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रा  संत गाडगेबाबा

 

 रा  संत गाडगे बाबा ह े एक 

अिशि त जरी असल ेतरी दखेील  यां

पाडणा-या गो  टी आयु  यभर के  या

बोधन केल,े  यापासनू लोकांना परावृ  कर  या

मुख श  द :- िव ाक

¹ãÆÔ¦ããÌã¶ãã:  

 संत  हटले क , आप  या

गळाभर तळुशीमाळा, ऋ ा माळा धारण केलेला

गाडगे बाबा मा  याहन वेगळे होते

करत,  व  छतेचे मह  व सांगणारे दीन

क  नका, देव-दवे करत बस ूनका

नका, पोथी – परुाण,े चम  कार, मं

 हणजे संत गाडगबेाबा.  

ãäÌãÍÊãñÓã¥ã:  

 अगंावर फाटके – तुटके पण अगदी  व

हातात मातीचे एक खापर घेऊन गावोगाव मतंी करणारे

गावातील लोकांना िकतना  या मा  य
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सारांश 

संत गाडगे बाबा ह े एक चालते-बोलते िव ाक  होते. ते  वत: शाळेतनू िश ण न घेतलेले 

अिशि त जरी असल ेतरी दखेील  यांनी शाळेतून िश ण घेतले  या िशि त लोकांनाही िवचार कर  या

भर के  या.  यांनी आप  या िकतना  या मा  यमातून अने क अिन  ट

पासनू लोकांना परावृ  कर  याचा य  न केला.  

िव ाक , िशि त – अिशि त िकतन, अिन  ट चाली रित

आप  या डो यासमोर येते, ते भगवे व   प रधान केलेला, अगंभर िवभतूी फासलेला

ऋ ा माळा धारण केलेला, देव-दवे करणारा व देव-दवे करायला लावणारा  य

गाडगे बाबा मा  याहन वेगळे होते. ‘‘ितथ  घोड़ा पाणी दवे रोकडा स  जनी’’ अस ेआप  या

 सांगणारे दीन-दबुळे, अनाथ – अपंग यांची सेवा करणारे, दवेळात जाऊ नका

दवे करत बस ूनका, मलुामलु ना िशकवा, अ ानी राह नका, कज काढून सण 

मं -तं , आ  या ियका, भाकडकथा यांवर िव  वास ठेव ू नका असे सांगणारे ते 

तुटके पण अगदी  व  छ कपडे घालणारे, एक फाटक  गोधडी खां ावर घतेलेले तसेच 

हातात मातीचे एक खापर घेऊन गावोगाव मतंी करणारे, हातातील खराटयाने गाव झाडून ल  ख

 मा  यमातून ान देणारे, हातांतील खापरात पोटापरुते अ  न
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बोलते िव ाक   

शाळेतनू िश ण न घेतलेले 

 िशि त लोकांनाही िवचार कर  यास भाग 

क अिन  ट चाली रितबाबत 

 चाली रित, बोधन. 

अगंभर िवभतूी फासलेला, 

दवे करायला लावणारा  यि . परंतु 

असे आप  या िकतनातनू उपदेश 

दवेळात जाऊ नका, मिूतपजूा 

कज काढून सण – वार साजरे क  

स ठेव ू नका असे सांगणारे ते 

एक फाटक  गोधडी खां ावर घतेलेले तसेच 

ने गाव झाडून ल  ख करणारे, 

हातांतील खापरात पोटापरुते अ  न मागनू खाणारे व  याच 



              Cosmos Multidisciplinary Research E
              Recognized International Peer Reviewed Journal

Volume VI,  Issue II  (February 2021)                                        

खापरात पाणी िपणारे, जमीन वर बसणारे व एखा ा पडवीत अगंावर िथगळांची गोधडी घेऊन झोपी जाणारे

–माया मु  त, केवळ समाजा  या संसाराची िचंता वाहणारे संत  ह

 ‘गोपाला गोपाला दवेक नंदन गोपाला

लोकिश णाचे काय करणा-या संत गाडग े बाबाना गोधडे महाराज  ह

डेबूजी िझंगराजी जाणरेकर,  यांचा ज  म

 यां  या विडलांचा मृ  य ु झा  यामळेु  यां

झाले,  यांना चार मलुीही हो  या परंतु

संसारात रमल ेनाहीत व तथागत माणे घर सोडून अव  या

 संत गाडगेबाबांनी समाजाला दश

 भकेुले  यांना - अ  न  

 तहानले  यांना - पाणी  

 उघडयानागडयांना – व  

 गरीब मलुामलु ना – िश णासाठी मदत 

 बेघरांना – आसरा  

 अधं, पंग,ु रोगी यांना – औषधोपचार 

 बेकारांना – रोजगार 

 पश-ुप ी, मु  या ा  यांना 

 त ण – त ण चे – ल  न 

 द:ुखी व िनराश लोकांसाठी 

 गोरग रबांना – िश ण  

ही दशसू ी  हणजेच खरा धम, हीच खरी भि  िन िहच खरी देवपजूा असे ते  ह

 गाडगेबाबा संत े  ठ तकुाराम महाराजांना आपले गु  मानत

िश  य नाही’’ असे ते  हणत  यांनी कुठ  या

अधं ेला फाटा दे  याचे काम  यां

होती. परंत ु  यांनी  याऐवजी गोडाधोडाचे जेवण िदले होते
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जमीन वर बसणारे व एखा ा पडवीत अगंावर िथगळांची गोधडी घेऊन झोपी जाणारे

 संसाराची िचंता वाहणारे संत  हणजेच रा  संत गाडगे बाबा होत

गोपाला गोपाला दवेक नंदन गोपाला’ ह े  यांच आवडत भजन होत, 

या संत गाडग े बाबाना गोधडे महाराज  हणनूही ओहखले जाते

चा ज  म अमरावती िज  ातील शणेगांव येथे झाला

मळेु  यानंा मामाकडेच राहावे लागले,  या काळानसुार  यां

ना चार मलुीही हो  या परंत ु आपण समाजाचं काही दणे लागतो ही जािणव 

संसारात रमल ेनाहीत व तथागत माणे घर सोडून अव  या समाजाचा संसार सधुार  यासाठी बाहरे पडले

संत गाडगेबाबांनी समाजाला दशसू ी संदेश िदला –  

व    

िश णासाठी मदत  

औषधोपचार  

ना – अभय  

  

खी व िनराश लोकांसाठी – िहमंत  

हीच खरी भि  िन िहच खरी देवपजूा असे ते  हणत.  

 तुकाराम महाराजांना आपल ेगु  मानत. परंत ु‘‘मी कुणाचा गु  नाही व माझा कुणी 

णत  यांनी कुठ  याही जागी. धम िकंवा सं दायाला समथन िदल े नाही

चे काम  यांनी  वत:पासनूच सु  केले, बार  याला दा  – व मटणाचे जवेण देणे ही ढी 

ऐवजी गोडाधोडाचे जेवण िदले होते, हातातील खराटयाने गावातील घाण व िकतन 
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जमीन वर बसणारे व एखा ा पडवीत अगंावर िथगळांची गोधडी घेऊन झोपी जाणारे, मोह 

संत गाडगे बाबा होत,  

 िकतणा  या मा  यमातून 

णनूही ओहखले जात.े  यांचे मळू नाव 

तील शणेगांव येथे झाला, दा  या  यसनापायी 

 काळानसुार  यांचे ल  न लवकरच 

आपण समाजाचं काही दणे लागतो ही जािणव असलेले गाडगेबाबा 

साठी बाहरे पडल.े  

कुणाचा गु  नाही व माझा कुणी 

न िदल े नाही, रीित- रवाज 

व मटणाचे जेवण दणे ेही ढी 

हातातील खराटयाने गावातील घाण व िकतन – 
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भजना  या मा  यमातून मनातील घाण  काढ  या

अिन  ट ढी परंपरा यापासनू लोकांना परावृ  कर  या

 चोरी क  नका,  यसनां  या

 एकदा पंढरपरूला या िठकाणी बा

 यां  याकडे वळल,े ते  हा िटळकानंी बाबांना मचंावर बोलावनू काही बोला  ह

चकुलो, आ  ही ातभर तुमची कापडं धतुली

करा पण आ  हाला बी ा ण करा

 एका  यि ने दगडा  या दवेाची पजूा के  यां

 याला मा  लागला ते  हा गाडगबेाबा  ह

माणसांचा दवे दगडात असतो, िपतपृ ात िपतरांना ा  घालणा

काम  यांनी केले इथून एक-दोन िकलोिमटर अतंरावरील मा या शतेा

तुम  या िपतरांना इथून घातलेले ा  वर 

गावाम  ये 1931 पासनू पशहु  या बंद झाली

महारा  भर िश णसं  था व धमशाळा उभार  या

आबंेडकरांनी आणलेली 2 घ गडी ि वकारली डॉ

डॉ. पंजाबराव दशेमखु यांना  यां  या

िनधन 20 िडसबर, 1956 रोजी पेढी नदी  या

 यांचे च र  िलिहल.े  
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नातील घाण  काढ  याचे काम  यांनी केल.े अ ान, अधं ा,

 ढी परंपरा यापासनू लोकांना परावृ  कर  याचे काम आयु  यभर केल.े  

सनां  या आहारी जाऊ नका, जाितभेद – अ  पृ  यता पाळू नका असे ते सांगत असत

एकदा पंढरपरूला या िठकाणी बा. ग. िटळकांचे भाषा सु  होते. गाडगेबाबा येतांना िदसताच ोते 

 िटळकानंी बाबांना मचंावर बोलावनू काही बोला  हणाल ेते  हा 

 ातभर तुमची कापडं धतुली, इ  ी केली; तवा आ  ही कसे मागदशन क  

ला बी ा ण करा’’, अस े  हणनू ा  हणवादाला लथाड  याचे काम ही  यां

 दवेाची पजूा के  यांनतर एका कु याने  यावर मू  िवसजन केले  ह

 गाडगेबाबा  हणतात, मु  या जनावराला का मारता ?  या

िपतपृ ात िपतरांना ा  घालणा-यांचे दखेील अशाच कारे डोळे उघड  या

दोन िकलोिमटर अतंरावरील मा या शतेात जर नदीचे पाणी पोहोच ूशकत नसेल तर 

घातलेले ा  वर (  वगात) पोहोचेल कसे ? गाडगेबाबां  या बोधनामळेु वरवंडे ा 

पासनू पशहु  या बंद झाली. 8 फे वुारी, 1952 ला ‘ ी गाडगबेाबािमशनची  था

 व धमशाळा उभार  या कधीही कोणाकडून काहीही न ि वकारणा

घ गडी ि वकारली डॉ. आंबेडकर गाडगबेाबांना गु  मानत. कमवीर भाऊराव पाटील

 या कायात मदत कर  याचे काम ही गाडगेबाबांनी केले

रोजी पेढी नदी  या काठावर वलगांव (अमरावती) येथे झाले

s://www.esakal.com>marathwada  

https://inmarathi.net  

बोधनकार केशव सीताराम ठाकरे, काशक ी गाडगे महाराज िमशन (रिज.) नािशक काशन 

ी संत गाडगबेाबा.     
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अधं ा, दगुणु, भो या समजतूी 

ता पाळू नका असे ते सांगत असत.  

गाडगेबाबा येतांना िदसताच ोते 

णाल ेते  हा ‘‘िटळक महाराज  या 

 कसे मागदशन क  ? महाराज, काय बी 

चे काम ही  यानंी केल.े  

वर मू  िवसजन केले  हणून तो दगडान े

 याला काय मािहत क , 

यांचे दखेील अशाच कारे डोळे उघड  याचे 

त जर नदीचे पाणी पोहोच ूशकत नसेल तर 

 बोधनामळेु वरवंडे ा 

ी गाडगबेाबािमशनची  थापना क न 

काहीही न ि वकारणा-याबाबांनी मा  डॉ. 

कमवीर भाऊराव पाटील, 

चे काम ही गाडगेबाबांनी केले, अशा या थोर िवभतूीचे 

येथे झाले, बोधनकार ठाकरनी 

.) नािशक काशन – माच 


