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कम�योगी - तीथ��प बापूराव लेले 
 

चंदनाला �कंवा फुलाला आप�या सुगंधा�वषयी कुणाला मु�ाम बोलावून सांगावे लागत नाह . चंदन उगाळले �कंवा फूल उमलले क$ 

आपोआपच भोवतालचा प&रसर (या सुवासाने दरवळनू  जातो. कोण(याह  *ेऽात�या ‘ख- या’ मो.या माणसांचे असेच असते. (यां0या 

1य�2म(वातच असे साम3य4 असते क$ (यामुळे समाज (यांना मानतो, (यांचा ःवे0छेने आदर करतो. ह  माणसेच समाजाचे मन 

आ7ण जीवन उ8नत, सम:ृ आ7ण सुसंःकृत करतात.  

  

तीथ4<प बापूराव लेले हे अशा माणसांचे उ>म ूितिनिध आहेत. (यांची माझी ू(य* भेट झाली दहा वषा4पवूC! पण (यापूवC 

अनेकांकडून (यांचा त(विनF, Gयेयवाद , िशःत�ूय ःवभाव, िनंकलंक चा&रIय, व>ृपऽीय जीवनातील लढाऊ व िनभ4य व>ृी याब�ल 

पुंकळच ऎकलेले होते. (यांची कुशाम बु: , अःसल देशभ2$ आ7ण अखंड काय4मNनता याचेह  वण4न अनेकांनी मजजवळ केले होते. 

ःवाभा�वकच (यां0या भेट ब�ल मी खूप उ(सुक होते. मी जे1हा (यांची मGयम उंचीची, गोरा वण4 व घारे डोळे असलेली, साGया 

धोतर-सदरा अशा पोशाखातली ूस8न मूतC पा�हली ते1हा माझा (यां0या�वषयीचा आदर दणावलाु . बापूराव आ7ण माझा भाऊ मुकंुद 

�कलPःकर यांची मैऽी प8नासहनू  अिधक वषाRची! मुकंुद �कलPःकर-Sी-मनोहर मािसकांचा संपादक तर बापूराव ‘ �हंदःथानु  टाइUस’चे 

वाता4हर! दोघांची �द�लीत वरचेवर भेट होई. खरे Uहटले तर (या दोघांची राजक$य मते खूपच िभ8न. पण (याचा अडसर (यां0या 

मैऽीत कधीच आला नाह . वाद �कंवा मतभेद हा माणसांशी नसून (यां0या �वचारांशी असतो याचे (या दोघांनीह  कधी भान सुटू 

�दले नाह . प&रणामी दोघांनीह  मोठा लोकसंमह केला. या �वलोभनीय ःवभाव�वशेषामुळे अनेक *ेऽातल,े जाित-धम4-भाषातले लोक 

बापूरावांना केवळ ःनेह  न1हे तर माग4दश4क, स�लागार असेह  मानू लागले. 
 

मुकंुदाने मला सांिगतलेली एक आठवण! �द�लीला असंच काह  कामािनिम> तो गेला असता अपराऽी (याची ूकृती एकदम 

�बघडली. (याचा मुYकाम होता हॉटेलवर! अशा अवघड वेळ  कुणाला सांगणे, ऽास देणे (या0या ःवभावातच नाह . जरा पहाट होताच 

(याने प�हला फोन केला तो बापूरावांना! दोघांची िनवासथाने खूपच दरू. मुकंुदा आठवण सांगताना Uहणाला, "मालूताई, माझा फोन 

िमळताच तातड ने बापूराव आले. मग डॉकटरांकडे नेणे इ(याद  सव4 (यांनीच केले. मी ते कधी �वसरणार नाह ." (याची ह  हक$कत 

(याने पुंकळ वषा4पूवC सांिगतलेली! पण अगद  अिलकडची एक आता सांगते. सांगलीजवळ0या एका गावातले रा\ीय ःवयंसेवक 

संघाशी संबंिधत असलेले एक नामवंत डॉYटर नुकतेच कालवश झाल,े काह  �दवसांपूवCच! बापूरावांचा मुYकाम होता ते1हा 

जळगावात. बातमी कळताच (यांचा शोभाताई गोरे यां0याकडे फोन आला. (या बापूरावां0या धाक]या बह ण-मा^या मैऽीण आ7ण 

व�हनीह ! बापूराव Uहणाले, "गोद,ू डॉYटरां0या मुली फार हशारु  आ7ण गुणी आहेत! (या0यासाठ_ चांगली ःथळे आढळात आली तर 

लगेच कळव." दः7खतांचेु  दःखु  दरू करaयात बापूरावांचा पाय सदैव कसा पढेु असतो (याब�ल आणखी एक ूसंग सांगते. मा^या 

काक$ंचे भाऊ ूिस: गायक कै. बाळ चांदोरकर हे �द�लीला ना]यःपधbचे पर *क Uहणून गेले होते. (यांना अचानक अधाRगाचा 

झटका आला. (यावेळ  बापूरावांनी इतYया परोपर ने (यांना साc केले क$ शेवट  न राहवून ते Uहणाले, "देवासारखा मा^या मदतीला 

आलेला कोण हा देवमाणूस? मला (यांना एकदा पाहू दे तर !" कारण बापूराव नाटकात�या ूॉUपटरसारखे समोर ूकट न होता, 

िनरपे*पणे सारे कर त होते! असा माणूस -िनखळ माणुसक$चा ग�हवर असलेला- सवाRनाच ‘आपला’ वाटला तर नवल काय? 

 

(यां0या कुटं�बयांनाु  बापूराव Uहणजे सवा4त मोठा आधार! ूा. एकनाथजी गोरे गे�यावर (यां0या सु�वd पeी शोभनाताई सांगलीत 

आता एक]याच राहतात. तर बापूरावांचा चार-आठ �दवसांनी -अनेक कामां0या धबडNयातून- (यांना न चुकता फोन येणार! "गोद,ू 

कशी आहेस?" अमे&रकेत भाचीला Uहणणार, "�वनया, काह  हवे आहे का तुला?" बापूराव ःवतः अ�ववा�हत. पण (यां0या घर  सवाRचा 

भरघोस पाहणचारु  होत असतो. आम0या ूा. डॉ. एन ्. के. कुलकणgची क8या सौ. शैला �ववाहानंतर �द�लीला गेली. ती परमुलुखात 

जात अस�याने घर0या मंडळ ंना ःवाभा�वकच मनात काळजी वाटत होती. (यावर बापूरावांचे एक ःनेह  Uहणाल,े "कशाला काळजी 

करता उगीच? बापूरावांचे घर Uहणजे ितचे माहेरच होईल." (यांचे शiद अ*रशः खरे ठरले. मुकंुदा Uहणतो, "बापूरावांना आUह  
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िमऽमंडळ  महारा\ात�या माणसांचे �द�लीतले ‘वक$ल’च Uहणतो. माझी (या बोलaयाला पुःती एवढ च क$ "एरवीचे वक$ल 

अिशलांना लुबाडतानाच सामा8यतः �दसतात. हा वक$ल माऽ पदरमोड क<न, ःवतः भरपूर झीज सोसून प*कारांचे काम करतो." 

बापूरावां0या जीवनाचा जे1हा जे1हा मी �वचार करते ते1हा ते1हा मला मनापासून वाटते ते असे क$, िनःःवाथ4पणे दस- यांु साठ_, 

�वशेषतः दः7खतांसाठ_ु , अड अडचणीत असले�यांसाठ_ झटणे हा (यां0या ःवभावाचा ःथायीभावच आहे. (यांचा सवा4त मोठा आनंद 

(यातच समावलेला आहे. आज सभोवताली पा�हले क$ अशा सjदयतेचा, आपुलक$चा दंकाळचु  जाःत आढळतो. (या पाk4भूमीवर 

बापूरावां0या मनाचे मोठेपण आप�याला खूप काह  िशकवून जाते. 
  

असे हे आमचे ‘कम4योगी’ बापूराव! ‘त<ण भारत’ मGये ‘नारायण’ या नावाने येणारे (याचे िलखाण मी वाचलेले होते. ते मनावर 

ूभाव टाकत अस,े �वचार करायला ूव>ृ कर त असे Uहणून मला आवडायचे. काह  वषा4पूवC थोर पंतूधान ‘शाSीजी’ यां0या समवेत 

ते ताँकंदला जाऊन आले. ददmवानेु  लालबहा�रू शाSीजींचा देहा8त ितथेच झाला. (या ददmवीु  घटनेवर बापूरावांनी �हंद त िल�हलेला 

लेख मा^याकडे पाठवला होता. तो छोटासा jदयःपशC लखे वःतु7ःथतीवर ूकाश टाकणारा होता. आभाराचे पऽ िल�हताना मी 

नॆपणे (यांना �वनंती केली होती, "हा लेख भारतात�या ूमुख चौदाह  भाषात ूिस: होणे अग(याचे आहे. इतका तो बहमोलु  

आहे." लवकरच ूकािशत होणा- या ‘ःमरणगाठ’ या (यां0या पुःतकाची क0ची ूत योगायोगाने मला वाचायला िमळाली. गेली सुमारे 

प8नास वषb बापूरावांचे वाःत1य �द�लीत आहे. ‘व>ृपऽकार’ Uहणून रा\ीय व आंतररा\ीय पातळ वर0या अनेक थोर ने(यांना 

पाहaयाचा! ऎकaयाचा! (या0याशी संवाद करaयाचा (यांना �वपुल अनुभव आहे. (या0या आधारे ूसंगानु<प (यांनी िल�हलेली काह  

िनवडक 1य�2िचऽे या पुःतकात आप�याला वाचायला िमळतात. रा\ीय ःवयंसेवक संघातील मा8यवर ने(यांचे आ7ण इतर प*ातील 

राजक$य पुढा- यांचे भारदःत ूौढ भाषेत मािम4कपणे आ7ण मम4o व>ृीने (यांनी िचऽण केले आहे. शiदिचऽ सी. ड . देशमुखांचे असो 

क$ मौलाना आझादांचे असो, अगद  मोजYया शiदात, ठसठशीतपणे (यांचे िचऽ ते आप�या मनःच*ंूपुढे उभे करतात. वाचकांना 

पुंकळ नवी मा�हतीह  (यातून िमळते. आपण pयांना ‘नेते’ मानतो तीह  शेवट  माणसेच असतात. (यातून ह  तर ‘राजकारणा’तील 

माणसे! (यां0यातली स>ाःपधा4, रागलोभ, आचार-�वचारातली संगती-�वसंगती, (यां0यातला दंभ-अहंकार, भलेबुरेपणा हा बापूरावांनी 

जवळनू  पा�हलेला. असे असूनह  कुणाब�लच-आप�या �वरोधी �वचारसरणी असणा- यांब�लह - (यांनी अनुदार उq गार काढलेला नाह . 

कस�याच असंःकृततेचा ःपश4 आप�या लेखणीला होऊ �दला नाह  हे मला आवजू4न सांगावेसे वाटते. व>ृपऽीय लेखन असूनह  ते 

कुठेह  <* झालेले नाह  उलट (या *ेऽात ूवेश करणा- या नवो�दतांना माग4दश4क ठरावे असे झालेले आहे. कधी ूितप*ावर 

एखाdाच मािम4क शiदात ते शरसंधान करतात, कुठे (या (या 1य2$ं0या जीवनातली एखाद  खेळकर आठवण, सुखदःखाचाु  अनुभव 

सांगतात अ7ण आपले लेखन रोचक होईल असे पाहतात. (यांची समप4क, ूभावी भाषा, ित0या प&रपYवतेमुळे व लेखनातील 

िशःतीमुळे आप�या कायम आठवणीत राहते. बापूरावां0या �वचार-उ0चार-आचार यातील सुसंगतीचे एक सुखदायी दश4न या 

पुःतकाने आप�याला होते. (यां0यातला जाितवंत देशभ2 तर ठायी ठायी भेटतो. ू(येक सुजाण वाचकाने वाचावे असेच हे पुःतक 

आहे. बापूरावांनी आता िनवांतपणे आ(मच&रऽ िलहायला हवे. (याची आपण वाट पाहू या - 
 

काह  म�ह8यांपूवC �वौांतीसाठ_ ते सांगलीत शोभनाताs0या घर  आले असताना िशवाजी �वdापीठाचे oानवंत माजी कुलगुt डॉ. 

धनागरे यां0या अGय*तेखाली सांगलीकरांनी (यांचा भावपणू4 स(कार केला. ूकृित साथ देत नसतानाह  लोकां0या आमहामुळे ते 

समारंभाला हजर रा�हले. मोजYया पण भावाि4 शiदात (यांनी आपली कतoता ूकट केली. ऎशंी वषा4ची शीव ओलांडलेले बापूराव 

7जथे जातील ितथे आनंदाचा ूकाश, ू स8नतेचे चांदणे घेऊन जातात. आयुंय खडतर अनुभवांची चव घेत घालवूनह  (यां0या व>ृीला 

कडवटपणाचा ःपश4 नाह  हे कसे याचे मला कोडे पडते. ते सुटते या जा7णवेने क$ Uहणूनच (यांना ‘मोठा माणूस’ Uहणतात- 
 

तीथ4<प बापूरावांचा लवकरच �द�लीत स(कार होत आहे. बापूराव ना कोणी स>ाधीश क$ ना कोणी ल*ाधीश! तर ह  तो होत आहे 

याचे कारण सwणांचीु  पूजा करणे ह  मानवी मनाची एक ओढ आहे. बापूराव सpजन माता�प(यां0या पोट  मGयम प&र7ःथतीत 
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ज8मलेले, वाढलेले! पण सामा8य प&र7ःथतीतला माणूस आप�या चा&रIयाने, कतृ4(वाने �कती मोठा होतो हे (यां0याकडे पाहनू  

आप�याला कळते. रा\ीय ःवयंसेवक संघाचे एक िनFावतं, तळमळ चे काय4कतb Uहणून (यांनी जीवनाला ूारंभ केला आ7ण 

यशवंतराव च1हाणांसारxया अनेक चतुरॐ बु: 0या थोर माणसांचा गाढ �वkास, ूेम, ःनेह संपादन करaयाइतYया उंचीवर जाऊन ते 

पोहोचले. ‘अहंकराचा वारा न लागो मा7झया िच>ा’ हे सुवचन कधीह  न �वसरता ते जगले. अशी माणसे आप�या भाNयाने 

आप�याला पहायला िमळाली हेच खरे! अशा माणसांचा स(कार करणे हे समाजातील चांगुलपणा, संःकृती �टक�वaयासाठ_-व�ृ:ंगत 

करaयासाठ_ आवँयकच असते. कारण अशा स(कारातूनच समाजात�या चांग�या श2$ काय4रत राहतात. (यांना ूेरणा, ःफूतC 

िमळते. (याचबरोबर समाजात�या काळवंडले�या प&र7ःथतीने िनराश झाले�या, हतबल झाले�या हजारो माणसांना धीर लाभतो. 

आधार लाभतो. गडद अंधरातून जाणा- या पांथःथाला चंिकोर �कती धीर देते ना? बापूरावांसारखी माणसे हेच काम करतात. Uहणून 

(यांचा स(कार करणा- या संयोजकांचेह  बापूरावांूमाणेच अिभनंदन कारायला हवे.  

 

तीथ4<प बापूराव �द�लीहनू  आता कायम0या वाःत1यासाठ_ जळगावला जात आहेत. (याने �द�लीकरांचे डोळे पाणावणारच! पण ते 

जळगावात असले तर  (यांचे मन �द�लीत असणारच यात शंकाच नाह . (यांचे अभीzिचंतन मी आ7ण माझे कुटंबीयु  यां0यावतीने 

मी अंतःकरणपूव4क करते अ7ण देवाने (यांना िनरामय शतायुषी कराव ेअशी ूाथ4ना क<न Uहणते, "बापूराव, सव4 आयुंय देशा0या 

क�याणासाठ_ समप4क व>ृीन े तुUह  घाल�वलेत. (या कृताथ4 जीवनाला माझे नॆ अिभवादन. आता थोडे आUहा ःनेह जनां0या, 

कुटं�बयां0याु  वा]याला तुUह  यावे असे आUहाला वाटते. तुUह  शोभनाताsबरोबर मलाह  एक लोकर चे जा�कट पाठ�वल ेहोतेत. ते 

मी जपून ठेवले आहे. माझी खाऽी आहे कस�याह  संकटातून (या जा�कटाची ऊब माझे र*ण कर ल कारण (याला ‘नारायणा’चा 

ःपश4 झालेला आहे. तुम0या आशीवा4दाचा हात मा^या मा3यावर सदैव असू दे एवढेच मागणे!       

                                
                  
  


