ूा होते .‘पुढा ःनेह पाझरे , मागुता येती अ रे ’
असे या अवःथेचे वणन ौी ाने रांनी केले आहे .
याच अवःथेचा ू यय ौीगु जीं या जीवनात येतो. पूव व

ेचा थोडाफार अहं कार होता,

आ ण वाणीह ूसंगी ितखट असे, हे यांनीच ःवत:संबंधी बोलताना हटले आहे . नाना ूमाणे दे ऊन
वादात इतरांना जंक याची खुमखुमी यांना असे. पण ते जे हा डॉ टरांपुढे नमले आ ण कुशल
येयवाद संघटक या ना याने डॉ टरांचे गुण यांनी अितशय जवळू न पा हले, ते हा ूय पूवक

आपला ःवभाव यांनी बदलला. ‘ःवभावो दरितबम
:’ हे मत डॉ टरांनी खोटे ठर वले आ ण
ु

ौीगु जींनीह खोटे ठर वले .हे दोघेह महापु ष ःवत: या बाबतीत अ यंत कठोर होते .आप या
दे हाचे लाड यांनी कधी केले नाह त .दख
ु यांना जुमानल नाह , ौमांची तमा बाळगली नाह .
ौीगु जींनी तर कॅ सरवर ल श

बयेनंतरदे खील शर राला भगवंता या थोर कायासाठ िन ु रपणे

राब वले .पण इतरां या बाबतीत ‘मृदिन
ू कुसुमाद प’ ह

यांची अवःथा .‘ऐसी कळवळयाची जाती ।
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लाभ वण कर ूीती’ ह

यां या द य ूेमाची पायर .ौीगु जींनी माणसे कशी जोडली, याचे उ र या

पायर वर ल यां या िनमळ अंत:करणात आ ण दै नं दन जीवनात गवसेल .माणसांना ते घडवू शकले
कारण यांनी लोकां या दयात ूवेश केला .तक आ ण बु द यां या सीमा लंघून ते पलीकडे गेले
आ ण एकेका या दयातील ई रभाव, ौ दा आ ण समःत सु स छ

यांना यांनी जाग आणली.

हणून हणायचे क , ौीगु जींनी माणसे जंकली ती अतूट ःनेहसूऽात यांना बांधन
ू . सतत

३३ वष ते भारतवषाचा ूितवष कमान दोनदा ूवास कर त होते. नवनवीन लोकांना भेटत होते.
य

गत भेट व पिरचय यां यावर यांचा भर फार. नुस या या यानांनी माणसे घडत नाह त,

नुस या वाद ववादाने ती कायूवृ होत नाह त. ितथे हवा असतो संपक. चालता बोलता आदश.
दयाला हात घालू शकणारा अनास

ःनेहपुंज. ौीगु जींची यांची भेट होई, यांना एकदम

ःनेहा या शीतल, ूस न, आ ासक छायेत आ यासारखे वाटे . सुमारे पाऊणशे वेळा काँमीर ते

क याकुमार आ ण मुंबई ते गोहाट केले या ूवासात अग णत घर

यांनी मु काम केला असेल.

कारण आिलशान अथवा कोठ याच ूकार या हॉटे लम ये ते कधी उतरले नाह त. हे ू येक घर
ौीगु जींचे झाले. या घराला ौीगु जींचे ःमरण व ौीगु जींना या घराचे ःमरण. लहान
बालकांपासून तो वड लधा यांपयत सगळयांना ौीगु जी अशी वल ण आपुलक

ायचे. एवढा

व ान, ःवत:चा ूपंच नसलेला आ ण एका वशाल संघटनेचा हा नेता लहानांबरोबर लहान होऊन
िन याजपणे यां याशी खेळायचा, शुंक त वचचा अडगळ त पडायची आ ण सुखद:ु खाची चौकशी

ूेमाने हायची. ते हाह वाणीत अकृ ऽम माधुय, खेळकरपणा, कधी कधी खटयाळपणाह ! बडे पाहणे
ू

आले आहे त हणून घरात कधी ताण नाह , दडपण नाह . आप यामुळे कोणाला ऽास होऊ नये.

अडचण वाटू नये, हणून द . गिरबाची झोपड आ ण ौीमंताचा ूासाद यांना सारखेच. दो ह
ठकाणी राह याचे ूसंग यां यावर आले.
एकदा ौीगु जी म यूदे शात नमदा तटाक असले या मोह पूर नामक वनवासी खेडयात गेले
होते.

यांचे गु बंधू ौी. अमृतानंद महाराज यांचा ितथे आौम होता. आौम हणजे साधीसुधी कुट ,

ितथे ौीगु जी थांबले. भोजनाची वेळ झाली. इं दरहन
ू ू पं. रामनारायण शा ी यांनी भोजनाचे उ मो म

पदाथ आणले होते. मेवािमठाईह

यात होती. पण ौी. अमृतानंदजी महाराज हणाले क , इथे

मामवासीयांचेच आित य ःवीकारले पा हजे. ती सूचना ौीगु जींनी ताबडतोब मा य केली. पं. शा ी
यां याबरोबरचे खा पदाथ मामःथां या सुपूत कर यास यांनी सांिगतले. एका मामःथा या घर
पंगत बसली. गोमयाने ःव छ सारवले या अंगणात जिमनीवरच सारे मांड घालून बसले. ौीगु जी
मोठया ूेमाने या वनवासी बंधूकड ल अगद सा यासु या जेवणाचा आःवाद घेत होते. पऽाळ वर ल
पदाथाची ूशंसा कर त होते.

यां या सोबत या इतर ‘ःवादभ ांना’ माऽ ते अ न घशाखाली उतरवे

ना !इतरांची पोटे भरली क नाह कोणास ठाऊक, पण ौीगु जी माऽ तृ

दसत होते . वदराघर
या
ु

क या कंवा शबर ची बोरे मोठया आवड ने सेवन क न संतु होणा या ौीकृ ंणासारखे आ ण

रामचंिासारखे !आ ण या गावाचा ौीगु जींनी िनरोप घेतला ते हा सगळया मामःथां या डोळयात
वयोगाचे अौू उभे रा हले होते.
संपकात येणा यांचया ठायी असा ःनेह जाग वणार वल ण आ मीयता ह ौीगु जींची मोठ
श
ू य

होती. हे च यां या अफाट लोकसंमहाचे साधेसुधे मा यम होते. अःसल ःवदे शी. एका मते या
अनुभूतीतून िस द झालेले. सव दखाऊ भेदांना

णात उ लंघून जाणारे . जबलपूरला

१८२

ौीगु जींचे एक िमऽ सा यवाद दलात होते.

यां याकडे का उतरता, या ू ा या उ रदाखल

ौीगु जी हणाले, “तो माझा जुना िमऽ आहे . यावेळ मीह संघात न हतो आ ण तोह क युिनःट
न हता, ते हाचा या याशी ढ संबंध आहे .ते हा ःनेह कधीह तोडू नये .आ ण माणसाला उपरती
होऊन बदल होतच असतो .उ ा तोह संघाचाच वचार क लागेल, यात मला शंका नाह .”
ु चा भाव नसावा असे ौीगु जी सांगत व
मतभेद असले तर एकमेकांसंबंधी शऽुतेचा वा कटते

तसाच यांचा यवहारह असे. एकदा लाल क
सभा होती. डॉ. राधाकृ ंणन ् हे सभेचे अ य
व

या या मैदानावर सरदार पटे ल जयंती समारं भाची

होते. या सभेत ौीगु जींचे भाषण झाले, अ य

यापैक डॉ. राममनोहर लो हया हे एक होते. कायबम संप यावर लो हयांशी यांची भेट झाली

ते हा यांना ौीगु जींनी दो ह बाहंू त कवटाळू न ःनेहपूण आिलंगन दले. मग तशाच ःनेहाळ श दांत
यां या ग पागो ी झा या. दोन जानी दोःत फार दवसांनी एकमेकांना भेटत अस याचे वाटावे,

असेच ते ँय होते. “आप याला भेट याची पुंकळ दवसांची इ छा आज पूण होत आहे ” असे हणून
आ ण हातांत हात घालून दोघांनी मागबमण केले .हे दँय
ु पाहन
ू लोकांना पराका ेचे आ य वाटत

होते .कारण ौीगु जी आ ण डॉ .लो हया यांची मते व वचार एकमेकांशी जुळत नाह त .लो हयाजी
हणाले, “ौीगु जीसंबंधी मी अगद च चुक ची समजूत क न घेतली होती .पण आता यांची ू य

भेट झा यानंतर मला मोठा आनंद होत आहे ..” करपऽीजी महाराजांचे उदाहरणह असेच ल णीय
आहे .करपाऽी महाराज हे संघाचे आ ण संघ वचारांचे कठोर टकाकार होते .पण व

हं द ू पिरषदे या

कायात यांचे सहकाय ौीगु जींनी संपादन केले .जे हा के हा महाराजांची भेट होत असे, ते हा या
काषायव धार सं याशाला ौीगु जी सा ांग दं डवत घालत असत.
अशी मतभेदां या वर झेपावणार , ःनेहसंबंधांना जवापाड जपणार ौीगु जींची
यवहारनीती. त व आ ण यवहार यां या जीवनात एक प होऊन गे याचे आप याला ू य

दसते. ‘वसुधव
ै कुटंु बकम ्’ अशी वशाल भावना केवळ त व ाना या मंथात रा हली न हती तर
णो णी या आचरणात ूित बं बत झाली होती.

एकदा यां या भेट साठ आले या एका दांप या या लहान मुला या ूकृ तीची चौकशी यांनी केली
आ ण याचे ऑपरे शन जमनीत झाले होते ना? असा ू

केला. कोणीतर ौीगु जींना वचारले क ,

‘आपण एवढया बार कसार क गो ींचे ःमरण कसे ठे वता?’ यावर ौीगु जींनी दलेले उ र सहसा

क पनेत न येणारे .आप या अ -भूत समरणश

ची बढाई यांना मारता आली असती .पण अगद

सहजग या ते हणाले, “मा या कुटंु बातील अशा या घटना मी कसा वसरे न? मग या कतीह जु या
झा या अस या तर काय झाले? या उ रातील ‘माझे कुटंू ब’ या श दूयोगाने सगळयांना ौीगु जींचे

यथाथ दशन घडवून टाकले .ू येक पिरवार हा यांचा पिरवार होता आ ण सवऽ यांचा ज हाळा
होता . या ूेमाचा, ज हाळयाचा आ ण आ मीयतेचा थांग कोणालाच कधी लागला नाह . या

महासागरात जातपात, ूांत, प , पंथ इ याद सारे भेद बुडू न गे याचा अनुभव िन य येई व
कोणा याह मनात उरे तो ूेमाचा आ ण ौ दे चा भाव .ौीगु जीं या जीवनाचे हे अंग एवढे

, एवढे

वलोभनीय आ ण एवढे बोधूद आहे क , श दांनी न िमळणारे पाठ यांतून संगळयांना आपोआप
िमळू न जात .ौीगु जी उतरले असतील ितथे अथवा तेथील पिरसरात कोणी आजार अस यास
औषधोपचारासंबंधी ते आःथेने वचारपूस कर त .ौीगु जींचे ःवत:चे होिमओपाथीचे
होते .ते सहज एखादे औषधह सुचवायचे .ौीगु जींचा मु काम असला क

ान चांगले

या घरात ूस नता कशी
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ओसंडत असावयाची .ौीगु जी हणजे आप याच घरातील एक वड लधारा, व सल, सगळयांना
आधारभूत वाटणारा माणूस अशी ू येक कुटंु बीयाची भावना होऊन जावयाची .खरे तर ू येक
गाव या संघचालकाने ह च भूिमका पार पाडावी, हणजे कोठे ह ताणतणाव न येता, ःनेहाने

ओथंबले या वातावरणात, ःवयंसेवकांचा सुसंःकािरत वकास होत, संघाचे काम ित
ु गतीने वाढे ल,

असे यांना वाटे .

ौीगु जीं या संबंधातील ह एक आठवण आहे . एका गावा या वयोवृ द आ ण सुूित त
गृहःथांना यांनी संचालकपद ःवीकार याची वनंती केली.

या गृहःथांनी ःवाभा वकपणेच वचारले.

“संघचालक या ना याने मा याकडन
ू कोण या अपे ा आहे त? यावर पुढ ल ूमाणे ू ो रे झाली.
कुटंु बाचे ूमुख आहात. आप या कुटंु बात

ौीगु जी - असे समाज क , आपण एका संयु

मुले, मुली, नातू आहे त. तर कुटंु बूमुख या ना याने आपले काम कोणते असेल?
उ र-

मी या सवा या पालनपोषणाकडे ल

दे ईन.

ौीगु जी - आपण यांना आपापसात भांडू ाल काय?
उ र-

नाह , नाह मी यांना आपसात कधीच भांडू दे णार नाह .

ौीगु जी - आप या कुटंु बातील मुले, मुली, खूप िशकून सव न चांगली हावीत, याकडे
आपण ल

ाल क नाह ?

उ र-

या सवा या िश णाकडे मी अवँय ल

ौीगु जी - या सवा या जीवनांत ःथैय ूा
उ र-

होय, याकडे ह मी ल

पुरवीन.

हावे, याकडे ह आपण ल

दे ईन.

ौीगु जी - ती सव मुले स -गुणी हावीत याकडे आपण ल
उ र-

ाल ना?

ाल क नाह ?

होय, ते माझे कत यच आहे .

ौीगु जी - संघ-कुटंु बाचा ूितपाल कर यासाठ ह आपणाला हे च सारे करावे लागेल.
हा संवाद मोठा बोलका आहे . संघ-कुटंु बाचा ूमुख या ना याने कोण या नैितक जबाबदा या
ौीगु जींनी मानले या हो या. यावर यातून उ कृ

जबाबदार , कुटंु बूमुखाूमाणे सगळयांकडे ूेमाने ल

ूकाश पडतो. संघातील अिधकारपद हणजे ह
दे त, यांचा वकास घडवीत, कुटंु बाची

भरभराट घडवून आण याचे काम. कुटंू बात सुसंवाद, आनंद, ूस नता, ज हाळा राख याचे काम.
इथे वेळ आ ण क याचा हशोब नाह . माणसे जोड याचा आ ण संघपिरवारासाठ काम कर याची
ओढ यां या मनात िनमाण कर याचा हाच सहज आ मीयतेने झज याचा माग आप या सुखद:ु खांत

वाटे कर होतो, यासारखे मोठे समाधान माणसाला दसरे
ु नसते. वतंडवाद घालत न बसता आप या
ःन ध व द

यवहाराने हे समाधान जो लोकांना दे तो, तो लोकांची अंत:करणे जंकतो. हे काम

ौीगु जींनी कती जीव ओतून केले हे पा हले, हणजे ःतिमत हावे लागते. कोणा या कुटंु बात काह
द:ु खद ूकार घड यास सां वनाची पऽे िल हणे, श य अस यास या घर ू य

जाऊन येणे,

णांना भेटणे व धीर दे णे, आनंदा या ूसंगी लोकां या आनंदात सहभागी होणे, अडचणी िनवारण
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कर यासार या अस यास या त परतेने दरू करणे, िनरोप पोच वणे अशी कामे ते सहजःवभाव
हणून कर त.

समाजाची भ

, समाजपु षाची सेवा यांसार या श दांत केवढा वल ण आशय ौीगु जींनी

भरला होता, हे याव न यानात येईल. उपकारक याचा अ वभाव यांनी कधी आणला नाह .
गोरगर ब, द:ु खी, पी डत यां या पाने भगवंत आप याला सेवेची संधी दे तो आहे ; ती संधी
िमळा याब ल आपण परमे राचे ऋणी रा हले पा हजे, हाच यांचा रामकृ ंण परमहं सांनी

िशक वलेला भाव. ौीगु जींचे वचार आ ण यांचा यवहार पा हला क ःवामी ववेकानंदांचे संघ टत,
धमजागृत, आधुिनक भैितक

ान व ान पचवून अ या मा या पायावर खंबीरपणे उ या असले या

समथ भारताचे ःव न साकार कर यासाठ च ौीगु जीची िनयितने योजना केली होती क काय असे
वाटू लागते. तोच यवहािरक वेदांत, तीच जवंत दे वांची सेवा, धम ान झोपड -झोपड पयत ने याचा

तोच खटाटोप आ ण भारता या िनयत जीवन-कत याचा तोच बोध. िन वक पाकडू न सगुणाकडे
वळलेला तसाच जीवनूवाह. तीच योगा ढ अवःथा आ ण तशीच बु द ची धारणाश
तोच वलंत ःवािभमान आ ण ‘श

. तेच वैरा य,

’ संक पनेवर तोच भर .तोच साधेपणा आ ण तीच तेज ःवता व

ूस नता .तोच उ ाम आ म व ास आ ण अमृतपुऽांना तेच धीरं गभीर आवाहन !फरक एवढाच क ,
सं याशाची भगवी व े अंगावर न हती तर संपूण समाजाला हं द ू अ ःमते या एका सूऽात गुंफुन
संघ टत ःव पात उभा कर याची आकां ा बाळगणारा होता .सवःपश होता .उ कट भ

असेल,

भगवंता या ूेमासाठ वाटे ल ती संकटे सोस याची ू हादासारखी िस दता असेल, पिरपूण समपण
आ ण शरणागती असेल तर दे व ूस न झालाच पा हजे, ह

यांची अनुभूितज य ौ दा .भ

हणजे

सुळावरची पोळ , कंटाळला, थकला, उतावीळ झाला, डगमगला, याने भगवत ्-ूा ीची आशा सोडावी .
‘उ

त, जामत, ूा य वरा नबोधत’ हा मानवी जीवनातील पु षाथ . या पु षाथाने ूेिरत

ौीगु जींचे जीवन होते .हा भ

भाव आ ण पु षाथ कायक या या जीवनात आला, तर सम

भगवंत ूस न झालाच पा हजे, ह

प

यांची िनःसं द ध वाह .

हणून पिर ःथतीचे रडगाणे यांना िनरथक वाटे . काम होत नाह

हणून सम

प

भगवंताला दषणे
दे णे हे ते महापाप समजत. समाजच वाईट आहे असे कुणी हटले तर ते हणत,
ू

“बाबा रे , या समाजासाठ काम तु या हातून होणे नाह .जरा अंतमुख हो व ःवत:कडे बघ.” अशीच

तबार करणा या एका ःवयंसेवकाला यांनी येशू भःताला बूसावर बूर ूकारे मार यात आले, या
ू ा वधःथळ जावे
ूसंगाचे उदाहरण दे ऊन पऽात िलह ले, “तो बूस ःवत: या खां ावर घेऊन येशल
लागले .वाटे त अनेकांनी याला दगड मारले . याचा अपमान केला .ते हा तो परमे र - चरणी ूाथना
करताना इतकेच हणाला क , ‘भगवंता, यांना

मा कर .आपण काय कर त आहोत हे यांना कळत

नाह .’ ह च वृ ी ठे वून आप या भोवती या ट काकारांकडे पाहावे व आपण यां यासंबंधीचा ःनेह

आ ण आपुलक कधी कमी होऊ दे ऊ नये.” आणखी एका पऽात ौीगु जींनी िल हले आहे , “अनेक
लोकांशी भेटत असताना ू य

परमौेवराची लाज, शरम काढणे कती उिचत आहे , याचा वचार

करावा .अशी मनाची ःथती बर नाह .ती सोडन
ू ौी परमे रावर - या या िचरं तन चांगुलपणावर ,

पुण ौ दा व समाजासंबंधी खर आपलेपणाची भावना िन य दयात बाळगली तर िनद ष काम करता
येईल.”
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ौीगु जींची जीव
घेणार होती.

यां या

ी संपूणत: आ या मक होती. सभोवार या सृ ीतील चैत याचा वेध
ीने

ुि कंवा तु छ असे काह ह न हते.

या या गो ींनी आपले जीवन उभे

होते, या सव गो ी वषयी कृ त तेची भावना यां या ठायी होती आ ण ह कृ त ता यां या कृ तीतून
य

होत असे. एकदा ते पंजाबात दौ यावर असतानाची गो . एक दवस सकाळ बाहे र जा यासाठ ते

यां या खोलीतून बाहे र पडले. ःवयंसेवक यां या ूती ेत उभे होते. ौीगु जींची पादऽाणे दाराबाहे र
होती.

यांनी चपला पायांत घाल यापूव

या चपलांना दो ह हात जोडन
ू नमःकार केला. ःवयंसेवक

ःतिमत होऊन पाहत होते. ते हा ौीगु जींच हणाले, “अरे , या चपला माझे र ण नाह का कर त?
बचा या ःवत : झजतात आ ण माझी सेवा करतात .मला मोठ कृ त ता वाटते . हणून चंपला
पायांत घाल यापूव मी यांना नमःकार करतो .वःतू छोटया वाटत असतील, पण यांचेह मह व
असते.” जथे सा या चपलेसंबंधी ौीगु जींना एवढ कृ त ता वाटत असे, ितथे आपले सारे जीवन

चाल वणा या परमे रापुढे ते संपूण शरणागत झाले असले तर यात नवल ते काय? ू येक घटनेत ते
ई राची इ छा पाहत .गो अ ूय असली तर परमे राची इ छा आप या क याणाचीच असली
पा हजे, या यां या ौ दे ला कधीह तडा गेला नाह .
याचे एक अ यंत बोधूद उदाहरण सांग यासारखे आहे . मिास येथील एका संःथेचे काह
काम विश मुदतीत क न दे याचे ौीगु जींनी मा य केले होते. या कामासंबधी आवँयक या
सूचना ौीगु जींनी ःथािनक कायक याना द या व ते पुढ ल ूवासासाठ िनघून गेले. पुढे या

संःथेतफ ौीगु जींना पऽ गेले क , मुदत टळू न गेली तर काम काह झालेले नाह . ौीगु जीं या लेखी
दले या श दांचे मोल फार होते.

यामुळे यांची एक सवःवी व ासाह ूितमा सवऽ िनमाण झाली

होती. लोकांचा अनुभव दलेला श द गु जी पाळतात असाच होता.

यांचे ूवास, बैठका, सभा,

भेट गाठ इ याद गुंतागुतीचे कायबम क येक म हने आधी ठरत असत. ू येक कायबम ठरले या
ठकाणी व ठरले या वेळ होत असे. ौीगु जी वेळेवर पोचतील क नाह , कायबम होईल क नाह ,

अशी शंका दे खील कोणा या मनात येत नसे. हे सांभाळ यासाठ ूसंगी ौीगु जींना कती आटा पटा
करावा लागत असे, याची वाटे ल तेवढ उदाहरणे ठक ठकाणचे कायकत सांगतील. के हा के हा तर
अ यंत ूितकूल वातावरणात कतीतर अंतर धो या या मागाव न पायी जा याचा वबम यांनी
केलेला आहे . सभोवर ू ोभ उसळलेला असता कंवा िनसगाने रौि प धारण केले असता अितशय
शांतपणे ते बोलले आहे त व िनभयतेने पुढे गेलेले आहे त.
ते हा ठर याूमाणे काम झाले नाह याचे ौीगु जींना वाईट वाटणे अगद ःवाभा वक होते.
यांनी चौकशी केली व यां या यानात आले क , ःथािनक कायक यानी या कामा या बाबतीत जरा
हे ळसांड केलेली आहे . पण यांनी या संःथे या ूमुखांना जे पऽ िल हले यांत कायक यावर दोषारोप

क न ःवत:चा बचाव यांनी केलेला न हता.
उं ची दश वणारे आहे .

यांचे हे पऽ यां या य

म वाची ःतिमत करणार

यांनी िल हले क , “वेळेवर काम झाले नाह ह खरे आहे . यासाठ

माूाथ

आहे .” हा झाला औपचािरक भाग .पण नंतर यांनी आणखी िल हले, “माझा श द खरा झाला नाह
यांतह ई र योजना असावी .कदािचत असे असावे क , आपण बोल याूमाणे करो असा अहं कार
मा या ठायी िनमाण हो याची संभावना परमे राला वाटली असावी . हणून, ती श यता िनमूल

कर यासाठ हे अपयश परमे राने मला दले असावे.” आप या एखा ा अपयशाकडे या

ीने कती

नेते पाहू शकतील? याला एखा ा महान येयाची साधना करावयाची असते, याने ःवाथ आ ण
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अहं कार या अवगुणांना बळ पड यापासून अतोनात सावध राहावयास हवे असते, तसे ौीगु जी ःवत :
सावध होते आ ण कायक याना - वशेषत :ूचारकांना सावध राख याचा ूय बैठक , चचा, ू ो र
या ारे कर त होते .पऽ यवहाराचाह उपयोग या

ीने यांनी क न घेत याचे आप या िनदशनाला

येते.
ौीगु जींनी संघा या यासपीठाव न यानधारणा, य

गत उपासना कंवा धािमक

कमकांड यांचे ःतोम माज वले नाह , हे खरे आहे . पण हे ह खरे आहे क , रा ीय ःवयंसेवक संघाचे
काय ह

यांनी माणसाला य

गत जीवनातह अंितम साफ या या पायर वर नेणार एक ूेरक

ःव पाची पिरपूण साधनाच मानली. भ

पंथाचाच गौरव यांनी वाढ वला. ते आमहपुवक हणत

क , संघाचे काय ह एक पिरपूण साधना आहे . जो शाखेचे काम तनमनधनपूवक, ःवत:ला वस न
कर ल याला आणखी वेगळ साधना कर याची गरज नाह . ‘शाखा यह मेरा भगवान है ’ अशा

ःव पाचे यांचे सहज िनघालेले उ -गार पा हले, दै वत या ना याने मातृभूमीचे यांनी केलेले भावपूण
वणन ऐकले कंवा सम

प भगवंता या िनंकाम व िन:ःवाथ भ

चा यांनी व णलेला म हमा ौवण

केला, हणजे संघकायाशी अ या म यांनी कसे एक प मानले होते, याची क पना येते.
तृतीय सरसंघचालक ौी. बाळासाहे ब दे वरस यां या दे हवसानानंतर वचारवंत हण वणा या
काह लोकांनी असे मतूदशन केले क , संघसंःथापक डॉ. हे डगेवार,

तीय सरसंघचालक ौीगु जी

आ ण तृतीय सरसंघचालक ौी. बाळासाहे ब दे वरस यां या भूिमका वेगवेगळया हो या. डॉ टरांचा भर
राजक य जागृतीवर होता, तर ौीगु जींनी संघ वचारांना आ या मक रं ग दे याचा ूय केला. ौी.
बाळासाहे बांनी सामा जक ऐ य, समरतसा यांचा आमह ऐ हक भूिमकेव न धरला.

या दशेने

संघटनेला नेले. पण थोडा वचार केला तर दसून येईल क , अशा ूकारची मांडणी ह सवःवी

वःतु ःथतीला सोडन
ू आहे . वःतु ःथती अशी आहे क , संघकयाचे राजक य, आ या मक आ ण

सामा जक आयाम संघा या अगद ःथापनेपासूनच अिभूेत होते आ ण गे या ७० वषा या काळात
संघ यापासून कधीह दरू गेलेला नाह .
ौीगु जीं या बाबतीत वचार केला तर असे दसते क , यापैक कोणतेह अंग यांनी उपे

ले

नाह . १९४७ पूव आ ण नंतरह ौीगु जीं या सावजनीक भाषणांत रा नेते हण वणा यां या
राजक य धोरणांची चचा आप याला सतत आढळते. मु ःलम अनुनय, काँमीरचा ू , ईशा य

भारता या भःतीकरणाचे उ ोग, रा यक याकडन
ू होणारे फुट रतेचे पोषण, वःथा पतांची उपे ा,

यु दकाळातील धोरणे व करार आ ण तह, मातृभूमी वषयी भ

भावाचा अभाव, चिर यॅ ता,

राजकार यांची मू यह नता व असंःकृ तपणा इ याद ंवर यांनी सतत ट का केलेली आहे . रा ीय ऐ य
व एका मता पु कर याचा ‘ हं द’ू वचार खणखणीतपणे पुढे मांडलेला आहे .रा ीय ःव व हणजेच

हं द ु व आ ण ःवातं य व रा उभारणी यांचा मेळ यांना अितशय ज हाळयाचा वाटत होता .वेळोवेळ
यांची पऽकारांशी, संघ कायक याशी वा संघाबाहे र ल पुढार व कायकत यां याशी झालेली ू ो रे

वाचली तर कतीतर राजक य ू ांवर िनभ ड उ रे यांनी दलेली आढळतात .आंतररा ीय राजकारण
कंवा आिथक समःया यासंबधीह ते बोलले आहे त.
वशेष हणजे डॉ. ँयामाूसाद मुखज यांनी संघानुकूल वचारांचा राजक य प

(भारतीय

जनसंघ) काढ याचे ठर वले ते हा संघाचे दोन अितशय गुणी कायकत यांनी डॉ. ँयामाूसादांना दले.
राजक य

ेऽातह रा वाद संघ वचाराचा ूभाव िनणायक ःव पापयत पोचला पा हजे, ह

यांची
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इ छा यांनी लपवून ठे वलेली न हती. परं तु यांचे असे िन

त मत होते क , केवळ राजकारणा या

मा यमातून दे श उभा करता येणार नाह . हं द ू रा आप या सांःकृ ितक वैभवास हत पु हा जगा या
गु ःथानी आ ढ हावयाचे असेल, तर जीवनाचे ू येक

ेऽ हं द ू जीवनमू यांचा अ वंकार करणारे

बनले पा हजे. सार धोरणे आ ण यवहार यांची समान मू यां या अिध ानावर फेरआखणी झाली

पा हजे. संघा या शाखांत जे संःकार केले जातात, याच संःकारांनी संपूण समाजजीवन ूभा वत
झाले पा हजे.
या प बयेत जसा राजकारणाचा समावेश होतो, तसाच समाजघटकां या परःपरांशी
असले या यवहाराचाह समावेश होतो. हणजे सामा जक जीवनातील आदशािभमुख सुधारणा हा
रा उभारणी या कायाचा एक अ वभा य भाग ठरतो. सेवाकायाचे संघाला जे मह व वाटते तेह याच
ीने.

हणून सामा जक आ ण सेवाकाया या अंगाची उपे ा ौीगु जींनी मुळ ह केली नाह .

कतीतर सामा जक वचारांना व कायाना यांनी चालना दली. आज संघा या ूेरणेने जी अनेक
सेवाकाय चाललेली आप याला दसतात, यां यापैक बहते
ु क ौीगु जीं या काळातच, यां याच

ूेरणेने, सु झालेली आहे त.

यांनी समम समाजजीवन

ीपुढे ठे वून काय केले अशा थोर वभूतींत

गांधीजी आ ण ौीगु जी या दोघांचे ःथान अन य अस याचे ौी. यादवराव जोशी आवजून सांगत
असत. गांधीजींनी सामा जक जीवनातील पिरवतनासाठ ःवदे शी वचारांवर आधारले या अनेक
अ खल भारतीय संःथा सु के या. शै

णक सुधारणेवरह

यांचा भर होता. ौीगु जींनी व

हं द ू

पिरषद, अ.भा. व ाथ पिरषद, भारतीय मजदरू संघ, वनवासी क याण आौम, कु रोग िनवारण संघ

इ याद कतीतर संःथांना ूेरणा दली व यांचे मागदशन केले हे आपण जाणतोच. ह सार कामे

आज चांगली वाढली आहे त व आणखी वःतारत आहे त. वनवासी बांधवां या भःती िमशन यांकडन
ू
होणा या कपटपूण धमातराचा ू

ौीगु जींना फार यिथत करत असे. जशपूर या वनवासी क याण

आौमा या िनिमतीसाठ ौीगु जींनीच आप याला ूेरणा दली व धमातरा या कारणांनाच लगाम

घाल यास सांिगतले, असे या आरमाचे संःथापक ौी. बाळासाहे ब दे शपांडे नेहमी सांगत असत. चांपा
येथील कु रोग िनवारण कायाची ूेरणाह ौीगु जींचीच होती, हे सव व दत आहे .
अ या म, धम आ ण संःकृ ती हा तर संघकाया या येयधोरणाचा एक आवँयक भाग अगद

प ह या दवसापासूनच रा हलेला आहे . संघाची ूित ा आ ण ूाथना या दोह तह या उ

ाचे ःव छ

ूित बंब आप याला आढळते. ‘ वधायाःय धमःय संर णम ्’ , समु कष िन:ौयसःयैकमुमम ् या

ूाथनेतीलच ओळ आहे त. ूित ेतह हं द ू धम, हं द ू संःकृ ती यांचे र ण क न हं द ू रा ाला ःवातं य
हवेच, पण ते धम आ ण संःकृ ती यां या र णासह असावे व ःवतंऽ दे श ‘परमवैभवशाली’ हावा

अशीह

याची आकां ा आहे .सुसंघ टत, समथ आ ण ःनेहपूण व पिरौमशील समाजजीवनच दे श

परमवैभवशाली बनवू शकेल . यासाठ रा भ

ची ूबळ ूेरणा जागृत असावी लागते.

िनंकष असा िनघतो क , अमुक सरसंघचालकांनी अमुक गो ी गौण मान या व तमुक गो ी
पुढे रे ट या, ह मांडणीची प दतीच असमंजसपणाची आहे . राजक य, सामा जक आ ण सांःकृ ितक या
ित ह अंगानी रा जीवन पिरपु करणारे असे संघाचे काय ूारं भापासूनच रा हलेले आहे व आजह ते
तसेच आहे .
ौीगु जींची अखंड कायम नता, यांची ूस नता, चैत यमयता व हं द ू समाजासंबंधीचे

अंथांग ूेम याचा पुंकळदा चम कार वाटावयाचा. या चम काराचा थोडासा उलगडा एकदा
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ौीगुरुजीनीच केला. ूसंग घडला तो काशीला. ितथे डॉ. पी. के. बॅनज यां याकडन
ू ौीगु जींनी दात
काढवून घेतले.

यानंतर डॉ. बॅनज यांनी ौीगु जींना काह दवस संपूण वौांती घे यास सांिगतले.

सोबत या कायक यानाह समजावले क , यांना वौांती िमळे ल याकडे ल

ा.

कायक याची मनापासून इ छा क , ौीगु जींची ूकृ ती राहावी. या इ छे पोट च यांनी
दस
ु या दवसापासून ौीगु जीं या बैठक , भेट गाठ , बोलणे इ याद सव गो ी बंद के या.

यांना

संपूण वौांती लाभेल अशी चोख यवःथा केली. पण घडले ते वपर तच. दवसभरा या वौांतीने

ौीगु जींना राऽी ःवःथ वाटणे तर दरच
ू रा हले, जोराचा खोकला सु झाला. त ड व डोळे खोकून

खोकून लाल झाले. पहाटे या वेळ तर हा ऽास खूपच वाढला. सभोवारचे कायकत काळजीत पडले.

खोक याचा हा उपिव थांब व यासाठ काय करावे हे यांना कळे ना. होणारे क ह पहावतना.
यांची ती अवःथा असहायपणे अवलोकन करणा या कायक याना ौीगु जी हणाले “तु हा
सव लोकांची जी इ छा आहे , ितचेच पालन मी करतो आहे ना!” ःवयंसेवकांना काह कळे ना .ते अगद
रडवेले झाले .ते हा ौीगु जीच हणाले, “तु हाला ठाऊक नाह , पण शर र तर के हाच संपलेलं आहे .
या ःथूल दे हात रोगा वना अ य काह ह नाह .संघकाय वाढ व याची ितो इ छा आ ण कायाचा

संक प, राऽ दवस ःवयंसेवकांशी आ ण कायक याशी कायाब ल बोलणे तसेच कायबमांत सहभागी
होणे हे च माझे जीवन आहे .जीवनच कायबममय होऊन गेले आहे .अशा ूकार या दनचयनेच माझे
हे पािथव शर र एकऽ बांधून ठे वले आहे .ते तसे ःवःथ आहे आ ण सव कायबम पार पाड याएवढे
स मह आहे .पण आता जे हा तु ह - मा यावर ल तुम या ूेमाखातर का होईना -सव कायबम बंद
केले, कायक याना भेटणे व यां याशी बोलणे थांब वले, तर शर र आप या ःवाभा वक रोगजजर

अवःथेकडे येत आहे .जर माझे ःवाः य तु हाला हवे असेल, तर माझी ःवाभा वक दनचया पुन
सु होईल, अशी यवःथा करा.”

सारे जण ऐकत होते. ौीगु जींनी केलेले रहःयो ाटन, सगळयां या अंत:करणांना ःपशून
गेले होते. ौीगु जींना आराम वाट यासाठ काय करावयास हवे हे कळले होते. लगेचच संगळे िनबध
दरू कर यात आले. ःवयंसेवक आ ण कायकत पूव ूमाणे भेट ंसाठ येऊ लागले. बैठक रं गू लाग या.

ौीगु जी ःवत: हसू लागले व इतरांना हसवू लागले. खोकला कुठे पळाला ते कळलेच नाह .!

कशी ती कोणास ठाऊक, पण ःवयंसेवक, कायकत आ ण ूचारक मंडळ यांची मानिसकता
ौीगु जींना नेमक कळत असे व तदनुसारच बैठक तील ू ो रांना दशा ते मोठया कौश याने दे त
असत. एकदा उ र ूदे शात जौनपूर येथे ूचारकांची एक बैठक चालू होती.
ूचारकाला ौीगु जींनी एक ू

या बैठक त ू येक

वचार याचा सपाटा लावला होता. ू होता : “तुझा ववाह झालेला

आहे काय?” सगळे जण बचुकळयात पडले क , असा ू ौीगु जी का वचारताहे त? िशवाय, जर उ र
ववाह झाला आहे असे आले तर आणखी ू

वचारले जात, मुलंबाळे आहे काय? प ी कुठं असते?

वगैरे.
उ रे ऐकत असता यानात आले क , बहतां
ु श ूचारक ववा हत आहे त. मुलंबाळं माऽ

न हती. पण प ी घर च अथवा माहे र होती. बाल ववाहा या ूथेमुळे अशी पिर ःथती उ -भवली होती
हे उघडच होते. पण या ू ो रांतून जी वःतु ःथती ूथमच ूकाशात आली, ितचा बैठक तील

वातावरणावर वल ण पिरणाम झाला. संभव असा आहे क , आ ह ववाह न करता संघकायाला

वाहन
ू घेतले, आ ह फार मोठा याग कर त आहोत, असा भाव काह अ ववा हत ूचारकां या
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मनाम ये िनमाण झाला असावा, हे गु जींनी जाणले असावे. या ू ो रानंतर तो अहं कार, चूरचूर
होऊन गेला असेल तर नवल नाह . हे सगळे ूचारक एकमेकांना भेटणारे , ओळखणारे - पण ववा हत
ूचारकांनी ववाह व प ी यां याब ल कधी अवा र काढले नाह . आ ण हे रहःय इतरांना कधी कळले

नाह . ता

यसुलभ उपभोग सहज घेणे श य असताना वलंत येयिन ेपायी याकडे पाठ फरवून

कायात झोकून दे णारे ूचारक केवढे थोर ! घर वा माहे र एकाक जीवन कंठू न पतीला रा कायासाठ
मोकळ क दे णा या या वीरांगनांचा म हमा कती वणावा? सगळयांचीच मने या कत यत पर
रा भ ां वषयी या ौ दे ने आ ण अिभमानाने भ न आली. ौीगु जींना हवा तो पिरणाम घडन
ू आला.
तुकाराम महाराजांनी वंणुदासांचा, हणजे ई रचरणी संपूणत: शरणागत झाले या
भ ांचा, एक वशेष गुण सांगताना हटले आहे , ‘मऊ मेणाहिन
ु आ ह वंणुदास क ठण वळास भेद ू
ऐसे.’ ौीगु जीं या जीवनात या गुणाचा आढळ सतत होत असे .ौीगु जीं या मातोौी ताई सांगत

असत .“मधू ूाथिमक शाळे या चौ या इय ेत असताना ‘केवढे बौय हे !’ ह क वता या या वाचनात

आली .िशका याने व द केले या प

णीचे ‘ णो णी पडे उठे पिर बळे उडे बापुड ’ असे अ यंत क ण

वणन कवीने केले आहे .ते वाचताना मधू या डोळयांतून आौुधारा वाहत .एवढे कोमल यांचे
अंत:करण होते.” पण १९४२ साली संघा या कामासाठ घरदार सोडन
ू त ण ःवयंसेवकांनी ूचारक
हणून बाहे र पडावे .अशी हाक दे यात आली .‘नाऊ ऑर ने हर’ असे िनकाराचे आवाहन मा .

बाळासाहे ब दे वरसांनी ओजःवीपणे केले . याच वष संघ िश ा वगात बोलताना ौीगु जीह अ यंत

कठोरपणे हणाले क , “आय ् हॅ व कम टु टे क िच से न ृॉम द लॅ स ऑफ दे अर फादस.” मुळात दोन
हजार वषापूव येशू भःताने उ चारलेले हे वा य .पण संघा या संदभात ौीगु जींनी उ चारले,

आशय हा क , माता प यांची माया यागून मुलांनी संघकायात झोकून ावे, घरदार सोडन
ू दे शा या
िनरिनराळया भागांत जावे, यासाठ

यांना मी ूवृ कर त आहे .अशा ूकारे बाहे र पडले या काह

मुलां या माता रड या, ौीगु जींकडे आप या मुलांची पदर पस न भीक यांनी मागीतली .पण

‘बाबारे , घर परत जा’ असे
होते .

यांनी कोणाला सांिगतले नाह .ःवत: या बाबतीतह ते असेच कठोर

णश येवर ल मातेला सोडन
ू संघकायासाठ ूवासाला ते मन घ ट क न जात असत .

परमे रावर यांनी सगळे काह सोपवून दले होते .पण अंत:करणातील कोमल भाव इतरांचे क
पाहन
ू अपिरहायपणे जागा होत असे.
रा उभारणीचे काम हणजे मूलत: माणसे जोड याचे, ःवे छे ने ःवीकारले या अनुशासन
यांना आण याचे, यांना घड व याचे आ ण रा ासाठ समपणास यांना ूवृ कर याचे काम असते.
ते काम करताना ता कािलकाकडे , सवंगतेकडे बघून धावाधाव कर याचा मोह टाळावा लागतो.
ौीगु जींनी संघाला येयसाधना एकामपणे करता यावी हणून याला जसे दै नं दन स े या
राजकारणापासून दरू ठे वले, तसेच वारं वार भुरळ घालणा या, आकृ

करणा या आंदोलना मक

राजकारणापासूनह संघाला अलग राखले. ौीगु जीं या अमदानीत संघाने संघ या ना याने अंगावर
घेऊन केलेली आंदोलने केवळ दोनच. एक प ह या बंद काळातील स यामह - आंदोलन आ ण दसरे
ु

१९५२ मधील गोह या वरोधी आंदोलन. बाक जेवढ कामे संघ ःवयंसेवकांनी केली ती समाजाचा
घटक या ना याने, संघाबाहे र असले या समाजबांधवां या बरोबर राहन
ू .

यात वेगळे पणाचा

अिभिनवेश न हता क , ौेयाचा हपाप न हता. ता कािलक उ ेजना येऊन संघटनेसारखे काम करता

येत नाह आ ण ती उ ेजना संपली क पूव पे ाह अिधक शैिथ य येते. कायावर ल च राहत नाह व
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नाना वक प िच ात िनमाण होतात.

हणून जो ‘नेशन ब डर’ असतो, याला दरू

ीने वचार

करावा लागतो .नैिम क कामा या पायी िन य कामाची हानी होणार नाह कंवा याचे मह व गौण
ठरणार नाह , अशी काळजी यावी लागते .संघाचे संगोपन करताना डॉ टरांनी ह काळजी घेतली

आ ण ौीगु जींनीह बेसावध पाऊल कधी उचलले नाह .१९४८ म ये अगद अपिरहाय हणूप संघष
केला, पण याचे पिरणाम दघकाळ संघटनेला नंतर सोसावे लागले, असे उ -गार एकदा यांनी काढले
होते.
िशवाय, माणसे घड वताना यांची

मता हळू हळू वाढवावी लागते, याची जाण यांना उ म

ूकारे होती. ते ःवयंसेवकांना नेहमी सांगत क , एकदम खूप मोठे काह क न दाख व याची भाषा
यथ आहे . वेळ आली हणजे क न दाखवू ह ूौढ पोकळ असते. ूथम अगद सा या आ ण लहान
लहान गो ी यव ःथतपणे कर याची सवय अंगी बाण वली पा हजे. शार िरक िश णासंबंधी वचार

करणा या कायक याना यांनी हटले होते क , ू येक ःवयंसेवक द , आरम आ ण ःवःथ या

आ ांचे काटे कोर पालन करतो अशी ःथती वषभरात तु ह सवऽ िनमाण केली तर ती फार मोठ
कामिगर ठरे ल. ौीगु जी ःवत: कुठे ह वावरताना छोटया छोटया गो ींबाबत दे खल अितशय द
असत. वेळेची बंधने काटे कोरपणे पाळणे, जेवताना पानात काह न टाकणे, ःव छ साधा भारतीय
पोशाख करणे, एक दवसह संघाची ूाथना चुकू न दे णे, ठरले या िमिनटाला भाषण संप वणे,
स पु ष आ ण व डलधार माणसे यांना चरणःपशासह नमःकार करावयास न चुकणे, एकह पऽ

अनु िरत न राहू दे णे इ याद गो ी दसावयास अगद लहान दसतात. पण यांचा असा यवहारच
यां यासंबंधी आदरबु द वाढ व यास आ ण यां या श दाला वजन आणून दे यास कारणीभूत

ठरला होता. मोठमोठया गो ी कर याची पाळ काह रोज येत नाह . पण ूसंग येईल ते हा पाऽता
कमी पडू नये हणून िन या या सवयी उ म अस या पा हजेत, हा याचा आमह होता. ःवत:चे
वागणे यांनी या आमहाशी संपूणत: सुसंगत राखले होते.
बोल यासािरखे चालणे । ःवये क िन बोलणे।
तयांची वचने ूमाणे । मािनती जने ॥
ह समथाची उ

ौीगु जीं या यवहाराचे मम ूकट करणार आहे .

अशी िनमळ, ःनेहल आ ण वशाल जीवन

ी अस यामुळे सभोवार या पिर ःथतीत आ ण माणसांत

जे जे चांगले दसले, जे जे समाज हताचे वाटे ल, याचे गुणमहण कर यास ते अगद त पर असत
आ ण विश माणसा या गुणव ेवर ल याचे भांय मोठे मममाह असे. खु

या पु षाचे अनुयायी

दे खील यां या थोरवीचे रहःय एवढया उ म िरतीने उलगडन
ू दाखवू शकले असते क नाह , याची

शंका आहे . ठळक उदाहरण हणून गांधीजींचे घेता येईल. गांधीजीं या जीवनकाळात ौीगु जी

गांधीजींना अनेकवार भेटले होते. दे श वभाजना या भयानक वातावरणात गांधीजींनी ःवयंसेवकांपुढे
भाषणह केले होते. एकदा ूाथनो र भाषणात गांधीजींनी ौीगु जींचा गौरवपर उ लेखह केला होता.
गांधीजीं या नान वध गुणांची उ कृ

जाण ौीगु जींना होती. राजक य यासपीठाव न ूचार करणारे

माऽ हणत असत क , संघ गांधीजींचा े ा आहे . १९४८ साली तर गांधीह ये या कटात सामील

अस या या आरोपाव न ौीगु जींना ू य

अटकच कर यात आली. हा आरोप सरकारने नंतर मागे

घेतला ह गो िनराळ . पण आ सरसंघचालक डॉ. हे डगेवार यां या मनात गांधीजींसंबध
ं ी कधीच
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आकस न हता. गांधीजीं या आंदोलनात ते दोनदा सामील झाले होते. खलाफत - आंदोलनासंबंधी
मतभेद माऽ ज र होते. ौीगु जींनाह गांधीजींची कंवा नेह ं ची मुःलीम अनुनया मक धोरणे
िन:संशय नापसंत होती. या धोरणां व

द ूकटपणे ते बोलले. पण गांधी - नेह ं या लोको र

गुणांचेह मु कंठाने गान यांनी केलेले आहे . गांधीजीवनावर ल आ ण रा ीय ःवयंसेवक संघात िन य
हट या जाणा या ूात:ःमरणात गांधीजीं या नावाचा केलेला समावेश यावर ल यांचे भांय उ कृ
आहे . ते जाणून घे यासाठ , ौीगु जींनी द. ६ ऑ ट बर १९६९ रोजी सांगली येथे ःटे शनचौकातील
महा मा गांधी ज मशता द या सभेत केलेले भाषण कोणीह नजरे खालून घालावे. हं द ू
जीवनमू यांवर ल गांधीजींची ूगाढ ौ दा व हं द ू धमा या उ

वल भ वंयासंबंधी यांचा ठाम

व ास, यांचा स याचा आमह, द नद:ु खतांची सेवा कर याची यांची िशकवण, यागबु द चे यांनी

मानलेले मह व, िन:ःवाथ सेवेचा यांचा आदश, भूतमाऽावर यांचे असलेले ूेम आ ण यां या
वचारांतील व वागणुक तील अःसल ःवदे शी बाणा इ याद कतीतर गुणांकडे ौीगु जींनी ल
ते तर असेह

हणाले क रामकृ ंण- ववेकानंद यांनी जे िशक वले याचे ू य

वेधले.

आचरण गांधीजी

कर त होते.
केवळ गांधीजीं या बाबतीत न हे तर इतर कतीतर समकालीन ने यासंबंधी गौरवपर उ लेख
यांनी ूसंग वशेषी केले आहे त. दवंगतांना भाषणे वा लेख यांतून भावपूण ौ दांजली अपण केली
आहे . वानगीदाखल काह नावे सांगायची तर डॉ. राजिूसाद, सरदार पटे ल, पं. नेह , ःवा. सावरकर,

डॉ. ँयामूसाद मुखज , पं. द नदयाळ उपा याय, पं. सातवळे कर, ौी. लालबहादरू शा ी, ौी.

हनुमानूसाद पो ार, चबवत राजगोपालाचार वगैरे सांगता येतील, या आ ण अ य ने यां या, तसेच
संघातील कतीतर सहका यां या संबंधात ौीगु जींनी जे िल हले कंवा ते जे बोलले, यांत पराका ेचा
ज हाळा आहे . मूलमाह गुणा वेषण आहे . मोठया माणसां या बाबतीत असे हणतात क , इतरांचा
राईएवढा गुणदे खील ते पवताएवढा क न सांगतात आ ण ःवत:चा पवताएवढा मोठे पणा राईएवढा

ुि

समजतात. ःवत:संबधी बोलताना ौीगु जींनी आप या यो यतेचा टभा कधीह िमर वला नाह .

संघकायाचे सगळे ौेय यांनी सहजपणे आप या सहका यां या पदरात बांधून टाकले. ःवयंसेवक व
हे च ःवत:चे भूषण मानले. आप या सगळया सहका यांना यांनी सदै व आदराने आ ण ूेमाने
वाग वले. सगळयांना राजी राखले. दे शभर वखुरले या कायक याची, शेकडो ूचारकांची आ ण
समाजात अितशय सुूित त असले या संघचालकांची तीो आ ण ये मंडळ ंची ूचंड ‘ट म’
सांभाळणे व सग यांची कायूेरणा तीो करणे ह सामा य गो न हे .आप या य

गत संपकातून

यांनी हे घडवून आणले.
ौीगु जीं या य

म वातील एका वैिश याचा ओझरता उ लेख पूव केलेलाच आहे तो

हणजे यांची सवगामी बु दम ा, अनंत वषयांचे यांना असलेले

ान आ ण या

ानाचा

अ यावतपणा. संगीत, रागदार आ ण घोष (बॅ ड) वभागा या वादनाला भारतीय संगीताची सुरावट
दे याचा उपबम यांतील यांची गती पाहन
ू ू य

घोष िशक वणारे ह ःतिमत होऊन गेले.

यां या

चौफेर बु द ची चमक यां या पऽ यवहाराव न सहज यानात येते. आ ण मु य हणजे एखा ा
वषयावर ते जे मत मांड त यात ‘ओिर जनॅिलट ’ असे . याला शा ीय आधार असे यांची अपूव

ःमरणश

ूिस दच आहे .पण यांचे पाठांतर सांग याची यांची हातोट फार पिरणामकारक ठरत

असे .ूजननशा

आ ण ‘सायबर नॅ ट स’, योितष खगोलशा , भुगभशा

आ ण ूावरणशा
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(इकॉलॉजी), अंतराळ आ ण अणु व ान यांसारखे अनेक वषय सहजपणे यां या बोल यात येऊन
जात. यांचे बरे वाईट िनंकष ते सांगत. संघ, धम, आ ण संःकृ ती एवढयापुरतेच यांचे िचंतन
मया दत आहे असे समजून वै ािनक, सामा जक, आिथक वषयासंबंधी यांना काह सांगू पाहणारांना
आ याचा अशा वेळ ध काच बसत असे.
िनरिनराळया शा

दश वणार

- शाखां या बाबतीत यांचे

ान कती सखोल आ ण अ यावत होते, हे

यांची एक आठवण व मान सरसंचालक मा. र जूभ या यांनी सांगीतली ती फार बोलक

आहे . एकदा अलाहबाद व ापीठात ौीगु जींचा एक कायबम होता. या कायबमासाठ िनरिनराळया
ानशाखां या व ान ूा यापकांना िनमं ऽत कर यात आले होते. एकेका टे बलाभोवती एकेका
‘फॅक ट ’ या ूा यापकांनी बसून थोडा वेळ ौीगु जींशी बोलावे अशी योजना होती . याूमाणे
कायबम पार पडला . यानंतर ौीगु जींनी एम ्.एःसी .पदवी कोण या
याब ल या सव ूा यापकांत चचा सु झाली .ू येक

ानशाखेत घेतली असावी

ानशाखेतील ूा यापक हणू लागले क ,

आम याच ‘फॅक ट ’ चे असले पा हजेत !कारण चचत ू येकच शाखांत ौीगु जींची त

ता

ू ययास आली होती .अगद आधुिनकांतले आधुिनक मंथ व िस दांत यासंबंधी ते बोलले होते .अखेर
जे हा यांना अिधकृ तपणे सांग यात आले क , ूा णशा

(झूलॉजी) हा यांचा वषय होता ते हा

सगळयांना मोठा अचंबा वाटला .असाच अनुभव कतीतर वषयांसंबधी यां याशी बोलताना
अनेकांना यावयाचा .मग चचा वै कशा ाची असो, वंशशा ाची असो क , मंऽशा ाची असो.
वै ािनक ूगतीची पूरेपूर क पना असूनह

यांची एक भूिमका माऽ अगद ठाम होती, ती ह

क , व ानाने धमानुकूल झाले पा हजे, धमाशी ‘ऍडजेःट’ क न घेतले पा हजे .कारण धमाचे

आधारभूत िस दांत शा त असतात .वै ािनक संशोधनांचे िनंकष बदलत असतात . व ान

मानवाला भौितक सुखसाधने दे ऊ शकेल . यांचा वापर माणसाने खुशाल करावा .पण व ानाबरोबर
धमाने बदलले पा हजे, ह अपे ा माऽ चुक ची होय .धमूवण जीवन हे च खरे मनुंयजीवन होय.,
धम आ ण मो

यां या मयादांतूनच अथ आ ण काम हे पु षाथावर आधारलेला ‘संपूण मानवा’ चा

वचार ह भारताची जगताला फार मोलाची दे णगी आहे , आ ण आधुिनक समःयामःत जगात हा

वचार ूसृत हो याची आवँयकता आहे . हणून हं दंन
ू ी ‘जगदगु पद’ भूष व याची पाऽता ूथम

संपादन केली पा हजे, असा मोठा भ य येयवाद यांनी पुढे ठे वला होता . यां या सवगामी आ ण
सवःपश बु द चा, अफाट यासंगाचा आ ण ई रद ूितभेचा सगळा वलास भौितक सुखवादासाठ
नाह , तर हं द ू जीवनादशा या यावहािरक पु ीसाठ घडन
ू आला.
या

ीने समाजात वातावरण िनमाण हावे हणून कतीतर माणसे व संःथा यांना यांनी

जवळ केले. कतीतर कामांना चालना दली. कै. म.म. बाळशा ी हरदास यां या या यानमाला,
पु याचे ौी. व नाथ नरवणे यांचे कोशकाय, डॉ. ौी. भा.वणकरांचे संःकृ त भाषा ूचाराचे उपबम, ौी.
हनुमान ूसादजी पो ार यां या ‘गीता ूेस’ ची धमसेवा, सुधीर फडके यांची संगीतसाधना, गो.नी .

दांडेकरांचे स -भावपोषक लिलतलेखन, अमरे ि गाडगीळांचे सांःकृ ितक ूकाशनकाय, चांपा येथील
महारोगी कु धामाची

णसेवा, ठक ठकाण या संःकार म िश णसंःथा या सगळयांमागे

ौीगु जी आपुलक ने व आःथेने उभे रा हले . द ली या पं .द नदयाळ संशोधन संःथेचे काय,
नैसिगक व मानविनिमत अनेक आप ींत दे शबांधवांना साहा य कर यासाठ दे शा या अनेक भागांत
ःथापन झाले या सिम या आ ण ूित ाने, तसेच रा ीय महापु षां या) उदा .अर वंद आ ण
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ववेकानंद (ज मशता द ची कामे यांची ूेरक श
काम यां याच ू य

हणून ते उभे झाले .डॉ .मुंजे ःमारक सिमतीचे

पुढाकाराने पुणतेस गेले .सांःकृ ितक पुन

थानाचा वचार आ ण याचा

व वध ूकार ूसार यांची अशी सांगड यांनी घातली होती .पण संघाचे काय हे रा वृ ा या मुळांना

पाणी घाल याचे मुलगामी काय आहे .आ ण ते जर नीट झाले तर शाखा, प लव, फुले व फळे यांना
बहर येईल, असेच ते सांगत .संःथा मक वा आंदोलना मक आनुषंिगक कामे कर यासाठ

संघकायाची उपे ा यांना चत नसे .एकेक वषय घेऊन काम करणा यांना यांनी उ ेजन ज र दले,
परं तू समाजापुढ ल अनेक वध समःयां या अंितम िनराकरणाची यांची भुिमका काय होती, ते एका
ू िल हले या पऽात यांनी सांगून टाकले आहे .ते िल हतात, “आज
संःकृ तूेमी कायक याला उ े शन
आधुिनकते या व ूगितशीलते या फस या नावाखाली येथील प वऽ भावनांचे िनखंदन कर यात सव
लोकनेते हण वणारे परमपु षाथ मानीत आहे त .अशा अवःथेत िशक यािशक व यासंबंधी जे

शासक य धोरण दसते ते अपे

तच आहे .यात उिचत पिरवतन करावयाचे ते एकेक वषय घेऊन

चळवळ कर याने होईल कंवा कसे, याचा वचार हावा .खरे हणजे ‘मूले कुठार: ’ या यायाने
जीवनात बोकाळले या अरा ीय परमुखापे ी वृ ी समूळ न क न जनसाधारणाची शु द रा भ
सुसंघ टत श

उभी करणे व ित या ारे जीवनातील सव ूवाह शु द करणे इकडे ल

पूण

दे णे आवँयक

वाटते .मूलिसंचनाने शाखा-प लवांची जोपासना होते .जनसामा यांची भावशु द व संघ टत

पिरणामकारक ःथती सव समःयांचे समाधान कर यास समथ होऊ शकेल .तोवर वेगवेगळे ूय ह
चालूच ठे वले पा हजेत .पण ल

मु य अिध ानभूत श

िनिमतीकडे ठे वून ूय रत असले पा हजे.”

यात ौीगु जींनी जीवनभर केले या सव भगीरथ उ ोगाची दशा ःप झाली आहे . हाच
यां या जीवनाचा संदेश आहे . एवढे खरे क , ःवातं यकाळातील मू यह न, स ालोलुप आ ण
भोगवाद राजक य वातावरणा या ूभावामुळे, तसेच हसंबंधी गोटातून झाले या सात यपूण
अपूचार मो हमेमुळे हा संदेश अ ाप रा ाने पया ूमाणात महण केलेला नाह . पण डॉ. हे डगेवार

आ ण ौीगु जी या दोघांनी िमळू न सुमारे ५० वष केले या खडतर तपःयेनंतर रा संघने यांकडे
आशेने व अपे ेने पाहू लागले आहे . पिरवतनाची ूसादिच हे

गोचर होत आहे त. आज ना उ ा इ

पिरवतन घडन
ू आलेले अवँय दसेल. या पिरवतनाला ूेरक ठरलेली एक अद य ऋ षश

या

ना याने ौीगु जींची यो यता कृ त तापूवक सवमा य होईल. तोवर, यांना ौीगु जींचा जीवनसंदेश

कळला व पटला, यांनी ूय ांची शथ क न आ ण आवँयक ते मनुंयबळ ओतून ूभावी संघ टत
श

रा

यापी ःव पात उभी कर याचे काय पुढे आ ण पुढेच नेले पा हजे, ूेम, भ

, सेवा, याग

आ ण समपण हा संघाचा माग आहे , याचे सतत ःमरण ठे वले पा हजे.

***
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