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महाराजा सयाजीराव गायकवाड हे फक्त आधुणनक भारतातील सगळयात प्ागणतक 
राजे होते असे नाही तर भारतासारखया बहुसांसककृ णतक देशाचे ‘बौणधिक नेतकृतव’च ते करत 
होते. धम्म, जात, तत्वज्ान, णशक्षि, दातकृत्व, सशंोधन, शेती, उद्ोग, आरोगय, क्रीडा, 
साणहतय, ससंककृ ती, लणलत कला, प्ाचयणवद्ा, पुरातत्व, आंतरराष्ट्ीय सबंंध, सवातंत्यलढा 
इ. मानवी समाजाचया सव्म अंगांना कवेत घेिाऱया के्षत्ात तयांनी णनमा्मि केलेले मानदडं 
आजही भारतासाठी आदश्म आहेत. तयामुळे ते आधुणनक भारताचे णनमा्मते आणि महिूनच 
खरेखुरे ‘महानायक’ सधुिा आहेत. 

महापुरुषांचे णचंतन हे फक्त इणतहासाचया सवपनरंजनासाठी णकंवा इणतहासाचा पोकळ 
अणभमान बाळगणयासाठी करायचे नसते. आपलया समकालीन जगणयातील समसयांची 
उत्तरे शोधणयासाठी, आपला जीवनसघंष्म सकारातमक करणयासाठीसधुिा या महापुरुषांचे 
पुनवा्मचन आवशयक असते. इणतहास णजतका वसतुणनष्ठपिे आपि वत्ममानाशी जोडू 
णततका आपलया समाजाचा भणवष्यवेध आपलयाला अचूकपिे घेता येईल.

महाराजा सयाजीरावांचा ‘उदोउदो’ करणयासाठी महाराजा सयाजीराव ज्ानमालेची 
णनणम्मती केलेली नाही. आजचया आपलया धाणम्मक आणि जातीय सघंषा्मवर, शेती-
उद्ोगातील सकंटांवर मात करणयासाठी तसेच समाज महिून आपलयातील ‘णवसवंाद’ 
कमी करून ‘ससुवंाद’ वाढवणयाचया वयापक भूणमकेतून ही महाराजा सयाजीराव ज्ानमाला 
आकाराला आली. या णनणमत्ताने आपला तुटलेला इणतहास ‘जोडून’ वाचणयाची आणि 
तयातून सवंादाचे पूल उभारणयाची पे्रिा सवाांना णमळेल एवढे मात् नककरी.

पणहलया टपपयात साठ ई-बुक झाले आहेत. 

महाराजा सयाजीराव ज्ानमाला 
णनणम्मतीमागील भूणमका
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श्ी. ऑरोणबंदो ऊफ्म  (श्ी. अरणवंद) योगी अरणवंद घोष हे 
णवसावया शतकातील एक महान क्ांणतकारी व युगप्वत्मक तत्वज् 
आणि महायोगी होते. ते सवातंत्यसेनानी, णशक्षितज्ज्  आणि 
महाकवी या णवणवध भूणमकांनी ओळखले जातात.

अरणवंदांचा जनम १५ ऑगसट १८७२ रोजी पणचिम बंगालमधील 
कलकत्ता या णठकािी झाला. तयांचया वणडलांचे नाव डॉ. ककृ ष्िधन 
घोष आणि आईचे नाव सवुि्मलतादेवी होते. अरणवंदांचे वडील 
कट्टर ‘आंगल’ वकृत्तीचे होते. तयांचे वैद्करीय णशक्षि इगंलंडमधये 
झालयाने कदाणचत तयांचया मनावर ‘आंगल’ वकृत्तीचा पगडा 
बसला असावा. महिून पुढे तयांनी आपलया अरणवंदासणहत इतर 
पुत्ांना दाणज्मणलंग ये्ील लोरेंटो णवद्ापीठात णशक्षिासाठी 
पाठवले; पि ते्ील णशक्षिपधितीवर तयांचे समाधान झाले 
नाही. महिून अरणवंद सात वषाांचे असतानाच तयांचया वणडलांनी 
णशक्षिासाठी इगंलंडला पाठवले. ते्े णवलयम डे्वेट दांपतयाकडे 
णशक्षिासाठी ठेवले. काही काळ तयांचया माग्मदश्मनाखाली 

महाराजा सयाजीराव
आणि

योगी अरणवंद घोष
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णशक्षि घेतलयावर सेंट पॉल शाळेत घालणयात आले. यावेळी 
डॉ. ककृ ष्िधन घोष यांनी या मुलांची भारतीय लोकांशी णकंवा 
भारतातील घडामोडींशी पररचय होऊ नये महिून सक्त सचूना 
डे्वेट दांपतयाला णदलया होतया. ये्ील णशक्षि पूि्म झालयावर 
अरणवंदांनी वयाचया सतरावया वषषी सीणनअर सकॉलरणशप 
सपंादन करत कें णरिज ये्ील णकंगज कॉलेजमधये प्वेश णमळवला. 
याकाळात तयांनी इगं्रजी भाषेबरोबर फ्ें च भाषा, वाङ् मय आणि 
युरोपचया इणतहासाचे अधययन केले. तयांनी इटाणलयन आणि 
जम्मन भाषाही अवगत करून घेतलया.

वणडलांचया सांगणयावरून अरणवंद आय.सी.एस. परीके्षस 
बसले. या परीके्षत यशसवीही झाले. इ्पयांत सव्मकाही वयवणस्त 
होते; परंतु शेवटची घोड्यावर बसणयाची चाचिी तयांनी णदली 
नाही. आणि आपि या सेवेसाठी पात् असलो तरी ही गुलामीची 
नोकरी करू इणचछित नसलयाचे तयांनी दाखवून णदले. या अगोदर 
णशक्षि काळात भारतीय लोक, इगं्रजांचया अणधपतयाखालील 
गुलामणगरी आणि इगं्रजांची मुजोरी याबद्दल तयांचया मनात 
चीड णनमा्मि झाली होती. यामुळेच हातात प्णतणष्ठत नोकरी 
असतानासधुिा तयांनी ती नाकारली. राष्ट्पे्मातून तयांनी क्ांणतकारी 
सघंटना स्ापन केलया. तयामधये अनेकांना सणक्य केले.

अशातच तयांची भेट सवाणभमानी आणि राष्ट्पे्मी महाराजा 
सयाजीराव गायकवाड यांचयाशी झाली. तयांना या महान नकृपतीचे 
दश्मन घडताच इगं्रजांचया गुलामणगरीपेक्षा बडोदे सरकारची 
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नोकरी तयांनी सवीकारली. तयांना सयाजीराव महाराजांसारखया 
देशपे्मी, सधुारक आणि पुरोगामी राजाचया वयणक्तमत्वाणवषयी 
आकष्मि वाटत होते. ज्या णदवशी अरणवंद घोष यांची मुलखात 
झाली तयाणदवसापासनू सयाजीराव महाराजांनी तयांना पगार 
सरुू केला. कदाणचत हा अनमोल णहरा आपलयाकडून दुसरीकडे 
जाऊ नये हेही धोरि महाराजांचे अस ूशकते.

अरणवंद घोष यांची बडोद्ातील नोकरी 
अरणवंद परदेशातून ८ फेरुिवारी १८९३ रोजी बडोद्ात आले. 

पि तयाकाळात तयांचया योगयतेचे एकही पद ररक्त नवहते. महिून 
महाराजांनी तयांना नेहमीच वररष्ठ दजा्मचया कामात वयसत ठेवले. 
काही काळ सवीय सललागार महिून काम णदले तर काही काळ 
इतर महत्वाचया कामात तयांना गंुतवून ठेवले. बडोदा राज्यात 
अरणवंद घोष काय काम करतात याला अणजबात महत्व नवहते; तर 
ते फक्त बडोद्ात असणयाला खूप महत्व होते. महिून महाराजांनी 
तयांना सरुुवातीचया काळात इतर महत्वाचया अणधकाऱयांबरोबर 
दोनशे रुपये वेतन ठेवले. बडोद्ात रुजू झालयावर सव्मप््म तयांना 
कचेरीत सेटलमेंट णडपाट्ममेंटमधये काम देणयात आले. पुढे काही 
काळानंतर सटटँप आणि ररवहेनयू णवभागात बदली करणयात आली. 
सरुुवातीचया काळात तयांनी ठराणवक अशा एका णवभागात जासत 
णदवस काम केले नाही. कारि तयांना णशक्षि के्षत्ाबद्दल जसे 
आकष्मि होते तसे सरकारी, कचेरी कामाची अणजबात आवड 
नवहती. बालपिापासनू तयांचया मनावर प्ामाणिकपिा आणि 
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कत्मवयणनष्ठा यांचे ससंकार होते, तयामुळे तयांनी ज्या णवभागात 
आपली नेमिूक होईल ते्ील कामे अतयंत चोखपिे पार 
पाडली.

बडोदा कॉलेजमधील अधयापनाचे काम 
अरणवंद घोष यांची अनेक मानाचया पदावर नेमिूक केली 

तरी तयांचा ओढा हा णशक्षि के्षत्ाकडे अणधक होता. महिून 
बडोदा कॉलेजमधये फ्ें च भाषेचया अध्मवेळ प्ाधयापकाची 
जागा ररक्त झालयाबरोबर तयाणठकािी तयांची णनयुक्तरी करणयात 
आली. फ्ें च भाषेत इगंलंडमधील अधययन काळातच ते पारंगत 
असलयाने तयांना ही जागा सनमानपूव्मक देणयात आली. जरी 
ही जागा अध्मवेळ प्ाधयापकाची असली तरी तयांना इतरही 
कामे पूवषीप्मािेच करावी लागत होती. तयामधये अनेक वेळा 
महाराजांबरोबर नानाणवध गंभीर आणि इतर णवषयांवर चचा्म 
करिे, तयांना योगय माग्मदश्मन आणि सलला देिे, अशा गोपनीय 
कामांचा समावेश होता. 

पुढे बडोदा कॉलेजमधये इगं्रजी णवषयाची जागा इ.स. १९०० 
मधये ररक्त झाली. महाराजांनी ततकाळ तया जागेवर तयांची 
णनयुक्तरी केली. अधयापन हा आवडीचा णवषय असलयाने 
अरणवंद घोष आपलया ज्ान आणि प्णतभेमुळे णवद्ारयाांमधये 
अलपावधीतच लोकणप्य झाले. अरणवंद घोष आपलयाला 
णशकवायला द्ावेत महिून अनेकदा णवद्ारयाांनी णशफारसपते् 
प्ाचायाांकडे णदली. याबाबतची एक आठवि बडोद्ात ३८ 



महाराजा सयाजीराव आणि योगी अरणवंद घोष  / 10

वषषे नोकरी केलेलया ररयासतकार गो.स. सरदेसाई यांचया 
‘सयाजीराव गायकवाड यांचया सहवासात’ या पुसतकात 
णदली आहे. ‘अरणवंदबाबू बडोदा कॉलेजमधये प्ोफेसर होते. ते 
इगं्रजी कणवता णशकवू लागले करी सव्म णवद्ा्षी तयांचा प्शांत 
भाषिऔघ ऐकून सव्म्ा गंुग बनत.’  इ.स. १९०४ मधये बडोदा 
कॉलेजमधये उपप्ाचाय्मपद ररक्त झालयाने तया जागेवर तयांची 
णनयुक्तरी करणयात आली. तर पुढे काही वषाांनी प्ाचाय्म महिूनही 
तयांनी पदभार सांभाळला.

सयाजीराव महाराजांना भाषिात मदत
अरणवंद घोष हे तीक्ि बुधिीचे, इगं्रजी णवषयात पारंगत असिारे 

प्ाधयापक होते. इगं्रजांचया कुणटल नीतीचा तयांना अभयास होता. 
तयामुळे सयाजीराव महाराजांना महत्वाचया णठकािी ज्यावेळी 
भाषि करणयाचा प्सगं येई तयावेळी महाराजांनी तयार केलेली 
भाषिाची णसक्पट वाचून पाहिे, तयात बदल सचुविे, इगं्रजांचा 
रोष महाराजांवर येऊ नये महिून वाकयात बदल करिे णकंवा 
तोच मुद्दा सौमय भाषेत सांगणयासाठी वाकयरचना बदलिे अशा 
प्कारचे अनेक बदल, दुरुसती णकंवा इतर महत्वपूि्म माणहती 
समाणवष्ट करिे अशी कामे महाराज अरणवंद घोष यांचयाकडे 
सोपवत असत. सरदेसाई याबद्दलची एक आठवि सांगतात, 
‘एकदा सामाणजक पररषदेपुढे महाराजांस भाषि करावयाचे 
होते. ते अरणवंद घोषांनी तयार करून आिले. आमही णतघांनी 
बसनू ते वाचले. तयावर महाराज बोलले, हे भाषि इतके उचच 
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प्कारचे उतरले आहे करी, लोकांना ते माझे असे वाटिार नाही. 
महिून ते जरा कमी दजा्मवर आिले पाणहजे. “Can you not, 
Aravindbabu tone it down? It is too fine to appear 
to be mine” तयावर णकंणचत हसनू अरणवंद महिाले, मुद्दाम 
कशाला ती णफरवाणफरव करा! महाराज तुमहाला असे वाटते करी, 
्ोडे गचाळ केले महिजे ते तुमचेच आहे असे लोक मानतील? 
चांगले असो, वाईट असो, लोक नेहमीच महििार करी महाराज 
आपली भाषिे दुसऱयांकडून णलहवून वाचतात. णवचार तुमचेच 
आहेत ना! तोच तुमचा मुखय अंश.” महाराजांनी सभेत ते 
भाषि पुढे वाचले. तेवहा तयांची फार वाहवा झाली.’ अरणवंद 
घोष महाराजांचया अगदी अंतग्मत वतु्मळात वावरत होते; परंतु 
महाराजांपुढे तयांनी कधी हार मानली नाही. जे योगय आहे तयाला 
योगय महिणयाची ताकद आणि पररपकवता तयांनी कमावली 
होती. महिूनच महाराज तयांचा सलला मानत असत.

बडोद्ातील वासतवयात सवातंत्यलढ्यात सहभाग
महाराज परदेशात गेले, करी तयांचया पचिात बडोद्ातील रेणसडेंट 

काहीतरी प्करि उकरून काढून तयांना बदनाम करणयाचा प्यतन 
करत असत. असेच एकदा महाराज परदेशात असताना तयांचे 
गुरू एफ.ए.एच. इणलयट प्मुख असलेलया बारखळी खातयाचे 
एक प्करि बाहेर काढणयात आले. यामधील इणलयट यांचया 
हाताखालील अणधकारी वासदेुव सदाणशव बापट लोकांकडून 
लाच घेतात आणि इतरही काही आरोप तयांचयावर करणयात 
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आले. हे सव्म आरोप महाराजांना बदनाम करणयासाठीच होते. 
या बापटांना तयांची बाजू मांडू न देता पदावरून कमी करणयात 
आले. यामधये बडोद्ाचे ततकालीन णदवािांचाही हात होता. 
महाराजांना तयांचे णमत् खासेराव जाधव यांनी पत्ाद्ारे या सव्म 
बाबी अवगत केलया होतया. महाराज मायदेशी परत येताच तयांनी 
इ.स. १८९५ मधये पुनहा ही केस अभयासासाठी हाती घेतली. 
याणवषयावर महाराजांनी अरणवंद घोष यांची मदत घेतली. 
तयावर पुनहा अभयास केला आणि बापटांना णनददोष ठरवत 
इगं्रज अणधकाऱयांनी रचलेले कुभांड नामेणनराळे करून टाकले. 
यामधील सव्म बाबी महाराजांनी इतकया शांतपिे हाताळलया करी, 
कोितयाही इगं्रज अणधकाऱयांची पुनहा या णवषयावर बोलणयाची 
णहंमत झाली नाही. 

फक्त प्ाधयापक महिून अरणवंद घोष बडोद्ात आले नवहते; तर 
सयाजीराव महाराजांचया आश्याखाली सवातंत्यचळवळीतील 
एक मोठा गट काय्मरत होता, यामधये सहभाग घेऊन इगं्रजांना शह 
देिे हे महत्वाचे काय्म तयांना पार पाडायचे होते. तयांनी इदुंप्काश 
वकृत्तपत्ातून ‘जुनया ऐवजी नवे दीप’ (नयू लटँपस फॉर ओलड) 
या लेखमालेतून इगं्रजांचया दडपशाहीचे वाभाडे काढणयास 
सरुुवात केली. तयांचया तेजसवी वािीने आणि धारधार लेखिीने 
बडोद्ातील अनेक तरुि सवातंत्यलढ्याकडे आकणष्मले गेले. 
ही लेखमाला जवळजवळ सहा मणहने सरुू होती. अरणवंद घोष 
अनेकदा बडोद्ाहून सटुी घेऊन कलकत्ता ये्े जात. तया णठकािी 
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सरुू केलेलया ‘वंदेमातरम’ या लेखातूनही खळबळजनक लेख 
णलहीत. अरणवंद घोष यांना एवढे णदवस सटुी कशी काय णमळते 
याबाबत इगं्रज अणधकारी महाराजांकडे णवचारिा करत; परंतु 
महाराज ही बाब माझया अखतयारीत येत नाही हे सांगून मोकळे 
होत. ्ोडकयात, काय तर महाराजांचा अरणवंद घोषांना पूि्म 
पाणठंबा होता. मागे महटलयाप्मािे तयांचे बडोद्ातील वासतवयाच 
अनेक अ्ा्मने महान होते. तयामुळे बडोदा राज्यात तयांना णवशेष 
सवलती णमळत होतया.

अरणवंद घोष यांनी बडोदा राज्यातील मेहसािा या णठकािी 
असिाऱया ‘णशक्षक’ छिापखानयातून काही लेखांचे भाषांतर 
केलयाचा सशंय इगं्रजांना होता.  तसेच ‘मुक्तरी कोन प्े’ या 
पुसतकाचे गुजरातीत भाषांतर केलयाचाही आरोप तयांचयावर 
होता; परंतु सयाजीराव महाराजांचया गणनमीकावयाने हे आरोप 
इगं्रजांना णसधि करता आले नाहीत. महाराजांचा अरणवंद घोष 
यांना पूि्म पाणठंबा आणि राजाश्य होता. तयामुळे इगं्रजांचया 
कोितयाही आरोपाला महाराज परसपर उत्तर देऊन प्करि 
णमटवत असत.

अरणवंद घोषांना प्ा्णमक णशक्षिापासनूच वयायामाची आवड 
होती. इगंलंडमधये असताना देखील ते णनयणमतपिे वयायाम करत 
होते. क्ांणतकारी सघंटनामधून काय्म करायचे महिजे शरीर आणि 
मन सदृढ पाणहजे असे तयांचे मत होते. बडोद्ात आलयावर सधुिा 
तयांनी वयायामाला फाटा णदला नाही. सवतःही णनयणमतपिे 
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वयायाम करत असत. तयाचबरोबर बडोद्ातील प्जेलाही 
वयायामाचे महत्व पटावे महिून अंबुभाई आणि छिोटुभाई 
पुरािी या वयायाम के्षत्ातील मानयवरांचया मदतीने बाजवाडा 
पररसरात लक्मीना् वयायामशाळा सरुू केली. अरणवंद घोष या 
वयायामशाळेला णनयणमत भेट देत. 

प्ो. माणिकराव यांचा बडोद्ातील जुममादादा आखाडाही 
क्ांणतकारी सघंटनांचे आश्यस्ान होते. या आखाड्यामधये  
प्ो. माणिकराव, खासेराव जाधव, माधवराव जाधव, केशवराव 
देशपांडे आणि अरणवंद घोष यांचया काही गोपनीय बैठका 
झालयाचया नोंदी सापडतात. याही आखाड्याला अरणवंद घोष 
वारंवार भेट देत होते.     

अरणवंद घोष बडोद्ात असतानाच तयांनी क्ांणतकारक 
सघंटना स्ापन केलया तसेच अनेक क्ांणतकारी सघंटनांशी 
तयांचा घणनष्ठ सबंंध होता. जतीन बनॅजषी या बंगाली सैणनकाला 
बडोद्ात गोपनीय रीतीने बोलावून तयांनी बडोदा लष्कराचे 
प्णशक्षि णदले होते. तयांना णवणशष्ट काय्मक्म व योजना देऊन 
पुनहा बंगालमधये धाडले होते. अनेक क्ांणतकारी सघंटनांमधये 
तयांनी बडोद्ात असतानाच ससुवंाद णनमा्मि केला होता. याच 
काळात तयांनी णशक्षिासाठी ‘भवानी मंणदर’ नावाची भवयणदवय 
योजना उभारणयाचे ठरवले होते. ही योजना इगं्रजांचया करड्या 
नजरेतून न सटुलयाने पूि्मतवास गेली नाही.
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अरणवंद घोष यांचे बडोद्ातील णमत् 
अरणवंद घोष बडोद्ास येताच पूवषीचे णमत् केशवराव 

देशपांडे यांचीही भेट झाली. केशवराव देशपांडे बडोद्ास 
नोकरीस आले. तयांचा राष्ट्ीय चळवळीकडे जासत ओढा होता. 
तयामुळे क्ांणतकारक खासेराव जाधव, केशवराव देशपांडे, प्ो. 
माणिकराव, माधवराव जाधव आणि ररयासतकार सरदेसाई 
यांची मैत्ी अलपावधीतच झाली. यामधये साणहणतयक सपंतराव 
गायकवाड यांचाही नेहमी वावर असे. साणहतय, क्ांणतकारक, 
देशाचे सवातंत्य यावर तयांचया नेहमीच चचा्म होत. तयांचया णनकट 
सहवासाचा अनुभव तयाकाळात अनेक नामांणकत साणहणतयकांनी 
घेतला. यामधये ररयासतकार सरदेसाई, खासेराव जाधव, 
माधवराव जाधव, राजरतन प्ो. माणिकराव यांचा समावेश होता.

बडोद्ातील वासतवय
बडोद्ात अरणवंद घोष यांचे वासतवय १३ वष्म होते. याकाळात 

तयांनी सहा-सात णठकािी राहत होते. प््म बापूसाहेब मुजुमदार 
यांचयाकडे राहत होते. तयानंतर काही काळ फतेगंज कॅप 
गायकवाड चाळीत राहत होते. पुढे मीर बाकर अलींचा वाडा 
(रावपुरा), णकललेदार वाडा (मकरपुरा) रेसकोस्म ये्ील एक घर, 
शेवटी दांणडया बाजार मधील एक बंगला तयांना आवडला आणि 
शेवटपयांत ते ते्ेच राणहले. पुढे हा बंगला अरणवंदाश्म महिून 
राष्ट्ीय समारक झाले. आजही हा बंगला अरणवंदाश्म महिून 
ओळखला जातो. 
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साणहतय णनणम्मतीचे बीजारोपि
अरणवंद घोष यांचा मूळ णपंडच क्ांणतकारी आणि साणहणतयक 

होता. वर उललेख केलयाप्मािे अरणवंद घोष आणि बडोद्ातील 

साणहणतयक यांचया वारंवार चचा्म होत. आज देशाला कोितया 

साणहतयाची णनतांत आवशयकता आहे याची तयांना कलपना 

होती. तयामुळे बडोदा दरबारात दाखल झालयावर (८ फेरुिवारी 

१८९३) अरणवंदांनी चार मणहनयांतच ‘इदुंप्काश’मधून धारधार 

लेखमाला णलणहली. पुढे तयांनी बंणकमचंद्र यांचयावरील 

लेखमाला णलणहली. तयांनी बंगाली, मराठी व गुजरा्ी भाषांचा 

अभयास केला. तयांनी पुढे ‘साणवत्ी’ नावाचे जे महाकावय 

णनमा्मि केले तयाची पायाभरिी बडोद्ात झाली होती. चोवीस 

हजार पद्पंक्तरीत णवसतारलेले व आकारमानाने णमलटनचया 

णवश्वणवखयात महाकावयाचया दुपपट असिारे णवशाल, रसाळ व 

प्ासाणदक कावय पुढे वेदपुरीस (पांडेचरी) पूि्म केले.

बडोद्ाला णनरोप
इगंलंडमधये असलयापासनू अरणवंद घोष यांना राष्ट्ीय 

चळवळीणवषयी आकष्मि वाटत होते. पुढे णहंदुस्ानात 
आलयावर तयाकडे तयांचा अणधकच ओढा वाढला. तयांनी काही 
काळ बडोद्ात राहून हे काय्म करणयाचे ठरवले. परंतु तयाचा त्ास 
तयांचयापेक्षा नकृपती सयाजीराव महाराजांना जासत होऊ लागला. 
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पुढे बंगालची फाळिी आणि राष्ट्ीय सभेचा सवातंत्याकडे 

वाढलेला ओढा पाहून तयांचे मन बडोद्ात जासत काळ रमेना. 

तयांना आपलया मातकृभूमीची आठवि जासतच येऊ लागली. 

बडोदा सोडणयाचा तयांनी णनि्मय घेतला. तयांनी वष्मभर णबनपगारी 

रजा टाकून कलकत्ता ये्ील राष्ट्ीय महाणवद्ालयात काम सरुू 

केले. ते पुनहा परत येतील असे बडोदेकरांना वाटत होते. परंतु 

राष्ट्ीय सभा आणि क्ांणतकारकांशी वाढलेला सपंक्म  यामुळे 

तयांचे बडोद्ात येिे अणनणचित झाले. तयामुळे समसत बडोदेकर 

णचंताग्रसत बनले.

इ.स. १९०७ मधील गाजलेले सरुत अणधवेशन सपंवून अरणवंद 

घोष बडोद्ास परतले. याच कालावधीत तयांची महायोगी 

लेले यांचयाशी गाठ पडली. तयांनी या योगीमहाराजांना आपले 

आधयाणतमक गुरू मानले. ज्या बडोद्ाला तयांनी कम्मभूमीला 

मानले तयाच भूमीत चांदोदचया कना्मळी या के्षत्ी गंगाना्ला 

तयांना आधयाणतमक अनुभूती प्ाप्त झाली. ततपूवषी तयांनी 

मुजुमदारांचया वाड्यात तीन णदवस आधयाणतमक अनुभूतीचा 

सखुानुभव घेतला होता. आपले यापुढील जीवन आधयाणतमक 

अनुभूतीसाठी घालवणयाचे ठरवले. क्ांणतकारक अरणवंद घोष 

महायोगी अरणवंद झाले. तयांनी जानेवारी १९०९ मधये बडोदा 

सोडणयाचा णनि्मय घेतला. महाराजांनी सवत: णमत्मंडळी आणि 
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बडोद्ातील लोकांनी तयांनी बडोदा सोडू नये महिून प्यतन केले; 

परंतु कोिालाही यश णमळाले नाही. तयांचया णनि्मयावर ते ठाम 

होते. यावेळी तयांना बडोद्ातून आपलया मातकृभूमीकडे घेऊन 

जाणयासाठी तयांचे बंधूही आले होते.

महायोगी अरणवंद घोष यांना णनरोप देणयासाठी महाराजांनी 

मोठ-मोठ्या काय्मक्मांचे णनयोजन केले. या णनरोपाचया णदवशी 

बडोद्ातील वातावरि अणतशय दुःखमय बनले होते. ११ 

जानेवारी १९०९ रोजी ज्यावेळी योगी अरणवंद कलकत्याकडे 

जाणयास णनघाले तयावेळी समसत बडोदेकरांचया डोळयातून 

अशंू्चा धारा वाहत होतया. अरणवंद घोष यांचे बडोद्ातील 

वासतवय सवा्म्ा्मने शे्ष्ठ होते. तयांनी १३ वषषे बडोद्ात वासतवय 

केलयानंतर सयाजीनगरीचा णनरोप घेतला.

lll
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