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सेवाोती गंगुताई मंुडरगी 
 

पुणे - �कल	ःकरवाड� ूवास मी अनेकवार केला असला, तर� सुमारे चाळ�स वषा�पूव� केलेला एक ूवास मा�या मनात अगद� 

खोलवर घर क%न बसला आहे. दपारचीु  साडेबाराची ए*ःूेस, बायकांचा सेकंड*लासचा डबा �ठ-चून भरलेला. /यात काह� 

ऍ1लोइं�डयन मडमांनी इतरांची पवा� न करता छानपैक5 ताणून �दलेली. /यां-या बाकाशेजार�च सडसड�त बां8यांची, उभट चेह; याची, 

उजळ वणा�ची, %ंद कपाळ असले<या पःतीशी-या एक बाई आप<या तीन-चार वषा�-या गो; या पान देख>या मुलाचं बोट ध%न उ@या 

हो/या. 
 

/या चांग<या सधन घरात<या असाAयात, हे /यां-या अंगाखांBावर�ल घसघशीत, सोCया-मो/यां-या दािगCयांव%न आEण उंची 

कपFयांव%न सहज लGात येत होते. /यां-या नाकातली चमक5 तर खुलूनच �दसत होती. जांभHया रंगाचे जर�चे लुगडे /या पुढे 

ओचे सोडून नेस<या हो/या, /यावर पांढ; या चौकड�-या कापडाचा पोलका होता. आप<या लांब केसांचा अंबाडा मानेपासनू �कंिचत वर 

बांधून /यावर फुलांचा गजरा /यांनी माळला होता. /या आप<या माद�वपूण� शMदात, बसायला थोड�शी जागा दे>याबOल /या 

झगेवा<या मडमांना पुन: पुCहा Rवनवत हो/या. /यां-या शMदो-चारांवर कCनड भाषेची छाप होती. /या मडमांनी /यां-या Rवनंतीकडे 

�ढSम लG �दल ंनाह�. मग जागा दे>याचं दरचू  रा�हलं. मी Tयुिनयर बी. ए. -या वगा�तली RवBािथ�नी, ते Uँय पाहनू  मला भार� 

राग आला. तरतरा पुढे होऊन मी /या बायांना मा�या भ<याबु; या इंमजीत बरेच काह� ऐकवल,ं तेAहा कुठं /या बाZना बसायला 

जागा िमळाली.  

 

सौ. गंगुताई मुंडरगी यांची अन ् माझी प�हली भेट झाली ती ह� अशी. पुढ-या ूवासात गगंुताईनी आप<या अग/यशील अन  ूेमळ 

ःवभावानं मा�यावर अशी काह� जाद ूकेली, क5 मी जणू काह� /यांची आ\च बनून गेले. गंगुताईचा ःवभावच असा र]ािगर�-या 

हापूस आंMयासारखा गोड! Tयाला भेटतील /याला आपलंसं क%न टाकतील. आप<या सहवासात येणा; या ू/येकाला आमहानं, देशःथी 

औदाया�नं, ओतूोत खाऊ Rपऊ घालणं हा /यांचा सवा�त आनंदाचा Rवषय. डॉ. राजaिूसाद, सानेगु%जी, बॅ. नाथ पै, डॉ. मुंज,े सरोEजनी 

नायडू अशासारखी थोर थोर मंडळ�ह� /यां-या आदराितdयातून सुटली नाह�त. यातला एक गंमतीदार �कःसा सांग>यासारखा आहे. 

गंगुताई-या घर� एकदा बालगंधव� नाटक कंपनीचा मु*काम होता. /या सगHया मंडळ�ंना पुरणपोळ�चं जेवण आमह करक%न 

वाढ>यात आलं. राऽी ‘मानापमान’ -या ूयोगाला आलेली मंडळ�, भािमनी-या (गंधवाg-या) गHयातून बाहेर पडणा; यासुरेल ताना 

ऐक>याऐवजी ितचा अनावर खोकलाच ऐकू लागली. गंगुताZकडचा तूप-पोळ�चा आमह गंधवाgना बाधला, हे ूेGकांना लागलीच 

समजलं. बॅ. नाथ पै तर राऽी दोन-तीन वाजतादेखील बरोबर दहा-वीस काय�कतi घेऊन गंगूताई-या घर� खुशाल येत. ते नेहमी 

Sहणायचे, "मावशी, तुम-या हातात िौपद�ची थाळ� आहे!" कारण गंगुताई अ8या� राऽीदेखील ःवयंपाक क%न या मंडळ�ना खाऊ 

घालाय-या.  

 

सारा बेळगाव Eज<हा गंगुताZना ‘मावशी ’ या लाड*या नावानंच ओळखतो. हे अनु%प नाव /यांना  सानेगु%जींनी �दलं. 

पंचबोशीत<या अनेक अनाथ पोर�ंना गंगुताZनी माया ममतेनं lदयाशी धरलं, �दलासा �दला. सानेगु%जींनी हे ःवत: पा�हलं. तेAहां ते 

ग�हव%न Sहणाले, "माय मरो-मावशी जगो" याचा साGात ू/यय मी तुम-या इथं घेतला.  Sहणूनच असेल कदािचत, गंगुताZ-या 

गावातले लोक कौतुकानं Sहणतात.  "गंगुताZचं घर Sहणजे अनेकांच माहेर आहे."  

 

गंगुताZचा Rपंड जCमजात समाजसेRवकेचा, समाजसेवे-या काया�तील इतक5 Gेऽ  /यांनी हाताळली आहेत, क5 ती पाहनू  मन थ*क 

होऊन जावं. /यांनी आप<या गावात, Sहणजे िचकोड�तच नAहे, तर आसपास-या खेFयापाFयातूनह� बालिशGणाचा अन mीिशGणाचा 

मोnया �हoरर�नं ूसार केला. Emयांना ःवत:-या पायावर उभं राहता यावं Sहणून �ठक�ठकाणी िशवणकामाचे वग� सु% केले. कृRऽम 
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फुलं, मेणब/या, खडू इ/याद� वःतू बनव>याचे वग� सु% केले. या वगाgचा फायदा /या भागात<या हजारो Emयांना झाला अन /या 

आप<या पायावर उ@या रा�ह<या.  

 

mी-मुq5-या क<पना कागदावरच रaगाळत हो/या. /या काळात गंगुताZनी अिशEGत आEण अडाणी Emयांना ःवावलंबनाचे अन 

ःवािभमानाचे धडे �दले. ःवत:-या खचा�नं ूवास क%न /यांनी �ठक�ठकाणी mी - जागतृीच काम केलं. चूल आEण मूल यापलीकडे 

mी-या AयRqम/वाला जेAहा वाव नAहता, /या काळात गंगुताईनी Emयां-या सवाgगीण उCCतीसाठr �कती कsाव,ं  �कती राबाव?ं  

 

िचकोड�-या Sयुिनिसपािलट�तून िनवडून येऊन सरपंच होणा; या गंगुताई या प�ह<या म�हला. /यां-या िनरपेG समाजसेवेची ह� 

पावती होती. गावावर दंकाळाचंु  सावट आलेलं असताना या बाZनी  ‘बजेट संपल’ं Sहणून ःवःथ न बसता, आपली पदरमोड क%न 

गोरगoरबांना अंबील, दधू अन कपडे वाटले. ःपृँ याःपृँ यतेचे िनयम समाज कटाGानं पाळत हो/या. /या �दवसांत ह� बाई महार-मांग 

वाFयात जाऊन उपाशी - वनवासी लोकांना पोटाशी धरत होती. "खरा तो एकिच धम�, जगाला ूेम अपा�व,े"  हे /यां-या जीवनगीताचं 

पालुपद आहे.  

 

सरपंच Sहणून फेरिनवड झा<यानंतर गंगुताZनी गावात<या ओuयावर पूल बांधून घेतला. यामागे हेतू होता, िचकोड�त<या भाRवकांना 

पावसाHयातसुvा देवाचं दश�न घडावं हा. ओuयावर असले<या दwा-या या देवालयाला पावसाHयात जाणं अश*य होऊन बसायचं. 

एवढंच क%न /या थांब<या नाह�त, तर गावात ःव-xता राहावी Sहणून गटारं बांधून घेतली, रःते द%ःतु  क%न घेतल,े �ठक�ठकाणी 

औदंबराचीु  झाडं लावली.  

 

गंगुताZची दwभq5 जगावेगळ�. निृसंहवाड�-या वा; या /यांनी �कती के<या असतील ते एक /या दwाऽयालाच ठाऊक! देवभq5-या 

जोड�ला संत - महा/Sयां-या सेवेचंह� /यांना वेड होत. कना�टकात<या वरदहHळ�चे थोर ‘संत ौीधरःवामी’ गंगुताZचं आरा8यदैवत. 

ःवामींचाह� /यां-यावर तेवढाच लोभ. ःवामी /यांना आपली मुलगी मानायचे.  

 

संकेzरजवळ-या नेल� या छो{याशा गावात-इनामदारां-या सधन घरा>यात गंगुताZचा जCम झाला; पण /यांचं बालपण माऽ 

िचकोड�ला /यां-या आजोबां-या घर� गेलं. गंगुताZचे आजोबा रामचंि ध|डो कुलकण� Sहणजे मोठा तालेवार, दानशूर अन लोकRूय 

गहृःथ. या शतका-या सु%वातीस िचकोड�ची प�हली इंमजी शाळा /यांनीच सु% केली.  आजोबां-या घर� लाडात वाढलेली नात 

ःवभावानं धीट अन तेजःवी. मामाबरोबर घोFयाव%न रपेट�ला जाणार� ह� /या काळातली गावातली एकुलती एक मुलगी. ितचं 

िशGण जेमतेम मराठr तीन इयwा. तेराAया वष� ल1न होऊन ह� सदाूसCन, मायाळू, उदार ःवभावाची सुकCया डॉ. Aयंकटेश मुंडरगी 

यांची गहृलआमी झाली. ईzरकृपेने ितला लाभलेला पती उ/साह�, बुRvमान अन ू/येक काया�त प]ीला साहा~य क%न पहाडासारखा 

ित-या पाठrशी उभा राहणारा.  

 

या मुंडरगी घरा>याची परंपराह� अशीच तेजःवी. भीमराव मुंडरगी हा शूर अन देशभq पु%ष १८५७ -या बंडात ता/या टोपa-या 

खांBाला खांदा लावून इंमजांशी लढलेला आहे. या तेजाचा वारसा या नातसुनेनं पुढं चालवला, उTTवल केला. हता/माु  भगतिसंगा-या  

बिलदानानं /यां-या मनातला रा�भq5चा ःफुE<लंग चेतवला गेला. दोन लहान मुली पदरात अन ितस; यांदा �दवस गेलले;े पण या 

कशाचीह� पवा� न करता गंगुताZनी ःवातं�यलuयात उड� घेतली. िनद�य आEण िन�ुर इंमज कले*टरनं सांिगतलं पण /या अवघड 

अवःथेतह� या  करार� बाईनं ते अमाCय केल,ं सारा तालकुा िनषेधासाठr तु%ंगा-या दारात धरण ध%न बसला तaAहा कुठं बाईची 

सुटका झाली. ःवातं�यलuयात �कती भूिमगत काय�क/याgना या माऊलीनं आौय �दला, मायेची ऊब �दली ते केवळ इितहासपु%षालाच 

�ात असणार.  
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गंगुताZच जीवनगीत अिधक मधुर Aहायला /यां-या घरगुती EजAहाHया-या अंत:ःफूत� अन ् ूांजल वqृ/वाची खूप मदत Aहायची. 

समयोिचत अिभनयाचीह� /याला जोड असायची. अ@यासू अन ् Eज�ासू वwृीनं /यांनी जे जे वाचन केल,े मग ते आ8याE/मक असो 

वा लिलत सा�ह/य असो, /यातील जे काह� चांगल आहे, भलं आहे, ते /यांनी आचरणात आण>याचा ूय] केला. /यामुळंच /यां-या 

जीवनाला आदशा�चं  वलय लाभलं.  

 

भारतात<या महान ने/यांशी /यांचा जवळनू  संबंध आला तो गंगुताZ-या RवRवधरंगी, RवRवधढंगी काया�मुळंच अःपृँ यतािनवारण 

काया�बOल महा/मा गांधीनी /यांचा जाह�र सभेत मानपऽ देऊन खास गौरव केला, तर गावा-या वतीनं जवाहरलाल नेह%चं ःवागत 

कर>यांचं भा1य गंगुताZना लाभलं. कमलादेवी च{टोपा8याय, सरोEजनी नायडू यां-याशी /यांचे EजAहाHयाचे संबंध होते.  

 

सुमारे १५ वषा�पूव� कना�टक शासनानं गंगुताZचा बालिशGणGेऽातला अनुभव लGांत घेऊन बालिशGण सिमतीवर /यांची नेमणूक 

केली. या शाळांतून कCनड-मराठr भाषांचा समCवय कसा साधायचा, याबOलची /यांची मतं शासनाला गंभीरपणे Rवचारात �यावी 

लागली आहेत. "भाषा हे संघषा�चं साधन नसून संपका�चं मा8यम आहे." हे गंगुताZनी आप<या वागणुक5नंच लोकांना पटवून �दलं.  

 

आम-या तीथ�ःव%प गंगुताZबOल �कती िलहाव,ं �कती सांगावं ! आयुंया-या उतारा-या काळात अनु%प पती, पंचकCया, पुऽ, ःनुषा, 

नातवंड, पणतवंड, यां-या कुटंबमेळाAयातु  सुखानं कालबमण-करत असतानाह� /यांनी सेवाोताची कास सोडली नाह�.  अशातच 

/यां-या लखलखीत ःमरणशq5वर हळहळू ू Rवःमरणाचं दाट धुकं पस% लागलं. अन /यां-या समाजकाया�त खंड पडू लागला. /यांची 

ूकृती Rबघडतच गेली. 
 

गंगुताई गे<या .... रे�डओनं, वwृपऽांनी ह� बातमी आणली अन मलाच नAहे, तर अनेकांना आप<या िशरावरचं मातछृऽ हरप<याचा 

भास झाला असणार. /या आम-यातून गे<या तर�, आम-या lदयात /यांनी िचरंतन ःथान पटकावलं आहे.  

 
 
 
 
 


