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राष्ट्रसंत तुकडोज ंचा ग्रामनिर्मित  विचार 

डॉ. प्रि ण कारंजकर 

श्र . साईबाबा लोकप्रबोधि कला महाविद्यालय िडिेर 

जज. िधाि 
 

तुकडोज  महाराज राष्ट्रसंत मािले जातात याचे कारण तयांि   आपली िाण  
आणण लेखि  या माहामाििाि े केिळ राष्ट्रहीत ि समाजहीत डोळया समोर 
ठेऊि णिजिली देश हा देिापेक्षाही शे्रष्ट्ठ आहे या धारणेि ेतयात पारततं्र्य काळात 
लोकजागतृ  केली. स्िातंत्र्याच्या आकाक्षेिे सारा देश पेटिूि ददला. स्िातंत्र्यप्राप्त  
िंतर तयांि  आपल्या िैचारीक प्रिाहाला एक िेगळे िळण ददले आणण सिि 
िैचारीक प्रिाह समाज सुधारणेसाठी िाहू घातला. समाजाचे प्रबोधि िाले िाही, 
समाज सुधारला िाही, िंतर र्मळालेले स्िातंत्र्य आपल्याला पलेणार िाही. हे 
तयांि  अचूक ओळखले. ज्ञािदेिांि  “दरुरतांचे नतम र जािो” असे पसायदाि 
माग तले तर तकुडोज ंि  ‘या भारतात बंधुभाि नितय िसू दे’ असा िर 
माग तला.  

 तुकडोज ंचा ग्रामग ता हा ग्रंथ म्हणज ेग्राम स्िराज्याचा ि ग्राम सुधारणेचा 
एक महतिाचा भाग होय. हा ग्रंथच तयांि  पत्रिकेतूि गािात ल शेतकÚयांिा 
अपिि केलला ददसतो. ग्रामग तेच्या अध्याय दहा मधूि तकुडोज िं  प्रश्िोत्तराच्या 
माध्यमातूि संघटणशक्त चे महति, ग्राम निर्मित चा पाया, सेिा संघटिेच  
आिष्ट्यकता ि नििडणूका या विविध विषयािर प्रकाश टाकला आहे. 
 

१)  सामाजजक व्यिस्था राखण :- 
 गािाचे जर ‘भू-िैकंुठ’ बििायचे असेल तर गािात ल लोकांि  ि 
कतयािसिरतयांि  िेटाि े सामाज क व्यिस्थेकड े लक्ष पुरविणे आिश्यक आहे. 
आपले गािभू-िैकंुठ बिविण्यासाठी गािात ल लोकांि  परस्पराच्या सुख दुुःखात 
साम ल व्हाि.े गररब -श्र मंत , जात -पात   गािाच्या विकासाआड येऊ देऊ िये  
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तर - 
 ‘सिाांि  कराि ेशक्त  काम। 

 अधधकार परतिे उपक्रम। 

 सिािर्स र्मळाि ेसौख्य सम। 

 गरजा प्रमाणे जरूर तया। 

असे िातािरण गािात असािे.(१ ) 
 अन्ि िस्ि नििारा याबाबत गाि पररपूणि असािा. सणािाराच्या ददिश  
कोण  मरणपािला तर तो कायिक्रम रद्द करािा ि सुतकूपाळािे.योग्यता लक्षात 
घेऊि सिाांच्या मुलांिा चागंले र्शक्षण र्मळाले पादहजे. र्शक्षण देणारी ही शाळा 
एकच असाि  ि सििच स्िेहाच े िातिारण असािे असे तकुडोज  महाराज 
सांगतात. - 
 भू-िैकंुठाचे हेसुि सांगतांिा महाराजांि  अिेक चालीररत  ि परंपरागत 
प्रथांिाही मोड त काढले आहे. कारण हया प्रथा कालबाहय िाल्या आहेत. याच  
तुकडोज ंिा जाण ि होत . म्हणूि तयांि  सामुदाय क वििाह, वििाहमूहति 
पाहण्याच े कारण िाही. लग्िासाठी उधळपट्टी करू िये या सारख्या सुचिा 
केल्या आहेत. गािाच्या सुखदुुःखाच  काळज  गािात ल प्रतयेकािेच घेतली 
पादहज ेकारण- 
 “हे सिि दोष साराव्या। 

 ज्बाबदार आम्हीच तया। 

 गिचे रदहिास म्हणोि या। 

 काळज  असो आम्हा।।“ (२) 

याच कारणाि े गािात दारूिे प्रिेश करू िये याबाबत जागरूक राहणे, 

विषयांिभाििा पसरविणाÚया िाटकतमाशाला  गािात प्रिेश करू ि देणे. याच  
काळज  घ्यायला त ेसांगतात.  

 गािात साधुसंताच्या पूण्यत थ  साजÚया कराव्यात पण सांप्रदानयकता 
िाढणार िाही याच  काळज ही घ्याि . आणण  
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 “एककुटंुब ऐसेसििही। 

 ग्राम यायचे प्रेमळ।।“ (३) 

ितृ्त  साकारकराि  असा उपदेश त ेकरतात.  

 

२) मतभेद ि विशेष यांचा निकाल लािणे :- 
 तुकडोज  महाराजांिा पथृि ंिर स्िगि स्थापण करायचा होता. म्हणूि त े
आपल्या एका प्राथिणेत म्हणतात. - 
 “हे प्राथिणा गुरूदेि से । 

 यह स्िगिमय संसार हो। 

 अनतउच्चतम ज िि बिे। 

 परमाथिमय व्यिहार हो।।“ (४) 

म्हणूिच तयांि  ग्रामरचिेच्या पायात गािात शांतात महतिपूणि मािली आहे. 
गािाचा कारभार  हा गािातच चालला पादहजे गािातला िगडा हा गािातच 
र्मटला पादहज ेतयासाठी कोटिकचेरीचे कायि असू िये असे त ेम्हणतात. म्हणूि 
गािातल्या लोकांि  िहेम  सदाचाराि ेि परस्पराबद्दल स्िेह कायम ठेऊि िागले 
पादहज ेकोण  जर ‘धधगंाणा’ घालत असेल तर तयाला शांततेच्या मागािि ेसरळ  
केले पादहज े मग अशा लोकांिा परगािला पाठिायचे काम पडले तरी मागे 
पाहूिये तर तयाला.  

 “मग तयास ि र्मळे सामाि । 

 अथिा तयाच ेअसलेले धि। 

 तयाि ेपळािजे ि घेिोंि। 

 टापला कोठे” (५) 

अश  कडक भूर्मका ते घेतांिा ददसतात ि हे ग्रामरचणेसाठी आिश्यकही आहे 
कारण असे जर केले िाही तर ‘ति आदशि गाि तमाशाच राही’ ि तयात 
जस्थरताच येणार िाही असा इशारा तेदेतात.  
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३)  ग्राम सम त चे महति ि कायि :- 
 गािाचे िेततृि ही ग्रामसम त  करत असते ि नतच्याच व्दारे गािाचा 
विकास शक्य होतो. म्हणूि एक सम त  असाि  गािकÚयांि  तेथ े कारभारी 
म्हणूि आपले प्रनतनिध  पाठिाि ेि पाच प्राथर्मक न्यायनिष्ट्ठ कारभारी िेमाि े
तयास ‘पंच’ म्हणूि संबोधाि पंच सागंनतल तोच  निणिय सिाांि मान्य करािा. 
पंचा पेक्षागािात कोण  शे्रष्ट्ठ असू िये कारण - 
 आमुचे गाि एक कुटंुब । 

 पंचतयाचा मूळस्तंभ। 

 सिाििरी न्यायाचा िाि 

 हाच  कळस विकासाचा” (६) 

प्रतयेक गािकÚयाि े लक्षात ठेिले पादहज े पंच हे सद्गणु , निभिय  ि तयाग  
असािे. गािसेिा हीच पूजा मािणाÚयालाच गािचा पुढारी कराि े असे सागंूि 
पंच कसा असािा या बद्दल त ेपुढे म्हणतात.  

 “पंच ही असे अमुच्यात ल। 

 अधधक कामकताि, आचारर्शल। 

 ज्यार्स संडास-सफाईचेही ििल। 

 िसे काही” (७) 

अश  कसोटी महाराज सागंतात.  

 अशा यापंचाि े गािाच  समधृ्दी कराि . सिाांच  काळज  घ्याि , सििगाि 
एक कुटंुब समजािे ि अशा पंचाला लोकांि  ग्रामप ता म्हणािे.   

 

४) गािाचे भेदी ि गािाच  ददुिशा :- 
 तुकडोज  महाराजांि  ग्राम सेिेचा ि ग्राम विकासाचा मागि जितेला 
दाखविला तेव्हा तयांचा हा सेिा भाि ऐकूि गािात ल एक व्यक्त  तयांच्याकड े
आली आणण तयांि  गािात ल कठीण पररजस्थत  महाराजा समोर विषद केली.  

 अगोदरच िातािरण उत्तम असलेल्या एका ग्रामात काही लोक स्िाथी घुसले 
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ि तयांि  गािाचे िातािरण िासिूि टाकले तयांि   

सेिेचे सोंग उभे केले । 

आपले स्तुनतपाठक घुसविले ।  

िाईट िाले ते माथ  मारले।  

खÚया सेिकांच्या ।। (८) 

या मुळे सििि फुटीर ितृ्त  बळािली, गुंडगदी सुरू िाली, स्िाथि बोकाळला, जो तो 
मिाचा राजा िाला. काहींि  अनतिम्रता दाखविली, साहेबांचे जोड ेसुध्दा पुसायला 
तयार िाले. गािात नििडणूका आल्यािर काहींि  दारू वपऊि ि पाजूि मोटार 
गाड त आणूि मते विकत घेतली. सते्तसाठी िाट्टेल तश  पाप ेतयांि  केली ि 
यामुळे साÚया गािाच  ददुिशा िाली. यामुळे निराश िालेला तो ग्राम ण 
म्हणतो-  

“सांगा आता काय कराि े?  

कासायाि ेगाि सुधारािे ? 

जे ज ेहोईल त ेत ेपहािे  

एसे िाटे निराषपणे ।।३०।।“ (९) 

६)  जाणतयाच  कसोटी ि ग्रामनिर्मित चा पाया :- 
 ग्रामग तेच  रचिा करतांिा तकुडोज  महाराजांि  केिळ ग्राम ण प्राश्िांचाच 
विचार केला िाही तर तयािर उत्तरे सुध्दा सुचि ली आहेत. 
 ग्राम ण भागात ल हे प्रश्ि पाहूि ि त  तयांच  निराश जस्थत  पाहूि 
तुकडोज  महाराजांि  तयािर उपाय सागं तला पण हे करतांिा जितेच्या मिात 
उतसाह निमािण होणे आिश्यक आहे यािर तयांि  लक्ष पुरविले म्हणूिच - 
‘पररस्थ त  ही साचच  आहे। 

परर निराश होणे काम िोहे। 

दजुििांचे बळ िाढाया हे। 

कारण होई निराशा।।३२।। (१०) 
म्हणूि सिि जाितयांि  निधािराि ेप्रयति करािे ि ग्रामनिर्मित चा पाया रचािा. 
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माि यािळे  सेिकाि े ध टपणे िागािे ‘विरोध येता बसाि े घरात’ असे असू 
िव्हे. ग्रामसेिा हीच ईश्िरसेिा समजूि गाि सेिेस ततपर व्हािे. गािभेदी ि 
गािाचे िातािरण िासविणारे हे गुंड ि आडदांड प्रितृ्त चे असतात. यांिा समोर 
जाण्यास सामान्य माणूस घाबरतो. यािर उपाय सुचितांिा तुकडोज  सुध्दा 
‘ठोषास ठोसा’ या ततिाचा उपाय सुचितात. या कायािस जोड र्मळाि  - 
“म्हणोनि हात  घ्यािते काही भुखंड 

तेणे षक्त  लाभे तोड स तोड। 

पडत  फीके ग्रामषिु ।।४२।।“ (११) 
अशा प्रकारे सज्जणांचा सहयोग ि भुखंडाचा हातभार याचं्या साहाय्यािे 
ग्रामराज्याचा पाया रचािा असे त ेम्हणतात. 
 

७) नििडणूकीचे दशु्पररणाम ि त ेनििारण्याचे उपाय :- 
 ग्राम रचिेचा पाया बांधण साठी तयांि  नििडणकूीचे माध्यम सागं तले 
आहे. पण या माध्यमामुळे आग त बारूद अथिा रॉकेलच पडले आणण जो जो 
या गोंधळात म च शहाणा म्हण ू लागला. घरोघरी सििच आप आपल्या मोठे 
पणाचा तोरा र्मरिू लागले. यािर उपाय सुचितांिा महाराज म्हणतात. 
“गढुळ पाण  ढिळ  जाता। 

घाणच  उफाळ  नि ये हाता। 

जेथे सेिेच  िाही आतम यता। 

तेथ ेगोंधळ सहजाच ।।“ (१२) 

म्हणूि याही सेिाभाि  लोकांच  संघटिा उभारणे आिश्यक आहे. पण या 
संघटिेच्या प्रमुखासाठी नििडणकू आिश्यक आहेच. हा प्रमुख कसा नििडायचा 
? यािरही महाराज 

 

८) नििडणूकीचे महति :- 
 नििडणकूीचे महति सांगतांिा तुकडोज  महाराज म्हणतात नििडणूकीत 
िात , गोत , प़क्षपंथ, जात पात, गरीब श्र मंत, देि घेि, भ ड मुणित यांिा आहारी 
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जाणे योग्य िव्हे. कारण नििडणूका म्हणजे राष्ट्राचे भि तव्य होय  

“एकेक मत लाख मोलाचे। 

ओळखाि ेयाचे िदहमाि” (१३) 

 

कारण -  

“मत दधुारी तलिार। 

उपयोग ि केला बरोबर। 

तरी आपलाच  उलटत  िार।  

आपणािर शेिटी।९६।।“ (१ ४) 

मतदाि म्हणजे करमणूक िव्हे कींिा बाजारचूलूक िव्हे तर त  अचूक 
भवितव्याच  संध  आहे. असे ते म्हणतात. नििडणूका म्हणज े स्ियंिर होय 
ज्याच्या हात  ज िणाच  बागडोर आहे तो िर योग्य नििडणे जसे िधूचे कायि 
आहे तसेच मतदातयांचे कायि योग्य उमेदिार नििडणे आहे.  

 एकदा का हा योग्य उमेदिार नििडला गेला की, गािात संघटणा सुरू 
होण्यास कोणत ही अडचि जाणार िाही ि माणसांचा बाग पुन्हा फुलुि 
ग्रामस्िराज्याच  रचिा साकार होईल आणण गोडफळे चाखायला र्मळेल असे 
तुकडोज  महाराज म्हणतात¬ 

उत्तर देतांिा म्हणतातुः- विचार केला म्हणज े आपोआपच मागि सापडतो. 
गािप्रमुखासाठी सेिेच  कसोटी लािण्याचा उपाय महाराज सागंतात. 
“कोण गािासाठी िटे ? 

कोण उठतो रोज पहाटे ? 

घेऊि हातमाज  खराटे।  

िाडतो कोण ?” (१ ५) 

केिढा संुदर हा विचार! या ही समोर त े म्हणतात कोण साधे राहतो, कोण 
गरीबांचे काम करतो, ि त ि े कोण िागतो, कोण पक्षपात करीत िाही, कोण 
सिाांच ेसुख दुुःख सििच पाहतो, कोण ि आराम करीता गािाचे काम करतो मग 
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तोच- 
“------म्हणािा पुढारी।  

आंधळाही तयाच  नििडकरी। 

येथे कासयास ही दटमकी भरजरी। 

जदहरात च  ?” (१६) 
अशा प्रकारे प्रमुखाच  नििड करण्याचा मागि ि उपाय तुकडोज  सुचवितात.  

 नििडणकूीच्या काळात पैशाच्या लोभाला बळ  पडणे, पक्षपात  ि भडक 
भाशणांच्या आहारी जाणे, म्हणज े चोरूि सापाला दधु पाजि,े िाघाश  सोयरीक 
संपादि ेहोय मुळे ‘िाश होईल निश्चये’ असा तकुडोज  इशाराही देतात.  

समारोप  

राष्ट्रसंत तकुडोज  महाराजांि  ग्रामग ता दह गािातल्या शेतकऱ्याला अपिण केली 
होत . तया ग्रामिायाचे सिािथािि ेकल्याण व्हाि ेहा तयामागे हेतू होता. यासाठी 
तयांि  गािाच  समाजजक व्यिस्था राखणे, गािातल्या मतभेदाचा निकाल 
गािातच पंचाकडूि लाििे. ग्रामासार्मत च  स्थापिा करणे, गािातल्या िाईट 
लोकांिा िठण िर आणणे, गािातल्या नििडणुकीत योग्य व्यक्त ला नििडूि देणे. 
या सारख्या विषयांिर आपले विचार मांडले तयांचे ग्रामानिर्मित चे विचार 
धमिधधष्ट्टीत होत. तयांिा अर्भप्रेत धमि हा एका माणसाि े दसुऱ्या माणसाचे 
शोषण करू िये सिाांि  सहकायािि ेि अविरोध ितृ्त िे जगाि.े याचेच िाि धमि. 
“धमि म्हणज ेसामाजजक नियमांचे पालि. आम्ही जग ूतुम्हीही जगा. या ितृ्त चे 
िाि धमि” (१ ७) अश  तयांच  ग्रामसुधारणेच  धमाििर आधाररत विचारसरण  
होत . सदचारािर तयांचा भर होता. “माणसाचे द्रशू्कू्रतयच तयाला मरण देते. ि 
सतकृतय तयाचे तारण करीत असते.” (१८) अशा सदाचार संपन्ि मािसाच  
निर्मित  तयांिा गािात करायच  होत . मािसासाठीच तयांि  ग्रामानिर्मित चा 
आपला विचार मांडला. गाि ि गािातला माणूस स्िािलंब , सक्षम, सदहष्ट्णू 
सहकायािच  ितृ्त  असणारा, सेिाभाि करणार निमािण व्हािा या तळमळ तूि 
राष्ट्रसंताचे हे लेखि आकाराला आलेले आहे.    
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