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अनुबंध 
 

'ऋणानुबंध' १९७९ साल> �=स^ झालं. Hयाची पVहल> आवHृती '८२ साल> संपल>, ते�हा 'दसुर> 

आवHृती काढू या', असं मी यशवंतरावांना qहटलं, Hयांनी लगेच मा�यता Vदल>. परंतु, 'पVह?या 

आवHृतीत काह> मु9णदोष, तर काह> फॅcSयुअल अपुरेपणा राVहला आहे, तो द/ु;त कmन छापू 

या', असं Hयांनी सुचवलं. 

 

यशवंतरावांनी आHमच<रh =लहावं, अशी अनेकां�माणे माझीह> फार वषाtची इSछा होती. पण Hया 

वेळी मला यश आलं नाह>. 'ऋणानुबंध'Sया वेळी HयांSयाशी जुळलेले ;नेहाचे धागे 'भू=मका' 

पु;तकाSया वेळी vढ झाले. संधी =मळेल ते�हा आHमच<रhाबाबत मी आlह कर>त असे. अखेर 

Hयांनी माUया 8वनंतीला मान देऊन 'कृ�णाकांठ' हा आHमच<रhाचा पVहला भाग ए8�ल '८३ म)ये 

माUया हाती सुपूत# केला. साहिजकच आHमच<रhास �ाधा�य Rयावं लाग?यानं 'ऋणानुबंध'ची नवी 

आवHृती काढ[याच ंमागं पडलं. 

 

माच# '८४ म)ये Hयांनी 'ऋणानुबंध'ची दसुर> आवHृती काढ[याबfल मला सां1गतलं आnण छापील 

�तीवरच आव:यक Hया द/ु;Hयाह> =लहून Vद?या. या न�या आवHृतीत Hया सव# के?या आहेत. 

 

दरqयान यशवंतरावांSया जीवनात दोन द:ुखद घटना घड?या. Hयांचा पुत[या डॉ. 8व_म च�हाण 

यांच ंअपघाती �नधन आnण पHनी सौ. वेणूताzचा अतं. या दोन 8�य �यcतींSया �नधनामुळं 

यशवंतराव �य1थत असत. अशा 8वमन;क प<रि;थतीतह> Hयांनी आHमच<रhाचा दसुरा खडं 

'सागरतीर' पुरा करावा, असे मी अधनूमधनू सुचवीत असे. तेह> हो qहणत. 

 

आHमच<रhाSया दसु-या संकि?पत खडंाबfल Hयांनी मला Vदलेलं ठोस आ:वासन न पाळताच ते 

�नघून गेले, हे द:ुख तर आहेच; पण आमSया जुळले?या ;नेहसंबंधांSया ब-याच सुखद आठवणीह> 

Hयांनी मागे ठेव?या आहेत, Hयाह> ज�मभर पुरणा-या आहेत. 

 

१० ए8�ल,  १९८६     

सजBराव घोरपड े



 

 

 

ऋणानुबंधाच ेधागे 

गतवषj थोडा मोकळा वेळ =मळाला, ते�हा जु�या कागदपhांच ेसंकलन करावे, असा 8वचार कmन, 

काह> वषाtत साठलेला पh�यवहार धुडंाळू लागलो. गे?या सोळा वषाtत दरसाल मी अधनूमधनू 

काह> ना काह> =लह>त, बोलत आलो आहे आnण हे सव# कुठे ना कुठे तर> वHृतपhात वा मा=सकात 

�=स^ झाले आहे. Hया सवाtबाबत प<र1चत आnण अप<र1चत =मhांकडून नेहमीच पhांRवारे 

��तg_या येत होHया. या वेळी पh�यवहार पाहत असताना Hयातील लेखन वा भाषण 

आवड?याSया ��तg_या कळ8वणा{या काह> पhांनी माझ े8वशषे ल* वेधनू घेतले. Hयांत?या काह> 

लेखनाबाबत माUयाह> आठवणी बुजत चाल?या होHया. ते�हा मनाशी 8वचार आला, क| हे सव# 

लेखन 8व;मतृीत 8व;कटून टाक[यापे*ा एकh lंथब^ कmन पु�हा वाचकांना सादर करणे हे 

उ1चत होईल. 

 

माUया 1चतंनाचा �मुख 8वषय राजकारण आहे. Hयामुळे ;वाभा8वकच मुलाखती, भाषणे व लेखन 

�मुखत: Hया 8वषयाSया पा:व#भूमीवर होणे अप<रहाय# आहे. असे असले, तर>ह> Hयातील काह> 

लेखनाचा उfेश राजक|य न�हता. वैयिcतक जीवनातील काह> आठवणी, �यcती व �संग उबदार 

घर कmन मनात राहतात, तशा Hया होHया. Hयासबंंधीच ेश}दब^ झालेले काह> लेखन ल=लत 

;वmपाच ेझाले आहे. हे लेखन केवळ राजक|य ;वmपाSया इतर लेखांपासून अलग कmन 

पु;तकmपाने �=स^ करावे, असा मी �नण#य केला. 

 

'ऋणानुबंध'चा �पंच सुm झाला, तो असा. 

 

राजक|य लेखन ल=लत लेखनापासून अलग करणे तसे सोपे गेले; परंतु 8वचार�धान लेखांची 

ल=लत लेखांपासून संपूण# फारकत करणे शcय न�हते आnण आव:यकह> न�हते. साVहHय8वषयक 

8वचार अशा lंथात चपखलपणे बसतील, qहणून साVहHय संमेलनातील दोन भाषणे, वाचन8वषयक 

एक लेख व च<रh ेआnण आHमच<रh ेयासंबंधीची चचा# या संlहात समा8व�ट केल> आहे.  

 

ल=लत लेखनाचा आHमा केवळ श}दला=लHयात नाह>. 8वचारांSया पा:व#भूमीवर भाव8व:वात  

�हाऊन �नघालेल> िजवंत अनुभूती �यcत होताना ल=लत mपच घेते. मग ह> अनुभूती कोणHयाह> 



*ेhातील का असेना ! या माUया 8वचाराSया आधारावर काह> रा�dपु/ष, सामािजक व राजक|य 

*ेhांतील मोठZ माणसे, Hयाच�माणे साVहHय *ेhातील �1थतयश साVहिHयकांसंबंधीSया माUया 

भावना आnण 8वचार �या लेखांत gकंवा भाषणांत �यcत झालेले आहेत, ते सव# लेख मी या 

पु;तकात सामावले आहेत. 

 

]ी. ताHयासाहेब केळकरांSया ज�मशता}द>�न=मHत झाले?या समारंभात मी भाषण कर[यासाठZ 

गेलो, ते =लnखत भाषण घेऊन. परंतु �Hय* बोल[याची वेळ आल> ते�हा भाषण वाचनू दाख8वणे 

माUया िजवावर आले. मी =लnखत भाषणातील महHHवाच ेमुfे उH;फूत# भाषण कmन ;प�ट केले; 

परंतु या पु;तकात Vदलेला केळकरांवरचा लेख qहणजे ते =लnखत भाषण आहे. उH;फूत# भाषणाची 

टाचणे वा इतर न�द मजजवळ नाह>.  

 

को?हापूर येथे झाले?या ]ी. भाऊसाहेब खांडकेरांSया अपूव# सHकार�संगी माh मी =लnखत भाषण 

बरोबर नेले न�हते. सHकार-समारंभात उH;फूत# भाषण कर[याSया तयार>नचे मी गेलो होतो. 

फडके-खांडकेर युगाम)ये माझी 8पढ> वाढल> होती. Hयामुळे खांडकेरांSया लेखनाचा भावनांवर व 

8वचारांवर झालेला सं;कार माUया मनाम)ये अगद> ताजा ताजा अस?यासारखा ओसंडत होता. 

खासबाग मैदानावरSया Hया 8वराट सभेत केलेले हे भाषण टेपरेकॉड#रवर मुV9त कर[याची �यव;था 

नसती, तर माझ ेमलाच परत सापडले नसत.े परंत ुयोगायोगाने तशी �यव;था होती. या 

पु;तकाम)ये '�काशाचा लेखक' या शीष#काखाल> समा8व�ट केलेला लेख या भाषणाची संपाVदत 

न�द आहे.  

 

कै. अ[णा माडगूळकरांचा आnण माझा िज�हा�याचा ;नेह होता. HयांSया मHृयूने मी अ�तशय 

क�ट> झालो. ते थोर कवी तर होतेच, परंतु माणुसक|त =भजून �नघालेले एक अ=भजात �यिcतHव 

होते. HयांSयासंबंधी HयांSया मHृयूनंतर =लVहले?या लेखाच ेशीष#क �थम �=स^ीला देताना, जे 

HयांSयाच श}दांत Vदले होते, तेच आlहाने या पु;तकातह> कायम ठेवले आहे. 

 

पVह?या _मांकाचा लेख '�नयतीचा हात' हा सोळा वषाtपूवj �=स^ झाला व दसु{या _मांकाचा लेख 

'आशा-�नराशचे े*ण' अगद> अल>कड े- qहणजे गे?या VदवाळीSया Vदवसांत �=स^ झाला. इतर 

सव# लेख या दोन लेखांSया म)यांतराSया काळात �=स^ झाले आहेत. 

 

वर उ?लेnखलेले दो�ह> लेख अगद> एकमेकांSया शेजार> पाटाला पाट लावून बसले, तर> जसा 

HयांSयात काळाचा फरक आहे, तसा Hयांतील अनुभव�नण#य व मन:ि;थतीच े�यcतीकरण यांतह> 



बराच फरक झालेला आहे, हे मी जे�हा दो�ह> लेख एकh वाचले, ते�हा माUया ल*ात आले; 

आnण हे ;वाभा8वक आहे. जसा काळ बदलतो तशी प<रि;थती बदलते आnण अनुभवह>. 

मन:ि;थतीSया मांडणीत फरक पडला नाह>, तरच आ:चय# qहणावे लागेल ! 

 

१९६५ च ेभारत-पाgक;तान यु^ सुm असले?या Vदवसांत मी ;वाभा8वकच Vद?ल>त होतो. एके 

Vदवशी दपुारनंतर मी पंजाबSया एका 8वमानतळावर प<रि;थतीची पाहणी कर[यासाठZ गेलो होतो. 

राhी परत आलो आnण मंुबईहून �नरोप आला, क| आईची अ�ंतम अव;था नजीक आल> आहे. 

माUया मनात Vद?ल>त आ?यापासून जी एक धा;ती �नHय वावरत होती, ती खर> ठm पाहत 

होती; आईSया शवेटSया *णी मी �तSयाजवळ असेन का? म)यराhीनंतर टे=लफोनची घंटा 

वाजल> �न �नरोप आला, क| आई आqहाला सोडून गेल> ! यु^ाच ेVदवस संपले; पण माझी यातना 

संपल> न�हती. आईच ेसगळे जीवन मू�त #मंत डो�यांपुढे उभे राह>; आnण या मन:ि;थतीतच 

'सोनVहरा' =लVहला गेला. 

 

या पु;तकाची जवळजवळ �नqमी प�ृठे माUया आठवणी, अनुभव, �वास आnण वेगवेग�या 

�संगीच ेमाझ े1चतंन यांनी भरल> आहेत, तर> याला मी माझ ेआHमच<रh qहणू शकणार नाह>. 

या वषा#तील माझ ेदोन लेख 'आशा-�नराशचे े*ण' व 'मंगल कलश' (�याच ेशीष#क या पु;तकात 

बदलले आहे) वाचनू काह> वाचकांनी मला चौकशीची पh े=लVहल>, क| ह> आHमच<रhाची �करणे 

आहेत काय? आHमच<रh =लह>न, ते�हा हे 8वषय Hयात ;वतंhपणे हाताळाव ेलागतील, हे खरे 

असले, तर> हे लेख qहणजे आHमच<रhाची �करणे न�हेत, हे ;प�ट केले पाVहजे. आHमच<रh 

काह> वेग�या प^तीने =लहावे लागेल. Hयाम)ये यांत?या काह> गो�ट>ंना ;पश# तर होईलच; परंतु 

Hया लेखनाची बैठक मूलत: वेगळी ठेवावी लागणार, अशी माझी समजूत आहे. '�नयतीचा हात' 

=लVहले गेले, Hया वेळी मी कसा घडलो - Hयात योगायोगाचा हात gकती, यासंबंधीSया माUया 

आठवणी मी बोलत गेलो व Hयांच ेश}दांकन झाले. आHमच<रhातह> मी घडलो कसा, हे सांगावे 

लागणार आहे; परंतु Hया �:नाची उकल करताना सामािजक प�ृठभूमीचा फलक अ1धक 8वशाल 

घेऊन Hयाची उHतरे शोधावी लागणार आहेत.  

 

'काह> छंद : काह> ]^ा' हा लेख माUया जीवनाSया तHHवCानावर काह>सा vि�ट*ेप टाकणारा 

आहे. 

 

'कुलसुमदाद>' हा मी लहान मुलांSया मा=सकासाठZ लेख =लVहला; परंतु तो =लहून पुरा झा?यानंतर 

माUया ल*ात आले, क| या क*ेपुरताच तो मया#Vदत नाह>. सवाtSयाच जीवनात अशा अनेक 



�यcती येऊन जातात, क| �या फcत येतात �न जातात; एवढेच न�हे, तर काह> सांगून व काह> 

देऊन जातात. माUया जीवनात अशा अनेक अ8व;मरणीय �यcती आ?या आnण गे?या. Hयांची 

;म�ृत1चh ेरेखाटावी असे मनात होते आnण आहे. 'कुलसुमदाद>' हा Hयांतील �थम �यHन आहे. 

 

या �न=मHताने मला एक दसुरा 8वचारह> सू1चत करायचा होता - आजSया आप?या सामािजक 

जीवनात, शहरात काय gकंवा lामीण भागात काय, जाती आnण धम# यांची तटबंद> सव# बाजूला 

उभी अस?याच ेv:य Vदसते. पण व;तुत: प�नास वषाtपूवjSया महारा�dातील एका खे�यात 

सामा�य जीवन जगणा{या माणसाSया दैनंVदन आयु�यात ह> तटबंद> कुठेह> Vदसत न�हती. भासत 

न�हती. माणुसक|ची नाती रcताSया नाHयाइतक|च मजबूत आnण खर>खरु> िजवंत नाती होती, हा 

मी जगलेला अनुभव मला सांगायचा होता. 

 

'शां�त-1चतेच ेभ;म' हा लेख माUया सोि�हएट र=शयाSया १९६४ सालSया भेट>नंतर �=स^ झाला. 

Hयानंतरह> मी र=शयाSया दौ{यासाठZ चार-सहा वेळा गेलो आहे. परंतु पVह?या भेट>Sया वेळची 

मन:ि;थती काह> 8वशषे होती. समाजवाद> नवरचनेचा �यHन करणारा पVहला देश qहणून 

र=शया8वषयी 8वशषे िजCासा व काह>से 8वशषे आकष#णह> होत.े Hया देशाच ेदोन ��यात सुपुh 

ले�नन आnण टॉल;टॉय यांSयासंबंधी मुळातच असीम आदर, Hयांच ेव HयांSयासंबंधीच ेलेखन 

वाचनू �नमा#ण झाला होता. संर*णमंhी qहणून दोन आठव�यांSया भेट>त यु^साधनांची माVहती 

�यावी व र=शयाशी Hयाबाबतीत करारमदार करावा, हा या भेट>चा उfेश होता आnण तो ब{याच 

�माणात यश;वीह> झाला. पण माझ ेमन ले�नन आnण टॉल;टॉय या दोन �यcतींभोवती क� V9त 

झाले होते. दसु{या महायु^ात �Hय* रणभूमी झाले?या र=शयाने ल*ावधी माणसांच ेब=लदान केले 

होते. शhशूी लढताना आव:यक असले?या पराकोट>Sया शौया#च ेजसे तेथे दश#न होत होत,े 

Hयाच�माणे यु^ा�नीमुळे होणा{या संहाराची ��तg_या qहणून उचबंळून येणारा माणुसक|चा 

गVहवरह> *णा*णाला जाणवत होता. Hया भारावले?या मन:ि;थतीत तो लेख तयार झाला. 

कामाम)ये यु^साधनांSया तयार>ची पूत#ता; पण मनाम)ये शांततेचा संदेश अशा काह>शा 

8वरोधाभासाHमक 8वकल मन:ि;थतीच ेहे 1चhण आहे.  

 

'ऋणानुबंधा'त समा8व�ट केले?या काह> लेखांची ह> अशी पा:व#भूमी आहे. यांत उ?लेnखलेल> 

माणसे, ;थळे, भावना व 8वचार यांSयाशी माझा एक �कारचा ऋणानुबंध �नमा#ण झाला आहे. या 

लेखनात श}दांकन आहे, तसे लेख�नकाला सांगून वा एकटाक| =लVहलेले लेखन असे सव# �कार 

आहेत. एक �कारे सं=म] शैल>ची लेखनप^ती यात आहे.  



 

साVहHय *ेhात कस?याह> न�या अ1धकाराचा दावा कर[यासाठZ या पु;तकाच े�काशन होत नाह>. 

साVहHय *ेhात माझी मूळ आnण आवडती भू=मका ह> र=सक वाचकाची आहे; आnण मला वाटते, 

क| ह> वाचकाची भू=मका ख{या अथा#ने ;पधा#तीत व Vटकून राहणार> भू=मका आहे. श}दांSया 

साम�या#वर व स�दया#वर माझा �नतांत 8व:वास आहे. नव�न=म#तीच ेसज#नशाल> काय# जसे श}द 

करतात, तसेच सा�ा�यशcती धळुीला =मळ8व[याच ेसंहारक साम�य#ह> श}दांत आहे. क?पना, 

8वचार आnण श}द यांचा �hवेणी संगम ह> मानवी इ�तहासातील एक जबरद;त शcती आहे. श}द 

हे साVहिHयकांच े�मुख श;h आहे. तर मी �या काय#*ेhात गेल> जवळजवळ प�नास वषB 

g_याशील आहे, Hया राजकारणाचहे> �मुख मा)यम श}दच आहेत. या अथा#ने साVहिHयक व 

राजकारणी श}दबंध ूआहेत. श}दांच ेआnण आमचे हे साहचय# व सौहाद# पुराणे आहे. साVहHयाSया 

*ेhाशी काह> नाते सांगावयाच ेअसेल, तर एवढेच आहे. 

 

ऋण�नदBश करावयाचा qहटले, तर  महारा�d टाइqस, केसर>, स�याV9, सकाळ, राजस, आद> 

�नयतका=लकांचा आभारपूव#क उ?लेख करणे मी माझ ेकत#�य मानतो. या �नयतका=लकांम)ये हे 

लेख �थम �=स^ झाले होते. 

 

काह> लेखांSया श}दांकनाच ेसहकाय# Vद?याबfल माझ े=मh 'केसर>'च े]ी. रामभाऊ जोशी व पूवjच े

'महारा�d टाइqस'च े]ी. 8व. ना. देवधर यांच ेमी आवजू#न आभार मानतो. 

 

पु;तकासाठZ लेखांच ेसंकलन कर[याSया कामी माझ े=मh ]ी. गो8वदंराव तळवलकर यांच ेमला 

फार साहा�य झाले आहे. 

 

शवेट> ]ी. सजBराव घोरपड ेयांनी पु;तक-�काशनाSया सव# बाबींम)ये जे आपुलक|ने ल* घातले, 

Hयाबfल मी Hयांचाह> ऋणी आहे. 

 

२६ जानेवार>, १९७९  

 

यशवंतराव च�हाण    

 

�नयतीचा हात 



=सहंावलोकन कर>त कतृ#Hवाची वाटचाल करणारा मी एक सं;कार*म माणूस आहे. सभोवतालSया 

प<रि;थतीशी =मळतेजुळते घेत मी आलो आnण पुढे चाललो आहे. काह> करावयाच,े असे ठरवून, 

एखाRया मुशीत बांधनू घे[याचा 'जाणता' �यHन मी कधी केलेला नाह>. तशी माझी �वHृतीह> 

नाह>. माUयात काह> वेगळीक आहे असे मला 8वRया1थ#दशते असतानाह> कधी वाटले नाह>. एवढे 

माh खरे, क| मी वयाने वाढत असताना, आपण एका सामा�य कुटंुबातील आहोत, नाव-गाव 

माह>त नसलेले एक अनोळखी आहोत, याची जाणीव �हावी, असे काह> माUया अवतीभोवती सतत 

घडत होते. जाnणवेने मी ते �याहाळीत होतो, पण Hयाची मला कधी खतं वाटल> नाह>. खतं 

वाटावी, असे वातावरणच माUयाभोवती न�हते. 

 

कारण असे, क| मी माUया आईSया अवतीभोवती वाढलो. 'सा*ात �ेम' असे िजSयाकड ेपाहून 

qहणावे, अशी माझी आई आहे. �तची अन ्शाळेची ओळख नसेलह>, पण �तच ेकतृ#Hव दांडगे आहे. 

ख-या अथा#ने ती सु-माता आहे. आईSया �ेमाने वाढ8वलेल>, फार मोठZ झालेल> माणसे मी आजह> 

जे�हा पाहतो, ते�हा मला माझी आई अ1धक समजते. माUया कुटंुबात ह>च खर> ]ीमंती आहे. या 

]ीमंतीने मला मनाचा राजा बनायला =शक8वले. 'मन थोड ेमोठे कर' असे कंुतीने धम#राजाला एका 

�:नाला, qहणे, उHतर Vदले आहे. आईने आqहा भावंडांची मने अशीच मोठZ बन8वल>. मनाचा 

कोतेपणा हा अनेक द:ुखांच ेमूळ असू शकतो, याच ेधड ेआईने मला �Hय* Vदले नसतीलह>, परंतु 

�तSया कृतीतून मी ते सतत Vटपले आहेत. 'प<रि;थतीने गांगmन जायच ेनाह>,' हा पVहला धडा 

आईने माUयाकडून 1गरव8वला, तो अगद> लहानपणी!  

 

Hया वेळी आqह> कराडला होतो. घरची अ�तशय ग<रबी. वडील लहानपणीच वारलेले. घरात 

=मळवते कोणी नाह>. हाता-त�डाची गाठ पडावी एवढे साधन जवळ नाह>; आnण Hयातूनच आई 

आqहाला वाढवीत होती. नकळतच माUयात एक िजf �नमा#ण कर>त होती. शाळेतील =श*ण 

याच अव;थेत संपले. मुले दबुळी आहेत, याची आईला नेहमी खतं वाटत असे. मुलांना कोणी 

पाठZराखा नाह>, qहणून �तच ेमन तुटत होत.े पण �तने तसे कधी भासू Vदले नाह>. तथा8प, 

आqह> मुले परावलंबी होणार नाह>, याचीह> �तला काळजी होती. Hया लहान वयात मला ते  

थोडफेार समजत होते, पण Hयावरचा उपाय माh उमजत न�हता; आnण तेह> खरेच आहे. थोरांच े

उलगड ेलहानांना होऊ लागले, तर जगातले बा?यच नाह>से होईल. �नयतीची तशी योजना नाह>. 

�नयतीला हे जग केवळ सुखीह> ठेवायच ेनाह> आnण द:ुखीह> बनवायच ेनाह>. ]ीखडंाSया 

जेवणातह> Vहर�या =मरचीची चटणी लागतेच, तरच Hया जेवणाला /ची येते आnण सुखाच े]ीखडं 

पोटभर खाता येते ! पण Hया वेळी माUया पानात काह>च न�हते. मोक�या ताटावर बसून भूक 

भाग8व[याची आईची कला मला अवगत न�हती. 



 

मनाSया क�डवा�यातून बाहेर पडावे, धडपड करावी, =शकावे, आईच ेओझ ेहलके करावे, असे 

नेहमी वाटे; परंतु जागSया जागी पंख फडफड8व[या�य�त<रcत मी काह> कm शकत न�हतो. 

प<रि;थतीच ेकंुपण चार> बाजंूनी उभे होते. एरवी, कंुपणात =शरणा-यांना काटे बोचतात. ते 

बोचावेत, अशीच ती �यव;था असते. कंुपणाSया आत जे असेल ते ि;थर राहावे, अशासाठZ ती 

योजना असते. परंतु मला कंुपणात ि;थर �हायच ेन�हत,े तशी ि;थतीच न�हती, ह>च खर> 

अडचण होती. प<रि;थतीSया कंुपणातून बाहेर पडताना अगंाला काटे बोचतात, अगं फाटून �नघते, 

याचाह> अनुभव माUया गाठZ न�हता. आहे Hया क�डीतून बाहेर �नसटायच,े एवढेच माUया समोर 

होते.  

 

- आnण मी जे�हा �Hय*ात बाहेरSया जगात पाय ठेवला, Hया वेळी मी अ1धक दबुळा बनतो क| 

काय, असे मला वाटू लागले. बाहेर समाजात?या �या वातावरणाकड ेमी पाहत होतो, ते मला 

शु^, ;वSछ  वाटत न�हते. VहमालयाSया अगंावmन ;फVटकशु� पा[याच ेझरे ;वSछंद धावत 

असतात. ]=मक प1थकांच ेल* ते झरे ते�हाच वेधनू घेतात. तहानलेला प1थक Hयाचा मनमुराद 

आ;वादह> घेतो; परंतु नतंर माh HयाSया अगंाचा दाह होऊ लागतो. असे सांगतात, क| तेथील 

अनेक झरे जे वाहत येतात HयांSया मागा#त 8वषार> व*ृ असतात. Hया व*ृांSया मुळांतील 8वष 

Hया पा[याबरोबर नेहमीच वाहत असते आnण ते शु� 'जीवन' अनेक प1थकांचा जीवन�वाह 

गोठ8व[यास कारणीभूत ठरते. Hया ;वSछंद> झ-यासह> Hयाची क?पना नसते - तो आपला 

वाहतच असतो.  

 

आमSयाकडील समाजपु/षाSया मनातह> Hया वेळी 8वचारांच ेजे झरे पाझरत होत,े ते मला काह>से 

असेच वाटत होते. प<रि;थतीची क�डी फोड[यासाठZ मी बाहेर पडत होतो खरा; परंतु दसुर> एक 

वैचा<रक क�डी माUयाभोवती तयार होऊ पाहत होती. आमSया भागात Hया वेळी �ा�मणेतर 

चळवळीची एक वावटळ उठल> होती. घरात आnण घराबाहेरच ेवातावरण या चळवळीने वेढलेले 

होते. आजूबाजूला मी जे पाहत होतो, ऐकत होतो, अनुभवीत होतो, ते काह> �स�न न�हते. 

सHयशोधकांच ेमी जे वाचीत होतो, तेह> एकांगी वाटत होते. gकंबहुना, जे वाचत होतो, Hयापे*ा 

अ1धक महHHवाच ेअसे दसुरे मोठे प8वh काह> आहे आnण ते समाजासमोर Vह<रर>ने का ठेवले 

जात नाह>, असेह> वाटत होते. Hया वेळचा काळ मोठा वैचा<रक ग�धळाचा होता; आnण Hया 

सवाtतून मी वेगळा कसा राVहलो, याच ेमला कधी कधी आ:चय# वाटते. �ा�मणेतर चळवळीच े

8वशषे असे आकष#ण माUयावर फार काळ Vटकले नाह>. ते का Vटकले नाह>, याच ेउHतर देणे हे 



मला आजह> बुचक�यात टाकते; परंतु माUया मताने Hयाच ेएक कारण असू शकेल, ते qहणजे 

अवतीभोवती 8वचारांची वेटोळी पडलेल> असतानाह> मी Hया=शवाय वेगळे असे काह> वाचीत होतो. 

 

मी शाळेत असताना उप<र�नVद#�ट चळवळ जोराला लागलेल> होती. लोकमा�य VटळकांSया 8वरोधी 

=लVहणे, बोलणे ह> एक चळवळ Hया वेळी सुm होती. जाणती माणसे Vह<रर>ने ती चळवळ कर>त 

होती. तेह> मी सारे वाचीत असे, पण हे सारे काय चालले आहे, कशासाठZ चालले आहे, हे 

समजून घे[याचा �यHन कmनह> मला समजत न�हते. जे चालले होत,े Hयापे*ा अनेक महHHवाच े

�:न देशात आहेत, HयांSयाकड ेह> जाणती माणसे ल* देत नाह>त, अशी एक हुरहुर मनाला 

1चकटलेल> असे; आnण या हुरहुर>तूनच आपण काह> केले पाVहजे, या 8वचाराचा ज�म झाला. पण 

करायच ेqहणजे तर> काय; आnण ते कसे, हा �:न होताच. तथा8प, या �:नाच ेउHतर शोध[यास 

मला फार काळ काढावा लागला नाह>. कारण या गंभीर 8वचारातूनच माझ ेगंभीर वाचन सुm 

झाले होते.  

 

Hया वेळी मी जे वाचले, Hयात रा�d-पु/षांची च<रhे होती, Vटळकांच ेराजकारण होत,े 

;वातंbययु^ातील _ां�तकारकांच े�वलंत 8वचार होते, काँlेसSया नेHयांची =शकवण होती, समाज-

नेHयांचा आदश# होता... आणखी पु�कळ होते. मी 8वचार कmन वाचीत होतो आnण या दो�ह>ंची 

सांगड अनुभवाशी लावीत होतो. पुढे पुढे तो एक माझा ;वभावच झाला. 8वचार कmन, 

अनुभवातून ��तg_या �यcत करावयाची हा माUया ;वभावाचा ;था�यभाव Hया वेळपासूनचा आहे. 

गे?या अनेक वषाtSया माUया राजक|य जीवनात Hया वेळSया Hया संयमी 8वचारांची सोबत मला 

अनेकदा उपयोगी पडत आल> आहे.  

 

वाचनाला आnण 8वचाराला अनुभवाच ेक�दण लाभावे, अशी Hया वेळी कराडची ि;थती होती. 

आमचा कराड भाग नेहमीच जागतृ ! सHयशोधकांSया चळवळीमुळे समाजाचे मन बदलत चालले 

होत,े बदललेह> होते. मी अनुभवीत होतो. माझ ेअतं:करण माh दसुरेच काह> तर> धुडंाळत होते. 

मोठZमोठZ माणसे तु/ंगात जातात, हालअपे�टा भोगतात, देशाSया ;वातंbयासाठZ बला�य इंlजांना 

त/ण मने आ�हाने देतात, िजवाची कुबा#नी करतात, हसत हसत फासाची दोर> ;वत:च ;वत:Sया 

ग�याभोवती आवळून घेतात आnण 'जय भारत' qहणून पंचHवात 8वल>न होतात, हेह> माUया 

वाचनात होते. सHयशोधक मंडळी यासंबंधी का बोलत नाह>त, अस ेमला नेहमी वाटे. ;वातंbयाचा 

शोध हाच खरा सHयाचा शोध असू शकतो, या8वषयी माUया मनात �तळमाh शंका न�हती. 

समाजात वावरताना मला माh जो अनुभव =मळत होता, तो खटकणारा होता. तथा8प, अनुभव 



कोणता का असेना, तो कधी �यथ# जात नाह>, अशी माझी धारणा अस?याने तसलाह> अनुभव 

गाठZ बांधनू मी पुढे चाललो होतो.  

 

माझ ेवय सोळा-सतरा वषाtच ेअसेल. कराडला Hया वेळी �लेग सुm होता. अधBअ1धक गाव फुटले 

होते. लांब कुठे तर> दोन-तीन मैलांवर मोक�या रानात व;Hया उ�या होHया. �लेगSया भीतीने 

माणसे रानावनांत पसरल> होती. अगोदरच 8व;कळीत झाले?या समाजातील ह> फुटाफूट अ1धकच 

भयाण वाटावी अशी ि;थती होती. शाळा बंद होHया, qहणून अ�यासह> बंद होता. पण तेह> एका 

v�ट>ने ठZकच होते. अ�यासाकड ेल* दे[यास माझे मन तर> कुठे ि;थर होते ! Hया वेळSया Hया 

घटना माUया मनात आजह> ता�या आहेत. _ां�तकारकांSया उठावणीचा तो काळ होता. लाहोर 

कटाSया खट?याने सा-या भारताच े1चHत खेचनू घेतले होते. अनेक _ां�तकारकांना Hया वेळSया 

नोकरशाह>ने तु/ंगात डांबनू Hयांच ेअनि�वत हाल मांडले होते. नोकरशाह>ने �यांSयावर दात धरला 

होता, अशा अनेकांना लाहोर कटाSया जा�यात गोवले होते आnण Hयांतच बंगालच े�=स^ 

_ां�तकारक ]ी. जतीं9नाथ दास हे एक होते. व;तुत: लाहोरSया कटाशी Hयांचा दरूा�वयानेह> 

संबंध अस?याच े=स^ न करताच इंlजांनी Hयांना पकडले होते. १९२० सालSया असहकाराSया 

चळवळीत सामील झा?यापासूनच नोकरशाह>चा HयांSयावर दात होता. पाच वषाtत Hयांना चार 

वेळा तु/ंगात अडक8व[यात आले. चौ�यांदा ते जे�हा मैमन=सगंSया तु/ंगात गेले, ते�हा Hयांचा 

इतका छळ झाला, क| वैतागून Hयांनी जेल सुप<रटं�ड�टशी मारामार> केल>. परंतु या गु��यामुळे 

Hयांना अधंारकोठडीची =श*ा भोगावी लागल>. तेथे जतीं9नाथांनी उपवास आरं=भला. २३ Vदवस 

Hयांनी उपाशीपोट> काढले, ते�हा HयांSया त_ार>ची थोडीशी कुठे दाद लागल> !  

 

लाहोर कटात अडकवून Hयांना बंVदखा�यात टाक?यानंतरह> पु�हा तसलाच �संग उ�वला होता. 

राजक|य कैRयांना �नढा#वले?या बदमाश गु�हेगारां�माणे वाग8वले जात आहे, असे पाहून सािHHवक 

संतापाने जतीं9ांनी तु/ंगात उपोषण आरं=भले होते. वHृतपhांतून HयांSया उपोषणाSया बातqया 

�नHय येत असत. जतीं9नाथांSया अगोदरपासूनच सरदार भगत=सगं आnण बटुके:वर दHत यांनी 

राजक|य कैRयांना 8व=श�ट सवलती =मळा�यात qहणून उपोषण आरं=भले होते. _ां�तकारकांSया 

या अ�नHयागाSया सHयाlहाने सा-या देशात 1चतंा पसरल> होती. उपोषणाचा एकेक Vदवस वाढत 

होता आnण नोकरशाह> अ1धका1धक �नगरग� बनत चालल> होती. या दोघां _ां�तवीरांनी उपोषण 

सुm कmन एक मVहना उलटला तर> इंlज रा�यकHयाtना घाम फुटेना, ते�हा तु/ंगातील इतर  

कैRयांनीह> अ�नसHयाlह सुm केला. Hयात जतीं9ह> सामील झाले. Hयामुळे भगत=सगं आnण 

बटुके:वर दHत यांSया उपोषणास गंभीर व उl ;वmप �ा�त झाले आnण HयापुढSया �Hयेक 

Vदवशी भयाणपणा वाढतच गेला. 



 

कराडला Hया वेळी 'केसर>,' 'Cान�काश' व 'नवा काळ' एवढ>च वत#मानपh ेवाचावयास =मळत 

असत. अ�नसHयाlहाच ेकाय झाले, हे समज[यासाठZ मी रानात?या व;तीवmन रोज दोन-तीन 

मैल गावात येत असे. कंबरेइतcया पा[यातून नद> ओलांडून मी येत असे. Hया वेळी वHृतपh 

वाचावयास =मळणे हे सहजसुलभ न�हते. �या कोणाकड ेवHृतपh येत असले, HयाSयाकड ेजाऊन 

ते वाचावे लागे. मी रोज तसे कर>त असे. _ां�तकारकांSया उपोषणाने मी अ;व;थ झालो होतो. 

भगत=सगं आnण बटुके:वर दHत यांची सव# शcती उपासमार>ने संपत आल> होती. परंतु Hयाह>पे*ा 

HयांSया नंतर एक मVह�याने उपवास सुm केलेले जतीं9नाथ यांस उपवासाने �ेतकळा आ?याची 

वण#ने येत होती. एक तर सरकारने शु^ीवर आले पाVहजे gकंवा �ाणाने देह सोडून गेले पाVहजे, 

अशा अट>तट>ने _ां�तकारकांचा उपवास सुm झाला होता. वत#मानपhांत Hया वेळी येणार> वण#ने 

1चHतथरारक होती. का कोणास ठाऊक, परंतु जतीं9नाथांSया उपोषणाने मला घायाळ केले होते. 

शवेटच ेवीस Vदवस तर जतीं9नाथांची �कृती *णा*णाला घसरत अस?याच ेवHृत येऊ लागले. 

धडधडHया अतं:करणाने मी ते वाचीत होतो. जतीं9नाथांSया सुटकेSया बाबतीत सरकारने धरलेला 

�न�ठुरपणा यमासह> लाज8वणारा होता, असे मला वाटे. जतीं9नाथ हे काह> थो�या घटकांच े

सोबती असताना व पंजाब सरकार Hयांना सोडून भावाSया ता}यात दे[यास तयार असतानाह> 

Hयांजपासून जामीन घेत?यावाचनू Hयांस सोडू नये, अशी सरकारने अपमाना;पद अट घातल>. 

परंतु या अट>पुढे मान वाक8व[यास जतीं9ांचा भाऊ कबूल न�हता, दसुरे काह> जण जामीन 

भर[याSया तयार>ने पुढे आलेह>; परंतु ;वत: जतीं9नाथांचीच जा=मनावर सुटका कmन घे[याची 

तयार> न�हती. जणू काह> इहलोक|Sया बंVदवासातून कायमची सुटका कmन घे[याSया *णाचीच 

वाट ते पाहत होते ! 

 

माUया बालमनावर या घटनांचा 1चरकालचा प<रणाम झाला. देशासाठZ देह सोडणारे जतीं9 माझ े

कोणी जवळच ेआ�त आहेत, असे माUया मनाने ठामपणे घेतले. बास�ट Vदवस जतीं9नाथांनी 

देशासाठZ तीळ तीळ आहुती Vदल> आnण बास�टा�या Vदवशी लाहोरSया तु/ंगात भर दपुार> एक 

वाजता सूया#ला सा* ठेवून Hयांनी ;वदेहाची पूणा#हुती Vदल>. मातदेृशासाठZ nझजून nझजून Hयांनी 

आHमाप#ण केले.  

 

जतीं9ांचा आHमयC ह> एकच एक घटना Hया Vदवशी सवाtमुखी होती. वHृतपhांत मी Hया 

आHमयCाच ेवHृत वाचले आnण ... 

 

या �संगाने मी भांबावून गेलो. जतीं9ांनी देशासाठZ �ाण Vदला या घटनेने मला बेचनै केले. काय 



होते आहे, ते समजेनासे झाले. देहाच े�यापार सुm होत;े परंतु मनाच े�यवहार उधळले होते. 

परमद:ुखाSया खोल गतBत मी कुठे तर> पडलो आहे, असे ;पंदन मनात कुठे तर> चालू होते. परंतु 

कुठे जावे, काय करावे, कोणाला सांगावे, हे काह> सुचत न�हते. ब1धर झाले?या मनाने मी तसाच 

चालायला लागलो आnण चालता चालता रडायलाह> लागलो. मी के�हा रडायला लागलो हेह> मला 

समजले नाह>. गावातल> घरे ओलांडून मी पुढे चाललो होतो. ती �नम#नु�य घरे मला भयाण 

वाटल>. सायंकाळी नद> ओलांडून जाताना नेहमी घर�याकड ेपरतताना भेटणारे पAयांच ेथवे मला 

Hया Vदवशी आढळले नाह>त. रानात =भर=भरणारा वारा सु;तावला होता. झाडझुेडपे ;त}ध झाल> 

होती. सारे वातावरण कंुद बनले होते. माUया मनाच े��त�बबं मला जणू चराचरांत Vदसत होते. 

Hयामुळे तर मी अ1धकच �याकूळ झालो. Vदवस संपून गेला होता. 

 

मी व;तीवर पोहोचलो ते�हा कडुसे पडले होते. वाढHया अधंकारात झोप�यांतील =मण=मणते Vदवे 

वातावरणाला उजाळा दे[यास असमथ# होते. का�या रानातील Hया का�या अधंारात नेहमी तासन ्

तास तारकांशी खेळ खेळणारा मी Hया राhी तारकापंुजात जतीं9नाथ मला कुठे Vदसतात का, हे 

शू�य v�ट>ने पाहत होतो. पोटात भूक असूनह> अ�नावरची वासना उडाल> होती. तहान-भूक 

हरपले?या ि;थतीत मी एकच एक कर>त होतो ... एकसारखा रडत होतो. आई समजावीत होती; 

आnण मी रडत होतो. 

 

अशा ि;थतीत राh सरल>, पण माझ ेरडणे सरले नाह>. मातेच ेमऊ मन माUयामुळे मुरगळून गेले 

होते. कलकHHयाच ेकोणी तर> �नधन पावले, qहणून मी द:ुख मानावे, हे आईला समजत न�हते. 

माUया के8वलवा[या मन:ि;थतीचा �तSयावर वेगळाच प<रणाम झाला. 'मुलाला काय झाले आहे 

पाहा हो, याला कोणाला तर> दाखवा हो.' असे ती शजेा-यांना qहणत होती. मी सारे समजत होतो, 

पण माझ ेमन आईला कसे खलेु कmन दाखवावे, हे मला उलगडत न�हते. 

 

जतीं9ांSया देहातील रा�d>य ;वातंbयाच े�खर तेजोवलय माझ ेअतं:करण छेदनू गेले आहे, हे मी 

Hया माऊल>ला कसे समजावून सांगणार होतो ! 

 

एवढे माh खरे, क| Hया घटनेने माUया 1चHतवHृतींत बदल झाला. देशात घडणा-या घटनांच ेअथ# 

मला अ1धक जवळच ेवाटू लागले. मी Hयांच ेअथ# समजावून घे[याSया मन:ि;थतीपयtत पोहोचलो. 

कराडच ेआमच ेHया वेळचे नेते ]ी. बाबूराव गोखले, सदा=शवराव आळतेकर, Hयांच े1चरंजीव 

गणपतराव आळतेकर, माUया शाळेतील रा�d>य वHृतीच े=श*क या सवाtच े�यिcतमHHव माUया 

मनावर काह> एक वेगळा सं;कार घडवीत होते. त ेबोलत असत, ते मी मनाने Vटपत होतो. Hया 



v�ट>ने १९२७ ते १९४० हा बारा-पंधरा वषाtचा काळ =श*णाबरोबरच माझी राजक|य मनोभूमी 

तयार हो[याSया v�ट>ने महHHवाचा ठरला. या काळात चळवळ, तु/ंगवास, वैचा<रक खळबळ अशा 

gकती तर> घटना घड?या. मनाला हेलकावे देणारे, मनात 8वचारांच ेRवंRव �नमा#ण करणारे असे 

अनेक �संग या काळात उ�वले. अचकू �नण#य घेणे हे शcतीबाहेरच ेठरत होते. पण अशा �Hयेक 

वेळी मला =मhांची बहुमोल मदत =मळाल> आहे.  

 

१९३०Sया चळवळीत मी जे�हा सहभागी होतो, Hया वेळी चचBSया आमSया मैफल> रंगत असत. 

मी माUया बरोबरSया =मhांशी वाद घाल>त असे. =मhांSया बाबतीत मी मोठाच नशीबवान ठरलो 

आहे. आजसु^ा आहे. मला असे =मh लाभले, क| माUयासाठZ ते वैयिcतक महHHवाकां*ा 8वसरले, 

Hयांनी आपल> मते बाजूला ठेवल>, माUयासाठZ Hयांनी परमावधीचा Hयाग केला. gकंबहुना, माझ े

�यिcतमHHव हे माUया सव# =मhांSया आशीवा#दाचे आnण �यHनांच ेv:यmप आहे, असेच मी 

मानतो. मी =शकत होतो, ते�हापासून =मh माझ ेपाठZराखे आहेत. पैशाSया v�ट>ने माUयाजवळ 

तसे पैसे कधीच न�हते, परंतु मला ते कमी पडले, असे कधी घडले नाह>; आnण इतके असूनह> 

माझा स?ला ऐक[यात =मhांनी आजवर कधी कसूर केलेल> नाह>.  

 

१९३० साल> रा�d>य चळवळीत उतरलो, Hया वेळी माUया मनात काह>शी खळबळ �नमा#ण झाल> 

होती. एक RवंRव उभे राVहले होते. माUयासमोर दोन 8वचार�वाह उभे राVहले. Hया वेळी 

सHयशोधकांची चळवळह> फोफावल> होती आnण रा�d>य चळवळीचा फुलोराह> फुलला होता. 

दो�ह>ंच ेआकष#ण �नमा#ण �हावे अशी ि;थती होती. तथा8प ;वातंbय-चळवळीचा ;फु=लगं �खरतेने 

मनात होता; Hया8वषयी अतं:करणात ि;थरता होती; परंतु चळवळीच े;वmप कोणते, आप?या 

क?पनेला मूत# ;वmप कसे Rयावयाचे, यासंबंधी अ�नि:चतता होती. सHयशोधक चळवळीSया 

पाठZमागे असलेल> सामािजक �यायाची भू=मका यो�य वाटत होती; पण ;वातंbयवाद> राजक|य 

8वचार तेथे कसे कोणी बोलत नाह>, याची खतं असे - तर इकड े;वातbंय-चळवळीला सामािजक, 

आ1थ#क ;वmपाची अशी एक बाजू असावी, असे मला नेहमी वाटे. केवळ असहकार पुरा पडले का, 

असेह> मनात येई. आqह> कराडच ेकाँlेस काय#कतB यासंबंधी 8व8वध �कारे चचा# कर>त असू. 

 

१९३० ते ३४ असा तो काळ - आमSयासमोर Hयाच सुमारास समाजवाद> वा�मय येऊ लागले 

होते. समाजवादाचा 8वचार Hया वेळी नवा होता. काँlेस-समाजवाद> 8वचारसरणीचा 8वचार  

मांडणा-या काय#कHयाtबरोबरचा माझा संबंधह> घ�न�ठ होऊ लागला होता आnण Hयाच �माणात 

इतर पुढा-यांचा माUया मनावर>ल दाब कमी होत चालला होता.  



 

काँlेस-अतंग#त समाजवाद> 8वचारसरणी ;वीकारलेला एक फार मोठा गट Hया वेळी तयार होत 

असतानाच राजक|य �*�तजावर एम.्एन.्रॉय यांSया 8वचाराची शलाका झळकू लागल> होती. 

माझी या 8वचाराSया उमRया मंडळींशी घसट वाढल>. रॉय यांचा 8वचार Hया वेळी मला अ1धक 

;वीकाराह# वाटला. वैचा<रक ि;थHयंतराSया Hया काळात मी खपू ऐकले आnण वाचले. 

 

सातारा िज?�यात Hया वेळी डा�या 8वचारसरणीची मंडळीह> एकh येऊन काय# कर[याSया 

उRयोगाला लागल> होती. कै. 8व�णुपंत 1चतळे हे Hयांम)ये एक �मुख होते. ह> 8वचारसरणी 

समजून घे[यासाठZ मी 'माcस#'वाद> महHHवाच ेवा�मय वाचनू काढले; कै. 8व�णुपंतांचा या 

8वषयावरचा अ�यास सूAम होता. तासन ्तास आqह> एकh बसून चचा# कर>त असू. माcस#वादाच े

पया#य समजून घे[यास या चचBचा मला अ�तशय उपयोग झाला. कै. 1चतळे हे ते�हापासूनच ेमाझ े

एक =मh झाले. आमची ह> मैhी मनाची होती. बेचाळीसSया आंदोलनात कqयु�न;ट प* जर> 

चळवळीपासून अलग होता, तर> 8व�णुपंत 1चतळे आमSयाशी �यिcतश: सबंं1धत होते. 

 

तथा8प, या सव# 8वचारांतून माUया Vठकाणी अRया8प ि;थरता �नमा#ण झालेल> न�हती. 

समाजवाद>, रॉ�य;ट आnण म. गांधींवर>ल ]^ा अशा �hकोणात मी Hया वेळी उभा होतो; आnण 

Hयांतले कोणते तर> एक मला �नवडावयाच ेहोते.  

 

१९४० साल> यु^ाची ऐन धमु:च_| चालू असताना माUयावर पु�हा एकदा असाच �नवड कर[याचा 

�संग आला. यु^ाSया पा:व#भूमीवर काँlेस प* हळूहळू ;वातंbयाSया रोखाने आ_मक प8वhा 

टाक[याचा 8वचार कm लागला होता. रॉयवाद> मंडळींनीह> ��VटशांSया 8व/^ ल�यात उतरावे, असे 

मला वाटत होते. काह> तर> 8वधायक काय# कर[याची ह> वेळ आहे, असे आमSयांतील अनेकांच े

मत होते. परंतु रॉयवाद> मंडळींकडून ल�याSया 8वचारसरणीला पाVठंबा =मळाला नाह>. मी यावर 

खपू 8वचार केला. सां�दा�यकतेने एखाRया 8वचाराशी बांधनू घेणे हा माझा ;वभाव नाह>. ते मला 

पटत नाह>. Hया 8वचारातनू आnण कृतीतून दैनंVदन जीवनाला यो�य ते माग#दश#न लाभणार नसेल, 

तर मी अशा 8वचारापासून अलग होत गेलो आहे. वैचा<रक =स^ा�तांचा अचकूपणा मी तोच 

जाणतो, क| �यातून काया#चा �वाह �नमा#ण होऊ शकतो. तसे न होईल, तर Hया 8वचारातच काह> 

तर> चकू असल> पाVहजे, असे समज[यास हरकत नसावी. तशी चकू असेल, तर तो 8वचार 

तपास[याची माझी वHृती असते. रॉयवाद> 8वचारसरणी मी Hया संदभा#त तपासल>, Hया वेळी �ा�त 

प<रि;थतीशी जुळते घे[याची वHृती काँlेसSया )येयवादात मला अ1धकांशाने आढळल>. आजसु^ा 

नवा 8वचार ;वीकाmन, Hया Hया घटनेचा ;वतंh 8वचाराने �नण#य कर[याची काँlेसची वHृती आहे. 



माUया वHृतीशी ती तंतोतंत जुळती आहे. १९४० पासूनची ती वैचा<रक बैठक राजक|य �वासातील 

माझी कायमची सोबत झालेल> आहे. 

 

मला असे नेहमी वाटते, क| माणसाच ेजीवन फुलावयाच ेअसेल, तर Hयाला अशी काह> तर> 

सोबतीची सांगड पाVहजे. माझा तर> तो अनुभव आहे. माUया आयु�यात जर काह> घड?याच े

Vदसत असेल, तर ते माUया सोबHयांनी घड8वले, असे माझ े�ांजळ मत आहे. �Hयेक मनु�य 

;वत:च ेजीवन ;वत:च घड8वतो, असे मी तर> मानीत नाह>. �Hयेकाने काह> तHHवे जmर 

�याहाळलेल> असतात. पण तेवढाच HयाSया कतृ#Hवाचा भाग असतो. Hयातनू मनु�य जो घडतो, 

तो भोवतालच ेवातावरण, सामािजक प<रि;थती आnण काह> अशंी योगायोग याचाच तो प<रणाम 

असू शकतो. 

 

जीवनाची मी जी काह> वाटचाल केल>, Hयात योगायोगाचा काह> भाग जmर आहे. योगायोग याचा 

अथ#, तेथे कतृ#Hव �न��भ होत,े असा न�हे. मनु�य हा ;वयं�का=शत आहे, ह> अ)याHमाची भाषा 

खर> असल>, तर> �यवहारात मनु�याची शcती मया#Vदत आहे, हा अनुभव येतो. अv�टातील 

अनेकानेक शcती मानवी जीवन मागे-पुढे खेच ूशकतात, ह> व;तुि;थती �न8व#वाद मानावी लागते. 

माणसाची इSछाशcती असीम खर>, पण �तची पूत#ता सव#;वी मानवाधीन आहेच, असे न�हे. तसे 

जर नसत,े तर 'योगायोग' या श}दाचा ज�मच होऊ शकला नसता. मानवमाhाSया Vठकाणी 

8वचाराची शcती मोठZ असल>, तर> HयाSयाह> पल>कड े�नयती =श?लक उरतेच. एखाRया गो�ट>च े

Cान पूणाtशाने होऊ च शकत नाह>, ह> �नयतीची अबा1धत �यव;था आहे. �नयतीचा हा _म 

बदल[याची शcती अजून उपल}ध �हावयाची आहे. जगाSया अ)या#वर अधंार आnण अ)या#वर 

उजेड, हा �नयतीचा �नयम मानवी जीवनातह> आढळतो. संपूण# उजेड gकंवा संपूण# अधंार असे 

जीवन असूच शकत नाह>. माUया जीवनातील योगायोग असेच ऊन-पावसाच ेआहेत. मी आजह> 

जीवनाकड ेवळून पाहतो, Hया वेळी ऊन-पावसाचा खेळ मला मोठा रqय वाटतो.  

 

�याचा खलुासा करता येत नाह>, �या घटनांच ेसंदभ# सामा�यत: जुळ8वता येत नाह>त, असे 

योगायोगाच े*ण माUया संlह> gकती तर> दाखल झाले आहेत. Hयांम)ये मला असे आढळून येते, 

क| माUया पु/षाथा#च े]ेय पूणाtशाने ;वीकार[यास �Hयेक वेळी मी नाखशुीने =स^ झालो आहे. 

अगद> कॉलेज-=श*णापासून मी हे अनुभवतो आहे. कॉलेजम)ये जाऊन काय करायच ेआहे, असा 

माझा मूळचा 8वचार. कॉलेजम)ये गे?यानंतर =श*णाच ेपुढच ेसव# जमेल, न जमेल, अशी शंका 

वाटत असे. इSछा होती, पण माग# न�हता, अशी Hया वेळची ि;थती; परंतु एक Vदवस अचानक 

माझ ेएक =मh घर> आले. इतर चौकशीबरोबरच Hयांनी माUया कॉलेज-=श*णासंबंधीह> चौकशी 



केल>. 'कॉलेजला जाणार नाह>स का?' या �:नास मी 'जाणार आहे' असे उHतरह> Vदले; परंतु या 

उHतराने मला नंतर अडचणीत टाकले. कॉलेजला जा[यात माUयासमोर जी अडचण होती, ती 

मला सांगता येईना. जुजबी बोलणे होऊन माझ े=मh �नघून गेले. परंतु पु�हा जे परतले, ते मला 

को?हापूरला कॉलेजला ने[याSया तयार>नेच आले. मी HयांSयाबरोबर को?हापूरला मुकाटपणे गेलो. 

Hयांनी तेथे राहणे, जेवणे, फ|, पु;तके व इतर खच# या सवाtची तरतूद केल> आnण मगच ते 

परतले. कॉलेजच े=श*ण सुm हो[याचा तो *ण मी 8वसmच शकत नाह>. गावात =शmन 

मोठमो�या हवे?या पाVह?या, तर> जेथनू गावात =शरलो, ती गावाची वेस 8वसरायची नाह>, ह> 

कृतCता मला Hया *णाने =शक8वल> आहे. 

 

पाल#म�टर> से_ेटर>-पद माUयाकड ेआले, तेह> योगायोगाने ! 

 

पाट�-मीVटगंसाठZ मी मुंबईला आलो होतो आnण माधवा]मात राVहलो होतो. Hयापूवj दोन-तीन 

वेळा मी मुंबईला आलो असेन. परंतु या खेपेला मुंबईत थोड ेVदवस राहून नातेवाइकांना, =मhांना 

भेटावयाचे, 'िजवाची मंुबई' करावयाची, असे मनाने घेतले आnण मी राVहलो. मंुबईला मोटार>तून 

Vहडंणारेह> माझ ेकाह> जवळच े=मh होते. एक Vदवस सकाळीच दहाSया सुमारास माझ ेदोन =मh 

माधवा]मात आले आnण मोटार>तून gफरावयास जावयाचे, qहणून मला Hयांनी बाहेर काढले. Hया 

वेळSया काळात मुंबईत आnण अशा �कारे मोटार>तून मनमुराद फेरफटका करणे हे माUयासार�या 

dॅम-बसSया �वाशाला काह> वेगळेच आकष#ण होते. ब-याच लांबची धाव झाल>, परंतु मुंबईतच 

gफरत अस?याने आपण कुठे चाललो आहोत, असे मला 8वचारावेसे वाटले नाह>. मोटार 

उपनगराSया Vदशनेे धावू लागल>, ते�हा मी सहज 8वचारले, 

'हा कोणता भाग?' 

Hयांनी सां1गतले, 

'खार !' 

 

- आnण आqह> Hयानंतर काह> बोलत आहोत, तोच मोटार एका टुमदार बंग?याSया आवारात 

=शरल>. आपण कुठे आहोत, हे मी 8वचार[यापूवjच तेथील चपरा:याने मोटार>च ेदार उघडले.  

 

मी जो खरा ग�धळून गेलो, तो Hया पुढSया घटनेन े! 

 

=मh-मंडळींबरोबर मी तेथील Vदवाणखा�यात =शरत असतानच 'याऽऽ' असे qहणत नामदार 

बाळासाहेब खेर आमSयासमोर येऊन उभे ! मला आ:चया#चा धcका बसला. बाळासाहेबांना मी 



Hयापूवj सभेतून चार-दोन वेळा पाVहले होते. परंतु अचानक र>तीने आपण येथे यावे आnण 

बाळासाहेबांनी मोकळेपणाने ;वागत करावे, या घटनेचा अथ# मला समजेना. 

 

'हे यशवंतराव च�हाण.' माUया =मhांनी माझी ओळख सां1गतल>. बाळासाहेबांनी ती आनंदाने 

;वीकार?याच ेमाUया )यानात आले. 

 

'पाल#म�टर> से_ेटर> qहणून यांना घे[याच ेमी ठर8वले आहे !' बाळासाहेबांनी =मhाकड ेपाहून 

माUयाबfल सां1गतले आnण 'काय, ठZक आहे ना?' qहणून माझा अ=भ�ाय 8वचारला.  

 

'ठZक... पण घर> जाऊन नंतर कळवतो !' असे काह>से ग�धळले?या मन:ि;थतीत मी qहट?याच े

मला आठवते.  

 

३१ माच#, १९४६Sया अकरा वाजता झालेल> ती बैठक माUया ल*ात राVहल> आहे. माझ ेते 

Vहत1चतंक =मh बाळासाहेबांच े�नकटच े;नेह> होते. 

 

बाळासाहेबांच ेआ:चय# बरोबर घेऊन मी मंुबईचा मुcकाम आटोपला आnण कराडला आलो. घरात 

बंधूचंा आnण =मhांचा स?ला घेतला. कोणाचा 8वरोध न�हताच. तर>पण दहा-बारा Vदवस मला 

काह>च �नि:चत ठर8वता न आ?याने मी काह>च कळ8वले नाह>. दहा-बारा Vदवस वाट पाहून, 

'कधी दाखल होणार?' अशी मंुबईची तार आल>. मग माh =मhांनी व घरSयाह> लोकांनी आlह 

धर?याने मला मुंबईस जावे लागले. 

 

१४ ए8�लला मी मुंबईला आलो. जु�या स1चवालयात Hया वेळी बाळासाहेबांची कचरे> होती. 

स1चवालयाची माझी ती पVहल> ओळख. कुठे जायच,े कोणाला 8वचारायचे, याची माVहती नाह>. 

बुजले?या मन:ि;थतीने, ]ी. खेरांSया काया#लयाची चौकशी कर>त कर>त शवेट> HयांSया दाराशी 

पोहोचलो. HयांSया (कालांतराने माUया) काया#लयातील नी�त�नयमांच ेरखवालदार 8व�ल व महमद 

चपराशी Hया दारापाशी Hया वेळी उभे होते. मो�या अदबीने मी Hयांना, ]ी. खेरसाहेबांना 

भेट[याची परवानगी मा1गतल>. परंतु ]ी. खेर यांSयाकड ेकोणी तर> मंडळी आल> असून ते 

कामात अस?याच ेसमजले. qहणून मी तेथेच घुटमळत राVहलो. थो�या वेळानंतर Hयांतलाच एक 

चपराशी पुढे आला आnण 'तुqहांला मोरारजींना भेटायच ेआहे का? ते एकटेच आहेत', असे सांगू 

लागला.  



 

]ी. मोरारजींना मी Hयापूवj कधीच भेटलो न�हतो. Hयामुळे थोडा 8वचार केला. ]ी. खेरसाहेब 

कामातून मोकळे होईपयtत मोरारजींना भेटावे, असे एकदा वाटले; परंतु माझ ेHयांSयाकड ेकाह>च 

काम न�हते. ते�हा उगीच कशाला भेटा, qहणून मी थोडा अडखळलो. तथा8प, ठZक आहे, खेर 

नाह>त, तोपयtत मोरारजी, असा 8वचार कmन मी ]ी. मोरारजींSया काया#लयात �वेश केला. १४ 

ए8�ल १९४६ हा तो Vदवस. मी माझी ओळख Hयांना सां1गतल> माh, 'तुqह> अजून दाखल नाह> 

झाला?' असे एकाएक| ]ी. मोरारजी मला qहणाले. HयाSयाह> पुढच ेआ:चय# असे, क| 'होम-

oडपाट#म�टम)ये तुqह> काम कराल?' असे Hयांनी 8वचारले; आnण *णाचाह> 8वलंब न लावता मी 

एकाएक| 'हो' qहणून गेलो. या सव#च घटना आ:चय#कारक घड?या. मला अजूनह> असे वाटते, क| 

मी ]ी. खेर यांना �थम भेटलो असतो, तर कदा1चत यापे*ा काह> वेगळे घडले असते. जेव�या 

आकि;मकपणे माझी पाल#म�टर> से_ेटर> qहणून �नयुcती झाल>, तेवढ>च ह> गहृखाHयाची 

�नयुcतीह> ठरल>. 

 

या सवाtपे*ा एकोणीसश ेसHतेचाळीस-अ�ेचाळीसमधील एका �संगाने अजून माझ ेअतं:करण 

हेलावते. माझ ेिजवलग =मh के. डी. पाट>ल यांची हHया झा?यानंतरचा तो �संग. मी Hया वेळी 

गहृखाHयाचा उपमंhी होतो. ]ी. के. डी. पाट>ल यांSयावर आमदार च9ंोजी पाटलांSया खनुाचा आळ 

येऊन सगळीकड ेकाहूर उठले होते. काह> मतलबी मंडळींनी या �करणात मलाह> बदनाम 

कर[याचा �यHन केला. हे �करण Hया वेळी एवढे 8वषार> बनले, क| Hयातून के. डी. पाटलांचा 

बळी तर पडलाच, परंतु माUयाह> िजवाला धोका कर[याची तयार> काह> लोकांनी केल>. अतंग#त 

मतभेद अ�तशय वाढले होते आnण मी के�हा सापडतो, याची ते वाट पाहत होते. मी Hया वेळी 

मुंबईत असे. िजवाला धोका होईल या भीतीने न�हे; परंतु कामाSया गद�मळेु मला बरेच Vदवस 

बाहेर पडता आले न�हते. माझ ेथोरले बंध ूHया वेळी कराडला आजार> होते. कराड 

;टेशनजवळSया क?याणी �बि?डगंम)ये Hयांना ठेवले होते. Hयांची �कृती बर>च अHयव;थ होती. 

Hयामुळे �नदान उभाउभी Hयांना एक राh तर> जाऊ न भेटून यावे, असा 8वचार कmन मोटार>ने 

मी कराडला गेलो. दपुार> तीनSया सुमारास मी क?याणी �बि?डगंम)ये पाहोचलो. बंधूSंया जवळ 

बसून तास - दोन तास मनमोकळे बोललो आnण सहज =सगारेट ओढावी, qहणून खोल>Sया 

मागSया बाजूला गSचीत जाऊन खचुjवर बसलो. क?याणी �बि?डगंSया गSचीपासून, कराड 

;टेशनचा भाग अगद> नजरेSया टापूतील आहे. माझी थोरल> बह>ण Hया वेळी तेथेच होती. 

�तSयाशी बोलत बोलत, ;टेशनSया आवाराकड ेपाहत मी =सगारेट ओढ>त होतो. कस?या तर> 

8वचारतं9>त मी होतो आnण �ततcयात ;टेशनबाहेरचा =स�नल पडताना मी पाVहला. का, कोणास 

ठाऊक, परंतु माUया अतं:करणाला एकदम धcका बसला. कोणी तर> मला बोलावीत आहे, असे 

मला सारखे वाटू लागले आnण Hया तं9>तून मी एकदम जागा झालो. क?याणी �बि?डगंम)येच 



न�हे, तर कराडातह> यापुढे एक *णह> थांबायच ेनाह>, या 8वचाराने मनाचा ताबा घेतला आnण 

मी �तथनू तडक �नघालो. भावाला तशा ि;थतीत टाकून जाणे यो�य न�हते. अतं:करणाSया तारा 

तुटा�यात, असा तो �संग होता. मी एकाएक| असा टाकून �नघा?यामुळे बह>णह> रागावल> होती, 

परंतु Hया कशाचाह> प<रणाम माUयावर होत न�हता. मी जो �नघालो, तो ;टेशनात उ�या 

असले?या गाडीत बसलो आnण पु[यास �नघून आलो.  

 

खरा �संग यापुढचाच आहे. मी कराडात आलो आहे, अशी चाहूल माUया शोधात असले?या 

मंडळींना लागल> असल> पाVहजे. कारण Hया राhी म)या�ह उलट?यावर दोनSया सुमारास सहा 

जवान ठासले?या बंदकुा, भाले, कु{हाडी घेऊन क?याणी �बि?डगंवर चाल कmन आले. दारावर 

धcके माmन दार फोड[याचा �यHन झाला. मी तेथे Hया राhी योिज?या�माणे असतो, तर �संग 

बाका नcक|च होता. हां हां qहणता ती बातमी गावात पसरल>. पो=लसांपयtत पोहोचल> आnण 

सव#h धावाधाव झाल>. मारेकर> घरात घुसून पळून गेले होते. Hयामुळे मला Hयांनी पळवून नेले 

असावे, हा सवाtचा समज झाला व Hयामुळे सव#h एकच आकांत माजला. राhीतून सव#h तारा 

झा?या. शोधाशोध सुm झाल>. मी Hया वेळी पु[याSया इ�;पेcशन बंग?यात झोपलो होतो. 

पु[याSया पो=लसांना मी पु[याला अस?याच ेमाह>त झाले होते. Hयामुळे शवेट> Hयांनी उलट संदेश 

पाठवून माझी खशुाल> कळ8वल> आnण सकाळी मला राhीचा भीषण �संग सां1गतला. 

Hया �संगाची मला जे�हा जे�हा आठवण येत,े ते�हा मला बोलावणारा तो रे?वेचा =स�नल Vदसू 

लागतो. Hया =स�नलSया बोलाव[याचा अथ# समजून घे[याचा मी खपू �यHन केला आहे. परंतु या 

सव# गो�ट>ंचा अ�यो�यसंबंध जुळवून देणारा मला अजून कोणी भेटला नाह>. एवढे माh खरे, क| 

तो खणेुचा हात �नयतीचा होता, असे मला नेहमी वाटते. 

 

आशा-�नराशचे े*ण 

तशी माझी �वHृती व �कृती आशावाद> आहे. ;वभावाने मी संकटकाळी दबून जाणारा नाह>. 

कठZण काळ येतो, ते�हा सहन कर>त वाट पाहावी लागत;े आnण ते कर[यासाठZ एक �कारचा 

आHम8व:वास व Hयावर आधारलेला आशावाद> vि�टकोन असावा लागतो. पण याचा अथ# असा 

नाह>, क| दैनंVदन जीवनात आशा-�नराशचेा पाठ=शवणीचा खेळ मी अनुभवलेला नाह>. मला वाटते, 

हा �Hयेक �यcतीSया जीवनात येणारा �नHय अनुभव आहे. �ासं1गक कारणासाठZ का होईना, पण 

दैनंVदन जीवनात कधी आशावाद>, तर कधी �नराश �हावे लागत;े परंतु ते gकं1चHकाळ Vटकणारे 

�संग असतात. परंतु आज जे�हा मी पाठZमागे वळून पाहतो, ते�हा आशावादाने 8वशषे g_याशील 



झालो आnण �नराशनेे काह> काळ का होईना, पण मनात चांगलेच घर केले, ते *ण नजरेपुढे 

येतात. Hयांत?या काह> *णांची ह> न�द आहे. 

 

माUया 8वRया1थ#दशतेील एका कौटंु�बक �संगाची आठवण मला �नHय येते. Hया वेळी मी मनाने 

एकदम थकून गेलो, असे मला वाटले होते. माझी आई आपला ग<रबीचा संसार चालवून आमच े

=श*ण कर>त होती. आपण काह> 8वशषे कतृ#Hव कmन आईला मदत केल> पाVहजे, असे माझ ेबंध ू

गणपतराव यांSया मनात वारंवार येत होत.े माझ ेते बंध ूअHयंत बु8^मान व उHकृ�ट खेळाडू होते. 

माणसांची पारख कर[यात �न�णात असा Hयांचा लौgकक नंतर माUया भागात झाला.  

 

एकदा इंlजी पाचवी-सहावीत असताना एका ब{यापैक| सुखी घरातील एका ;ने�याबरोबर Hयांनी 

एक धाडसी �योग कर[याच ेठर8वले. ते�हाSया इंदौर सं;थानात शतेी भरपूर होती, शतेी करणारे 

कमी होते. शतेी कर[यास उHसुक व साधने जवळ असणा{यांना भरपूर शतेी दे[यात येत असे. 

गणपतराव व HयांSया ;ने�याSया कानांवर ह> गो�ट आल>, ते�हा Hयांनी इंदौर सं;थानात 

जा[याचा 8वचार सुm केला. Hयांच ेवय ते�हा सोळा-सतरा वषाtच ेहोते. माझ ेबारा-तेरा वषाtच े

असेल. माUया कुटंुबातील सवाtना Hयांनी ह> गो�ट सां1गतल>. माUया आईला ह> गो�ट आवडल> 

नाह>. पण मला माh HयांSया धाडसी �नण#याच ेकौतुक वाटले. Hया दोघांनी इंदौरकड ेजा[याची 

तयार> केल>. ;ने�याने आप?याबरोबर काह> साधने व थोड-ेफार पैसे घेतले. गणपतरावांबरोबर 

आqह> काह>च देऊ शकलो न�हतो. लागणारे भांडवल gकंवा इतर साधने आमSया कुटंुबापाशी 

न�हती. काम कर[याची हौस आnण धाडसी ;वभाव याचचे भांडवल घेऊ न माझ ेबंध ूगेले.  

 

ते गे?यानंतर मVह�याने Hयांच ेपh आले. इंदौर सरकारने Hयांना HयांSया रा�यातील गरोठ या 

गावी द>डश ेएकर शतेी कस[यासाठZ Vदल> होती. ह> बातमी वाचनू आqहा सवाtना आनंद झाला. 

आपण आता जमीनदार झालो, अशी खळुी क?पना माUया मनात येऊन गेल>. पुढे चार-सहा 

मVह�यांनंतर गणपतरावांबरोबर गेलेले Hयांच े;नेह>, शतेीसाठZ लागणार> अ1धक साधने घेऊन 

येतो, असे गणपतरावांना सांगून गावी परत आले. परंतु परत आ?यानतंर गरोठला पु�हा जा[याचा 

Hयांचा 8वचार काह> Vदसेना. Hयांची नाती ब�या खानदानी मंडळींत अस?यामुळे Hयांनी परत 

जा[याचा 8वचार सोडून Vदला व ल�करात नोकर> धरल>.  

 

माUया आईचा जीव वा{यावर उडाला. या माणसाबरोबर माझ ेमूल गेले आnण हा आपल> साधने 

परत घेऊन आला, आता Hयाच े�तथे काय होईल? या 8वचाराने �तला काह> सुचनेासे झाले. 

Hयानंतर एक-दोन मVह�यांत गणपतरावांची पh ेयेऊ लागल>. 'बाबूराव अजून परत का येत 

नाह>त? मी येथे एकटाच आहे. माझी �कृती बर> नाह>. माUयाजवळ साधनेह> नाह>त' असा 



मजकूर Hयांत असे. Hयांची पh ेपाहून आqहा सव# भावंडांना खपू द:ुख होई. मी Hया वयात एक 

पh माUया बंधूSंया पHHयावर =लVहले व Hयात Hयांना परत यावयास सां1गतले. Hयांच ेउHतर आले 

क| 8पके त�डावर आल> आहेत. ती सोडून कसा येऊ ? पण 8पके काढ[यासाठZ लागणारे पैसेह> 

जवळ नाह>त, असेह> उHतर आले. ते पh पाVह?यानंतर, का, कोण जाणे, माUया भावाला एकटे 

सोडून परत आले?या Hया सधन ;ने�याबfल एक �कारची अढ> माUया मनाम)ये �नमा#ण झाल>. 

मनावर एकदम �नराशचे ेसावट आले. दरूदेशी असलेला आपला भाऊ अडचणीत आहे आnण आपण 

Hयाक<रता काह> कm शकत नाह>, यातून �नमा#ण झालेल> असहायता ह> 8वल*ण होती. gकHयेक 

आठवड ेमी Hया मन:ि;थतीत होतो. आयु�यभर मी अनेक संकटांमधनू �वास केलेला आहे. 

Hयामुळे पु�कळ वेळा मन �नराशनेे आकसून गे?याच ेमला आठवते. पण या वेळी मी जेवढा 

�नराश झालो होतो, तेवढा के�हाह> झालो नाह>. 

 

काह> आठवडयांनंतर एका Vदवशी सकाळी पाहतो, तो माझा भाऊ घर> परत आलेला Vदसला. 

अगंावर खाक| कपडे, अधj पँट घातले?या व थकून गेले?या माUया भावाची मूतj पाहून मी 

HयाSया गळी पडलो. बराच काळ दबले?या �नराशेने अ]ूSंया Rवारे वाट काढल>. माझा भाऊ  

माझी समजूत कर>त होता, 'अरे, असे दबून कसे चालेल? मला यातूनह> काह> =शकायला 

=मळाले.' 

 

Hयानंतरचा मला आठवणारा व मी बराच जाणता झा?यानंतरSया काळातला माझा अनुभव : 

 

१९३९Sया दसु{या महायु^ाबरोबरच Vहदं;ुथानSया राजक|य प<रि;थतीत उलाढाल> सुm झा?या. Hया 

वेळी पु[यात कायRयाSया अ�यासासाठZ राहत होतो. काह>शा जहालवाद> राजक|य 8वचारसरणीतून 

माझी राजक|य वाढ झाल> होती. मी �या 8व=श�ट गटाबरोबर काँlेसम)ये काम कर>त होतो, 

HयांSयाजवळ व काँlेसजवळह> अशा ऐन मोcयाSया वेळी ;वातंbयसंlाम तीk कर[याचा कसलाच 

काय#_म न�हता. एक �कारची Vदशाह>नता तीkपणे जाणवू लागल>. यातूनच माUया �नराशSेया 

कालखडंाला सु/वात झाल>. Hया काळात मी अनेकांशी चचा# के?या, बरोबर>Sया ;ने�यांशी राhीSया 

राhी जागून वाद केले. डcेकन िजमखा�यावर 'गु�लक' रे;टॉरंटम)ये पीला हHती =सगारेटचा धरू 

सोडीत व तो पाहत मी तासन ्तास एकाक| बसून काढले. लॉ कॉलेजम)ये हजेर> दे[यापल>कड े

अ�यासात माझ ेल* न�हते. देश नेतHृवह>न झाला आहे क| काय, असे वाटू लागले. मनाचा 

क�डमारा झाला होता. एक�याने काह> करावे, अशी शcयता बु^ीला पटत न�हती. Hया वेळची ती 

�नराशा माUया मनात घर कmन gकHयेक मVहने राVहल> होती. Hया वेळी माझ ेअ�यासाच ेवष# 

फुकट गेले. दसुरेह> काह> घडले नाह>. �नराशSेया पोट> कृ�तशू�यता �नमा#ण होते असे qहणतात, 

ते माUया बाबतीत या वळेी खरे ठरले. 



 

यानंतर वैयिcतक सHयाlह आnण 'भारत छोडो' चळवळीचा काळ आला. आयु�यातील महHHवाSया 

संधीचा हा काळ आहे, या भावनेने भारावून जाऊन मी कामात उडी घेतल>. आशा-�नराशावादाचा 

माUया आयु�यातील हा कालखडं मी फार महHHवाचा मानतो. �नराशSेया काळात मनु�य पु�कळ 

वेळा अतंमु#ख होतो. आप?या उnणवा तपासतो. Hया अथा#ने �नराशचे े*ण हे जीवनाला शcती 

देणारे *ण असतात, असे मला वाटते. यातूनच कतृ#Hवाची संधी �ा�त होत असते. 

 

'भारत छोडो' चळवळीSया काळातील १९४३चा एक Vदवस मला आठवतो. Hया Vदवशी मी 8वल*ण 

�नराश झालो. भू=मगत अव;थेत काम कर>त असताना Hया Vदवशी माझा मुcकाम पु[यात होता. 

महाHमा गांधींच ेआगाखान पॅलेसम)ये उपोषण चालू होते आnण Vदवस�Vदवस Hयांची �कृती 

खालावत चाललेल> होती. अशा काळातील तो Vदवस होता. भू=मगत अव;थेत मी माUया एका 

=मhाSया घर> राहत होतो. Hया सं)याकाळी Hया माUया =मhाने येऊन बातमी सां1गतल>, क| 

महाHमाजींची �कृती फार खालावल> असून, आता ते फcत काह> तासांचचे सोबती आहेत. ह> 

बातमी ऐक?यापासून ती सबंध राh मी एक �कारSया, पूवj कधीह> न अनुभवले?या �नराशनेे 

खचनू काढल>. म. गांधीं=शवाय ;वातंbयसंlामाSया यशि;वतेची शcयता वाटत न�हती.  

 

गांधीजीं=शवाय Vहदं;ुथान कसा असेल, तेच मनाला उमजत न�हते. हे एवढे सारे द:ुख होते, परंतु 

डो�यांत पाणी येत न�हत.े सारे अ] ूआटले होते. सगळे �यथ# आहे, असे वाटत होते. ती सव# राh 

मी तशीच जागून काढल>. 

 

पहाट होताच =मhाला वत#मानपh ेआणायला सां1गतल>. वत#मानपhांत गांधींची �कृती अ;व;थ 

आहे, परंतु धोका नाह>; आnण सरकार Hयांची सुटका करणार आहे, अशी बातमी आल> होती. ते 

वाचनू काह>से बरे वाटले. माUयासारखे असे सह�ावधी लोक Hया Vदवशी अशीच 1चतंा कर>त 

असतील, अशी जाणीव मला झाल>. ह> �नराशचेी राh मी कधीह> 8वसm शकणार नाह>.  

 

महारा�d रा�याSया �न=म#तीची �यवहाय# शcयता आहे, या 8वचाराचा धागा माUया हाती १९५७ 

Sया अखेर> अखेर>स आला. ते�हापासून तीन-चार वषाtचा काल हा एक न�या आशावादाने भmन 

गेलेला काल आहे. १९५९ साल> महारा�d रा�य�न=म#ती शcयतेपासून �नण#या�त पोहोचल> होती. 

कृ8ष-औRयो1गक 8वकासावर आधारलेल> नवी अथ#रचना, महारा�dातील द=लत व पुढारले?या 

समाजांतील मान=सक दरुावा दरू कmन, सामािजक एकतेची नवी वाटचाल व शतकानुशतके 

एकमेकांपासून वेगळे असले?या 8वभागांना एकाHमतेचा अनुभव हे माझ ेकाय#_म जीव ओतून पुरे 

कर[याची ह> सुवण#संधी आहे, या v�ट>ने मी या न�या रा�याकड ेपाहत होतो. ५९-६० साल> या 



न�या रा�यासंबंधी मी केलेल> भाषणे परवा 'स�या9>च ेवारे' या माUया पु;तकाम)ये मी चाळून 

पाहत होतो. Hया भाषणांम)ये माझा Hया काळचा आशावाद ओत�ोत भरलेला Vदसून येतो. पण 

Hया Vदशनेे आज �गती gकती केल>, हे जे�हा पाहावयाचा �यHन करतो, ते�हा माUया मनाला 

�नराशा वाटते. 8वशषेत:, परवा मराठवा�यात झालेल> उl �नदश#ने व दंगल> पाVह?या qहणजे 

आमSया आशावादाचा, ताHपुरता का होईना, पण पराभव झाला आहे, असे मला वाटते. या 

जातीयतेSया अधंाराम)ये कोणालाह> वर येता येणे शcय नाह>. का, कोण जाणे, �न�वळ या 

कामासाठZ आयु�य वाहून घे[याची ज/र> आहे, असा तीk 8वचार माUया मनात येऊ न गेला. हे 

काय# संपवायच ेqहटले, तर सवाtनी पराका�ठा केल> पाVहजे; नाह> तर आमSया या समाजात 

�नराशSेया अधंारा=शवाय दसुरे काह>च उरत नाह>. 

 

माUया संपूण# राजक|य आयु�यात गे?या अनेक वषाtSया काळात एका गो�ट>संबंधात वारंवार 

�नराशचेा अनुभव �यावा लागला आहे. मला वाटते, माझा हा राजकारणातील अनुभव इतरांनासु^ा 

आला असेल. राजकारणाम)ये यश;वी होणे हे एक क�टसा)य काम आहे. संघटनेतील 

काय#कHयाtम)ये ;नेहाच ेजाळे 8वणावे लागते, माणसे सांभाळावी, वाढवावी लागतात व HयासाठZ 

असं�यांSया मनांची जपणूक वष¡नुवषB करावी लागते. पण Hयांतले काह> थोड,े पण मोठे लोक 

HयांSया महHHवाकां*ेला gकं1चतसा ओरखडा जाताच वैरभावाची फणा उभारतात. अशा ;वभावाच े

काह> नमुने पाVह?यानंतर मी �नराश होतो. मला राग येत नाह>, पण �नराशचेा माh तीk अनुभव 

होतो. मला वाटत,े कदा1चत हा जीवनाSया खेळातील एक आव:यक भाग असेल.  

 

राजकारणात �नदान सरळ रेषेत काह>च चालत नाह>. कदा1चत इतर *ेhांतह> चालत नसावे. सरळ 

रेषेची ह> संक?पना फcत भू=मतीतच पाहायची. वा;तव जीवनात Vदसतात, Hया अनेक समांतर 

रेषा gकंवा एकमेकांना छेदनू �hकोण, चौकोन करणा{या रेषा. हेह> खरे आहे, क| आकष#क वळसे 

घेत मनोरम 1चhरेखा उ�या करणा{या रेषाह> असतात. Hयांना 8वसmन चालणार नाह>. जीवनाची 

ह> वा;त8वकता गहृ>त धmनच चालावे लागेल व ती हसतमुखाने ;वीकार?यानेच मनु�य 

�नराशSेया क*ेबाहेर पडू शकेल. 

 

अगद> अल>कड ेमी अनुभवलेला आनंदाचा व आशेचा *ण असाच अनपे�*तपणे आला. १९७७ Sया 

जानेवार>म)ये पररा�dमंhी qहणून मी /मा�नयाला भेट>साठZ गेलो होतो. Vहवा�यातील 

बफा#SछाVदत युरोपच ेमाझ ेहे पVहले दश#न. Hया वषj बफ# ह> काह>से जा;तच पडले होते. 

/मा�नयाSया भेट>चा माझा हा शवेटचा Vदवस होता. आद?याच Vदवशी '�शा�ह' या बुखारे;टपासून 

शंभर एक मैलांवर असले?या शहर> जाऊन आलो होतो. येताना वाटेत Vहवाळी शु� स�दया#ने 

नटले?या कापB1थएनSया रांगा डोळे भmन पाVह?या होHया. या पव#तराजीSया कुशीत वसले?या 



एका सुंदर ;थळी, रा�dपतींSया 8व]ामधामी जाऊन, अ)य* चाऊ श;ेक| यांSयाशी पुरेपूर दोन 

तास महHHवाSया चचा#ह> झा?या होHया. या शवेटSया Vदवशी 8वदेश-मंbयांची �नरोपाची गाठभेट व 

आमSयातफB  Rयावयाचा रा�hभोज एवढेच काम =श?लक उरले होते. गेले चार Vदवस ओळीने 

युरो8पयन खाना खाऊन कंटाळलो होतो. Hया Vदवशी दपुार> राजदतू ]ी. कौल यांSया घर> 

Vहदं;ुथानी 'डाळभात' खा[याचा आमचा बेत होता. आमच ेजेवण चालू असतानाच, अडीच 

वाज[याSया सुमारास टे=लफोनची घंट> वाजल>. टे=लफोन �यावा, qहणून ]ी. कौल उठून गेले. 

मीह> माझ ेजेवण संप8वले व �नवांत हात धतू होतो. तेव�यात राजदतू घाईघाईने माUयाकड ेआले 

व qहणाले, 'तो बेलlेडचा फोन आहे. तेथील कॉ�सल मला काह> सांगत नाह>. तुमSयाशी �Hय* 

बोलावयाच,े qहणतो. तुमSयासाठZ काह> मेसेज आहे.'  

 

मी टे=लफोन घेतला, ते�हा Hया कॉ�सलने आपले नाव सां1गतले व �धानमंbयांचा १७ तारखेचा 

संदेश Vहदं>त वाचनू दाख8वला. संदेश होता, क| Hया सं)याकाळी �धानमंhी लोकसभेSया साव#�hक 

�नवडणुक|ची घोषणा करणार आहेत. मला काह>शी क?पना होती; परंतु खाhी न�हती. पण आता 

संदेश ऐकून मनावरच ेओझ ेएकदम हलके झाले. आणखी दोन देशांचा दौरा कmन मला परत 

जायच ेहोते. परंतु आता परत जा[यात औ1चHय होते. साव#�hक �नवडणुकांना आqह> कायमच े

मुकलो क| काय, अशी धा;ती गेले gकHयेक मVहने वाटत होती, ती नाह>शी झाल>. मी माUया 

पHनीला Hया Vदवशी तेथनूच पh =लVहले. Hयात qहटले आहे, क| '...बहुतेक सव# राजबंद> सुटतील 

व �नवडणुक|च ेवातावरण �;था8पत होईल. 1धस ्इज अ गेन. हवा मोकळी होईल. आज मी 

आनंदात आहे.' 

 

... आnण तो Vदवस खराच आनंदाचा होता. बुखारे;ट शहराच ेआकाश ढगाळलेले होते. हवा व 

वातावरण तीkतम थडंीमुळे उदास होते. पण तो संदेश ऐक?यानंतर Vदवसभर माUया मनात 

सकाळSया कोव�या उ�हाचा उ?हास होता - एका न�या, आशावाद> v�ट>ने देशाSया भ8वत�याकड े

पाह[याची संधी पु�हा �ा�त झाल>. 

 

सोनVहरा 

सागरोबाच े=शवार हे देव-देवे�9ाला पडलेले एक ;व�न आहे, असे मला नेहमी वाटते. ;वत:ला 

एखादे घरकुल असावे, qहणून जणू शोधाशोध कर>त आलेल> देवमंडळी या =शवारात पोचताच 

कायमचीच ि;थरावल> असावीत. आnण या =शवाराच ेमग Hयांनी 'देवरा�d' बनवून टाकले.  



 

तसे पाVहले तर पुरा भारत हे एक देवरा�dच आहे, असे वाटते. Hयाची घडण तेहतीस कोट> 

देवांSया हातांनी झाल> असल> पाVहजे. खरोखरच हा एक अलौgकक देश ! �नसग#-चमHकाराSया 

अनेक गुहा आnण लAमीSया अनेक खाणी असलेल> ह> भूमी. =स^ांचा आnण =स^ांतांचा प<रमल 

येथील द-याखो-यांत अखडं दरवळत राVहलेला आहे. स�जनांचा िज�हाळा आnण सर;वतीच ेस�दय# 

या भूमीला जसे लाभले आहे, तसे �तSया सRगुणाला चांगुलपणाच ेतेज आहे. भ�यHव आnण 

Vद�यHव यांनी इथे प<रसीमा गाठल> आहे.  

 

सागरोबाच े=शवार हे जणू काह> �तच ेएक �तीकच असावे. अनेकदा हे =शवार मी धुडंाळले आहे, 

पायदळ केले आहे. ऊन-पावसाSया आंघोळी येथे मी हरघडी के?या आहेत.  

 

सातारा िज?�याSया टोकावर>ल ड�गराSया कुशीत वसलेले देवरा�d हे एक लहानसे गाव. गावाचा 

आसमंत ऐ�तहा=सक अवशषेांनी भरलेला. इथे लेणी आहेत. देवळे आहेत. गावाSया नैऋHयेस 

महादेवाची पुरातन मंVदरे उभी आहेत. सवाtत जुने देऊळ समु9े:वराच े- महादेवाच.े गाव Hयाला 

'सागरोबा' qहणते. गावाच ेहे दैवत. ड�गरह> सागरोबाचा. आसपासSया टेक�यांत ऋषींSया गुहा 

आहेत. समु9े:वराSया शजेार>च HयाSया नावाच ेकंुड आहे - टाके qहणतात Hयाला ! या टाcयातील 

पाणी गुणकार> अस?याबfलची शकेडो वषाtची ]^ा ! असे qहणतात, क| देवरा�d हे एका राजाच े

Vठकाण होते. सातवाहनाSया रा�यानंतर महारा�dात जी अनेक लहानमोठZ रा�ये आnण राजे 

उदयाला आले, Hयांतील देवरा�d हे एक रा�य होय. या गावSया आसपासSया गुहा Vहगंणदेव 

राजाने बांध?या, अशी सांगी आहे. या रा�याSया नावाची �नशाणी घेतलेले Vहगंणगड हे खे�याSया 

;वmपात �तथे आहे.  

 

या रा�याची राजधानी, qहणे, क�oड[यपूर - qहणजे आजच ेकंुडल. देवरा�dाSया राजाच ेनाव होते 

कुबेर. कुबेरे:वराच ेदेऊळह> इथे आहे. हा सारा प<रसर फार फार पूवj सुखाSया =शखरावर असला 

पाVहजे. HयाSया काह> सा*ी इथे =मळतात. कारण एक तर कुबेराचचे हे रा�य. द�यार>, तुपार>, 

ताकार>, लोणार> या ि;न�ध, सािHHवक गावांचा Hयाला वेढा. गावाला लहानशी नद> आहे - लोक 

�तला ओढा qहणतात, पण �तच ेनाव आहे सोनVहरा. कुतूहल वाटावे, असाच हा आसमंत. देवपण 

घेऊन ज�माला आलेले हे गाव - HयाSयात 'रा�d' ह> हाक आहे. सागरोबाSया चोहोबाजू 

'आनंदबना'ने भरले?या. धम#, अथ#, काम, मो* हे चारह> पु/षाथ# तेथे उभे असलेले. उHतम 

ज=मनीत बी पेरले qहणजे चांगले फोफावते, तशी इथल> माणसे आnण मने ! HयांSयांत Rवेषाची 

धग नाह>. ज=मनीत Vहडूं-gफm लागले क| या मातीच ेआnण माणसांच ेमोल यांचा सुगावा लागतो. 



समु9ाच े;नान केले क| �त�ह> लोकांतील तीथ#*ेhांच े;नान घडत ेअसे जुनी माणसे qहणतात 

आnण अमतृाSया सेवनान ेसव# रसांच ेसेवन घडत,े असेह> qहणतात. सा*ात समु9े:वरच इथ?या 

कंुडात उभा आहे आnण HयाSयाच �ेमामतृाने 'सोनVहरा' वाहतो आहे. �तथे डुबं[यातच माझ े

बालपण गेले. ते अमतृ माUया पोटात आहे.  

 

'सोनVहरा'ची ह> अमतृभूमी qहणजे माझ ेआजोळ ! माझा अकुंर अवतरला, तो इथे. या 

आजोळातच माUया आईच ेनाव मला �थम समजले - आnण तेह> वयाSया सात�या-आठ�या  

वषj ! 

 

Hयाच ेअसे झाले : 

 

लहानपणी आqह> भावंड ेकराडSया शाळेत =शकत असू; आnण मधनू मधनू आजोळी जात असू. मे 

मVह�याSया सुट>त आजोळी जाणे हाच मु�य काय#_म. Hया मे मVह�यात माझा थोरला भाऊ  

सहल>ला गे?याने मी एकटाच गेलो होतो. ताकार> गावावmन देवरा�dाला एक वाट जाते. मी एकटा 

अस?याने Hया वाटेने गेलो. वाटेत सागरोबाच ेदश#न हे �हायचचे. मी सागरे:वराशी पोहोचलो आnण 

टाcयात हातपाय धतुले. �वासाचा शीण संपव[याचा गावक-यांचा तो एक प<रपाठ असे. थडं 

पा[याचा =शपकारा अगंावर घेतला, क| ब;स ! वेळ सं)याकाळची असावी. सागरोबाSया 

दश#नासाठZ गावातल> मंडळीह> आल> होती. देवरा�dातील gकंचकुाका कानेटकर हेह> Hयांत होते. 

मला गावातल> माणसे माVहती न�हती. परंतु एखादा माणूस HयाSया एखाRया वै=श��यामुळे 

माVहतीचा होतो आnण ल*ात राहतो, तसे gकंचकुाका ! qहाता-याची शतेी-वाडी उHतम. गावात 

जम चांगला ! आप?याला सव# माVहती असल> पाVहजे, ह> qहाता-याची हौस ! या हौसेतून HयांSया 

सव# चौकशा चालत. लोकह> ह> हौस आनंदाने पुरवीत.  

 

सागरोबाSया टाcयातून ताजातवाना होऊन मंVदराजवळ येताच gकंचकुाकांSया v�ट>स मी आलो. 

 

'कुणाचा मुलगा, रे, हा?' gकंचकुाकांची 8वचारणा झाल>. 

मी जरा थबकलो. 

 

नाव 8वचारले क| 'यशवंत बळवंत च�हाण, राहणार कराड...' वगैरे पो;टाचा पHता सांग[याची 

शहर> प^त मला माVहती होती. पण या प^तीचा इथे उपयोग न�हता. एक तर माझ ेवडील या 

गावच ेरVहवासी न�हते. Hयामुळे Hयांना नावाने ओळखणारे कमी, आnण आईच ेनाव 'आई' यापे*ा 



मला दसुरे माVहती होते, ते 'आcका'. आजोळी माUया आईला सव#जण 'आcका' qहणत असत. 

घरातील ती सवाtत मोठZ, qहणून आला - गेला माणूसह> 'आcका'च qहणत असे. आमSया घर>ह> 

आईला नावाने हाका मार>ल, असे कुणी मोठे न�हते. Hयामुळे इकडहे> ती सवाtची 'आई'च होती. 

आले-गेले, फार तर, आमSया भावंडांपैक| कुणाच ेतर> नाव घेऊन पुढे 'आई' जोडत असत. Hयामुळे 

gकंचकुाकांSया �:नाने मी जरा थबकलो. तेथीलच दसुरे कुणी तर> qहणाले, 

 

'घाड�यांSया 8वठाई-आcकांचा हा धाकटा.' 

मला Hया Vदवशी समजले, क| माझी आई आnण घाड�यांची आcका - �तच ेनाव 8वठाई!  

आजोळी घर> गे?यावर आजीला मी gकंचुकाकांची कथा सांगू लागलो, ते�हा ती qहणाल>, 

'आcकाच ंनाव देवाच ंआहे, '8वठाई' आपला देव आहे.' 

 

आजी काय qहणते, ते मला कळत न�हते. पण ती काह> तर> चांगले qहणाल>, असे वाटले मला. 

आजीला मी आणखी काह> तर> 8वचारणार होतो, पण तेव�यात आजीने मला जवळ ओढले आnण 

ती qहणाल>, 

'ते जाऊ दे, तुझं नाव 'यशवंत' का ठेवलं, माह>त आहे का?' 

मला काह>च माVहती न�हती, qहणून मी 8वचारले, 

'का?' 

'Hयाच ंअसं झालं...' माझी आजी सांगू लागल> : 'तुUया ज�माSया वेळी आईला फार hास झाला. 

ती बेशु^ झाल>. आपलं गाव खेड,ं दवापा[याची तशी सोय नाह>. माUया िजवाला घोर लागला. 

नेहमीच ंदवापाणी केलं, पण Hयानं काह> जमेना, अखेर सागरोबावर हवाला Vदला आnण देवाला 

काकुळतीनं 8वनवलं, 

'आcकाला' जगव[यात माUया हाताला यश दे. तझुी आठवण qहणून मुलाच ंनाव 'यशवंत' 

ठेवीन.' 

 

'सागरोबानं हाक ऐकल>, qहणून तुझं नाव यशवंत ठेवलं.' 

 

आजीने गालांवmन बोटे उतरल> आnण कडकड मोडल>. �तSया डो�यांत पाणी जमले होते. Hया 

राhी आजीने माझी v�ट काढल> आnण सागरोबाचा अगंारा लावला. कराडला मी परतलो, ते�हा 

माUया Cानात बर>च भर पडल> होती. '8वठाई-यशवंत' �या दोन नावांचा इ�तहास घेऊन  मी 

कराडला आलो होतो. नावामागे काह> इ�तहास असावा लागतो, हे Hया वेळी मला कळत न�हते. 



पण आईSया �ाणाची सा* qहणून माझ ेनाव आहे, हे मला कळ?यापासून आई हाच माझा �ाण 

बनला.  

 

माझी आई तशी शाळेतल> सु=श�*त न�हे. पण देवरा�dाSया सगुण मातीच ेगुण घेऊन ती 

वाढलेल> होती. ती घरातल> मोठZ, तशी मनानेह> मोठZ ! �तने आयु�यात कोणाचा राग केला 

नाह>, रखरख केल> नाह>, Rवेष केला नाह>. मनाने धा=म#क आnण वHृतीने सरळ; आयु�यात �तSया 

वा�याला द:ुखच फार आले; आnण तर> ती सोशीक राVहल>. ती सरळ आnण सोशीक होती, हे 

�तSया qहातारपणी मला एकसारखे �तीत होत असे. सरळ ¢दयाची qहातार> माणसे काह> चांगले 

ऐकले-पाVहले क| �ेमा]ूचंा वषा#व कm लागतात. Hयांच ेडोळे पाणावतात. हे आपोआप घडते. मी 

अनेकदा हे अनुभवले आहे आnण Hया आनंदा]ूनंी =भजलो आहे.  

 

आमSया घरची तशी ग<रबीच. वडील १९१७ सालSया तापसर>त वारले. मागे कुणाचा आधार नाह>. 

आqह> तीन भावंड ेआnण एक बह>ण. वडील वारले, ते�हा मी चार वषाtचा आnण सवाtत थोरले बंध ू

सतरा-अठरा वयाच.े 8व�याला थोडी शतेी, पण ती अध#पोट> राह[याइतक| ! खे�यात याच ेकुणास 

काह> वाटत नसे, सव#च माणसे तशी ! HयांSयातीलच एक आqह> ! फरक होता, तो घरSया 

सं;कारांचा ! संपHतीने नसल> तर> सं;काराने आई ]ीमंत होती आnण ती ]ीमंती आqहा 

मुलांपयtत पोच8व[याचा �तचा सततचा �यHन होता. 'ई:वर आप?या पाठZशी आहे' ह> �तची �न�ठा 

होती. या �न�ठेनेच �तने जीवनभर संकटांशी सामना केला. Vहमंत सोडू नये, असा उपदेश करताना 

ती qहणत असे - 

'नका, बाळांनो, डगमगू  

च9ं-सूया#वर>ल जाई ढगू ॥' 

 

पहाटे दळण दळताना �तSया हलcया मांडीवर झोपून प�ृवीमोलाचा संदेश देणार> आईची ह> ओवी 

मी gकती तर> वेळा ऐकल> आहे. ओ�या qहण[यात ती रंगून जात असे. पुढे पुढे ती न�या न�या 

ओ�या रचनू qहणू लागल> होती. �नदान श-ेपाचश ेओ�या �तने रच?या आnण qहट?या. ह> ओवी 

Hयांपैक|च एक आहे आnण माUया मोठेपणीह> �तने मला ह> ऐक8वल> आहे. रामायण-

महाभारतात?या कथांच ेसार �या �तSया ओवीत असे.  

 

मला आठवत,े कराडला मा/तीबुवांSया मठाम)ये ती रामायण ऐकायला जात असे. आठ-नऊ  

वषाtचा असताना ती मलाह> बरोबर नेत असे. Hया काळात या मठाम)ये ना=शककरबुवा qहणून 

एक ��यात पुराnणक पुराण सांगत असत. �यासंग मोठा, वाणी रसाळ, ��तपादनाची हातोट> 



सुरेख - यांमुळे बुवांSया त�डून रामायण ऐक[यासाठZ मठ भरलेला असे. याच काळात मी मन 

लावून रामायण ऐकले. रामायणाSया कथेतील सव# ऋ8षमुनी, देव व ि;hया यांच ेउठावदार वण#न 

बुवा मोठे झोकदार कर>त असत. माता, भ1गनी, क�या व पHनी अशा अनेक नाHयांनी �या 

�नर�नरा�या �यिcतरेखा रामायणात आ?या आहेत, Hया वण#न करताना बुवा रंगून जात असत, 

आnण जगात वागताना कोसळणा-या संकटांवर मात कर[यासाठZ काह> �यावहा<रक उपदेश 

नकळत HयांSया ��तपादनातून ]ोHयांना =मळत असे. संसारात राहून, आप?या शु^ चा<रbयाने व 

कत#�य�न�ठेने ;hी-जीवनाच ेआदश# �नमा#ण करणा-या ि;hयांचा जो वग# रामायणात वnण#ला आहे, 

तो ऐकताना आई समरस होऊन जात असे. संसारHयाग कmन तप:चयBसाठZ वनवास पHकरणा-या 

��मवाVदनी ि;hयांSया आदशाtपे*ा �तला तो मोलाचा वाटत असला पाVहजे. रामायणात?या या 

सं;कारांचा प<रणाम �तSया मनावर अखडं घडला होता. Hयामुळे �Hयेक सकंटात ती �थम 

घाबरल>, गांगरल>, द:ुखी झाल> तर> पण नंतर �तने ;वत:ला सावरले आहे आnण एखाRया 

असामा�य ;hीने जी आदश# ��तg_या अशा संकट-�संगात Vदल> असती, तीच �तने पुढे आमSया 

आयु�यात Vदल> आहे. 

 

एकोणीसश ेतीस-बHतीसमधील चळवळीSया वेळचा एक �संग. कराडSया शाळेत मी =शकत होतो. 

Hया वेळी qयु�न=सपा=लट>वर रा�d>य झ�डा लावायचा आnण शहरात चळवळींची पhके 1चकटवायची, 

असा एक बेत ठरला. Hयाच ेपुढार>पण माUयाकड ेहोते. बेत पcका होताच Hयाची आखणी केल> 

आnण एक Vदवस 'वंदे मातरम'्Sया घोषणा कर>त qयु�न=सपा=लट>वर रा�d>य झ�डा फडकवला. 

आqहा शाळकर> मुलांSया या कृHयाने गावात खळबळ उडाल> आnण �HयेकाSया त�डी तोच एक 

8वषय झाला. चळवळ धगधगू लाग?याने Hया वेळच ेसा�ा�यशाह> सरकार खवळले होते. गावभर 

पhके लागून qयु�न=सपा=लट>वर झ�डा फडकताच दडपशाह>स �ारंभ झाला व धरपकड सुm झाल>. 

मी पकडला गेलो आnण मला =श*ाह> ठोठाव[यात आल>. तो Vदवस श�नवारचा होता. आमSया 

शाळेतील मा;तर मंडळी गडबडून गेल> होती. कोणाकोणावर तोहमत येत,े या शंकेने मंडळी 

भयाकुल झाल> होती. 

 

=श*ा ठोठाव?याSया �तस-या Vदवशी qहणजे सोमवार> माझी येरवडा जेलम)ये रवानगी होणार 

होती. चांगल> पंधरा मVह�यांची =श*ा माUया वा�यास आल> होती. माUया एका =श*कांना हे 

समजताच ते आमSया घर> गेले आnण मला भेट[यासाठZ आईला घेऊन आले. तो र8ववारचा 

Vदवस होता. फौजदार कचरे>तून मला बोलावणे आ?याने मी पो=लस-पहा-यात �तथे गेलो. फौजदार 

बसले होते. आई आnण माझ ेमा;तरह> �तथे होते. मला पाहताच आईच ेडोळे पाणावले. मी एक 



लहान पोर. पंधरा मVह�यांची =श*ा झालेल> - तीह> Hया काळातल> ! आईच ेमन 8पळून �नघणे 

साहिजक होते. मा;तर सांHवन कm लागले आnण बोलता बोलता मला qहणाले, 

 

'फौजदारसाहेब दयाळू आहेत. माफ| मा1गतल>स, तर सोडून देईन, qहणतात !' 

 

'काय बोलता तुqह>, मा;तर ? माफ| मागायची?' आईने मा;तरांना पर;परच फटकारले, आnण 

माUयाकड ेबघून ती qहणाल>, 'माफ| मागायच ंकारण नाह>. त}येतीची काळजी घे, qहणजे झालं. 

ई:वर आप?या पाठZशी उभा आहे.' 

 

आई हे बोलल> आnण उठूनह> गेल>. 

 

आईSया या गुणाचा अ=भमान ¢दयात ठेवूनच मी तु/ंगात पाऊल टाकले. मला कधीच कशाची 

gफक|र वाटल> नाह>. 

 

आज हे =लVहताना सहज मनात येऊन जात,े क| मा;तरांSया सुराला आईने होकार भरला असता 

आnण आयु�याSया सु/वातीलाच तो 'माफ|' चा �संग वठवावा लागला असता, तर... एक 

लहानशीच घटना, पण Hया घटनेने मला माUया भावी आयु�याकड ेकेव�या मो�या शcतीने 

फेकून Vदले होते !  

 

आणखी एका �संगातह> आईला कसोट>ला लाव[याचा उRयोग माUया हातून घडला. कराडात Hया 

वेळी माझा =मh-प<रवार फार मोठा होता. सव# जा�त-धमाtच े=मh आqह> एकh येऊन काम कर>त 

होतो. Hयांत �ा�मण होत,े मराठा होत,े मुसलमान होत,े ह<रजन होते आnण इतर जाती -

जमातींचहे> होते.  

 

आqह> मॅVdकम)ये =शकत होतो. तो काळ ह<रजन चळवळीने आकृ�ट कmन घेतलेला होता. 

अ;प:ृयता न�ट झाल> पाVहजे, ह<रजनांना =श*ण =मळाले पाVहजे, अशा चचा# झडत होHया. 

सामािजक सुधारणा घडव[याSया Hया काळात माझा Hया काळचा एक ह<रजन =मh उथळे आnण 

आमच ेकाह> वग#=मh यांSया डोcयात ह<रजन-व;तीत 'नाईट ;कूल' काढ[याची क?पना आल>. मी 

Hया वेळी मॅVdकSया वगा#त जर> =शकत होतो, तर> वयाने 8वशीSया आसपास पोचलो होतो. कारण 

मॅVdकपयtत पोचपेयtत माझी शालेय जीवनातल> तीन वषB �नर�नरा�या चळवळींSया �न=मHताने 

तु/ंगात गेल> होती. तर>सु̂ ा इतरांSया मानाने आqह> 'पोरं'च होतो. पण Hयाह> वयात 



ह<रजनांसाठZ qहणून काह> तर> करायच,े अशी आमची िजf होती. अखेर 'नाईट ;कूल'चा �ारंभ 

�नि:चत केला आnण Hया उRयोगाला लागलो.  

 

सामािजक सुधारणांSया Hया काळात सामािजक व शै*nणक *ेhांत ]ी. 8व�ल रामजी =शदें यांच े

�यिcतमHHव आघाडीवर होते. ते�हा ह<रजनांसाठZ सुm होणार> शाळा HयांSयाच आशीवा#दाने सुm 

�हावी, यासाठZ Hयांना बोलवायच ेठरले. तर> पण �Hय*ात ]ी. 8व�ल रामजी =शदें यांSयापयtत 

पोचायच ेकसे आnण कुणाSया आधाराने, हा �:न होता. अखेर मी ;वत: पु[याला जाऊन ]ी. 

8व�ल रामजी =शदें यांना आण[याची जबाबदार> ;वीकारावी, असे ठरले; आnण ठर?या�माणे मी 

�नघालोह>. 

 

]ी. =शदें यांची आnण माझी पूवjची जानपछान न�हती. साधी ओळखह> न�हती. तर> पण Hयांना 

HयांSया घर> जाऊन भेटायच,े असे मी ठर8वले. पु[याSया रे?वे ;टेशनवर मी पहाटे उतरलो होतो. 

�तथेच नळावर त�ड धतुले. पायजमा, कोट, टोपी हा Hया वेळचा साधा वेष. तो बदल[याचहे> 

कारण न�हते. पण उजाडपेयtत थांबणेच आव:यक होते. सकाळीच मग ;टेशनवmन �नघून आठ, 

स�वाआठपयtत मी HयांSया घर> पोचलो. ]ी. =शदें घर>च होते. नम;कार कmन मी माUया 

ये[याच ेकारण सां1गतले. Hयासरशी ते माUयाकड ेपाहतच राVहले. सु/वातीला ते फार बोलले 

नाह>त, पण एकूण मनु�य मला मोठा 'टफ्' वाटला. 

 

'तू एक साधा पोर, तुUया सांग[यावmन मी कसा येऊ ?' 8व�ल रामजी qहणाले.  

 

मी काह> सांग[याचा �यHन कर>त होतो. Hयांनी मग मला तास - दोन तास ठेवून घेतले. मधनू 

मधनू ते काह> बोलत असत, काह> 8वचार>त असत. माUया हालचाल> बारकाईने Vटपत असत. 

अखेर ते qहणाले, 

'मी येईन, पण माUया काह> अट> आहेत.' 

'आqह> सव# अट> पाळू.' मी qहणालो. 

'कुठे उतरवणार मला?' =शदें. 

'माUया घर>च उतरवणार आहे.' मी qहटले. 

'घरSया माणसांची संमती घेतल> आहेस?' =शदें. 

'हो..' मी दाबून होकार Vदला. 

'माUयाबरोबर जेवायला ह<रजनाला आणावे लागेल. घरच ेलोक मा�यता देतील?' =शदें. 



'हो,' मी पु�हा होकार Vदला. 

'घर> कोण कोण आहेत?' =शदें. 

'आई, थोरले बंध ूआहेत; पण ते नाह> qहणणार नाह>त.' मी सां1गतले. 

'घर> Hयांना 8वचारले आहे का?' =शदें. 

'नाह> !' मी qहणालो. 

'मग, हो कसा qहणतोस?' =शदें. 

'माझ ेसव# जातींच े=मh माUया घर> येतात. आईची Hयाबfल कधी त_ार नसते.' मी सां1गतले. 

'पण तुUया घर> ह<रजनांची पंगत कधी झाल> आहे का?' =शदें. 

'आप?याबरोबर ह> पंगत होईल, याची मला खाhी आहे.' मी जरा ठामपणाने बोललो. 

]ी. 8व�ल रामजी यांचा कराडला ये[याचा होकार घेऊनच मी परतलो. 

 

हे आता सारे कसे जमावे, अशी मनात धा;ती डोकावत होती. =मh बरोबर असणे वेगळे आnण 

घरात तशी पगंत होणे वगेळे. आईकडून होकार =मळ[यावरच पुढच ेसारे अवलंबून होते. कराडला 

आ?यानंतर मी कोणती जबाबदार> घेऊन आलो आहे, हे आईला जरा भीत भीत सां1गतले. 

*णाधाtत �तने होकार Vदला. 8व�ल रामजी यांना आnण ह<रजन =मhाला आनंदाने आप?याकड े

येऊ Rया, असे ती जे�हा qहणाल>, ते�हा माUया आनंदाला पारावार राVहला नाह>. आnण ]ी. =शदें 

यांनी ;वत:ला �तला याबfल 8वचारले, ते�हा ती माऊल> qहणाल>, 'मला सार> मुलं सारखीच. 

Hयात कसल> जातपात?' 

 

कराडSया बुधवार पेठेत - Hया वेळSया महारवा�यात हे नाईट ;कूल ]ी. =शदें यांSया ह;ते सुm 

झाले. दोन-तीन वषB आqह> सव# =मh Hया Vठकाणी ;वत: =शकवायला जात असू. 

 

]ी. =शदें यांचा आमSयाकडील तो मुcकाम मोठा बहार>चा झाला. ते ;वत: खशू होऊन परतले. 

पण हे ]ेय माझ ेहोते का? 

 

आयु�यातल> बर>च वषB द:ुखाशी सोबत कmनह> Vदलाचा Vदलदारपणा राहणे हे देणे देवाच ेअसावे 

लागते. माUया आईच ेजीवन मला नेहमीच द>प�योतीसारखे वाटले. Vदवा जळत असतो. HयाSया 

�काशात माणसे वावरत असतात. पण आपण लोकांSया उपयोगी पडत आहोत, हे Hया �योतीला, 

Hया �काशाला माVहती नसते. ते द>प�योतीचचे जळणे आईच ेहोते. 



 

माUया 8ववाहाSया पVह?या वषj - बेचा=ळसात सून घर> आल>, qहणून �तला केवढा आनंद झाला. 

पण जूनम)ये 8ववाह होऊन ऑग;टम)ये मी तु/ंगात गेलो. Hया वषjSया पVह?याच सं_ांतीSया 

Vदवशी पोल>स जे�हा �तSया सुनेला पकडायला आले, Hया Vदवशी �तला फार द:ुख झाले. सुनेला 

माहेरची आठवण होऊ देणार नाह>, ह> �तची ��तCा होती ना ! 

 

कराडहून मी �तला मुंबईस आणले, Hया वेळी ती बर>च वृ̂  झाल> होती. मंुबईत आपला मुलगा 

काह> कत#बगार> करतो आहे, हे �तच ेशवेट> शवेट>च ेसुख होते. परंतु Hयातह>, आपले पVहले दोन 

मुलगे असते, तर ... या द:ुखाची मनात कातर होती. 

 

बाव�न सालात मंhी होऊन मी नम;कारास गेलो, Hया वेळी 'आHता तुझ ेदोन भाऊ असते तर...' 

असेच श}द �तSया पाणावले?या नेhांवाटे बाहेर पडले.  

 

बास�ट सालात मी मुंबई सोडून Vद?ल>ला �नघालो, Hया वेळीह> �तला अ�तशय द:ुख झाले. 

Vद?ल>साठZ मला आशीवा#द देताना �तSया श}दांत का/[य होते. शवेटSया *णी मी जवळ असावे, 

अशी �तची तळमळ होती. शवेटSया *णी मी जवळ असणार नाह>, अशी जणू �तला धा;ती 

असावी... आnण पास�ट साल> घडलेह> तसेच !  

 

आई गेल>, Hया राhी मी Vद?ल>त होतो. 

पास�टSया लढाईSया ऐन धमु:च_|त मी असताना ती गेल>. 

 

�तSया अ;थी घेऊन पुढे मी अलाहाबादला गेलो. गंगेत उभा राVह?यावर माUया हातातनू जे�हा 

�तSया अ;थी सुट?या, ते�हा भूतकाळाचा एकमेव धागा झ�Vदशी तुटला, असे मला वाटले. 

घरातला मी मोठा झालो, या क?पनेने काह>सा ग�धळलो. कारण जगातले मोठेपण चालते, पण 

घरातले लहानपण फार मोठे असत,े हा माझा अध#शतकाचा अनुभव होता. 

 

लहानपणी, आठ-नऊ वषाtचा असताना आईने मला पVह?यांदा पंढरपूरला नेले होते. बैलगाडीने 

आqह> गेलो होतो. मला आठवते... तुळशीचा हार हातात घेऊन 8व�लाSया पायांवर म;तक 

ठेव[यासाठZ आqह> चाललो होतो, Hया वाटेवर '8वठाई माऊल>'Sया नामघोषाने राऊळ दमुदमुून 

गेले होते. कुणीतर> मागनू ओरडले,  

'8वठाईआcका, यशवंताच ेबोट धर.' 



बोट धmनच मी 8व�लाSया पायांवर म;तक ठेवले होते. 

आता मी जे�हा पंढर>ला जा[याचा 8वचार करतो, Hया वेळी सारखे जाणवते... 

बोट मोकळे आहे... आnण मग मला गलबल?यासारखे होते. 

 

कुलसुम दाद> 

परवा माUया आजोळच े- देवरा�dाच ेकाय#कतB मला भेटले, ते�हा सांगू लागले, क| गे?या वषjSया 

पावसा�यात मामांच े�तथले ते जुने घर एका मुसळधार पावसात पडून गेले. अ*रश: खाल> 

बसले, qहणे. 

मातीSया जु�या घराच ेदसुरे काय होणार? 

'काह> तर> केले पाVहजे.' कुणी तर> सांगू लागले. 

मी qहटले, 

'हां. पाहू.' 

- आnण दसु-या भेटणा-यांकड ेवळलो. 

 

मी लागोपाठ इतरांना भेटत होतो. HयांSयाशी बोलत होतो. Hयांच ेऐकत होतो. पण कान 

HयांSयाकड ेहोते आnण मन होते देवरा�dाSया Hया जु�या घराSया अवतीभोवती. 

 

एका छो�या गावSया सामा�य व;तीतील एक मातीच ेघर. घराSया qहणून अशा काय आठवणी 

असावयाSया? आठवणी आहेत घरात?या आnण शजेारSया माणसांSया. �तथे अधनूमधनू 

काढले?या लहानपणातील VदवसांSया. सकाळSया कोव�या उ�हात सव#च सुंदर Vदसते. 

लहानपणीSया आठवणींचहे> तसेच असेल कदा1चत. सव# बरेवाईट अनुभव आपापले कंगोरे टाकून 

देऊन हस-या मुखाने समोर येऊ लागतात. 

 

माUया आठवणींतील या घराSया चतु:सीमा आजह> मला ;प�टपणे सांगता येतात. घराSया पूवBस 

सणगरांच ेघर, पि:चमेस रामो:याच ेघर, उHतरेस घराSया कुसवाSया =भतंीपल>कड े�नवडुगंाSया 

फ[यांची गद� व पल>कडे पाट>ल मंडळींची उHतम शतेीची जमीन. द�*णेकडून शाळेतून गावात 

जाणारा र;ता व र;HयाSया पल>कड ेएक जुना, मोठा, ओसाड वाडा. याला वाडा एव�याचसाठZ 

qहणावयाचे, क| पूवBकड ेत�ड कmन एक मोठा दरवाजा व दरवाजाSया दो�ह> बाजंूस दोन शोभेच े



कठड ेयाला होत,े qहणून. र;Hयापासून दरवाजापयtत पोहोचणा-या घाटासार�या Vदसणा-या बंVद;त 

पाय-या व चार> बाजंूनी उ�या असले?या उंच =भतंी. आत सव# पडझड झालेल>. �तथे काह>च 

न�हत,े qहटले, तर> चालेल. याला पूवj कोणी मालक असेल कदा1चत. पण या वेळी गावातले 

काह> महHHवाच ेलोक, सुगीनंतर आप?या कड}याSया गंजी रच[यासाठZ Hयाचा उपयोग कर>त 

असत.  

 

या वा�याSया आमSया घरासमोर>ल उंच =भतंीला 1चकटून एका खोल>च ेअसेच छोटे झोपडीवजा 

घर होते. Hयात राहत होते एक मुसलमान कुटंुब. कुटंुबाची �मुख होती कुलसुमदाद>. माUया 

आजीSयाच वयाची होती ती. कुलसुमदाद>ला एक मुलगा होता. Hयाच ेनाव अबद?ुला. �तला एक 

मुलगी पण होती. ती देवाघर> गे?यावर �तची दोन मुले �तने आप?याकडचे ठेवल> होती. अबद?ुला 

मोठा संथ माणूस. क�टाला भार> होता. पण बोलायच ेqहटले, qहणजे Hयाला संकट वाटे. आपण 

दहा श}द बोलावेत, ते�हा तो कदा1चत एक श}द बोले. कुलसुमदाद>चा एक नातू माUया वयाचा. 

गुलाब Hयाच ेनाव. आqह> सव# गुलबू qहणायचो आnण Hयाला ते फार शोभे. �नमगोरा, फुगीर 

गालांचा, मो�या डो�यांचा, वाटोळा-च9ंाSया चहे-याचा. Hयाचा मोठा भाऊ HयाSयापे*ा चार वषाtनी 

मोठा असावा. Hयाच ेनाव युसुफ - यासीन असेच काह>से होते. मला आता नcक| आठवत नाह>. 

पण होता मोठा चलता पुरजा.  

 

मी दहा-अकरा वषाtचा असेन. मला आठवत,े कुलसुमदाद>ची आमSया घर> ये-जा असे. चांगल>च 

वद#ळ असे qहटले, तर> चालेल. सकाळ-सं)याकाळ काह> तर> मागायला-Rयायला-सांगायला 

कुलसुमदाद> आल> नाह>, असे कधीच झाले नाह>. �तला बोलायची मोठZ हौस. मुलाSया अगद> 

8व/^. �तची भाषाह> मोठZ ठसकेदार असे. lामीण मराठZ व Hयात अधनूमधनू ;था�नक मराठZच े

mप घेतलेले उदू# श}द. Hयामुळे �तच ेबोलणे फार उठून Vदसे. मला �तच ेबोलणे ऐक[याला फार 

आवड.े 'आबई' - माUया आजीच ेनाव - असा पुकारा कर>तच ती घरात =शरत असे; आnण ती 

आल>, क| मी माUया आजीला �बलगून Hयांच ेबोलणे ऐक[यात रममाण होत असे. बोल[यात 

गावSया सव# कहा[या असत. �तने कधी, आप?याला काह> आहे-नाह>, याबाबत त_ार के?याच े

मला आठवत नाह>; पण वाईटाला वाईट qहणून सांगताना फटकाmन बोलायची. माझी आजी 

�तला सांगायची, 

'कुलसुम, आपण गर>ब माणसं, दसु-याबfल असं कशाला बोलायचं?' 

तर ती qहणे, 

'तो cया हुआ? अगं आबई, जे वंगाळ, ते वंगाळच.' आnण माUयाकड ेवळून qहणायची, 'cयूं, बेटे, 

अपनेकू gकसका डर है?' 



- आnण जशी यायची, तशीच वा-यासारखी �नघून जायची. 

 

अशा संभाषणानंतर माझी आजी खळखळून हसायची आnण qहणायची, 'काय करावं कुलसुमला? 

पVह?यापासून ह> आहे तशीच आहे.' 

चhै-वैशाखात सु�ीSया Vदवसांत मी आजोळी जाई, ते�हा Vदवसाचा काह> वेळ तर> कुलसुमदाद>Sया 

अवतीभोवती गेला नाह>, असे कधीच झाले नाह>. अबद?ुला क�ट कmन =मळवे, Hयावर Hयांचा 

संसार चालू होता. झोपडीवजा छोटेसे घर. दाराशी चार श�ेया. चलु>Sया अवतीभोवती मांडलेल> 

क?हई केलेल> चार ;वSछ भांडीकंुडी. हा Hयांचा संसार होता. Hयात कसल> गुंतागुंत न�हती क| 

गडबड न�हती. 'हवं-हव,ं नाह>-नाह>,' न�हते. असंत�ुट Vदसे, तो थोरला नातू - यासीन क| युसुफ. 

इतर मुलांSया बरोबर कधी कधी मीह> qह;के देखभाल कर>त असले?या सोनVह-याSया काठSया 

आमराईत जात असे. वेळ कसा जात असे, ते कळत नसे. मला आठवत,े एक Vदवस 

कुलसुमदाद>चा हा मोठा नातू मला 8वचाm लागला, 'अरे भाई, तुमी तर शहरात राहता. इंlजीबी 

=शकणार qहणता, पण तुमचा /बाब तर मला तसा Vदसत नाह>, तुमSया हातात साधा <र�टवाच 

पण नाह>. पण बगून ठेवा. हम बंबई जानेवाले ह¥. कोण -हातो या आ��यात श�ेया राखायला? 

बंबई जाके मौला बन�गे. gफर cया कम है ? इरा[याSया हॉटेलात चाय-रोट> खायची. केस 

राखायच.े म;त कपड ेपहनायच.े दो;तांना काय कमी आहे �तथे? राhी हवेशीर फूटपाथवर �बछाना 

टाकला, क| गेला Vदवस.' 

 

तो अ;व;थ जीव आपले ;व�न सांगत होता. पण खरा अ;व;थ झालो मी. मी मुंबई पाVहलेल> 

न�हती. पण मंुबईSया मवा?यांचा लौgकक कानांवर होता. मी Hया राhी कुलसुम दाद>ला हे सव# 

सां1गतले. ती शांतपणे qहणाल>, 'उसक| gक;मत उसके साथ. तो आप?या बापाSया चाल>वरच 

जाणार, दसुरं काय? माझा गुलबू माUया लेक|सारखा आहे.' 

 

- आnण आप?या लेक|ची आठवण काढून कुलसुमदाद> आसू ढाळताना मी �थम पाVहले.  

 

�तSया नातवांSया संगतीने मी Hया घर> जाऊ लागलो. पण कुलसुमदाद> आnण मी यांSयात एक 

नवाच आजी-नातवाचा िज�हाळा �नमा#ण झाला होता. सकाळी शळेीच ेदधू काढून झाले, क| 

Hयातले थोड ेदधू माUयासाठZ घेऊन येणार. आठव�यातून कधी बकर>Sया मटणाच ेजेवण केले, 

तर सकाळी �याहार>साठZ मला हळूच बोलावून घेणार आnण मीह> जाणार. मी �तथे अधनूमधनू 

�याहार> करतो, हे माUया मामांना आवडत नस,े पण माझी आजी Hयांची समजूत घाल>. 



 

वषा#मागून वषB, उ�हा�याSया सु�ीतील हे नाते वाढत राVहले. पण कुलसुमदाद> आता थकत 

चालल> होती. सु�ीतील, आजोळSया घर> पोहोचलो, क| माझा पVहला काय#_म ठरलेला, आजीSया 

पाया पडावे - ते थेट पाठZमागSया कुसवाSया =भतंीवर चढून एकदा �तथनू आसमंत पाहून �यावे. 

�नवडुगंाSया फ[यांSया पल>कडील का�याभोर ज=मनीतील Vहरवेगार तंबाखचू ेपीक व HयाSया 

पल>कड ेअसलेल> मुला[याची 8वह>र Vदसल>, क| कसले तर> समाधान �हायच.े =भतंीवmनच खाल> 

पाठZमागSया अगंणात उडी �यायची �न तीरासारखे धावत घरासमोर>ल कुलसुमदाद>Sया घर> 

चcकर टाकायची. 

 

ती चलु>पुढे काह> तर> कर>त बसलेल> असावयाची. ती उठून जवळ येई. त�डावmन हात gफरवी �न 

माUया आईची 8वचारपूस कर[यासाठZ qहणे,  

'बेटा येसू, इटाअcका अSछZ है?' 

- आnण मी qहणे,  

'छान !' 

असे हे देवाघरच ेनाते. 

 

- आnण एकदा फार कडक उ�हाळा पडला. आमSया उ�हा�याSया सु�य्ा संपत आ?या, तर> 

वळवाSया सु^ा पावसाने त�ड दाख8वले न�हते. राhीSया वेळी आqह> सव# घरची मंडळी पुढSया 

छो�याशा अगंणात वा-याSया त�डी झोपत असू. वशैाखाSया अमावा;येSया राhी म)यराhीSया 

सुमारास आरडाओरडा सुm झाला, qहणून दचकून मी जागा झालो �न पाहतो, तो म)या�हाSया 

वेळी �काश असतो, तसा �काश होता. आमSया घरासमोरSया Hया मो�या वा�यातील कड}याSया 

गंजींना आग लागल> होती वा कोणी तर> लावल> होती. कोणी 8वझ8व[यास येऊ नये, qहणून क|, 

काय, अधनूमधनू दगडह> पडत होत.े एक-दोन आमSया अगंणातह> आले. संर*णासाठZ आqह> 

सगळे घरात =शरलो. माUया थकले?या आजीचा जीव बेचनै झाला होता कुलसुमदाद>साठZ. ती 

qहणत होती, 

'अरे, ह> आग कुलसुमच ंघर खाऊन टाक|ल. बाहेर जाऊन कुणी पाहा.' 

 

आजीच ेहे श}द ऐकले आnण कुणाला न सांगता, न 8वचारता मी धावत कुलसुमदाद>Sया घराकड े

पळालो. समोरSया र;Hयावर शुकशुकाट होता. अधूनमधनू दगड पडतच होत.े अबद?ुला थडंपणे 

डोcयावर धडधडणा-या आगीकड ेपाहत उभा होता. आगीतील काह> ढलपे आप?या घराSया 



छपरावर पडताहेत, हे तो बघत होता. पण Hयाला काह> सुचत नसावे. गुलबू अध#वट झोपेतच 

होता. कुलसुम दाद> श�ेया सोडून मोक�या कर[यासाठZ धडपडत होती. 

 

मी �तSयाजवळ गेलो �न ओरडलो, 

'आमची आजी तुला बोलावते आहे.' 

 

ती काय qहणत,े इकड ेल* न देता मी �तला अ*रश: ओढ>त आमSया घर> आणले. आग 

पहाटेपयtत �बनत_ार धडधडत राVहल>. कुलसुमदाद>चा जीव श�ेयांत अडकला होता. परंतु 

अबद?ुला पाठोपाठ श�ेयाह> घेऊन आला. कुलसुमदाद>ची झोपडी आगीत न�ट झाल> होती. पण 

ती, �तचा मुलगा, नातू आnण श�ेया आमSया अगंणात सुर�*त होHया.  

 

सकाळी कुलसुमदाद> माUया आजीला सांगत होती, 

'आबई, �यो है gक;मतका खेळ. घर गेले, पण जान तर> बचला.' 

 

Hया सु�ीनंतर माझ ेआजोळला जाणे थांबले. ब-याच वषाtनी आजी वारल>, ते�हा गेलो. आजी तर 

गेल>च होती; पण समोर कुलसुमदाद>च ेघर न�हते आnण कुलसुमदाद>ह> न�हती. आजीसारखी 

तीह> गेल> होती आnण �तचा मुलगा, नातवंड ेकुठे गेल>, ते माh मला कोणी सांगू शकले नाह>. 

आमच ेआजोळच ेघर पडले, qहणून मी परवा ऐकले, ते�हा मनात �या अनेक ;म�ृत1चhांनी गद� 

केल>, Hयांत मला कुलसुमदाद>चा आवाज ऐकू येत होता, 'आबई, येसू कुठे है? म¥ दधू लायी हँू.' 

 

काह> छंद : काह> ]^ा 

सं;कार*म मन असणे ह> देणगी �नयतीची ! 8वचारांच,े कृतीच,े साहचया#च ेमनावर प<रणाम 

घडत राहतात. सं;कार*म मन हे साठवीत राहत ेआnण Hयातून माणूस घडतो. मी तर> घडलो. 

सं;काराने, 8वचाराने, साहचया#ने माणूस घडत असला, तर> माणसाला ;वत:8वषयीच ेCान 

पूण#पणाने ;वत:लाच कmन घेता येत,े असे न�हे. लोक काय qहणतात, Hयावmन पु�कळ अशंाने 

;वत:8वषयीच ेCान घडत राहते. qहणून लोकमानसाSया काचते आपले ��त�बबं कसे Vदसते, ते 

पाह[यासाठZ माणूस इSछा बाळगून असतो. तसा �यHनशील राहतो. 



 

माणसाच ेजीवन हे बहुm�याच ेजीवन आहे. अनेक mपे तो जगतो. Hयांतल> काह> जगाला 

Vदसतात. काह> Hयाची Hयालाच माVहती असतात. हे माUया बाबतीतच मी मानतो, असे न�हे. 

�Hयेक �यcतीलाच या अनुभवातून जावे लागते. मी Hयाला अपवाद नाह>. मी आnण माझ े

बा�यmप कसे आहे, हे खलुवून सांग[याची आव:यकता मला वाटत नाह>. माझ ेते mप, मी 

आरशासमोर उभा राVहलो, क| मलाह> Vदसते; परंतु माझ ेते mप मी समोर पाहत असताना 

लोकांना मी कसा Vदसतो, वाटतो, याचहे> मोजमाप माझ ेमन कm लागते. एखादा �नण#य करताना 

माणसाला ;वत:चा अनुभव, ;वत:चा 8वचार आnण Hया काया#8वषयीची �नि:चती ल*ात घेऊन 

�नण#य करावा लागत असला, तर>ह> Hयाचा प<रणाम काय होईल, याचा 8वचार मनाशी करावाच 

लागतो, आnण Hया प<रणामाची gकंमत Rयावी लागणार आहे, याचीह> तयार> ठेवावी लागते. 

 

8वचाराशी �ामाnणक, घ� राहून असे अनेक �नण#य मी केले. वादळी हवेत नौका पा[यात बुडले, हे 

समोर Vदसत असताना, मला बोलावे लागले, �नण#य करावे लागले. साव#ज�नक *ेhात जीवन 

घाल8वताना, अशा वेळी लोकमतात आपले mप कसे Vदसेल, याचा 8वचार _म�ा�तच ठरतो. 

लोकमानसाSया आरशात मी ;वत:ला पाह[याचा जे�हा �यHन करतो, ते�हा ट>केचे, आरोपाच े

वातावरण मनाला hास देते, यातना होतात. पण Hयातून सावरावे लागत.े मन सं;कार*म असेल, 

तर असे ;वत:ला सावरता येते. ट>के8वषयी, आरोपां8वषयी ��तg_या देताना, काया#ची Vदशा 

ठर8वताना, आखणी करताना, सं;कार*म मनाला वैयिcतक 8वचार राहत नाह>. 8वचार करायचा 

तो सवाtचा, हा सं;कार �तथे असतो. Hयामुळे ट>केने, आरोपामुळे मनाला यातना झा?या, तर> 

काया#पासून मी कधी 8वच=लत झालो नाह>, थांबलो नाह>.  

 

सु/वातीला 8वRया1थ#दशते अस?यापासून मी समाजकारणात =शरलो. साव#ज�नक कामांत रस घेऊ 

लागलो gकंवा नंतर राजकारणाला वाहून घेतले. Hयामागे घरा[याची काह> मोठZ परंपरा आहे, अस े

मला qहणता येणार नाह>. एक गो�ट खर>, क| Hया काळात?या देशात?या वातावरणाचा प<रणाम 

माUया सं;कार*म मनावर घडला. घरातले वातावरण तसे सुसं;कृत. थोरले बंध ू- गणपतराव - 

साव#ज�नक कामांत रस घेणारे. घरात साव#ज�नक कामाच ेवातावरण. आई माझी, पण सारेच �तला 

आई qहणत. सवाtवर �तच ेमुलांसारखे �ेम. मी 8पतवृं1चत. प<रि;थती तोकडी, पण आईच ेमन 

]ीमंत. आईने मला 8वचारांची ]ीमंती Vदल>. सं;कारांची Vदल>. माणुसक|ची Vदल>. प<रि;थतीSया 

च_�यूहात सापडलेल> आई, च_�यूहातून बाहेर कशी पडत,े हे लहानपणापासून पाVहले. मी 

;वत:लाह> अनेकदा च_�यूहात सापडून घेतले, पण Hयातून बाहेर पडायच,े तर HयासाठZ आईSया 

सहवासासाठZ धाव �यावी, असे वाटे. �तSया प8वh सहवासाचा प<रणाम असेल कदा1चत, पण 



च_�यूहातून मी बाहेरह> पडलो. आपण कोण �हावे, काय �हावे, या च_�यूहातून लहानपणी, 

8वशषेत: 8वRया1थ#दशते असताना, �Hयेकजण gफरत असतो. घरा[यात मोठेपणाचा वारसा असला, 

तर तो मोठेपणा शाबूत ठेव[यासाठZह> धडपडत असतो. आईवडील हे आप?या घरा[याचा मोठेपणा 

मुलाने Vटकवावा, यासाठZ काह> आखणी-जुळणीह> कर>त राहतात. कधी तसे घडत,े कधी घडत 

नाह>. मी लहानपणाचा जे�हा 8वचार करतो, ते�हा माUयाभोवती तसे मोठेपणाच ेकाह>च न�हते. 

तसा कुणाचा आदश#ह> न�हता. Hयामुळे असेल कदा1चत, 'काय �हावे', याची ;व�ने मला कधी 

पडल> नाह>त. तसा Vहशबेह> कधी केला नाह>; परंतु काय �हावे, यापे*ा 'काह> तर> कराव'े, 

यासाठZ माh मनाची बेचैनी असायची.  

 

देशात Hया काळी पु�कळ घडत होते. Hया घड[यात आnण घड8व[यात आपण काह> तर> करावे, 

या भावनांची ऊमj मनात साठत होती. खे�यात?या खे�यात का होईना, काह> बोलावे, कामात 

भाग �यावा, �या�यान Rयावे, =लहावे, वाचावे, लोकजागतृीच ेउHसव करावेत, लोकांना बोलवावे, 

लोकांना एकh कmन काह> ऐकवावे, HयांSयासाठZ गाणी =लहावीत, अशा Hया भावना. ;वत:ची 

तयार> qहणूनह> वाचावे, बोलावे, =लहावे, असे सारखे मनात येत अस;े आnण Hयातूनच मग, 

गणेशोHसव, =शवज�मोHसव सुm केले आnण गणेशोHसवासाठZ मेळे उभे केले. लोकमा�य Vटळकांनी 

गणेशोHसव, =शवजयंती उHसव सुm केले होते. सावरकर िजवंत का�ये =लह>त होते आnण ती 

ऐकताना लोकांम)ये िजवंतपणा येत होता. 8वRया1थ#दशते तशी का�ये मी वाचत होतो. 

�या�यान;पधाtत आnण �नबंध;पधाtत भाग घेत होतो. लोकमा�य Vटळकांवर>ल �नबंध;पधा# 

आमSया शाळेत �हायSया, Hयांत मी भाग घेत अस?याने, Hया 8वषयावर>ल वाचनह> होऊ लागले. 

सांधा बदलून जीवनाची गाडी राजकारणाSया /ळांवmन धावू लाग?यापासून उसंत कशी ती 

=मळेनाशी झाल> आहे. आता जुने छंद आठवायच,े एवढेच करता येते. राजकारण करावे, qहणून 

साव#ज�नक कामाला मी सु/वात केल>, असे न�हे. तशी धारणाह> न�हती. पण राजकारण केले 

आnण कर>त आहे, ह> व;तुि;थती आहे. माh राजकारण करतानाह>, राजकारण हेच संपूण# जीवन 

आहे, असे मी मानले नाह>. आजह> मानीत नाह>. राजकारण 8वसmन इतर �कारSया जीवनात 

संपक#  साधावा, 8वचार करावा, असाह> �यHन मी केला आहे. केवळ राजकारणवाद> जीवन असे 

काह> असू शकत नाह>. �याम)ये रस �यावा आnण चतै�याची �ा�ती कmन �यावी, अशी 

जीवनाची अनेक *ेh ेआहेत. कला आहे, साVहHय आहे, संगीत आहे, 8व8वध खेळ आहेत, ना�य 

आहे, अशी पु�कळ *ेh ेआहेत.  

 

मला असे पु�कळ छंद होते. 



 

मनमुराद संगीत ऐकावे, गाणे ऐकावे, या माUया छंदापायी मी भजनी मंडळात जात असे. संगीत 

भजनासाठZ मी राh राh जागलो आnण Vहडंलो. भजन qहटले, टाळ वाजवले, नाचलो, मला चांगले 

आठवत,े =शवज�मोHसवासाठZ qहणून सातारा, सांगल>, को?हापूर येथील भजनांच ेफड मी कराडात 

भरवले. को?हापूरच ेकृ�णा बागणीकर, तसेच, qहैसूरकर महाराज, भागवतबुवा, बाबा आळतेकर, 

पंढर>नाथ यांSयासारखे अ��तम संगीत भजन गाणारे, औधंSया दाजी गुरवासारखे पखवाजवादक 

यांनी राhीSया राhी जाग8व?या. Hया ह<रजागरात माUया gकती तर> राhी मी ;वSछंदपणे 

घाल8व?या. हजारो माणसे HयासाठZ राhीSया राhी जागवत. 

  

नाटके पाह[याचा छंदह> असाच मनमुराद केला. नाटकासाठZ कराडहून को?हापूरला जावे जागे. 

मला ने[याच ेमाUया एका =श*क ;ने�याने कायमचचे ठर8वले होते. सोबत qहणून ते मला 

मोटार>ने नेत असत. गंधव# मंडळी, प�ढारकरांची ल=लतकलादश# मंडळी यांची नाटके कराडला येत 

नसत. को?हापूरला आqह> ती 8पटात बसून पाVहल>. Hयाचबरोबर नाटकांSया वाचनाचा शौक केला. 

गडक{यांSया नाटकांतले संवाद माUया त�डपाठ होते. 'राजसं�यास' मधला तर एक सबंध �वेशच 

मी पाठ केला होता. HयांSया भाषेचा आnण Hया 8वषयाचा मनावर मोठाच प<रणाम होत असे. 

अथा#त हे सव# राजकारणाची ओढ लाग[यापूवjच !  

 

सं;कृतचा असाच एक भार> छंद मला जडला. कराडSया आमSया Vटळक हाय;कूलच ेहेडमा;तर 

होते ]ी. R8ववेद> या नावाच.े ते रVहमतपूरच.े सं;कृतम)ये वाचावे, बोलायला, =लहायला =शकावे, 

असा माझा �यHन. R8ववेद>ंच ेल* माUया या छंदाने वेधनू घेतले होत.े वगा#त?या मुलांSया 

बरोबर>ने माझी सं;कृतची वाटचाल चालू असायची.  

 

पुढे पुढे वगा#त?या काह> मुलांनी, सं;कृतसाठZ गावात?या शा;hी-पंoडतांची घरे गाठल>. असे एखादे 

घर गाठणे �यHन कmनह> मला जमेना. qहणजे माझी तयार> होती; पण त ेजमले नाह>, एवढे 

खरे. qहणून मॅVdकला असताना मी सं;कृतवर �भुHव =मळ8व[याचा नाद सोडला आnण चcक 

'मराठZ' घेतले. Hयात उHतम र>तीने उHतीण# झालो. qहणून काह> सं;कृतची गोडी संपल> न�हती. 

Hया वेळी आमSयांत 'रघुवंश' क| 'मेघदतू' असा पाठांतराबfल वाद असे. मला 'मेघदतू'ने मोहून 

टाकले होते. 'मेघदतू'Sया क?पनेनेच माझ ेमन भारावले होते. मेघाबरोबर �नरोप पाठ8व[याची ती 

क?पनाच मनाचा ठाव घेणार>, �नqमे-अधB मेघदतू मी पाठ केले. देवरा�dात शतेावर जाताना मी 

'मेघदतू' घेऊन जायचा. शतेाSया कडनेे झुळझुळ वाहणारा 'सोनVहरा', आं}याची गद# आंबराई, चhै-

वैशाख-�ये�ठाच ेते Vदवस. आं}यावर कुठे तर> बसलेल> कोgकळा कुहूऽकुहू करायची आnण 



'आषाढ;य �थम Vदवसे .... ' माझ ेपाठांतर सुm असायच.े 8वरहाने �याकूळ झाले?याचा तो 

मेघाबरोबरचा �नरोप qहणताना मन मोहून जायच.े नकळत v�ट> आकाशाकड ेजायची. चhै-वैशाख 

मVहना. डो�याला तो �नरो�या Vदसायचा नाह>. पण आंबराईत?या सुगंधाने मोहरले?या मनाने कुठे 

तर> असले?या मेघाला तो �नरोप ऐकू जाईल, अशा आवाजात qहणत रा�यच,े हाच आनंद. 

 

माUया ;वभावात �नसगा#ची ओढ. एकटे Vहडंावे, ड�गरकड ेचढावेत-उतरावेत, नद>Sया संगमावर 

बसावे आnण एकमेकांत =मसळून जाणारे आnण पुढे एको�याने, संथ गतीने चाललेले 'जीवन' 

पाहावे, असा एक छंद. 

 

कराडपासून ताकार>पयtत आगगाडीने जायच,े असा एक छंद मी gकती तर> Vदवस केला. 

कराडपासून शणेोल> मागे टाकले क| ताकार> हे �तसरे ;टेशन. ताकार>ला उतरायच ेआnण गाडा#ने 

Vहरवे �नशाण फडकवले, क| सागरोबाSया nखडंीचा र;ता पार कmन पुढे चालले?या गाडीकड ेपाहत 

राहायच.े धाड धाड कर>त समोmन चाललेल> गाडी पुढे gकल¡;करवाडीकड े(ते�हाSया कंुडल 

;टेशनाकड)े लहान लहान होत जाताना Vदसायची आnण अv:य �हायची. गाडी तीच, �तSयातनू 

मी �वास केलेला; पण आप?याला सोडून जात आहे, अv:य होत आहे, या v:याचा मनावर 

8वल*ण प<रणाम होत असे. मनात उदासीनता दाटत असे. 8वल*ण छंद. पण तो होता खरा. 

छंदामागे मनाने धावावे अन ्मनाचा मागोवा घेत छंदाने पुढे यावे, असा तो काळ - ता/[याचा, 

काह> तर> करावे, अशा मनाचा.  

 

�भातफे{यांचा छंद सुm झाला, ते�हा मनाने का�याचा छंद घेतला - का�य कर[याचा. 

कँपजेलम)ये सावरकरांSया 'कमला' का�याच ेजाह>र वाचन आचाय# भागवतांनी केले होते. Hयाचा 

प<रणाम qहणून असेल, पण एक द>घ#-का�य करावे, असे मनात उचबंळून आले. १९३२ म)ये 

जेलम)ये असताना, आपण का�य =लहावे, असे ठरवले होते. सावरकरांSया 'कमला' का�याने या 

8वचाराला गती =मळाल> आnण का�याSया काह> ओळी =लVह[यापयtत �गतीह> झाल>. तो काळ 

त/ण मनाला खेचणारा होता. देशात ;वातंbयाच ेवारे संचारले होते. _ांतीचा वडवानल वाढत 

राVहला होता. माUया का�याचा नायक होता एक त/ण. ;वातंbय-चळवळीत ;वत:ला झोकून 

घेणारा ! शहरात एका महा8वRयालयात =शकत असलेला हा त/ण आप?या गावाकड,े खे�याकड े

सु�ीत आला होता. ;वातbंयाSया चळवळीने HयाSया मनाला खेचले होते. काह> तर> आपणह> 

करावे, अशा 8वचाराने भारावलेले ते त/ण मन. एक Vदवस तो त/ण घरातून असाच बाहेर पडला. 

Vटपूर चांदणे पसरलेले, �नसग# �हाऊन �नघाला होता. ड�गराSया एका सुळcयावर बसून 

�याहाळणा-या Hया त/णाला ;वातंbय-चळवळीसाठZ आसुसले?या मनाने - 8वचाराने वेढले आnण 



HयाSया भावना �यcत होऊ लाग?या. HयाSया Hया भावना का�यात अनु�टुभ छंदात मी बांध ू

लागलो :  

आकाशी फुलला बाग, तारका, च9ंह>, सुमे । 

;hवतो रस तो Hयांचा, चVं9का मजला गमे ॥ 

 

बाहेर चांद[याची बरसात आnण मनात का�याची बरसात अशा मनाSया धुदं अव;थेत हे द>घ#का�य 

साकाm लागले. परवापरवापयtत या का�याSया ओळी िजभेवर होHया. प<र]माने आजह> Hयांना 

उजाळा =मळू शकेल. पण आताचा छंद वेगळा, Hया वेळचा वेगळा. 

 

असे ते छंदाच ेआnण काह> तर> कराव,े हे वातावरण बदलHया प<रि;थतीने सुटले आnण पूण#पणाने 

राजक|य वातावरणात �वशे केला असला, तर> छंद सुट?याच ेद:ुख नाह>. राजक|य वातावरणात 

राहूनह> माझा ;वत:शी संघष# नाह>. अशी मन:शांती द=ुम#ळ असते, qहणतात. स)याSया माUया 

मनाSया अव;थेला 'शांती' qहणता येईल का, हे �या�येSया mपाने कदा1चत =स^ होणारे नसेल; 

पण माझा ;वत:शी संघष# माh नाह>. माणसाच ेजीवन बहुm�याच ेअसते आnण �Hयेक mपात 

काह> तर> वेगळा आनंद असतो, हेच खरे. 

 

कवी बन[याचा छंद जसा मनाला लागला, तसा कथा-कादंबर> =लVह[याचाह> छंद लागला. काह> 

कथा मी =लVह?या आnण Hया वेळी 'लोक_ांती'त एक - दोन �=स^ह> झा?या. एक कादंबर>ह> 

मनाम)ये योिजल> पण छंदाचा सांधा बदलून गाडी दसु-या मागा#वर धावू लागल> ते�हा ती 

कादंबर> कुठे तर> माग?या ;टेशनवरच राVहल> असावी. कुणी सांगावे, cलोक-mमम)ये ती कुठे 

गवसल>, तर> हातात येईलह> कधी तर> ! 

 

एक माh खरे, क| त/णपणातील ते छंद कर[यास आnण वाढ8व[यास राजकारणाSया रगा�यात 

वेळ =मळत नसला, तर> Hया सवाtचा मनावरचा प<रणाम कायम आहे. माणसाच ेछंद, HयाSया 

;वभावाच े�नदश#क असतात, असे qहणतात. माUया आजवरSया छंदांचा माUया ;वभावावर 

प<रणाम झाला आहे, क| माझ ेते आnण आजच ेछंद हे ;वभावत:च आहेत, हे सांगणे कठZण 

आहे; परंतु माझा असा एक ;वतंh ;वभाव बनला आहे. तो ;वभाव आहे =मळते घेऊन पुढे 

जा[याचा आnण पुढे ने[याचा ! मुfाम द:ुख Rयावे, कोणाचा अवमान करावा, हे माUया ;वभावात 

नाह>. कोणी अवमान कर[याचा �यHन केला, तर> HयासाठZ उगाच शhHुव करावे, असे वाटत 

नाह>. पण काह> माणसे तसे करतात, याच ेद:ुख होते. मला कोणावर सूड घेता येत नाह>, हा 

माझा दोष आहे, असेह> कोणी qहणतात; परंतु मhैीचा भाव िजथे असेल, �तथेच माझ ेमन रमते. 



मैhीचा अभाव असेल, तर द:ुख होते. मैhीSया वातावरणातच काम करायला मला आनंद वाटतो, 

आnण काम हे महHHवाच ेअस?याने मैhी राख[यावर माझा नेहमीच कटा* असतो. सHतेक<रता, 

;वाथा#क<रता वापर कmन घेणारेह> =मh असतात. Hयाचाह> मला पु�कळ अनुभव आहे; पण मी ते 

सारे 8वसरतो, कसे 8वसरायच,े ते मनाला =शकवतो, qहण[यापे*ा येणारे अनुभवच =शकवतात. 

कटुता न ठेवणे, आnण कटुता नसणारे वातावरण वाढ8वणे हा माझा ;वभावधम# आहे. तसा तो 

बनला आहे.  

 

या ;वभावधमा#मुळेच राजकारणापासून अ=ल�त होऊन 8वचार कर[याचा �यHन करणे मला शcय 

होते. माUयावर>ल ट>केकडहे> मी Hयामुळेच अ=ल�तपणे पाहू शकतो. एखाRया सम;येसंबंधात 

8वचार केला, 8व�नमय केला आnण मग �नण#य केला, तर मग Hया वैयिcतक �नण#यामुळे 

प:चाHताप कर[याची, द:ुख कर[याची मला सवय नाह>. 8वचारावर>ल माझी ]^ा पूवjपासूनची 

आहे. 8वचाराबfल मला अ=भमानह> वाटतो; पण या अ=भमानाला अहंकाराच े;वmप दे[यापासून 

कटा*ाने दरू राVहले पाVहजे. एखाRयाSया 8वचारा8व/^ खडंन कर[याची वHृती माUया Vठकाणी 

आहे; पण HयाSयाबfल 8वRवेष नाह>. 8वचार मांडणे अप<रहाय#च असते. Hयातून �संगी वादातह> 

ओढला जा[याची शcयता असते. 8वचारासंबंधी अ=भ�नवेश असणे वेगळे आnण अहंकार> बनणे 

वेगळे. 8वचार चांगला असेल, तर Hयाचा अ=भमान वाट[यातह> काह> गैर नसते. 8वचाराची Vदशा 

बरोबर असेल, तर Hयाचा प<रणाम �गतीम)येच होतो. या अ=भमानाचा संबंध अखेर �गतीशी 

जाऊन =मळतो आnण qहणूनच तो वाजवीह> ठरतो. 

 

लोक मला मोठे qहणतात gकंवा लोकमताSया आरशात मी जे�हा मोठेपणाच े��त�बबं पाहतो, Hया 

वेळी मी अ1धकच अतंमु#ख बनतो. तो माUया ;वभावधमा#चाह> प<रणाम असू शकेल. परंतु 

मोठेपणाSया �या�येत वयैिcतक मोठेपण याला काह> अथ# नाह>, असे मला नेहमी वाटते. 

समाजाची काह> मू?ये असतात. अ1धकारावर असले?याला सामा�य माणसे 'मोठे' qहणतात. पण 

हे खरे मू?य न�हे. खरेपणा Hयात कमी असतो. Hयाला भलावण qहणता येईल. मला वाटते, खरा 

मोठेपणा हा 8वचारांचा, �गत प<रणामांचा असतो. मनु�याच ेमोठेपण हे Hयाने केले?या आnण 

नंतर =श?लक उरले?या प<रणामाSया मोठेपणाशीच �ामु�याने �नगoडत आहे. मी ;वत: कधी 

मोठेपणाचा 8वचार कर>त नाह>. मोठेपणाचा शोध माणसे नंतर घेतात आnण तसाच तो घेतला 

पाVहजे. नंतर, qहणजे मनु�य नजरेसमोmन दरू झा?यानंतर ! ते�हा Hयाच ेजे मू?यमापन होईल, 

ते खरे मोठेपण. समाजासाठZ, समाजाच ेजीवन बदल[यासाठZ केले?या कामात Hयाला यश gकती 

आले, Hयाने कोणते )येय ;वीकारले होते आnण Hयात Hयाला gकती यश =मळाले, Hयाने gकती 

माग#दश#क 8वचार मागे ठेवले, या मोठेपणाSया कसोटया अस?या पाVहजेत. 



 

आजकाल नेतHृव याचा अथ# फारच मया#Vदतपणे केला जातो. राजकारणात एखादे पद �ा�त झाले, 

क| Hयाला नेता qहणायच,े ह> सवय िजतcया लवकर दरू होईल, �ततक| Hयाची गरज आहे. 

राजकारणातला �मुख, qहणजे समाजाचाह> नेता, ह> चकु|ची �या�या आहे. नेतHृव हा श}द 

�यापक अथा#चा आहे. वेगवेग�या शा;hांत �गती घडत आहे. वेगळे आदश# �नमा#ण होत आहेत. 

Hयांचा काह> सामूVहक प<रणाम घडत आहे. हा सामूVहक प<रणाम घड8वणारे Hया Hया *ेhातील जे 

कोणी आदश# असतील, ते खरे नेते. न�या आदशा#चा संपूण# समाजजीवनावर प<रणाम कर[यासाठZ, 

Hयाचा वापर करणार> जी माणसे असतात, HयांSया Vठकाणीह> नेतHृव असतचे. नेतHृवात शहर> 

आnण lामीण असा भेदभाव कर[याचहे> कारण नाह>. lामीण भागातील एखादा �ग�तशील 

शतेकर>ह> शतेीचा नवा आदश# �नमा#ण कmन शतेी *ेhातील नेतHृव खेच ूशकतो. शहरातील एखादा 

समाजकारणी 8वचारवंत, समाजसुधारणेच ेअRययावत माग#दश#न कmन नेतHृव =मळवू शकतो. 

8वचारांची, माणसांSया मनाची मशागत करणे आnण Hयाच ेआदश# प<रणाम घडवून आणणे या 

नेतHृवाSया कसो�या मान?या, तर Vटळक, गांधी, नेहm यांनी Hया अथा#ने खरे नेतHृव केले. 

HयांSया नेतHृवाला काह> एक वेगळा अथ# आहे. Vटळक, गांधी यांSया हाती सHता कधीच न�हती. 

Hया v�ट>ने सरकारच ेनेतHृव qहणजे समाजाच ेनेतHृव, असे मानणे अपुरे आnण अशा;hीय आहे. 

याचा अथ# रा�याच ेनेतHृव करणारे समाजाच ेनेतHृव कm शकत नाह>त, असा न�हे. तेसु^ा 

समाजाच ेनेतHृव कm शकतात. माh ते लोकांSया मा�यतेतून ! 

 

राजकारणात एखाRयाला नेतHृव 1चकटवून गु/-=श�यHवाची परंपरा �नमा#ण कर[याची �था 

अल>कड ेमूळ धm लागल> आहे. राजकारणात गु/-=श�याची परंपरा मला मुळीच मा�य नाह>. 

gकHयेकदा HयाSया आड ;वाथ# दडलेला असतो, असे आढळते. राजकारणात 'अमुक एक' असा 

कोणी गुm मी माUयापुरता मानीत नाह>. अनेकांकडून मी अनेक गो�ट> =शकलो. अजूनह> =शकेन. 

मी जी मोठZ माणसे पाVहल>, Hयांची मी मनाने पूजा बांधल>, HयांSया 8वचारांच,े सं;कारांच े

मनावर प<रणाम झाले. सं;कार*म मन अनेक गो�ट> =शक[यासाठZ खलेु असते. तसे ते असले 

पाVहजे. माUया ;वत:वर अनेकांSया 8वचारांचे, साहचया#च ेउपकार आहेत. HयांSयातून पुढेह> 

आणखी =शकावे लागेल, ह> माझी धारणा आहे. 

या 8वचारांचा, सं;कारांचा, साहचया#चा मागोवा घेत घेत काह> कतृ#Hवह> माUयाकडून घडले. 

माUयाकडून जे झाले, ते कमी झाले, असे मी मानीत नाह>; परंतु कतृ#Hवाला संपूण# संधी 

=मळाल>च, असेह> मानीत नाह>. 'तुqह> जे कतृ#Hव दाख8वले, Hयातून, मनाशी जे ठरवले होत,े 

Hयाच ेसाथ#क झाले का?' असेह> मला म)यंतर> एकाने 8वचारले. 'साथ#क ब-याच अशंाने झाले', 

असे माझ ेHयाला उHतर आहे. साव#ज�नक )येयाची, वैयिcतक जीवनातल> साथ#कता झाल>. पण 



ती पूण# झाल>, साकार झाल>, असे न�हे. �ारंभीSया काळात, त/णपणी परक|य रा�यासंबंधी 

मनात �तडीक होती. परक|य रा�य गेले. ते एक साथ#क झाले, असे वाटले. पण Hया 

�तडक|बरोबरच, �या वातावरणात आqह> वाढत होतो, Hया दखुणा-या Vहदं ूसमाजातील उSच-

नीचपणामधील 8वषमता, गर>ब-]ीमंत, महाHमा फुले यांच े8वचार, या बाबतींत फार काह> कm 

शकलो नाह>. हा अपुरेपणा, Hयाची तीk जाणीव, 8वफलतेची भावना आजह> बोचते. qहणूनच 

कतृ#Hवाच ेपूण# साथ#क झाले नाह>, असे वाटते. अथा#त हे बदल चटुक|सरशी gकंवा कायRयाने घडून 

येणारे नाह>त. तो एक लांब प??याचा �वास आहे, हेह> खरेच. पण ते अपूण#तेच ेश?य मनात 

असूनह>, Hया अगंाने 8वचार सुm झाला याच ेआnण प<रि;थती वेगळे वळण घेत आहे, याच े

समाधान आहे. साथ#क Hया मया#देतच आहे, हे साथ#क पूण#Hवा�त पोचवायच ेतर या 8वषमतेबाबत 

�तडीक �नमा#ण करणार> काय#कHयाtची फार मोठZ फळी �नमा#ण करावी लागणार आहे. आजवर 

आqह> ती कm शकलो नाह>. शहर> gकंवा lामीण भागात काय, 8वकासाSया कामाचे, �नवडणुक|च े

महHHव लोकांना पटते. लोक Hयात ;वत:ला मो�या �माणात गुंतवून घेतातह>. परंतु 8वषमता दरू 

कर[याSया कामाला ते कमी महHHव देत आहेत. Hयांना ती जाणीव तीkतेन ेकmन दे[याच ेकाम 

करावे लागणार आहे. 

 

मी तसा स]^ मनु�य आहे. कामावर, 8वचारावर माझी �नतांत ]^ा आहे. महाHमा गांधींSया 

काह> गो�ट>ंसंबंधी माUया मनात शंका असत. पण Hयांच ेकाम कर[यावर माझी जबरद;त ]^ा 

होती. काम करणे एवढेच माह>त होते. �:न 8वचारणे बंद होते. कारण ते काह> चकु|च ेसांगणार 

नाह>त, Vहताचचे सांगणार आnण तेह> समाजाSया Vहताच,े अशी ती ]^ा होती. 

 

पं. जवाहरलाल यांSयावरह> माझी अशीच ]^ा होती. परमे:वर qहणून कोणी �यcती आहे, यावर 

माझी ]^ा नसेलह>. नाि;तक qहणवून घे[यातच मोठेपणा मान[याच ेएक वय असते. मीह> Hया 

वयातून, Hया भावनेतून गेलो आहे. पण आज माझी �ाथ#नेवर ]^ा आहे, हे कबूल केले पाVहजे. 

आपले जीवन शु^ राहाव,े सR8वचार मनात यावेत, समाजाची सेवा कर[याची संधी =मळावी, अशी 

माझी �नHय �ाथ#ना असते. �ाथ#नेसाठZ, समोर काह> �तीक असलेच पाVहजे, असाह> माझा आlह 

नसतो आnण नाह>. आई-वडील यांSया तस�बर>समोर उभा राहूनच मी ह> �ाथ#ना करतो. बाहेर 

कुठे असलो, तर महाHमा गांधींची तसबीरह> HयासाठZ मला पुरते. दगडात देव आहे, असे मी 

कधीच मानले नाह>; परंत ुहे qहणत असताना पंढर>Sया 8व�लासमोर gकंवा �तापगडावर 

भवानीमातेसमोर उभे राहून नम;कार कर[यानेह> मनाला एक आगळे समाधान वाटते. Cाने:वर, 

तुकाराम, रामदास, छhपती =शवाजी यांSयासारखे महापु/ष या मूत¦समोर उभे राVहले होत,े याचा 

एक वेगळा आनंद वाटतो, हे मा�य करायलाच हवे. माझी ह> आि;तकता-नाि;तकता 



माUयापुरतीच मया#Vदत आहे. मी कोणावर ती लाद>त नाह> आnण लादायचीह> नाह>. माझी पHनी 

सौ. वेणूबाई यांची साईबाबांवर �नतांत ]^ा! मीह> HयांSयाबरोबर कधी कधी दश#नाला जातो. 

सौभा�यवतीची हौस पूण# करतो. पण Hयांना 'Hयात काय?' असे �या�यान देत नाह>. HयांSया 

आनंदातच सहभागी होतो.  

 

नाह> qहटले तर> राजकारणात?या मोठेपणाची बंधने आज सभोवती आहेत. मनाला मुरड 

घालावीच लागते. जुने छंद आठवायच ेआnण न�या छंदात गुंतवून �यायच,े तेह> मुcतपणाने न�हे 

- एवढेच आज करता येत.े छंद qहणा हवे तर, पण स]^ जीवन जगायचे, हा माझा आजचा छंद 

आहे. आईSया तस�बर>समोर रोज उभे राVहले, क| ]^ा साकार होत आहे, असा सा*ाHकार घडतो. 

तोच आनंद ! तेच साथ#क !! 

 

जीवनाची गंगा वाहत असते. गंगौघात काटेकुटे, गदळ, रेती, सतत =मसळतच असते. वाहHया 

ओघातून काटेकुटे आपोआपच तीरावर ढकलले जातात. �नसग#, �नयतीच ते कर>त असते. गंगौघ 

शु^ राहावा, मानवी मनावर Hयाचा सं;कार घडावा, ह> �नयतीचीच रचना आहे. आनंद असतो, तो 

असा जीवनौघ मागे वळून पाह[यात ! 

;वातंbय आंदोलन 

�नयती �Hयेक माणसाला आठवणींचा एक भरघोस गुSछ देऊन Hयाचा सHकार कर>त असते. 

अथा#त �याSया HयाSया कतृ#Hवा�माणे Hया गुSछातील फुले 8व8वध �कारची असतात. माUया 

वा�याला आले?या आठवणींSया गुSछातील फुले सव# �कारची आहेत. Hयांत मनाला कत#�यपूतjच े

समाधान देणार> फुले जशी आहेत, तशीच चांग?या माणसाSया सहवासाचा सुगंध देणार>ह> 

असं�य आहेत. काह> कडवट व उl वासाची फुले आहेत, तर काह> फुलांवर पडलेले अ]ूचं ेदव�बदं ू

अजूनह> सुकलेले नाह>त. काह> फुले अ;व;थता �नमा#ण करतात, तर काह> �नभBळ आनंद देतात. 

एकंदर>त �नयतीने Vदलेला माUया आठवणींचा गुSछ समृ̂  आहे, आकष#क आहे, कधी न 

सुकणारा आहे. हे माUया आयु�यातील एक फार मोलाच ेधन आहे. 

 

;वातंbयVदनाSया-उHसवाSया �न=मHताने माझा आठवणींचा हा गुSछ थरारतो, यात नवल नाह>. 

गेल> gकHयेक वषB आपण ;वातंbयाSया हवते :वासोSछवास कर>त आहोत, या 8वचाराने मनावर 

आनंदाचा मोहोर येतो, हे खरे असले, तर> HयासाठZ �या =मhांनी, सहका-यांनी, सु¢दांनी व 

काय#कHयाtनी जे असं�य क�ट घेतले, हाल सोसले, �संगी �ाणाच ेदान Vदले, HयांSया आठवणीने 



ग�यात हंुदका दाट?या=शवाय राहत नाह>. gकHयेक वेळा असे वाटते, क| आज जे Vदवस 

आप?याला Vदसत आहेत, Hयामागे Hयांचीच पु[याई आशीवा#दाSया mपाने उभी आहे. 

 

ह> आठवण झाल>, क| मन वषाtच ेपंख लावून भूतकाळात जाते. १९४२ चा अखेरचा ;वातंbय-लढा 

डो�यांपुढे उभा राहतो. मी Hया वेळी सातारा िज?�यातला एक लहानसा काँlेस काय#कता# होतो. 

अ. भा. काँlेस क=मट>ची बैठक आठ ऑग;टला �नि:चत झाल> होती. या बैठक|च ेवातावरण 

काह> तर> वेगळेच आहे, हे आqहांला जाणवत होत.े आता, होईल तो लढा अ�ंतम असणार, अशी 

जाणीव कुठे तर> मनात होती. आqह> िज?�यातील सात-आठ काय#कतB पाच ऑग;टला मुंबईस 

गेलो. अ. भा. काँlेस क=मट>Sया बैठक|तील भाषणे मन लावून ऐकल>. पण महाHमा गांधींSया 

भाषणाने आqह> भारावून गेलो. 8वशषेत:, Hयांनी जे�हा 'तुqह> आजपासून ;वतंh झाला आहात, 

असे समजून वागा', असे सां1गतले, ते�हा आमची मने एका 8वल*ण अशा न�या संवेदनेने 

थराmन गेल>.  

 

राhी आqह> बV9का]मात खपू वेळ चचा# कर>त होतो. शवेट> आqह> ठर8वले, क| काह>ह> झाले, 

तर> तु/ंगात जायच ेनाह>. भू=मगत राहून चळवळ पुढे �यायची. हा अ�ंतम लढा यश;वी करायचा. 

 

पहाटे सव# रा�d>य नेHयांची धरपकड झाल>. आमचीह> वॉरंटे आमSया ;वागतासाठZ तयार 

असणार, याची खाhी होती. qहणून मुंबईहून एकेक�याने गुपचपू परत जावे, असे ठरले. 

Hयाचबरोबर िज?�यात गे?यानंतर हाती �यावयाSया काय#_माबfलह> आqह> खपू 8वचार केला. 

आमSयापुढे दोन पया#य होते. एक qहणजे, ��Vटश सHता nखळnखळी कर[यासाठZ Hया सHतेला 

आधारभूत असले?या गो�ट>ंचा 8व)वंस करणे gकंवा ;वातंbयल�याचा संदेश जनतेपयtत नेऊन 

�तला ल�यासाठZ संघVटत करणे. माUया v�ट>ने दसुरा पया#य महHHवाचा व आव:यक होता आnण 

तोच आqह> ;वीकारला. तेथनूच सातारा िज?�यातील लोक8वल*ण ;वातंbय-ल�याला सु/वात 

झाल>. 

 

माUया v�ट>ने या ल�याच ेदोन ट�पे पडतात. पVहला ट�पा जागतृ जनतेने उठ8वले?या आवाजाचा 

आnण दसुरा ट�पा �याच जनतेने ��Vटश सरकारSया दडपशाह>ला Vदले?या �HयुHतराचा. अथा#त 

पVह?या ट��याशी माझा फार �नकटचा संबंध होता. आqह> भू=मगत बनून िज?�यात परत आलो, 

तर> भू=मगत आहोत, असे काह> वाटत न�हते. कारण आqह> उजळ मा�याने gफरत होतो. सभा 

घेत होतो. बैठक| घेत होतो. याच ेरह;य qहणजे ;था�नक पो=लसांची आqहाला असलेल> 

सहानुभूती व जनतेचा पाVठंबा हेच होते. िज?�यात येऊन आqह> कामाला लागलो. �Hयेक 

तालुcयाSया Vठकाणी मोठमोठे मोचB काढावयाच.े ��Vटश सHतेच े�तीक असले?या मामलेदार 



कचरे>वर हे मोचB �यावयाच ेआnण �Hयेक कचरे>वर काँlेसचा झ�डा लावावयाचा, असा काय#_म 

ठरला. हा काय#_म साधा वाटला तर> Hयामागे बराच अथ# होता. मोSया#Sया mपाने ;वातंbय-

ल�याच ेलोण समाजात?या सव# थरांत पोचणार होते. अनेकांना ;फुरण चढणार होते आnण आपण 

�Hय* ��Vटश सHतेSया मम#;थानावर घाव घाल>त आहोत, ह> भावना जनतेम)ये �नमा#ण होणार 

होती.  

 

�या मोSयाtनी सबंध िज?�यातील वातावरण पालटले, ;वातंbयाSया जाnणवेची एक �बळ लाट 

सव# तालुcयांत �नमा#ण झाल>. अनेक नवे त/ण पुढे आले. �यांचा चळवळीशी सुतराम संबंध 

न�हता, अशा सामा�य त/णांना चतेना =मळाल>. तासगावचा मोचा# ]ी. पागे यांनी यश;वी केला. 

तेथे तर खfु मामलेदार मोSया#च े;वागत कर[यासाठZ पुढे आला. कराडलाह> ]ी. बाळासाहेब 

उंडाळकर यांSया नेतHृवाखाल> असेच यश =मळाले. आमची उमेद वाढल>. पण लगेच ��Vटश 

सरकारने दडपशाह>च ेधोरण ;वीकारले. तर>ह> लोकांची िजf कमी झाल> नाह>. वडूजSया �चडं 

मोSया#वर गोळीबार झाला. नऊ माणसे Hयात दगावल>. हुताHमा परशुराम पहेलवान अमर ;मतृी 

ठेवून गेले. इ;लामपूरSया मोSया#वरह> असाच �नघृ#ण गोळीबार झाला. मला आठवत,े Hया 

गोळीबारात gकल¡;करवाडीला इंिजनीअर असलेला पं�या नावाचा त/ण बळी पडला. वा;त8वक 

Hयाचा चळवळीशी काह>ह> संबंध न�हता. पण तो सव#;व झुगाmन देऊन मोSया#त सामील झाला 

होता. अशी gकती तर> नावे सांगता येतील.  

 

दडपशाह> वाढू लागल> तशी लोकांSया मनातील चीडह> वाढ>ला लागल>. एक �कारची बेडरपणाची 

वHृती जनतेत �नमा#ण होऊ लागल>. ��Vटश सHतेबfलच े�ेम तर राVहलेच न�हते, पण जी थोडी-

फार भीती होती, तीह> न�ट झाल>. शासनाबfल �ेम gकंवा भीती वाटणे हेच कुठ?याह> सHतेच े

दोन आधार;तंभ असतात. ते दो�ह> डळमळले होते.  

 

केवळ गोळीबार, लाठZह?ला एव�यापुरतीच ह> दडपशाह> मया#Vदत न�हती, तर भू=मगतांSया 

नातेवाइकांना hास देणे, Hयांचा छळ करणे हे �कार सुm झाले. माझी प<रि;थती थोडीशी अवघड 

होती. २ जून, १९४२ रोजी माझ ेल�न झाले आnण ९ ऑग;टपासून मी भू=मगत झालो. हा 

रामदासाचा तर सुधारलेला अवतार नाह>? अशी शंका माUया पHनीSया मनात आल>ह> असेल ! 

कारण �तच ेपूवा#यु�य अHयंत शांत वातावरणात गेले होते. असले वादळी जीवन पVह?यानेच ती 

अनुभवत होती. पण �तन ेया �संगाला मो�या धीराने त�ड Vदले. पण तेव�यावरच भागले नाह>. 

माझा ठावVठकाणा शोध[यासाठZ सरकारने �तला hास Vदला. इतकेच न�हे, तर माUया मध?या 

बंधूनंा व माUया पHनीला अटकेत ठेव[यात आले. न�या संसाराची ;व�ने रंगव[याSया वयात 

�तला तु/ंगाची हवा चाखावी लागल>. तीह>, �तने माUयाशी ल�न केले, या एकाच अपराधाबfल ! 



मला जा;त वाईट वाटले, ते �तSया ल�नानंतरSया पVह?याच कौतुकाSया सं_ांतीवर तु/ंगाची 

सं_ांत आल> qहणून. पण �तने �या �नराशचेा कडवटपणा कधीह> िजभेवर येऊ Vदला नाह>. 

आqह> भू=मगत काय#कतB माh सण-वार 8वसmन gकल¡;करवाडी, औधं, ओगलेवाडी, कंुडल 

यांसार�या सं;थानी हfीतील गावांतून आमSया बठैक| घेत होतो, काय#_म आखत होतो. 

िज?�यात VठकVठकाणी जाऊन सभा घेत होतो. Hया मंतरले?या काळात सभेची पूव#तयार> वगैरे 

काह> भानगड न�हती. जनतेSया मनात ;वातंbयाचा अ�नी धगधगत होता. फcत पंधरा =म�नटे 

आधी एखाRया गावात सूचना जायची. पंधरा =म�नटांत हजारो लोक सभेला जमायच.े मला अशीच 

एक =शरा�याची सभा आठवते. अ*रश: पंधरा =म�नटांत �चडं जनसमुदाय हजर झाला होता. मी 

सभेत भाषण केले. पोल>सह> हजर होते. पण एव�या जनसमुदायादेखत अटक कर[याच ेअ8वचार> 

धाडस पो=लसांनी केले नाह>. अशा वेळी सभा संपल> रे संपल>, क| पो=लसांSया हातांवर तुर> देऊन 

Hया गावातून पोबारा कर[याची खबरदार> �यावी लागे. Hया काळात, जनतेच े�ेम qहणजे काय 

असते, याचा जो अनुभव आला, तो लाखमोलाचा होता. सामा�य लोक फार आपुलक|ने वागवीत. 

अहमह=मकेने खा[या8प[याची सोय कर>त. एखाRया गावात आqह> मुcकामाला असलो आnण 

एखादा अनोळखी चहेरा गावात Vदसला, क| ताबडतोब आqहाला संदेश =मळत असे. लोक आमSया 

र*णासाठZ अHयंत जागmक असत. शcयतो एका राhीपे*ा अ1धक काळ एका गावात व;तीला 

राहावयाच ेनाह>, असा आमचा अ=लnखत �नयम होता. पण काह> वेळा हा �नयम पाळणे अशcय 

असे. माUयावर असा 8वल*ण �संग आला होता. माझ ेसवाtत मोठे बंध ूवारले. ह> बातमी मला 

समजल> ते�हा मीच ;वत: भू=मगत अव;थेत अ�तसाराने अथं/णाला nखळून होतो. घोडनद>ला 

एका लोणा-याSया घरात मी पंधरा Vदवस /�णाव;थेत काढले. गावात आजारपणाची चचा# नको 

qहणून पु[याSया डॉcटरांकडून औषध आणले जात असे. बंधूSंया मHृयूच ेद:ुख अग�तकतेमुळे फार 

फार जाणवले.  

 

��Vटश सरकारने दहशतीच ेव दडपशाह>च ेवातावरण तीk कर[याचचे धोरण ;वीकार?याबरोबर 

जनतेची ��तg_याह> �ततcयाच तीkतेने Vदसू लागल>. सरकारSया दडपशाह>ला समथ#पणे त�ड 

दे[यासाठZ सव# काय#कतB दंड थोपटून उभे राVहले. येथनू सातारा िज?�यातील ल�याचा दसुरा ट�पा 

सुm झाला. सव# रा�d>य नेते तु/ंगात होते. अ1धकृत माग#दश#न =मळत न�हते. तथा8प, ]ी. 

अ[णासाहेब सह�बु^े आnण ]ी. अSयुतराव पटवध#न यांच ेमाग#दश#न =मळत होते. तर>ह> �Hयेक 

िज?�यात ;था�नक काय#कHयाtनाच आपापले काय#_म ठरवावे लागत होत.े यामुळे एक मोठा 

फायदा झाला. तो असा, क| या�न=मHताने अनेक धडाडीच ेत/ण पुढे आले. नेतHृव कm लागले. 

अशा धाडसी त/णांच ेगट तयार झाले. या गटांनी रे?वे-;टेशनवर ह?ले करणे, खिजना लुटणे, 

श;h ेपळ8वणे यांसारखे �खर काय#_म हाती घेतले. ��Vटश सरकारशी �संगी दोन हात कर[याची 

तयार> असावी, हा हेतू होता. ��Vटश सरकार nखळnखळे करणे एवढेच )येय HयांSयापुढे होते. 



कराडSया आसमंतात लAमणराव ध�वंतर>, का=शनाथ शटेजी, सदा=शव प�ढारकर, महादेवराव 

जाधव, =भकूबा साळंुखे, बाबूराव कोतवाल अशी gकती qहणून नावे सांगावीत? HयांSया Hया 

वेळSया धडाडीच ेकौतुक करायला श}द अपुरे पडतात.  

 

Hयाचबरोबर िज?�याच ेनेतHृव करायला ]ी. नाना पाट>ल, ]ी. gकसन वीर, ]ी. पांडू मा;तर, ]ी. 

नागनाथ नायकवडी, ]ी. जी. डी. लाड, बडBमा;तर, ]ी. वसंतरावदादा यांSयासारखे जबरद;त व 

कणखर काय#कतB चळवळीSया पाठZशी होते. यांSयापैक| एकेकाच ेकतृ#Hव सांगायच,े तर ;वतंh 

पु;तक =लहावे लागेल. ;वातंbय-चळवळीतील सातारा िज?�याची भूषणे qहणून यांचा उ?लेख 

करायला हरकत नाह>. ]ी. gकसन वीर पकडले गेले, याच ेआमSयापे*ा Hयांनाच जा;त द:ुख 

झाले. ह> गो�ट Hयांना इतक| लागल>, क| सहा आठव�यांSया आत हा मनु�य तु/ंग फोडून इतर 

सहका-यांसह बाहेर आला. ]ी. वसंतरावदादाह> असे बहादरु>ने तु/ंग फोडून बाहेर आले. ]ी. नाना 

पाटलांSया कथा तर सातारा िज?हा हजारो िजभांनी अजून सांगतो.  

 

��Vटश सरकार या सवाtSया मागे हात धऊुन लागले होते. HयासाठZ �नर�नराळे माग# अवलं�ब[यात 

येत होत.े सरकारची खशुम;कर> करणारा एक वग# समाजात नेहमी अि;तHवात असतो. तसा Hया 

वेळीह> होता. अशा सरकारधािज#[या लोकांनी ;वातंbयसै�नकांSया संबंधांत अनेक गु�हे केले. 

गावात अHयाचार केले, अनै�तक �कार केले. पोल>स Hयांना पाठZशी घाल>त अस?यामुळे Hयांना 

कुणाची भीती वाटेनाशी झाल>. सामा�य जनतेला HयांSयापासून उप9व होऊ लागला, ते�हा �या 

जनतेने भू=मगत काय#कHयाtना मो�या मायेने वाग8वले होत,े Hया जनतेच ेसंर*ण करणे 

काय#कHयाtना आपले कत#�य वाटले. qहणून अशा गु�हेगारांना पकडून =श*ा कर[याच ेकाय# 

भू=मगत काय#कHयाtना अगंावर �यावे लागले. अशा र>तीने गु�हेगारांना शासन करणारे ��तसरकार 

सातारा िज?�यात ;थापन झाले. पhी सरकार हे Hयाच ेअ�तशयोcत वण#न होय. हे ��तसरकार 

;थापन झाले तर> Hयाच ेमूलभूत धोरण हेच होते, क| मुfाम कुणाला ठार करावयाच ेनाह> आnण 

खाजगी मालमHतेला हात लावायचा नाह>. फcत समाजा8व/^ व ;वातंbय-चळवळी8व/^ गु�हे 

करणा-यांना यो�य ती =श*ा दे[यासाठZच या ��तसरकारचा ज�म झाला होता.  

 

या धामधमुीत िजवावरच ेगंभीर �संग जसे येऊन गेले, तसे काळजाला चटका लावणारेह> �संग 

अनुभवावे लागले. माझा =मh सदा=शव प�ढारकर असाच चटका लावून गेला. अHयंत �ेमळ व 

धडाडीचा काय#कता# पकडला गेला आnण Hयाला सात वषाtची =श*ा झाल>. तु/ंगात कॅ�सर झाला 

आnण गेला. HयाSया मHृयूने मी अ�तशय हळहळलो. अजूनह> ते द:ुख के�हा तर> तीkतेने मला 

जाणवते ! अशी काह> द:ुखे असतात, क| काळाचा gकतीह> �वाह Hयांवmन वाहून गेला, तर> 

Hयांचा चटका 8वसरता येत नाह>. सदा=शवच ेद:ुख Hया �कारच ेआहे.  



 

पण यावर उतारा qहणूनच क| काय, योगायोगाने काह> 8वनोद> �संगह> भू=मगत अव;थेत 

माUयावर आले होते. Hयांतला वानगीदाखल एक सांगायला हरकत नाह>. मला काह> सहका-यांनी 

काह> VदवसांसाठZ िज?�याबाहेर जा[याचा स?ला Vदला. Hया�माणे रे?वेने पु[याला जायच ेठरले. 

कराडहून राhीSया गाडीन े�नघायच.े माUयाबरोबर दोन =मh होते. Hयांतील एकाने सेकंड cलासची 

�तgकटे काढावयाची आnण दसु-याने ड}याSया दाराजवळ उभे राहावयाच.े मी ;टेशनसमोरSया 

रानात दबा धmन बसायच ेअशी योजना होती. Hया�माणे मी रानात दबा धmन बसलो. एकजण 

�तक|ट काढायला गेला. गाडी आल>. दसुरा ड}याजवळ थांबला. मी धावत �लॅटफॉम#वर गेलो आnण 

ड}यात =शरलो. वरSया बथ#वर डोcयावर पांघmण ओढून झोपून राVहलो. जो =मh �तक|ट 

काढायला गेला होता, Hयाच ेआnण �तक|टमा;तरांचे भांडण जंुपले. Hयामुळे Hयाला �तक|ट 

=मळालेच नाह>. गाडी सुm झाल> आnण एक पोल>स आमSयाच ड}यात =शरला. आqहांला वाटले, 

आता सव# संपले, येथनू पळणे कठZण. कारण गाडी चालू झाल> होती. तेव�यात पो=लसाने 

आqहाला 8वचारले,  

'कुठे जाणार आहात?' 

'पु[याला !' �न8व#कारपणाने माझा =मh qहणाला. 

'�तgकटं कुठाहेत तुमची?' पु�हा पो=लसाचा �:न. 

'फार घाई झा?यामुळे आqहाला �तgकटं काढायला वेळ =मळाला नाह>. पण आqह> पुढSया 

;टेशनवर गाडा#ला सांगणार आहोत.' मी वेळ माmन ने[यासाठZ qहणालो. पो=लसाने आमSयाकड े

पाVहले आnण आqहाला 8व:वासात घेऊन बोल?यासारखे तो qहणाला, 

 

'कशाला सांगताय ्गाडा#ला? मी आहेच क| इथ.ं �तgकटाच ेपैसे गाडा#ला दे[याऐवजी मला Rया, 

qहणजे झालं. मी तुqहाला ;टेशनबाहेर सुखmप पोचवीन.' 

 

मला हसू आले. 

 

Hया �बचा-याला चळवळीचा गंधह> नसावा; आnण असता तर> Hयाला �तgकटाच ेपैसे अ1धक 

महHHवाच ेहोते. मग माh आqह> �नि:चतं मनाने झोपलो. आमSया संर*णासाठZ खास पोल>स 

होता ! इतर पो=लसांना तर सोडाच, पण �तक|ट-चकेरला सु^ा तो ड}याकड ेयेऊ देणार न�हता. 

 

माझा =मh सातारा रोडला उतmन गेला. मला घोरपडीला उतरावयाच ेहोत,े माUया र*काने मला 

घोरपडीला उतर8वले. सुखmपपणे ;टेशनSया बाहेर नेऊन पोच8वले आnण वर एक सलामह> 

ठोकला. मी खशू होऊन Hयाला आणखी दहा /पये Vदले.  



 

१९४३ Sया मेम)ये माझी पHनी अ�तशय आजार> पडल>. ती मHृयुश�येवर अस?याची बातमी मला 

=मळाल>. या बातमीने माh मी 8वल*ण अ;व;थ झालो, ल�न झा?यापासून �तला सुखाच ेVदवस 

असे Vदसलेच न�हते. सतत मन;ताप आnण काळजी. �तSया संसाराची सु/वातच अशी द:ुखमय 

झालेल>. Hयात तु/ंगवासाचा hास. माUया मो�या बंधूचंा मHृयू... माझ ेमलाच अपरा)यासारखे वाटू 

लागले. या *णी तर> मला �तला भेटलेच पाVहजे, हा 8वचार तीkतेने मनात येऊ लागला. माUया 

अनेक सहका-यांनी असे करणे चकू आहे, असे सां1गतले. पण शवेट> मी माणूसच होतो. माणसाच े

गुणदोष माUयातह> होते. 

 

मी पHनीला भेटायला जायचा �नण#य घेतला. Hया वेळी ती फलटणला आप?या माहेर> होती. 

फलटण हे सं;थान होते आnण तेथील पोल>स�मुख हा माUया :वशुरांचा अHयंत जवळचा ;नेह> 

होता. ते�हा फलटणला जा[यात फारसा धोका आहे, असे मला वाटले नाह>. पHनीला भेटून �तला 

धीर देऊन आपण सहज परत येऊ, अशी माझी क?पना होती. Hया v�ट>ने राhी पु[याहून 

�नघायच,े दहा वाजेपयtत फलटणला पोचायच ेव पहाटे चार वाजता परत यायच,े असा काय#_म 

ठरला होता. पण तो ददु§वाचाच Vदवस असावा. आमची गाडी नीरा ;टेशनजवळ पंcचर झाल>. मी 

पहाटे चार वाजता फलटणला पोचलो. दसु-या Vदवशी दपुार> वा�याला पो=लसांचा वेढा पडला. 

�यांSयाबfल मला फार आशा वाटत होती, तो पोल>स�मुखच ;वत: दो�ह> हातांत दोन 8प;तुले 

घेऊन माUयापुढे आला. मला अटक झाल> आnण माUया आयु�यातील चळवळीच ेएक पव# संपले.  
 

 

 

पVहल> �नवडणूक 

�नवडणुक|चा दौरा संपला. महारा�dाSया सग�या िज?�यांतून मी जाऊन आलो होतो. आता माझ े

मतदानह> झाले होते. एका झंझावाती कालखडंातील दसु-या पवा#कड ेआता ल* लागले होते. 

Vद?ल>Sया वाटेवर साता-याहून पु[याकड ेगाडी धावत होती. मनात अनेक 8वचारांची गद� होती. 

मधनूच झाले?या सभा आठवत होHया. मधनूच एखादा मतदार संघ मन:च*ूंसमोर सरकून जात 

होता; आमSया उमेदवाराच ेपारड ेजड आहे, हा काय#कHयाtचा Vदलासा सुखकारक वाटत होता, पण 

तेव�यात 8वरोधी प*ांSया इशा-याचीह> आठवण होत होती; आnण याच आठवणीत अधनूमधनू 

एखाद> जुनी �नवडणूक-मोह>म डो�यांपुढून सरकत जात जोती. मोटार>तून र;HयाSया कडचेी झाड े

वेगाने मागे पळत होती आnण माझ ेमनह> तसेच वेगाने वषBSया वषB मागे टाकून भूतकाळात 



खेचले गेले होते आnण सातारा िज?हा काँlेसSया एका त/ण 8वRयाथj काय#कHया#Sया mपात 

कालाSया Hया दप#णपटात माझ ेमलाच दश#न होऊ लागले होते. 

 

या �नवडणूक-�करणाशी माझा संबंध �थम के�हा आला बरे? १९३७ सालावर माझ ेल* एकदम 

ि;थरावले. होय, �नवडणुकांशी आज िजतका माझा िज�हा�याचा संबंध आहे, जेवढ> जबाबदार> 

आहे, तेवढाच संबंध आnण जबाबदार>, आमSया िज?�यापुरता 8वचार केला, तर माUयाकड े

ते�हाह> होती. सातारा िज?हा काँlेसचा मी एक काय#कता# होतो आnण िज?�याSया राजकारणात 

मनापासून ल* घालू लागलो होतो. ;वातंbय-आंदोलनात भाग घेतला होता, तो देशभcतीSया 

�ेरणेने; पण तु/ंगात वाचनाने, 1चतंनाने ;वातंbयाSया आशयासंबंधीची 8वचारच_े सुm झाल> 

होती.  

 

आ1थ#क व सामािजक _ांतीची ;वातंbय-आंदोलनाला जोड =मळाल> पाVहजे, या काँlेसमधील 

�वाहात मनाने मी गुतंला गेलो होतो; आnण तेव�यातच १९३७ Sया �नवडणुका लढ8व[याच े

काँlेसने जाह>र केले होते. 

 

सातारा िज?हा काँlेसSया छो�या संसारात काँlेस हायकमांडSया या �नण#याने खळबळ उडून गेल> 

होती. कोणाला �तक|ट =मळणार? या िज?�याच े��त�न1धHव कोण करणार? आमSया 

आपापसांतील चचा# सुm झा?या होHया; आnण त/ण 8पढ>च े��त�नधी qहणून आHमाराम पाट>ल 

यांनी �नवडणूक लढवावी, असे आमSया मनाने घेतले आnण आqह> HयांSया नावाचा धोशा िज?हा 

काँlेसSया नेHयांकड ेलावला. मला ते�हाच ेआमच ेवाद8ववाद, साता-याला होणा-या आमSया फे-या 

आता अगद> ;प�ट आठवताहेत. आHमाराम पाटलांSया नावाला िज?�याSया काह> नेHयांनी केवढा 

8वरोध केला होता. आमSया िज?�यातील बहुजन समाज �ा�मणेतर चळवळीSया पकडीतून सुटून 

काँlेसम)ये आला होता खरा, पण अजून तो घरात /ळायचा होता. कौि�सलची ती जागा qहणजे 

मोठZ ��त�ठेची जागा मानल> जात होती आnण HयासाठZ आHमाराम पाट>ल यांच ेनाव आमSया 

नेHयांना भावत न�हते. �या जागेवर रावबहादरू काळे बसले, Hया जागेवर आHमाराम पाट>ल 

बसणार, ह> क?पनाच Hयांना सहन होत न�हती; आnण आHमाराम पाट>ल यांच ेनाव Hयांनी 

जवळजवळ �नकाल> काढले हाते. िज?�याSया �नण#यावर �देश काँlेसनेह> =शcकामोत#ब 

के?यासारखे होते; पु[याची आमची फेर> जवळजवळ वाया गेल> होती. शंकरराव देवांकड ेकेले?या 

वgकल>ची डाळ =शजल> न�हती. पण आHमाराम पाटलांSया उमेदवार>साठZ आqह> त/ण पोरांनी 

कंबर कसल> होती.  

 

आज मला आमSया ते�हाSया Hया िजfीच ेके�हा के�हा हसू येते. cव1चत कौतुकह> वाटते. 



शंकरराव देवांचा नकार घेऊन साता-याला परतायच ेनाह>, अस ेमी ठर8वले होते. मी पु[याहून 

मुंबईला आलो. आHमाराम पाटलांच े�तक|ट िजंकून आणायच,े अशा �नधा#राने मी सरदार पटेलांच े

घर गाठले. मर>न लाई�सवर>ल आप?या 1चरंजीवांSया घर> सरदार ते�हा राहत होते. माझी आnण 

Hयांची ओळख न�हती. qहणजे �यिcतगत ओळख न�हती. काँlेस हायकमांडच ेएक जबरद;त 

नेते qहणून मी Hयांना ओळखत होतो; पण मला Hयांनी ओळखावे, असा माझा संबंध के�हा आला 

न�हता. 

 

सकाळी मुंबईस उतर?यावर थेट सरदार पटेलांSया घर>च मी दाखल झालो. 

 

'मी यशवंत च�हाण, सातारा काँlेसचा काय#कता#...' माझा मीच सरदारांना प<रचय कmन Vदला 

आnण आHमाराम पाट>ल यांSया �तgकटाच ेसारे �करण HयांSया कानांवर घातले. सातारा 

काँlेसSया त/ण काय#कHयाtचा आlह Hयांना सां1गतला. व?लभभाzशी मी जवळजवळ अधा#-पाऊण 

तास तर> बोलत होतो. Hयांनी माझ ेसगळे बोलणे ऐकून घेतले. 

 

सरदारांना भेटून मी लगेच सातारला परतलो आnण पाठोपाठ आHमाराम पाट>ल यांना �तक|ट 

=मळा?याची बातमीह> आल>. सरदारांनी �देश काँlेसला सां1गतले, क| �देश काँlेसने आपणहून 

�नण#य घेतला, हे आqहांला के�हाच समजले नाह>, पण आमचा आlह पुरा झाला होता. आमचा 

उमेदवार उभा राहणार होता. Hयाचा आनंद माh वण#नातीत होता.  

 

एकदा आHमाराम पाट>ल उभे राVह?यानंतर HयांSयासाठZ �यHन कर[यात आqह> कसूर करणे 

शcयच न�हते. �नवडणुक|ने आqह> पुरते झपाटलो होतो. एक|कड े�ा�मणेतर चळवळीच ेखरे 

उमेदवार, दसुर>कड ेलोकशाह> ;वरा�य प*ाच े��ति�ठत उमेदवार यांSयाशी आमचा मुकाबला 

होता; आnण आqह> शथjने ती लढाई लढ8वल>. माUया मंतरले?या काह> Vदवसांत Hया मोVहमेचा 

काळ नcक|च समा8व�ट करावा लागेल. Vदवस-राh �नवडणूक-�चाराच े�यवधान असे. मी 

सायकलवर बसत असे, यावर आज कोणी कदा1चत 8व:वासह> ठेवणार नाह>. पण १९३७ Sया 

�नवडणूक-मोVहमेत मी �नqमा िज?हा तर> सायकलवmन Vहडंलो असेन. बहुतेक वेळा सोबतीला 

जोडीदार काय#कतBह> सायकलवर असत. ग�पा मारत मारत एका गावाहून दसु-या गावाला जावे. 

अनेक वेळा मी एकटाह> गेलो होतो. �तथे गावक-यांना जमवाव,े ओळखीपाळखी कmन �या�यात, 

काँlेसच े)येयधोरण समजून सांगावे, असा आमचा काय#_म असे. म)यराhीपयtत आमSया छो�या 

छो�या सभा चालू असत. लाऊड;पीकर, कलापथके, इHयाद>ंSया वापराचा जमाना अजून यायचा 

होता. �ौढ-मतदान नस?याने ते�हा मतदारह> मया#Vदत असत. गावातून तेवढ> जागतृीह> नसायची 

आnण Hयातून ��ति�ठतांSया श}दाबाहेर बोल[या-वाग[याची बंडखोर> गावक-यांत आलेल> न�हती. 



आqहाला या सग�या अडथ�यांतून माग# काढावा लागला. काँlेसच े;वातंbय-आंदोलन, 

सHयाlहाSया चळवळी यांच ेकुतूहल होत;े ते तर आqह> सांगतच होतो, पण ;वरा�य =मळा?यावर 

शतेकर> कसा सुखी होईल, याची 1चh ेआqह> रंगवत होतो. 'सावकार> पाशातून शतेक-यांची 

मुcतता' ह> आमची घोषणा ते�हा जा;त कुतूहलाची झाल>. 

 

�नवडणुका संप?या. आHमाराम पाट>ल 8वजयी झाले. Hयांना आqह> एवढ> मते =मळवून Vदल>, क| 

Hयांची मते हा ते�हाSया मुंबई रा�यातील उSचांक ठरला होता. आमSया खटपट>ला यशच आले 

होत,े असे नाह>, तर सगळी खटपट साथ#क| लागल> होती. ह> माझी पVहल> �नवडणूक-मोह>म 

होती. 

 

या �नवडणुक|नंतर त}बल नऊ वषB लोटल>. म)यंतर>Sया काळात ;वातंbय-यु̂ ातील अखेरची 

लढाई लढल> गेल> होती. बेचाळीसSया _ां�तयु^ातील आqह> सै�नक Hया यु^ाSया �वालांतून 

तावून सुलाखनू बाहेर पडलो होतो. तु/ंगातनू सुटका झालेल> होती. Vद?ल>त वाटाघाट>ंची गु-हाळे 

चालू होती. एक|कड ेपु�हा एकदा अखेरचा संlाम करावा लागणार अशी हवा होती. दसुर>कड े

सHतांतराची तयार> सुm होती. आंदोलन थडंावले होते. वातावरण अ�नि:चत होते. तेव�यातच 

१९४६ Sया �नवडणुक|Sया नौबती झडू लाग?या होHया. 

 

खरे qहणजे, Hया वेळी माझा मूड एकदमच वेगळा झाला होता. बेचाळीसSया आगीत आमSया 

घराची दाणादाण झाल> होती. मी ;वत: तर Hयात उडी घेतल> होतीच, पण माUया पाठोपाठ माझ े

बंधहू> पकडले होते. या आघातांनी आमच ेघर बसले होते. माझ ेबंध ूगणपतराव तु/ंगातनू सुटून 

आले, पण आले ते *याची बाधा घेऊन. अशा प<रि;थतीत कुटंुबाची जोखीम आपण घेतल> 

पाVहजे, आप?यामुळे कुटंुबाचा गाडा अडला तर Hयाला थोडा चालता करणे ह> आपल> जबाबदार> 

आहे, अशा एका 8वचाराने मला घेरले होते. घरावर पाट> लावून मी थोडी-फार वgकल>ची  

�ॅिcटसह> कm लागलो होतो. काँlेसच ेकाम चालू होते. पण खरे सांगायच ेतर मन थोड ेवgकल>च े

ब;तान बस8व[याSया मागे होते. Hयामुळे �नवडणुक|Sया नौबती झडू लाग?या तर> मी Hयांकड े

8वशषे ल* Vदले न�हते. कोट#कचरे>ची कामे पाहावयाची, बंधूSंया आजारपणाकड ेल* Rयावयाचे, 

असा माझा Vदन_म चालू होता. गणपतरावांना आqह> =मरजेSया हॉि;पटलम)ये ठेवले होत.े 

श�नवार-र8ववार HयांSया समाचाराला, सेवाशु]षूेला मी =मरजेला जात असे.  

 

अशाच एका र8ववार> =मरज हॉि;पटलम)ये गणपतरावांSया शजेार> मी बसलो असताना माUयाकड े

कोणी =मh आ?याच ेमला सांग[यात आले. कालच �यांSयाशी ग�पा माmन मी �नघालो, ते 

कराडच ेआमच ेदो;तच आले होत,े आnण मी �नवडणुक|ला उभे राहावे qहणून 8वनंती करायला 



आ?याच ेते सांगत होते. मी Hयांना अ*रश: झटकून टाकले. मला �नवडणुक|शी काह> कत#�य 

नाह>. मला उभे राहावयाच ेनाह>, तुqह> गळ घालू नका, असे मी Hयांना वारंवार सांगत होतो 

आnण 'तुqह> उभे राVहलेच पाVहजे, तुमची जोड अस?या=शवाय काँlेसच ेपॅनेल येणार नाह>', असे 

माझ े=मh मला पु�हा पु�हा ऐकवत होते. माझी मन:ि;थती, बंधूचं ेआजारपण सग�या गो�ट> 

मोक�या मनाने सांगून मी उमेदवार>ला ठाम नकार Vदला. पण माUया =मhांचा ह� काह> थांबेना. 

�हरां�यात आqह> जवळजवळ तासभर वाद8ववाद घालत उभे होतो. मला वाटते, माUया बंधूचं ेया 

सग�या वाद8ववादाकड ेखाटेवर पड?या पड?या ल* असावे. मी जे�हा �नवा#णीSया ;वरात नकार 

Vदला आnण माझ े=मh जे�हा आता �नराश होऊन जाणार, असे Vदसू लागले, ते�हा गणपतरावांनी 

मला हाक मारल>, 

'यशवंतराव, जरा आत ये !' 

HयांSया हाकेसरशी मी आत गेलो. मला वाटले, गणपतरावांना पाणी वगैरे हवे असेल; 

पण Hयांना हवे होते वेगळेच. 

'काय qहणताहेत मंडळी?' Hयांनी मला 8वचारले. 

माUया मागोमाग आमच े=मhमंडळह> वॉडा#त HयांSया खाटेभोवती आले होते आnण यशवंतरावांनी 

�नवडणुक|ला उभे राहणेच आव:यक आहे, असे Hयांनी बंधूनंा पटवून Vदले होते.   

शवेट> गणपतरावांनी मला थोड ेजामलेच qहणा ना. ते qहणाले, 

'अरे, आमची कसल> 1चतंा करतोस? कुटंुबाच ेVदवस, आज नाह>, उRया सुधारतील. मला 8व:वास 

वाटतो आहे. तू मागे वळून बघू नको. �नवडणुक|ला उभा राहा. पुढले पुढे पाहता येईल. आतापयtत 

आqह> नाह> का Vदवस काढले, तसेच पुढेह> काढू. तू नाह> qहणू नकोस.' 

 

/�णश�येवर>ल माUया बंधूचंा उHसाह बघून मी आ:चय#चgकत झालो होतो. *णभर माझी मलाच 

लाज वाटल>. मी काह>च बोललो नाह>. माझ े=मh गणपतरावांSया श}दाने खशू झाले होते. माUया 

संमतीची Hयांना आता आव:यकता न�हती; आnण १९३७ Sया �नवडणुक|त सातारा िज?हा 

काँlेसचा एक युवक-काय#कता# qहणून काम केलेला मी १९४६Sया �नवडणुक|त एक उमेदवार 

qहणून उभा राVहलो होतो.  

 

अनेक वेळा मनात येत,े कराडSया ग?ल>पासून Vद?ल>पयtत झालेल> माझी राजक|य �गती, मी 

माझा हेका चालू ठेवला असता, तर झाल> असती का? माUया बंधूनंी जर ते�हा मला हाक माmन 

उHसाह Vदला नसता, तर? माUया आयु�यातील अHयंत मोcयाSया *णापैक| तो एक *ण मी 

कधीच 8वसm शकणार नाह>. 



 

१९४६ची �नवडणूक-मोह>म qहणजे एक 8वजय-मोचा# होता. रणांगणात कोणी शhचू न�हता, qहटले 

तर> चालेल. आमचा 'ि�हcटर> माच#' या गावाहून Hया गावाला जायचा. बेचाळीसSया आंदोलनाची 

पा:व#भूमी, सHतांतराची शcयता यांमुळे सव#h उHसाह होताच. Hयामुळे लोक मुळी पाहावयालाच 

जमायच.े मी, बाबूराव गोखले, �यंकटराव पवार व के. डी. पाट>ल असे आमच ेपॅनेल होते. आqह> 

चौघांनी =मळून एक टू<रगं ठर8वलेल> होती. मला आठवतेय ती काळी 'डॉज' होती. या गाडीतून 

आqह> िज?�याचा दौरा केला. ह> आमची गाडी म)येच के�हा तर> बंद पडायची. मग आqहा 

उमेदवारांना खाल> उतmन �तला ढकलावी लागे. ती �नवडणूक अवघड न�हती. तर> गावोगाव 

आलेले अगHयाच,े औHसुcयाच ेअनेक �संग मी अनुभवले, ते माUया ;म�ृतपटलावर रेखीव असे 

कोरलेले आहेत. ;वातंbयाची चाहूल लागलेल> ती �नवडणूक होती. माझी ;वत:ची ती पVहल>च 

�नवडणूक होती. आयु�यात सग�यात पVह?या गो�ट>च ेमहHHव असते. राजकारणात?या 

माUयासार�या �यcतीला पVह?या �नवडणुक|च ेमहHHवह> असणारच; Hया �नवडणुक|पासून संसार 

मागे लागावा, तशा �नवडणुका मागे लाग?या आहेत. एका धुदं>त, बेहोशीत या सा-या �नवडणुका 

मी लढलो आहे. पण लढाई संपवून छावणीत परतताना १९३७ आnण १९४६Sया Hया 

पVह?यावVह?या �नवडणुकांSया आठवणी माh नेहमी र�गाळतात.  

 

;वातंbयाचा पVहला Vदवस 

;वातंbय !  जी कालपयtत एक अमूत# क?पना होती, ती आज मूत# ;वmपात येत होती. जे, काल 

एक ;व�न होते, ते आज सHय ठरणार होत.े जो, कालपयtत एक संक?प होता, तो आज =स^ 

होणार होता. कालपयtत गुलाम असलेला एक देश आज ;वतंh होणार होता. पारतंbयाचा काळोख 

संपून ;वातंbयाची मंगल �भात आज उगवणार होती.  

 

अननुभूत आनंदाचा तो एक Vदवस, कृताथ# भावनेचा तो एक Vदवस, आज अनेक वषाtनंतरह> 

माUया डो�यांसमोर ताजा आहे. अनेक वषB झाल>. कालगणनेच ेच_ चालू आहे. अ�याहत चालू 

आहे, Hयाची न�दच आहे ती. ती चकेुल कशी? पण Hया Vदवसाची आठवण झाल>, क| मनाच े

ह<रण के�हाच Hया प8वh Vदवसापाशी जाऊन पोचते. 



 

तो ;वातंbयVदन लौgककाथा#ने Vद. १५ ऑग;ट खरा; पण Vद.१४ ऑग;टलाच आqह> HयाSया 

;वागतासाठZ =स^ झालो होतो. Hया Vदवशी म)यराhी जु�या स1चवालयाSया इमारतीवर �तरंगा 

फडकणार होता. अ1धकृत अशा Hया ;वातंbयVदनाSया मु�य काय#_माच ेवेध, तसे qहटले, तर 

सकाळपासूनच लागले होते. मी ते�हा पाल#म�टर> से_ेटर> होतो आnण Hया समारंभाला मला हजर 

राहावयाच ेहोते. आमच े�ब-हाड ते�हा मर>न लाइ�सजवळ होत.े येणा-या-जाणा-यांची वद#ळ घर> 

ते�हा खपू असायची. Hयाह> Vदवशी सकाळपासून =मhमंडळी येत-जात होती. ग�पा-गो�ट> चाल?या 

होHया. 8वषय ;वातंbयाचाच होता. माझ ेकाह> =मh, ;वातंbय-ल�यातले माझ ेसहकार> मुंबईतला 

;वातंbयVदन-सोहळा पाह[यासाठZ मुfाम आले होते; तेह> घर> होतेच. एका ध�यतेSया भावनेने 

आqह> ;वातंbयाबfल गो�ट> बोलत होतो. हा Vदवस इतcया लवकर पाहायला =मळेलसे आqहाला 

बेचाळीस साल> काह> वाटले न�हते. पण आज ;वातंbयाची पहाट झाल> होती. ती कोवळी उ�हे 

अगंावर खेळवत असतानाच आqहाला आमSया ;वातंbयाSया लढाईतील काह> �संग आठवत होत,े 

काह> सहका-यांची याद येत होती. ;वातbंय =मळाले, आता पुढSया जबाबदा-या कोणHया, Hयाची 

चचा# आqह> कर>त होतो. 

 

ग�पागो�ट> चाल?या होHया आnण माUया एका सहका-याने आqहाला जवळजवळ सोळा वषB मागे 

खेचनू नेले. आqह> साज-या केले?या पVह?या ;वातंbयVदनाची आठवण �नघाल> होती. ;वातंbय-

चळवळीचा एक भाग qहणून लाहोर काँlेसम)ये संपूण# ;वातंbयाचा �;ताव संमत झाला, Hया 

Vदवशी, २६ जानेवार>ला ;वातंbयVदन साजरा कर[याच ेआदेश काँlेसने Vदले होते. १९३० सालची 

२६ जानेवार> जवळ येत चालल> होती. कराडम)ये हा ;वातंbयVदन कसा साजरा करावयाचा, याचा 

आqह> काह> त/ण मंडळी 8वचार कर>त होतो. मी तर ते�हा वरSया वगा#तला शाळकर> 8वRयाथjच 

होतो; पण काँlेसSया चळवळीत ;वत:ला लोटून Vदलेले होते. सम8वचारांSया युवकांत रंगून गेलो 

होतो. असेच आqह> काह>जण कराडमध?या एका छो�या छापखा�यात जमलो होतो; २६ 

जानेवार>चाच 8वचार चालू होता. ';वातंbयाची हाक' देणारे एक बुलेVटन तयार कmन, शाळेतून व 

चौकाचौकांतून वाटावे अशी क?पना पुढे आल> आnण लगेच संमतह> झाल>. मी ते�हा थोडासा 

लेखक होतो. शाळेतील �नबंध वगैरे ब-यापैक| =लह>त असे. ते�हा काह> =लVह[याचा �संग आला 

qहणजे माझ ेसहकार> ते काम माUयावर टाक|त. Hया Vदवशी =लVहलेल> ';वातंbयाची हाक' 

=लVह[याच ेकामह> माUयावर आले होते. Hया राhी =लVहलेल> ';वातंbयाची हाक' ;वातंbयाSया Hया 

पVह?या Vदवशी व Hयानंतर आज gकHयेक वषाtनंतरह> माUया कानांत खणखणते आहे. 

 

Hया ';वातंbयाSया हाके'तील श}द जसेSया तसे आज मला आठवणार नाह>त, हे खरे. पण Hयांचा 



आशय �नि:चतच आठवतो आहे. म. गांधींSया नतेHृवाखाल> चालले?या लढाईतील आqह> सै�नक 

आहो. देशाSया ;वातंbयासाठZ पडले तो Hयाग करावयास आqह> =स^ आहो. �संगी आमच े�ाणह> 

आqह> अप#ण करणार आहो. असा तो ��तCालेखच होता. ते�हाSया ता/[यसुलभ उHकट भावनेला 

शोभणारा. ती ';वातंbयाची हाक' आqह> कराडSया चौकाचौकांतून कशी वाटल>, शाळेतील 

8वRया�याtना कशी Vदल>, याSया आठवणी �नघा?या.  

 

या आठवणींची उजळणी चालू असतानाची एक गो�ट मला चांगल>च ;मरते. म. गांधींSयाबfल 

कृतCतेSया भावनेने आमची मने अगद> ओत�ोत भmन आल> होती. आqह> ;वातंbयVदन साजरा 

कर>त होतो, पण आमचा ;वातंbयाचा सेनानी माh दरू नोआखल>म)ये दंगल>त बरबाद झाले?यांच े

अ] ूपुसत होता. Hयांची आठवण झाल> आnण माझ ेमन गंभीर झाले. मी गांधीवाद> के�हाच 

न�हतो; पण गांधीजींबfल एक अपरंपार ]^ा मनात वागवत होतो. इतरां�माणेच मीह> Hयांना 

केवळ लांबूनच पाVहलेले होते. �Hय* प<रचय न�हताच, पण HयांSयाबfल अHयंत जवळीक वाटत 

होती. HयांSया नेतHृवाखाल> आqह> ;वातंbयाची लढाई लढल> होती. बला�य ��Vटश सHतेशी 

जनतेने �नभ#य होऊन झंुज Vदल> होती, ती म. गांधींSयाच �ेरणेने ! भारत ;वतंh होत असताना 

Hयांच े;मरण पदोपद> येत होते. माझ ेल* सहज माUया घरातील =भतंीवर गेले आnण मनात?या 

मनात मला शरम?यासारखे झाले. माUया मुंबईSया घर> म. गांधींचा फोटोसु^ा न�हता ! मन 

बेचनै झाले. चालले?या ग�पांतून ल* उडाले आnण सारखे वाटू लागले, हे काह> खरे नाह>. आज 

;वातंbयVदन आहे. आज आप?या घर> म. गांधींची तसबीर आपण लावू या. 

 

मनात आले आnण मी हळूच घरातून बाहेर पडलो. कोणाशीह> न बोलता, कोणालाह> न सांगता, 

मर>न लाई�स ;टेशनजवळचा रे?वेवरचा ओ�हर��ज ओलांडला आnण चालत चालतच ठाकुरRवार 

नाcयावर पोचलो. र;ता गद�ने दथुडी वाहत होता. पण माझ ेगद�कड ेल*च न�हते. मी 

¨ेममेकरच ेदकुान शोधत होतो. एक दकुान सापडले. �तथे =मळाला तो म. गांधींचा एक फोटो मी 

घेतला आnण घराकड े�नघालो. हातात म. गांधींची ती तसबीर होती आnण मनात HयांSयाबfलची 

अपरंपार कृतCता होती. Hयांचाच 8वचार कर>त मी चाललो होतो. घर> आलो आnण माUया 

अ�या=सकेत तो फोटो मी लावला ते�हा माझ ेमन थोड ेशांत झाले.  

 

आज बर>च वषB लोटल>. मर>न लाई�समधनू आqह> मलबार Vहलवर गेलो आnण गेल> काह> वषB 

आमच े�ब-हाड Vद?ल>ला आहे. घराSया जागा बदल?या. कालमानानुसार घरातले फ�न#चर बदलले. 

अनेक कलाव;तूंचीह> भर पडल>. पण बदलल> नाह> अशी एकच व;तू qहणजे म. गांधींचा तो 

फोटो.  



 

या फोटोचा 8वषयच �नघाला, qहणून सांगायला हरकत नाह>. सौ. वेणूबाzची Hया फोटोवर 

अपरंपार ]^ा जडलेल> आहे. का, कोणास ठाऊक, Hया फोटोला ती कधीह> नजरेआड होऊ देत 

नाह>, फुटू नये, qहणून �तने Hयाची काच काढून ठेवल> आहे, �वासाला �नघाल> तर म. गांधींची 

ती तसबीर �तSया सामानात हलcया हातान,े कप�याSया घडीत जपून ठेवलेल> असते. 

 

म. गांधींची तसबीर लावल> आnण थो�याच वेळात एका सभेसाठZ मी भायख�याला गेलो. जागा 

आता नcक| आठवत नाह>. पण बहुधा oडलाईल रोडवर>ल चाळ असावी. सातारा िज?�यातील 

कामगारांनी ;वातंbयVदनाची सभा ठेवल> होती. एक ;वातंbय-सै�नक qहणून ;वातंbयVदनाSया Hया 

सभेत भाग घेताना मला अ�तशय आनंद झाला होता. माझ ेभाषण लोकांना कसे वाटले, कोणाला 

ठाऊक, पण मला ते अजून आठवते आहे. एका भारावले?या मन:ि;थतीत मी भाषण संपवून 

बसलो होतो. म. गांधींSया तस�बर>चा 8वषय ताजा होता. म. गांधींSया नतेHृवाबfल, HयांSया 

=शकवणुक|बfल Hया सभेत मी बरेच काह> सां1गतले. Hया Vदवशी मी अगद> गांधीमय होऊन गेलो 

होतो.  

 

सभा संपवून मी घर> �नघालो. राhीSया मु�य समारंभाला हजर राह[याची घाई होती. सभेला मी 

आलो, ते�हा )यानात न आलेल> एक गो�ट आता Vदसत होती. लोकांच ेजथेSया जथे 

आनंदोHसवात भाग घे[यासाठZ �नघाले होते. रोशणाई झाल> होती. ;वातंbयाच ेवारे संचारले होते. 

एक गुलाम देश ;वतंh झाला होता. आजSया 8पढ>ला या आनंदाची क?पना सांगूनह> येणार नाह>. 

एक �कारSया बेहोशीतच मी घर> पोचलो होतो. ;वातंbय घो8षत �हायला आता अवघे दोन तास 

उरले होते. उHकंठा, औHसुcय, उHसाह, समाधान, इHयाद> भावनांच ेअमतृमय रसायन या दोन 

तासांत इतके उदंड भरले होत,े क| 8वचाm नका. थो�याच वेळाने जु�या स1चवालयात मी पोचलो. 

ओ�हल मैदानाSया बाजूला जी 1चचंोळी बाग, Hया बागेत आqह> उभे होतो. बाळासाहेब खेर मुंबई 

रा�याच ेमु�यमंhी होते. जु�या स1चवालयाSया पोच#वर Hयांनी रा�d)वज फडकावला, 8व:व8वजयी 

�यारा �तरंगा वायुलहर>ंवर डोलू लागला. भारत ;वतंh झा?याची ती �नशाणी होती. )वजवंदन 

झा?यावर, मला वाटते, बाळासाहेब खेरांच ेथोडा वेळ भाषण झाले. आज Hया भाषणातले मला 

काह>च आठवत नाह>. झ�डावंदनाSया वेळची धुदं>, हष# माh, आज अनेक वषB झाल>, तर> डोcयात 

घर कmन बसला आहे. पुढे अनेक महHHवपूण# �संगी झ�डावंदने झाल>. मी रा�याचा मु�यमंhी 

झालो, ते�हा झ�डावंदन झाले. संर*णमंhी qहणून लाल gक??यावर होणा-या झ�डावंदनाSया 

समारंभाच ेयजमानपदह> मी भूष8वले. पण जु�या स1चवालयाSया छो�याशा Vहरवळीवर झालेले 

;वतंh भारतातील पVहले झ�डावंदन अजूनह> आठवते.  



 

आठवण झाल>, क| अजून मन मोहmन येते. ¢दय भmन यते. देह पुलgकत होतो. या झ��याला 

;वतंh भारताSया नभांगणात फडकलेला पाहावा, qहणून जी लढाई झाल>, तीमधील मी एक साधा 

सै�नक. हा झ�डा खांRयावर घेऊन शाळकर> जीवनात =मरवणुका काढ?या. पो=लसांची कडी तोडून 

या झ��याचा स�मान राख[यासाठZ मार खा?लेला मी - एक =शपाई - आज कृताथ#पणे Hया 

झ��याच ेवैभव पाहत होतो. भारत ;वतंh झाला होता. एक संक?प =स^ झाला होता. 

;वातंbयाSया पVह?या Vदवशी हे ;वातंbय साथ# कर[याच ेनवे संक?प मनात डोकावत होत.े  

 

खरे qहणजे, हे संक?प तसे नवे न�हते. ;वातंbयाSया चळवळीत आqह> ओढले गेलो होतो, ते 

काह> नुसHया ;वातंbयाSया भावनाHमक क?पनेने नाह>; आnण केवळ भौगो=लक क?पनेनेह> नाह>. 

;वातंbयाचा राजक|य सामािजक व आ1थ#क अथ# हा )येयmपाने मनात वाग8वला होता. qहणूनच 

झ�डावंदन संपवून घर> परतताना मी 8वचारम�न झालो होतो. हे संक?प =स^ होतील का? 

;वातंbयाचा सामािजक व आ1थ#क समतेचा अथ# �Hय*ात उतरेल का? डोcयात काहूर उठले होत.े  

 

मन असे साशंक का होते? Hयालाह> काह> कारणे घडल> होती. पंधरा ऑग;टला देश ;वतंh 

झाला; पण तो लौgककाथा#ने. कारण सHता Hयापूवjच हाती आल> होती. १९४६Sया �नवडणुक|त 

आमचा प* 8वजयी झाला होता व �ां�तक सरकारे ;थापन झाल> होती. गेले काह> मVहने आqह> 

सHता राबवतच होतो. लोकांशी आमच ेसंबंध येत होते. आमSया कारभाराबfल बर>-वाईट मते 

ऐकायला =मळत होती; आnण सHतेचा हा अनुभव काह> फारसा उHसाहवध#क न�हता. चालला आहे, 

असाच कारभार जर चालू राVहला, तर ;वातंbयाच ेजे अथ# अ=भ�ेत आहेत, ते साकार होतील का, 

असे वाटू लागले होते. प*ाSया बैठक|त झाले?या चचा# आठवत होHया; आnण Hया वेळSया 

�ां�तक नेतHृवाने घेतले?या भू=मकांबfल नाराजी वाढू लागल> होती. काय#कतB उघड बोलू लागले 

होते. 

 

मला एकदम महारवतन रf कर[यासंबंधी झालेला वाद8ववाद आठवला. १९४६Sया अखेर>स 

महारा�dभर महारवतन रf कर[यासंबंधी मोठZ चळवळ झाल>. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांSया 

नेतHृवाखाल> चालले?या Hया चळवळीला माझा मनापासून पाVठंबा होता. प*ाSया बैठक|त, 

�ां�तकSया नेHयांजवळ मी चचा# केल> होती. महारवतन रf करा, असे मागणे घेऊन जे�हा �चडं 

मोचा# आला, ते�हा आपण वतने न�ट कर[याची घोषणा कm या, असे मी सुच8वले होते. पण 

मला =मळालेला ��तसाद �नराशाजनक होता. पुढे मी मु�यमंhी झा?यावर पVह?या काह> 

Vदवसांतच आqह> महारवतने न�ट केल>; Hयाची पा:व#भूमी इतक| जुनी होती. 



 

साशंकतेच ेआणखी एक कारण होते. ते qहणजे कारभारावर>ल अ1धकार>वगा#Sया पकडीच.े ते�हाच े

मुर}बी अ1धकार> होते काय#*म, हुशार. पण सHतांतरापल>कड े;वातंbयाचा जो अथ# आqहाला 

अ=भ�ेत होता, HयाSयाशी ते समरस झालेले न�हत.े हो[याची शcयता Vदसत न�हती व तसा 

8व:वास वाटत न�हता. Hया वेळी घडलेले काह> �संग, काह> पेच�संग, अ1धका-यांशी झालेले वाद 

आठवत होते. 

 

आणखी काह> लोकांची सHतेवर पकड वाढणार क| काय, अशी भीती वाटू लागल> होती. आqह> 

जे�हा लढत होतो, ते�हा �यांच ेचहेरे कधी Vदसले न�हत,े HयांSया अगंांवर खाद>च ेकपड ेचढले 

होते. सHतSेया नेहमीच जवळ वावरणारे हे लोक आमSया प*ात Vदसू लागले होते. थो�याच 

वेळापूवj असे काह> चहेरे स1चवालयाSया Vहरवळीवर पाVहलेले नजरेसमोर येत होते आnण 

;वातंbयाचा अथ# हे लोक साथ# कmन देतील का, असे वाटत होते. 

 

या सग�याचा प<रणाम प*ावर होताना मला ;प�ट Vदसत होता. प*ात जोरात वाद8ववाद चालू 

झाले होते. नुकतीच आमSया ग�पांत झालेल> चचा# ताजी होती. काह> काय#कHयाtSया बैठका 

झा?याSया बातqया येत होHया. Hयांच ेवHृता�त कळत होते. �नमंhणे =मळत होती. एक|कड ेआता 

जो शतेकर> कामगार प* qहणून �=स^ आहे, HयाSया ;थापनेची तयार> चाललेल> Vदसत होती. 

काँlेस सोशॅ=ल;ट प*ाचे पायह> <रगंणाबाहेर पडणार, असे वाटू लागले होते. प*ांतग#त संघषा#ची 

चाहूल लागल> होती.  

 

या सग�या गो�ट>, 8वचाराSया आवता#त घ�गावत होHया, पण Hयाच वेळी म. गांधी, पं. नेहm 

यांSया नेतHृवाचा आधार वाटत होता. ;वातंbययु^ाच ेहे सेनानी, �यांनी राजक|य बदल घड8वला, 

ते आ1थ#क व सामािजक बदल घड8व?या=शवाय राहणार नाह>त, असे मनोमन वाटत होते. तोच 

Vदलासा होता. तेच साम�य# होते. आतापयtतSया �नराशSेया ढगातून �काशाची /पेर> कडा या दोघा 

नेHयांSया ;मरणातून मनात चमकून गेल> आnण मनाला थोडी ;व;थता =मळाल>. 8व:वासाने मी 

;वत:शीच qहणालो : 

चला, पVहल> मजल संपल>, एक चढ चढून आलो, आता पुढ?या चढाईची वाटचाल सुm. 

 

 

संयुcत महारा�d �न=म#तीच ेकाह> पूव#*ण 



�तापगड येथे =शवाजी महाराजांSया पुत�याचा अनावरण समारंभ १९५७ म)ये पं. नेहmंSया ह;ते 

पार पडला. �तापगडचा समारंभ व Hया वेळी झालेल> �नदश#ने, या �नदश#नांच े�नयंhण यांचा 

नेहmंSया मनावर चांगला प<रणाम झाला. Hयांची अशी खाhी झाल>, क| माझाह> जनतेशी जवळचा 

संबंध आहे व मी �तच ेनेतHृव कm शकतो. नेहmंनाह> लोकांच े�चडं �नदश#न पाहता आले आnण 

HयांSया भावना ओळखता आ?या. �नदश#न �चडं होते, पण लोक संयमाने वागले व Hयाचाह> 

नेहmंSया मनावर प<रणाम झाला. आमSया सभांतूनह> ते लोकांशी बोलले. या वेळी HयांSया ल*ात 

आले, क| आqह> जर> Rवैभा8षक राबवीत आहोत, तर>ह> लोकांSया मनात काह> संदेह आहे.  

 

वाईमागB आqह> पु[याला येत असता अनेक �नदश#क पायी वा सायकलवmन परत gफरत असताना 

भेटत होते. ते उHसाह> होते आnण नेहmंना पाVह?यावर ते Hयांच े;वागत कर>त. नम;कार कर>त 

आnण काह> जण, 'मंुबई महारा�dाला =मळाल>च पाVहजे', अशा घोषणाह> कर>त. नेहm हे सव# 

पाहत होते आnण Hयांची मन:ि;थती उ?ह=सत होत होती. लोकांSया या ;वागताने व घोषणांनी 

Hयांचा उHसाह वाढला होता. खेळकर वHृतीने ते �नदश#नांचा 8वचार कर>त असावेत. मला ते Vहदं>त 

qहणाले, क| 'पंजाबीह> रागावलेले आहेत (Hया वेळी पंजाबी सु�याचा �:न होता); पण पंजाबी 

रागावतात लवकर आnण 8वसरतातह> लवकर. परंत ुतुqह> मराठZ लोक मोठे 8वल*ण आहात. 

तुqहाला लवकर राग येत नाह> व आ?यानंतर तुqह> तो लवकर 8वसरत नाह>.' 

 

नेहm हे सव# स�ावनेने बोलत होते. 

 

आqह> मग पु[याजवळ आलो. तेथेह> �नदश#ने झाल> आnण ;वागतह> झाले. लोक कस?या घोषणा 

देत आहेत? असे Hयांनी मला 8वचारले. ते�हा मी qहणालो, 

'लोक तुqहाला द>घा#यु�य 1चतंीत आहेत, पण Hयाचबरोबर संयुcत महारा�d ;थापन करा, 

महारा�dापासून मुंबई Vहरावून घेऊ नका, असेह> qहणत आहेत.' 

यावर Hयांनी 8वचारले, 

'मुंबई HयांSयापासून कोण Vहरावून घेत आहे?' 

मी मनात 8वचार केला, क| याचा उपयोग कmन घेता येईल काय? 

पुढे मी Vद?ल>ला गेलो असताना नेहmंनी मला सां1गतले, क| 

'हैदराबादला काँlेस महास=मतीची बैठक भरेल. ते�हा तू मला गाजावाजा न करता एक�याने भेट, 

मला आता सवड नाह>.' 

 

Hयांना माUयाशी Vद?ल>तच बोलावयाच ेहोते, पण ते अशcय होते. 



 

नंतर महास=मतीच ेअ1धवेशन हैदराबादला भरले. Hया वेळी पाgक;तानात इ;कंदर =मझा# यांनी 

सHता ता}यात घेतल> होती. Hया8वषयी ते माUयाशी बोलत होते. तेव�यातच म)येच Hयांनी 8वषय 

बदलला व मला ते qहणाले, 

'मी तुUयाशी काह> गो�ट>ंबाबत चचा# कर>न, असे qहणालो होतो. मग तुला मी कधी भेटावयास 

हवे?' 

 

मी सां1गतले, 

'तुqह> सांगाल, ते�हा.' 

यावर, दसु-या Vदवशी दपुारSया भोजनाSया थोड ेअगोदर आपण महास=मतीतून बाहेर पडू व 

भोजनानंतर 8व]ांती घेऊ, असे सांगून Hयानंतर, qहणजे अडीच वाजता मी यावे, अशी सूचना 

नेहmंनी केल>. 

 

ठर?या�माणे मी अडीच वाजता गेलो. नेहmंनी मला लगेच Hयांची 8व]ांतीची जी खोल> होती, तीत 

नेले आnण महारा�dातील प<रि;थती8वषयी माझ ेमत काय, qहणून 8वचारले. तसेच, गुजरात व 

8वदभा#Sया मंbयाशी माझ ेकसे संबंध आहेत, अनेक �मुख �यcतींची नावे घेऊन HयांSयाशी कसे 

संबंध आहेत, कारभारयंhणा कशा �कारे चालू आहे, अ1धका-यांचा ��तसाद कसा आहे, असे अनेक 

�:न Hयांनी 8वचारले. मी �Hयेकाची उHतरे Vदल>.  

'कारभार-यंhणा चांगल> चालल> आहे. 8वकासाची कामे होत आहेत, परंतु....' 

नेहmंनी 8वचारले, 

'हे परंतु काय?' 

मी qहणालो, 

'परंतु लोक समाधानी नाह>त !' 

'का नाह>त?' 

या �:नाला मी उHतर Vदले, क| - 

'8वकासाची कामे करणे हे सरकारच ेकत#�यच आहे व सरकार ते कर>ल. पण यासाठZ 

Rवैभा8षकाची गरज नाह>, अशी लोकभावना आहे व qहणून ते संतु�ट नाह>त. तुqह> इतर 

मंbयांशी बोलून Hयांच ेकाय मत आहे, हेह> पाहावे. माUया बरोबर काम करावयाच ेअस?याने ते 

मला एक सांगत असतील; पण HयांSया काह> इतरह> क?पना अस[याचा संभव आहे.' 

 

नेहm यावर हसले आnण आपण अगोदरच यांपैक| काह> जणांशी बोललो असून, माझ े8व:लेषण 

�ाय: बरोबर आहे, असेह> ते qहणाले. 



 

अशाच �कारे बोलणे झा?यावर अखेर>स Hयांनी मला 8वचारले, क| - 

'शासक|यv��या Rवैभा8षक मुंबई रा�य चांगले चालले आहे, पण राजक|य v��या तसे ते 

चाललेले नाह>, हाच तुझा �न�कष# आहे ना? हे तUुया मनातले आहे, हे खरे काय?' 

 

मी होकार Vदला व माझ ेहे ;प�ट मत अस?याचहे> qहणालो. 

Hयावर - 

'तू तुझ ेमन बोलून दाख8वलेस, हे चांगले झाले', असा अ=भ�ाय देऊन आमSया संभाषणाबfल 

कोणापाशीह> न बोल[याचा स?ला Hयांनी मला Vदला. 

 

हे संभाषण १९५८Sया म)यास झाले. नेहmंSया स??या�माणे मी या संभाषणाची गंधवाता# 

कोणालाच लागू Vदल> नाह>. नेहm या सा-या �:नाचा फेर8वचार कर[याSया मन:ि;थतीत आहेत, 

याचा अदंाज मला या वेळी लागला. 

 

नेहmंनी हा 8वषय HयांSया काह> �नकटवतjयांपाशी नंतर काढला असेल. राजक|य प<रि;थतीच ेमी 

केलेले 8व:लेषण Hयांनी पं. पंत यांना सां1गत?याचहे> मला नंतर कळले.  

 

नेहm ५८ साल> नो�ह�बर-oडस�बरSया सुमारास मुंबईत आले होते. Hयांच ेउपनगरांत काय#_म होते. 

या काय#_मांनंतर दपुारSया भोजनासाठZ राजभवनावर ये[याऐवजी आरे वसाहतीत खास 

अ�त1थगहृ आहे आnण तेथे जेवणाची �यव;था होऊ शकते, असे मी qहणालो, ते�हा नेहmंनी ते 

लगेच मा�य केले. भोजनानंतर आपण एखाद> डुलक| घेऊ, असेह> ते qहणाले. पण कोणHयाह> 

कारणाने असो, Hयांना झोप आल> नाह> व Hयांनी बोलावणे धाडले. Hयांची भाची नयनतारा सहगल 

बरोबर होती. �तला हे माह>त न�हते. qहणून या वळेी मी नेहmंची झोपमोड कशासाठZ करतो? 

असे �तने 8वचारले. नेहmंनीच बोलावणे धाड?याच ेमी �तला सां1गतले. 

 

मी खोल>त गेलो ते�हा पंoडतजी आडवे झाले होते. Hयांनी बसावयाला सां1गतले व लगेच 

हैदराबादSया संभाषणाची Hयांनी आठवण Vदल> आnण 8वचारले, क| Rवैभा8षक तोडून दोन ;वतंh 

रा�ये केल>, तर काँlेसला बहुमत =मळेल काय? महारा�dात ५७ साल> काँlेसला कमी जागा 

=मळा?या होHया, Hयाचाह> Hयांनी उ?लेख केला. मी Hयांना सां1गतले, क| मी याचा 8वचार केलेला 

नाह> आnण मी याबfल कोणाशी बोललो नाह>; पण तुqहाला याच ेउHतर पुढ>ल बैठक|त देऊ 

शकेन. Hयांनी ते मा�य केले. काँlेसSया बहुमता8वषयी Hयांना खाhी हवी होती.  



 

काँlेसच ेअ1धवेशन जानेवार>त नागपूरला झाले. अ1धवेशनाच ेयजमानपद माUयाकड ेहोते. Hयामुळे 

मोकळा वेळ थोडा =मळत होता. पंoडतजी राजभवनावर राहत होत.े आमची गाठ पड,े ते�हा ते Hया 

मुcकामात नागपूर व नागपूरSया लोकांच े�:न यां8वषयी 8वचारणा कर>त. नागपूर सोड[यापूवj 

आद?या सं)याकाळी Hयांनी मला बोलावणे धाडले आnण Rवैभा8षक तोड?यावर काँlेसला बहुमत 

=मळेल, क| नाह>, याचा Vहशबे केला क| नाह>, असे Hयांनी 8वचारले. मी होकार देऊन, बहुमत 

=मळेल, असे qहटले. हे कसे शcय आहे? असे Hयांनी 8वचार?यावर मी सां1गतले, क| तां�hक 

v��या आqह> अ?पमतात आहोत, पण 8वरोधकांतले �नदान पंधरा सद;य केवळ महारा�dाSया 

�:नावरच 8वरोधी प*ात आहेत. पण Rवैभा8षक तोडले जात असून, महारा�d ;थापन होत आहे, 

हे जर Hयांना कळले, तर हे पंधराजण तर> काँlेसला पाVठंबा देतील, ते काँlेसम)ये येतील क| 

नाह>, हे सांगता येणार नाह>, पण तेह> शcय आहे. 

 

पंoडतजी qहणाले,  

'मला Hयांची नावे कळ[याची गरज नाह>, पण हे सव# शcय आहे, असे तुझ े�नि:चत मत आहे 

काय?' 

मी qहणालो, 

'होय' 

 

यावर मे म)ये gकंवा माच# वा ए8�लSया �ारंभी मोरारजीभाzSया बरोबर एक बैठक करावी लागेल 

आnण HयांSयाशी बोलून, चचा# कmनच जे काह> ठरवावयाच ेते ठरवावे लागेल, असे ते qहणाले. 

मी अथा#तच हे मा�य केले आnण मग माच#अखेर>स व ए8�लSया �ारंभी ह> बैठक घे[याचा बेत 

ठरला. 

 

पुढे माच#Sया म)यावर माझी �कृती �बघडल>, मला gकडनीचा 8वकार झाला होता आnण 

श;hg_या करणे भाग पडले. ती होऊन मला बरे वाटेपयtत जून-जुलैत मी मुंबईस कामावर 

परतलो. नेहm माUयापाशी बोलले व आजारामुळे Rवैभा8षकाचा �:न मागे पडला व आता 

Hयाबfल के�हा चचा# करावयाची, याची Hयांनी चौकशी केल>. ऑग;टम)ये ती करणे बरे, असे मी 

सां1गतले. ते Hयांना मा�य झाले. मी एकोणीस वा वीस ऑग;टला Vद?ल>त यावे, असे Hयांनी 

सुच8वले. तHपूवj �नदान काह> �मुख �यcतींशी चचा# करणे बरे, असे मत मी बोलून दाख8वले. 

ते�हा दसु-या Vदवशी सकाळी याबfल काय ते ठरवू, असे Hयांनी उHतर Vदले व मला Vद?ल>ला 

बोलावले.  



 

Vद?ल>ला �नघ[यापूवj मी मोरारजीभाzकड ेफोन केला. नेहmंनी मला बोला8वले असून, Rवैभा8षक 

रा�याचा आढावा Hयांना �यावयाचा आहे व तुमची हजेर> अपे�*त आहे, असे मी कळ8वले. मी 

मोरारजीभाzशी बोललो क| नाह>, हे आठवत नाह>; पण HयांSयाकडचे मी उतरत आलो होतो व 

याह> वेळी HयांSयाकड ेउतरावयाच ेहोते. मी HयांSया कुटंुबात?यासारखाच होतो. मोरारजीभाzशी 

बोलून मी �नरोप Vदला क| नाह>, हे आठवत नसले, तर> Hयांच े1चटणीस ]ी. टोणपे यांSयाशी 

बोललो, हे �नि:चत. टोणपे हे माझ ेVद?ल>तील =मhच होते. दसु-या Vदवशी मी Vद?ल>त आलो, 

ते�हा 8वमानतळावर मला घे[यासाठZ टोणपे आले होते. Hयांनी सां1गतले, क| मोरारजीभाई संसदेत 

गेले आहेत आnण पंoडतजींना भेट[यापूवj मी Hयांना भेटावे. मोरारजीभाzSया सवडीने मी Hयांना 

भेटेन, असे मी टोणपे यांना सां1गतले. Hया�माणे चारSया सुमारास मला HयांSयाकडून बोलावणे 

आले.  

 

मोरारजीभाई रागावले न�हत,े पण अ;व;थ होते. Hयांनी मला एकंदर प<रि;थतीचा आढावा काय, 

असा �:न केला. मी माझ ेमत Vदले. मोरारजीभाzनी ते ऐकून घेतले. Hयांनी राग वा 8वरोध 

�यcत केला नाह>. Hयांना वाईट माh वाटले होते. मी Hया वेळSया HयांSया वHृतीच ेजmर कौतुक 

करतो. अथा#त आप?याला वाईट वाटले, हेह> Hयांनी मला सां1गतले नाह>च. दसु-या काह> =मhांना 

सां1गतले. तसे ते अ�तशय संयमी वHृतीच ेआहेत. 

 

माझ ेमत ऐकून घेत?यावर मोरारजीभाई qहणाले, 

'हे तुमच े�ामाnणक मत असेल, तर मी याबfल काह> बोलू शकत नाह>; परंतु हे सव# द:ुखद व 

ददु§वी आहे, हे माh खरे !' 

 

यानंतर आqह> उगाच इकडSया �तकडSया गो�ट> उपचाराथ# के?या. राhी आqह> दोघेह> 

मोरारजीभाzSया घर> एकh जेवलो व एकाच मोटार>तून पं. गो8वदं व?लभपंत यांSयाकड ेगेलो.  

 

पंoडतजी तेथे आले होते व या�कारे आqह> चौघेच जमलो होतो. आqह> बसताच पंoडतजी 

qहणाले, 

'च�हाण, तुमचा काय आढावा असेल, तो सांगा पाहू.' 

Hयावर मी माUया vि�टकोनातून प<रि;थतीच े8व:लेषण केले. मी सां1गतले, क| 'गुजराती 

समाजाबरोबर आमच ेसंबंध चांगले आहेत. कारभारयंhणाह> ठZक र>तीने चालू आहे. मराठZ व 

गुजराती समाजांतील तणावह> बराच �नयंhणाखाल> आहे. पण दो�ह> समाज स)याSया 



�यव;थेबाबत समाधानी नाह>त. Rवैभा8षकाचा �योग चालू ठेव[याचीह> माझी तयार> आहे, पण 

लोक खशू नाह>त.' 

यावर  

'गुजरातीह> समाधानी नाह>त, हे कसे मी qहणतो?' असे मला 8वचार[यात आले. 

मी उHतर Vदले, 

'मी मु�यमंhी आहे आnण रोजSया अनुभवावmन मी हे सांगतो. मु�यमंhी या नाHयाने ५७ साल> 

मी अहमदाबादला गेलो, ते�हा अHयंत उl �नदश#न ेझाल> आnण गोळीबार करावा लागला. 

Hयानंतर मी �यायालयीन चौकशीचा आदेश Vदला. �यायमूतj कोतवाल यांना चौकशीसाठZ 

नेम[यात आले. या आयोगापुढे जाऊन मी लेखी कैgफयत Vदल> व सव# जबाबदार> माUयाकड े

घेतल>. नतंर या आयोगाचा अहवाल आला, ते�हा Hयाने माझी �शंसा केल>.' 

 

गुजरात काँlेसच ेकाय#कतB चांगले सहकाय# देतात, हेह> खरे अस?याच ेमी ;प�ट केले; पण लोक 

समाधानी नाह>त, याची जाणीव कmन Vदल>. 

 

यावर पंतजी qहणाले, क|  

'च�हाण मु�यमंhी आहेत व ते आपले अनुभव सांगत आहेत.' 

यामुळे एकंदर रागरंग मोरारजीभाzSयाह> ल*ात आला. 

मग पंतजींना 8वचार[यात आले, 

'पुढे काय?' 

ते qहणाले, 

'च�हाण यांना जर या �कारे वाटत असेल, तर आप?याला काह> करावे लागेल.' 

 

मग मोरारजीभाzना Hयांच ेमत दे[यास सांग[यात आले. मोरारजीभाई qहणाले, 'Rवैभा8षक रा�य 

मोड[याची क?पना मला मा�य नाह>. माUया तHHवाSया ती 8व/^ आहे. त�ेहा प*ाने Rवैभा8षक 

मोडावे, असे मी सांगणार नाह>; पण च�हाणांच ेमत वेगळे आहे आnण आप?याला याचा 8वचार 

करावा लागेल.' एवढे बोलून Hयांनी जगाSया इ�तहासातील Rवैभा8षक रा�यांची उदाहरणे Vदल>. 

 

मी मग qहणालो, 

'Rवैभा8षक रा�याचा �योग चांगला आहे. मोरारजीभाई qहणतात, यात काह> चकूह> नाह>. परंतु 

Rवैभा8षकाचा �योग कर[यासाठZ आमचीच का �नवड केल>, असे लोक 8वचारतात आnण HयांSया 

मनाला ते डाचते. इतरांचा हcक आपण मा�य केला आहे, मग आमचा का नाह>, असा Hयांचा 



�:न. �नदान मराठZ लोकांना हे फार बोचते. HयांSयाशी यासंबंधात तक# संगत चचा# करणे शcय 

नाह>.' 

 

मोरारजीभाई qहणाले, 

'इतर रा�यांबाबतह> हा �योग कर[याची क?पना होती, पण कोणी मानल> नाह>. ता=मळनाडू व 

केरळ यांच ेएक रा�य कर[याची सूचना झाल> होती, पण कामराज यांनी ती मानल> नाह>.' 

 

हा �:न �नघाला, ते�हा कामराज कसे बसले होते व ते 'नाह>, नाह>, नाह>' एवढेच कसे qहणाले, 

याची नcकलच मोरारजीभाzनी केल>.  

 

मी पु�हा सां1गतले, क| 

'Rवैभा8षकाSया मी 8व/^ नाह>, पण हा �योग केला आnण तो फसला.' 

यानंतर बैठक संपल>. ती बैठक �नणा#यक होती. 

 

सकाळी मी मुंबईला परतलो. 

Hया Vदवशी Vद?ल>, मुंबई, अहमदाबाद वगैरे VठकाणSया वHृतपhांत या बठैक|ची बातमी ठळकपणे 

आल>. पंoडतजींनी घेतले?या बैठक|चा हा वHृता�त कदा1चत HयांSया वतु#ळातून �=स^ीला Vदला 

गेला असेल. 

 

मी मुंबईला पोहोचलो, ते�हा मला बरेच लोक भेटावयास आले. 8वधानसभेचे अ1धवेशन चालू होते. 

माUया मं�hमंडळातील मंhी डॉ. जीवराज मेहता यांना वाटले, क| 8व1धमंडळाचा हा 8व:वासभंग 

झाला. मी Hयांना सारा इ�तहास �नवेदन केला. पण ऑग;ट-स�ट�बरपासून वेगळीच अडचण उभी 

राVहल>. काँlसच ेअ)य* होते ढेबर. Hयांचा Rवैभा8षक तोड[यास 8वरोध होता. गुजरातSया 

लोकांना ह> बदललेल> भू=मका आqह> कशी पट8वणार? असे Hयांनी नेहmंना 8वचारले. पंoडतजींSया 

;वभावाच ेएक वै=श��य होते. अशा वेळी ते =शपं?यात जाऊन बसत. तसे ते बसले. 

 

इकड ेलोकांना Rवैभा8षकाSया फेर8वचाराची योजना समजल> होती; पण हालचाल होत न�हती. हा 

फेर8वचार कर[याच ेपाऊल कसे टाकावयाचे, हे मी नेहmंना 8वचारले, ते�हा ढेबर व मोरारजीभाzच े

मत Hयांनी मला ऐक8वले आnण मीच या संबंधात शंकासमाधान केले पाVहजे, असे ते qहणाले. 

आता जर Rवैभा8षकाचा फेर8वचार केला गेला नाह>, तर काय होईल, या 8वचाराने मला धडक| 

भरल>, मी अ;व;थ झालो.  



याच सुमारास 8वदभा#त असंतोष माजला. मी शहाणपणाने महारा�d =मळ8वला, पण आता 

आप?याकड ेदलु#* होऊन राजक|य अ�याय होईल, असे तेथील काह> लोकांना वाटू लागले. Hयांना 

राग आला. लोकनायक अणे वगैरे या�माणे बोलत होते. अशा �कारे दोन �:न �नमा#ण झाले 

आnण Hयांवर मीच तोडगा काढावा, असे पंoडतजी सांगत होते. मग मी 8वदभा#तील माUया  

सहका-यांना बोलावून पंoडतजींच ेqहणणे सां1गतले. Hयावर वसंतराव नाईक, शषेराव वानखेड,े 

ना=सकराव �तरपुड,े काझी या 8वदभा#Sया मंbयांनी चांगल> भcकम भू=मका घेतल>, ते qहणाले, 

'आपण Vद?ल>त जाऊ, खासदार वगैर�ना भेटू आnण महारा�d रा�यात आप?याला राहावयास हव,े 

असे Hयांना सांगू.' 

 

मी हे मा�य केले; पण जे इतर सहकार> आप?या8व/^ आहेत, HयांSया8व/^ काह> कm, बोलू 

नका, असे सां1गतले. 

 

हे सवाtनी कबूल केले व मग हे माझ ेसहकार> अनेकांSया गाठZभेट> घेऊ लागले. 

मी क�नमवारांनाह> बोला8वले व 8वदभा#Sया चळवळीबfल बोललो. ते qहणाले, 

'मी जाह>रर>Hया 8वदभा#बfल बोललो आहे, ते�हा मला माघार घेता येणार नाह>, पण मी 

तुमSया8व/^ जाणार नाह>.' 

 

मग हे कसे करावयाच,े असे मी 8वचारले. ते�हा दो�ह> भागांतील दोन-दोन, तीन-तीन 

काँlेसजनांची एक स=मती नेमावी व या �:नाचा 8वचार कmन, �तने काह> ठरवाव,े अशी सूचना 

क�नमवार यांची होती, ती मी मा�य केल>.  

 

तथा8प, एक�या महारा�d-8वदभा#पुरता हा �:न न�हता. गुजरातम)येह> काह> हालचाल करावयास 

हवी होती. Hया वेळी मोरारजीभाई मंुबईत आले असता मी Hयांची भेट घेतल>. मी Hयांना 

qहणालो, 

'मोरारजीभाई, Rवैभा8षक मोडून दोन रा�ये कर[याचा �:न पु�हा उपि;थत झाला आहे. आता जर 

काह>च न करता आपण ;व;थ बसलो, तर प<रि;थती �बकट होईल.' 

मग काय करावे, असे Hयांनी 8वचारले. 

मी qहणालो, 

'तुqहाला Rवैभा8षक तोड[याची क?पना तHHवत: मा�य नाह>, आपला 8व:वासभंग झाला, असे 

तुqहाला वाटते. पण आपण व;तु�न�ठ 8वचार केला पाVहजे. qहणून दोन रा�ये स�ावनेने कशी 

करावीत, हे ठर8व[याची आता गरज आहे. आपण दोघे एकh बसून तोडगा काढू.' 



 

मोरारजींनी याला मा�यता Vदल>. पण Vद?ल>Sया नेHयांचा स?ला घेतला काय? असे Hयांनी 

8वचारले. मी 'नाह>' qहणून सां1गतले, तसेच पंoडतजींशी स?लामसलत कर[याची गरज नाह>, 

असेह> qहणालो. याच ेकारण माझ ेमला माह>त होते. 

 

नेहmंनी या संबंधात ;वत: हालचाल न कर[याच ेठर8वले होते. पण मोरारजीभाzनी मला 

Vद?ल>Sया नेHयांशी चचा# कर[याचा आlह केला आnण आपणह> गुजराती नेHयांशी बोलू, असे ते 

qहणाले. 

 

मी मग Vद?ल>ला गेलो आnण 8वदभ# व गुजरात यांSयाबाबत कोणHया मागा#ने मी पावले टाक|त 

आहे, हे पंoडत पंत यांना �नवेदन केले. Hयांना हे पसंत पडले व मला, आगे बढो, असे Hयांनी 

सां1गतले. नेहmंना आपण खलुासा कm, असेह> ते qहणाले. 

 

मी नंतर मुंबईला परतलो. 

आठवडाभराने मोरारजीभाzनी मला Vद?ल>ला बोलावले. Hया�माणे मी गेलो. ते�हा मोरारजीभाई 

qहणाले, 

'गुजरातSया राजधानीSया व डांगSया भ8वत�याचा 8वचार केला पाVहजे.' 

मी हे मा�य केले व सहका-यांशी चचा# करतो, असे सांगून मुंबईला परतलो. 

 

मुंबईला आ?यावर मी 8वचार8व�नमय सुm केला. भाऊसाहेब Vहरे यांना मी बोला8वले व 

गुजरातSया राजधानीसाठZ पैसे Rयावे लागतील, इतरह> काह> रcकम तोडून Rयावी लागेल, हे मी 

Hयांना ;प�ट केले. ते qहणाले, क| याबाबत काह> जबाबदार> घे[याची आपल> तयार> नाह>. 

इतरह> काह> काय#कHयाtची ह>च भू=मका होती. मी या आ1थ#क �:नाबाबत तोडगा काढ[यासाठZ 

काह> अ1धका-यांना सां1गतले. तसेच माUया बाजूला आणखी एक घटक होता. तो असा : 

 

Rवैभा8षक रा�यात महारा�d व गुजरात या दो�ह> भागांतून 8वरोधी प* होते. HयांSया चचा# 

चालत. एकh येऊन या रा�याला 8वरोध कर[याच ेHयांच ेबेत होत होते. अशा एका चचBSया वेळी 

डांग गुजरातला दे[याची डांगे यांनी तयार> दश#8वल> होती. मला याची माVहती होती. मी मग 

माUया अनेक प*सहका-यांना बोला8वले. 8वरोधी प*ांची डांगबfल काय भू=मका आहे, हे मी 

Hयांना ;प�ट केले. मी असेह> सां1गतले, क| डांग गुजरातला दे[यास माझा �यिcतश: 8वरोध 

आहे, पण आपण या �:नावर ह> बोलणी तोडणार काय? माझी ;वत:ची भू=मका �यवहाय# आहे. 

या �:नावर बोलणी तोडू नयेत, असे मला वाटते. 



हे सहकार> qहणाले, 

'आप?याला मुंबई =मळत आहे, ते�हा तुqह>च काय ते ठरवा. महारा�d ते मा�य कर>ल.' 

Rवैभा8षक तोड?यावर आ1थ#क नुकसानभरपाई, राजधानी बांध[याचा खच#, इHयाद> gकती रcकम 

Rयावी लागेल, याचा अ�यास मी काह> अ1धका-यांना करावयास सां1गतला होता. आं© व म9ास 

रा�यांची फारकत झाल>, ते�हा यासंबंधीची प^त ठरल> होती. या�माणे तीसएक कोट> /पये Rयावे 

लागतील, असे मला सांग[यात आले. एवढ> रcकम एकदम Rयावयाची, हे मराठZ मनाला 

मानवणारे न�हते. काह> सहका-यांनी याबfल 1चतंा �यcत केल>. ते�हा एक�या मुंबईतील 

8व_|कर २५-३० कोट>ंSया घरात जातो, तर मग ५० कोट> Rयाव ेलागले, तर दोन वषाtत ती 

रcकम मुंबईSया 8व_|करातूनच वसूल होईल, असा युिcतवाद मी केला व तो माUया सहका-यांनी 

मा�य केला. काय रcकम Rयावयाची असेल, ती तqुह> ठरवा व �:न =मटवा, असे Hयांच ेमत 

पडले.  

 

मी लगेच Vद?ल>ला गेलो. मोरारजीभाzना डांग दे[याची तयार> अस?याच ेसां1गतले. राजधानी 

बांध[यासाठZ खच# दे[याचे मा�य केले. हा खच# व बाक|ची भरपाई यांच ेको�टक, आं© व म9ासची 

फारकत झाल>, Hया धतjवर असावे, असे मी सां1गतले व Hयांनी अ1धका-यांकडून याची तपासणी 

करावी, अशी सूचना केल>. 

 

ते�हा महारा�d व गुजरात यांSयाकडून दोन दोन अ1धकार> व <रझ�ह# बँकेच ेग�हन#र अशा पाच -

जणांची स=मती नेमल> गेल>. आमSया बाजूने बवB व याद� होते. <रझ�ह# बँकेच ेग�हन#र ते�हा 

भ�ाचाय# होते. राजधानी बांध[याSया खचा#चा �:न स=मतीकड ेन सोप8वता आपण आपापसांत 

सोडवू, असे मोरारजीभाई qहणाले, ते�हा मी ताHकाळ मा�यता Vदल> व आं© व म9ासSया धतjवर 

सात कोट> /पये दे[याची तयार> दश#8वल>. 

मोरारजीभाई qहणाले, 

'नाह>, दहा कोट> हवेत.' 

मी ते कबूल केले. ह> रcकम Rवैभा8षक रा�याSया अथ#संक?पातून दे[यात येईल, असेह> मी 

qहणालो व ते मोरारजींना मा�य होते. मी Vहशबे केला, क| Rवैभा8षकाSया अथ#संक?पातून ह> 

रcकम येणार, qहणजे महारा�dावर केवळ सात कोट>ंचाच बोजा पडले ! 

 

पुढे मी पु�हा Vद?ल>ला गेलो, ते�हा च�हाणांनी माUयाशी चांगला �यवहार केला, असे मोरारजींनी 

काह> जणांना सां1गत?याच ेमला कळले. पंoडतजी वगैर�Sया म)य;थी=शवाय आपापसांत हा �:न 

सोड8वता आला, याच ेHयांना समाधान होते. मी पंतांना सव# हक|गत �नवेदन केल>. 8वदभा#बाबत 

एक स=मती नेमावी, qहणजे ती तोडगा काढ>ल, असेह> Hयांना सां1गतले. Hयांनी मग मी 



पंoडतजींना भेटून �नवेदन करावे, असे सुच8वले. Hया�माणे मी नेहmंना भेटलो. माझी हक|गत 

ऐकून Hयांना आनंद झाला. ते qहणाले, 

'आता आप?याला पुढच ेपाऊल टाक[यास हरकत नाह>.' 

 

वgकt ग क=मट>ने नंतर 8वदभा#बाबत नऊजणांची स=मती नेमल> होती. तीत महारा�d, मराठवाडा व 

8वदभा#च े��त�नधी होते व पं. पंत अ)य* होते. आमSया दोन-तीन बैठका झा?या व आqह> 

एकमताने अहवाल तयार केला. 8वदभ# महारा�dात राहावा, हे मा�य झाले व काह> आ:वासने 

दे[यात आल>. महारा�d-रा�य ;थापनेचा माग# मोकळा झाला. 

 

 

के?याने देशाटन 

संगम िजथे कुठे झालेला असेल, ते Vठकाण माUया आवडीच ेअसते. मला त ेरqय वाटते. ;फूतj 

देणारे, जीवनाचा एक वेगळाच अथ# सांगणारे, असे भासू लागते. नRयांचा संगम झालेले ;थान 

Vहदं;ुथानात प8वh मानले जाते; पण ते धा=म#क अथा#ने. मला ते भौ�तक v�ट>ने प8वh वाटते. ते 

मनाला काह> वेगळेच सांगत असते. दोन नRया एकात एक =मसळतात, ते�हा दोन शcतींच े

मीलन झा?याच ेते दश#न असते. दोघी एक होऊन, एकmप, एकजीव होऊन पुढे जातात आnण 

हजार�च ेजीवन संप�न कर>त असतात. 

 

माणसामाणसांच ेअसे मीलन होईल, 8वचारांचा संगम होईल आnण माणसे एकजीव बनून कतृ#Hव 

करतील, तर सारेच सुखाने नांदतील, Hयांच ेजीवन संप�न बनेल; राग, Rवेष, ;पधा#, शhHुव Hया 

संगमात =मसळून-8वरघळून जातील आnण 8वशु^ जीवनाचा �ोतच पुढे जात राह>ल, असे 

�नसगा#ने �नमा#ण केले?या संगमाSया Vठकाणी उभे राVहले, क| माझ ेमन सांगू लागते. 

 

कृ�णा-कोयनेSया �ीती-संगमाSया साि�न)यातच मी लहानाचा मोठा झालो. खेळलो. बागडलो. Hया 

संगमात डुबंलो. Hयाचाह> हा प<रणाम असेल कदा1चत. ]ावणातला हषा#चा पाऊस पडून गेलेला 

असावयाचा; प�ृवीचा उHसाह ओसंडू लागावयाचा. कृ�णा-कोयनेची ऐन पावसा�यात गढूळ झालेल> 

पाh ेकाह>शी �नवळलेल> असावयाची आnण ते �नवळशंख जीवन एकजीव बनून, पाhाच ेदो�ह> 

काठ धmन भर?या उभार>ने संथपणाने पुढे चाललेले पाहून नद>Sया पाhा�माणे मनह> आनंदाने 

काठोकाठ भmन जात असे. वmन संथ Vदसणा-या या �वाहाची अदंर क| बात काह> वेगळी 



अस?याच ेनावाडी सांगत असत. Hयांच ेqहणणे, वmन �वाह संथ Vदसतो, परंतु पा[याला आतून 

ओढ चांगल>च असते. शcय आहे; ल*ावधींच ेजीवन संप�न कर[यासाठZ �नघालेला �वाह, 

HयाSया आंतरमनात वेगाने पुढे जा[याची ओढ असणारच ! 

 

]ावणातला शवेटचा सोमवार आमचा मोठा आनंदाचा Vदवस असावयाचा. माUया लहानपणी, 

कराडला कृ�णेSया तुफान भरले?या पाhात नावांSया शय#ती होत असत. Vदवस ठरलेला - शवेटचा 

]ावणी सोमवार. शय#त अशी असावयाची, क| �वाहात नाव सोड?यानंतर सरळ रेषेत नावेने 

पल>कडचा तीर गाठावयाचा. सरळ रेषेत प?याड तीरावर पोहोचावयाच,े ह> Hयांतील �मुख अट. जी 

नाव सवाtत �थम पोहोचले, �तने ती शय#त िजंकल>, असा �नकाल जाह>र �हावयाचा. सरळ रेषेत 

पाणी कापीत जावयाच ेकाम मोठे क�टाच ेअसे. कारण पा[याला आतून ओढ असावयाची आnण 

अतं:�वाहातील धार कापीत कापीत, प?ला गाठावा लागे. सरळ रेषेत जा[यासाठZ नावा�यांना 

अ�तक�ट असत. दो�ह> तीरांवर उभे असलेले शकेडो लोक माh नावांSया शय#ती पाहून आनंVदत 

होत असत. 

 

या आनंदात पु�कळदा मीह> सहभागी झालो आहे. या शय#तीत रेठरे गावच ेनावाडी-आंबेकर> 

हमखास यश =मळवीत. 

 

कृ�णाकाठावर उभे राVह?यानंतर ;वSछ जीवनाचा तो �शांत �वाह आnण तीरावर>ल Vहरवागार 

सुंदर �नसग# पाहत राहणे याचा आनंद काह> वेगळाच. अतं:करणात तो बसनू राहतो आnण 

;मरणमाh ेअतं:च*ूंसमोर उभा राहतो. लहानपणापासूनच कृ�णाकाठच े�ेम माUया मनात भmन 

राVहले आहे. 

 

दहा-बारा वषाtचा असेन मी. असाच एकदा वाईSया खो-यात असले?या मेणवल> गावी गेलो होतो. 

मेणवल>ला नाना फडण8वसांचा टोलेजंग वाडा आहे. तो मी पाVहला. पण मेणवल>Sया 

कृ�णाकाठावर, कृ�णेSया घाटावर पोहोचलो माh; पाय �तथेच nखळून राVहले. मेणवल>ला कृ�णेSया 

घाटाच े=श?प मोठे सुंदर आहे. कलापूण# आहे. या घाटावर उभे राVहले, क| कृ�णामाईच ेलांबच 

लांब पाh Vदसते आnण महाबळे:वर सोडून �नघा?यानंतर �या ड�गर-द-यांतून कृ�णामाई झपेावत 

पुढे येते, ते खोरे समोर उभे Vदसते. �नतांतसुंदर, रqय असे हे Vठकाण. माUया ते चांगलेच ल*ात 

राVहलेय.् 

 

महाबळे:वरात एकाच Vठकाणाहून पाच नRया उगम पावतात आnण ड�गरातून वेगवेग�या अगंांनी 

वाटा काढ>त, सपाट>वmन धावताना Vदसतात. या पाच भ1गनींच ेएकमेक|ंवरच े�ेम मोठे अमया#द. 



ज�माSया Vठकाणी Hया आपले आगळे अि;तHव दाखवतात. पण ते *णभरच. फुगडीचा फेर 

Hयांनी धरला आहे, असे Vदसावे, तोच Hया एकजीव होऊन जातात आnण गोमुखातून बाहेर उडी 

घेतात. उडी घेताना यांतील कृ�णा कोणती, वे[णा कोणती, कोयना कोणती gकंवा भागीरथी, 

सर;वती कोणती, हे ओळखता येत नाह>; Vदसते, ती एक धार. गोमुखातून ह> ;वSछ धार कंुडात 

उडी घेते आnण पु�हा ज=मनीSया खालून वाटा काढ>त पाच बाजंूनी पाच भ1गनी �नघून जातात. 

पुढे कुठे तर> मग ड�गरावmन खाल> उडी घेताना Vदसतात. भागीरथी आnण सर;वती गु�त मागा#ने 

वाहत राहूनच आप?या मो�या बVहणीला र;Hयात कोठे तर> भेटतात, अशी आ�या�यका आहे. 

परंतु एक गो�ट माh खर>, उगमापासून काह> मैलांSया अतंरावरच पाचह> भ1गनींचा =मलाफ होतो 

आnण कराडपासून पुढे या सव#जणी कृ�णामय बनूनच सागराला भेटायला जातात. जरा थोराड 

अगंाची कोयना कराडला आप?या भ1गनीला - कृ�णामाईला कडकडून भेटते. संगमावर मग 

आनंदाचा क?लोळ होतो. या Vठकाणी पोचले?या या सव# जणींच ेपंचामतृ मो�या पाhात साठते 

आnण च8व�ट, सुगं1धत बनून पांथ;थांची तहान शम8व[यासाठZ पुढे आnण पुढेच, महारा�d 

ओलांडून आं©ात पोहोचत.े पाचह> भ1गनींच ेसागराशी मग एकाच वेळी मीलन होऊन जाते. 

 

सबंध कृ�णाकाठ हा एक माUया �ेमाचा, आवडीचा 8वषय आहे. महाबळे:वरात, उगमापासून 

�नघून, कृ�णेSया काठाकाठाने थेट राजमह�9>पयtत - �तSया मुखापयtत जावे, असे माझ ेफार 

Vदवसांच े;व�न आहे. बदलHया पाhाची भ�यता पाहावी, �नसग#शोभा मनात साठवावी, 

गावोगावSया लोकांना भेटावे, HयांSया चाल>र>ती पाहा�यात, 8पके डवरलेल> शतेी पाहावी, असे 

सारखे मनात येत असे. अजूनह> येत राहत.े ]ावणसर> कोसळू लाग?या, क| कृ�णामाईची याद 

मनात हटकून येते.  

 

]ावण सुm झाला, क| आणखी एक आठवण मनात येते. ह> आठवण होते 'आगा=शव' ड�गराची. 

कराडपासून द>ड-दोन मैलांवर>ल हा आगा=शव. ड�गरावर महादेवाच ेएक संुदर मंVदर आहे आnण 

ले[या आहेत. दर ]ावण सोमवार> पु�कळ =शवभcत आगा=शव चढून महादेवाSया दश#नासाठZ 

जात असतात. मुलांना आनंद असतो, तो ले[या पाह[याचा आnण Vदवसभर ड�गरावर भटकत 

राहून �नसगा#Sया सोबतीने खेळ[याचा. आqह> 8वRयाथj श�नवार-र8ववार गाठून हमखास जात 

होतो. एकदा Cानकोशकार केतकर यांना आगा=शव पाह[यासाठZ ने?याची एक गोड आठवण 

माUया मनात कायमची राVहल> आहे. कराडSया हाय;कूलमधील गणेश मंडळाचा Hया वेळी मी 

1चटणीस होतो. Cानकोशकार केतकर उHसवातील �या�याते qहणून Hया वळेी कराडला आले होते. 

बोलता बोलता 'आगा=शव'चा उ?लेख �नघाला, ते�हा तो ड�गर, ते ;थान एकदा पाहावे, असे 

केतकरांSया मनाने घेतले. माUया पुढे मोठा �:न उभा राVहला. केतकरांच ेवय झालेले, Hयांना 

ड�गर चढ[याच े]म मानवतील का, असा �:न माUयासमोर उभा राVहला. Hयांना मी तसे 



सां1गतलेह>. परंतु केतकरांची उमेद दांडगी. 'हो, हो; मी ड�गर चढू शकेन.' Hयांनी होकार भरला 

आnण वेळ ठरवून आqह> मग आगा=शवSया मागा#ला लागलो. आqह> ड�गर चढू लागलो आnण 

थो�याच वेळात माझी धा;ती खर> ठरल>. पाय�याचा थोडासा भाग केतकर आमSया बरोबर चढले 

आnण मग पार थकले. संपूण# ड�गर चढून जा[याचे ल*ण Vदसेना. Hयांना ते झपेणारेह> न�हते. 

थक?याने ते थांबले आnण एका दगडावर बसले. मी 8वचार कm लागलो. आqहाला तर ड�गरावर 

जायच ेहोते. ले[यांत पोहोचायच ेहोते. 

 

'तुqह> आता असे करा, इथेच झाडाखाल> 8व]ांती �या', मी केतकरांना सुच8वले, केतकरांनाह> ते 

मा�य Vदसले. Hयांना मग 8व]ांतीक<रता थांबवून आqह> मुले पुढे गेलो. आगा=शवला मी दरसाल 

जात असे. परंतु Hयाम)ये CानकोशकारांSया बरोबर आगा=शवला गे?याची आठवण माh मनात 

कायमची राVहल>.  

 

कृ�णाकाठ धुडंाळावा, ड�गरद-यांतून Vहडंाव,े �नसग#शोभा लुटावी, हा माझा छंद जुना आहे. या 

छंदापायी त/णपणी कराडSया जवळच ेआnण लांबच ेअनेक गड, gक?ले चढलो. वसंतगड, 

सदा=शवगड, मिSछं9गड हे तर आमSया प<रसरातील गड. सातारचा अिजंcयतारा, परळीचा 

स�जनगड, को?हापूरजवळचा प�हाळा या gक??यांवmनह> सफर> के?या. �तापगड, रायगडची 

मजल केल>. गड आnण gक?ले चढ[याचा एक वेगळाच आनंद असावयाचा. gक?ला चढताना 

आnण चढून गे?यावर Hया gक??याचा �नसग# आnण इ�तहास यांच ेतर दश#न घडतेच, परंतु एकदा 

gक??यावर चढून उभे राVहले आnण अवतीभोवती, सभोवार नजर टाकल>, qहणजे खालून  

वाहणा-या नRया, पा[याने भरलेल> Hयांची पाhे, नागमोडी वळणांचा Hयांचा तो माग# आnण 

तीरांवर>ल व*ृांSया रांगा पाहून मन हरखनू जात असे.  

 

शतेांची शोभा वेगळीच. काह> शतेांतल> 8पके �नघालेल>, काह>ंतल> उभी. म)येच एखादे गवताचे, 

सरमडाच,े कड}याच ेबुचाड =शखरासारखे Vदसायच.े एकाच गा=लSयावर �नर�नरा�या रंगांच ेआnण 

आकारांच ेप�े काढून गा=लचा आकष#क बन8वतात, तसा हा शतेीचा अथंरलेला गा=लचा उंचावmन 

मोठा सुंदर Vदसतो. स�ृट>Sया mपाने अशा वेळी मला वारक-यांचचे दश#न घडायच.े कराडहून 

पंढरपूरला जाणारे वारकर> मी पाहत असे. वारक-याची पताका, ग�यातला वीणा, खांRयावरची 

पडशी, हातांतले टाळ, ग�यातल> माळ, डोcयावरच ेमंुडासे, �Hयेकाचा रंग वेगळा. चहे-याचहे> 

तसेच. कपाळावर बुccयाचा Vटळा आnण इतरh गोपीचदंन. �नर�नरा�या रंगांSया मु9ा 

उठ8वले?या, पाहता*णीच �नरागसता ल*ात यावी, प8वh वाटावे, अशी एकूण ठेवण. ड�गरावmन 

शतेांच,े स�ृट>च ेदश#न असेच �हावयाच.े जीवनातले ते Vदवस सुगीच ेवाटत असत. 



 

हळूहळू ते Vदवस मागे सरकले. 8वचाराने, कृतीने, मनाने राजकारणात राहून मी धावपळ कर>त 

होतो. ट�पे ओलांडीत राजकारण पुढे चालले, तसा मीह> जात राVहलो. भारत आता ;वातंbयाSया 

ट��याजवळ येऊन पोहोचला होता आnण मी मंुबईत येऊन थांबलो होतो. कराडSया �ी�तसंगमाSया 

आठवणी बाळगून आnण कृ�णाकाठाची �द�*णा कर[याच े;व�न मनात धmन, मंुबईत सरकार> 

कामे कर>त होतो. भारत ;वतंh झाला आnण राजकारणात मला आणखी एक पुढची झपे �यावी 

लागल>. �वासाची क*ा आता थोडी /ंदावल>. 

 

कामा�न=मHत Vद?ल>ला आnण अ�यh कुठे कुठे जात-येत होतो; परंतु संपणू# भारत अजून मनानेच 

पाहत होतो. मी धावत असताना, मन माUयाह> पुढे पळत राVहले. वषा#मागून वषB ह> पाठ=शवणी 

चालूच राVहल>. भारतयाhेच े�;थान मी ठेवले, ते�हाच ह> पाठ=शवणी थोडी थांब?यासारखी वाटल>; 

परंतु तोपयtत १९६२ साल उजाडले होते. वयाने जवळजवळ प�नाशी गाठल> होती. जबाबदार>Sया 

कामासाठZ आता मला भारत�मण करावे लागणार होत,े समाधान होते, देशाटनाची इSछा पूण# 

होत अस?याच.े  

 

भारताSया �नर�नरा�या भागांत Vहडूंन आ?यावर आnण भारतातील 8व8वधता पाVहल>, ते�हा भारत 

qहणजे काय, याची मला क?पना आल>. कृ�णा, कोयना आnण गोदावर>Sया तीरांवर>ल भारत मी 

पाVहला होता. परंतु =सधंSूया तीरावर>ल, लेहSया प<रसरातील भारत, ��मपुhSेया द-याखो-यांतील 

भारत, गंगाकाठचा भारत, नागभूमीत पव#तराजींवर उभा असलेला भारत, राज;थानSया मैलोन ्

मैल लांब पसरले?या वाळवंटातील भारत, नम#दा, तापी व साबरमतीSया तीरांवर>ल भारत आnण 

द�*णेत रामे:वरापयtत पसरलेला, नारळ-पोफळींनी शकेारलेला भारत, गोमंतकातील काजूसारखा 

आटोपशीर भारत, सागराSया धडका परत gफर8वणारा लांबच लांब gकना-याचा भारत, असा हा 

8व8वधतेने नटलेला भारत पाVहला; डोळे भmन पाVहला. रोमहष#क का�य मनात साठ8वले. 

देशाटनाने बरेच काह> सा)य झा?याचा �Hयय आला. भारताच ेवण#न करणार> पु;तके पु�कळ 

वाचल> होती. Hयामुळे भारत जेवढा समजला, HयाSयापे*ा gकती तर> पट>ंनी अ1धक Cान 

देशाटनाने =मळाले. Vद?ल>ला गे?यानंतर संर*णाSया कामासाठZ भारत�मण पु�कळ करावे 

लागले, परंतु हे �मण इथेच थांबणार न�हते. Hयातूनच पुढे जाग�तक �मण, प�ृवीपय#टन सुm 

�हायच ेहोते आnण तसे ते सुm झालेह>. 

 

परदेशी जा[यासाठZ भारताचा gकनारा �थम मी १९६३ म)ये ओलांडला. संर*ण-�यव;थेSया 

सरकार> कामासाठZ Hया वेळी र=शया, इं�लंड आnण अमे<रका या देशांची सफर केल>. १९७० 

नंतरची पाच वषB तर दरसाल जगाSया �नर�नरा�या देशांतून �मण केले आहे. Hया पाच वषाtत 



माझी प�ृवी�द�*णा झाल>. केवळ देशाटनाचेच न�हे, तर प�ृवीपय#टनाच ेअनेक अनुभव, अनेक 

�कारची माणसे, HयांSया चाल>र>ती, सं;कृती, इ�तहास, राजकारण, साVहHय, कला, संगीत, 

�नसग#शोभा, जगाच ेवैCा�नक वैभव, उRयोगाची उभार> अशी पु�कळ माVहती संlह>त झाल>. 

प�ृवीपय#टन झाले, तर> प�ृवीची संपूण# माVहती सापडल>, असा दावा कोणालाच करता येणार 

नाह>. पु�कळ माVहती =मळाल>, असेच qहटले पाVहजे.  

 

माझ ेसव#च परदेशी �वास हे सरकार> कामासाठZ qहणून असत. इं�लंड, अमे<रका, लॅVटन 

अमे<रका, र=शया, युगो;लाि�हया, इिज�त, सी<रया, थायलंड, ता:कंद, मले=शया, के�नया, लेबनान, 

साय�स, इटल>, ¨ा�स, ;वीडन, कॅनडा, रोम, =सगंापूर, =सलोन, बांगला देश, जपान, मेिcसको, 

जमेका, कॅरे�बयन सी मधील लहान लहान देश, 1गयाना, हवाना, बहामा, आg¨का, पेm, इHयाद> 

जगाSया पि:चमेकडील आnण पूवBकडील अनेक रा�dांत काह> महHHवाSया कामांक<रता जावे 

लागले. 8व8वध देशांSया �वासात असताना, �नयोिजत कामातून फुरसतीच ेजे *ण सापडतील, 

Hया वेळी, सामा�यत: तथेील ऐ�तहा=सक �=स^ ;थळे, इमारती, सां;कृ�तक जीवन, =श*ण 

सं;था, 8वRयापीठ, संर*ण8वषयक �=श*ण सं;था, �बो1धका, =श?पकला, व;तुसंlहालये, 

बुक;टॉ?स, ना�यगहेृ, वाRयव�ृद आnण यां=शवाय HयांSया जीवनातील जे जे उHतम असेल, ते 

पाह[याचा, Hयांतील बारकावे समजून घे[याचा मी �यHन केला. या �मंतीत अनेकानेक गो�ट> 

पाहावयाची संधी मला =मळाल>. परदेशांत वषा#नुवष# ;था�यक झाले?या भारतीयांना भेट[याचा 

आनंदह> =मळाला.  

 

परदेशांत भारतीय-Vहदं>-समाज हा अ�यासाचा वेगळा 8वषय आहे, असे मला वाटते. द�ुनयेSया 

पाठZवर>ल वेगवेग�या देशांत, भारताSया वेगवेग�या भागांतील जे लोक पोहोचले आहेत, HयांSया 

जा[याच ेआnण तेथील कामाच े;वmप हे वेगळे आहे. श-ेद>डश ेवषाtपूवj मजूर qहणून, गुलाम 

qहणून जे गेले, HयांSयातील पु�कळ लोक आता तेथे �यवसायाम)ये ि;थर झाले आहेत. ते गेले, 

Hया वेळSया रा�य�यव;थाह> आता बदल?या आहेत. अनेक रा�dे ;वतंh झाल> आहेत. या 

भारतीयांचा HयांSया मूळ भाषेचा संबंध तुटला असला, तर> Hयांना पूव#जांची आठवण कायम आहे. 

माh बाहेर असले?या सव#च भारतीयांना एकाच साSयात बस8वता येईल, अशी प<रि;थती नाह>.  

 

इं�लंड, अमे<रका, कॅनडा, कॅरे�बयन सी मधील �h�नदाद, 1गयाना, सुर>नाम, मॉ<रशस, मले=शया, 

जमेका या देशांतून भारतीय मो�या सं�येने आहेत. द�ुनयेतील आg¨का, ¨ा�स, जपान, 

म)यपूवBतील देश, सागर> बेटे येथेह> भारतीय लोक पोहोचलेले आहेत. परंतु Hयांतील �Hयेक 

Vठकाणची प<रि;थती, �:न वेगळे आहेत. Hयामुळे परदेशांतील भारतीयांचा एक�hतपणे, Hयांना 

एका साSयात ठेवून 8वचार करता येणार नाह>. अमे<रकेतील आध�ुनक भारतीय हा वेगळा आहे. 



कोणी तेथे उSच =श*णासाठZ गेलेले आहेत, तर कोणी भारतात उSच =श*ण पूण# कmन नोकर>-

�यवसाया�न=मHत पोहोचला आहे. आप?या Cानाचा, अनुभवाचा तेथे �नर�नरा�या *ेhांत उपयोग 

आहे, qहणून कोणी राVहलेले आहेत, तर अनेक जण आ1थ#क v��या सो�य;कर qहणून ;था�यक 

झाले आहेत. अनेकांनी तथेील नाग<रकHव ;वीकारले आहे. ह> मंडळी भारताकड ेपरत येणार 

आहेत, क| 8प�यान ्8प�या तेथेच राहणार आहेत, हा एक �:नच आहे. 

 

कॅरे�बयन सी मधील �h�नदाद, 1गयाना, सुर>नाम, मॉ<रशस, मले=शया येथेह> मो�या सं�येने 

भारतीय आहेत. हे देश आता ;वतंh झालेले आहेत. 1गयानाम)ये Vहदं> समाज qहणून ;वतंh 

सं;था आहे. 1गयानाम)ये मी गेलो, ते�हा या सवाtना भेटलो. मंडळाचा qहणून ;वतंh असा 

काय#_म हो[याची गरजच न�हती. मी �या Vठकाणी गेलो होतो, तेथेह> भारतीयांचा ;वतंh असा 

काय#_म आयोिजत केलेला न�हता. पण बहुसं�येन ेभारतीय होते. जमेकाम)येह> असेच घडले. 

जमेकामधील भारतीयांनी महामंhी ]ीमती इंVदरा गांधी यांSया ;वागतासाठZ एक समारंभ केला. 

Hयानंतर मी तेथे असताना ;वतंhपणेह> Hयांनी मला बोला8वले. जमेकाम)ये भारतीयांची सं�या 

आठ-दहा हजारांSया आसपास असावी. यांतील काह> जुने आहेत, काह> न�याने पोहोचले आहेत. 

कोणी नोकर>साठZ गेलेले आहेत, तर कोणास यूनोSया कामासाठZ पाठ8व[यात आलेले आहे. 

महारा�dातील दबडघाव, वैRय अशी अल>कडचे गेलेल> काह> कुटंुबेह> तेथे भेटल>.  

 

बर>चशी माणसे 8प�यान ्8प�या तेथे राहत असून Hया Hया देशाSया वातावरणाशी पोषक अशीच 

Hयांची वागणूक आहे. Hयांच ेआnण भारतात राहणा-या भारतीयांच े�:न वेगवेगळे आहेत. येथील 

काह> मतभेद तेथेह> पोहोचतात, Hयामुळे काह> गुंतागुंती �नमा#ण होतात, हे खरे; पण HयांSया 

�:नांची आnण येथील �:नांची तुलनाच होऊ शकत नाह>.  

 

परदेशांतून परत?यावर, भारतीय माणसे परदेशांतील माणसांबfल, HयांSया वHृतीबfल, HयांSया 

भारतीयHवाबfल �:न 8वचारतात, ते�हा मला मोठे आ:चय# वाटते. परदेशांत 8प�यान ्8प�या 

;था�यक झाले?या भारतीयाला आप?यासमोर उभा कmन ह> मंडळी HयाSयाशी तुलना करतात 

आnण Hयांची भारतीय सं;कृती, भाषा, र>�त<रवाज, रा�d�न�ठा शाबूत आहे का, आnण नसेल, तर 

भारत सरकार Hयाबाबतीत कोणती भू=मका ;वीकारणार आहे, असेह> 8वचारतात. 

 

माझ ेqहणणे असे, क| परदेशांतील भारतीयांSया मनात आप?या पूव#जांची, �ाचीन इ�तहासाची 

आठवण कायम अस?याने आजSया भारताने Hया सवाtशी सं;थाHमक संबंध ठेव[याच े�यHन 

करावेत. भारत सरकार Hया v�ट>ने �यHनशील आहे. संगीत, Vहदं> नHृय, भाषा, वा�मय-पुरवठा 

यांRवारे हा िज�हाळा कायम Vटक8व[याचा �यHन आहे. =श*णासाठZ gकंवा अ�य सां;कृ�तक 



काया#साठZ Hयांना भारतात बोला8व[यातह> येते. माUयासारखी मंडळी Hया Hया देशाला भेट देतात, 

Hया वेळी तेथील भारतीय आवजू#न भेट>साठZ येतात. आqहाला पाहून Hयांना आप?या घरचाच 

कोणी तर> आला आहे, अशी भावना �नमा#ण होते आnण �Hय* भेट>Sया वेळी Hयाच ेदश#नह> 

घडते. वषा#नुवषB दरूवर राहत असले?या भारतीयांना पाहून आप?यालाह> आनंद होतो. पण ह> 

झाल> एक बाजू. भावनाHमक qहणा, फार तर! परंतु दसुर> बाजू यापे*ा मला अ1धक महHHवाची 

वाटते. 

 

भारताबाहेर 8प�यान ्8प�या �या कोणHया देशात भारतीय नाग<रक या ना Hया कारणासाठZ 

;था�यक झालेले आहेत, Hयांनी Hया देशाच ेनाग<रकHव ;वीकारलेले आहे, हे उघड आहे. अशा 

ि;थतीत Hयांचा देश कोणता? अथा#त ते �या देशाच ेनाग<रक बनले आहेत आnण नाग<रकHवाच े

हcक कायदेशीरर>Hया उपभोगत आहेत, ते लोक Hयाच देशाच ेनाग<रक ठरतात. ते �या देशात 

राहतात, तोच Hयांचा देश, रा�d होय. कारण तेथील भाषा, चाल>र>ती, =श*ण, रा�यप^ती 

यांSयाशी समरस होऊनच ते तेथे राहत आहेत. जो मनु�य �या देशाचा नाग<रक बनला असेल, 

Hयाने Hया देशाSया �:नांशी, Vहतसंबंधांशी, राजकारणाशी, समाजकारणाशी एकmप होऊन, 

भागीदार बनूनच राVहले पाVहजे. भारतीय qहणून वेगळेपणा जतन न करता Hया देशाचा नाग<रक 

qहणूनच Hयाची वागणूक असावयास हवी. तो भारतीय आहे, qहणून Hयाने आपल> सं;कृती, 

भाषा, देशाबfलचा िज�हाळा, �ाचीनतेचा, इ�तहासाचा अ=भमान जmर जतन करावा. पण हे सव# 

HयाSया gकंवा कुटंुबाSया मया#देपुरते असले पाVहजे, राVहले पाVहजे. हा ;वा=भमान Hया देशाSया 

VहताSया आड येता कामा नये. कारण Hयाचा देश कोणता? तर तो �या देशाचा 8प�यान ्8प�या 

नाग<रक बनला आहे, तो Hयाचा देश. Hयाला दो�ह> घो�यांवर ;वार होता येणार नाह>. मूळची 

सं;कृती, देश यासंबंधीचा िज�हाळा असावा, पण �ाथqय माh, तो �या देशाचा नाग<रक, Hया 

देशालाच Hयाने Vदले पाVहजे. आमSया v�ट>ने Hयाला 8वरोध अस[याच ेकारण नाह>. उलट, तो 

नाग<रक तेथेच समरस होऊन काम कर>त राVह?याने भारत आnण तो देश यांSयात मैhीच ेसंबंध 

�;था8पत हो[यास मदतच होईल. भारताला जगात?या �नर�नरा�या रा�dांशी मैhीच ेसंबंध 

�;था8पत करावयाच ेआहेत. Hयाला, मला वाटते, हा vि�टकोन अनुकूल ठरेल.  

 

द�ुनयेSया सफर>त मी अनेक लहान-मोठे देश पाVहले, परंतु Hयांतील काह> देशांची ;मतृी, 8व=श�ट 

कारणामुळे, तेथे जे पाVहले, अनुभवले, ऐकले, Hयामुळे कायमची Vटकून राVहल> आहे. सामा�यत: 

मी जेथे जातो, तेथील इ�तहास�=स^ ;थळे पाहतो आnण सां;कृ�तक जीवन समजून घे[याचा 

�यHन करतो.  

 

१९६३ साल> �थमच मी र=शयाला गेलो. Hया वेळी, मोकळेपणाने काह> भागांत Vहडंलो. र=शयाSया 



ख?ुया मैदानातील इ�तहास, भूगोल पाVहला. मॉ;कोतील �दश#नात शतेीपासून, 8वCानाSया 

आध�ुनक अतंराळ-उ�डाणापयtतची दालने पाVहल>. ले�नन आnण टॉल;टॉयSया समाधींची दश#ने 

घेतल>. �हो?गा नद>Sया gकना-यावर>ल दसु-या महायु^ाSया ;मारकांचा-ददु#शेचा तो इ�तहास 

पाVहला. हे ;मारक एका टेकडीवर िजवंत करणा-या कलावंतालाह> भेटलो. टॉल;टॉयने 8व:वाच े

1चतंन कर[यात सार> हयात घाल8वल>, ते 'य;ना पलाना' या Vठकाणच ेHयांच े�नवास;थान, ते 

जेथे बसले, बोलले, =लVहले, ते सारे िजवंतपणाने जसेSया तसे जतन कmन ठेवलेलेह> पाVहले. 

टॉल;टॉयच ेहे ;मारक qहणजे एक िजवंत, बोलके, रqय, मनोहर असे तपोवन आहे. बालपणी 

टॉल;टॉयने �या व*ृांच ेबीजारोपण केले, तेच व*ृ आता HयाSया समाधीवर चव-या ढाळत आहेत. 

फुलांचा वषा#व कर>त आहेत. Cानाची Vद�य अनुभूती =मळावी, असे ते Vठकाण. 

 

इं�लंड आnण अमे<रका या दोन देशांSया भेट>म)ये लंडन येथे, इंlजांनी जतन केलेले जु�या 

इ�तहासाच ेदालन पाहताना या कतृ#Hववान देशाSया चारश-ेपाचश ेवषाtSया g_याशीलतेच ेदश#न 

घडून गेले. भारत हा जसा �ाचीन इ�तहासाने भरलेला देश आहे आnण तेथे जुनी ऐ�तहा=सक 

कागदपh ेपाहावयास =मळतात, Hयाच�माणे लंडनमधील हे इ�तहासाच ेदालन युरोपातील 

इ�तहासाने भरलेले आहे. �यHनातून, g_याशीलतेतनू �नघालेला हा इ�तहास आहे. या लोकांनी 

समु9 �यापले, सा�ा�ये �नमा#ण केल>. युरोपाच ेजीवन घड8वले. ते सव# इथे पाहता येत.े 

लंडनमधील जुने राजवाड,े व;तुसंlहालये यांच ेएक वेगळे आकष#ण आहे. लंडनम)ये मी काह> 

नाटके पाVहल>; संुदर नाटके पाह[याच ेलंडन हे उHतम Vठकाण आहे. तेथील ना�यजीवन मला 

�स�न वाटले. 

 

अमे<रकेSया इ�तहासाला तशी �ाचीनता नाह>. अल>कडील तीनश-ेचारश ेवषाtचा या रा�dाचा 

इ�तहास आहे. परंतु आध�ुनक जीवनातील 8वCानाचा ;पश# झाले?या gकंवा 8वCानमय बनले?या 

�या गो�ट> आहेत, Hया पाहताना मनु�य थcक होतो. �ामु�याने मी �तथ?या =श*ण-सं;था 

पाVह?या. हॉव#ड#सारखी 8वRयापीठे पाVहल>. oडफे�स 8वभागातील एअर-फोस# व ने�हल अकादमी 

पाVह?या, परंतु या सवाtम)ये जॉज# वॉ=श�ंटनSया �नवास;थानाने माझ ेमन आकषू#न घेतले. जॉज# 

वॉ=श�ंटन ते�हा जसा राहत होता, Hया वेळच ेते mप जसेSया तसे जतन कmन ठेवले आहे. तो 

कसा राहत होता, कोठे झोपत होता, Hयाच ेlंथालय, ;वयंपाकघर, तो बसत असे, ती ब�गी हे 

सव# पाह[यासारखे आहे. Hयाचा �तथे बंगला आहे आnण सभोवती शकेडो एकर जमीन आहे. Hया 

बंग?यात �वेश केला, क| जॉज# वॉ=श�ंटनSया जीवनाच ेसंपूण# 1चh उभे राहते. मला हे Vठकाण 

फार आवडले. �यूयॉक#  आnण लंडन येथील ना�यमंVदरे आnण तेथे सुm असलेल> काह> नाटके मी 

पाVहल>. या दो�ह> शहरांतील ना�य-कला-*ेh मोठे भ�य आहे. मन �स�न होते.  



 

¨ा�समधील पॅ<रस हे मला युरोपSया सं;कृतीच,े क� 9 वाटले. एका अथा#ने युरोपSया सं;कृतीच,े हे 

शहर क� 9च होते. �हसB=लसSया पॅलेसम)ये नेपो=लयनSया कतृ#Hवाच ेदश#न आजह> घडते. 

नेपो=लयनSया वेळSया प<रि;थतीच े1चh या Vठकाणी सजीवतेने उभे कर[यात आले आहे. या 

शहरातील ऐ�तहा=सक इमारती, उHतुंग =श?पकला, भ�य इमारती, व;तुसंlहालये हे सव# 

�यवि;थत आnण नीट-नटेcया अव;थेत असलेले Vदसून आले. ¨ा�सSया सां;कृ�तक खाHयाच े

मं�hपद जे�हा आँ9े मॉला# यांSयाकड ेसोप8व[यात आले, Hया वेळी या मंbयाने या सव# 

=श?पकलावा;तूंची म=लनता, जुनेपणा झटकून टाकून, Hया सव# ता�या टवटवीत बन8व?या. शहर 

मोठे सुंदर आहे. व;तुसंlहालयातील जुनी 1चhकला पाहताना मन मोहून जाते. शहराSया 

म)यभागी असले?या एका सुंदर चच#समोर>ल सुमारे अधा# एकर जागेतील कलाकारांचा बाजार 

पाहताना पाय तेथेच अडखळतात. या पटांगणात कलाकार मंडळी लहान लहान तंबू उभाmन, Hया 

Vठकाणी 1चh ेरेखाट>त असतात. हे एक मोठे अजब Vठकाण आहे. 1चh ेरेखाटणा-या या 

कलाकारांच ेहात मो�या कुशलपणाने gफरत असतात. पाहणारेह> अवतीभोवती भटकत असतात. 

मला हा मेळावा फार ल*वेधी वाटला. माझी ह> आवड )यानात ठेवून या मळेा�याच ेतेथील 

1चhकाराने काढलेले एक 1चh माUया एका त/ण =मhाने नंतर मला भेट qहणून Vदले. मी मो�या 

चवीने माUया बैठक|Sया दालनात ते लावून टाकले आहे. 

 

जगात?या या मो�या शहरांतून gफरताना माUया असे ल*ात आले, क| या महHHवाSया शहरांना 

नद>काठ आहे. सागराचा �चडं जलाशय पाहून मन �स�न होत,े हे तर खरेच; पण नRयांच ेकाठ 

मला Hयापे*ाह> सुंदर Vदसतात. नद>ची मला फार भुरळ पडते. मी नद>काठचा आहे, Hयाचा हा 

प<रणाम असेल कदा1चत. पण नद>च ेजलाशयाने भरलेले पाh आnण तीरांवर>ल Vहरवीगार 

व*ृराजी, 8पकाने भरलेल> शतेे पाहून माUया मनाला नद>काठाचीच भुरळ अ1धक पडते. 

मोठमो�या नRयांच ेgकनारे �यवि;थत राहतील याकड ेपरदेशांतील मंडळींनी जे खास ल* Vदलेले 

Vदसते, ते ल*ात येते. नRयांचा उपयोग �ामु�याने शतेी, वीज आnण जलवाहतूक यांसाठZच केला 

जातो. नद>Sया पा[याबfल या लोकांना जबरद;त �ेम आहे. 

 

ि�हए�ना, झकेो;लो�हाgकया, युगो;लाि�हया आnण तेथनू अ�य देशांत वाहत जाणार> 8वशाल 

डॅ�यूब नद>, र=शयातील �चडं �हो?गा नद>, उHतर-पूव# आg¨केतून युगांडा, इ1थयो8पया, सुदान, 

इिज�त, आद> देशांतून भूम)य समु9ापयtत वाहत जाणार> मोठZ नद> नाईल-}?यू नाईल, स�ट 

लॉरे�स नद>, सैबे<रयातील द�*णेतून �नघून उHतर समु9ाकड ेजाणार> ओब (जलश) नद> ह> सु^ा 

एक जबरद;त नद> आहे. सैबे<रयातील नेवासे��;क हे एक मोठे वाढते शहर आहे. या शहरापासून 

थो�या अतंरावर ओब नद>ला कोयनेसारखे एक �चंड धरण बांधले आहे. म)य आg¨केतील कांगो 



आnण �नगर नद>, झां�बयामधील झं�बया नद> - या सव#च नRया �चडं असून या नRयांSया 

पा[याचा उपयोग मानवी जीवन भौ�तक अथा#ने संप�न बनव[यासाठZ केला जात आहे. 

आ;वानसारखे �चडं धरण अल>कड ेबांधले गेले; परंतु युरोपात नद>Sया पा[याचा उपयोग शतेी, 

उRयोग, वीज आnण वाहतूक यांसाठZ करावयाचा, हे फार पूवjपासून सुm आहे.  

 

भारतात गंगा, यमुना, ��मपुhा, कृ�णा, नम#दा यांसार�या �चडं नRया आहेत; परंतु या नRयांकड े

पाह[याची भारतीयांची v�ट> धा=म#कतेची राVहल>. धा=म#क v��या प8वh मानले गेलेले पा[याच े

साठे घाण झाले तर> आqह> ते तसे राखले. नRयांSया पा[याने लोकजीवन संप�न कर[याSया 

न�या 8वचाराने आता आप?याकडहे> मूळ धरले आहे, हे मला सु1च�ह वाटते. पा:चाHHय 

देशांतीलह> नRयांच ेपाणी ;वSछ राख[याचा �:न आता �नमा#ण होऊ लागला आहे. नद>काठSया 

औRयो1गक|करणामुळे येथील नRयांच ेपाणी आnण आसमंत घाण होऊ लागले असून, Hयातून 

द8ूषत हवामानाचा �:न �नमा#ण झाला आहे. }लू डॅ�यूबच ेवण#न पूवj आqह> जे का�यात वाचले 

होत,े ते आता =श?लक उरलेले नाह>. }लू डॅ�यूब आता 'मडी-डॅ�यूब' बनल> आहे. या लोकांच े

नद>च े�ेम gकती 8वल*ण आहे, ते मला झकेो;लो�हाgकयात �वास कर>त असताना आढळून 

आले. ;लो�हाgकयामधील �ाVट;ला�हा या राजधानीSया शहर> पोहोचलो, ते�हा शहराSया बाहेर 

एका रqय Vठकाणी सं)याकाळी gफरायला जा[याचा आnण तेथेच जेवण घे[याSया काय#_माचा, 

एकूण काय#_मात समावेश कर[यात आला होता. 

 

राजधानीSया बाहेर, कापB1थएन पव#तराजीSया साि�न)यात 'झोकशBक' नावाचे संुदर रे;टॉरंट आहे. 

ख?ुया जागेवर बसून मंडळी �तथे जेवण घेतात. आqह> गेलो, ते�हा सव# =स^ता होती. र=शयन 

त/णांचा एक कलावृंद तेथे स�ज होता. या त/ण गायक कलाकारांनी एक सुरेख गीतगायन सुm 

केले. ल* देऊन मी ]वणभcती कm लागलो. हे गीत र=शयन भाषेतले होते. Hयामुळे ते qहणत 

असताना मला Hया गीताचा अथ# समजला नाह>. पण ते गीत ऐकत असताना Hयाची ग�तमानता, 

;वरांची आत#ता आnण नादब^ता यांनी मी फारच �भा8वत झालो.  

 

नंतर मी चौकशी केल>, ते�हा या त/णांनी सादर केलेले ते गीत '�हो?गा' नद>वर रचलेले आहे, 

असे समजले. Hया गीताच ेमग मी इंlजी भाषांतर कmन घेतले. मला ते आवडले होते. या 

गीताची मी माUया डायर>त न�द कmन ठेवल>. खरोखरच हे एक साधे पण सुंदर गीत आहे. 

ऐकताना समाधान झाले. डायर>तले ते गीत मी जे�हा पु�हा वाचतो, ते�हा गीत qहणताना Hया 

कलाकारांनी �नमा#ण केलेले वातावरण, ती ;वरांची आत#ता, माUयापुढे ते सारे तसेच उभे राहते. 

या सव# लोकांच ेनद>बfलच े�ेम जबरद;त आहे, पण ते धा=म#क अथा#ने न�हत,े हे पाहून बरे 

वाटले. 



 

लॅVटन अमे<रकेत गे?यानंतर तेथील सामािजक प<रि;थती पाहताना दोन-तीन वंशांSया =म]णातून 

एक चौथाच समाज �तथे �नमा#ण झाला अस?याच ेआढळले. द�*ण अमे<रकेची सं;कृती, तसे 

पाहता, काह> हजार वषाtची जुनी आहे. सुमारे पाचश ेवषाtपूवj ;पेनमधनू ;पॅ�नश रा�यकतB तेथे 

गेले. आप?याकड ेजसा लॉड# cलाइ�ह पोहोचला, तसा ;पेनचा कोटBस हा लॅVटन अमे<रकेत गेला. 

Hयाने, तेथे जी जुनी रा�ये होती, Hयांचा पाडाव केला आnण आपले रा�य ;थापन केले. नंतर 

पोतु#गीज गेले. इंlज पोहोचले. तेथे जे मूळच ेलोक आहेत, Hयांना पुढे इंoडय�स qहण[याचा �घात 

पडला. न�या रा�यकHयाtनी मग आg¨केतून गुलाम qहणून काह> लोकांना नेले. या सवाtनी आपला 

घाम, रcत आnण कतृ#Hव यांतून देशाची बांधणी केल>. हळूहळू HयांSयांत रोट>-बेट> �यवहार सुm 

झाले आnण मूळच ेइंoडयन, नंतर आलेले ;पॅ�नश, इंlज, आg¨क|, पोतु#गीज यांSया =म]णातून 

एक चौथाच समाज �नमा#ण झाला आहे. अजBि�टनाम)ये गो-या लोकांची सं�या जा;त आहे, तर 

मेिcसकोम)ये मूळच ेइंoडयन आnण गोरे यांSया =म]णातून एका न�या 8पढ>ने ज�म घेतला आहे. 

एकूण हा सारा समाजच मि?टरे=शयल समाज बनला आहे. काह> Vठकाणी गोरे अ1धक आहेत, तर 

काह> Vठकाणी काळे अ1धक आहेत. 

 

कॅनडाम)ये Vहडंताना, कॅनडामधील काह> नामवंत लेखकांनी =लVहलेले lंथ खरेद> कर[यासाठZ 

qहणून मी काह> पु;तकांSया दकुानांतून फेरफटका मारला. ओटावाम)ये असताना तेथील एका 

त/ण, तरतर>त अ1धका-याबरोबर मी पु;तकांSया दकुानात गेलो. पु;तकांची चांगल> दकुाने 

आप?याला पाहावयाची आहेत आnण पु;तके खरेद> करावयाची आहेत, असे मी या अ1धका-याला 

सां1गतले होते. Hयाने मला मो�या दकुानांतून gफर8वले. हा त/ण अ1धकार> पूवj भारतात आला 

होता आnण महारा�dात उरळी-कांचनला आठ-दहा Vदवस राVहलेला होता. मोठा हुशार वाटला. 

 

पु;तकांSया दकुानात गे?यावर, lंथांवmन मी नजर टाकल> आnण काह>ह> खरेद> न करता परत 

gफm लागताच, माUया बरोबरSया त/णाला मोठे आ:चय# वाटले. 

 

'पु;तक खरेद> करणार आहात ना?' Hयाने 8वचारले. 

'मला पाVहजे आहे, ते येथे Vदसत नाह>.' मी सां1गतले. 

यावर तो आ:चय#चgकत होऊन माUयाकड ेपाहतच राVहला. 

 

व;तुि;थती अशी होती, क| तेथे हार>ने मांडलेले lंथ हे अमे<रकन लेखकांच ेहोते. मला हवे होते 

कॅनडामधील लेखकांनी =लVहलेले lंथ. पण मला असे आढळले, क| अमे<रकन लेखकांनीच 



lंथबाजाराचा ब�हंशी कबजा घेतलेला आहे. इं�लंडमधील पु;तकांSया दकुानांतून मला इंlज 

लेखक आढळले; परंतु कॅनडामधील दकुानांत अमे<रकन लेखकांचा भरणाच अ1धक Vदसला. 

 

कॅनेoडयन लेखकांची माVहती =मळेल, qहणून मो�या उHसाहाने मी खरेद>साठZ गेलो होतो. अखेर 

या त/ण अ1धका-यासच कॅनडामधील लेखकांची याद> दे[यास मी सुच8वले. अथा#त कॅनडामधील 

तीन-चार VदवसांSया मुcकामात मला जे Vदसले, Hयावmन माझ ेहे मत बनले. संशोधन कmन हे 

मत बनले आहे, असे न�हे. कॅनेoडयन लेखकांचीह> पु;तके अ�यh कोठे असू शकतील, परंतु मी 

गेलो, तेथील दकुानांत मला जो भरणा Vदसला, तो माh अमे<रकन लेखकांचा होता. 

 

या सा-या �वासात साय�सची भेट माh माUया ल*ात वेग�याच कारणाक<रता राVहल>. 

साय�सचा �:न ते�हा वादl;त बनला होता व साय�सSया सरकारला शcती =मळावी आnण 

तेथील �मुख दोन समाजांत सहकाय# �नमा#ण �हावे, असे भारताच ेधोरण होते. 

 

साय�सम)ये lीक आnण टgक# श असे दोन समाज आहेत. मी गेलो ते�हा हे लहानसे बेट 

पाह[याचा �यHन केला. Hया वेळी दोन-तीन गो�ट> �ामु�याने ल*ात आ?या. मी जे पाVहले, 

Hयाबfल आता काह> मत �यcत करणे यो�य होणार नाह>. पण जे पाVहले ते माh मनात राVहले 

आहे. तेथील nª;तपूव# राजधानी 'सला=मस' ह> सइ�स म)ये आहे. येथे पूवj रोमन रा�य होत.े 

nª;तपूव# काळातील राजवाड,े 1थएटर, ;नानगहृ, तेथील पु;तके वगैरे गो�ट> आजह> पाहावयास 

उपल}ध आहेत. राजवा�यातील ;नानगहृ पाह[यासाठZ गेलो, ते�हा मला �तथे एक �तीक Vदसले. 

आप?याकड ेजसे ��मा, 8व�णु, महेश असे �तघांचे एक�hत �तीक आहे, तसे nª;तपूव# काळातील 

हे Hयांच े�तीक आहे. पण आ:चय# असे, क| या �तीकाची =शरे कापलेल> होती. हा �कार 

पाVह?यानंतर माUयाबरोबर जी माग#दश#क ;hी होती, �तSयाकड ेयाबाबत पSृछा केल>, ते�हा ती 

qहणाल>, 

'nª:चनांनी केलेला हा अHयाचार आहे. HयांSया 8व)वंसक वHृतीचा नमुना या अव;थेत येथे उभा 

आहे.' 

 

पुढे दोन तासांनी, अ�य Vठकाणे पाहत आqह>, उHतरेला असले?या फामागु;ता या Vठकाणी 

पोहोचलो. फामागु;ता हे बंदर असून, तेथे lीक व टgक# श असे दो�ह> जमातींच े;वतंh भाग 

आहेत. आqह> टgक# श व;तीत एक मशीद पाह[यास गेलो. या म=शद>च े=श?प मला चच#सारखे 

Vदसले. बाक| सव# भाग चच#सारखा आnण म)येच एक मीनार अशी ह> इमारत पाहून बरोबरSया 

;hीकड ेचौकशी केल>, ते�हा �तने जे सां1गतले, Hयाने मला आ:चया#चा दसुरा धcका बसला. ती 

qहणाल>, 



'पूवj हे चच# होते. इ;लाम धम# येथे आला, ते�हा Hयांनी चच#ची मशीद बन8वल>. इमारत तीच, 

फcत एक मीनार उभारला. ब;स ! चच#ची मशीद बनल> !' 

 

या सव# �कारावर आमची चचा# सुm असताना Hया ;hीने जे उRगार काढले, ते मी माUयाजवळ 

न�द कmन ठेवले आहेत. 

 

'धमा#Sया नावाखाल> मानव gकती शतकांपासून हा अ�याय सहन कर>त आहे?' असा �तचा सवाल 

होता आnण 'मानवाच ेते द:ुख अजूनह> संपलेले नाह>,' असा उHतराध# �तने केला. 

 

माUया मनात �तच ेश}द कोरले गेले. सग�याच धमा#च ेहे असे आहे का, असा �:न मी मग 

माUयाच मनाला 8वचारला. साय�सम)ये धा=म#क �न�ठेतून कर[यात आलेला 8व)वंस मी न�याने 

पाहत होतो; परंतु भारतात घडून गेलेले असे gकती तर> 8व)वंस मी Hयाअगोदर पाVहले होत.े अशा 

ि;थतीत Hया ;hीSया सवालाला मी काय उHतर देणार ! nª:चॅ�नट> आnण इ;लाम जेथनू 

�नघाला, तेथनू Hयांनी आप?याबरोबर आपल> रा�येह> जगभर नेल> आnण जेथे गेले, तेथील 

पूवjSया रा�यांचा, HयांSया धा=म#क �तीकांचा उSछेद केला, हा इ�तहास आहे. युरोपात तर 

धमा#Sया नावाखाल> अनि�वत अHयाचार झा?याSया सा*ी आहेत. 

 

फामागु;ता (Famagusta) या बंदराची आणखी एक �नशाणी माUया मनात राVहल>. या बंदराला 

तटबंद> आहे आnण तटबंद>वर 'ऑथे?लो टॉवर' या नावाचा टॉवर आहे. शcेस8पअरSया 'ऑथे?लो' 

या �=स^ नाटकाची पा:व#भूमी qहणजे हा टॉवर होय. शcेस8पअरSया 'ऑथे?लो'मधील तो 

कृ�णवणj सरदार, क| �याला Hयाची गोर> 8�यकर>ण, पHनी डिे;डमोनाबfल संशय आला आnण 

qहणून Hयाने Hया टॉवरवर �तचा गळा दाबून खनू केला ! या घटनेची आठवण कmन देणारा हा 

टॉवर �तथे उभा आहे. 'ऑथे?लो टॉवर' हे Hयाच ेनाव. 

 

टॉवरSया समोर �चडं सागर आहे. पव#त�ाय लाटा सागरात उसळत असतात. तो सारखा 

खळखळत असतो. टॉवरवर डिे;डमोनाचा गळा दाबून �तSयाच 8�यकराने केले?या खनुाच े�तीक 

आnण खळाळणारा सागर यांच ेतेथील चमHका<रक =म]ण काह> वेगळेच सांगून जाते. 

साय�समधील धमा#ची संकटे, चच#, म=शद> येतील-जातील; पण �ीती आnण असूया या मानवी 

1चरंतर भावनांचा संघष# पाVहलेला सा*ीदार हा टॉवर येथे मुcकाम कmनच उभा आहे. येथील 

सागरह> असूयेतून घडले?या अनेकानेक घटनांचा सा*ीदार आहे. धमा#ची असूयाह> Hयाने पाVहल> 

आnण डिे;डमोनाचा गळा दाबून �तला �न��ाण करणार> �ीतीची असूयाह> पाVहल>. हा टॉवर आnण 



समोर खळाळणारा सागर यांSयाकड ेआळीपाळीने पाVहले, ते�हा ते दोघेह> एकमेकांकड ेपाहून 

असूयेने 8वकट हा;य कर>त आहेत, असे मला भासले. 

 

साय�सम)ये असे काह> गंभीर पाVहले. परंतु मनात �नमा#ण झालेले गांभीय# बाजूला करणारे, 

आनंदाने भरलेले एक v:यह> याच दौ-यात मला पाहायला =मळाले. हजारो माणसे आनंदाने, 

मोक�या मनाने ज?लोश कर>त आहेत. ;वानंदात म�न आहेत, अस ेहोते हे v:य. 

 

सव# lीक लोक स�ट�बरSया १२ ते २० तारखांSया आठ Vदवसांत 'वाईन फेि;ट�हल' - मVदरोHसव 

साजरा करतात. साय�सSया द�*णेला '=लमा=सल' नावाच ेएक �=स^ बंदर आहे. ते पाहायला 

गेलो होतो. ते�हा मVदरोHसव सुm झाला होता. त/ण ;hी-पु/ष, म)यम वयाची माणसे उHतम 

पोशाख कmन या उHसवासाठZ आलेल> असतात. हे सव#जण मनमुराद मVदरापान करतात. 

नाचतात, बागडतात, हसतात. मोकळेपणाने आनंद>आनंद करतात. पण �तथे कसला बीभHसपणा 

आढळत नाह>. हे सारे जण काह>से आप?याच नशेत रममाण झालेले मला Vदसले. समाजाने कधी 

तर> एकदा मोकळे बनून सामुदा�यक आनंदोHसव साजरा कर[याचा, खळखळून हस[याचा हा 

उHसव वषा#तून आठ Vदवस होत असतो. साय�समधील lीक लोकांची ह> जhा मला काह>शी 

वेगळीच वाटल>. भारतातील अनेक जhा मी पाVह?या आहेत, त/ण वयात या जhांत Vहडंलोह> 

आहे. पण हा मVदरोHसव आnण तोह> सामुदा�यक. शकेडो, हजारो लोक एकh येऊन यथेSछ 

मVदरापान कर>त आहेत, मोकळेपणाने हसत आहेत, आनंद कर>त आहेत, हे v:य मला नवीन 

होते. 

 

भारत हा काह> तर> धा=म#क, पारलौgकक गो�ट>ंचा 8वचार करणारा, अ)याHमवाद> देश आहे, अशी 

काह> अ;प�ट क?पना अजूनह> ब-याच पा:चाHHयांSया मनात घर कmन आहे. हा एक �ाचीन 

सं;कृतीचा देश आहे, अशी क?पना आहे. आध�ुनक भारताSया आ1थ#क, वैCा�नक कतृ#Hवाची 

माVहती तुलनेने Hयांना कमीच आहे. आध�ुनक भारताSया जीवनाची माVहती दे[याचा आमचा 

सतत �यHन सुm आहे. भारत आnण मेिcसको, जमेकासारखे लांबच ेदेश यांतील मोठे अतंर ह> 

एक अडचण जाणवते. परंतु तर>ह> आमSयासारखे भारतीय तेथे पोहोचतात, ते�हा Hयांना न�या 

भारताची - ;वतंh भारताची - माVहती =मळते. यापुढSया काळात �यापार, आ1थ#क �यवहार �या 

�माणात वाढतील, Hया �माणात हे अतंर कमी होईल, अशी अपे*ा आहे. कॅरे�बयन सी देशांत 

आnण मेिcसकोसार�या Vठकाणी लोकांनी गांधी-नेहm यांच ेपुतळे उभारले आहेत. या नेHयांनी 

;वातंbयाच े8वचार Vदले, Hयाचा प<रणाम येथे उमटला आहे. जु�या 8पढ>तले लोक Hयांना 

मानतात. गांधी-नेहm-टागोर या HयांSया �ेरणा आहेत. न�या �ेरणा तेथवर पोहोच8वणे हेच 

यापुढच ेकाम आहे, असे सव# �वासानंतर माझ ेमत बनले.  



 

भारताSया पररा�d-नीतीबfलSया धोरणाने पा:चाHHय जगात आता चांगलेच मूळ धरले आहे, याची 

जाणीवह> परदेशSया �वासात सातHयाने होत राहते. जाग�तक ल�कर> गटबाजीपासून अ=ल�त 

राहून, देशVहताSया v�ट>ने ;वतंh �नण#य घे[याच ेधोरण पं. नेह/ंनी पुर;कारले, Hयावेळी उलट-

सुलट ट>का होत राVह?या. जाग�तक शांतता �;था8पत कर[यासाठZ आंतररा�d>य तंटे तडजोडीSया 

मागा#ने सुटावेत, असा भारतीय नेHयांचा कळकळीचा �यHन होता. पं. नेहmंनी Hया v�ट>ने जे 

�यHन केले, Hयांमुळे जाग�तक राजकारणात पंoडतजींना आnण पया#याने भारताला मानाच े;थान 

=मळाले; भारताला जाग�तक ��त�ठा �ा�त झा?याने देशातील जनतेचा ;वा=भमानह> R8वगुnणत 

झाला. पंoडतजींSया या ;वतंh पररा�d>य धोरणामुळे परदेशांतील ब�या रा�dांकडून भारताला 

मदतीचा ओघ सुm राह[यास मदत झाल>; आnण Hयामुळे देशाSया अतंग#त गरजा ल*ात घेऊन 

आव:यक ते आ1थ#क धोरण आखणे भारताला शcय झाले. अ=ल�ततावाद> धोरणाबfल 

पा:चाHHयांच ेकाह> आ*ेप होत,े ट>का के?या जात होHया, अमे<रकेच ेमुHसfी शंका �यcत कर>त 

होत,े तर र=शया सहानुभतूी दाखवीत होता. तर> पण पं. नेहmंनी जाणीवपूव#क आप?या धोरणाचा 

पाठलाग चालूच ठेवला. भ8व�यकाळात या धोरणाला भरघोस पाVठंबा =मळेल, असे 1च�ह काह> 

लोकांना Vदसत न�हते. आज माh पं. नेहmंनी सुm केलेल> अ=ल�ततावादाची पररा�dनीतीच यो�य 

अस?याचा पडताळा येऊ लागला आहे. 

 

स)या शंभरावर रा�dे या धोरणाच ेसभासद आहेत. काह> देश पं. नेहmंनाच या धोरणाच ेउRगाते 

मानतात. Hयाच े�तीक qहणून साव#ज�नक उRयानांतून म. गांधी, पं. नेहmंच ेपुतळे यांनी 

उभारलेले आहेत. अ8वक=सत देशांम)ये अ=ल�तता तHHवाचा ;वीकार आता झालेला आहे. एका 

अथा#ने याबाबत ;पधा# सुm आहे. रा�dांSया �नर�नरा�या प<रषदा होतात, Hया वेळी अ=ल�तता 

तHHव मानणा-या रा�dांSया जोडीला बस[यासाठZ 'आमSया देशाला सभासद कmन �या', अशी 

मागणी पुढे येत राVहल> आहे. या संदभा#त भारताला जाग�तक *ेhात मोठे काम करता 

ये[यासारखे आहे. तशी प<रि;थती �नमा#ण होत आहे. मला 8व8वध देशांSया भेट>म)ये हे जाणवले. 

8वकसनशील रा�dांसमोर आज HयांSया देशांतग#त 8वकासाच े8व8वध �:न उभे आहेत. 8वकासाSया 

;पधBत ब�या रा�dांSया जोडीला बस[याची �Hयेकाची ई�या# आहे. 8वकास सा)य कmन जनतेच े

जीवनमान सुखी �हावयाच,े तर 8वकासाSया रथाला अडथळा �ा�त होणार नाह>, असेच जाग�तक 

वातावरण �नमा#ण कर[याची आव:यकता 8वकसनशील रा�dांना आता मा�य अस?याच ेVदसू 

लागले आहे.  

 

�Hयेक रा�dातील अतंग#त 8वषमता व रा�dारा�dांतील 8वषमता दरू कर[यासाठZ �यापार, 

उRयोगधदें व आ1थ#क *ेhांतील काय#प^तीत मूलभूत फरक कmन द�ुनयेतील संपHतीची पुनवा#टणी 



मानवी 8वकासासाठZ झाल> पाVहजे, असा �ाथ=मक ;वmपाचा �:न जगापुढे अlहcकाने आहे. या 

�:नाSया उHतरावर व HयाSया अमंलबजावणीवर जाग�तक शांतता व एका अथा#ने मानवाच े

भ8वत�य अवलंबून आहे. 

 

8वकसनशील रा�dे या संदभा#त आशनेे आnण 8व:वासाने भारताकड ेपाहत आहेत. चचा#, वाटाघाट>, 

�नर�नराळे आ1थ#क, �यापार>, सां;कृ�तक देवाण-घेवाणींच ेकरार घडत आहेत. पररा�d नी�तसंबंधांत 

तHHव�न�ठ, पण �यवहार> धोरण भारताSया नेतHृवाने ;वीकारले अस?याने 8वकसनशील रा�dांSया 

मनात Hयाने मूळ धरले आहे. मला वाटते, भारत या v�ट>ने ऐ�तहा=सक काम1गर> कm शकेल. 

प�ृवीपय#टनाने माझा हा 8व:वास व8ृ^गंत झाला आहे. 

 

 

शां�त - 1चतेच ेभ;म 

द�ुनयेची सफर ह> एक अपूवा#ई आहे. प?लेदार �वासातील नावी�य आजकाल संपलेले असले, तर> 

Hयातील नवलकथा माh वाढल> आहे.  

 

पूवj तालुcयाSया, िज?�याSया गावाला जायच ेqहटले, तर gकती लांबचा प?ला ! आज मुंबईतला 

आnण Vद?ल>तला माणूस का:मीरSया झाडावर>ल सफरचदं तोड[यासाठZ सहजगHया जातो - 

म�यात जावे, तसे - आnण टोपल>भर ताजी फळे घेऊन येतो �ततcयाच सहजतेने दरू देशीची 

आवक-जावक आज होत आहे. 8वलायतेला जाणे हा आता कोणाला परा_म वाटत नाह>. सारा 

�यवहार 'आला गेला मनोगती' झाला आहे. मा/तीने ज�मत:च सूय#�बबंावर झपे घेत?याची कथा 

ह<रदासाSया त�डून लहानपणी मी ऐकल> आहे. पण आज च9ं-सूया#जवळ जाऊन HयांSया रथाSया 

घो�यांना चापट माmन आलेला एखादा अतंराळ 'वीर-मा/ती' ;वत:चीच कथा ऐकवतो. एवंच, 

पुराणातल> वांगी आता पुराणात राVहलेल> नाह>त; र=शया-अमे<रकेतील 8वCानाSया �दश#नांत ती 

मांडून ठेवलेल> आहेत. न�हे, मी ती पाहून आलो आहे. 

 

दोन आठव�यांची ह> सफर ! पाहणे, बोलणे आnण देणे-घेणे असा जमाखच# रोजच सुm होता. 

 

मॉ;कोत उतरलो, Hया पVह?या Vदवशी, सो8वयतच ेसंर*णमंhी माश#ल मॅ=लबो�हि;क इतर 

सी�नयर माश#?स,् ऍड=मर?स, जनर?स ्या व<र�ठ ल�कर> अ1धका-यांचा प<रचय आnण मॉ;कोच े



�नर>*ण एवढेच घडले. सौ. च�हाण बरोबरच होHया. धावपळीSया जीवनाचा Hयांना आता चांगला 

सराव झाला आहे. 

 

ले�ननSया समाधीSया दश#नापासून दसुरा Vदवस सुm झाला. मी दश#नासाठZ गेलो, ते�हा माUया 

हातांत एक पु�पच_ होते. Hयावर =लVहले होते : 
 
To the undying 
memory of Vi Lenin 
The great Soviet leader and 
a friend of India.  
 

पु�पच_ वाVहले - दश#न झाले आnण र=शयातील दौ-याचा ]ीगणेशा झाला.  

 

भारताSया संर*ण-=स^ते8वषयी सरकार> व<र�ठ पातळीवmन अ1धकृत चचा#, पाहणी आnण 

करारमदार हा या दौ-याचा �धान हेतू - ते सव# यथासांग पार पडले. र=शयाच ेपंत�धान (Hया 

वेळच)े ]ी. ª:ु:यो�ह यांSया भेट>त आnण चचBत ठरावयाच ेते ठरले. �तथे ते �बनबोभाट झाले. 

�तथला सारा अतंग#त कारभार आnण हालचाल> या �बनबोभाटच चालतात. मी भारतात परत येऊन 

पाच आठवड ेउलटतात, तोच ª:ु:यो�ह यांSया �बनबोभाट �नवHृतीची, जगाला धcका देणार> 

घटना घडल>. पण भारतात लोकशाह> आहे. जे ठरले, ठरणार, Hयाचा बोभाटा झालाच पाVहजे. 

Hया�माणे तो येथे झालेलाच आहे. Hयाची वाSयता पु�हा कशाला? 

 

कडकेोट बंदोब;तातील चचBSया जोडीला मोकळेपणाने gफर[याचाह> एक भाग या दौ-यात होता. 

सरकार> पाहुणे qहणूनच; परंतु र=शयाSया ख?ुया मैदानातील इ�तहास-भूगोल पाह[याचा Hयात 

अतंभा#व होता. HयासाठZ 8वमान, मोटार, आगगाडी यांSया �वासाबरोबर �सगंी नौकानयनह> केले. 

मॉ;को, ले�ननlाड यांSया जोडीला य;ना-पलाना, �हो?गागाड#, अ;hखान, =सफंरपोल, ¨ु�झ�े;को 

सॅ�नटो<रयम,् या?टा, आद> Vठकाणी भेट>-गाठZ झा?या. या दौ-यात अमाप �नर>*ण केले. 

शतेापासून अतंराळापयtतची 8वCानाची सव# दालने मॉ;को येथील �दश#नात आढळल>.  

 

8वCानाने आज अतंराळ ठ�गणे केले आहे. जगाचा संकोच केला आहे. वैCा�नक हा �त�ह> जगांचा 

;वामी ठरला आहे. Hयान ेएखाRया 8वव�*त Vठकाणी अगुंल> दाबावी आnण *णाधा#त जगह> 

होHयाच ेन�हते �हावे, अशी शcती Hयाने पैदा केल> आहे. हे सव# आ:चय#कारक तर खरेच ! 

 

पण र=शयाSया मातीत Vहडंताना मी जो Vद�मुढ झालो, ते वेग�याच कारणाने. काय असेल, ते 



असो; पण माती आnण माता यांSयाशी एकmप होणे हा माझा ज�मजात ;वभाव आहे. तीथ#तु?य 

मातेSया दश#नाने माझ ेअ�टसािHHवक भाव जागतृ होतात. अतंम#न �नथळू लागते. पौnण#मेSया 

च9ंातून अमतृ�बदं ूVठबकावेत, तशी �तची �ेमळ v�ट> माUयावर वषा#व करते आnण न कळत 

पायगत झाले?या पाप[या, ¢दयाSया चौफा�यावर>ल पावले धुडंाळू लागतात. ह> )यानधारणा 

माUया अगंवळणी पडल> आहे.  

 

लहानपणी मी संगमावर बसत असे. कोठून तर> येणारे आnण कोठे तर> जाणारे ते 'जीवन' मी 

रोज पाहत असे. कोणासाठZ तर> ते धावत होते. Hयात खडं न�हता. Hया 'जीवनाला' एक लय 

होती. पण ते लयाला गेलेले मी कधीच पाVहले नाह>. ते जीवन �नHय नवे होते. Hयाचा िज�हाळा 

कधी आटला नाह>. 

 

जीवन पराकोट>च ेसम8प#त असेल, तर ते कधीच जीण# होत नाह>. च9ं कधी जुना होत नाह>, 

सूया#ला qहातारपण येत नाह>, दया# कधी संकोचत नाह>. यांतील �HयेकाSया जीवनात पराकोट>च े

समप#ण आहे. पण अनंत युगे लोटल>, तर> 8वनाश HयांSयाजवळ पोहोचलेला नाह>. काळाने Hयांना 

घेरलेले नाह>. Hयांचा कधी कायापालट नाह>, ि;थHयंतर नाह>. ते �न::वसन अखडं आहे. 

 

शा;hC qहणतात, 

'सूया#भोवती lहमाला gफरते.' 

अ)याHमी सांगतात, 

'सूय# जगाचा आHमा आहे.' 

 

�नयती qहणत,े 

'पंचमहाभूते माझ ेदास आहेत.' 

 

v:य व अv:य जगत �नमा#ण कर[यात �नयतीचा ल>लाHमक आनंद आहे, असेह> कोणी 

qहणतात. मला वाटत,े जग हे कलाHमक आनंदाक<रता �नमा#ण केलेल> शcती आहे. या कलेत 

;फूतj आहे, माणुसक| आहे. केवळ वैCा�नक Vहशबे qहणजे जग न�हे. कला आnण पा8वbय यांचा 

हा एक सुरेख संगम आहे. 

 

मातीSया आnण मातेSया साि�न)यात मला या सवाtचा सा*ाHकार घडतो, �तSया अतं:करणाSया 

अवकाशात मी ि;थरावतो, �शा�त मनोभूमीवर पहुडतो, आHमतेजाने तेजाळून �नघतो, �ेमामतृाने 

ओला1चबं होतो आnण :वासात :वास =मसळून जातो.  



 

क�याकुमार>Sया �शा�त प<रसरात, कृ�णामाईSया साि�न)यात, गंगा-यमुनेSया सहवासात, 

VहमालयाSया कुशीत माझी अशी भावसमाधी लागते. 

 

र=शयात '�हो?गा'Sया तीरावर>ल मातीत पाय ठेवताच अगंातून अशीच एक =शर=शर> चमकून 

गेल>. Hया तीथा#वर येणा-या �Hयेक स¢दयाला असेच होत असले पाVहजे. तेथील ती माती, ती 

माता आnण तो पुh - Hयांच ेमी दश#न घेतले आnण माUया भावना उचबंळ?या. मला Hयातून 

जग�मातेच ेदश#न घडले. �तथे येणारा �Hयेकजण qहणतो, 'ह> माझी माता आहे'; आnण �Hयेक 

�यcती qहणत,े 'हा माझा पुh आहे, सखा आहे, बंध ूआहे - तो माझा आहे.'  '�हो?गा'Sया 

तीरावर>ल �हो?गागाड# हे जगातील एक जागतृ तीथ# आहे. र=शयातील यSचयावत मानवता येथे 

साकार झालेल> आहे. दसु-या महायु^ात �हो?गाSया तीरावर अभूतपूव# रणधमुाळी झाल>. लाख 

मोलाSया हजारो िजवांचा येथे 1चखल झाला. 'लाल' _ांतीतह> Vहम-शु� राVहलेल> �हो?गा या 

धमुाळीत लाल>लाल झाल>. शूरमVद#नी भू-माता आरcत बनल> आnण नंतर रcतलांिSछत होऊन 

काळीVठcकर पडल>. �तSया आ]याला कोणी जीव-िजवाणू उरले नाह>. जगाSया पाठZवर अनेक 

कु/*ेh ेघडल> असतील, पण '�हो?गा'Sया काठावर जे घडले, Hयाला इ�तहासात तोड नाह>. या 

भूमीवर काय घडले नाह>? रcताच ेसड ेसांडले, हाडांची माती झाल>. तेथे कोण कोणासाठZ संपला, 

हा Vहशबे �नरथ#क आहे. जे घडले, Hयामुळे रcतमांसाचा 1चखल झाला. या 1चखलात माणुसक| 

कुजून गेल>. सजीवता उगवेनाशी झाल>. 8पढ>Sया 8पढ> �नराधार झाल>. सारे सारे उदास, भकास, 

भयाण आnण भयंकर झाले. अखडं वाहणार> '�हो?गा' आजह> Hया भीषण इ�तहासाची सा*ी आहे. 

)व�नmपाने ती हे �नवेदन करते. मी हा )वनी ऐकला आहे. 

 

Vदनांक ३ स�ट�बर, १९६४चा तो Vदवस. सकाळी अकरा वाजता �हो?गागाड#म)ये पोहोचलो. टू<र;ट 

हॉटेलम)ये माझा मुcकाम होता. या शहराला एक नवा इ�तहास लाभला आहे. इ�तहासामुळे जशी 

काह> शहरे नावाmपाला येतात, तशी काह> शहरे इ�तहासाला ज�म देतात आnण अमर बनतात. 

�हो?गागाड# हे Hयांपैक| एक आहे. हे शहर qहणजे एक इ�तहासlंथ आहे. कोणतेह> पान उघडावे 

आnण वाच ूलागावे. येथील एका Vदवसाचा मुcकाम मी या इ�तहासाच ेआलोचन कर[यात 

घाल8वला. 

 

ऐ�तहा=सक वा;तू पाहताना �तSया ललाटावर>ल लेख वाच[याचा मी �यHन करतो. मानवमाhाSया 

ललाटा�माणे अशा वा;तूंSया ललाटावरह> सटवाई काह> =लहून जात असल> पाVहजे. तेथील 

माणसांSया ललाटा�माणे इ�तहास घडतो, क| वा;तूSया ललाटाचा लेख माणसाला घड8वतो, हे 

मला माVहती नाह>. पण या दो�ह>ंचा काह> तर> आंत<रक संबंध असला पाVहजे खास ! ऐ�तहा=सक 



वा;तूSया छायेत मी जे�हा जातो, ते�हा तो वा;त-ुपु/ष हसू लागतो. आनंदाने, भेसूरपणाने ! 

काळाचा पडदा बाजूला साmन, सो�याSया टाकाने =लVहलेला वैभवशाल> इ�तहास वाचताना Hयाला 

आनंदाच ेभरते येत;े आnण मळलेल> भा�यरेखा दाख8वताना तो भेसूर हसतो. तो सांगतो, 

रHनजoडत =सहंासनावर आmढ झालेला मी - आज हा असा आहे - पडलेला, 8पचलेला, 

जळमटलेला ! ते पाहताना अतं:करण 8वद>ण# होते.  

 

�हो?गाSया gकना-यावर>ल इ�तहास पाह[यापूवj ;मारकांSया ददु#शचेा इ�तहास मनात डोकावून 

गेला. लढाईच े;मारक qहणजे सै�नकांSया नावाने उभारलेला एक दगडी खांब ! कशाला तो 

पाहायचा? ;मारकाची ह> अना=मक 'दगडी' क?पना कोणी शोधनू काढल> असेल, ती असो ! एका 

दगडाने दसु-या दगडाच े;मारक उभारले आहे, एवढाच बोध Hयातून मला होतो. लाख लाख 

माणसे देशासाठZ आपला लाख मोलाचा जीव घाल8वतात आnण मागे उरलेले जे कोणी, ते एक 

दगड उभाmन Hया शूराची नावेह> घाल8वतात - वाटते, अशी ;मारके पाहूच नये ! 

 

पण �हो?गाSया काठावर>ल ;मारक पाVहले आnण ;मारका8वषयीची माझी क?पनाच साफ बदलून 

गेल>. योR)यांच ेहे ;मारक - ;मारक कसले, ती एक �नरंतरची लढाईच साकार झाल> आहे. 

�हो?गाSया पाhापासून 'ममई-Vह?स' चढू लागले क| _मा_माने आपला रणधमुाळीSया 

धमु:च_|त =शरकाव होतो... 1चलखत घातलेले, सं1गनी रोखलेले, रणगाड ेपळ8वणारे, तोफा 

डागणारे, बॉqब फेकणारे, सरपटत जाऊन गो�या चाल8वणारे - एक ना दोन, हजारो हात �तथे 

स�ज Vदसतात. हजारो कलेवरे �तथे जमीनदो;त होऊन पडल> आहेत. मू�त #मंत भीती आnण 

भयानकता यांचचे ते 1चhण आहे. पण एका महान कलावंताSया कलावैभवाच ेते एक कोर>व लेणे 

बनले आहे. रणधमुाळी जशी झाल>, तशी ती Hयान ेतेथे उमट8वल> आहे.  

 

ई. वुचHेख हे Hया कलावंताच ेनाव. प�नाशीSया उमर>तील हा कलंदर कलावंत वषा#नुवषB हे 

समर�संग उभे कर[यात गढून गेलेला आहे. केवळ कंुचला चाल8वणारा हा कलाकार नाह>. तो एक 

कुशल सै�नक आहे. दसु-या महायु^ात या भूमीवर Hयाने परा_माची शथ# केल> आहे. बेभानपणे 

तो शhवूर तुटून पडला आहे. तेथील रcतमांसाचा 1चखल Hयाने तुड8वला आहे. ;वत: गंभीर 

जखमी झाला आहे. पण सुदैवाने वाचलाह> आहे. कुशल हाताने तो लढाई खेळला, पोलाद> हाताने 

Hयाने शhलूा यमसदनी पाठ8वले. पण कलावंत हाताची 'करणी' कmन तोच आज समर�संगाचा 

इ�तहास 1चतार>त आहे. HयाSया कलेला अतं नाह>. HयाSया क�टाला सीमा नाह>. HयाSया 

क?पनेला मया#दा नाह>. 'ममई-Vह?स'् 1चतार>त तो पुढे चालला आहे. कोठवर जाणार आहे, हे 

ठरलेले नाह>. Hयाच ेसगेसोयरे, =मh, आ�त;वक|य, रणावर लढता लढता �या मागा#ने गेले, 

जेथवर गेले, Hयांचा मागोवा घेत घेत Hयाची कला अशीच पुढे पुढे जात राVहल> असावी.  



 

पण तो पुढे चालला असला, तर> ती अमया#द कला, एका Vठकाणी अमर कmन ठेव[यास तो 

8वसरलेला नाह>. Hया अमर कलेच ेदश#न Hयाने ;वत:च मला घडवले. गंगेचा एक थ�ब, पण Hयात 

�तच ेसारे पा8वbय सामावलेले असते; तशी ह> Hयाची 1चhकृती. र=शयाची सार> मानवता आnण 

का/[य यांSया मुशीतून ह> अमरकृती �ारंभीSया 1चhात दश#8व?या�माणे वर आलेल> आहे. 

 

एक र=शयन माता, लेकराला मांडीवर घेऊन बसल> आहे - लढाईत कामास आलेला तो तरणाबांड 

त/ण - HयाSया अगंावर ल�कर> पेहेराव आहे - Hयाच ेत�ड माh झाकलेले आहे. माता Hयाला 

कुरवाळीत आहे... असे हे एक अगद> साधे v:य; मातेSया चरणाशी जाऊन मी हे सव# �याहाळीत 

होतो... पण मला तेथे काह> आवाज ऐकू आले. कोणी ;फंुदत होते, कोणी कुजबुजत होते, कोणी 

qहणत होत,े हा माझा राजहंस; कोणी qहणत होत,े हा माझा सखा. बंध ूqहणून कोणी Hयाला 

साद घाल>त होत,े तर वीरपु/ष qहणून कोणी Hयाला वंदन कर>त होते. मी Vद�मुढ झालो, तो येथे 

! कारण येथे येणा-या �Hयेकाची तो कोणी तर> आपलाच आहे, अशी भावना होती. आnण ते खरे 

होते. दसु-या महायु^ात, र=शयातील घराघरांतील कोणी ना कोणी धारातीथj पडला आहे. देशाSया 

;वातंbयासाठZ लाख िजवांची ब=लदाने झाल> आहेत. मागे उरले?या �या 8पढ>ला आपला 8पता 

;मरत नाह>, भाऊ आठवत नाह>, माता Vदसत नाह>, पुh गवसत नाह>, Hया 8पढ>तील �Hयेकजण 

येथे येऊन मूक बातचीत करतो. आnण लेकराला कुरवाळणार> ती माता... �Hयेकाला मूक संदेश 

देते. 

 

�तस-या �लयंकार> यु^ाSया तयार>ला लागलेले भाईबंद बघून ती मोठZ स1चतं झालेल> Vदसते. 

रcतामांसाचा जेथे 1चखल झाला आहे, तेथेच ती अधोमुख बसलेल> आहे. �तSया पु�यात तो 

धारातीथj पडलेला बाळ आहे. दश#नाथ# येणा-या �Hयेकाला ती सांगते : 

'तो रcताळलेला तो 1चखल पाहा आnण हा बाळ पाहा.' 

 

तुqह> माणसे सुखाSया शोधात नाह>, असे काह>से ती qहणते. इ�तहासाची पुनरावHृती �हावी, असे 

�यांना वाटत,े Hयांच ेत�ड पाह[याची �तची इSछा नाह>. िजथे गवताची काडी उगवत नाह>, Hया 

भूमीत माणुसक|ने मूळ धरावे, या आशनेे ती Hया भूमीकड ेपाहत अधोवदना राVहल> आहे. 

इ�तहासाची पाने उलटत आहेत. काळ पुढे चालला आहे. ले�ननlाड, �हो?गागाड# येथे झालेले 

�यांनी अनुभवले, पाVहले, ते Hया रcताळले?या इ�तहासाSया पुनरावHृतीची भाषा बोलत नाह>त. 

क/ण gकंका�यांनी HयांSया कानांच ेपडदे कायमचेच फाटले आहेत. भयंकर v:यांनी HयांSया 

डो�यांपुढे कायमची अधंार> आलेल> आहे. नवी 8पढ> तशी आंधळी आnण बVहर> होऊ नये, qहणून 

या अपंग कलावंताने हे ;मारक उभारले असावे, असे मला वाटले... 



 

मी तेथनू परत gफm लागलो, ते�हा Hया शूर कलावंताने मला थांबवले. माUया हातात एक व;तू 

देऊन तो qहणाला, 

'ह> �हो?गागाड#ची आठवण.' 

 

रcतामांसात =भजलेल> ह> मूठभर माती. मानुष आnण अमानुष याचा सारा इ�तहास या मुठZत 

आहे. शांततेSया 1चतेतील ते भ;म, Hया कलावंताची ती देणगी मी ;वीकारल> आहे. Vहमालयात 

भडकले?या 1चतेतील भ;म माUया संlह> आहे. HयाSयाशी ह> देणगी =मळतीजुळती आहे. 

1ग<रजाशंकराला रोज ता�या 1चताभ;माची पूजा आवडत,े हे मला माVहती आहे. '�हो?गा'ची ती 

माती - ते शां�तभ;म मी जपून ठेवले आहे. र=शयातून मी आणखी एक आठवण मनाशी बांधनू 

आणल> आहे. जीवनाला जाग ये[यासाठZ सHसंगती असावी लागते, असे qहणतात. दोन 'माणसे' 

भेटणे ह> गो�ट मी *ु?लक मानीत नाह>. एक *णाची सHसंगती. पण ती जीवनाचा अथ# बदलून 

टाकते. य;ना-पलाना (Yesnaya-Palyana) येथील टॉल;टॉय यांSया �नवास;थानी मला हा 

अनुभव आला.  

 

मॉ;कोपासून सुमारे १३५ gकलोमीटस#वर हे �नता�तरqय ;थान आहे. दसु-या महायु^ाSया वेळी 

सै�याने हा भाग �यापला होता, असे मला समजले. पण Hया वेळीह> सHसंगतीचा प<रणाम तेथेह> 

घडलेला आढळला. सफल जीवनाची मशागत केलेल> ह> भूमी अ�तशय शांत - अ�तप8वh. 

सो�याSया 8पपंळाखाल> Cानदेवांनी Cानसाधनेस बसावे, असे हे Vठकाण ! सभोवार गद# वनराजींच े

मनोहर तपोवन - या तपोवनात ऋ8षतु?य टॉल;टॉयने 8व:वाच े1चतंन कर[यात साठ वषB �यतीत 

केल>. जेथे बसले, जेथे बोलले, जे =लVहले व जेथे =लVहले, ते सव# जसेSया तसे िजवंत आहे. 

Hयांतील �Hयेक व;तूतून टॉल;टॉय �तीत होतात. HयांSया �भावी आnण गंभीर �यिcतHवाची 

साठवण या तपोवनातील व*ृराजीने पुरेपूर केल> आहे. टॉल;टॉयनी ;वत:च येथील व*ृांना 'जीवन' 

Vदले आहे आnण आप?या ध�याच ेजीवन Hया महाव*ृांनीह> आHमसात केलेले आहे - इतके, क| 

यांतील अ1धक गंभीर कोण, असा �:न पडावा ! टॉल;टॉयना व*ृारोपणाचा छंद होता ! घनदाट 

व*ृराजीSया साि�न)यात आनंदाच ेसा�ा�य उभे असते, असे कोणी तर> HयांSया कानात 

कुजबुजले असले पाVहजे. कारण बालपणीच Hयांनी बीजारोपणास सु/वात केल> आnण दोघे मग 

सारखेच वाढत गेले. �नसगा#त राहावे आnण �नसग#मय �हावे, असेच वाटत असले पाVहजे. 

समा1धmपाने आज ते तसेच राहत आहेत. HयांSया समाधीच ेमी दश#न घेतले. Hया समाधीSया 

Vठकाणी मला काह> भ�य आढळले नाह>; पण Vद�य अनुभूती माh जmर =मळाल>. समाधी अगद> 

उघ�यावर आnण उघडीच आहे. चार =भतंींनी ती क�डलेल> नाह>. तेथे छाया1चh नाह>, कसल> खणू 

नाह> - अगद> अना=मक ! एखादा सामा�य जीव येथे झोपला आहे, असे वाटावे ! �तथे कसले 



बंधन नाह>. कोणाचा पहारा नाह>. दश#नासाठZ कोणाला ��तरोध नाह>. महापु/षाSया समाधीची 

कृ�hम भ�यता �तथे नाह> - पण असे असले, तर> जे आहे आnण जसे आहे, ते उदाHत, प8वh 

आnण ई:वर>य आहे.  

 

समाधीला ;पश# कmन येथनू जाणारा वारा, जगाSया कोनाकोप-यापयtत येथील क|�त#-सुगंध 

पसरवीत असतो. Hया सगुंधाने मोVहत होऊनच मी येथे आलो. या तीथ#;थानी आ?यावर टॉल;टॉय 

यांनी आप?या अमर सुगंधी साVहHयात ओतलेल> मानवता माUया v�ट>समोर साकार झाल>. मला 

ऍना कॅरे�नना Vदसू लागल>, '<रसरेcशन'मधील कटुशाला मी येथे ब�घतले; आnण या व इतर 

असं�य 'मानवी' पाhांSया Rवारे Hयांनी जी मानवता आप?या अ*र साVहHयातून �नमा#ण केल>, 

�तच ेदश#न मला येथे घडले. टॉल;टॉय हे 'वांझोटे' श}द =लVहणारे लेखक न�हत,े तर 

मानवता�ेमाने ओ?या1चबं झाले?या लेखणीतून अंत:करणातील श}दांना सहानुभूतीच ेmप देऊन, 

HयांSया Rवारे मानवतेला अमर संदेश देणारे ते दैवी ��तभेच ेसाVहिHयक होते. Hया ��तभेचा 

सा*ाHकार मला येथे घडला. टॉल;टॉयची ह> समाधी वरकरणी नामह>न आहे, मौनmप आहे; पण 

अतंया#मी बोलक| आहे. सा*ाHकार> आहे. 

 

मला हे ;थान अ�तशय आवडले. टॉल;टॉयSया सहवासात मला �तथे महाHमाजी भेटले. रवीं9 

भेटले. हे एक शां�त-�नकेतन आहे. ते देव;थान नाह>, पण Cानदेवांच े�नवास;थान आहे. केवळ 

;पश# झाला, क| Cान-समाधी लागावी, अशी ह> भूमी ! जीव�मुcताची समाधी असावी, तर अशी ! 

दव�बदंूंनी �नथळावी, सुगंधी वायूने /ंजी घालावी आnण व*ृांनी चामरे ढाळावी !! सवाtपासून दरू ... 

अगद> मुcत !! र=शयात मी पु�कळ पाVहले. शकेडो वषाtचा इ�तहास असलेले ले�ननlाड पाVहले. 

आजSया र=शयन जीवनाची िजf पाVहल>, 8वCानाची �तीके पाVहल>, श;h ेपाVहल>, अ;h ेपाVहल>, 

ते �नमा#ण करणारा समाज पाVहला - पण मी जो 8वचार करतो आहे, तो फcत Hया भ;मांgकत 

�हो?गाlीडSया Hया मायलेकरांचा !! .... 

 

 

महाHमाजी व महारा�d 

महाHमा गांधींSया जीवनाचा व 8वचारांचा प<रणाम महारा�dावर gकती झाला, असा �:न काह> 

वेळा 8वचार[यात येतो. पर�ांतीय =मhमंडळी gकंवा परदेशी अ�यासक जे�हा हा �:न 8वचारतात, 

ते�हा HयांSया मनात तुलनाHमक v�ट> अस[याचा संभव असतो. भारताSया इतर �देशांवर 



गांधीजीवन व गांधी8वचार यांचा प<रणाम gकती कमी-अ1धक �माणात झाला, याचा संदभ# HयांSया 

मनाम)ये अस[याची शcयता असते. परंतु अशी तुलना कmन पाहणे फारसे इ�टह> नाह> व 

शcयह> नाह>, असे माझ ेमत आहे. कारण महाHमा गांधी जे�हा भारतीय राजकारणाSया 

�*�तजावर अवतरले, ते�हा �Hयेक �ांताची पा:व#भूमी वेगवेगळी होती. Hया संदभा#तच Hया Hया 

�ांतावर गांधीयुगाचा gकती व कसा प<रणाम झाला, हे अजमावावे लागेल. ह> गो�ट सोपी नाह>. 

qहणूनच, महारा�dाSया बाहेरSया gकंवा महारा�dातील मंडळींनी 'गांधी व महारा�d' असा �:न 

उपि;थत केला, क| मी Hयासंबंधी, तुलनेचा 8वचार सोडून देऊन, महारा�dापुरते मला काय वाटते, 

काय जाणवते, तेवढेच सांगतो. 

 

लोकमा�य VटळकांSया �नधनापूवj सुमारे पाच वषB आधी गांधीजींनी भारतातील आप?या काया#ची 

सु/वात केल>. तो काळ असा होता, क| Vटळक हेच भारताच ेसव#मा�य, लोकमा�य दैवत होते. 

मंडालेSया सहा वषाtSया कारावासानंतर ते नुकतेच परत आले होत.े बदलले?या प<रि;थतीचा शोध 

घेत होत.े जगात एक महायु^ सुm झाले होते. जाग�तक ;वmपाच ेअसे हे पVहलेच यु^ होते. यु^ 

सुm होऊन दोन-तीन मVहने होतात, तोच गांधी आg¨केहून भारतात येऊन पोचले. आg¨केत 

बावीस वषB राहून आnण जगातील 8वचारवंतांच ेव मुHस¬यांच ेल* खेचनू घेईल, अशा अ=भनव 

;वmपाच े_ां�तकारक काय# कmन, गांधी भारताम)ये कायमच ेराह[यासाठZ आले होते. नामदार 

गोखले यांSया सूचनेवmन, काह>शा आlहावmन, Hयांनी आg¨केतील काया#ची अखेर> केल> होती व 

यापुढे भारत ह>च आपल> कम#भूमी करावयाची, असा संक?प केला होता. माh, �या गोख?यांSया 

सूचनेवmन ते भारताम)ये आले, HयांSया �नधनाची वाता# Hयांना मVह�या-द>ड मVह�यात ऐकावी 

लागल>. गोखले यांSया �नधनामुळे 'गांधी व महारा�d' यांSयात जो एक दवुा �नयतीने �नमा#ण 

केला होता, तो एकाएक| �नखळला.  

 

१९१५ ते १९२० हा काळ भारतीय राजकारणातला फार महHHवपूण# घडामोडींचा काळ आहे. 

गांधीजींचा उदय या काळात �हावा, ह> गो�टह> फार अथ#पूण# आहे. लोकमा�य Vटळकांनी ;वरा�य-

�ा�तीचा जो र;ता दाख8वला होता व जो वग# जागतृ केला होता, Hयापे*ाह> पुढच ेपाऊल 

टाक[यासाठZ गांधीजी =स^ होत होत.े १९१७ मधील चपंार[याचा लढा हे एक उदाहरण ल*ात 

घे[यासारखे आहे. हा लढा दे[यासाठZ गांधीजीं=शवाय कोणताह> नेता Hया काळात पुढे येणे अशcय 

होते. एका सामा�य शतेक-याSया �नमंhणावmन गांधीजी तेथे गेले, खेडुतांम)ये =मसळले, 

आg¨केत आप?याला �या तंhाचा शोध लागला होता, Hया सHयाlहाSया अ;hाचा Hयांनी वापर 

कर[याची तयार> केल>. इंlज अ1धका-यांजवळ व गो-या शतेमालकांजवळ बोलणी केल>, 

आHमcलेशाची सार> सार> =स^ता केल> - अन ्काह> तर> चमHकार झाला. इंlज कलेcटरने माघार 

घेतल> व गांधीजींचा 8वजय झाला. परंतु Hयातनूच गांधीजींSया 8वधायक काया#ची सु/वात झाल>. 



आप?या आ]मातील अनेक मंडळी ते तेथे घेऊन गेले. क;तुरबा गे?या. इतर ि;hयाह>  

गावक-यांSया =श*णासाठZ, सेवेसाठZ गे?या. �गतीसाठZ न�या त-हेSया चळवळीची मुहूत#मेढ 

रच[यात आल>. 

 

गांधीजींSया काया#ची व �यिcतमHHवाची एक नवी झलक भारताला Hया वेळी Vदसून आल>. 

राजक|य नेता कसा असावा, याची 8वव�*त क?पना Hया वेळी लोकांपुढे होती. लोक असा श}द 

जो मी वापरला, Hयात तHकाल>न =श�*त वगा#चाच समावेश मला �ामु�याने करावयाचा आहे. 

Hया वेळच ेराजकारण हे बहुतांशी =श�*त वगा#चचे राजकारण होते. या =श�*त वगा#मधनू दोन 

�कारच ेनेतHृव देशभर �नमा#ण झाले होते. एका नेतHृवाचा घाट लोकमा�य VटळकांSया 8वचारांचा 

होता. दसु-या नेतHृवाचा घाट नामदार गोख?यांSया 8वचारांचा होता. योगायोगाने हे दो�ह> 

सव#मा�य, देशमा�य नेते मराठZच होते. परंतु या दोन �कारांपे*ा वेग�या व �तस-या �कारच े

नेतHृव वर येईल, अशी अपे*ा Hया काळातह> कोणी केल> असेल, असे वाटत नाह>. 

 

qहणून गांधींSया mपाने एक चमHकारच भारतीय राजकारणात घडला, असे qहणावे लागेल. 

गांधीजींSया मHृयूनंतर आईि�;टन qहणाला, क| 

'गांधींसारखा माणूस या अव�नतलावर होऊन गेला, यावर आगामी 8प�यांचा 8व:वासह> कदा1चत 

बसणार नाह>.' 

 

आईि�;टनला जर असे वाटले, तर गांधींचा उदय �या 8पढ>ने पाVहला, Hया 8पढ>ला काय वाटले 

असेल, याचा 8वचारच केलेला बरा ! 

 

युगपु/ष जे�हा आप?या युग�वत#क काया#ची सु/वात करतो, ते�हा असेच काह> तर> होणे 

;वाभा8वक मानले पाVहजे. �याकरणाच ेजुने �नयम तो जणू फेकून देतो. जुनी फूटप�ी तो मोडून 

टाकतो. ;वत:Sया गायक|ला साजतील, असे नवीन ;वर अन ्ताल बस8वतो आnण नवे सूर 

आळवू लागतो. गांधीजी जे�हा भारतात �थम काय# कm लागले, ते�हा ते नेमके कोणHया *ेhात 

उतरणार, याबfल जाणकारांनी वेगवेगळे अदंाज केले असणे शcय आहे. कोणाला वाटले असेल, 

क| गांधीजी सामािजक काया#ला वाहून घेतील, कोणाला वाटले असेल, क| ते राजक|य काया#ला 

�ाधा�य देतील. 'आधी सामािजक सुधारणा, क| आधी राजक|य चळवळ' असा एक मोठा वाद 

महारा�dात Hयापूवj रंगून गेला होता व Hयाच ेखोल प<रणाम महारा�dाSयाच न�हे, तर भारताSया 

साव#ज�नक जीवनावर उमटले होते. 

 

परंतु गांधीजींनी जो माग# ;वीकारला, तो अगद> वेगळा. सामािजक, राजक|य, आ1थ#क, इतकेच 



काय; परंतु धा=म#क, शै*nणक अशी वेगवेगळी *ेhे Hयांनी अलग अलग मानल> नाह>त. Hयांनी 

असा काह> तर> संक=लत, मूलभूत व मानवतावाद> vि�टकोन ;वीकारला, क| �यामुळे सव#जण 

8व;मयचgकत झाले.  

 

Vटळक व गांधी यांSया 8वचारांम)ये व काय#प^तींम)ये एक �चडं तफावत लोकांना भासू लागल> 

अस?यास नवल नाह>. गोखले यांना गांधीजी आपले 'राजक|य गुm' मानीत होते. परंतु याबाबतह> 

मला असे वाटते, क| जर का गोखले आणखी जगले असते, तर अगद> थो�या वषाtतच 

गु/=श�यांSया 8वचारधारांम)ये कमाल>चा फरक Vदसू लागला असता. असो. 

 

गांधींSया mपाने जे�हा एक नवे, न�या घाटाच ेनेतHृव उभे राVहले, ते�हा गोखलेवाद> gकंवा 

Vटळकवाद> मंडळी ग�धळून जाणे ;वाभा8वक होते. कारण तोपयtत राजकारणाचा �याप ह>च मंडळी 

सांभाळीत होती. गोखले पंथीयांपे*ा Vटळकपंथीय जनतेSया अ1धक जवळ होत,े हे जर> खरे 

असले, तर> HयांSया चळवळीची र>तभात बर>चशी शहर> होती. Hयात श}दांना, भाषेला व 

भाषणांना �ाधा�य होते. लोकमा�यांSया हयातीत Hयांनी जे तेज;वी ;वmप राजकारणाला Vदले 

होत,े Hयाचा सा*ाHकार VटळकपंथीयांSया काया#त येत न�हता. 

 

गांधीजींनी चळवळीSया तंhाम)येच _ांती केल>. Hयांनी �Hयेकाकडून कृतीची अपे*ा केल> व 

�Hयेकाला जमेल, साधेल, अशी कृतीची साधना Hयाला सां1गतल>. Hयामुळे गांधीजींSया चळवळीत 

=श�*त-अ=श�*त हा भेदच न�ट झाला. gकंबहुना, =श�*त �यcतीने कोणताह> अहंगंड बाळगू नये, 

यावर गांधींनी भर Rयायला सु/वात केल>. पोशाखातला थाट, इंlजी भाषेचा वापर, राहणीमानाचा 

दजा#, इHयाद> �या गो�ट> सुधारणेची ल*णे बनत होती, Hयांना गांधींनी कटा*ाने रजा Vदल>. 

;वत: ते इतका साधा पोशाख घालू लागले, क| बॅ<र;टर असून ते एखाRया शतेक-या�माणे 

पोशाख घालत. या गो�ट>ने गांधी व बहुजन-समाज यांSयातील अतंर एकदम कमी झाले. पुढे तर 

ते पंचाच नेसू लागले व Hयामुळे रवीं9नाथ टागोर यांSया श}दांत सांगायच,े qहणजे - 'भारतातील 

को�यवधी द<र9> बांधवांSया ¢दयाच ेदार Hयांना सताड उघडले गेले.' बहुजन-समाजात व 

तHकाल>न राजकारणी माणसांत जी दलुt�य दर> होती, ती एकदम बुजवल> गेल>. १९२२ साल> 

HयांSयावर अहमदाबादSया कोटा#त जो खटला झाला, Hया वेळी Hयांनी आपला �यवसाय कोणता, 

हे सांगताना 'मी शतेकर> व 8वणकर आहे', हे उHतर Vदले. Hया वेळी सारा भारत या उHतराने 

HयांSयाकड ेखेचला गेला. भारतात परत?यापासून गांधीजी कधीह> शहरात एखादे घर घेऊन व 

ऑgफस थाटून राVहले नाह>त. 'माझा भारत खे�यात राहतो व मीह> खे�यात राहणार', असे ते 

qहणाले.  



 

या सा-या गो�ट>ंचा बहुजन समाजावर फार खोल प<रणाम झाला, असे मला �नि:चतपणे वाटते. 

HयांSया चळवळीमुळे महारा�dाचा lामीण भाग ढवळून �नघाला, यात मुळीच शंका नाह>. 

 

गांधींSया 8वचारांचा ;वीकार कर[यासंबंधी महारा�dातील =श�*त समाजात Hया वेळी गट पडले 

होत,े असे Vदसून येते. VटळकांSया प*ातील काह> मंडळी गांधींकड ेखेचल> गेल>. =शवरामपंत 

परांजपे, काकासाहेब खाoडलकर, गंगाधरपंत देशपांड,े इHयाद> मंडळींनी असे मानले, क| गांधीजींच े

नेतHृव हे VटळकांSया काया#ची पूत#ता आहे. परंतु सव#सामा�यपणे असे 1चh Vदसते, क| १९२० ते 

१९३० या दशकात गांधीजींना महारा�dात 8वरोध करणार> 8पढ>च =श�*त समाजात अlभागी 

होती. काकासाहेब गाडगीळ, शंकरराव देव, आ�पासाहेब पटवध#न, इHयाद> मंडळींना फार ��तकूल 

प<रि;थतीत काय# करावे लागत होते.  

 

१९३० Sया दांडीयाhनेंतर माh हे 1चh बदलू लाग?याच ेVदसते. एक अशी नवी 8पढ> महारा�dात 

वर येत होती, क| िजच ेमन गांधीजींSया _ां�तकारक क?पनांनी भारावले होते. या 8पढ>ला गांधी 

- 8वचारांच ेव तHHवCानाच ेमम# उलगडून सांग[याच ेमहHHवपूण# काय# Hया वेळी 8वनोबा भावे, 

आचाय# जावडकेर, आचाय# भागवत, काकासाहेब कालेलकर, दादासाहेब धमा#1धकार>, आद> मंडळी 

कर>त होती व Hयात Hयांना बरेच यश आले, असे qहणावे लागेल.  

 

१९२९-३० नंतरSया �Hयेक सHयाlहात महारा�dात जे चतै�य संचारत होते, ते क?पनातीत होत.े 

भारतातील इतर �ांतांत गांधीजींसंबंधी जेवढे �ेम, आदर असेल, तेवढाच Hया काळात महारा�dात 

�नमा#ण झाला होता, असे मी �नि:चतपणे qहणू शकतो. �या उHकटतेने सारा देश HयांSया 

काय#_मात व चळवळींम)ये सामील होत होता, तीच उHकटता महारा�dात Vदसत होती. 8वशषेत:, 

महारा�dातील बहुजन समाजावर गांधीजींचा जो प<रणाम झाला, तो अभूतपवू#च होता. मी �Hय* 

या गो�ट> पाVह?या आहेत. 'महाHमा गांधी क| जय' या गजराने गावेSया गावे ;वातंbयाSया 

भावनेने उfी8पत होत असत. जात, धम#, ग<रबी-]ीमंती, इHयाद> भेद लु�त होऊन जात असत. 

गांधी हा एक सव#]े�ठ संतपु/ष आहे, अशी भावना सवाtम)ये �नमा#ण होत असे. गांधीजी �या 

�कारSया Hयागाची अपे*ा करतील, तो Hयाग कर[यास हजारो माणसे पुढे येत असत.  

आता हे खरे आहे, क| माUया 8पढ>त?या अनेक त/णांना गांधीजींच ेटकळीच ेतंh gकंवा 

रामनामावरचा Hयांचा जोर पटत न�हता. परंतु हा मतभेद gकरकोळ होता. परदेशी सHतेशी 

झगड[याचा जो मूलभूत vि�टकोन गांधीजींनी देशापुढे ठेवला होता, तो आqहांला आक8ष#त कर>त 

होता. परक|य सHतेशी सामना देता देता एका न�या धतjचा माणूस व समाज भारताम)ये �नमा#ण 



�हावा, ह> गांधीजींची v�ट> होती. शतकानुशतकांम)ये भारतात जसे मूलगामी काय# झाले न�हते, 

तसे हे काय# होते. भारताSया जागतृीचा एक नवा र;ता �काशमान केला जात होता. 

 

सामािजक समतेचा जो 8वचार गांधीजींनी मांडला, Hयामुळे तर बहुजन-समाज HयांSयाकड ेफार 

वेगाने आक8ष#त होत गेला. माUया समजुतीने बु^ानंतर एवढा _ां�तकारक समतावाद> 8वचार 

मांडणारा व Hया�माणे �Hय* कृती करणारा गांधीं=शवाय कोणीच झाला नाह>. समाज_ांतीचा 

नुसता 8वचार मांडणारे अनेकजण होऊन गेले, परंत ुसामािजक समतेसाठZ एवढा जबरद;त 

सामूVहक �यHन करणारे आध�ुनक काळात फcत गांधीजीच होऊन गेले, हे मा�य करावे लागेल. 

 

वृ̂ Hव आ?यानंतरह> न�या 8पढ>ला आक8ष#त कर[याची अपूव# शcती गांधींम)ये होती. Hयामुळेच 

१९३० नंतर देशातील व महारा�dातील उगवती नवी 8पढ> जे�हा समाजवादाकड ेवळू लागल>, ते�हा 

�तSया 8वचारांना माग#दश#न कर[याच ेमहHHवाच ेकाय# गांधीजींनी केले, असे qहटले, तर ते 

अवा;तव ठरणार नाह>. Hयामुळेच Vटळक व गोखले यांच ेअनुया�यHव सांगणार> 8पढ> सोडल>, तर 

Hयानंतर गांधीजींSया जीवनकाया#ने �भा8वत झालेल> 8पढ>च - शहरातल> व lामीण भागातल> - 

महारा�dातह> वर आलेल> Vदसत आहे. 

 

गांधीजींचा व महारा�dाचा संबंध केवळ सं;कारांSया पातळीवर राVहलेला नाह>; तर �Hय* 

सहवासाSया mपानेह> Hयांनी हजारो काय#कHयाtना माग#दश#न केले आहे, ह> गो�ट ल*ात 

घे[यासारखी आहे. गांधीजींच ेवा;त�य जेवढे महारा�dात झाले, तेवढे इतरh कोणHयाच �ांताSया 

वा�याला आलेले नाह>. गांधी-जीवनv�ट>चा व गांधी-8वचारांचा ;वीकार कर>त असताना मराठZ 

मनाला, महारा�dाSया संतपु/षांSया परंपरेच ेसाहा�य झाले असावे, असे qहण[यास मुळीच हरकत 

नाह>. 'रcत व तलवार' या श}दांऐवजी 'सHय व अVहसंा' या श;hांचा ;वीकार भारतीय जीवनात 

�हावा, ह> गांधीजींची तळमळ होती. Hयात Hयांना यश gकती आले, हा �:न वेगळा; परंतु Hयांची 

धडपड अपूव# होती व सव#सामा�य माणूस Hया धडपडीम)ये रंगून जाऊ शकत होता, हे 8वसरता 

येणार नाह>. दांडीयाhनेंतर पराका�ठेच ेआHमcलेश सहन कर[याच ेजे अभूतपूव# वातावरण देशभर 

तयार झाले, Hयात मराठZ माणूस कोठेह> मागे पडला नाह>.  

 

गांधी व महारा�d यांSया संबंधाचा 8वचार करताना एक शवेटचा मुfा मनात येऊन जातो, तो 

असा, क| आज गांधी-8वचारांचा प<रणाम gकतपत उरला आहे? या �:नाच ेउHतर �Hयेक माणूस 

आपाप?या अनुभवातूनच देऊ शकेल. मी माh असे �नि:चतपणे qहणेन, क| महारा�dाSया 

साव#ज�नक जीवनावर, अनेक सामािजक सं;थांवर, शकेडो-हजारो लहानमो�या काय#कHयाtवर गांधी 



- 8वचारांचा व गांधी-जीवनाचा ठसा आजह> जाणवतो. अथा#त, जु�या 8पढ>चे ��त�नधी �यात 

आहेत, qहणून हे जाणवत असावे; परंतु Hयानतंर काय होईल, हे सांगणे कठZण आहे.  

माh, एक आशा �यcत करणे अ;थानी ठरणार नाह>. गांधी-जीवन व गांधी-8वचार यांम)ये जो 

_ां�तकारक आशय आहे, तो समजून �यावा, अशी एक �ेरणा जगात पु�हा �नमा#ण हो[याची 

1च�हे Vदसत आहेत. Vहसंा व सां�दा�यक राजक|य आचार याआधारे मानवाच े�:न सुटत नाह>त, 

ह> जाणीव ब^मूल होऊ लागल> आहे. गांधींSया 8वचारांची उजळणी घडू लागल> आहे, ह> 

;वागताह# गो�ट आहे. गांधीजींनी जे 8वचार Vदले आहेत, त ेयुगायुगांत पुरणारे 8वचार आहेत. एका 

देशासाठZ, एका 8पढ>साठZ gकंवा एका 8व=श�ट समाजासाठZ गांधीजी जगले नाह>त. Hयांनी �यcत 

केले?या 8वचारांपैक| �Hयेक गो�ट आंधळेपणाने आपण ;वीकारावी, अशी Hयांचीह> अपे*ा न�हती. 

राजक|य ;वातंbय�ा�तीशी संबं1धत नसणा-या अशा gकती तर> मूलभूत 8वषयांवर गांधीजींनी 

मौ=लक 8वचार �द=श#त केले आहेत. Hया 8वचारांचा अ�यास, बदलले?या काळात व न�या 

vि�टकोनातून, या 8पढ>त चालू �हावा आnण ;वत:ला पटणारे 8वचार �Hय* कृतीत आणणारे 

धाडसी �योगवीर �नमा#ण �हावेत, एवढ>च अपे*ा आहे. गांधीजींSया जीवनकाया#च ेयथाथ# 

मू?यमापन कर[याची शcती आप?यात आहे, असे समजणे धाडसाच ेहोईल; परंतु काळ जसजसा 

उलटत जाईल, तसतसा गांधी-8वचारांचा आशय अ1धक ;प�ट होऊन मानवजातीचा एक अलौgकक 

ठेवा qहणून Hयाची महती वाढत जाईल, अशी माझी अपे*ा आहे.  

 

 

बु8^वंत मुHसfी 

भारत ;वतंh झा?यानंतर �या कतृ#Hववान बु8^मंतांना पं. नेहmंनी �ारंभीSया काळात एकh 

आणले, जवळ केले, Hयांत डॉ. राधाकृ�णन ्यांच े;थान ;वतंh होते. डॉ. राधाकृ�णन ्यांनी 

पूवा#यु�यात केलेल> अखडं Cानोपासना, Hयांची भारतीय तHHवCानाच ेभा�यकार व मीमांसक 

qहणून असलेल> �याती, 8वRयापीठाSया =श*ण-*ेhात त�C qहणून Hयांची असलेल> क|तj, ह> 

सव# पा:व#भूमी HयांSयामागे होतीच. पण भारताSया नवरचनेSया �ारंभ-पवा#तील �:न सोड8वताना 

अनेक गुंतागुंतीSया �:नांना सामोरे जावयाच ेहोते, याची जाणीव रा�d>य नेHयांना होती. भारत 

qहणजे नुसता भौगो=लक मया#दा असलेला gकंवा राजकारणाSया गरजेतून �नमा#ण झालेला देश 

न�हता, तर रा�d qहणून HयाSयामागे �ाचीन समृ̂  सां;कृ�तक �यिcतHव होते. अशा वेळी Hया 

परंपरेची डोळस जाण असले?या, Hयातील सनातन मू?यांचा वेध घे[याची बौ8^क *मता 



असले?या, पण आध�ुनकतेच ेभान असले?या व Hया परंपरेचा आध�ुनकतेशी मेळ घालू शकणा-या 

दाश#�नकाची देशाला गरज असते. 

 

डॉ. राधाकृ�णन ्यांSयाकड े;वतंh भारताSया नेHयांनी याच अपे*ेने पाVहले. डॉ. राधाकृ�णन ्यांची 

काम1गर> या v�ट>ने फार मोलाची आहे. डॉ. राधाकृ�णन ्यांच ेजीवन �शांत हात,े Hयात खळाळ 

न�हता; पण Hयाला आतूनच एक ओढ होती. Hयामुळे ते ग�तमान होत.े इ�तहासाला कलाटणी 

देणा-या घटनांनी gकंवा डोळे Vदप8वणा-या ना�यमयतेने Hयांच ेजीवन भरलेले न�हत.े ते सामा�य 

माणसांना सहजासहजी आक8ष#त करणारे जीवन नाह>. qहणूनच Hयाच ेमहHHव मुfाम समजावून 

सां1गतले पाVहजे. दाश#�नक मुHसfी, ;वतंh भारताSया )येयधोरणाच ेमा=म#क भा�यकार qहणून 

देशात आnण परदेशांत डॉ. राधाकृ�णन ्यांनी केलेल> काम1गर> भारत 8वसरणार नाह>. 

 

डॉ. राधाकृ�णन ्यांनी परदेशांतील भारतीय राजदतू qहणून केलेल> काम1गर> gकंवा वेळोवेळी 

परदेशांत दौरे काढून �नमा#ण केलेल> भारता8वषयीची सVदSछा यांना राजक|य महHHव आहे. 

र=शयातील Hयांची कारक|द# यश;वी ठरल> होती. 8वशषेत:, Hयांनी ;टॅ=लनशी जोडलेले आपुलक|च े

संबंध qहणजे डॉ. राधाकृ�णन ्यांSया ऋजू, अनौपचा<रक �यिcतHवाचा 8वजय होता. Hयांची ह> 

अनौपचा<रकता रा�dप�तभवनातह> Hयांनी सांभाळल>. सवाtशी ते मनमोकळेपणाने, अनौपचा<रकतेने 

वागत. Hयामुळे कोणालाह> ते िजंकत असत. पण हा Hयांचा साधेपणाह> शो=भवंत होता. 

 

डॉ. राधाकृ�णन ्यांSया वcतHृवाची Hयांची ;वत:ची अशी खास शैल> होती. ते मंhमु�ध करणारे 

होते. संमोहक होत.े वcHयाच ेकोणतेह> हावभाव नाह>त, आवाजाची फेक नाह>. Hयातील नाटक| 

चढउतार नाह>त. मनाला ;पश# करणारे भावनापूण# श}द नाह>त. अशी कोणतीह> mढ ल*णे 

HयांSया वcतHृवात न�हती, तर>ह> ते �भावी ठरे. कारण HयांSया भाषणात भावनांपे*ा बौ8^कतेला 

आवाहन असे. सर;वती तर HयांSयावर सदैवच �स�न असे.  

 

Hयांची इंlजी भाषा इंlजानाह> मोVहत करणार> होती. gकमान श}दांत जा;तीत जा;त आशय 

�यcत कर[याच ेHयांच ेकसब 8वल*ण होते. 8वचारमौिcतकांSया सर> डो�यांसमोर येत आहेत, 

असे वाटे. Hयांची श}दकळा दाश#�नकाची होती. वाणी 'सुभा8षत' वाणी होती. सं;कृतमधील अथ#पूण# 

व समयो1चत वचने हे तर Hयांच ेखास वै=श��य होते. पण Hयांची ह> उ^ृत ेबाहेmन जोड 

लाव?यासारखी वाटत नसत. 8वचारांSया 8वणीत बस8वलेल> असत. डॉ. राधाकृ�णन ्यांच े

श}दलाव[य, 8वचारगांभीय# व अथ#घनता आnण या सवाtना आप?या बरोबर खेचनू नेणारा Hयांचा 

ओघ ह> HयांSया वcतHृवाची वै=श��ये �ा)यापक|य न�हती. खरे तर ते ई:वर> देणे होते. - आnण 

या ओघवHया वाणीवmन ज�मभर ल*ात राह>ल, अशी एक आठवण सांग[यासारखी आहे. 



 

काह> वषाtपूवj मी जाग�तक बँकेSया बैठक|साठZ वॉ=श�ंटनम)ये होतो. बैठक|Sया एका सं)याकाळी 

अ1धकृत ;वागत-समारंभ होता आnण या समारंभात अ*रश: शकेडो माणसे होती. भरलेले �लास 

घेऊन इत;तत: Vहडंणारे वेटस#, हा;य8वनोदाची खळखळ, गटागटाने चालले?या संभाषणांSया 

आवाजाने, खरे qहणजे, काह> ऐकावयासह> येणे अवघड. अ)य*ांना भेटून ह;तांदोलनाने हजेर> 

देऊन मी अधनूमधनू भेटणा-या ओळखीSया चहे{यांना मानेने दाद देत देत बाहेर पडणा-या 

दरवाजाकड े�नघालो होतो.  

 

- आnण इतcयात, वाटेत पास�ट-सHतर दरqयानSया एका गहृ;थाने मला अड8वले आnण Hयाने 

आपले नावह> सां1गतले. परंतु मला Hया ग�गाटात ;प�ट ऐकू आले नाह>. Hयाने मो�या आवाजात 

सां1गतले, 

'मला तुqहाला एक �:न 8वचारावयाचा आहे.' 

मी Hया गहृ;थाचा हात हातात घेतला व �वेशRवाराजवळ Hयाला नेले. तेथे ग�गाट कमी होता. 

संभाषण शcय होते. मी Hयांना qहटले, 

'जmर 8वचारा तुमचा �:न.' 

मी सुटाबुटात होतो; परंत ुडोcयावर गांधी टोपी होती. Hया टोपीकड ेgकं1चतसे पाहत Hयांनी 

8वचारले, 

'तुमच ेते तHHवCानी �ा)यापक �े=सड�ट डॉ. राधाकृ�णन ्स)या कुठे असतात?' 

मी सां1गतले, 

'आता ते �नवHृत झाले आहेत व वृ̂ ापकाळामुळे आजार> अव;थेत म9ासम)ये असतात.' मी 

8वचारले, 'आपले काह> काम? काह> �नरोप आहे HयांSयासाठZ?' 

'नाह>, नाह>, �नरोप वगैरे काह> नाह>. माझी Hयांची ओळखह> नाह>. तीस वषाtपूवj लंडनम)ये 

माUया त/णपणी मी Hयांच ेएक �या�यान ऐकले आहे. अशी ओघवती वाणी मी पु�हा ऐकलेल> 

नाह>. मी तुमचा Vहदं;ुथान पाVहलेला नाह>. पण Hया भाषणामुळे I can well imagine what the 
flow of the Ganges must be like. Oh, what a pity, he is old and ill.  

 

स1चतं चहे-याने माUयाशी ह;तांदोलन कmन तो गहृ;थ ;वागत-समारंभाSया गद�त =मसळूनह> 

गेला.  

 

मी माh काह> *ण तेथेच उभा होतो. �याने कधी गंगा पाVहल> नाह>, Hयाला  

डॉ. राधाकृ�णन ्यांSया ओघवHया वाणीने गंगौघ कसा असेल, याच ेदश#न झाले. या अनुभवाने मी 

काह>सा अतंमु#ख झालो; आnण ¢षीकेशजवळ पव#तराजीतून खाल> उतmन ह<रRवारकड ेजाणारा 



गंगेचा �शा�त �वाह आnण बोल[यासाठZ उभी राVहलेल> डॉ. राधाकृ�णन ्यांची मूतj माUया 

डो�यांपुढे उभी राVहल>.  

 

Vद?ल>तील डॉ. राधाकृ�णन ्यांSया वा;त�यात उपरा�dपती आnण रा�dपती ह> दोन सव¡Sच पदे 

Hयांनी भूष8वल>. या सव# काळात अनेक महHHवाSया राजक|य घटना घड?या, अनेक वादळी 

�संगांतून देशाला जावे लागले. या �संगी Hयांच ेमौ=लक माग#दश#न रा�यकHयाtना लाभले. 

HयांSयाशी चचा# करणे ह> एक बौ8^क मेजवानी असे. रा�dपती झा?यानंतर भारतीयांना एका 

अथा#ने 8पतछृhच =मळाले होते. तHHवC रा�यकतB �हावेत, अशी lीक तHHवC �लेटोची मनीषा 

होती. भारतात ती पूण# झाल> हाती. डॉ. राधाकृ�णन ्राजकारणात वावरत होते. HयांSयांत 

ि;थत�Cता होती, ती तHHवCाची होती. पण Hयाचबरोबर Hयात 8पHयाची आ;था होती आnण 

िजCासा होती, ती �ा)यापकाची. रा�यसभेच ेसभापती qहणून Hयांनी आपला दबदबा �नमा#ण 

केला, तो HयांSया समतोलपणामुळे.  

 

डॉ. राधाकृ�णन ्यांच े8वचारधन फार मोठे आहे. भारतीय तHHवCानाच ेभा�यकार qहणून Hयांनी 

=लVहलेले lंथ जग�मा�य झाले आहेत. युरोप-अमे<रकेत गांधीजी, रवीं9नाथ टागोर यांSयाइतकेच 

डॉ. राधाकृ�णन ्यांच ेनाव या HयांSया 8वचारधनामुळेच लोकांना माVहती आहे. डॉ. राधाकृ�णन ्हे 

आि;तक होते. Hयांची आि;तकता शा;hपूत होती. भारतीय सं;कृती हा सव#समावेशक असा 

ग�तमान �वाह आहे, अशी Hयांची धारणा होती.  

 

प<रवत#नशीलता व ग�तशीलता ह> न�या 8व:वसं;कृतीची वै=श��ये आहेत. या सं;कृतीशी भारतीय 

सं;कृती आपला सांधा बेमालूमपणे जोडू शकेल, असा Hयांचा 8व:वास होता.  

डॉ. राधाकृ�णन ्यांच े8वचारमंथन याच सूhानुसार चालत असे. Hयामुळे ते सतत काळाबरोबरच 

राVहले. �ाचीनतेवर ]^ा ठेवूनह> आध�ुनक राVहले. ते आध�ुनक भारतीयतेच ेसूcतकार होत.े 

qहणूनच राजनै�तक *ेhात Hयांना मान होता आnण तHHवCांSया व बु8^मतंांSया जगाम)ये 

g_यावान पंoडत qहणून HयांSयाकड ेसारे जाग�तक दजा#च ेबु8^वंत पाहत असत. असे दहेुर> 

]े�ठHव cव1चतच =मळते. तो मान डॉ. राधाकृ�णन ्यांना =मळाला. qहणून HयांSयाबfल 

भारतीयांना अ=भमान वाटत राह>ल.  

 

अलौgकक नेता 



पं. नेहmंना मी १९३१ म)ये �थम पाVहले कराडला. मी शाळेत =शकत होतो आnण 8वRया�याtSया 

चळवळीत थोडाबहुत भागह> घेत होतो. एके Vदवशी आqहाला कुणकुण लागल>, पं. नेहm बंगलोर 

मेलने जाणार आहेत. बंगलोर मेल कराड ;टेशनवर म)यराhीनंतर येते. अशा आडवेळी पं. नेहmंना 

उठवावे क| उठवू नये, अशा R8वधा मन:ि;थतीत ;था�नक नेते होते. पण या चचBत मला काह>च 

रस न�हता. माUया मनाचा �न:चय के�हाच झाला होता. पं. नेहmंSया दश#नाची ओढ मला व 

माUया सहकार> =मhांना लागल> होती. आqह> पं. नेहmंना उठवून 8वRया�याtसमोर उभे करावयाच े

ठर8वले होते.  

 

ठर?या�माणे Hया म)यराhी आqह> पाचश े8वRया�याtचा तांडा घेऊन कराड ;टेशनSया फलाटावर 

जमलो. गाडी यावयाची वेळ जसजशी जवळ येत होती, तसतसे आमच ेऔHसुcय =शगेला पोचत 

होते. अखेर शवेट> तो *ण जवळ येऊन ठेपला. बंगलोर मेल कराड ;टेशनवर उभी राVहल>. 

पंoडतजींचा डबा आqह> शोधनू काढला व ड}याSया भोवती आqह> उभे राVहलो. धडधडHया 

अतं:करणाने ड}याच ेदार आqह> वाज8वले. *णाधा#तच पंoडतजी जागे झाले. दार उघडून बाहेर 

आले. काह>शा रागीट मु9ेनेच Hयांनी आमSयाकड ेपाVहले; पण हा राग लगेच मावळला. गाडी 

सुट[याची वेळ होईपयtत या पाच =म�नटांत पंoडतजी आqहा बालगोपाळांSया मेळा�यात होते. पं. 

नेहm हुबळीला �नघाले होते. HयांSयाबरोबर, मला आठवते Hया�माणे, Vहदं;ुथानी सेवा दलाच ेडॉ. 

हडjकर आnण ]ीमती कमलादेवी च�ोपा)याय ह> मंडळी होती.  

 

पं. जवाहरलाल नेहm यांच ेहे पVहले दश#न झा?यावर �Hय*त: Hयांना पाह[याचा योग पुढे 

gकHयेक वषBपयtत आला नसला, तर> 8वचाराने Hया काळातील आqह> त/ण मंडळी HयांSया 

आसपासच वावरत होतो. HयांSया �या�यानांच ेवHृता�त आवडीने वाचत होतो, HयांSयासंबंधीच े

लेख, आठवणी =मळवीत होतो, वाचत होतो. 

 

- आnण अशा HयांSयासंबंधीSया औHसुcयाने भरले?या काळात आnण सं;कार*म वयात Hयांची 

आHमकथा माUया वाचनात आल>. १९३४-३५ साल असेल ते. कॉलेजम)ये असताना मी Hया 

lंथाच ेवाचन केले. आज अनेक वषाtनंतरसु^ा तो lंथ, Hयाच ेHया काळी केलेले वाचन या सव# 

गो�ट> अजून ता�या वाटतात. मला वाटत,े आHमकथेSया वाचनानंतर आपला नेता हाच, ह> 

भावना अ1धक vढ झाल>. रा�d>य चळवळीतील एक आकष#क नेता qहणून आqह> HयांSया जवळ 

गेलो होतो, पण वैचा<रकv��या Hयांच ेनेतHृव मी आHमकथेSया वाचनानंतर ;वीकारले. 8वचाराने 

HयांSयाजवळ जो गेलो, तो शवेटपयtत कधी दरुावा �नमा#ण झाला नाह>. HयांSयासंबंधीच ेवाचन, 

मनन पुढे चालूच राVहले. मेळावे, अ1धवेशने, जाह>र सभा यांतून लाखो ]ोHयांतील एक qहणून 

Hयांना पाहतह> होतो. पण Hयांची �Hय* भेट माh १९५२ पयtत कधी झाल> नाह>. 



 

पं. नेहmंचा �Hय* प<रचय हो[याचा योग मी मंुबई सरकारचा पुरवठामंhी असताना आला. रफ| 

अहमद gकडवाई क� 9>य पुरवठामंhी होते व �न�न#यhंणासंबंधीच ेधोरण ते आखत होते. 

HयासंबंधीSयाच काह> चचBसाठZ मी Vद?ल>ला गेलो होतो. मुंबईत ते�हा रेश�नगं चालू होते व 

आqह> ते काटेकोरपणे चालवीत होतो. �न�न#यंhणानंतर मंुबई शहराSया धा�यपुरव�यासंबंधी काह> 

�:न �नमा#ण होणार होते. gकडवाईसाहेबांशी �द>घ# चचा# के?यानंतरह> Hयातनू जे�हा काह> 

�न�प�न झाले नाह>, ते�हा HयांSयाच स??यानुसार मी पंoडतजींना भेटलो. जवळजवळ तास-द>ड 

तास, मी HयांSयाशी चचा# केल> आnण मंुबई शहराला रेश�नगंSया काळात =मळत असलेले धा�य 

पुढेह> =मळत राVहले पाVहजे, हा माझा मुfा मी पंoडतजींना पटवून देऊ शकलो, याचा जसा मला 

आनंद झाला, Hयापे*ा HयांSयाशी आपला प<रचय झाला, याचा आनंद, नाह> qहटले, तर> माUया 

मनात भmन राVहला होता. Hया आनंदाने भरले?या मनानेच ते�हा मी Vद?ल>हून परतलो होतो. 

 

१९५२ साल> माझा पंoडतजींशी �Hय* प<रचय झाला; पण १९५६ पयtत या प<रचयाच े;वmप 

केवळ औपचा<रक होते. १९५६ साल> संयुcत महारा�dाचा �:न उपि;थत झाला आnण हा प<रचय 

अ1धक वाढत गेला आnण Hयाची प<रणती शवेट> १९६२ साल> Hयांनी मला आपला एक 8व:वासू 

सहकार> व त/ण =मh मान[यात झाल>. 

 

या सव# कालखडंातील पं. नेहmंSया अनेक आठवणींची गद� आज माUया मनात उसळल> आहे. 

धाक�या भावावर �ेम करावे, तसे Hयांनी माUयावर �ेम केले. माUयावर अHयंत महHHवाSया 

�संगी 8व:वास टाकला. ते �ेमाच ेव 8व:वासाच ेअनंत *ण माUया ;म�ृतपटलावर तेज;वी  

ता-यांसारखे लखलखत आहेत. १९५६ साल> Rवैभा8षक रा�याची जबाबदार> मी ;वीकारल>, ते�हाचा 

एक �संग सांग[यासारखा आहे.  

 

मं�hमंडळ बन8व[यासंबंधीची चचा# कर[यासाठZ मी Vद?ल>ला गेलो होतो. चचा# संपवून पंoडतजींचा 

�नरोप घे[याची वेळ आल>, ते�हा मी Hयांना qहटले, 

'फार कठZण कामाची जबाबदार> मी ;वीकारल> आहे. आपले आशीवा#द मला हवेत.' 

जवाहरलालजी एकदम गंभीर झाले. बरोबर चालता चालता qहणाले, 

'माझ ेआशीवा#द इतके ;व;त नाह>त. काम कठZण तर आहेच; पण तुqह> ते कसे करता, पाहू या.' 

 

मी तर प<रि;थतीच ेआ�हान ;वीकाmनच माझ ेकाम पार पाडत होतो. Hयाच ेवHृत HयांSयापयtत 

पोहोचतच होते. या काळात HयांSया ब-याच भेट>गाठZ होत; पण १९५७ मधील एका भेट>त 

जवाहरलालजींनी Hया �संगाचा एकदम उ?लेख केला आnण आठवणीन ेमला आशीवा#द Vदले. 



आप?या सVदSछा �यcत के?या. माUया अ?पशा काया#ला =मळालेल> ती फार मोठZ पावती होती. 

माUया मनाSया संदकु|त मी ती अगद> जपून ठेवल> आहे.  

 

Rवैभा8षक रा�यानंतर संयुcत महारा�dाSया �न=म#तीची जी बोलणी झाल>, �या वाटाघाट> झा?या, 

Hयांना तर ऐ�तहा=सक महHHव आहे. मीच ;वत: जे�हा के�हा 8व;ताराने =लह>न, ते�हा तो 

इ�तहास ;प�ट होईल. पण या काळात पंoडतजींSया ;नेहपूण# वागणुक|च,े HयांSया थोर मानवी 

मनाच ेजे दश#न मला घडत गेले, ते केवळ अ8व;मरणीय आहे आnण Hयाह>पे*ा HयांSयातील 

पुरोगामी 8वचारवंताचा �Hयय येत राVहला, तोह>. १९३४-३५ साल> �या 8वचार�णाल>मुळे मी 

पंoडतजींना आपला नेता मानला, Hया 8वचार�णाल>वर>ल Hयांची ]^ाह> या काळात अनेक वेळा 

Vदसून येत असे व Hया वेळी मला मनातून खरोखर आनंद वाटत असे. 

 

असाच एक �संग सांग[यासारखा आहे. समाजवाद> भारतात समाजवाद> महारा�d ;थापन 

कर[याची ��तCा कmन आqह> संयुcत महारा�dाचा कारभार हाती घेतला आnण या ��तCेला 

अनुसmन काह> कायदेह> करावयाच ेठर8वले. लँड सी=लगंचा कायदा हा एक असा कायदा होता. या 

कायRयाSया अमंलबजावणीत खर> अडचण होती साखर कारखा�यांकडील ज=मनींSया बाबतीतील. 

या ज=मनींना सी=लगं ऍcट लागू कm नये, असे �नयोजन मंडळाच ेमत होते. नंदाजी ते�हा 

�नयोजनमंhी होते. Hयांच े;वत:चहे> तसेच मत होते; आnण �:नाची तड काह> के?या लागत 

न�हती. माझ ेसहकार> ]ी. वसंतराव नाईक अनेक वेळा चचा# कmन आले होते, मीह> संधी 

=मळेल, ते�हा बोलत होतो. पण उसाच ेमोठाले फाqस# मोडू नयेत, हा पोथी�न�ठ आlह सोडायला 

�नयोजन मंडळ तयार न�हत;े आnण साखर कारखा�यांSया ज=मनी सी=लगं कायRयाखाल> येणार 

नसतील तर केवळ गर>ब शतेक-यांSया ज=मनींवर हा कायदा लाव[यात काह>च अथ# नाह>, अशी 

आमची ठाम भू=मका होती. 

 

�नयोजन मंडळाशी अखेरची चचा# कर[यासाठZ मी Vद?ल>ला गेलो होतो. दोन तास चचा# 

के?यानंतरह> आqहाला जे�हा नकार =मळाला, ते�हा मी पंoडतजींची भेट घेतल>. Hयांना आमचा 

vि�टकोन समजावून सां1गतला. 

 

माझ ेqहणणे ऐकून घेऊन पंoडतजी qहणाले, 

'तुqह> परत गे?यावर मला एक पh पाठवा.' 

ठर?या�माणे मी लगेच पh पाठ8वले आnण चव�या Vदवशी पंoडतजींच ेदोन वाcयेच =लVहलेले 

उHतर मला =मळाले. 



 

'मी तुमSयाशी सहमत आहे.' हे Hयांनी मला कळ8वले होते व '�नयोजन मंडळाशी बोलणी 

कर[यासाठZ या,' असे �नमंhणह> Hयांनी Vदले होते. 

 

दसु-या Vदवशी आqह> Vद?ल>ला गेलो. पं. नेहmंनी आपले मत �नयोजन मडंळाला कळ8वलेले 

होतेच. फcत द>ड =म�नटातच आमची चचा# संपल>. �नयोजन मंडळाने महारा�d सरकारची योजना 

;वीकारल> होती. द>ड वष#पयtत �या 8वषयाSया चचBचा घोळ चालू होता, तो 8वषय अव�या द>ड 

=म�नटात �नकालात �नघाला. कमाल जमीन-धारणा8वषयक 8वधेयकास पंoडत नेहmंचा पाVठंबा 

नसता, तर यश येऊ शकले नसते व न�या महारा�d रा�याSया ;थापनेनंतर असे पुरोगामी पाऊल 

आqह> टाकू शकलो नसतो. )येयवाद> नेतHृव असले, qहणजे �गतीSया मागा#वर>ल वाटचाल कशी 

शcय होत,े याच े�Hयंतर या घटनेतून आqहाला =मळाले. 

 

१९६२ साल> पं. नेहmंनी मला क� 9>य मं�hमंडळात बोलावून घेतले, ते�हाची एक छोट> आठवण 

माUया मनात अगद> ताजी आहे. १९६२ सालातील नो�ह�बरSया २-३ तारखेला मी Vद?ल>ला गेलो 

होतो. रा�d>य 8वकास मंडळाची ती महHHवाची सभा होती. या मुcकामातच Vद?ल>त �नमा#ण 

झाले?या मेनन8वरोधी वातावरणाची मला क?पना आल> होती. Hया वातावराच ेपडसाद कानांवर 

पडत होत,े Hयांच ेगांभीय# जाणवत होते आnण Hया वेळी Vद?ल>हून परतत असताना या 

प<रि;थतीत आप?याला काह> जबाबदार> उचलावी लागेल, याची पुसट क?पनासु^ा मला न�हती. 

 

६ नो�ह�बरची ती दपुार होती. स1चवालयातील माUया खोल>त मी �नHयाची कामे पाहत बसलो 

होतो. तेव�यात माUया 1चटणीसांनी मला घाईघाईने येऊन सां1गतले, 

'पंत�धानांना तुमSयाशी बोलायच ेआहे. लवकरच Hयांचा फोन येईल.' 

 

- आnण पाठोपाठ फोनची घंटा वाजल>च. 

मी फोन उचलून कानाशी लावला, तोच पंoडतजींच ेश}द माUया कानी पडले, 

'मी जवाहरलाल बोलतो आहे, जवळपास कोणी बसलेले नाह> ना?' 

'कोणी नाह>.' असा माझा �नवा#ळा =मळताच पंoडतजी qहणाले, 'एक महHHवाची गो�ट तुqहाला 

8वचारावयाची आहे. �तची वाSयता gकंवा चचा# मुळीच होऊ देऊ नका. मला फcत 'हो' gकंवा 'नाह>' 

एवढेच उHतर हवे आहे.' 

 

पंoडत नेहmंना हवी होती, तशी हमी मी अथा#तच Vदल>, ते�हा पंoडतजी qहणाले, 



'संर*ण खाHयाची जबाबदार> मी तुमSयावर सोपवू इिSछतो. तुqह> Vद?ल>ला आले पाVहजे, असे 

मला वाटते. येणार ना तqुह>? आnण फारशी चचा# न करता 'हो' gकंवा 'नाह>' एवढेच उHतर मला 

हवे आहे.' 

 

पंoडत नेहmंचा तो �:न मला एवढा अकि?पत होता, क| मी *णभर ि;त=मतच झालो होतो. 'हो' 

gकंवा 'नाह>' असे या �:नाच ेतातडीने उHतर देणे फारच अवघड होते. Hयातून हा 8वषय इतर 

कोणाशी बोलायचा नाह>, असे बंधन खfु पंoडतजींनीच माUयावर घातले होते, Hयामुळे मी 

कोणाशी बोलूह> शकत न�हतो. 

 

पंoडतजींना मी qहटले, 

'तुमचा �:न एवढा अनपे�*त आहे, क| मला चटकन ्�नण#य ठर8वणे फारच कठZण आहे. तुqह> 

�या आlहाने मला बोलावीत आहात, तो पाहून तर माझी ि;थती अ1धकच अवघड झाल> आहे.' 

 

पं. नेहm qहणाले, 

'तुqह> आHताच उHतर Rया, असा माझा आlह नाह>. 8वचार कmन, दोन Vदवसांत कळ8वले, तर> 

चालेल. पण हे पाहा, सु/वातीला मी बोललो, ते )यानात ठेवा. कोणाशी बोलू नका.' 

 

HयांSया सूचनेवर मी गमतीने qहटले, 

'जवाहरलालजी, ह> तुमची अट पाळणेसु^ा मला फार कठZण आहे. �नदान एका �यcतीशी तर> 

मला बोललेच पाVहजे. ते टाळता येणे अशcय आहे.' 

gकं1चतशा रागावले?या ;वरात पंoडतजींनी 8वचारले,  

'अशी कोण �यcती आहे, क| िजSयाशी हा 8वषय बोल?या=शवाय तुमच े�नभणार नाह>?' 

मी चटकन ्उHतर Vदले, 

'पंoडतजी, मंुबई सोडून Vद?ल>ला यावयाचे, तर �नदान मला माUया पHनीला तर 8वचारले पाVहजे.' 

अगद> मोक�या मनाने हसून पंoडतजी qहणाले, 

'बरोबर आहे. सौ. च�हाणांशी तुqह> जmर बोला. मला एक-दोन Vदवसांत कळवा. तुमSया फोनची 

मी वाट पाहत आहे.' 

 

पंoडतजींSया मनाSया मोकळेपणाSया gकती तर> हgकगती आज माUया मनात दाटून येत आहेत. 

आणखी एक आठवण, �तापगडSया मोSया#Sया वळेची येथेच सांगून टाकतो. पु[याहून आqह> 

�तापगडाकड े�नघालो. रा�यपाल ]ी�काशजी एका कडलेा, म)ये मी व दसु-या कडलेा पंoडतजी 

असे आqह> गाडीत बसलेलो होतो. वाई जवळ आल> तसे पंoडत नेहmंना कडलेा बसू न देता म)ये 



बसवावे, असे माUया मनात आले व मी तसे पंoडतजींना qहटले. वाईजवळ �नदश#ने होणार, 

�नदश#कांची गद� र;Hयावर असणार, ते�हा कडलेा पंoडतजी असू नयेत, हा माUया qहण[यातील 

अथ# HयांSया बरोबर )यानात आला होता. पंoडतजी qहणाले, 

'गैरसोयीSया जागी आqह> दोघे बसलो आहो. आमSयापैक| जा;त वृ̂  कोण आहे, Hयाने �थम 

सोयीSया जागेवर बसावे.' असे qहणून ]ी�काशजींना Hयांनी कडSेया जागेवmन म)ये बस8वले 

आnण आपण ;वत: Hयाच जागी बसून राVहले. 

 

�तापगडSया =शव-पुत�याच ेअनावरण झा?यावर आqह> परत �नघालो, ते�हाची एक आठवण 

पंoडतजींSया सूAम �नर>*ण-शcतीची व ऐ�तहा=सक उपपHती लाव[याSया 1चतंनशील मनाची 

Rयोतक आहे. �तापगडSया मोSया#चा, �नदश#नांचा काय#_म संपवून �नदश#क गटागटाने परतत 

होते. काह> सायकल>ंवmन चालले होते. जवळजवळSया गावांतील मंडळी पायीच चालल> होती. पण 

�नदश#कांSया वातावरणातून ती अजून बाहेर आलेल> न�हती. अशाच वेळी आमची मोटार जाताना 

Vदसल>, qहणजे Hयांना मोठा जोश चढे आnण मोठमो�या घोषणांनी ते वातावरण दणाणून सोडत. 

 

पं. नेहm हा सगळा �कार �याहाळत होते. ब-याच वेळाने ते qहणाले, 

'तुqहाला गंमत सांगतो, पंजाबच ेलोकह> खपू संतापतात. तुमSया मरा�यां�माणेच तेह> रागीट 

आहेत, पण gकतीह> रागावले, तर> लवकर थडं होतात, मरा�यांच ेतसे नाह>. ते रागावतात उ=शरा 

व थडं �हायलाह> Hयांना वेळच लागतो. लवकर संताप 8वसरणे Hयांना शcय होत नाह>, असे 

Vदसते.' 

 

जवळूनच घोषणा देत चालले?या �नदश#कांSया एका पथकाकड ेबोट दाखवून ते qहणाले, 

'बघा, �नदश#ने होऊन तीन तास झाले, तर> HयांSया घोषणांचा जोर काह> कमी झालेला नाह>.'  

 

१९६२ Sया नो�ह�बरम)ये मी Vद?ल>ला गेलो आnण पंoडतजींSया �नHय सहवासाचा, 8वचार8व�नमय, 

माग#दश#न यांचा लाभ मला झाला. १९६४ Sया मे मVह�यापयtत qहणजे जवळजवळ द>ड वष# मी 

Hयांना अगद> जवळून पाVहले. सहा मVहने ते चांगले g_याशील होते, पुढे पुढे ते झपा�याने थकत 

गेले आnण घडणा-या घटनांच ेतट;थ सा*ीदार qहणून वावरताना आqह> पाVहले.   

 

१९३१ साल> कराडSया ;टेशनवर एक त/ण 8वRयाथj qहणून पं. नेहmंच ेदश#न घेतले होते. ते�हा 

आप?या या नेHयाSया अगद> �नकट, Hयांचा सहकार> qहणून, =मh qहणून राह[याची संधी 

आप?याला =मळेल, अशी क?पना ;व�नातसु^ा मला =शवल> न�हती. पण Hयानंतर Hयांचा 

सहकार> qहणून काम कर[याच ेभा�य माUया वा�यास आले. HयांSया समवते काम करताना 



माझ ेमन ध�यता व कृतCता अशा सं=म] भावनांनी भmन येत असे. 8वRयाथj असताना आqह> 

आमचा नेता qहणून Hयांना मानले, ते Hयांच ेपुरोगामी 8वचार, इ�तहासाकड ेपाह[याची Hयांची 

शा;hीय v�ट>, भारताSया ;वातंbय-ल�याची जगाSया ;वातंbय-ल�याSया संदभा#त Hयांनी केलेल> 

मांडणी या सग�यांच ेआqहाला आकष#ण होते, यामुळे.  

 

आज इतcया वषाtनतंर, आqह> चकु|Sया मागा#कडे आक8ष#त झालो नाह>, भलHयाच राजक|य 

दैवताSया मागे लागलो नाह>, अशा समाधानात आqह> आहो. अनुयायांSया 8व:वासास पाh ठरणे 

ह> यश;वी नेतHृवाची एक कसोट> मानल>, तर पं. नेहmंच ेयश अलौgककच qहणावे लागेल.  

 

लालबहादरू शा;hींSया सहवासात 

लालबहादरू शा;hींच ेपु[य;मरण करताना HयांSया सहवासातील अनेक आठवणी जा�या होतात. 

Hयांनी कधी मन मोहोरते, कधी उदासवाणे होते. शा;hीजींSया �यिcतमHHवात एक गोडवा होता, 

माणसाला आपलेसे कर[याची जाद ूहोती. Hयामुळे अगद> थो�या सहवासाने आमची मने '�नरंतर' 

झाल>. १९४८ म)ये मी शा;hीजींना �थम भेटलो - ते व मी पाल#म�टर> से_ेटर> होतो, ते�हा. ती 

अथा#तच जुजबी ओळख होती. पण पुढे मी मंhी झा?यावर Vद?ल>ला Hयांची भेट नेहmंSया 

�नवास;थानी झाल>. �संग साधाच आहे; पण तो आज आठवतो आहे. 

 

नेहmंSया बंग?याSया Vहरवळीवर चहापानासाठZ आqह> जमलो होतो. Hया वेळी एका बाजूला पं. 

पंत आnण शा;hीजी Vहरवळीवर फे-या घाल>त बोलत होते. इतcयात पंoडतजी आले. Hया दोघांकड े

पाहून जवळ असणा-या आqहा सवाtना बोलावून qहणाले, 

‘Do you see that long and short of U.P.?’ 
 

Hयानंतर शा;hीजी क� 9>य मंhी असताना एकदा मुंबईस आले. १९५८ साल असावे. Rवैभा8षक मुंबई 

रा�य ;थापन होऊन दोन वषB होऊन गेल> होती. शा;hीजी नेहmंSया 8व:वासातले. ते�हा माUया 

मनात आले, क| शा;hीजींची संयुcत महारा�dासंबंधीची मते अजमावून पाहावीत. मी Hयांना 

सरळच 8वचारले, 

'या Rवैभा8षकाSया �योगासंबंधी आप?याला काय वाटते?' 

ते�हा शा;hीजींनी ;प�टपणे सां1गतले, 

'ते मला कधीच पसंत न�हत,े ते Vटकणार नाह>, असे मला वाटते.' 



शा;hीजींच ेहे मत माUया v�ट>ने महHHवाच ेहोते. 

 

शा;hीजींशी खर> जवळीक होऊ लागल>, ती, मी Vद?ल>ला आ?यावर. ते गहृमंhी होते �न मी 

संर*णमंhी होतो. संर*ण खाHयाSया व गहृ खाHयाSया अनेक समान �:नांसंबंधी चचा# 

कर[यासाठZ भेट>गाठZ होत. Hयामुळे सहवास वाढत गेला. पुढे ते पंत�धान झाले, ते�हापासून तर 

अ1धकच संबंध येऊ लागला.  

 

पण पVहले सहा मVहने शा;hीजी आपल> बैठक नीट मांडीत होते. पंत�धान qहणून सहका-यांशी 

चचा# होतात, तशा माUयाशीह> होत असत. HयांSया ;वभावातल> अकृ�hमता, Hयांची 8व:वास 

दे[याची आnण घे[याची प^त समजू लागल> होती. HयांSयाशी बोलताना HयांSया मनाचा ठाव घेणे 

सोपे नसे. �या 8व:वासाने ते वागत, Hयाच 8व:वासाने, उमेद>ने काम करावे, असे वाटे. पण 

तर>ह> या संबंधांत पडदा होताच, तो असतोच. जागाच तशी आहे.  

 

पुढे ए8�ल १९६५ पासून कSछ-�करण सुm झाले. संर*ण खाHयाSया धोरणाशी �नगoडत असे 

अनेक �:न Hयातून उ�वले. शा;hीजींच ेमन कळावे, असे मला वाटत होते. याच काळात 

HयांSयाशी मनमोकळेपणाने बोलणे होऊ लागले. ऑग;ट १९६५ म)ये प<रि;थती धोcयाSया 

वळणापयtत पोहोचल> होती. शा;hीजींशी केले?या 8वचार-8व�नमयातून Hयांची संर*ण8वषयक मते 

वा;तव आहेत, देशाSया VहतासाठZ धोका पHकर[याची Hयांची मान=सक तयार> आहे आnण Hयाला 

लागणार> कणखर मनोवHृती HयांSयाजवळ आहे, याचा अनुभव मला येऊ लागला. 8वचारांची 

देवाण-घेवाण मोकळेपणाने होऊ लागल>. ;वाभा8वकच मी Hयामुळे �नि:चतंह> झालो आnण 

समाधानह> वाटले. कारण वेळ फार आणीबाणीची आल> होती. संर*णमंhी या नाHयाने देशाSया 

जीवनावर दरूवर प<रणाम करणारे �नण#य घे[याच ेते Vदवस होते. अशा वेळी आप?यावर 

पंत�धानांचा संपूण# 8व:वास असणे ह> Hया वेळची माझी गरज होती.  

 

�Hय* संघषा#Sया काळातील आमSया भेट>-गाठZ मला नेहमी आठवतात. Hया वेळी बहुधा रोज 

दोनदा तर> शा;hीजींना मी भेटत असे, Hयांना प<रि;थतीची क?पना देत असे. आले?या 

अडचणींची, �:नांची चचा#ह> होई. Hयांच ेमाग#दश#न मोलाच ेवाटे. 'सावधपण' (सवाt8वषयी) हे 

शा;hीजींच ेवै=श��य. Hयांचा माणसांचा अनुभव मोठा, पारखह> तशीच अचूक. Hयामुळे 

शा;hीजींSया अनेक बार>क सूचना उपयोगी ठरत, Hया काळात?या सग�याच आठवणी सांगणे 

शcय नाह>. पण एक सांगतो.  



 

का:मीर आघाडीवर प<रि;थती गंभीर झाल> होती. मी माUया स1चवालयातील कचरे>त होतो. �तथे 

हवाई व सेना दलाच ेअ1धकार> माUयाकड ेघाईने आले आnण Hयांनी सां1गतले, 

 

'�संग बाका आहे. शh ूपुढे सरकतो आहे. Hयाचा वेगह> काळजी उHप�न करणारा आहे. आता 

Hयाला अटकाव कर[याचा माग# एकच - आnण तो qहणजे 8वमानातून बॉqब-फेक सुm करणे. 

HयासाठZ आपल> व पंत�धानांची संमती हवी आहे.' 

 

ती वेळ सं)याकाळची होती. सेनापतींना माझा �नण#य अ*रश: पाच-दहा =म�नटांत हवा होता. 

*णभर 8वचार केला. �नण#य घेणे तर आव:यक होते. पंत�धानांची भेट घेऊन, चचा# कmन, सव# 

करावयाच,े qहणजे Hयात अधा# तास तर> गेला असता. तेवढा वेळह> न�हता. शवेट> 8वचार केला 

आnण सेनापतींना सां1गतले. 

‘Go ahead.’ 

 

हा आदेश देऊन झा?यानंतर काह> वेळाने शा;hीजींना भेटायला गेलो. Hयाच Vदवशी सकाळी मी 

प<रि;थती �बकट आहे, हे सां1गतलेच होते. सं)याकाळी गेलो, ते�हा मी qहटले, 

'का:मीर आघाडीवर प<रि;थती अ1धकच गंभीर झाल> आहे. मी आप?या हवाई दलाला बॉqब-

ह??याचा हुकूम Vदला आहे', हे सां1गतले आnण शा;hीजींची ��तg_या पाहू लागलो. 

एकच वाcय Hयांनी उSचारले. ते qहणाले, 

'अSछा gकया.' 

 

मला अथा#तच फार बरे वाटले - मनावरच ेमोठे ओझहे> हलके झाले. कारण एक फार महHHवाचा 

�नण#य घेतला होता. Hयानंतर मं�hमंडळाSया स=मतीची बैठक घेऊन शा;hीजींनी Hयांची संमती 

=मळ8वल>. 

 

या सव# यु^काळात शा;hीजींच ेजे मला दश#न घडले, ते खरोखर अ8व;मरणीय आहे. यु^ात 

नेहमीच चढउतार होतात. प<रि;थती *णा*णात बदलते. पण यु^नेHयाला आपले मन खबंीर 

ठेवावे लागते. शा;hीजींनी हा खबंीरपणा, हे मनोधयै# या सव# काळात दाख8वले. मनाशी Hयांनी 

पcके ठर8वले होत,े क| हा �संग लेचपेेच ेधोरण ठेव[याचा नाह>. ��तटोला हाण[याची तयार> 

ठेव[याचा आहे. Hयांच ेहे मन आqह> रोजSया चचBतून पाहत होतो. Hयामुळे अनेक �नण#य घेणे 

सोपे गेले. पाल#म�टला धीर आला. जनतेलाह> या खबंीरपणाचा �Hय* �Hयय आला, तो लाहोरSया 



Vदशनेे आपले सै�य घुसले, ते�हा शा;hीजींनी जनतेला आकाशवाणीवmन आवाहन केले. Hयांच ेते 

भाषण, Hयांच ेते ‘Come what may’ हे श}द qहणजे HयांSया vढ �नधा#राची, भारताSया अशरण 

वHृतीची ऋचा होती. HयांSया श}दांना Hया काळी धार आल> होती. यु^मान भारताची ती ��तमा 

आnण भारतीयांना लाभलेले शा;hीजींच ेHया काळातील खबंीर नेतHृव हे आप?या आध�ुनक 

इ�तहासाच ेएक सोनेर> पान आहे. 

 

यु^ थांबले आnण ता:कंदSया वाटाघाट>ंची तयार> सुm झाल>. शा;hीजींSया कतृ#Hवाची वेगळी 

कसोट> आता लागणार होती. तेथेह> शा;hीजी पूवjइतकेच खबंीर राVहले. वाटाघाट>ंचा �:न पररा�d 

खाHयाSया क*ेतला. पण तर>ह> शा;hीजींनी मला बरोबर नेले. Hयातह> Hयांची माUया8वषयीची 

आपुलक| Vदसल>; 8व:वास Vदसला. ता:कंदला राhंVदवस चचा# होई. एक वेगळेच पव# सुm झाले 

होते. शा;hीजींच ेपु�हा वेगळे दश#न मला Hया वेळी घडले. खबंीरपणाने, पण सौqय श}दांत ते 

आपला मुfा मांडत. Vदवस जात होते. १० जानेवार>ची गो�ट आहे. राhी थाटाचा ;वागत-समारंभ 

झाला होता. लोकनHृय-संगीताSया ;वरांनी वातावरण भरले होते. तो काय#_म संपला. शा;hीजी 

परत जावयास �नघाले. बाहेर कडाcयाची थडंी होती. धcुयामुळे सारे धसूर Vदसत होते. शा;hीजी 

आप?या मोटारकड ेजात असताना मला Hया धसूर �काशात Vदसले. तेच Hयांच ेशवेटच ेदश#न ! 

Hयांची ती मूतj मन:च*ूंनी मी नेहमी पाहतो. Hयांना Hया वेळी पाहताना क?पनाह> न�हती, क| 

हा मनु�य आपणांस पु�हा भेटणार नाह>.  

 

शा;hीजी गेले आnण मला वाटले, एका फार मो�या नेHयाला हा देश मुकला. शा;hीजींच ेहे 

मोठेपण अनेकmपी होते. ते फार कुशल संघटक होते. HयांSयावर काँlेस सघंटनेतील अनेक 

सम;या सोड8व[याच ेकाम सोप8वले जाई. शा;hीजी अवघड वाटणा-या सम;या आप?या रेशमी 

;पशा#ने व मुलायम वागणुक|ने सहज सोडवीत. माणसाच ेमन िजंक[याचे, ते उकल[याच े

HयांSयाजवळ अपूव# कौश?य होते, तडजोडीचा माग# सुचवून, ती घडवून आण[याच ेकसब Hयांना 

साधले होते. 

 

माणसांचा गराडा HयांSयाभोवती सदैव असे. तासन ्तास काय#कHयाtशी बोलणे Hयांना जमे. HयांSया 

अडचणी, Hयांच े�:न ते न कंटाळता समजून घेत. Hयामुळे काय#कHयाtना शा;hीजी नेहमीच 8�य 

असत. इतcया मो�या पदावर राहूनह> सामा�य काय#कHया#ला भेटणे हे नेहमीच Hयांना आव:यक 

वाटे. सहकार> मंbयांशीह> ते असेच वागत. HयांSयावर एखादे काम सोपवले, क| Hयांवर पूण# 

8व:वास टाकत. Hयांना हवे ते अ1धकार देत, HयांSया या उमदेपणाने, मोकळेपणाने कामाला हुmप 

येई. माUयासार�या दरबार> वHृती नसले?या माणसालाह> काम करणे सोयीच ेहोई. 



 

पंत�धान qहणून HयांSयाशी आले?या संबंधांमुळे मला जे शा;hीजी Vदसले, ते असे होते. Hयांचा 

माणुसक|चा गVहवर Vदसला. Hयांच ेखबंीर मन Vदसले. पोलाद> वHृती अनुभवल>. अतं:करणाचा 

पीळ पाVहला. 

 

आता कधी सुगंधाने मन भरावे, कधी ;नेहाने ते आ9# �हावे, कधी HयांSया सहवासाSया 

आठवणींनी उमाळा यावा, अशी ह> शा;hीजींची मला होणार> आठवण आहे - ती मी जपून ठेवतो 

अHतराSया कुपीसारखी. 

पु[यवंत नी�तवतं । जाणता राजा 

]ी =शवाजी महाराजांSया रा�या=भषेकाचा �hशता}द> महोHसव या देशात आnण परदेशांतह> 

नुकताच साजरा झाला. या घटनेला 8वशषे महHHव आहे. लोकमा�य Vटळकांनी =शवजयंतीचा 

उHसव सुm केला, ते�हा =लVहले होते: 'रा�dातील महापु/षांच े;मरण हे रा�d>यHव कायम ठेव[याच े

एक चांगले साधन आहे.' VटळकांSया काळात या उHसवाला राजक|य महHHव होते. Hया वेळी 

आपण ;वातंbयासाठZ लढत होतो. ;वतंh भारतात आता रा�dपु/षांच े;मरण करावयाच,े ते 

कृतCता बु^ीने आnण रा�d>य सं;कार कर[यासाठZ. =शवाजी महाराजांSया रा�या=भषेकाSया 

रा�d>य उHसवात नवी 8पढ>ह> सहभागी झाल>, हा एक महHHवाचा फायदा मी समजतो. �Hयेक 

8पढ>वर असे सं;कार �हावे लागतात. रा�d>यHवाची ओळख कmन Rयावी लागते. रा�d>यHवाची 

ओळख qहणजे आपला वारसा काय आहे, याची ओळख. रा�d>यHवाचा वारसा qहणजे रा�d>य 

)येयवादाचा आnण रा�d>य सRगुणांचा वारसा. �Hयेक 8पढ>च े�:न नवीन असतात. �Hयेक 8पढ> 

न�या जाnणवा घेऊन येते, Hया 8पढ>ला इ�तहासाSया या =शदोर>चा उपयोग होतो.  

 

=शवाजी महाराज हे आप?या रा�d>य इ�तहासातील अ=भमानाचे, गौरवाच े;थान आहे. भारतीय 

जीवनमू?यांच ेआnण भारताSया रा�d>य सRगुणांचे ते सगुण mप आहे. समथ# रामदासांनी =शवाजी 

महाराजांच ेसुंदर श}द1चh काढले आहे. Hया श}द1चhात =शवाजी महाराजांचे सRगुण आnण Hयांच े

काय# नेमके वण#न केले आहे. मला Hयातील दोन उcती महHHवाSया वाटतात :  

'�न:चयाचा महामेm । बहुत जनांसी आधाm' ह> एक व 'पु[यवंत नी�तवतं । जाणता राजा' ह> 

दसुर>. 

 

या दोन उcतींत =शवाजी महाराजांSया जीवनकाया#ची व �यिcतमHHवाची ओळख कmन देता 

येईल. =शवाजी महाराजांचा ;वरा�याचा �यHन हा एक परा_मी पु/षाचा रा�य बळका8व[याचा 



�यHन न�हता. Hयाला रा�d>य उVf�ट होते, नै�तक �ेरणा होती. 'बहुजनांना' आधार दे[याची इSछा 

होती. उदंड आHम8व:वास होता. 'हे रा�य �हाव,े ह> ]ींची इSछा आहे' असे महाराजांना वाटत 

होत,े ह> HयांSया ��तCेची पा:व#भूमी होती. qहणून '�न:चयाचा महामेm' ��तकूल प<रि;थतीतह> 

Vटकला. 

 

हे रा�य समकाल>न रा�यांपे*ा वेगळे �हावे, गुणवान �हावे, ह> Hयांची दसुर> मनीषा होती. qहणून 

ते ;वत: ]ीमंत योगी झाले; पु[यवंत, नी�तवंत झाले. 'राजा हा रा�याचा उपभोगशू�य ;वामी 

आहे' हा आदश# HयांSयापुढे होता; आnण सवाtत महHHवाच ेश}द qहणजे 'जाणता राजा'. हा राजा 

Cानी होता, उमजणारा होता, समयC होता. Hयाला जनतेची जाण होती. =शवाजी महाराजांच ेकाय# 

आnण �यिcतHव अनेक 8प�यांना �ेरक ठरले आहे - ठरणार आहे. 

 

अशा महापु/षाचा रा�या=भषेक ह> एक साधी घटना असत नाह>. कारण =शवाजी महाराजांच ेरा�य 

हे नुसते रा�य न�हत,े त े';व'रा�य होत.े एका राजाच ेरा�य न�हते. सतरा�या-अठरा�या 

शतकांतील भारतीय इ�तहासाला वळण देणारे, भcकम पाय रोवून उ�या राVहले?या एका 

सा�ा�याला आ�हान देणारे, Vहदं;ुथानातील सHतेSया राजकारणातील जनशcतीवर आधारले?या 

;वायHत सHताक� 9ाची ;थापना घो8षत करणारे ते रा�य होते. =शवाजी महाराजांची संक?पना 

मया#Vदत न�हती. युग�वत#क रा�य �नमा#ण कर[याची ती संक?पना होती. इ�तहासाचा �वाह 

अ�न�ट राजक|य वळण घेत होता. Hयाला आप?या Vदशनेे खेच[याच ेसाम�य# Hया संक?पनेत 

होते. 

 

सHतेची जाणीव असलेला म)ययुगीन भारतातील राजा qहणून =शवाजी महाराजांच ेवण#न करता 

येईल. रा�य �नमा#ण करणे qहणजे भौगो=लक मया#दा असलेला �देश ता}यात घेणे; पण सHता 

�नमा#ण करणे हे Hयापे*ा मोठे आहे. Hया वेळी भारताचा राजक|य नकाशा =भ�नरंगी होता. अनेक 

��त;पधj सHता होHया. मोगलांच े�चडं सा�ा�य होते. 8वजापूरची आVदलशाह> होती. पोतु#गीज 

होते. जंिज-याचा =स^ी होता. इंlजह> �यापार> तळ ठोकून होते. या सग�या सHतापंुजांना त�ड 

देऊन ��त;पधj सHता �नमा#ण करणे हे =शवाजी महाराजांच े)येय होते. Hया सवाtना रणांगणात 

आ�हान देणे शcय न�हत.े =शवाजी महाराजांची तेवढ> तयार> न�हती. qहणून सHतेचा आधारभूत 

�देश �नमा#ण केला. ते हे ;वरा�य. ते लहानसे होते. आजSया महारा�dापे*ा लहान होते. पण 

Hया सHतेने दरारा �नमा#ण केला. सHताकारणाची नवी पठडी चालू केल>. �यिcत�नरपे* 

राजकारणाचा पायंडा पाडला. द�*णेतील सHताधीशांना जवळ कर[याच े�यHन केले. =शवाजी 

महाराजांSया द�*णेतील Vदि�वजयाचा अथ# या v�ट>ने समजून घेतला पाVहजे.  



 

औरंगजेबाला तो अथ# समजला. मोगल सा�ा�याला ते आ�हान होते. ते आ�हान पुढे स�वाश ेवषB 

Vटकले. मरा�यांSया उHतरेतील राजक|य शcतीच ेउगम;थान हे होते. महादजी =शदें हे Hयाच े

अठरा�या शतकातील �तीक. पण शिcतक� 9 तेच होते; आnण तेह> द�*णेत. भारतातील 

राजकारणाचा गु/Hवम)य Vद?ल>हून द�*णेकड ेसरकत होता. एखाRया क?पनेच ेयश-अपशय 

अनेक 8प�यांSया कतृ#Hवावर अवलंबून असते. =शवाजी महाराजांच ेमोठेपण �या क?पनेला ज�म 

दे[यात आnण Hयाला आप?या आयु�यात यश =मळवून दे[यात आहे. हे HयांSया राजक|य 

�ग?भतेच,े ��तभेच,े मुHसfीपणाच ेउHतम उदाहरण आहे.  

ह> क?पना, =शवाजी महाराज संकु1चत धम#�न�ठेSया आहार> गेले असत,े तर जमल> नसती. तसे 

असते, तर Hयांनी 8वजापूरकरांशी स�य केलेच नसते. 'द�*णेची पातशाह> आqहा द�*णीयांSया 

हाती राVहल> पाVहजे', असा आlह धरला नसता. द�*णेतील Vहदं,ू मुसलमान राजे एकh करावेत 

आnण Vद?ल>Sया सHतेला आ�हान Rयावे, हा Hयांचा सHताकारणातला नवा प8वhा होता. 

Vहदं;ुथानच ेराजकारण बहुक� 9> होते आnण Hयाचा लाभ आपल> सHता वाढ8व[यासाठZ, �बळ 

कर[यासाठZ घेतला पाVहजे, हे ते राजकारण होते. राजकारणाकड ेपाह[याचा धमा#तीत vि�टकोन 

अस?याखेर>ज हे घडले नसते. धमा#च ेरा�य याचा अथ# धम#वेडाच ेरा�य न�हे, धमाtधतेच ेरा�य 

न�हे, ह> Hयांची खाhी होती. qहणून सHतेSया खेळीम)ये Hयांनी धम# आणला नाह>.  

 

पण हे कर>त असताना धमा#चे, धमा#Sया मु�य हेतचू े=शवाजी महाराजांच ेभान कधी सुटले नाह>. 

धम#Sछळ न करता धम#रा�य qहणजे नी�तरा�य �नमा#ण करता येत,े हे =शवाजी महाराजांनी =स^ 

केले. उलट, औरंगजेबाने िजnझया कर बस8वला, ते�हा HयाSया �नषेधाथ# Hयांनी जे पh =लVहले, 

Hया वेळी Hयालाच Hयांनी आठवण Vदल>, क| 'तुमचा कुराणावर 8व:वास असेल, तर Hयात ई:वर 

सवाtचा आहे, केवळ मुसलमानांचा नाह>.' हे सगळे पhच =शवाजी महाराजांच ेधम#8वषयक धोरण 

;प�ट करणारे आहे. =शवाजीSया काळी पोतु#गीजह> होते. Hयांची धम#नीती सव#]तुच आहे. ते�हा 

अशा समकाल>न धमा#1धि�ठत रा�यांपे*ा =शवाजी महाराजांच ेरा�य वेगळे होते. यातच Hयांच े

वेगळेपण आहे, मोठेपण आहे. Hयांनी धम#;थापनेची क|तj सांभाळल>, पण दसु-या धमा#चा छळ न 

करता.  

 

बर>च परंपरागत सरदार घराणी बादशहाSया दरबार> होती. =शवाजी महाराजांSया ;वरा�याच े

�नमा#ते माh सामा�य जनतेतून आलेले Hयांच ेसै�नक होते. Hयांना आधार होता सामा�य 

माणसांचा. Hयांतून सै�नक तयार केले. झंुजार सेनापती �नमा#ण केले. दया#सारंग Hयांतून आले. 

;वरा�य ह>च Hयांची दौलत होती. सै�याची ठेकेदार> नाह>शी झाल>. सै�नक समाजातून �नमा#ण 

झाले. Hयामुळे सै�याची सामािजक बैठक 8व;ततृ झाल>. शूर मान?या गेल?या जातीपुरते सै�य 



मया#Vदत राVहले नाह>. HयांSया सै�यात सव# जातींच ेलोक होत,े याच ेकारण हेच आहे. याचा 

फायदा पुढे झाला.  =शवाजी महाराज गे?यानंतर �नना#यक| अव;थेत हेच सै�नक लढले. 

आ_मणाSया सामूVहक ��तकाराच ेहे अभूतपूव# उदाहरण आहे. सव# समाज ��तकाराथ# जे�हा उभा 

राहतो, ते�हा HयाSया रा�याच ेअपहरण कोणी कm शकत नाह>. पण तो समाजच जे�हा 

मू?यह>न, �न�ठाशू�य बनतो, ते�हा gकतीह> श;hा;h ेअसल>, तर> Hयाच ेर*ण करता येत नाह>. 

रयतच रा�याच ेर*ण करते. qहणून =शवाजी महाराजांSया राजनीतीत रयतलेा ;थान आहे. 

रा�यधोरणात रयतSेया Vहताची जपणूक आहे. 'मु9ा भ9ाय राजते' ह> Hयांची ��तCा होती.  

 

मराठा सै�नकांSया लुट>चे 8वपय#;त ;वmप काह> इ�तहासकारांनी मांडले आहे. Hया काळी यु^ासाठZ 

पैसा उभार[यासाठZ करयंhणा न�हती. शhचूी लूट हाच पैसा उभार[याचा एक माग# होता. सुरत, 

राजापूरसार�या �यापार> शहरांवर =शवाजी महाराजांनी धाडी घात?या. ह> लूट करताना सामा�य 

माणसाSया मालमHतेला धcका बसू नये, अशी त ेकाळजी घेत. महाराजांSया अशाच एका आCेत 

qहटले आहे: 'कारभार ऐसा करावा, क| भाजीSया देठासह> हात न लावणे, नाह> तर लोक 

बोलतील: म�गल बरे.' मोगल रा�य आnण आपले रा�य यांतील गुणाHमक फरक जनतेला 

जाणवावा, याचीह> काळजी घेत. या सव# कारणांमुळे =शवाजी महाराजांच ेसै�नक व Hयांनी �नमा#ण 

केलेले रा�य गुणवHतते उजवे ठरले. साहस, परा_म, �न�ठा आnण शु^ाचार यांमुळे Hया सै�याचा 

दरारा �नमा#ण झाला �न ;वरा�याची सुरा�य qहणून क|तj झाल>.  

 

महाराजांची राजक|य उVf�टे �नि:चत होती. सेना �न�ठावान होती. याSया जोडीला सवtकष 

�यूहरचनेची जोड होती. ह> �यूहरचना gकमान बळ खच# कmन शhूच ेजा;त नुकसान करणार> 

होती. आध�ुनक सेनापती �या त-हेची �यूहरचना करतात, तशी �यूहरचना एकटे महाराज कर>त 

असत. रणनीतीम)ये ग�नमाचा कावा ओळखावा लागतो. तो कावा ओळखनू, Hयाला ने;तनाबूत 

करणे, Hयाची �हार*मता खSची करणे, Hयाची रसद तोडणे आnण वेळ�संगी HयाSयासमोर उभे 

राहणे हे आव:यक असते. महाराजांSया ल�कर> मोVहमांचा या v�ट>ने अ�यास कर[यासारखा 

आहे. सव#सामा�य माणसाSया v�ट>ने =शवाजी महाराजांच ेजीवन वैयिcतक साहसाच ेआहे. ते 

पाहून तो भारावून जातो. ि;त=मत होतो. पण HयांSया ल�कर> मोVहमांत सै�नक| ��तभा होती. 

�Cा हाती, �नयोजन होते, हे समजून �यायला पाVहजे. =शवाजी महाराजांम)ये वैयिcतक साहस 

तर होतेच. Hयांना ई:वर> वरदानह> होते. पण Hयाह>पे*ा �नयोजन होत,े ल�कर> युcHया होHया, 

शhलूा अचानक घेर[याचे तंh होते. चपळाई कmन �नसट[याच ेकौश?य होते. Hयामागे ल�कर> 

माणसाला आव:यक असणारे भौगो=लक Cान होते. अफजलखानाSया वधाSया वेळी =शवाजी 

महाराजांनी वैयिcतक साहस तर दाख8वलेच, पण Hया वेळी आप?याला अनुकूल अशा �देशात 

लढाईसाठZ शhलूा खेचनू आण[याच ेल�कर> कसबह> दाख8वलेच. ��तकूल घडले, तर काय 



करावयाच,े हा आराखडाह> तयार होताच. =मझा# राजे जय=सगं यांSयाशी तह केला, ती पराभवाची 

काळोखी राh हाती. पण माघार �यावयास लागणारे धयै# सेनापतीजवळ असावे लागत,े ते धयै#ह> 

Hयांनी दाख8वले. ताHका=लक पराभवाने ते खचले नाह>त, qहणून अ�ंतम 8वजय =मळाला. 

 

सागर> सीमेला gफरं�यांकडून धोका आहे, हे ओळखनू Hयाची तयार> महाराजांनी केल>, हे HयांSया 

दरूv�ट>च ेआणखी एक उदाहरण. सवाtत महHHवाच ेqहणजे, आप?या शhलूा Hयांनी ओळखले. 

एका �ाचीन 1चनी सेनापतीने qहटले आहे, 'शhलूा ओळखा, ;वत:ला ओळखा. qहणजे शंभर 

लढाया झा?या, तर> शंभर 8वजय =मळतील.' =शवाजी महाराजांनी अशीच यु^नीती अवलं�बल>. 

;वत:च ेयु^तंh �नमा#ण केले. सवtकष �यूहरचना केल>. ह> �यूहरचना एका सा�ा�याशी 

लढावयाSया महायु^ाची होती. �तची उVf�टे मया#Vदत न�हती. उदंड राजकारण तटले होत,े ते 

करावयाच ेहोते. ;वत: आयु�यात Hयांनी ;थापन केलेले ;वरा�य ह> केवळ Hयाची आधार=शला 

होती. संकि?पत वध#मान ;वरा�याचा तो पाया होता. शhचूी जाण असलेल> ;वरा�यनीती होती. 

काळाची पावले ओळखणारे सHताकारण होते आnण हे सव# ई:वरचरणी वाVहलेले होते. असा 

'अनासcत राजयोगी' भारतातच �नमा#ण होऊ शकतो, याचा आप?याला रा�d qहणून अ=भमान 

वाटला पाVहजे. 

 

अशा पु/षाचा रा�या=भषेक उHसव qहणूनच आपण इतमामाने साजरा केला. अशी रा�य;थापना 

ह> इ�तहासाला कलाटणी देणार> घटना असते. इ�तहासातील न�या राजक|य �वाहाचा आरंभ�बदं ू

असतो. =शवाजी महाराजांनी Hया �वाहाला ज�म Vदला. कारण =शवाजी ह> �वHृती होती. अनेक 

8प�यांच ेते वां�छत होते. 

 

=शवाजी हे इ�तहासाच ेमागणे होते. समथाtSया भाषेत 'ऐसा पाVहजे राजा । कैप*ी परमाथj ।' हे 

ते मागणे होते. ते �नयतीने पुरे केले, qहणून Hया काळी आनंदोHसव साजरा झाला. Hया 

आनंदोHसवाच े;मरण qहणजे कृतCतेच े;मरण असते. या कृतCततेच आपल> कृताथ#ता आहे. 

 

 

लोकमा�य राजषj 

महारा�dाSया सामािजक प<रवत#नाSया इ�तहासात राजषj ]ी शाहू महाराजांच े;थान फार वरSया 

दजा#च ेआहे. इतर अनेक रा�यांत बहुसं�य समाज हा द>घ#काळ =श*ण, राजक|य सHता, 



सामािजक ;थान व ��त�ठा यांपासून वं1चत राVहला. महारा�dात हे झाले नाह>. Hयाबाबतची 

जागतृी महाHमा फुले यांनी केल>. Hयानंतर या समाजाच ेप<रवत#न घडवून आण[याSया कामात 

महHHवाची काम1गर> बजावणारे qहणजे कम#वीर =शदें, राजषj शाहू महाराज व कम#वीर भाऊराव 

पाट>ल. यांपैक| शाहू महाराज हे छhपती होते आnण आप?या राजसHतेचा उपयोग Hयांनी वं1चत 

अशा समाजात जागतृी �नमा#ण कर[यासाठZ केला. यामुळे सामा�य लोकांतह> जागतृी झाल> व 

qहणून महारा�dात सरंजामशाह>च ेदोष फारसे Vदसत नाह>त. सामािजक प<रवत#नाSया या 

काया#मुळेच मराठZ समाज हा Hयांत?या Hयांत या देशातला आध�ुनक समाज बनला आहे. 

 

राजषj शाहू महाराज हे ��VटशांSया राजवट>तील सं;था�नक होते आnण याSया मया#दा HयांSया 

काह> धोरणांना पडणे ;वाभा8वक होते. पण देश, काल, प<रि;थतीSया मया#दा सवाtनाच पडतात. 

Hयांपल>कड ेजाऊन Hयांच ेकाय# दरूगामी प<रणाम घडवून आणत,े Hयांच ेनाव इ�तहासात अजरामर 

हाते. शाहू महाराजांच ेनाव या कारणा;तव अजरामर झाले. तसे पाVहले तर सं;था�नक अनेक 

होत,े पण शाहू महाराज हे केवळ सं;थाना1धपती qहणून मोठे ठरत नाह>त. HयांSया राजसHतेला 

सामा�य जनतेSया कळव�याच ेलेणे चढले होते. को?हापूर सं;थानात Hयांनी 8वRया, कला, 

�यापार, उRयोग, इHयाद> *ेhांत जे नवे चतै�य �नमा#ण केले, ते ;वत:चा बडजेाव वाढ8व[यासाठZ 

न�हे; तर या अनेक8वध *ेhांतील गुnणजनांना �ोHसाहन देऊन आप?या रा�यात 8वRया, कला, 

�यापार, _|डा यांची भरभराट �हावी आnण Hयायोगे आप?या �जाजनांच ेभले �हावे, ह> �ेरणा 

Hयामागे होती. यामुळे गुnणजनांना, अनाथ व एकाक| लोकांना फार मोठा आधार होता. 

 

राजषj शाहू महाराजांनी घड8वले?या सामािजक प<रवत#नाच ेरह;य आnण वै=श��य हे, क| Hयांनी 

जे 8व8वध उप_म केले, ते 1चर;थायी ठरतील, अशी Hयांची बांधणी केल>. gकHयेक वेळा मोठZ 

माणसे काह> उप_म सुm करतात आnण HयांSयानतंर Hयांच ेकाय# न�ट होते. आप?याकड े

कोणHयाह> काया#ला सं;थाmप दे[यात आपण अयश;वी ठरतो. यामुळे �या �यcतीने एवढे काय# 

उभारले, ती बाजूला झाल>, क| Hया काया#चा मागमूस राहत नाह>. �या समाजाच ेसं;थाHमक 

जीवन भरभcकम असते, तोच समाज परा_म गाजवू शकतो. शाहू महाराजांनी हे ओळखले होते. 

याबाबतीत Hयांची v�ट> शा;hशु^ आnण आध�ुनक होती.  

 

एखाRया �यcतीSया गरजेतून एखादा उप_म शाहू महाराजांनी सुm केला असेल, पण Hयालाह> 

1चर;थायी सं;थाmप दे[याची द*ता Hयांनी घेतल>. या संदभा#त मराठा व इतर बोoडtगांची क?पना 

उ?लेखनीय ठरेल. ]ी. पी. सी. पाट>ल यांनी आप?या आHमच<रhात मराठा बोoडtगची क?पना 

कशी साकार झाल>, याची हक|गत �नवेदन केल> आहे. पी. सी. पाट>ल हे को?हापूर 

सं;थानामधील मराठा समाजातील पVहले व वरSया _मांकाने मॅVdकम)ये उHतीण# झालेले 



8वRयाथj. महाराजांना हे कळताच Hयांनी पी. सी. पाटलांना बोलावणे धाडले आnण खाणावळ कोठे 

होती, याची चौकशी केल>. आपण व आपला =मh एका �ा�मणाSया खाणावळीत जेवत होतो. पण 

आqह> दोघे मराठा qहणून वेगळी पंगत असे आnण ताट-वाट> नंतर धवुावी लागे, qहणून 

खोल>वरच जेवण कर>त होतो, असे पी. सीं. नी सां1गतले, लगेच महाराजांनी मराठाच न�हे, तर 

�नर�नरा�या समाजांतील 8वRया�याtसाठZ बोoडtगांची �यव;था केल>. �यcतीSया गरजेतून सं;थेचा 

ज�म झाला आnण को?हापूर सं;थानSया या 8वRयाथj बोoडtगांनी फार मोठZ काम1गर> बजा8वल>. 

बोoडtगाचा लाभ घेतलेले असं�य 8वRयाथj आहेत.  

 

=श*णाचा �सार �हावा आnण Hयाचा लाभ सव# जातींSया लोकांना =मळावा, हा महाराजांचा कटा* 

होता. qहणून Hयांनी अनके सोयी व सवलती उपल}ध कmन Vद?या. परंतु केवळ शाळा, 

महा8वRयालये, बोoडtग, =श�यवHृHया एवढेच कmन शाहू महाराज थांबले नाह>त. Hयांनी आप?या 

महा8वRयालयात उHतमोHतम =श*कवग# �यHनपूव#क आणला. डॉ. बाळकृ�ण यांSयासार�या 

त�Cांची नेमणूक केल>, हेह> HयांSया गुणlाहकतचे ेउदाहरण qहणून सांगता येईल. याबाबतीत 

Hयांनी कधी जातीपातीचा 8वचार केला नाह>; Hयांनी कै. रानड ेव कै. गोपाळ कृ�ण गोखले यांचा 

आदश# ठेवला होता. १९१८Sया नो�ह�बरम)ये मुंबईत �ा�मणेतर समाजापुढे भाषण करताना 

महाराज qहणाले, 

'�यांSया मHृयूमुळे जनतलेा अ�तशय तळमळ लागून राVहल>, असे माझ े=मh �यायमूतj रानड ेव 

गोपाळराव गोखले यांनी मागासले?या लोकांची सुधारणा कर[यासाठZ �यHन केले होते. 

मागासले?या लोकांम)ये =श*ण�सार कर[यासाठZ महH�यास केले पाVहजेत, ह> गो�ट �थम मी 

HयांSयापासून =शकलो.' 

 

तथा8प, �ा�मण समाजाची 8वRया ह> फcत मराठा समाजात आल>, क| आपले काय# झाले, असे 

शाहू महाराजांना वाटत न�हते. Hयांनी अ;प:ृय qहणून समज?या जाणा-या समाजाला 8वRयेचा 

लाभ =मळावा, Hयाची सामािजक ��त�ठा वाढावी आnण अ;प:ृयतेचा कलंक घालवावा, यासाठZ जे 

8व8वध �यHन केले, ते 8वशषेच मोलाच ेहोते. महाराजांनी महारवतने न�ट केल>; रामोशी वगैर> 

जातींSया लोकांना रोज पाटलाकड ेवद� Rयावयास लागे, ती प^त रf केल>. आपला चाबुक;वार 

मोटारचा ाय�हर, माहूत हे महार असतील, अशी �यव;था Hयांनी केल> होती.  

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांSया अ)य*तेखाल> भरले?या अ;प:ृयांSया एका सभेत भाषण करताना 

शाहू महाराजांनी अ;प:ृयता-�नवारणाच ेमहHHव ��तपादन केले होते. ते qहणाले, 

'gकHयेक qहणतात, क| राजकारणाचा व ;प:ृया;प:ृयतेचा काय संबंध आहे? काह> संबंध 

अस?यास, तसेह> कm. पण मी qहणतो, अ;प:ृयांना मनु�या�माणे वाग8व?या=शवाय राजकारण 



कसे होणार? �यांना राजकारण करणे आहे, Hयांनी मनु�याला मनु�या�माणे qहणजे इतर देशांत 

वाग8वतात, Hया�माणे वाग8वले पाVहजे आnण तसे वाग8व?या=शवाय देशकाय# कसे होणार?... 

 

परंतु सामािजक v��याच द=लत न�हे, तर आ1थ#क v��याह> द=लतांबfल शाहू महाराजांना 

कळवळा होता आnण अशांना मदत कर[याच े�यHन ते कर>त. कामगार व शतेकर> यांनी संघVटत 

�हावे, असे ते वारंवार सांगत. गवताSया काडीला महHHव नाह>, पण प�डीला आहे, qहणून संघVटत 

�हा; �तकड ेइं�लंडात मजूर संघVटत झाले व Hयांच े��त�नधी पाल#म�टात बसू लागले, मजुरांची 

ि;थती सुधाm लागल>, हे ल*ात घेऊन संघटनेच ेमहHHव ओळखा, असा Hयांचा उपदेश असे.  

 

Vदखाऊ काया#पे*ा 1चर;थायी व बहुसं�य समाजाला फायदा कmन देणा-या काया#ला महाराज 

महHHव देत, हे जसे =श*णाSया *ेhात Vदसून आले, Hयाच�माणे इतरह> *ेhांत Vदसून आले. या 

शतकाSया अगद> �ारंभी ते युरोपSया दौ-यावर गेले असता Hयांनी काह> धरणे पाVहल>. यातून 

Hयांना राधानगर> धरणाची क?पना सुचल>. राधानगर> ह> महाराजांची को?हापूरला =मळालेल> 

अमोल देणगी आहे. Hयांनी पु[याला =शवाजी महाराजांचा पुतळा उभार[याSया कामी इतर मराठा 

सं;था�नक, सरदार व �मुख �यcतींSया बरोबर>न ेपुढाकार घेतला. पण पुत�याSया बरोबरच 

=शवाजी मराठा 8�परेटर> ;कूल ;थापन कmन या ;मारकाला उपयुcत व कायमच े;वmप Vदले.  

 

को?हापुरात सहकार> चळवळीचा आnण शतेक-यांSया संघटनेचा उप_म फार पूवj सुm झाला 

आnण Hयाची �ेरणा शाहू महाराजांची होती. या सहकार> चळवळीने शतेक-यांना संर*ण =मळाले. 

शतेकर> संघ ;थापन कर[यास �ेरणा देऊन, दलालांकडून होणार> 8पळवणूक थांब8व[यास 

महाराजांनी हातभार लावला. को?हापूर सं;थानातील सामा�य जनतेला महाराजांनी आधार देऊन 

�तचा पु/षाथ# जागा केला व Hयामुळे को?हापूरच ेजीवन अ1धक रगेल झाले.  

 

या रगेल जीवनाला _|डा, ना�य, संगीत, इHयाद> कलांची जोड =मळाल>. शाहू महाराजांनी 

म?ल8वRयेला �ोHसाहन देऊन अनेक म?लांना राजा]य Vदला. gकंबहुना कोणHयाह> *ेhातील जे 

गुणी लोक असतील, Hयांना को?हापुरात आण[याची महाराजांना फार हौस होती. यामुळे 

अ?लाVदयांसारखा गानमहषj, बाबूराव प�टरां�माणे 1चhमहषj को?हापुरात आप?या कलानंदात 

म�न असत. <रयासतकार सरदेसाz8वषयी महाराजांना �ेम होते. महाराज हे कलेच ेएवढे भोcते, 

क| आप?या जवाहरखा�यातील दा1गनेह> ते नाटक मंडळीला वापरावयास देत. गो8वदंराव ट�}यांनी 

कंपनी काढल>, �तला महाराजांचा मोठा आधार =मळाला. गो8वदंरावांSया पेट>वादनाच ेमहाराजांना 

फार कौतुक होते आnण '=शवसंभव' नाटकाSया वेळी महाराजांनी आप?या जवाहरखा�यातील खास 

शाह> दा1गने वापर[यासाठZ Vदले होते. 



 

'=शवसंभव' नाटकातील =शवज�माचा �संग येताच शाहू महाराज भर ना�यगहृात आप?या 

आसनावmन उठून उभे राVहले आnण Hयांनी नाटकातील =शवाजी महाराजांना लवून मुजरा केला. 

असा मो�या Vदलाचा हा राजा होता. 

 

महारा�dाSया समाजकारणात लोकमा�य Vटळक व छhपती शाहू महाराज यांच ेlह जमले नाह>त, 

ह> मोठZ ददु§वाची गो�ट होती. पण को?हापूरची गाद> ह> =शवाजी महाराजांची गाद>, या;तव 

लोकमा�यांना गाद>चा अ=भमान व गाद>वर>ल वारसाबfल आदर होता. उलट, लोकमा�य 

Vटळकांशी वेदोcत वगैरे �करणांवmन gकतीह> मतभेद असले, तर> इंlजांशी �नधडपेणाने लढणा-या 

लोकमा�यांबfल शाहू महाराजांना आदर होता. महाराज भोजनासाठZ पानावर बसले असता 

लोकमा�यांSया �नधनाची वाता# समजल>, ते�हा Hयांनी आप?यापुढ>ल ताट बाजूला केले, 'असा 

लढव�या पु/ष होणार नाह>', असे qहणाले व पाटावmन उठले. 

 

कसब, गुण, कतृ#Hव यां8वषयी शाहू महाराजांना अ�तशय आ;था होती आnण समाजात?या 

रंज?यागांज?यांबfल कणव होती. Hयांच ेशर>र जस ेअवाढ�य होते, तसेच Hयांच ेमनह> होते. 

यामुळे समाजातील गुणी, कतृ#Hववान यांना महाराजांचा आधार होता. Hयाच�माणे लहानशा 

खे�यातील लहानशा माणसालाह> आधार होता. सHताधार> हा असा असावा लागतो. गांजले?यांना, 

पीoडतांना तो अपील कोटा#सारखा वाटावा आnण कतृ#Hववानांना Hयांचा आधार वाटावा. शाहू 

महाराज तसे होते आnण qहणून ते एक क� 9�बदं ूबनले होत;े आnण लोहचुबंकाकड ेलोखडंाच ेकण 

धाव घेतात, Hयां�माणे लोक HयांSयाकड ेधाव घेत. राजषj शाहू महाराज हे केवळ वारसा-हcकाने 

राजे न�हते, तर ते लोकांच ेराजे होते. 
 

 

सेवाkती महषj 

पुणे 8वRयापीठातफB  महषj अ[णासाहेब =शRंयांचा ज�ममहोHसव आपण साजरा कर>त आहोत. 

याम)ये एक �कारच ेऔ1चHय आहे. कारण कम#वीरांचा ज�म जर> आजSया कना#टकात झाला 

असला, तर> Hयांनी मराठZची अमोल सेवा केल> आहे आnण HयांSया आयु�यातील कतृ#Hवाचा फार 

मोठा काळ Hयांनी या पुणे शहराम)ये काढला आहे. पु[याम)ये असताना ¢दय हलवून सोडणारे 

�संग HयांSयावर आले. पुणे हे 8वRयेच ेमाहेरघर qहणून जमnखडंीसारखे लहानसे गाव सोडून ते 

या शहराम)ये 8वRया �ा�त कर[याक<रता आले; अ*रश: =मhांSयापुढे पदर पसmन =श*णाला 



मदत करावी, अशी अपे*ा कर>त ते आले. 8वRयेसाठZ याचना कर[यात काह> कमीपणा आहे, असे 

मान[याच ेकाह> कारण नाह>. HयांSया च<रhामधील Hया गो�ट>चा उ?लेख वाचताना ¢दय भmन 

येते. मदतीसाठZ ते 8�ि�सपॉल आगरकरांकड ेगेले. �यायमूतj रान�यांकड ेगेले. 

 

रान�यांSया हातून =श*णाक<रता मदत =मळ[याचा योग या माणसाला लाभला, हे मी एका 

अथा#ने भा�यच समजतो. �या काळात हे घडत होत,े ते एकोnणसा�या शतकाच ेशवेटच ेदशक 

होते. Hया काळच ेया देशातील बहुतेक सगळे मोठे पु/ष पुणे शहराम)येच काम कर>त होत,े असे 

qहटले, तर> चालेल. Vहदं;ुथानSया सामािजक, राजक|य, आ1थ#क �:नांची ते सव#जण मूलभूत 

चचा# कर>त होते. Vहदं;ुथानSया अग�तकतेची, मागासलेपणाची, पारतंbयाची ते मीमांसा कर>त 

होते. HयांSयाम)ये मतभदे होते. Hया मतभेदांची साव#ज�नक चचा# �या�यानांSया व वHृतपhांतील 

लेखांSयाRवारे चालू होती. अशा एका वैचा<रक आंदोलनाSया काळात पुणे शहराम)ये 8वRयाथj 

qहणून अ[णासाहेब आले आnण Hया वातावरणात Hयांनी ;वत:च ेवै=श��यपूण# असे �यिcतमHHव 

घड8वले. 

 

अHयंत �भावशाल> नेHयांच ेआदश# समोर ठेवून, कुणाची नcकल न करता, ;वत:च ेएक वेगळे 

�यिcतमHHव Hयांनी घडवले. 8व�ल रामजी =शदें एवढे )येयवाद>, सेवाkती जीवन जग?यानंतरसु^ा 

साव#ज�नक जीवनाSया झगझगाटात असे कधी आले नाह>त, ह> एक मोठZ आ:चय# वाट[यासारखी, 

कुतूहल कर[यासारखी पण महHHवाची गो�ट आहे. �यांच ेकाय# मोठे, तो पु/ष ख-या अथा#ने मोठा 

होय. परंतु अगंुल>एवढे �यांच ेकाम; अशी माणसेह> �=स^ीSया झगझगाटाने योगायोगाने मोठZ 

होतात. पण सबंध जीवनभर �याने सेवे=शवाय, Hयागा=शवाय दसुरे काह> केले नाह> आnण केवळ 

काय#�न�ठेतून ;वत:च े�यिcतमHHव साकार केले, असा माणूस 8वरळा ! पुणे येथे 8वRया�यास 

पूण# के?यानंतर ते परदेशात गेले. �तथे तर माणस ेआय.् सी. एस.् हो[याक<रता, बॅ<र;टर 

हो[याक<रता gकंवा काह> लोक रँ�लर हो[याक<रता Vहदं;ुथानमधनू जात होती. मी कोणाला कमी 

लेख[यासाठZ याचा उ?लेख कर>त नाह>; परंतु ऑcसफड#सार�या Vठकाणी ते जे गेले, ते केवळ 

धमा#चा तौल�नक अ�यास करावा आnण Hयाआधारे ;वत:च े�यिcतमHHव घडवावे, या भावनेने ते 

गेले. HयासाठZ आले?या अडचणी दरू कर[याक<रता Hयांना बरेचसे �यHन करावे लागले. तेथे ते 

दोन वषB राहून परत आले आnण �यासंगाSया Hया *ेhातच )येयवाद> जीवन Hयागाने जगले. मघा 

�या 8वषयाचा मी काह>सा उ?लेख केला, Hयाचीच थोडी पुनरावHृती करावी लागणार आहे. परंतु 

ते�हाSया Vहदं;ुथानSया आnण महारा�dाSया राजकारणाम)ये हे जे वेगळे 8वचार�वाह होते, Hया 

8वचार�वाहांशी सहानुभूतीच,े िज�हा�याच ेसंबंध असताना Hया कोणHयाह> एका �वाहाशी ते 

एकmप होऊ शकले नाह>त. ते �ाथ#नासमाजवाद> होते. भांडारकरांSयामाफ# त Hयांनी �ाथ#नासमाजाची 

द>*ा घेतल> qहटले तर> चालेल. राममोहन रॉयना ते Vहमालय मानत होते. पण ते�हाच े



�ाथ#नासमाजी हे सगळे नेम;त राजकारणी होते. त े�ाथ#नासमाजी होते, पण नेम;त राजकारणाशी 

एकmप झालेले कधी आढळत नाह>त. 

 

रा�dनेते लोकमा�य Vटळक राज9ोहाSया आरोपावmन तु/ंगात गेले, Hया वेळी अ[णासाहेब 

�ाथ#नासमाजाSया �यासपीठावर �ाथ#ना करावयाला उभे राVहले आnण Hयांनी �ाथ#ना केल>, क| 

'Vहदं;ुथानSया या थोर रा�dपु/षाला, हे ई:वरा, 8व]ांती दे आnण आरो�य दे.' 

 

आता �ाथ#नासमाजाच े�यासपीठ जहाल राजकारणापासून चार हात दरू राहणारे �यासपीठ. 

राज9ोहाची =श*ा ओढवून घेणा-या Vटळकांक<रता ह> �ाथ#ना आnण �ाथ#नासमाजाSया �यासपीठावर 

! वरवर ह> गो�ट अवघड Vदसते; परंतु महषj =शRंयांSया बाबतीत ती अगद> सहज, सुसंगत 

अशीच गो�ट होती. ते संशोधक 8वRवान होते. Hयांच ेसगळे लेखन जर आपण पाVहले, तर 

आ:चय# वाटेल, इतcया मूलlाह> प^तीने 8वचार कmन ते =लVहले आहे. 

 

Hयांनी =लVहलेला श}द हा काह> शवेटला श}द आहे, असे qहणता येणार नाह>. Hयांनी सां1गतले, 

तेच खरे आहे, असे qहणणा-यांपैक|ह> मी न�हे. सामािजक शा;hांम)ये व इतर *ेhांतील शा;hीय 

Cानाम)ये इतके बदल दररोज घडत आहेत, क| दहा वषाtपूवj �=स^ झालेला Cानकोश 

(ए�सायcलोपीoडया) Hयाची जर पुनरावHृती �=स^ करावयाची असेल, तर संपादकांना पु�हा 8वचार 

करावा लागतो. Hया *ेhामधील त�Cांम)ये हा एक चचBचा 8वषय होता, क| Cानकोश पुनमु#V9त 

करावयाचा, क| नवीन करावयाचा? आnण शवेट> �नकाल असा झाला, क| Cानकोश पुनमु#V9त 

करता येत नाह> आnण qहणून तो नवीन =लहावा. Cान असे वाढते आहे. qहणून Hयांनी 

सां1गतलेले आज शवेटचा श}द qहणून आपण काह> मानणार नाह>. परंतु असे पाहा, क| Hया वेळी 

जे �:न समोर आले, Hया �:नांSया मुळाशी जा[याचा Hयांनी �यHन केला. अ;प:ृयतेचा �:न 

HयांSयापुढे आला. एका मानवतावाद> 8वचारv�ट>ने व समाजशा;hी या नाHयाने Hयांनी हा �:न 

तपासला व आपल> जीवनमू?ये �नि:चत केल>. ते धम¡पदेशक होते. म)यंतर> HयांSयावर ;पे�सर 

वगैरे 8वचारवंतांचा प<रणाम अस?यामुळे ते काह>से नाि;तक झाले होते; आnण 8वRया1थ#दशमे)ये 

नाि;तक अस[याची अशी एक फॅशन असतेच. परंतु HयांSया घर> भागवतधमा#ची परंपरा होती. 

वoडलांनी नावच 8व�ल ठेवले होते. ते�हा भागवतधमा#ची परंपरा होती, हे सांगायला काह> वेग�या 

पुरा�याची ज/र> नाह>. ते उपासना कर>त असत; परंतु ते काह> धम#भोळे न�हते. संशोधक होते, 

परंतु पढ>क पंoडत न�हते. रा�dभcत होत,े परंतु राजकारणी न�हते. असा वरवर 8वरोधी वाटणारा 

मोठा 8वल*ण �यिcतमHHवाचा हा माणूस होता. 

 

आता पाठZमागे वळून पाVह?यानंतर हे सव# काह> 8वरोधाभासासारखे वाटते. पण ख-या अथा#ने 



Hयात 8वरोधाभास न�हता. Hयांच ेजीवन �नHय वाहत राहणा-या िजवंत झ-यासारखे होते. Hयाला 

थांब8व[याचा �यHन कुणाला शcय न�हता. कधी लोकांनी HयांSयाकड ेदलु#* केले, तर> Hयाची 

Hयांनी पवा# केल> नाह>. ;वत:च े8वचार, सं;कार व �यासंग यांSया आधारे Hयांची मते बनल> होती 

आnण ती Hयांनी अHयंत �नभjडपणे मांडल>. ;वत: अHयंत �ामाnणक. जी गो�ट मनाला पटेल, ती 

;वSछपणे बोलावी आnण Hयानंतर Hयासंबंधी 1चतंा कm नये, असा Hयांचा ;वभाव होता. 

 

Hयांनी मराठZ आnण कानडीसंबंधीची मीमांसा केल> आहे. मला नाह> वाटत, क| महारा�dातील 

राजकारणाSया आघाडीवर असलेल> कोणी माणसे आज Hयातील 8वचार मा�य करायला राजकारणी 

qहणून तयार होतील. Hया सग�या मतांशी मी सहमत आहे, असे qहणायला मलाह> धीर होत 

नाह>, हे �ामाnणकपणे सांगायला काह> हरकत नाह>. परंतु Hयांनी �नभjडपणे मराठZ कसे आले व 

कोठून आले, Hयाची मीमांसा केल> आहे. Hयाच�माणे भारताची सं;कृती महान आहे, हे खरे, परंतु 

भारताची सं;कृती qहणजे �न�वळ आय#सं;कृती आहे का, आnण आय# ये[यापूवj भारताम)ये 

कोणती सं;कृती होती? भारतात आय# ये[यापूवj जी माणसे होती, HयांSयाह> पूवj तेथे कोणी 

दसुर> माणसे असतीलच ना? आज Vहदं;ुथानाम)ये जो कोणी वंश आहे, Hयाचा कोणी एक पूव#ज 

आहे का? असे अनेक मम#भेद> मूलभूत �:न Hयांनी हाताळले आहेत. एके Vठकाणी असे qहटले 

आहे, क| असा कोणी माणूस छातीवर हात ठेवून सांगू शकेल का, क| मी एकाच वंशाचा आहे. 

फार अवघड आहे. फार तर आqह> असा दावा कm, क| पाच-सात हजार वषाtचा इ�तहास 

असले?या सं;कृतीचा हा �ाचीन देश आहे. परंतु जर कोणी qहणेल, क| माझा एकच वंश हजारो 

वषB अगद> �बनचकू, शु^ राVहलेला असा आहे, तर> ती खोट> घम�ड ठरेल. हा दावा करणारे कोणी 

भेटणारच नाह>त, असे नाह>; परंतु ते बु^ीस पटणारे नाह>, असे =शदें यांनी सग�याच �:नांम)ये 

खोल जाऊन सां1गतले आहे. पण हा सगळा बु^ीचा 8वलास कर>त असताना ते मानवी सहानुभूती 

8वसरले नाह>त, हे सग�यांत महHHवाच ेआहे. इतके अHयंत कठZण अशा सामािजकशा;hाचे, 

�यासंगाच ेसंशोधन चालू होत;े पण हे संशोधन चालू असताना सामािजकशा;h �याSया 

जीवनाभोवती जमलेले आहे, Hया माणसाला ते 8वसरले न�हते. Hया माणसाच ेजीवन, Hया 

माणसाSया आजSया सम;या यासाठZ Hयांनी ;वत:चा सबंध ज�म वाVहला. 

 

अ;प:ृयो^ाराक<रता 8वचाराSया v�ट>ने पVहला �यHन करणारे जो�तबा फुले हे �वत#क होते. Hयांनी 

काह> _ां�तकारक 8वचार सां1गतले. पण या �:नाला संघVटतर>Hया त�ड Vदले पाVहजे, असा �यHन 

कर[यासाठZ एक सं;था उभी करावी, असा �यHन करणारे, माUया क?पने�माणे Vहदं;ुथानाम)ये 

कोणी असतील, मला माह>त नाह>. माझ ेअCान मी कबूल करतो, पण या महारा�dाम)ये 8व�ल 

रामजी =शदें हे पVहले गहृ;थ होते. Hयांनी oड�े;ड cलासेस ्=मशन ह> सं;था काढल> आnण हे 

काम सुm केले. पुढे HयांSया काया#ला gकती यश आले gकंवा अपयश आले, याच ेमू?यमापन करणे 



फार कठZण आहे. कारण आज जगाची र>त अशी आहे, क| जो यश;वी, तो मोठा. या फूटप�ीने 

जर मोज[याच ेआपण ठर8वले, तर qहटले पाVहजे, क| 8व�ल रामजी =शदें यांच ेजीवन हे असफल 

जीवन आहे. पण ती फूटप�ी चकु|ची प�ी आहे. 

 

Hयांनी बु8^�न�ठेSया �नकषावर ;वत:च े8वचार नcक| केले होते. घासूनपुसून ;वSछ केले होते. 

नुसतेच �न�ठेने मा�य केले, असे न�हे, तर Hया 8वचारांना अनुकूल असे ;वत:च ेजीवन 

घड8व[याचा �यHन केला; आnण Hया�माणे इतरांच ेजीवन घड8व[याक<रता सं;था ;थापन केल>. 

सुदैव महारा�dाचे, क| आqहाला अशी अ=भमाना;पद माणसे लाभल>. अशी लोक8वल*ण माणसे 

;वत:Sयाच एक �कारSया )येयवादाSया वेडाम)ये, ;वत:Sया लोकसेवेSया छंदाम)ये रममाण 

होतात. हा एक छंद आहे व Hयाबाबत जग काय qहणते, याचा Hयांनी 8वचार केला नाह>. कोणी 

काह> qहणत असले, तर> आपले काय# चालूच ठेवावयाच,े हा Hयांचा बाणा होता. Hयांचा अवमान 

gकती झाला, Hयांना ग<रबीच े*ण gकती सहन करावे लागले. =मhांनी, नातेवाइकांनी gकती 

दलु#�*ले, जी सं;था Hयांनी आप?या आयु�यातील सगळे *णन ्*ण देऊन वाढवावयाचा �यHन 

केला, Hया सं;थेने gकती अवमा�नत केले, याची Hयांनी gफक|र केल> नाह>. जर कधी वाटले, तर 

Hयांनी इतरांना समजा8व[याचा �यHन केला. पण आपले काम Hयांनी कधी सोडले नाह>. अशी 

बु8^�न�ठ, )येय�न�ठ, सेवा�न�ठ, कतृ#Hववान, ��तभावान आnण परा_मी माणसे महारा�dाSया 

वेगवेग�या शाखेम)ये �नमा#ण झा?यामुळे आqहाला एक महारा�dपण आलेले आहे. महारा�dाची 

अि;मता qहणून जी qहणतात, ती ह>च! 

 

एखादा 1चhकार जर कंुच?याने Hया अि;मतेच े1चh काढू शकला, तर फारच चांगले आहे. एखादा 

उHतम साVहिHयकह> कदा1चत आप?या ला=लHयपूण# वाणी-लेखणीने �तच ेसंुदर वण#नह> कर>ल. 

पण ह> अि;मता अनेक शतकांतून, अनेक पु/षांSया कतृ#Hववान जीवनांतून, Hयांनी Vदले?या 

सं;कारांतून जडतघडत आलेल> अशी एक अमूत# शcती तुमSया-आमSया अतं:करणांत वास करते 

आहे, तीच आपल> महारा�dाची अि;मता, असे मी मानतो. ह> अि;मता घडवणार> जी काह> 

कतृ#Hववान माणसे होऊन गेल>, Hयांम)ये या महष¦च ेफार मोठे मानाच े;थान आहे, अशी माझी 

;वत:ची भावना आहे. आज आqह> Hयांची शंभरावी साजर> करतो आहोत; आnण आनंदाची गो�ट 

ह>, क| पुणे 8व:व8वRयालयाने Hयात एक �कारचा पुढाकार घेतलेला आहे. महारा�dातील आमच ेहे 

अlग[य 8व:व8वRयालय. पु[यासार�या आमSया सां;कृ�तक राजधानीम)ये महारा�dातील एका 

थोर समाजसेवकाच ेकृतCतापूव#क ;मरण कmन आपल> ]^ांजल> Hयांना वाहावी, अशा वेळी मी 

एक काय#कता# qहणून हजर राVहलो, याSयाबfल मला फार मोठे समाधान आहे. ते जीवन इतके 

उSच आnण उदाHत होत,े क| HयाSया अHयंत �नकट जाऊन पोहोच[याच ेभा�य लाभणे अवघड 

होते. तर> पण ह> गो�ट कबूल केल> पाVहजे, क| मी �यिcतश: एक भा�यवान माणूस आहे, क| 



मला Hयांना भेटावयाची संधी =मळाल> होती. फार त/णपणी HयांSयाकड ेजाऊन काह> तास 

घाल8व[याची संधी =मळाल> होती. अगद> अनोळखीपणे HयांSयाकड ेगेलो, माUया गावSया 

अ;प:ृयो^ाराSया कामाक<रता तुqह> आले पाVहजे, असा बालह� धmन मी HयांSयाजवळ बसलो. 

Hयांनी तो माझा बालह� पुरा केला होता. एक थोर माणूस एका लहानशा गावातील वीस वषाtSया 

अनोळखी मुलाचा आlह मा�य कmन माUया गावी आला होता. ह<रजन व;तीत मला नाईट 

;कूल काढावयाच ेहोते. Hयाक<रता मी Hयांना �नमंhण Rयायला आलो होतो. �थमत: Hयांनी मला 

नाह> qहणून सां1गतले. पण पु�हा qहणाले, 'थांब जरा. मला तुUयाशी बोलू दे.' दहा-बारा तास 

HयांSया संगतीत घाल8वले. खरे qहणजे, माझी उलटतपासणीच केल> Hयांनी Hया वेळी. शवेट> 

Hयांनी ये[याच ेमा�य केले आnण मला असे वाटले, क| मला जणू ;वग# =मळाला. माUया 

आमंhणाने एवढा मोठा माणूस माUया छो�या गावी आला. Hयांना �यावयाला Hया काळी 

माUयाकड ेगाडी न�हती gकंवा गाडी दे[याची शcती असणा-या कोणा माणसाशी माझी ओळखह> 

न�हती. ते माUया गावी पु[याहून रे?वेने आले. ;टेशनवmन टां�याने गावात आले व माUयाबरोबर 

पायी चालले, ह<रजन वा�याम)ये आले. ¢दय भmन Hयांनी आपले 8वचार सां1गतले. हे सगळे 

जुने आठवले, qहणजे मला असे वाटते, क| आपले आयु�य अHयंत संप�न आहे. या एका थोर 

पु/षाSया थोड-ेफार �नकट ये[याची आप?याला संधी =मळाल>, Hयामुळे जीवनाम)ये एक �कारची 

सं;कारसंप�नता �ा�त झाल>. 

 

आप?याम)ये समाजशा;hाचा सखोल अ�यास केलेल> �यासंगी 8वRवान माणसे पु�कळ आहेत. 

महषj =शदें यांनी या 8वषयावर थोड-ेफार =लVहले आहे, ते आप?यासमोर आहे. Hयांच ेजे काय# 

आहे व Hयांनी जे =लVहले आहे, ते इतके मौ=लक आहे, क| आजSया 8वRवानाला ते वाचावे 

लागेल, Hयाच ेप<रशीलन करावे लागेल; आजSया प<रि;थतीशी ते तुलनेने तपासून �यावे लागेल, 

हे खरे. Hयांच ेकाह> �न�कष# आजSया 8वRवानांSया वा संशोधकांSया कसोट>ला कदा1चत उतरणार 

नाह>त. परंतु �या �न�ठेने व �ेरणेने Hयांनी हे सव# काय# केले, ती मूळ �ेरणा आजह> �ततक|च 

माग#दश#क आहे, असे माझ े;वत:च ेतर> मत आहे. या थोर पु/षाच ेकाय# जर> आपण पुरे कm 

शकलो नाह>, तर> �नदान Hयाची शंभरावी आपण साजर> कmन आपले कत#�य आपण पुरे केले, 

अशी आपल> खोट> समजूत कmन घेतल>, तर आपणा सवाtची मोठZ फसगत होईल. शंभरावी 

साजर> करणे ह> एक औपचा<रकता ठरावयाची नसेल, तर आqह> ;वत:ला बजावले पाVहजे, क| 

महषj =शदें यांनी �या �:नाला हात घातला, तो �:न आजह> सुटलेला नाह>. द=लतो^ाराSया व 

सामािजक �यायाSया �न�ठेने ते बाहेर पडले. तो �:न आजह> सुटलेला नाह>. व;तुत: तो �:न 

आज अHयंत तीk ;वmपात आमSयापुढे उभा आहे. �यांना आqह> द=लत qहणून वाग8वले, ते 

आता ;वत:ला द=लत मानीत नाह>त. ते मनाने व बु^ीने मुcत झाले आहेत. ते आता बंडाच े

�नशाण घेऊन उभे राVहले आहेत. Hयामुळे हा �:न महHHवाचा व अHयंत अl_माचा असा �:न 



आहे. येHया दहा-पाच वषाtसाठZ या �:नाला �थम अl_म Rयावा लागेल, इतcया तातडीचा हा 

�:न बनला आहे. महषj =शRंयांची आठवण जर महारा�dाला कmन Rयावयाची असेल, तर �नदान 

महारा�dाम)ये HयांSया अपु-या राVहले?या काया#ची आठवण तुqह>-आqह> ठेवल> पाVहजे. 

आqह> अ=भमानाने सांगतो, क| आगरकर, म. फुले, डॉ. आंबेडकर, महषj =शदें यांSयासारखी थोर 

माणसे आमSयात �नमा#ण झाल>. परंतु समाजाSया खालSया थरातील माणसावर अ�यायअHयाचार 

झा?याSया - कधी कधी HयांSया हHयेSयाह> - बातqया जे�हा लोक वाचतात, ऐकतात, ते�हा 

बाहेर>ल माणसे आqहांला Hयांबाबत 8वचारतात, Hया वेळी मी तर> शरमेने मान खाल> घालतो. 

काह> सांगता येत नाह>. उHतर देता येत नाह>. कुणी qहणतात, तुqह> तर महारा�dाच ेनेते आnण 

हे असे का? कसले नेते ! कसला पुढार>पणा !! सामािजक �यायाची चीड मनामनाम)ये आqह> 

चतेवीत नाह>, तोपय#�त या नेतेपणाला काह> अथ# नाह>. महारा�dात सामािजक मन अजूनह> 

भंगलेले आहे. मी हा 8वचार महारा�d रा�य�न=म#तीSया वेळीह> बोललो होतो. Hयाचीच मी आज 

पुनरावHृती कर>त आहे. हे भंगलेले मन जोडून एकजीव कर[यासाठZ आqह> �यHनांची पराका�ठा 

केल> नाह>, तर या सव# मो�या पु/षांच ेवंशज आहोत, हे सांग[याचा व Hयांची ;मारके कर[याचा 

आqहाला अ1धकार नाह>. 

 

 

लोक=श*क काकासाहेब 

]ी. काकासाहेब गाडगीळांना आप?यामधनू जाऊन बर>च वषB झाल>. HयांSयासंबंधीची माझी ;मतृी 

आदरपूव#क चाळव[यासाठZ qहणून मी हे =लह>त आहे. या�न=मHताने HयांSया संगतीत काह> काळ 

घाल8व?याचा आनंद पु�हा =मळणार आहे. काकासाहेबांSया �यिcतमHHवाच े8व8वध पैलू होते : 

उHकृ�ट वcतHृव, सुबोध लोक=श*णाHमक लेखन, lंथकतB, रा�यकतB अशा 8व8वध ;वmपांत Hयांच े

�यिcतमHHव महारा�dातील जनतेपुढे आहे आnण सव# *ेhांत Hयांनी �या सहजतेने आnण 

कुशलतेने काय# केले आहे, ते पाVहले, qहणजे HयांSया यश;वी जीवनाचा अथ# समजू लागतो. 

  

माUया HयांSयासंबंधीSया आठवणी ;वाभा8वकच राजक|य *ेhातील आहेत आnण Hया आठवणींचा 

काळह> मोठा प?लेदार आहे आnण तो qहणजे १९३० पासून HयांSया मHृयूपयtत. माUया 

HयांSयासंबंधीSया आठवणी माUया 8वRया1थ#दशपेासून ऐन कतBपणाSया VदवसापयtतSया आहेत 

आnण Hया आठवणी अगद> ता�या टवटवीत आहेत. Hयांना मी �थम पाVहले, ती आठवण सांगतो. 



१९३० Sया देशभcतीने भारले?या Vदवसांत आमSया कराडला नामवंत पुढार> �चारासाठZ येऊन 

जात असत. अशाच एका सं)याकाळी काकासाहेबांना मी कराडSया सभेत बोलताना �थम पाVहले 

आnण ऐकले. कृ�णा घाटावर सभेसाठZ तुडुबं गद� झाल> होती. Hया Vदवसांत )व�न*ेपणाची 

�यव;था नस?यामुळे आवाज उंचावून बोलावे लागत असे. काकासाहेब बोलावयास उठले आnण 

सभेला जमले?या समुदायाSया शवेटSया टोकावर नजर पोहोचनेा, ते�हा ते समोरSया टेबलावर 

चढले व टेबलावर उभे राहून Hयांनी भाषण के?याच ेमला ;मरते. भाषणात देशभcतीच ेआवाहन 

होत,े नम# 8वनोद होता, ख�याळ उपरोध पण होता. ��Vटश रा�यावर मम#भेद> ट>का होती. एक 

तासभर HयांSया वcतHृवाSया ओघात आqह> वाहून गेलो होतो असे qहटले, तर> चालेल आnण 

मनात कुठे तर> खोलवर या शैल>पूण# वcतHृवाची व �यcतीची कायमची न�द झाल>. 

 

योगायोग असा, क| काकासाहेबांSया या भाषणासाठZ Hयांना परत कराडलाच कोटा#त आरोपी 

qहणून यावे लागले. ;वाभा8वकच �या�यानामुळे भरलेला खटला ऐक[यासाठZ आqह> सव# त/ण 

मुलांनी कोटा#त खSचनू गद� केल> होती. कोटा#च ेकाम तसे फार वेळ चालले नाह>. कारण 

�ाथ=मक जुजबी ;वmपाचा सरकार> पुरावा झा?यानंतर काकासाहेबांना जे�हा ;वत:च े�नवेदन 

कर[याची वेळ आल>, ते�हा ते उठून उभे राVहले. HयांSया लकबी�माणे Hयांनी डो�यावरचा च�मा 

काढला व तो पुसत पुसत मॅिज;dेटला दोन वाcयांत सां1गतले, क| 'हे भाषण मी जmर केले आहे 

आnण पु�हा �संग पड?यास हेच भाषण कर>न.' Hया वेळी खट?याची कामे यंhा�माणे चालत. 

काकासाहेबांSया या �नवेदनानंतर मॅिज;dेटनी Hयांना सहा मVह�यांची =श*ा सुनावल>. कोटा#त 

वgकल>ची कामे संप?यानंतर ते �या घाईगद�ने वक|ल qहणून बाहेर पडत असतील; �ततcयाच 

घाईगद�ने �नकाल ऐक?यानंतर तु/ंगाSया खो?यांकड े- जशी काह> ठरलेल> अपॉइंटमे�ट पार 

पाडायची आहे, अशा घाईने ते �नघून गेले. हे सव# माUया मनाने अगद> Vटपून घेतले. नाह> 

qहटले, तर> HयांSया �यिcतमHHवाच ेकाह>से आकष#ण ते�हाSया त/ण 8पढ>ला होते. माUयावरह> 

Hयाचा प<रणाम होता. ह> माझी काकांSयाबfलची पVहल> आठवण आहे. 

 

Hयानंतर Hयांना मी अनके वेळा भेटलो. ]ोता, काय#कता#, त/ण सहकार> आnण पुढे =मh या सव# 

प<रि;थतींत काकांSयाबfल वाटणारे माझ ेआकष#ण कधीच कमी झाले नाह>, Hयाला कारणेह> 

आहेत. 

 

भारताSया राजक|य जीवनात जनआंदोलनांनी देशाला बरेच नवे नेते Vदले. १९३० Sया आंदोलनाने 

काकासाहेब गाडगीळ महारा�dाला =मळाले आnण HयानंतरSया पंधरा-वीस वषाtत महारा�dाच ेते 

कतB राजक|य नेते होते व अखेरपयtत एक वडीलधारे मा�यवर qहणून Hयांची बूज राVहल>. १९३० 

साल हे महारा�dातील काँlेसSया v�ट>ने फार महHHवाच ेयामुळे आहे, क| या आंदोलनाSया 



काळात महारा�d काँlेस ख-या अथा#ने lामीण जनतेपयtत पोहोचल>. काँlेसच ेनाव व 

गांधीजींबfलचा पू�यभाव lामीण जनतेपयtत यापूवjच पोचला होता. परंतु सg_य Hयागपूव#क 

भागीदार> कर[यासाठZ lामीण भागातील त/ण या वेळी �थम फार मो�या सं�येने पुढे आला व 

एका अथा#ने काँlेसचा कायापालट झाला. हा राजकारणात झालेला महHHवाचा बदल Hयांनी �थम 

हेरला, अशांपैक| काकासाहेब �मुख होते. जातीयवादाने पछाडले?या जु�या राजकारणाला नवीन 

आरो�यदायी वळण Vदले पाVहजे, असा 8वचार व �यHन कmन, जनमनापयtत पोहोचणा-या 

पVह?या पुढा-यांपैक| काकासाहेब एक आघाडीच ेपुढार> होते. नागर> 8वभागातह> महHHवाSया 

असले?या त/ण वगा#च ेमहHHव जाणून, Hयांना सघंVटत कर[याची दरूv�ट> Hयांना होती. १९३० 

नंतर lामीण शतेकर> व शहरातील त/ण या सवाtना हवेसे वाटणारे �यिcतमHHव काकासाहेबांSया 

mपाने साकार झाले, ह> महHHवाची घटना मानावी लागेल. यापूवjSया पाच-पंचवीस वषाtSया 

काळात �ा�मण-�ा�मणेतर चळवळीची पा:व#भूमी महारा�dाSया राजकारणाला होती. ती पुसट 

कmन, Hया जागी एक नवे समजुतीच ेव बंधभुावाच ेनवीन 1चh रेखाट[याच ेकाम करावयाच ेहोते 

आnण हे काम साकार कर[याच ेऐ�तहा=सक ]ेय ]ी. काकासाहेब गाडगीळ व केशवराव जेधे या 

महारा�dाSया नेतेRवयाला Rयावे लागेल. ]ी. काकासाहेब गाडगीळ व ताHयासाहेब जेधे यांची 

राजकारणात जोडी होती. या दोघांनी महारा�dाSया शहराशहरांतून व lामीण भागातून शकेडो सभा 

एकh के?या आnण रा�d>य 8वचारांSया न�या शcतीच ेपोषण होईल, असे वातावरण महारा�dात 

तयार केले. महारा�dाचा राजक|य व सामािजक इ�तहास पुढे मागे कोणी =लVहला, तर Hयांना 

ताHयासाहेब जेधे व काकासाहेब गाडगीळ या दोघांSया काया#ची दखल घेतच पुढे जावे लागेल, 

इतके हे महHHवाच ेकाय# आहे. 

;वत:Sया वाणीSया शcतीवर आHम8व:वास असलेला HयांSयासारखा राजक|य पुढार> cव1चतच 

पाह[यास =मळतो. याच ेउHकृ�ट उदाहरण qहणजे १९३४ साल> Hयांनी िजंकलेल> म)यवतj 

असेq}ल>ची महारा�dातील �नवडणूक. Hया वेळी असेq}ल>चा मतदारसंघ उHप�नाSया अ1धकाराने 

मया#Vदत केलेला होता. आजSया प<रभाषेत बोलायच ेqहटले, तर ]ीमंत शतेकर>, सरदार-महाराजे 

आnण सावकार-�यापार> यांचाच हा मतदारसंघ होता, असे qहटले, तर> चालेल. या मतदारसंघापुढे 

रा�d>य 8वचार मांड[याSया ;वत:Sया साम�या#वर 8व:वास ठेवून Hयांनी ह> �नवडणूक लढ8वल>. 

असं�य काय#कतB �चार कर>त होते. महारा�dातील मान=सक अव;था जातीयवादाला फारशी 

अनुकूल न�हती. या दोन जमेSया गो�ट> सोड?या, तर �नवडणूक लढ8वणे अवघड होते. 

�नवडणुक|ची साधने कमी होती. 8वरोधी शcती सुसंप�न व सुसंघVटत होHया. परंतु लोकमताला 

कौल लावून, आप?या अमोघ वcतHृवाSया साम�या#वर लोक=श*ण कर>त कर>त Hयांनी असे एक 

वातावरण �नमा#ण केले, क| Hयामुळे पा<रजातकाSया फुलांचा सडा पडावा, तसा मतांचा सडा पडला 

आnण Hयांनी जे भ8व�य वत#8वले होत,े ते खरे कmन दाख8वले. ;वातंbयपूव# काळातील ह> 

�नवडणूक qहणजे एक ऐ�तहा=सक लढाई होती, असे qहणावे लागेल. कुशल सेनानी लढाईची 



रणनीती जशी आखतो, तशी रणनीती आखनू �नवडणूक कशी लढावी व िजंकावी, याचा तो एक 

अ8व;मरणीय नमुना होता. 

 

या �नवडणुक|Sया काळात मी को?हापूरला कॉलेजात 8वRयाथj होतो; परंतु �चारासाठZ मी माUया 

िज?�यात काकासाहेबांबरोबर एक-दोन Vदवस gफरलो आहे. Hयांची भाषणे व चचा# मी ऐक?या 

होHया. हे अनुभव एका अथा#ने नेतHृवाच ेराजक|य =श*ण घे[यासारखे होते. या �नवडणुक|Sया 

वेळी काकासाहेबांनी, �नवडून गे?यावर, पाल#म�टची बैठक संप?यानंतर पु�हा हजर होईन, असे 

सां1गतले होते. Hया�माणे ते आमSया िज?�यात पु�हा आले होते. Hया वेळी मी HयांSयाबरोबर 

एक Vदवस व एक राh काढल>. Hया वेळी झाले?या ग�पा-गो�ट> मला अजूनह> ;मरतात. 

पाल#म�टSया कामाच ेHयांनी सां1गतलेले अनुभव व �तथ?या गुंतागुंतीSया �:नांची केलेल> सुलभ 

मांडणी आजह> आठवते. मी Hया वेळी काकासाहेबांना सुच8वले होते, क| Vद?ल>त चालले?या Hया 

संसद>य कामाची माVहती घे[याक<रता Hयांनी lामीण भागातील काह> मंडळींना �नवडून Vद?ल>त 

थो�या VदवसांसाठZ बोलवावे. काकांना ह> सूचना पसंत पडल> होती व Hयांनी Hयाच Vठकाणी 

Vद?ल>ला ये[याच ेमला �नमंhणह> Vदले होते, माh Hयांची एक अट होती. Vद?ल>ला तुqहाला 

तुमSया खचा#ने यावे लागेल. Vद?ल>ला आ?यावर तेथील �यव;था मी कर>न. मी Hयांच े�नमंhण 

;वीकारले होते; परंतु Vद?ल>ला जाणे माUया हातून घडले नाह>. Hया वेळी त ेसहा वषB क� 9>य 

8वधानसभेच ेकाँlेस प*ाच े1चटणीस होते. माझी जा[याची इSछा होती; परंतु जाऊ शकलो नाह>, 

ह> गो�ट खर> आहे. पुढे Hयांनी या सहा वषाtतील Vद?ल>तील संसद>य कामाSया संबंधाने =लVहलेले 

�नतांत वाचनीय पु;तक जे�हा मी वाचले, ते�हापासून तर, आपण जाऊ शकलो नाह>, याची खतं 

मनाला नेहमीच राVहल>. 

 

मी Hया वेळी जर> जाऊ शकलो नाह>, तर> तो श}द मी पुढे बारा वषाtनी पुरा केला आnण 

काकासाहेब म)यवतj मं�hमंडळाच ेसद;य असताना HयांSया घर> दोन Vदवस राहून आलो. 

Vद?ल>त Hया वेळी माUया�माणेच लहान-मोठे पाहुणे HयांSया घर> होत.े �तथे असले?या अनेक 

पाहुणे मंडळींत महषj अ[णासाहेब कवBह> होते. लोकसंlहाची भाषा VटळकांSया परंपरेतील माणसे 

बोलतात खपू, परंतु HयासाठZ काढा�या लागणा-या ख;ता काकासाहेब आnण HयांSया पHनी यांना 

�Hय* काढताना मी पाVह?या आहेत. काकांच ेघर ते�हाच े'महारा�d सदन' होत,े असे qहटले, तर> 

चालेल. काकासाहेबांना काय#कHयाtसंबंधी खराखरुा िज�हाळा होता, याचा मी अनुभव घेतला आहे. 

काकासाहेब गाडगीळ हे 8पडंाने मूलत: लोक=श*क होते. Hयांची वाणी आnण लेखणी या दो�ह> 

मा)यमांतून Hयांनी हे काय# पVह?यापासून अखेरपयtत अखडंपणे केले. काकासाहेबांची lंथसंपHती 

8वपुल आहे. काह> शा;hीय 8वषयांवर पVह?या �थम lंथलेखन कर[याच ेकाम काकांनी केले. 

�यानबाच ेअथ#शा;h, सभाशा;h वगैरे lंथ हे Hयाचाच पुरावा आहेत. वcतHृवाSया बाबतीतह> ह>च 



गो�ट होती. ;वातंbयाSया चळवळीत Hयांनी इंlजां8व/^ श;h qहणून वाणी वापरल>. परंतु ते 

कर>त असताना Hयांनी लोक=श*णह> केले आnण ह>च �था मं�hमंडळात असताना व नसतानाह> 

Hयांनी कायम ठेवल> होती. पंजाबच ेरा�यपाल qहणून काह> वषB काय# के?यानंतर परत ते जे�हा 

महारा�dात आले, ते�हा Hयांनी पु�हा महारा�dात गावोगाव जाऊन �नभjडपणे आपले 8वचार 

मांड[याची �था सुm केल>. या वेळपयtत मी Vद?ल>त पोचलो होतो आnण Hयांची व माझी एकदा 

Vद?ल>स भेट झाल>, ते�हा Hयांना मी Hयांच ेहे �चाराच ेकाय# कसे चालले आहे, असे सहज 

8वचारले. Hयांनी Hया वेळी वापरलेला एक श}द माUया कानांत अजूनह> घुमतो आहे, ते qहणाले, 

'आता �चारकाया#ची भू=मका राVहल> नाह>, तर आता माझी वाणी-याhा चालू आहे.' 

लोक=श*णावर ]^ा असणारा काकासाहेबांसारखा माणूसच अशी 'वाणी-याhा' कm शकतो. 

 

ते मं�hमंडळात असताना अनेक राजक|य घडामोडी होत होHया; आnण काकासाहेब Hयांतील आपला 

यो�य Vह;सा हुशार>ने पार पाडीत होत.े HयांSयाशी Hया काळात झाले?या संभाषणावmन Hया 

वेळSया प<रि;थतीत HयांSया मनाचा व वैयिcतक संबंधांचा झुकता कल सरदार पटेलांकड ेहोता. 

परंतु पं. जवाहरलाल नेहmंच ेव Hयांच ेसंबंध आपुलक|च ेहोते. संयुcत महारा�dाSया संदभा#त 

घडले?या रामायणात काकासाहेबांचा qहणून काह> एक अ)याय आहेच. Vद?ल>तील नेतHृवापासून 

मान=सक अतंर होते आnण संघटनाHमक v��या ते काह>से एकाक| होते. तर> Hयांनी आपले 

8वचार पाल#म�टम)ये व बाहेर अHयंत ;वSछपणे मांड[यात कुचराई केल> नाह>. १९६० सालSया 

संयुcत महारा�dाSया रचनेSया काळात काकासाहेबांशी झालेल> मसलत माUया उपयोगी पडल>, ह> 

गो�ट मी नमूद केल> पाVहजे. 

 

काकासाहेबांशी माझी शवेटची भेट अलाहाबादSया 8वमानतळावर झा?याच े;मरते. पाgक;तानशी 

१९६५ साल> झाले?या यु^ानंतरच ेVदवस होते. मी अलाहाबादला आलो होतो व काकासाहेब 

अलाहाबाद सोडत होते. मला पाहताच 8वमान सुट[याची घाई असतानाह> बाजूला जाऊन काह> 

=म�नटे उभे राVहले. Hया वेळी घडत असले?या घडामोडी काह>शा मी Hयांना सां1गत?या. 

काकासाहेब आनंदात होते. Vहदं;ुथानSया जवानांनी केले?या परा_माचा Hयांना अ=भमान वाटत 

होता. 

 

'असेच होईल, असे मला वाटत होते. पण झाले नसते, तर... ' HयांSया हातातील काठZ दाखवीत 

ते qहणाले, 'हे तुमSयासाठZ ठेवले होत.े' हे qहणताना Hयांच ेघारे डोळे हसत होते व खांRयाची 

एक वै=श��यपूण# हालचाल होत होती. 

 

मी मनापासून हसलो आnण qहटले, 



'काका, तुमचा तो अ1धकार आहे.' 

'अSछा, आशीवा#द. पु�हा भेटू.' असे qहणाले व घाईघाईने 8वमानाकड ेचालत गेले. मी Hयांची 

पाठमोर> पण वेगाने चालणार> आकृती पाहत gकं1चत काळ उभा राVहलो. Hया वेळी शंकाह> आल> 

नाह>, क| ह> Hयांची माझी शवेटचीच भेट आहे. 

 

काह> आठव�यांनंतर ता:कंदहून ;वगjय लालबहादरू शा;hीजींचा पा1थ#व देह घेऊन आqह> परत 

आलो. देशात द:ुखाची एकच लाट उसळल> होती. Hयाच Vदवसांत पु[याहून बातमी आल> : 

'काका आqहाला कायमचे सोडून गेले.' 

 

 

तHHव1चतंक रचनाकार 

कै. डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांSया जीवनाला कृताथ# जीवन qहणता येईल. एकोnणसा�या 

शतकात, आपले 8व=श�ट )येय �नवडून, Hयाला जीवन वाहून घेऊन �नlहाने सेवा करणा{या 

)येयवाद> पु/षांची जी परंपरा महारा�dात सुm झाल>, Hयाच परंपरेच ेडॉ. गाडगीळ हे �तीक होते. 

डॉ. गाडगीळांवर �या. रानड,े लो. Vटळक व गोपाळराव गोखले या �तघांच ेसं;कार झा?यामुळे 

Hयांना समl �यिcतHव �ा�त झाले होते. �या. रान�यांची शा;hीय v�ट>, गोख?यांची सखोल व 

चौफेर �यासंगी वHृती व Vटळकांची लोका=भमुखता, कठोर व �नlह> बाणा यांSया सं;कारांतून 

गाडगीळांच े�यिcतHव घड8वले गेले होते. Hयामुळे गाडगीळ, महारा�dात व भारतात राजक|य 

ि;थHयंतराबरोबर जी �ततक|च महHHवाची सामािजक व आ1थ#क _ांती होत होती, �तच े9�टे पु/ष 

ठरले. 

 

पण केवळ बौ8^क सखोलता gकंवा 9�टेपणा एवढेच गाडगीळांच ेवै=श��य न�हते. गाडगीळांनी 

केवळ तHHव1चgकHसा gकंवा बौ8^क का�याकूट केला नाह>. गाडगीळांची ��तभा व �Cा सज#नशील 

होती. एखाRया �:नाची मूलगामी 1चgकHसा ते कर>त आnण Hया �:नाची सोडवणूक कर[यासाठZ 

एखाद> योजना व आराखडा सुचवत, सै^ाि�तक आlह व Hयाला जोडून काय#_म, असे Hयांच े

�नयोजन असे. Hयातूनच Hयांची सामािजक समी*ा, �यवहार> v�ट> याचा �Hयय येत असे. या 

सव# 1चतंनाची मूळ �ेरणा समाजVहत ह> होती. द<रV9 बहुजन-समाजाSया VहतासाठZ, सुखासाठZ 

गाडगीळांनी काह> आlह धरले. एका अथा#ने गाडगीळ 'बहुजनVहताय बहुजनसुखाय' या थोर 

तHHवाच े�तीक होते. HयांSया उपाययोजनेशी मतभदे झाले, तर> Hयांची जी आधारभूत सामािजक 

v�ट> होती, �तSयाबfल कधीच कोणाला शंका वाटल> नाह>. हे अHयंत महHHवाच ेवै=श��य आहे. 



कारण, आ1थ#क व सामािजक v��या �या वगा#त आपण ज�मतो व वावरतो, HयाSया पल>कड े

जाऊन बहुजन समाजाSया सुखद:ुखांशी समरस होणे gकंबहुना HयाSयाच vि�टकोनातून सव# 

�:नांकड ेपाहणे, HयासाठZ काय#शील होणे ह> अHयंत अवघड गो�ट आहे. qहणूनच गाडगीळांनी 

महारा�dातील व भारतातील बु8^मंतांत ;वत:च ेअसे वेगळे ;थान �नमा#ण कmन ठेवले आहे. डॉ. 

गाडगीळांSया जीवनाची व �यिcतHवाची ह> जी बैठक होती, तीतूनच Hयांच ेजीवनकाय# साकार 

झाले. हे करत असताना गाडगीळांSया संघटनकौश?याची �चीती महारा�dाला आल>. 

गाडगीळांम)ये एक �कारची अ=ल�तता होती, पण Hया अ=ल�ततेत अलगपणाची भावना न�हती. 

qहणून �नर*र लोकांशी, अडाणी समज?या गेले?या शतेक-यांशी gकंवा सव#साधारण 

काय#कHयाtशीह> ते समरस होऊन वागत. Hयांनी सहकार> सं;था उभार?या, चाल8व?या व HयासाठZ 

लागणारे सुजाण नेतHृव ;वत:च �नमा#ण केले व आपले आ1थ#क 8वचार व =स^ा�त यांची एक 

�योगशाळा महारा�dात �नमा#ण केल>. qहणून गाडगीळ हे नुसते आ1थ#क त�C न�हत,े तर ते 

�नमा#ते होते. कोणतीह> �न=म#ती कर[यासाठZ लागणारे चातुय#, कौश?य, दरूv�ट> व संघटनकौश?य 

गाडगीळांनी दाख8वले. qहणून गाडगीळ आध�ुनक महारा�dाच े9�टे पु/ष, तHHव1चतंक व 

रचनाकार होते, हे �न:संशय आहे. 

 

गाडगीळांनी आयु�यभर अनेक स=मHयांवर काम केले. Hया सवाtच ेमू?यमापन त�C करतीलच. ते 

एक आदश# अ�यासक अस?याने कोणHयाह> स=मतीवर काम करताना हाती घेतले?या 8वषयाचा 

सखोल अ�यास कर>त. दोन-तीन उदाहरणे देता येतील. 

 

lामीण अथ#कारण हा HयांSया िज�हा�याचा 8वषय. Hयातील अनेक सम;यांचा 8वचार व Hयांवर 

उपाययोजना Hयांनी वेळोवेळी केल>. lामीण पतपुरवठा, लहान उRयोगधदें, सहकार> अथ#�यव;था, 

पाटबंधा-यांच े�:न या सव# 8वषयांवर Hयांनी केले?या सूचना वेळोवेळी सरकार> धोरणात समा8व�ट 

झा?या. lामदानाSया क?पनेतह> Hयांनी असाच सखोल अथ# पाVहला आnण Hयाचा पुर;कार केला. 

लहान शतेक-यांच े�:न, भूह>न मजुरांची सम;या यांसंबंधीह> Hयांची भू=मका अ�तशय 

िज�हा�याची व सहानुभूतीची होती.  

 

गाडगीळांSया अथ#कारणाचा संक=लत व समl 8वचार कोणHयाह> सरकारला अप<रहाय# ठरेल. 

गाडगीळांची �नयोजना8वषयीची मते १९५० पासून Hयांनी सातHयान,े कठोरपणे व �नभjडपणे 

मांडल>. Hयामागेह> Hयांची भारताSया lामीण अथ#कारणासंबंधीची भू=मका ह>च �भावी होती. 

gकंबहुना गाडगीळांनी िज?हा हा घटक मानून �नयोजन केले पाVहजे, हा 8वचार अHयंत �भावीपणे 

Vद?ल>ला आ?यावरह> मांडला व Hयाची अमंलबजावणी कर[याचा �यHन केला. वधा# िज?हा 

योजना हे HयांSया िज?हा �नयोजनाSया क?पनेच ेमूत# mप होते. अnखल भारतीय आ1थ#क 



सम;यांची उकलह> केवळ सै^ाि�तक नसे. �Hय* �यवहाराSया मया#दा, आपल> सामािजक, 

राजक|य ि;थती यांचा समl 8वचार कmन, �नयोजन मंडळाच ेमाग#दश#न Hयांनी केले. Hयामुळे 

अHयंत कठZण काळात भारतीय �नयोजनाला Hयांची मदत झाल>. 

 

हे सव# आक�यांच ेअथ#कारण कर>त असताना डॉ. गाडगीळांना बदलHया सामािजक व राजक|य 

�वाहांच ेभान असे. Hयांच े सामािजक �g_येकडे, दैनंVदन जीवनात घडणा{या _ांतीकड ेल* असे. 

Hयामुळे गाडगीळ हे कधीह> ि;थ�तशील झाले नाह>त. लोकशाह>वर ठाम �न�ठा, ग<रबांSया 

�:नांची कणव आnण लोकVहताची सा*ेपी जपणूक कर[याच ेHयांच ेधोरण या गाडगीळांSया 

जीवनकाया#Sया मूलभूत �न�ठा मानता येतील. 

या सव# �न�ठांमुळेच गाडगीळांच ेजीवन kत;थ झाले, Hयामुळे कडक आचरण व ;व�नयमन आले. 

qहणूनच लौgकक अथा#ने �=स^ीSया �काशात न वावरता गोखले अथ#संशोधन सं;थेच ेकाम सतत 

छHतीस वषB Hयांनी एकाlतेने केले. 

 

सहकार> चळवळी�माणेच गाडगीळांच ेशै*nणक काय# व Hयांच ेसंयुcत महारा�dाSया वेळी झालेले 

अमोल साहा�य महHHवाचे आहे. कम#वीर भाऊराव पाटलांSया रयत =श*ण सं;थेच ेगाडगीळ 

काया#)य* झाले आnण आप?या नेहमीSया �न�ठेने, =श;तीने व प^तशीरपणे Hयांनी ते काम 

केले. =श*ण-�साराSया *ेhात गाडगीळांची ह> काम1गर> मोलाची आहे. 

 

संयुcत महारा�dाSया आदंोलनाला जी तािHHवक व शा;hशु^ बैठक गाडगीळांनी Vदल>, ती फार 

मोलाची qहणावी लागेल. �या वेळी भा8षक �:नात ल* घाल[यास उSच कोट>च े8वRवान तयार 

न�हत,े Hया वेळी गाडगीळांनी अHयंत ;प�ट श}दांत आपले 8वचार मांडले. gकंबहुना गाडगीळांची 

भारतीय संघरा�या8वषयीची संक?पना ;प�ट अस?याने Hयांनी संयुcत महारा�dाला पाVठंबा Vदला. 

डॉ. गाडगीळ यांच ेमहारा�dाSया व भारताSया रा�d>य जीवनातील ;थान ;वयं�न=म#त होते. Hयांच े

काय# अनेक 8वचारवंतांना व काय#कHयाtना ;फूतj देत राह>ल, यात शंका नाह>. 

 

 

मराठZच ेसव#संlाहक ;वmप 

साVहHय संमेलनात, कोणHयाह> मराठZ भाषक माणसाला भाग घे[याची संधी =मळणे ह> खरोखरच 

अ=भमानाची गो�ट आहे. मराठZ साVहHयाची मी काह> महHHवाची सेवा केल> आहे आnण qहणून 

माझी या वेळी आठवण कर[यात आल> आहे, अस?या कोणHयाह> �मात मी नाह>. मी केवळ 



एवढेच qहणू शकतो, क| माUयाबfल आपणास वाटणारा िज�हाळा आnण मराठZ भाषा तसेच 

मराठZ भाषकांबfल माUया मनात असलेल> �नतांत ]^ा यांमुळेच आजSया �या �संगी मला 

आमं�hत कर[यात आले आहे; आnण केवळ या एकाच भावनेने मी आप?या आमंhणाचा ;वीकार 

केला आहे.  

 

साVहHय संमेलन भरवून, आपण एक �कारे 8व;मतृ इ�तहासाला उजाळाच Vदला आहे.  

व-हाड-मराठवा�याची ह> भूमी मराठZ भाषेची जननी आहे, हे आपणा सवाtना माह>तच आहे. शकेडो 

वषB येथील जनजीवनात घडले?या घटनांचा व संघषा#चा प<रणाम qहणून, मराठZ भाषेला येथेच 

अकुंर फुटले, या भूमीतच �तच ेपालनपोषण झाले आnण एक ;वतंh भाषा qहणून मराठZ भाषेने 

नेhद>पक 8वकास केला, याच ेकारणह> ;प�ट आहे. महारा�dाSया भूमीवर इ�तहासाची जा;त 

कडक नजर राVहल> आहे. आय# आnण अनेक आयBतर जातींची पद1च�हे आजह> येथील भूमीवर 

पडलेल> आढळतात. नग, अभीर, सातवाहन, यादव, मुसलमान, मराठे या सवाtSया राजवट>त 

जेवढ> प<रवत#ने झाल>, Hया सवाtचा प<रणाम येथील बोल-भाषांवर झाला. मराठZ भाषेSया 

;वmपासंबंधी 8वचार के?यास असे qहणता येईल, क| गे?या दोन हजार वषाtतील सव# घटनांचा 

प<रणाम या भाषेSया 8वकासावर झाला आnण Hयातूनच मराठZच ेआध�ुनक mप साकार झाले. 

ते�हा या �देशात राहणा-या लोकांSया ;वभावातील सव# गुण8वशषे मराठZत Vदसले, तर Hयाबfल 

आ:चय# वाट[याच ेकाह>च कारण नाह>. साVहHयात �ादे=शकता काह> अशंी असते, असे वाटते. 

ज=मनीचा कस वेगळा असला, क| 8पकाच े�माण व �कार बदलतात, तसे काह> अशंी 

साVहHय�न=म#तीच ेअसते. qहणून 8वदभा#Sया साVहHयात येथील मू?यांचा, येथील परंपरेSया 

सं;कारांचा अशं असणे अप<रहाय# आहे. साVहHयाची समृ̂ ी यामुळेच वाढते. महारा�d या v�ट>ने 

भा�यशाल> आहे. Hयातील 8व8वध 8वभागांSया वै=श��यपूण# साVहHयामुळे Hयाची भाषा संप�न 

झाल> आहे. 8वदभ# साVहHय संमेलनाकड ेमी याच v�ट>ने आक8ष#त झालो. तेथील साVहHयाच ेनवे 

उ�मेष समजावेत, ह> माझी इSछा आहे. 

 

महारा�dाSया भोवताल> अनेक भाषांच ेवतु#ळ आहे आnण या भाषांशी नेहमीच संबंध येत 

राVह?याने Hयाचा मराठZवर प<रणाम होणे साहिजकच आहे. इ. स. पूव#काळात आयाtचा द�*णापथ 

�देशाबरोबर संबंध होता. Hयाचा असा प<रणाम झाला, क| मुसलमानांच ेआ_मण हो[यापूवj, 

महारा�dातील जनतेचा सं;कृत, �ाकृत आnण अप�ंश �या आय# भाषांशी संबंध आला व Hयाचा 

HयांSयावर �भाव पडून Hयांना या भाषांचा प<रचय झाला. 

 

मराठZ भाषेला इ�तहासान ेव;h Vदले, तर भूगोलान ेते =शवून मराठZ भाषेSया अगंावर घातले व 

�तSया mपात भर टाकल>, असे qहणावे लागेल. �ाचीन काळापासून या �देशाची अशी भौगो=लक 



ि;थती होती, क| उHतर भारत आnण द�*ण भारत या दोघांम)ये एका सेतूची भू=मका या �देशाने 

पार पाडल>. उHतरापथमधील रVहवासी �या �देशाला द�*णापथ qहणत असत, तर द�*णेकडील 

लोक या �देशाला उHतरेकडील अ�ंतम ठाणे समजून �या �देशाकड ेएक जवळचा शजेार> या 

नाHयाने पाहत असत. अशा प<रि;थतीत, उHतर आnण द�*णेकडील 8वचार�वाह, तसेच बोलभाषा 

�यांचा संगम �या �देशात होणे ;वाभा8वकच होते. जवळजवळ एक हजार वषB असाच _म व 

उप_म चालू राVह?यानंतर मुसलमानांच ेपाय या भूमीला लागले. जु�या 8वचार�वाहात एक �तसरा 

�वाह येऊन =मळाला. महारा�dाSया पि:चम gकना-यावर>ल सागर-वाहतुक|Sया वद#ळीनेह> 8व8वध 

सं;कारांची भर या भाषेSया 8वकासाम)ये पडत आल> आहे. येथील गहृ;था]मी लोकांनी आप?या 

दैनंVदन जीवनात, श}दांचा िजतका उपयोग केला नाह>, Hयापे*ा gकती तर> पट कोलाहल येथील 

मैदानात आnण पव#त]ेणीत भटकणा-या आnण संघष# करणा-या सेनांनी केला. महारा�dाSया 

8व=श�ट भौगो=लक प<रि;थतीची ह> देन आहे. 

 

या सव# कारणांमुळे मराठZ भाषेवर आnण कालांतराने मराठZ साVहHयावर असाधारण सवाtगीणतेची 

तसेच सव#संlाहकतेची छाप पडल>. �याचा प<रणाम असा झाला, क| आय# कुटंुबात �नमा#ण 

झाले?या �या भाषेत काह> 98वड भाषेतील 8वशषे गुणांनी तसेच श}दांनी �वेश केला. सं;कृत, 

तसेच =भ�न =भ�न �ाकृत आnण अप�ंश भाषां=शवाय अरबी आnण फारसी भाषांना मराठZत 

;थान =मळाले. �या �g_येची कारणमीमांसा आnण Hयाचा प<रणाम यावर 8वशषे �काश टाकणे हे 

भाषाशा;hCांच ेकाम आहे. मी एवढेच qहणेन, क| मराठZSया या सव#संlाहक ;वmपाचा मला 

खरोखर अ=भमान आहे आnण मराठZ भाषेSया �या 8वशषे गुणांमुळेच �या भाषेबfलची माझी ]^ा 

वाढते आहे. 

 

भाषेSया �या ;वmपाचा �भाव मराठZSया साVहHयावर पडणे ;वाभा8वकच होते. गे?या सात-आठश े

वषाtपासून, �या 8वचारमंथनातून मराठZ साVहHयाने माग# काढला आहे, Hयाची पा:व#भूमी मराठZ 

भाषेSया इ�तहासात सापडते. एक|कड ेह> मराठZ भाषा साधसुंत आnण धम#�चारकांSया उपदेशाच े

मा)यम बनल> आहे; तर दसुर>कड ेह>च भाषा यु^*ेhात, शhलूा ललकाmन रणभेद>चा �ननाद 

करताना आढळते. क?पनातीत कोमलता, Hयाच�माणे व®ाची कठोरता हे दो�ह> भाव मराठZत 

सहजपणे सापडतात. जसजसा मराठZ साVहHयाचा 8वकास होत गेला, �या साVहHयावर काळ, 

प<रि;थती आnण लोकजीवन �यांचा प<रणाम होत गेला व Hयामुळेच, Hया Hया काळातील सव#च 

8वचार�वाह, आकां*ा आnण सामा�य जनतेSया आव:यकतांच े��त�बबं �या भाषेतील तHकाल>न 

साVहHयात आढळते. यादवकाळ आnण मराठा युग �या वेळी आमSया क8वतेने पोवा�याच ेmप 

घेतले आnण वीररस�धान साVहHय �नमा#ण झाले, तर पेशवाईत आnण नतंरSया काळात, लावणीने 



ज�म घेतला आnण मराठZ क8वतेत माधयुा#ने �वेश केला. लावणीने मराठZ भाषेला लाव[यमयी 

बन8वले व ह> लावणी ;वत: लाव[य श}दाची �तीक बनल>. 

 

आध�ुनक काळात, साVहHय हे मया#Vदत ;वmपात न राहता आता साVहHयाने सारे लोकजीवन 

�यापले आहे. महारा�dाSया इ�तहासात जसजसे फेरबदल झाले, Hया अनुरोधाने मराठZ 

साVहHयातील 8वचार�वाह पण बदलत राVहले. 

देश आnण समाजातील प<रि;थतीचा साVहHयावर �भाव पडणे ;वाभा8वकच असते. 

महारा�dातील संतांची वाणी आnण Hयांच ेजीवन, तसेच =शवाजीSया काळातील मराठा वीरांची 

देशभcती आnण शौया#ची कामे �यांचा तHकाल>न साVहHयावर काय प<रणाम झाला, हे सवाtना 

माह>तच आहे.  

 

आता आमचा देश राजक|य बंधनातून मुcत झाला असून, Hयाने ;वतंh �जासHताकाच ेmप धारण 

केले आहे. राजक|य उ�नतीबरोबरच आ1थ#क उ�नतीसाठZ अनेक योजना आमSयासमोर आहेत. 

आता वैCा�नक, औRयो1गक आnण तां�hक 8वषयांवर>ल lंथरचना यांना आमSया =श*णात आnण 

साVहHयात एक उपयोगी अगं qहणून 8वशषे महHHव �ा�त झाले आहे. असे जर> असले, तर> 

�याला आqह> अ*र-वा�मय qहणतो, Hयाची �त, �या सवाtपे*ा =भ�न असते. असे साVहHय 

मानवाSया मूलभूत स�ावनांना आवाहन करते आnण मानवाला जीवनसंघषा#साठZ समथ# बन8वते. 

अशा साVहHयामुळे समाज �नHय �गतीला अ=भमुख राहतो. 

 

जनतेSया ;वातंbयासाठZ, रा�dाSया उHथानासाठZ आnण भारतीय जनतेSया महान महHHवाकां*ा 

साकार कर[यासाठZ संतांची वाणी, =शवाजीची ललकार, तसेच आगरकर, 1चपळूणकर आnण 

Vटळक अशा 8वचारवंत देशभcतांच े8वचार मराठZ भाषेला न =मळते, तर आज मराठZ साVहHय 

इतcया उ�नत ि;थतीत आढळले असते का? आपण �̈ च भाषेचेच उदाहरण घेऊया. �̈ च भाषा 

पूवjपासूनच उHकृ�ट होती, हे एक सHय आहे. अस ेअसले, तर> जर ¨ा�सम)ये रा�य_ांती झाल> 

नसती, तर �̈ च भाषेत ला=लHय आले नसते आnण तेथील साVहHयाचा, आज Vदसतो, तसा 

8वकास झाला नसता. 

 

बु^ आnण महावीर �यांSया वाणीने एक �कारे लोकभाषांना पंखच Vदले, असे qहणावयास हरकत 

नाह>. सं;कृत भाषेचा 8वशाल तट ओलांडून �ाकृत आnण पाल> �या भाषा जैन आnण बौ^ 

=भ*ूंSया मदतीने सव# देशभर पसर?या. Hयाच�माणे महारा�dातील संतांSया वाणीचा �वाह केवळ 

महारा�dाSया सीमेतच मया#Vदत राVहला नाह>, याचा पुरावा पण आपणांस आढळतो. =शखांSया गुm 



lंथसाहेबात नामदेवाच ेपास�ट अभंग आढळतात. अशाच �कारे नवे 8वचार�वाह भाषेSया मदतीने 

देश, काळ आnण नैस1ग#क सीमेची बंधने पार करत असतात. 

 

कोणHयाह> भाषेSया मा)यमाने जे 8वचार �गट होत असतात, Hया 8वचार�वाहावरच �तची �गती 

अवलंबून असते, कशीह> प<रि;थती असो, जर Hया 8वचार�वाहात �ाण असेल आnण गती असेल, 

तर असले 8वचार�वाह जनतेपयtत पोहोच?या=शवाय राहत नाह>त. qहणून लोकजीवनातून साVहHय 

�नमा#ण होते, असे मान[यात येत.े लोकजीवनाच े��त�बबं �Hय* वा अ�Hय*पणे साVहHयावर 

पडत असते व Hयावर पु�हा साVहHयाचा लोकजीवनावर प<रणाम होतो. आवाजाSया 

��त)वनी�माणे ह> g_या चालत असते. लोकजीवनाचा ;वर साVहHयात उमटतो आnण साVहHयात 

Hया ;वराचा असा ��त)वनी �नमा#ण होतो, क| जो पु�हा लोकजीवनात जाऊन =मसळतो. Cानदेव, 

नामदेव, एकनाथ, तुकाराम वगैरे संतांSया जीवनाचा व साVहHयाचा ��त)वनी आजह> आमSया 

लोकजीवनात उमटलेला आढळतो. �या संतांनी =लVहलेल> गीते, अभंग आnण भजने यांत 

लोकजीवनाच े��त�बबं आढळते आnण �या साVहHयाSया योगे सव#सामा�य लोकांना मन:शांती 

=मळते. मानवी जीवन वैयिcतक असो वा सामािजक असो; HयाSया कोणHयाह> पैलूची, भाषेSया 

मदतीने केलेल> अ=भ�यcती साVहHयाच े;वmप घेते. खरे qहणजे, अस?या साVहHयात मानव 

आnण मानवोपयोगी �वHृती �यांची अ=भ�यcती झाल> पाVहजे. �या साVहHयामुळे अमंगलाचा नाश 

होतो आnण मंगलाची ;थापना होत,े असे साVहHय उदाHत गुणांची �ेरणा देऊ शकते, अशा �कारे 

साVहHय जनतेSया उदाHत भावांना �ेरणा देऊन �गतीSया Vदशने ेसमाजाला ग�तमान करते. 

 

साVहHयाचा समाज-जीवनासाठZ आरशासारखा उपयोग होतो, कारण या साVहHयात सव#साधारण 

लोकांSया सां;कृ�तक, आ1थ#क आnण सामािजक �वHृतीच े��त�बबं सापडते. यातच साVहHयाSया 

उHपHतीच ेव जनतेSया अ=भ�यcतीच ेरह;य दडलेले आहे. हे असे सHय आहे, क| �याला सम;त 

मानवी इ�तहासाचा पुरावा देता येईल. 

 

भारतीय सं;कार आnण भाव यांचा अफाट सागर भारतीय जनजीवनात साVहHयाSया mपाने 

उसळत आहे. मराठZ साVहHय या 8वशाल सागराचा एक महHHवपूण# अशं आहे, हे आqह> 8वसरता 

कामा नये. �या सागरातील लाटा �नरा�या तटांवर आदळून एका तटाचा 8वशषे संदेश दसु-या 

तटाला नेऊन पोहोच8वतात. �या लाटांचा उठणारा )वनी केवळ एका �देशापुरता मया#Vदत राहत 

नाह>, तर Hयाचा ��त)वनी सा-या देशात उठतो आnण हा ��त)वनी भारतीय साVहHयसागरातह> 

उठलेला आढळतो. आजSया ;वतंh भारतात, भारतीय भाषा Hया लाटां�माणे आहेत, �या 

भारताSया एकmपी 8वशाल सागरात नेहमीच उठत असतात, �Hयेक लाटेच ेस�दय# आगळेच आहे 

आnण �तला ;वतंh अि;तHव आहे; पण या सव# लाटांचा समावेश शवेट> Hया महासागरातच आहे. 



�या लाटा ;वैर संचार कर>त साVहHयाला नवीन ;वर देत असतात व Hयातनूच भारतीय 

साVहHयाच ेमधरु संगीत �नमा#ण होते. 

 

आजSया युगात, आqहाला अशा संगीताची आव:यकता आहे, जे एकतेSया तालावर आqहाला 

�नर�नरा�या ;वरांत गाता येईल. भाषांSया �या ;वरांत एक नवे चतै�य असेल, एक नवे आवाहन 

असेल आnण एक नवा संदेश असेल. Hयातून आqहाला नवी शcती, नवी �ेरणा आnण नवी ;फूतj 

=मळेल. असे झा?यास जीवनात नवे चतै�य �नमा#ण होईल आnण भारतातील �Hयेक भाषा सजीव 

राह>ल. 

8वदभ# साVहHय संमेलन, १९६४ 

उRघाटन भाषण. 

 

 

 

साVहHय आnण �बोधन 

मराठZ साVहHय संमेलनाचा हा सोहळा साVहिHयक व साVहHय�ेमी यांनी =मळून करावयाचा असतो. 

Hयामागे साVहHय8वचार असतो व Hयाचबरोबर उHसव8�यताह> असत,े हे मा�य केले पाVहजे. हा 

सोहळा लोक8�य होत आहे, हे गे?या काह> वषाtSया अहवालांवmन Vदसून येते. या सोह�याच े

यजमानपण मराठZ महामंडळाSया वतीने यंदा कराडकरांनी केले आहे. ते�हा Hयांचा ��त�नधी 

qहणून सव# मराठZ साVहिHयक व साVहHयर=सकांच ेमी मन:पूव#क ;वागत करतो. कृ�णा-कोयनेSया 

या �ी�तसंगमावर तुqहा सवाtच ेहाVद#क ;वागत करताना मला मनापासून आनंद वाटत आहे. 

 

वाई, कराड, सांगल> या कृ�णेSया प<रसरातील माती सुवण#मय आहे. करहाटक qहणजे सोने 

यापासून हे lामनाम पडले, qहणून न�हे; तर या प<रसरात जे 8पकते, ते सुवण#मय, qहणून या 

मातीला मी सो�याची माती qहणतो. या भूमीची परंपरा तशी मोठZ आहे. महारा�dाSया सां;कृ�तक 

परंपरेच ेसं;थापक संत=शरोमणी Cाने:वर हे �या नाथपंथाच ेहोते, Hया पंथाची मुळे इकड ेखोल 

गेल> होती. मिSछं9गड काय gकंवा गोरख1चचं काय, Hयाचीच �तीके qहणावी लागतील. रेवण=स^ 

सां�दाय याच बाजूला उHकष# पावला आnण रामदासी बाणा या �देशावर अRया8पह> �भाव पाडीत 

आहे. राजकारण आnण समाजकारण या 8वचारधारांचा �ी�तसंगम �यांSया जीवनात झाला, Hया 

आगरकरांची ज�मभूमी ट�भू येथनू द>डदोन कोसांवर आहे. येथे महारा�dाSया ��यात ऐ�तहा=सक 



राजकुळांचा पायरव होता. 'नक�या रावळा'ची 8वह>र या ;थळाला ऐ�तहा=सक डूब देऊन गूढता 

आणत,े तर येथील मनोरे आमSया देशात येऊन ;था�यक झाले?या इ;लामी सं;कृतीची सा* 

देतात. इ�तहास-पुराणाSया धcुयाने आnण कृ�णा कोयनेSया �वाहांनी या ;थानाला एक �कारची 

गूढता व रqयता आल> आहे. 

 

कृ�णेचा हा सव# प<रसर मराठZ साVहHयाने गजबजलेला संुदर मळा आहे. या िज?�याने समथ# 

रामदास आnण Hयांच ेपंचायतन यांच े�ासाVदक वा�मय �नमा#ण केले. कै. केवलानंद सर;वती व 

तक# तीथ# लAमणशा;hी जोशी यांSया वा;त�याने व कतृ#Hवाने 8वRवHतेची परंपरा इथे चालू राVहल>. 

1गर>श-यशवंताद> र8वgकरणांची �भा येथनूच पसरल>. साधदूासांसारखे खडं-कवी, का�य8वहार>ंसारखे 

भावकवी आnण सुधांशुंसारखे भिcतकवी याच प<रसरातील.  

 

]ी. पु. पां. गोखले, आळतेकर, इHयाद> 8वRवानांनी जीवन;पशj समी*ा =लहून येथनूच मराठZची 

सेवा केल> आहे. कै. कृ. भा. बाबर, डॉ. सरोिजनी बाबर यांSया वा�मयाने या मातीचा सुगंध 

दरवळतो. मराठZ साVहHयाला कसदार lामीण जीवनाची ओळख कmन देणारे ��तभाशाल> 

माडगूळकर बंध ूआमSया माणदेशाने मराठZ साVहHयाला Vदलेल> देन आहे. 'gकल¡;कर' व ';hी' या 

कृ�णेSया प<रसरात ज�म पावले?या मा=सकांनी आध�ुनक महारा�dाला साVहHय व सं;कृतीSया 

*ेhात पुरोगामी v�ट> Vदल> आहे, या साVहHय समंेलनाSया या नगराला �यांSया नावाने सुशो=भत 

केले आहे, ते बाळासाहेब पंत��त�नधी व तक# तीथ# लAमणशा;hी जोशी हे साVहHय संमेलनाच ेदोन 

माजी अ)य*, ह> साVहHय-*ेhातील आमची अ=भमानाची ;थाने आहेत. 

 

साVहHया�माणेच इतर *ेhांतील या िज?�याची परंपरा थोर आहे. आगरकरांSया सामािजक 

सुधारणा वादापासून ते कम#वीर भाऊराव पाटलांSया बहुजन समाजाSया =श*णासाठZ सुm केले?या 

तप:चयBपयtत या सव# परंपरेम)ये सामािजकतेचा एक अखडं �वाह आहे. रा�d>य चळवळीत तर या 

िज?�याच ेसारे जीवनच ;वातंbयाSया भावनेने मतंरलेले होत.े संशोधन व अ)याHम या *ेhांत 

��म�9;वामी, ग�दवलेकर महाराज, ;वामी केवलानंद सर;वती यांनी आपला अ1धकार �;था8पत 

केला आहे. या िज?�यात व सव# प<रसरात औRयो1गक, सामािजक, राजक|य व सां;कृ�तक *ेhांत 

�यांनी महHHवाची काम1गर> बजावल>, Hया सवाtचा नाम�नदBश मी केलेला नाह>, याची मला 

जाणीव आहे. पण Hयामुळे HयांSया काया#च ेमहHHव कमी आहे, असे नाह>.  

 

मी साVहHयसमी*क नाह>. एक र=सक मराठZ भाषक साVहHय�ेमी आहे. आजSया 8वRवान 

अ)य*ा ल=लत व समी*ाHमक साVहHयाSया ]े�ठ अ1धकार> आहेत. ते�हा साVहHय8वषयक 

�:नांचा ऊहापोह Hया करतीलच. पण साVहHय�ेमी हाह> आजSया लोकशाह> युगात एक न� 



समी*क असतोच; आnण Hया v�ट>ने काह> 8वषयांना मी ;पश# करणार आहे. �थमत: एक 

समी*ा कर[यासारखी आहे, ती qहणजे वैचा<रक �वत#न व �बोधनाSया v�ट>ने मराठZ साVहHयात 

काय झाले. 

 

एका अथा#ने भारतीय �बोधनाची सु/वात बंगालबरोबर महारा�dात झाल>. काय घडले व काय 

घडावयास हव,े हेह> पाहणे सयुिcतक ठरेल. �या. रानड ेयांनी मराठZ lंथकारांच ेपVहले संमेलन 

१८७८ म)ये पु[यास भर8वले. ;वातंbयपूव# काळात भारतीय �बोधनास मराठZ साVहिHयकांनी व 

पhकारांनी हातभार लावला. १९४७ म)ये भारतीय समाजाच े;वातंbयपव# सुm झाले. आता रचनापव# 

सुm झाले आहे. भारतीय समाजाSया जागतृीचा नवा काळ आला आहे. जे हcक रा�यघटनेने 

आप?या समाजातील उपे�*तांना Vदले आहेत, Hयांची जाण न�या 8पढ>त आल> आहे. ते�हा ह> 

;वातंbयजात नवी 8पढ> आता जु�या समाज-रचने8व/^ बंड कmन उठते आहे. एके काळSया 

उपे�*तांSया अतंरंगात असलेले भावनांच ेकढ साVहHयात Vदसू लागले आहेत.  

 

साVहHय हे थमा#मीटरमधील पा-यासारखे संवेदनशील असते. �नदान असावे. समाजाSया 

मानसाम)ये जे असते, तेच साVहHयात अवतरते. मराठZ साVहHयाचा इ�तहास हेच सांगतो. 

आध�ुनक काळात जो रा�dवाद आला, जी रा�d>य अि;मता जागतृ झाल>, जे ;वातंbयाच ेनवे 

8वचार आले, Hयांच ेप<रणाम साVहHयावर झाले. भारतीय समाजाSया या रचनापवा#त न�या 

8वचारांची व सवाtगीण Cानाची बीजे टाकत राहणे हेह> साVहिHयकाच ेमहHHवाच ेकाय# आहे. कारण 

Hया 8वचारांनी �े<रत झालेले व भारलेले राजक|य काय#कतB समाजाला पुढे नेत असतात. यासाठZ 

वैचा<रक व 1चतंनशील वा�मयाची महती नजरेआड कर[यासारखी नाह>. मला वाटते, ह> 

सामािजकता, ह> सामािजक जाणीव आप?या सामािजक प<रवत#नाची �ेरणा असते. qहणून आता 

न�या सामािजक �बोधनाच े1चतंन करणारे साVहHय हेच उRयाSया मराठZ साVहHयाच े;वmप 

असणार, अशी माझी धारणा आहे.  

 

गे?या काह> दशकांत भारतात जे �यिcत;वातbंयवाद>, माcस#वाद> व गांधीवाद> 8वचार आले, Hया 

सवाtनी आपले �यिcतमHHव घड8वले आहे, हे नाकार[यात अथ# नाह>. �नदान माUया 8पढ>पुरते मी 

हे �नि:चत qहणतो. 

 

साVहHय कोणHयाह> रंगाच ेअसले तर> चालेल, पण आजूबाजूSया प<रि;थतीचा डोळसपणे अ�यास 

कmन समाजात सव# थरांत �नमा#ण झाले?या अ;व;थतेची जाणीव असणारे समाज1चतंन Hयात 

असले पाVहजे. आचाय# 8वनोबा भावे यांनी एकदा qहटले होत,े क| लोकशाह> हे �Cेच ेरा�य 

असते. ह> �Cा समाजा=भमुख असल> पाVहजे. तरच ती समाजाच ेप<रवत#न घडवून आणील, 



Hयाला माग#दश#न कर>त राह>ल. बु^ीची कुवत वाढ8वणे, मने �यापक करणे, जगातील न�या 

�वाहांची समी*ा करणे, ;वत:Sया सं;कृतीचा व परंपरेचा बु8^�न�ठ अ�यास कmन न�या 

प<रि;थतीला सुसंगत अशा मूलभूत प<रवत#नासाठZ जनमानसाला तयार करणे ह> पुढSया 8पढ>तील 

1चतंनशील साVहHयाची उVf�टे असू शकतात. गे?या शतकात माcस#ने इ�तहासाकड ेपाह[याची 

नवी v�ट> सांगून एक �चडं 8वचार�वाह सुm केला. या शतकातील टॉयनबीसार�या 

इ�तहासपंoडताने मानवी सं;कृतीचा अ�यास कmन सज#नशील 1चतंनाचा आणखी एक नमुना 

आप?यापुढे ठेवला. आज समाजशा;h, अथ#शा;h, मानववंशशा;h अशा अनेक8वध Cानशाखांचा 

उपयोग कmन आप?या इ�तहासाच,े आप?या समाजाच ेपुनर)ययन करणे शcय आहे. मराठZम)ये 

अशा अ�यासाची गरज आहे. 

 

सामािजक �बोधनाSया v�ट>ने ल=लत साVहHयाची सामािजकताह> अHयंत महHHवाची आहे. 

कलाबा�य �नकष लावून हेतुवाद> साVहHय ]े�ठ ठरवावे, अशा मताचा मी नाह>. पण समाजाSया 

�बोधनासाठZ, Hयाचा भाव8पडं घड8व[यासाठZ ल=लत साVहHयाचा �नि:चत उपयोग होतो. 

समाज_ांती8वषयी अनुकूल मनोभूमी तयार करावयाची असेल, तर �;था8पत समाजातील 

8वसंगती, अतं8व#रोध आnण Hयांमुळे �नमा#ण होणार> क�डी यांSया कलाHमक आ8व�कारातून 

समाजावर सं;कार करता येतात. उपहास gकंवा 8वनोद ह> श;h ेसाVहिHयक श;hg_येत 

समाजप<रवत#नासाठZ वापरल> गेल> आहेत; हे जगातील सव# साVहHयांSया इ�तहासाने =स^ केले 

आहे. मला वाटते, आता जे आपले सामािजक �:न आहेत, ते सव# पुनर#चनेच े�:न आहेत, Hयाच े

संशोधन कmन �कट चचा# व 1चतंन करणारे समाज1चतंक आnण Hयातील तHHवांचा व 

समाज_ांतीचा )यास घेतलेले समथ# ल=लत लेखक या दोघांचहे> काय# एकमेकांस पूरक आहे. या 

�यHनांची गरज आहे. मला वाटते, ह> अपे*ा मराठZ साVहिHयकांकडून करणे गैर होणार नाह>.  

 

या वैचा<रक �बोधनाच े;वmप काय असावे, हा �:न ;वाभा8वकत: उपि;थत होतो. याबाबत 

मतैcय अशcय आहे. पण �कट 1चतंन करणे शcय आहे; न�हे, आव:यक आहे. एकोnणसा�या व 

8वसा�या शतकांतील वैचा<रक जागतृीच े]ेय, बरेचसे पा:चाHHय 8वचारांना आहे. इंlजी हा Hयाचा 

आधार होता. यापुढे �ादे=शक लोकभाषा याच Cानभाषा झा?या पाVहजेत. HयांSयातच 1चतंनशील 

साVहHय �नमा#ण झाले पाVहजे. ह> आजची महHHवाची गरज आहे. दसुरे कारण आंतररा�d>य 

;वmपाच ेआहे. आतापयtत आप?या बौ8^क जीवनावर पि:चमेचा ठसा उमटला आहे. एक तर 

आ=शया, आg¨का यांतील सा�ा�यशाह> ब�हंशी गेलेल> आहे; आnण HयांSया सामािजक �:नांचा, 

सां;कृ�तक वै=श��यांचा ;वतंh 8वचार कर[याची गरज आहे. आता हे काय# भारतीय 

साVहिHयकांना करता येईल.  



 

या सवाtना एका धा�याने बांधणार> एक नवी जाणीव 8वCानयुगाने �नमा#ण केल> आहे. आजकाल 

Hयाचा �Hयय अनेक ;वmपात येतो. हजारो मैल दरू चालले?या घटना तुमSया-माUया दै�नक 

जीवनावर मूलlाह> ;वmपाच ेप<रणाम कm शकतात, याची जाणीव आता वाढू लागल> आहे. या 

अनुभूतीच ेकलापूण# 1चhण ]ी. सHयिजत रे यांSया 'अश�न संकेत' (oड;टंट थडंर) 1चhपटात 

प<रणामकारक र>तीने 1च�hत केले आहे. दसु-या महायु^ाSया काळी युरोपम)ये व दरू 

पॅ=सgफकम)ये चालले?या यु^ाSया कथा ऐकताना रqय वाट?या; परंतु हळूहळू Hयाचा प<रणाम 

��मदेशपयtत पोहोच?यानंतर, सकाळ-सं)याकाळ जेवताना =मळणारा तांदळू कमी पडू 

लाग?यानंतर, ल*ावधींना मHृयूSया, भयानक द�ुकाळाSया खाईत जा[याचा �संग जे�हा 

बंगालम)ये १९४३ साल> आला, Hयातून मानवतेची �नयती एकाच धा�यात गोवलेल> आहे, याची 

जाणीव झाल>. या जाnणवेचा एक ;प�ट अथ# असा, क| सामािजक, राजक|य व साVहिHयक 

मू?यांची एकमेकांपासून फारकत करता येत नाह>. आजह> भारतांतग#त सम;यांचा 8वचार कर>त 

असताना हा संदभ# तुqहा-आqहाला 8वसरता येणार नाह>. रा�d>य ;वातंbय �ा�त झा?यानंतर नवे 

�:न �नमा#ण झाले आहेत. ;वातंbय�ा�तीनतंर �यcतींना ;वातंbयावर आधारलेले अनेक अ1धकार 

जसे �ा�त झाले आहेत, तशाच काह> जबाबदा-याह> आहेत. हे ;वातंbय आnण जबाबदा-या यांना 

एकमेकांपासून अलग कmन चालणार नाह>. या दोह�चा पीळदार गोफ गुंफ[याचा �नधा#रपूव#क 

�यHन आप?या देशात झालेला नाह>. हे घडले नाह>, तर रा�d>य ;वातंbय कदा1चत धोcयात 

ये[याचा संभव आहे. हा एक 8वचार आप?या 1चतंनासाठZ या�न=मHताने आप?यापुढे मांडू 

इिSछतो. मुcत 8वचाराचा =स^ा�त हा एक आकष#क 8वचार आहे आnण मूलत: समथ#नीय आहे. 

पण आजSया सामािजक, आ1थ#क *ेhांत उभे असलेले इतर रा�d>य �:न यांचा संदभ# 8वसmन हा 

=स^ा�त यश;वी होऊ शकेल काय, याचहे> 1चतंन हो[याची गरज आहे.  

 

न�या समाजरचनेSया v�ट>ने मूलभूत महHHवाच ेआnण ल=लत साVहHयाशी अHयंत �नगoडत 

असलेले आणखी दोन 8वषय आहेत. ते qहणजे द=लत वग# व ;hी. दो�ह> �:नांना न�या 

सामािजक �बोधानात फार महHHवाच े;थान आहे. राजक|यv��या Hयांना जे ;थान =मळावयाचे, 

ते आपण Vदले, असे कदा1चत qहणता येईल. आप?याकड ेराजक|य हcक आधी =मळाले आहेत. 

पण अजून Hया हcकांना सामािजक बळ (सँcशन) =मळवून दे[यात महHHवाच ेकाम झालेले नाह>. 

पा:चाHHय देशांत ह> �g_या वेगळी होती. येथे माh आप?या राजक|य ;वातंbयल�यात आपण 

;वीकारले?या उदारमतवादाची प<रणती आप?या रा�यघटनेत झाल>. पण आपले सामािजक मन 

माh संकु1चत राVहले आहे. हा 8वसंवाद िजतcया लवकर नाह>सा होईल, �ततके समाजातील 

तणाव कमी होतील. आज जे तणाव आहेत, Hयांच े;वmप समाजापुढे आणले पाVहजे आnण या 

8वसंवादाचा वेध घेऊन ते मोडून काढले पाVहजेत. 



 

एक ;hीच आप?या या संमेलनाची अ)य*ा आहे, एक ;hी भारताSया पंत�धान आहेत. इतरह> 

अनेक *ेhांत ि;hयांना मानाच े;थान =मळाले आहे. पण ि;hयांना समाजात काह> ;थान आहे 

का, यापे*ा ;hीचा समान समाजघटक qहणून समाजात gकंवा आप?या कौटंु�बक जीवनात 

;वीकार झाला आहे का, हा �:न महHHवाचा आहे. कायRयातील समानता आnण �यायालयातील 

समानता यांना महHHव आहेच. पण ती समानता समाजाSया दैनंVदन �यवहारात ��त�ब�ंबत झाल> 

नाह>, तर ती 8वसंगती द:ुसह होते. �Hयेक वेळी �याय =मळ8व[यासाठZ �यायालयात जाता येत 

नाह> gकंवा कायRयावर बोट ठेवता येत नाह>. qहणून सामािजक हcक हे समाजमनाSया 

उदारतेवर, HयाSया समंजसपणावर अवलंबून असतात. मला वाटते, हा तािHHवक सामािजक 

उदारमतवाद व आप?या मनात मूळ धmन बसलेल> जुनी मू?ये यांSयांतील संघषा#च ेपडसाद 

�HयेकाSया जीवनात उमटतात. तुमSया-आमSया �HयेकाSया जीवनातह> हे घडते. आणखी असे, 

क| ि;hयांच ेgकंवा द=लतांच ेसमाजातील �या�य ;थान केवळ मानवतेSया gकंवा का/[याSया 

भू=मकेतून आपण ;वीकारले, तर ते एक ढ�ग ठरेल. समाजघटक qहणून या दोघांना आपण 

;वीकारले पाVहजे. HयांSया कतृ#Hवाला ;थान Vदले पाVहजे आnण या HयांSया न�या सामािजक 

;थानाशी अनुकूल अशी समाजाची व �यcतीची मान=सक जडणघडण झाल> पाVहजे. 

या v�ट>ने द=लत समाजातून आले?या न�या मराठZ साVहिHयकांनी जे साVहHय �नमा#ण केले आहे, 

ती मराठZतील एक मोलाची भर आहे, असे मी मानतो. उSच�ू साVहHयाच ेgकंवा HयांSया 

संक?पनांच ेमानदंड लावून Hयाला जोखणे चकु|च ेआहे. उSच�ू साVहHयात पा:चाHHय वळणाची 

अ:ल>लता आपणांला चालते, द=लत समाजातून येणा-या साVहिHयकाSया भाषेस माh आपण नाके 

मुरडतो. हा नै�तक भेदभाव आहे, दहेुर> मानदंडाची भावना Hयामागे आहे, असे मला वाटते. 

qहणून �या सामािजक थरातून लेखक आलेला असेल, Hयाची भाषा HयाSया साVहHयात आल>, तर 

ती ;वागताह# मानल> पाVहजे. शवेट> भाषेच ेमा)यम अ=भ�यcतीसाठZ वापरावयाच ेअसेल, तर 

�तचा सामािजक अ=भ�यcती हाह> एक अ8वभा�य भाग आहे. हजारो वषB दडप?या गेले?या 

समाजाचा पVहला उRगार mढ क?पने�माणे असावा, असे मानणे चकु|च ेआहे. तो 'उRगार' 

�नघाला, हेच सामािजकv��या महHHवाच ेआहे. तो असेल तसा आला पाVहजे. आपण Hयाच े

;वागत केले पाVहजे. मला वाटते, आपले हजारो वषाtच ेसं;कार अशा अ=भ�यcतीतून बाहेर पडले, 

तर सामािजकv��या आरो�यदायक ठरेल. आVदवासी व उपे�*त जाती यांची भाषा आता न�या 

मराठZ भाषेत येणार आहे. हे सामुदा�यक चयन gकंवा देवाण-घेवाण भाषेSया v�ट>ने उपयुcत 

आहे. Hयाने मराठZ भाषा समृ̂  होईल. qहणून द=लत साVहHयाची भाषा कदा1चत वेगळी वाटल>, 

तर> �तचा कस, �तSयातील रग, जर न�या मराठZत उतरल>, तर ती हवीच आहे. पण यासाठZ 

जाणकारांनी व सामा�य वाचकांनी ;वागतशील वHृती ठेवल> पाVहजे. 



 

दसुरा एक मुfा द=लत साVहHयासंबंधी सांग[यासारखा आहे. उपे�*त सामािजक ;तरांSया 

भावनांची जी क�डी इतक| वषB झाल> होती, ती आज फुटल> आहे. Hयाचा सामािजक सुधारणेसाठZ 

व सामािजक �g_येसाठZ उपयोग होईल. जी समाजसं;था जुनी झाल> आहे, �तSया8वषयी संबं1धत 

सामािजक गटांना काय वाटत होत,े �तचा जाच Hया गटांना कसा होत होता, Hयांचा सामािजक 

अनुभव काय होता, याच ेजे दश#न या साVहHयातून घडत,े ते सामािजकv��या महHHवाच ेआहे. 

सामािजक वा;तवता gकतीह> कठोर व कटू असल>, तर> ती समाजसुधारकाला पाहावी लागते. 

एखाRयाSया रोगाच े�नदान कर[यासाठZ डॉcटरला जशी माVहती हवी असते, तसेच हे आहे. 

qहणून हे साVहHय हा आरसा आहे. Hयाचा सामािजक उपयोग हो[यासारखा आहे. केवळ 

साVहHयबा�य �नकष लावून जर> या साVहHयाचा 8वचार केला, तर> ते मोलाच ेआहे.  

 

मराठZ वा�मयाSया v�ट>ने साVहिHयकांनी 8वचार कर[यासाठZ मी आणखी दोन मुfे मांडतो. ते 

qहणजे मराठZ वा�मयाची गुणवHता आnण 8व;तार. दो�ह> v�ट>ंनी Hयाचा अ�य भारतीय भाषा 

आnण �गत जाग�तक भाषा यांSयाशी सांधा जुळ8वणे आव:यक आहे. पा:चाHHय इंlजी 

वा�मयानेच सामा�यत: आप?यावर सं;कार केले आहेत. Hयांच ेअनुकरण गे?या श-ेद>डश ेवषाtत 

आपण कर>त आहोत. मला वाटते, जगातील अनेक रा�dे मुcत झाल> आहेत, HयांSया 

8वचारधनाचा, ल=लतवा�मयाचा प<रचय, Hयांच ेसंघष# आप?या भाषेत आणणे आव:यक आहे. 

8वशषेत:, आ=शया व आg¨का यांतील साVहHयाचा, Hयातील 8वचारांचा प<रचय मो�या �माणात 

कmन घेणे आव:यक आहे. आप?या मनाच ेजे पि:चमीकरण झाले आहे, ते ऐ�तहा=सकv��या 

अप<रहाय# असले, तर> आता योजनापूव#क इतर 8व:वसाVहHयाचा �यापक व सखोल अ�यास झाला 

पाVहजे.  

 

जसे 8व:वसाVहHया8वषयी आपण उदासीन राहता कामा नये, तसेच आपण भारतीय 

भाषाभ1गनींकड ेदलु#* करता कामा नये. गे?या काह> वषाtत सव#च भारतीय भाषा कमी-जा;त 

�माणात 8वक=सत झा?या आहेत. HयांSयातील न�या �वाहांची ओळख आपण कmन घेतल> 

पाVहजे. भारतीय साVहHय नावाची संक?पना Hयातून साकार होत आहे. भारतीय साVहHय qहणजे 

वेगवेग�या भाषांतून =लVह?या जाणा-या सामािजक अनुभवाचा आरसा असेल. मी केवळ रा�d>य 

अि;मतेSया v�ट>ने रा�d>य साVहHय आव:यक आहे, असे qहणत नाह>. पण Cाने:वर, तुकाराम 

आnण कबीर भारतीय कवी आहेत, असे मी मानतो. याच ेकारण भारताSया अतंरंगाच ेदश#न Hयांच े

साVहHय घड8वते. आध�ुनक काळात शरSच9ं gकंवा ह. ना. आपटे हे जसे या रा�d>य उष:कालाच े

कादंबर>कार होते, तसेच आता रा�d>य �बोधनाच ेसाVहिHयक �नमा#ण झाले पाVहजेत. भारतीय 

संगीत, भारतीय रंगभूमी या संक?पना आता जशा mढ होत आहेत, अशी भारतीय साVहHय ह> 



संक?पना आता mढ झाल> पाVहजे. पण असे �हावयाच ेअसेल, तर मराठZ वा�मयातील उHकृ�ट 

कृतींच ेmपांतर Vहदं>म)ये �हावयास पाVहजे. अल>कड े8व. स. खांडकेर यांSया कादंब-या मो�या 

�माणात Vहदं>म)ये भाषांत<रत के?या गे?या. तसचे अल>कड े8वजय त�डुलकर-खानोलकर यांSया 

नाटकांची mपांतरे Vहदं> रंगभूमीवर येत आहेत. Hयात खर> �ादे=शकता कमी असते. ती न�या 

सामािजक प<रि;थतीची �ा�त�न1धक नाटके आहेत. कारण नागर> जीवनातील म)यमवगा#Sया 

सम;या न�या औRयो1गक सं;कृतीमुळे भारतात सव#h सार�याच आहेत. Hयांच े��त�बबं Hयांत 

आढळते. सHयिजत रे यांच े1चhपट हे भारतीय 1चhपट मानले जातात. कारण Hयांत आध�ुनक 

भारतीय मन:�वHृतीच ेव भारतीय समाजाच े��त�बबं असते. ते�हा �ादे=शक भाषेत =लVहले गेलेले 

साVहHय हे रा�d>य साVहHय असते व ते केवळ भौगो=लक अथा#ने न�हे, तर Hयातील 

अतंरंगावmनह> ते साVहHय भारतीय ठराव.े मला वाटते, क| मराठZ साVहHयाला या दो�ह> Vदशांनी 

;वत:चा 8वकास करावा लागेल. भारतीयता, 8व:वाHमकता व मराठZपणा हे �त�ह> गुण एकाच 

वेळी नांदले, तर ते साVहHय समृ̂  होईल. Hयात =भ�न/1चHव येईल. इं9धनु�याची �भा Hयावर 

पसरेल. 

 

मराठZ रा�याचा संसार १९६० साल> सुm झाला. पण Hयामागची मराठZ भाषकांSया एक|करणाची 

ओढ अशा साVहHय संमेलनांतून �नमा#ण झाल>. १९०८ सालSया साVहHय संमेलनाSया अ)य*ीय 

भाषणात 1चतंामणराव वैRयांनी या एक|करणाचा उ?लेख केलेला मला आढळला. ते�हा 

महारा�dाSया एक|करणाशी या संमेलनांचा �नकटचा संबंध आहे. qहणून आपण महारा�d रा�य 

�नमा#ण झा?यापासून गे?या पंधरा वषा#त नेमके काय सा)य केले, काय करायच ेआहे, याचा 

काह>सा आढावा या संमेलनाSया �न=मHताने मी घेतला, तर तो उपयोगी पड[यासारखा आहे. 

 

पूवjSया अ)य*ांची भाषणे वाचत असता महारा�d 8वRयापीठ, मराठZ भाषेची (ऍकॅडमी) या 

सवाtचा उ?लेख पूवjSया अ)य*ांनी वेळोवेळी केलेला आढळला. महारा�d ;थापनेनंतर या बहुतेक 

सव# सं;था अि;तHवात आ?या आहेत. Hया काय#रत आहेत. शासक|य पातळीवर अनेक सम;यांचा 

8वचार होऊन मराठZला उHतेजन देणारे उप_म हाती घेऊन जवळजवळ पंधरा वषB झाल> आहेत. 

महारा�d रा�य साVहHय सं;कृती मंडळ, भाषा संचालनालय, सां;कृ�तक 8वभाग, लोकसाVहHयाच े

मु9ण, मराठZ रंगभूमीला उHतेजन, शा;hीय आnण लोकसंगीताSया जोपासनेसाठZ असे अनेक 

साVहHय8वषयक व सां;कृ�तक उप_म चालू केले. 

 

पण या सव# उप_मां�माणेच मराठZSया v�ट>ने आणखी एक-दोन �:न आप?यापुढे मांडू इिSछतो. 

एक qहणजे lंथ�न=म#ती आnण lंथ�सार. अल>कड े�काशकांनी केलेल> भाषणे व 'मौज' 

�काशनाSया रौ�यमहोHसवा�न=मHत झालेल> भाषणे मी वाचल>. मला वाटते, क| केवळ उHकृ�ट 



साVहHय �नमा#ण कmन भागणार नाह>, तर Hयांच ेसुबक �काशन व ;व;त पु;तक योजनांRवारे 

Hयांचा �सार करणे आव:यक आहे. महारा�dात आता औRयो1गक 8व;तार झा?यामुळे काह>सा 

सुि;थतीत असलेला नवा म)यमवग# �नमा#ण झाला आहे. तो वग# टे=लि�हजन िजतक| ��त�ठेची 

व;तू मानतो, �ततकेच Hया वगा#ने ;वत:च ेlंथालय असणे हे ��त�ठेच ेल*ण मानले पाVहजे. 

मला असे वाटते, क| एक �कारची lंथशू�यता आता येत आहे. Hयामुळे पु;तके खपत नाह>त. हे 

घातक आहे. lंथालयांना पु;तकांची आवड �नमा#ण करता येईल. '1चतंनशील साVहHय qहणजे 

केवळ धा=म#क साVहHय' असे समीकरण झाले आहे. हे अपुरे आहे. नवे पदवीधर, नवी 8वRयालये 

न�या 1चतंनशील साVहHयाची 1ग-हाइके आहेत. पण महारा�dात नवी 8वRयापीठे �नघूनह> lंथांचा 

�सार का होत नाह>, Hयाचा 8वचार करावयास पाVहजे. 8वRयापीठांनी आपल> जबाबदार> ओळखल> 

पाVहजे. शासन यासाठZ काय कm शकेल? याचाह> ;वतंhपणे 8वचार झाला पाVहजे. lंथ�सार 

हो[याची खाhी असेल, तर चांगले लेखक पुढे येतील. 

 

दसुरे, qहणजे संशोधनासंबंधी 8वRयापीठांनी अ1धक समाजा=भमुख �हावयास हवे. आज अनेक 

सामािजक सम;यांच ेसंशोधन �हावयास हवे आहे. द=लतांचे, ि;hयांच ेव शहर> लोकांच ेअनेक 

सामािजक �:न आहेत, क| �यांSयावर संशोधन झाले, तर साVहHयात Hयांची महHHवाची भर 

पडले. मराठZम)ये 'गावगाडा' gकंवा 'बदलापूर' यांसारखी समाजशा;hीय आशय असलेल> पु;तके 

�नमा#ण झाल> होती. Hयांची आठवण या वेळी होते. असे अनेक lंथ इंlजी भाषेत होतात. 

बदलHया समाजाच े1चh या संशोधनातून =मळते. तसेच आप?या इ�तहासाच ेआहे. अल>कड ेमराठZ 

ऐ�तहा=सक कादंबर>ला बहर आला आहे. इ�तहासाच ेसवाtगीण अ)ययन व संशोधन झाले पाVहजे. 

महारा�dातील अनेक थोर पु/षांSया जीवनाचा सखोल अ�यास करणारे lंथ, HयांSया 

च<रhसाधनांची जमवाजमव यांत आप?या 8वRयापीठांनी ल* घालावयास हव.े महारा�dात सहा 

8वRयापीठे आहेत. Hयांनी 8वषयवार वाटणी केल>, HयासाठZ अ)यासने �नमा#ण केल>, तर ह> कामे 

योजनापूव#क करता येतील. ल=लत साVहHयाला, 1चतंनशील साVहHयाला उपयुcत असे आधारभूत 

lंथ �नमा#ण होऊ लागतील. हे सगळे योजनापूव#क करावयाच ेकाम आहे.  

 

�ाचीन काळी तप;�यांSया आ]मात =शरताना रा�यकतB आपल> राज1च�हे काढून सा)या वेषात 

जात असत. तसेच शारदेSया उपवनात येताना भारत सरकारSया मं�hपदाची �ब/दावल> मी बाहेर 

ठेवून आलो आहे. माUया मातभृाषेवर उHकट �ेम करणारा एक मराठZ माणूस qहणून मी इथे 

आलो आहे. आमचा पाहुणचार भाजी-भाकर>चा असला, तर> तो भावमं�hत आहे, िज�हा�याचा 

आहे, सकस आहे, हे )यानात असू Rया. तो तुqह> गोड कmन �यावा. गो8वदंाlजांनी 

qहट?या�माणे हा आपला देश राकट आहे, तसा कोमल आहे. 



 

देवी Cाने:वर> कर> िजथे भcतीचा खेळ, 

तेथेच गीतारह;य बसवी बु^ीचा मेळ 

 

भcती आnण बु^ी हे महारा�dाSया साम�या#च ेदोन पंख आहेत. आजSया ग�तमान व �ग�तमान 

जगात अनेक सम;या आहेत. आमSया देशात सु�त साम�यB फार मोठZ आहेत, पण अडचणीह> 

तेव�याच आहेत. या अडचणी दरू कर[यात आnण माणसामाणसांतील सहकाय# व ;नेह 

वाढ8व[यात आपण लेखकांनी हातभार लावला पाVहजे. वा�मय सहेतुक असावे क| नाह>, Hयात 

बोध असावा क| नाह>, या वादात मी पडत नाह>. पण एवढे माh मी qहणेन, क| वा�मयाने 

माणसाचा ¢दय8व;तार झाला पाVहजे, या 8व;तारातच पु�कळ lंथी सुटतात. 

साVहHय संमेलन, कराड : १९७५ 

;वागतपर भाषण 

 

 

च<रh ेआnण आHमच<रhे 

मी साधारणपणे सव#च साVहHय�कार आवडीने वाचीत असतो. अथा#त अल>कड े8वषयांची 8व8वधता 

व lंथांची 8वपुलता इंlजी भाषेत जा;त अस?यामुळे या भाषेतील पु;तके अ1धक वाच[यात 

येतात. परंतु वाचनाचा खरा आनंद, िज�हाळा मराठZतील उHतम पु;तके वाच[यात आहे. 

जाणHयांनी =शफारस केलेल> व उHतम पर>*ण आलेल> पु;तके मी =मळ8वतो व पु�कळदा खरेद>ह> 

करतो. काह> लेखक आपुलक|ने आपल> पु;तके भेट>दाखलह> पाठ8वतात. अधनूमधनू मराठZ 

वाच[यासाठZ Vद?ल>तील महारा�d प<रचय क� 9ाSया वाचनालयाचीह> मदत घेतो. ह> व;तुि;थती 

आहे. गे?या पाच-सहा वषाtत माझ ेपु�कळसे वाचन �वासातच होते. �वासात �नHयाSया कामाSया 

कागदपhांSया वाचनासोबतच साVहHयाच ेवाचन हा एक उताराच असतो, असे qहटले, तर> चालेल. 

 

सव#च पु;तके अथपासून इ�तपयtत वाचणे शcय होत नाह>. अथा#त आवडणार> पु;तके संपूण#च 

न�हे, तर 1चतंनपूव#क वाचतो. सामा�यत: एकाच वेळी माझ ेचार-पाच त-हेSया पु;तकांच ेवाचन 

चालू असते, असे qहटले, तर> हरकत नाह>. गंभीर, 8वचार�धान lंथ, च<रh वा आHमच<रhे, 

कथा-क8वतासंlह आnण कादंबर> अशी या �वाहाची वाटणी �संगानुसार असते. गंभीर व 



8वचार�धान lंथात माझे आवडीच े8वषय राजकारण आnण इ�तहास हे आहेत. च<रh ेव 

आHमच<रh ेमी वाचतो. अथा#त च<रhनायक कोण आहे, याSयावर �नवड �नि:चत अवलंबून असते. 

8वRयाथj-जीवनात महापु/षांची च<रh ेवाच[यास आqहांला मुfाम सां1गतले जाई. केळकरांनी 

=लVहलेले Vटळक च<रh, अ[णासाहेब ल�े यांनी =लVहलेले शाहू महाराजांच ेच<रh, केळुसकरांनी 

=लVहलेले =शवाजी महाराज, Hयाच�माणे नेपो=लयन, मॅnझनी, डी �हॅलेरा, गॅ<रबा?डी यांची च<रh े

मी 8वRया1थ#-जीवनातच वाचल>. 

 

याच काळातील एक छोट>शी आठवण सां1गतल> पाVहजे. योगायोगाने जो�तबा फुले यांच ेपंढर>नाथ 

पाट>ल यांनी =लVहलेले छोटेखानी च<रh मी वाचले. ते च<रh आज, �याला चोपड ेqहणता येईल, 

अशा आकाराच ेहोते. परंतु या छोटेखानी च<रhlंथाने माUया जाnणवेSया क*ा /ंदाव?या, हे मला 

कबूल केले पाVहजे. 

 

बी. ए. ला आqहांला च<रhवा�मयाचा एक साVहHय�कार qहणून अ�यास करावयाचा होता. Hया 

वेळी =लटन ;dॅची =लnखत 'cवीन ि�हcटो<रया' आnण इतर काह> �=स^ च<रh ेमी अ�या=सल>. 

च<रh हा वा�मय�कार qहणून वाच[यातला खरा आनंद या वेळी अनुभवला. 

 

१९३४-३५ साल> पंoडत जवाहरलाल नेहmंच ेआHमच<रh नुकतेच इंlजीत �=स^ झाले होते. Hया 

वेळी या पु;तकाला फार मागणी होती. या ता�या पु;तकाची एक �त को?हापूरSया माUया एका 

=मhाकडून =मळवून ती कशी वाचल>, याची आठवण माUया मनात ताजी आहे. आqहाला ते 

पु;तक चार VदवसांसाठZच =मळाले होते आnण वाचणारे तर पाच-सहाजण. मग आqह> एकh 

बसलो. एकाने ते मो�याने वाचायच ेआnण इतरांनी ऐकायचे, असा काय#_म सुm झाला. 

उ�हा�याच ेVदवस. कराडच ेआमच ेघर खपू तापायच.े पण आमचा उHसाह इतका अमाप होता, क| 

आqह> ते पु;तक तीन Vदवसांतच संप8वले. ते Vदवसच मंतरलेले होते ! ;वातंbय-चळवळीने 

आमची मने भाmन टाकलेल> होती. काह> न�या �ेरणा घेऊन देशाSया आकां*ांची �*�तजे 

उंचावणा-या 8वचारांची झेप असले?या एका त/ण नेHयाच ेजीवन समजून घे[याची ओढ होती. 

 

चा=ळशीनंतर माणसे च<रhवाचनाकड ेवळतात, असे एका सु�=स^ ट>काकाराने qहट?याच ेमाUया 

वाचनात आहे. आमची 8पढ> पंधरा�या-सोळा�या वषा#पासूनच या वाचनाकड ेवळल> होती, असे 

qहटले, तर> चालेल. 

 

आता या वयात माh च<रh ेव आHमच<रh ेवाच[यामागील माझी भू=मका बदलल> आहे, असे मला 

वाटते. १९३४-३५ पासूनSया महारा�dाSया व भारताSया राजक|य व सामािजक जीवनातील ब-याच 



घटना मी कमी-अ1धक जवळून पाVह?या आहेत. Hयांत?या काह>ंम)ये भागह> घेतला आहे. Hया 

घटनांबfल इतर समकाल>न लोकांना काय qहणावयाच ेआहे, हे जाणून घे[याची आता मला 

उHसुकता वाटते. एखाRया घटनेSया 8व8वध बाजू, �तSयाबfलच े8व8वध vि�टकोन समजावून 

�यावेसे वाटतात. Hया v�ट>ने काकासाहेब गाडगीळ, आचाय# अh,े ना. सी. फडके, इHयाद>ंची 

मराठZ आHमच<रh,े Hयाच�माणे वे�हेलSया आठवणी, मौलाना आझादांच े'इंoडया 8व�स ¨|डम', 

राजे�9बाबूंच ेआHमजीवन, इHयाद> पु;तके मी वाचल> आहेत. बdाtड रसेलच ेआHमच<रh मला 

वेग�याच कारणामुळे ;पश# कmन गेले. एखादा माणूस �ामाnणक आHमच<रhलेखनाची कोणती 

मया#दा गाठू शकतो, हे रसेलSया पु;तकात Vदसते. रसेलSया उHतरायु�यातील चीन-भारत 

संघष#8वषयक धोरणाशी मी सहमत होऊ शकत नसलो, तर> रसेल ह> चालू शतकातील एक 

लोकोHतर �यcती होऊन गेल>, यात शंका नाह>. आप?या �Hयेक अनुभवाच ेबु8^वाद> 

vि�टकोनातून 8व:लेषण व पर>*ण कर>त Hयाने आपले आयु�य घडवले. HयाSया आHमच<रhाच े

शवेटच ेप<रSछेद qहणजे तर गRयात =लVहलेल> एक सुंदर क8वता आहे. गांधीजींच ेआHमच<रhह> 

सHयकथन व सHयअVहसंेचा शोध या सूhांनी वेढलेले असे एक अ8व;मरणीय आHमच<रh आहे. 

आपले आHमच<रh थोड ेअ1धक साफसूफ कर[याची संधी काकासाहेब गाडगीळांना =मळायला हवी 

होती, असे राहून राहून वाटते. 'प1थक' वाचनीय आहे, पण Hयातले काह> भाग खडबडीत राहून 

गेले आहेत. अbयांच े'क-हेच ेपाणी साVहिHयक गुणांनी ]ीमंत आहे. पण मला Hयांच े'मी कसा 

झालो' हे पु;तक अ1धक आवडले होते. ते अ1धक �यिcतगत होते. 'क-हेSया पा[या'म)ये आपण 

एक ऐ�तहा=सक महHHवाSया �यcती झालो आहोत, ह> जाणीव सतत जागी अस?याच ेजाणवते. 

पण हा काह> दोष नाह>. ना. सी. फडके यांच ेआHमच<रhह> मी आवडीने वाचले. ते माझ ेआवडते 

�ा)यापक आहेत. कमलाबाई तर आमSयाच वगा#त होHया. Hयामुळे ते आHमच<रh वाचताना काह>  

Nostalgia ची भावना येऊन जाते. अल>कडSया आHमच<रhांपैक| हंसा वाडकर, आनंद>बाई =शकB , 

;नेह�भा �धान, आनंद>बाई 8वजापुरे, आनंद साधले, जागीरदार, इHयाद>ंची आHमच<रh ेमी वाचल> 

gकंवा चाळल> आहेत. कमी-अ1धक �माणात ती सव#च मला आवडल>. लAमीबाई VटळकांSया 

';म�ृत1चhां'शी जर> Hयांची तुलना करता आल> नाह>, तर> ती अ1धका1धक �ामाnणक होऊ पाहत 

आहेत, असे मला वाटते. उदाहरणाथ#, डॉ. =शरोडकर व ;नेह�भा �धान या दोघांचाह> चांगला 

प<रचय असूनह> Hया दोघांमधील �न�कलंक, पण मन;वी ;नेहाची क?पना न�हती. तशीच ती 

कदा1चत इतरह> अनेकांना नसणार. पण ;नेह�भाबाzनी मोकळेपणाने Hया ;नेहाला मुख<रत केले 

आहे. आनंद>बाई 8वजापु-यांनीह> मोकळेपणाने =लVहले आहे. आHमच<रh वाचताना ती �यcती व 

�तची घडण, सहानुभूतीन ेसमजून घे[याSया भू=मकेने मी वाचत असतो. आHमच<रh ेवाचताना 

वाचकांनी नै�तक �यायाधीशाची भू=मका न घेणे बरे, या 8वचाराचा मी आहे. 

 

अल>कडSया आHमच<रhांच ेआणखी एक वै=श��य qहणजे, आपले बालपण व त/णपण यांबाबत 



ती अ�तशय पारदश#क, �ामाnणक असतात. पण अल>कडSया चालू काळाबाबत माh ती अ�तशय 

सावध असतात. अथा#त याबfल मी Hयांना दोष देत नाह>. कारण ह> सावधानता समज[यासारखी 

आहे. =शवाय एखाRया माणसाSया अगद> खाजगी जीवनात डोकवावयाची उHसुकता मला वाटत 

नाह>. तो माणूस खाजगी जीवनात कसा होता, याSयाशी वाचक qहणून माझा काह> संबंध आहे, 

असे मला वाटत नाह>. तो �या वै=श��यांमुळे नावाmपाला आला, Hयांबfल Hयाने तपशीलवार 

=लहावे, एवढ>च माझी अपे*ा असते व ती पूण# झाल>, क| मला समाधान वाटते. सगळीच माणसे 

गांधीजी, रसेल यांSयाइतक| महान कशी असू शकतील? तशी अपे*ाच करणे चकू आहे, असे 

मला वाटते. 

 

=शवाय सग�यांनाच घडले?या घटनांच ेसूAम 8व:लेषण करता येणे शcय नसते. HयासाठZ 

कलावंताची 8वशषेत: साVहिHयकाची ;वयं8व:लेषणाची व आ8व�काराची सवय असावी लागते. 

qहणूनच कलाकारांची आHमच<रh ेअ1धक अतंमु#ख, तर राजक|य-सामािजक *ेhांतील काय#कHयाtची 

आHमच<रh ेसामा�यत: अ1धक बVहमु#ख असतात, असा अनुभव येतो. Hयामळेु काय#कHयाtSया 

आHमच<रhांतून खपू माVहती =मळाल>, तर> कलावंतांची आHमच<रh ेचटका लावून जातात. 

उदाहरणाथ#, हंसा वाडकर यांच ेआHमच<रh. 8वशषेत:, मराठवा�यातील एका खे�यात Hयांनी 

काढलेल> दोन-तीन वषB व एका मॅिज;dेट महाशयांनी HयांSयावर आणलेले �नल#�ज संकट याची 

;मतृी मनाला अ;व;थ कmन जाते.  

 

आHमच<रhामधनू सHय लप8वले जाणे, आHमगौरव व आHमसमथ#न होणे याला आपले सामािजक 

जीवनातील दहेुर>पण ब-याच �माणात जबाबदार असावे. qहणजे आपले आदश#, आपल> तHHवे 

आnण �यवहार यांत फरक असतो, 8वरोध असतो. या आजSया सामािजक वा;तवतेचा - हवे तर 

दां=भकतेचा qहणा - आ8व�कार आHमच<रh-लेखनातह> अप<रहाय#पणे होतो. qहणून आHमच<रhांच े

मोठेपण, मी, ती संपूण# सHय सांगतात क| नाह>, या कसोट>वर ठरवत नाह>; आnण खरे qहणजे, 

संपूण# सHय हे शवेट> आकाशपु�पासारखेच नाह> काय? 

 

राजक|य-सामािजक काय#*ेhातील - gकंबहुना साव#ज�नक जीवनात भाग घेणा-या �यcतीने 

आHमच<रh =लVहणे आव:यक आहे; हे �तच ेएक कत#�य आहे, अस ेमला वाटते. कारण यामुळे 

ऐ�तहा=सक महHHवाSया घटनांच ेधागेदोरे उलगडणे सुलभ होईल. आप?याकड ेव;तु�न�ठ, 

8व:लेषणाHमक इ�तहासलेखन न हो[याच ेएक कारण qहणजे अशा सामlीचा अभाव, असे मला 

वाटते. 



 

मी आHमच<रh =लVहणार का? अशी ब-याच वेळा मला 8वचारणा कर[यात येते. मी 

�नय=मतपणाने डायर> =लहावी, असेह> अनेक =मh वेळोवेळी सुचवतात. पण ते काह> मला आजवर 

जमलेले नाह>. काह> वेळा महHHवाSया �संगाSया न�द> मी कmन ठेवतो, नाह>, असे नाह>. पण 

डायर> =लVहणे माh धावपळीSया जीवनामुळे जमत नाह>. गे?या चार-सहा वषाtत मी काह> �नवडक 

आHमच<रh ेमुfाम =मळवून वाचीत आहे. ती �नवड अशा च<रhनायकांची आहे, क| �यांच े

आप?यावर काह> वैचा<रक, बौ8^क वा भावनाHमक ऋण आहे. अल>कड ेअधनूमधनू माUया 

मनाला शंका वाटून जाते, क| या वाचनाRवारे मी माUयाच आHमच<रhलेखनाची तयार> तर कर>त 

नाह> ना ? मी �या घटनांतून गेलो, Hयाबfल इतरांना काय qहणावयाच ेआहे, याबfल मला 

उHसुकता वाट[याचहे> कदा1चत हेच कारण असावे. पण आतापयtत �संगोपाHत लेखना=शवाय 

अ�य लेखन मी केलेले नाह>; कm शकलो नाह>. आHमच<रh =लहायला मला आवडले. पण 

Hयालाह> कदा1चत अवकाश आहे. मनाची तट;थता आ?या=शवाय असले लेखन करणे शcय 

नसते. मी जर कधी काळी आHमच<रh =लVहले, तर Hयात अ=भ�नवेश नसेल, माझ ेतेच खरे, असा 

ह�ाlह नसेल, अशी मला आशा आहे. 

आवड �नवड 

मी १९७६ साल> काय वाचले �न Hयात महHHवाच ेवा आवडलेले असे काय होत,े हे पु�हा एकदा 

मागे वळून पाहणे हा या लेखाचा उfेश आहे. तसे qहटले, तर 8वषय मनोरंजक आहे; पण सोपा 

नाह>. माUयाबाबतीत तो सोपा नाह>, याच ेकारण मी एकाच वेळी वेगवेग�या 8वषयांवर>ल  

चार-पाच पु;तकांच ेअदलून-बदलून वाचन चालू ठेवतो. Hयांतील सव#च पु;तके पVह?या पानापासून 

शवेटSया पानापयtत एकसूh वाचतोच असे नाह>. आवडलेले 8वभाग वा �करण संपूण# वाचतो, तर 

काह> �करणे चाळून होतात. 8वषयाच ेवा कथेच ेसूh धmन शवेटपयtत पोहोचावयाचे, हा हेतू ! 

�या 8वषयाची gकंवा 8वचाराची चचा# पु;तकात असेल, Hयाची धावती धार सुटणार नाह>, याची 

माh काळजी �यावी लागते. Hयाच�माणे काह> पु;तके अ*र �न अ*र वाचनू होतात. gकंबहुना 

मधनूमधनू पु�हा पाठZमागे जाऊन Hयातील 8वचाराचा धागा तपासून पाहून 1चतंन करावेसे वाटते. 

काह> पु;तकांच ेवाचन संथपणे होते, तर काह> भर वेगात संपून जातात. �नHय वाचणे हा �यांचा 

;वभाव gकंवा काम असेल, Hया सवाtना कदा1चत असेच करावे लागत असेल, असे मला वाटते. 

इतरांचा अनुभव वेगळाह> असेल, पण माझ ेवाचन माh असे चालते, हे कबूल केले पाVहजे.  



 

पु;तकांSया 8वषयाबाबत बोलावयाच ेझाले, तर मी qहणेन, क| 8वषयाची आवड �न �नवड ह> Hया 

Hया वाचकाSया �यिcतHवाचा अ8वभा�य भाग आहे. इ�तहास, राजकारण व वा�मय हे माUया 

�यासंगाच े8वषय आहेत. पु;तकांची �नवड या मूळ िज�हा�यातून �नमा#ण होते. या 8वषयांशी 

संबं1धत �यcतींची च<रh ेHयामुळे माUया वाचनाचा हटकून 8वषय असतो. याचमुळे क| काय, 

दसुरे महायु^ हा एक माझा असाच आवडता वाचनाचा 8वषय आहे. दसु-या महायु^ाने जगाSया 

राजक|य नकाशाची पुनर#चना केल>. Hयामुळे अनेक राजक|य, आ1थ#क व ल�कर> �:नांचा 8वचार 

सुm झाला, क| Hयांची मीमांसा करणा-यांना दसु-या महायु^ापासून आप?या 8वषयाची सु/वात 

करावी लागते. Hयामुळे हे यु^ संपून तीस वषB पूण# झाल>, तर> अजूनह> HयाSया 8व8वध अगंांचा 

8वचार करणार> व नवी माVहती सांगणार> नवी नवी पु;तके �=स^ होतच असतात आnण ती 

शोध[यात मला आनंद वाटतो. या यु^ाचा इ�तहास, HयाSयाशी संबं1धत नेHयांच े;म�ृतlंथ, 

ल�कर> घडामोडींSया पाठZमागेच ेरोमहष#क �यHन, या यु^ाSया सु/वातीची व शवेटाची अनेकांनी 

केलेल> वेगवेगळी मीमांसा हे सव# अHयंत वाचनीय वा�मय आहे. या यु^ाSया पा:व#भूमीवर gकती 

तर> कादंब-याह> �=स^ झा?या आहेत. पु�हा पु�हा �यांची आठवण होत,े अशा �नतांतसंुदर 

कादंब-यांपैक| काह> या पा:व#भूमीवर =लVहले?या आहेत. 

 

इ�तहास आnण राजकारण हे एकमेकांSया हातात हात घालून चालणारे 8वषय आहेत. 

राजकारणाSया रामरगा�यात उभे जीवन गेले. Hयामुळे आवड qहणून आnण काम qहणूनह> या 

8वषयावर सतत वाचीत असतो आnण वाचत राहावे लागले. देशांतग#त व आंतररा�d>य राजक|य 

घडामोडी व वैचा<रक आंदोलने यांबाबतीत अRययावत राहावयाच ेअसेल, तर '�नHय वाचीत जावे' 

हा मंh ;वभाव बनावा लागतो. या वाच[यात लेख असतात, छो�या पुि;तका असतात आnण मोठे 

lंथह> ! पु�कळ वेळा एखादा लेख lंथाच ेसमाधान देऊन जातो. कधी कधी lंथ वाच?यानेह> जे 

हवे ते =मळत नाह>, ते दहा-पंधरा पानांSया लेखाRवारे cव1चतच पण सहज =मळून जाते. 

 

१९७६चा माझा अनुभव सांगावयाचा झा?यास मी 'समर १९७६'Sया 'फॉ<रन पॉ=लसी' या 

hमैा=सकात �=स^ झाले?या �ेझnेझ�;क|Sया 'अमे<रका इन ए हो;टाइल व?ड#' या लेखाच े

उदाहरण देईन. अमे<रकन पररा�d-धोरणावर lंथmपानेह> 8वपुल =लVहले जाते. हे �नवडणुक|च ेवष# 

qहणून 8वरोधी vि�टकोन मांडणारे lंथ व लेखह> बरेच =लVहले गेलेत; परंत ुमाUया वाचनात 

आले?या 'oड�लोमसी फॉर ए _ाउड�े व?ड#' हे जॉज# बॉल यांच ेपु;तक व �ेझnेझ�;क|चा हा छोटा 

लेख ल*ात राह[यासारखे आहेत. �ेझnेझ�;क|ने थो�या श}दांत काह> मूलगामी 8वचार मांडले 

आहेत. दोनश ेवषाtपूवj ;वतंh अमे<रकेने जे�हा आप?या साव#भौम जीवनाची वाटचाल सुm केल>, 

ते�हा ;वातंbय आnण समानता या परवल>Sया दोन )येय-संक?पना होHया. आज जे�हा �तसरे 



शतक सुm होत आहे, ते�हा जगात जवळजवळ सव#h राजक|य ;वातंbय �;था8पत झाले आहे 

आnण काळाची गरज आहे 'समानतेची'. अमे<रका व नवोVदत जग यांम)ये 8वसंवाद व संघष# आहे. 

याच ेकारण मानवतेची मागणी समानतेची असताना अमे<रकेची 8वदेश-नीती माh फcत 

�यिcत;वातंbयाची घोषवाcये देत आहे. अमे<रका व नवे जग यांत सहकाया#च ेवातावरण �नमा#ण 

�हावयाच ेअस?यास समानतेSया �;थापनेसाठZ न�या जगाने चाल8वले?या �यHनांशी �थमत: 

अमे<रकेने सुसंवाद �नमा#ण केले पाVहजे. लेखाच ेमूल-सूh, हा 8वचार आहे. या लेखाच ेमहHHव 

यासाठZह> आहे, क| हे 8वचार मांडणारे ]ी. �ेझnेझ�;क| हे नवे �नयुcत अ)य* काट#र यांच े

महHHवाच ेस?लागार qहणून नुकतेच नेमले गेले आहेत.  

 

च<रhवाचनाची आवड मराठZने मला लावल>. अगद> लहानपणापासून ! ती कायम राVहल>, असे 

न�हे, तर वाढतच गेल> आहे. िजCासेची *ेh ेजशी वाढत गेल>, तशी Hया *ेhांशी संबं1धत ;hी-

पु/षांSया जीवनां8वषयी औHसुcय वाढले आnण च<रhlंथांची - Hयांत आHमच<रh ेव आठवणीह> 

(मेमॉयस#) आ?या, आवड कायम राVहल>. या वषj मी वाचले?या च<रhlंथांत मुfाम उ?लेख 

कर[यासारखा lंथ qहणजे ]ी. �नराद चौधर> यांनी सु�=स^ जम#न पंoडत मॅcसमुलर यांच े

';कॉलर एc;dॉऑoड #नर>' या नावाने �=स^ केलेले च<रh. ]ी. �नराद चौधर> हे इंlजीत lंथलेखन 

करणा-या �=स^ Vहदं> लेखकांपैक| �मुख आहेत. Hयांच ेअनेक lंथ �=स^ झालेले आहेत. Hयांना 

लेखक qहणून नावलौgकक =मळाला, HयांSया आHमच<रhाने. HयांSया इंlजी लेखनात सौ�ठव आहे. 

पण HयांSया vि�टकोनात भारतासंबंधी काह> 8वकृती आहे, अशी माझी धारणा अस?यामुळे मी 

Hयांच ेहे पु;तक काह>शा साशंकतेनेच वाचावयास घेतले. पण पु;तक वाचनू झा?यानंतर एक 

उHकृ�ट च<रhlंथ वाच?याच ेसमाधान झाले. ज�मभर सं;कृत भाषेची सेवा करणारे युरो8पयन 

पंoडत असा मॅcसमुलर यांचा लौgकक अस?यामुळे भारतात अनेकांना HयांSयाबfल आदराची 

भावना आहे. सं;कृत अ)ययन व पुढे संशोधन कर[यासाठZ आपला देश सोडून इं�लंडम)ये Hयांनी 

कायमच ेवा;त�य केले. Hयांची �खर Cान�न�ठा, ऋ�वेदाSया संशो1धत आवHृतीच ेइं�लंडम)ये 

�काशन कर[यासाठZ Hयांनी केलेल> यातायात, भाषाशा;hीय संशोधनात Hयांनी टाकलेल> मौ=लक 

भर व HयांSया वैयिcतक जीवनातील सुखद:ुखे यांच े1चhण या lंथात ]ी. �नराद चौधर>ंनी 

अHयंत स¢दयतेने व सुबकपणे केले आहे. 8वRवान मॅcसमुलरSया बरोबर>न ेमाणूस मॅcसमुलर 

अ1धक जवळून या lंथात पाVह?यामुळे आदराSया जोडीला HयांSया बाबतीत नवे आपुलक|च ेनाते 

�नमा#ण झा?यासारखे वाटू लागले आहे. 

 

'यु^काळी सHय हे इतके मौ?यवान असते, क| HयाSया शर>रर*काच ेकाम असHयाला करावे 

लागते.' हे कोणा तHHवCा�याच ेनी�तशा;hावर>ल 8वचार नसून ��टनच ेयु^काल>न नेते च1च#ल या 

मुHसRयाचा यु^काल>न �नण#य होता. हेर1गर>ला gकती 8व8वध त-हेच ेकाम करावे लागते, याचा 



नवा तपशील देणारा एक lंथराज नुकताच �=स^ झाला आहे. 'बॉडीगाड# ऑफ लाईज'् हे या 

lंथाच ेनाव आहे. Hयाच ेलेखक आहेत ]ी. एँथनी �ाऊन. दसु-या महायु^ावर>ल अगद> वेग�या 

�कारच ेहे पु;तक नऊश ेपानांच ेअसून गे?या काह> वषाtत जम#न, इंि�लश, अमे<रकन नवे 

सरकार> कागदपh उपल}ध झालेले आहेत, HयांSया संशोधनावर आधा<रत आहे. यु^ाSया 

इ�तहासाच ेहे एक नवे दालन आहे. हेर1गर>च ेgकती 8व8वध �कार असू शकतात व यु^ाSया 

लहानमो�या योजनांना Hयांची gकती आव:यकता असते, याची काह>शी क?पना या पु;तकावmन 

येऊ शकेल. यु^ाSया �गतीवर व यु^ाSया वगेवेग�या आघा�यांवर घडले?या अनेक घटनांवर नवा 

�काश यामुळे पडले. उHतम कादंबर> वाचताना जी त�मयता येत,े �तचा अनुभव हा lंथ वाचताना 

वारंवार मला आला. एक-दोन बैठक|ंत माh हे पु;तक संपणारे न�हे. आवडणार> व;तू राखनू ठेवून 

वापरावी, तसे हे पु;तक मी सावकाशपणे, पण चवीने, चार-पाच आठवड ेवाचत होतो. 

 

यु^ िजंक[यासाठZ न�या न�या आध�ुनक श;hांची जशी आव:यकता आहे, तशीच, gकंबहुना 

Hयाह>पे*ा अ1धक आव:यकता आहे, शhSूया गोटात काय =शजत आहे, हे समज[याची ! यु^ 

िजंक[याची ह> एकच कसोट> मानल>, तर इ�लंडन,े बाहेर जे�हा ते लढाया हारत होत,े Hयाच वेळी 

Hयांनी ते यु^ िजंकले होते, असे मला Vदसते. कारण यु^ाSया �ारंभ-पवा#Sया अखेर>स Hयांनी 

जम#न गु�त संदेशाची =लपी ह;तगत केल> होती. �या यंhाRवारे ते या संदेशाची उकल कर>त होते, 

ते 'अ?dा' या नावाने संबोधले जात होते. जम#न हायकमांड व खालच ेसेनानी यांSयाम)ये येणारे-

जाणारे सव# संदेश 'अ?dा' फोडत असे व Hयाचा तजु#मा Hयाच Vदवशी ��Vटश उSच सेनानी व 

�Hय* च1च#लSया टेबलावर जाऊन पोहोचत असे. पुढे अमे<रकेस ऍटमबॉqब ह;तगत झाला, पण 

Hयापूवj �ततcयाच महHHवाचा इं�लंडचा 8वजय qहणजे 'अ?dा'ची रचना. पण Hयांना सग�यांत 

1चतंा होती, ती याची, क| जम#नांना आपल> गु�त =लपी फुटल>, याची शंकाह> येऊ न दे[याची. 

कारण या गु�त =लपीचा सव¡Hतम उपयोग युरोपवर अखेरची जी चढाई करावयाची, Hया वेळी 

होणार होता. Hयामुळे 'अ?dा'च ेअि;तHव कुणाला कळू न देणे हे Hयांच ेएक महHHवाच ेकाम 

बनले. पु�कळ वेळा 'अ?dा'Sया मा)यमातून =मळालेल> माVहती अHयंत महHHवाची असूनसु^ा 

जम#नांना गु�त=लपी फुट?याची शंका येऊ नये, qहणून Hया महHHवाSया माVहतीचा उपयोग 

करावयाच ेटाळावे लागले. 

 

यासंबंधीचा एक नमुनेदार gक;सा सांग[यासारखा आहे. १९४०Sया नो�ह�बरम)ये �याला '��टनची 

लढाई' qहणतात, ती Vहटलरची वैमा�नक ह??याची चढाई =शगेला पोहोचत चालल> होती. या वेळी 

'अ?dा'Sया माफ# त माVहती =मळाल>, क| एका ठरावीक Vदवशी, ठरावीक वेळी 'का�ह�d>' या 

इ�तहास�=स^ व औRयो1गक शहरावर ते तेथील �=स^ कॅथीलवर पाचशहूेन अ1धक जम#न 

8वमाने ह?ला करणार आहेत. च1च#लपुढे ह> माVहती �नण#यासाठZ ठेवल>, क| या माVहतीचा उपयोग 



कmन Hया शहराSया र*णासाठZ वैमा�नक ज�यत तयार> करावयाची, क| नाह>? च1च#लने सव# 

बाबींचा 8वचार कmन �नण#य घेतला, क| ह?ला व Hयातून होणार> हानी ;वीकारायची; परंतु 

र*णाची तयार> कmन 'अ?dा'Sया अि;तHवाची शंका जम#नांना येऊ Rयायची नाह>; आnण तसेच 

घडले. एक जुने महHHवाच ेशहर उR)व;त झाले; पण अ?dाच ेशhSूया शंकेपासून र*ण केले.  

 

उHतर आg¨केत रोमेलचा पाडाव कर[यासाठZ फसवणुक|च ेटाकलेले डावपेच असेच मनोवेधक 

आहेत. यु^ाSया र*णाSया रणनीतीम)ये फसवणुक|Sया डावपेचांना (oडसे�शन) मानाच े;थान 

असते. असे 'काhजच ेघाट' घात?या=शवाय �न�वळ शौया#Sया बळावर लढाया िजंकता येत नाह>त. 

उHतर आg¨केSया लढाईत जनरल रोमेल शौया#त हरला नाह>, तर डावपेचांत फसला. 

 

दो;त रा�dांम)ये दसुर> आघाडी के�हा व कुठे उघडावयाची, याबाबतीत १९४२ ते ४४ पयtत सतत 

संघष# आnण वाद8ववाद चालू होते. या वाद8ववादाची हक|कत रोमहष#क आहे. ल�कर> मूलभूत 

�नण#य कसे �यावे लागतात, याच े�ाHय�*कच या पु;तकात पाहावयास =मळते. शवेट> ६ जून, 

१९४४ रोजी सहा हजार जहाजांचा तांडा ल*ावधी सै�य, श;hा;h ेयांSयासह ¨ा�सSया gकना-यास 

पोहोचतो व जगाSया इ�तहासात अजोड असे एक समु9मागB केलेले आ_मण सुm होते. 

 

हेर1गर>च ेव डावपेचांच ेजे अनेक प8वh ेवषा#नुवषB टाकले जात होते, Hयांच ेहे फ=लत या lंथात 

तप=शलाने Vदले आहे.  

या lंथाSया संगतीत गेलेला वेळ माUया v�ट>ने सं;मरणीय आहे.  

 

आता नुकतेच मी वाचनू संप8वलेले दसुरे नवे पु;तक अमे<रकन 'बे;ट सेलस#' पैक| एक आहे. 

'm�स' हे पु;तकाच ेनाव. लेखक अलेcस हॅ=ल आहे. पु;तक उHतम कादंबर>सारखे रसाळ आहे, 

पण कादंबर> नाह>. lंथकार हॅ=ल यांनी आप?या कुटंुबाचा दोनश ेवषाtचा इ�तहास Vदला आहे. 

HयांSया कुटंुबाचा आg¨कन मूळपु/ष कंुटा कंुटे हा अमे<रकेत आला कसा व कुठून, या �:नाने 

Hयाची िजCासा जागी झाल> आnण वषा#नुवष¯Sया संशोधनानंतर हा का�या अमे<रकेचा ��त�नधी 

लेखक एक Vदवस पि:चम आg¨केSया gकना-यावर>ल गॅिqबया देशातील जुफूर या गावी आप?या 

रcतानाHयाSया सात 8प�यांनंतरSया भाऊबंदांना भटेला, HयांSयाशी बोलला. लेखक अलेcस हॅ=लने 

आप?या लहानपणी आप?या आजीSया त�डून 8प�यान ्8प�या चालत आलेल> आg¨कन 

मूळपु/षाची कहाणी ऐकल> होती. आपण समु9ाSया पार असले?या मुलखातून आलो. वयाSया 

सोळा�या वषj एक Vदवस जंगलात आप?या ढोलासाठZ (म) बांबूSया झाडाचा बंुधा तोडून 

आण[यासाठZ गेलो असता आपल> =शकार झाल>. गुलाम qहणून साखळदंडाने बांधले?या ि;थतीत 

या देशात आलो. 'आपला मुलूख समु9पार असून कँ�बबोल�गाSया शजेार> आपल> व;ती होती,' 



Hया कहाणीचा एवढाच सारांश हॅ=लने सात�या 8पढ>पयtत पोहोचवला होता. परंतु अलेcस हॅ=लने हा 

धागा पकडून आप?या कुटंुबव*ृाSया मु�या शोधनू काढ[यासाठZ �यHनांच ेपव#त रचले. पाच लाख 

मैलांचा �वास केला. लागोपाठ दहा वषB याच गो�ट>चा )यास घेऊन संशोधन केले. पण Hयाच े

फ=लत Hयाला =मळाले. Hयाने ऐकलेल> माVहती, =मळाले?या कागदपhांचा आधार, मुलाखती घेऊन 

जमा केलेला तपशील यांचा एक मेळ घालून Hयाने सात 8प�यांचा हा इ�तहास रचनू उभा केला. 

लेखक qहणूनह> हे अ��तम काम पार पाड?याबfल तो अ=भनंदनास पाh आहे. पण Hयापे*ाह> 

अडीच कोट> का�या अमे<रकन मानवांचा हा �तीकाHमक इ�तहासच मानला, तर माणूस qहणून 

Hयाने इ�तहासाची फार मोठZ सेवा केल> आहे. Hयाबfल सवाtवरच Hयाच ेऋण आहे. हा 

अमे<रकेतील का�या लोकांपुरताच मया#Vदत �:न नाह>. 

 

भारतातील शकेडो कुटंुबे अनेक देशांत 8वखरुल> गेल> आहेत. द�*ण पॅ=सgफकमधील gफजी 

बेटापासून ते द�*ण अमे<रकेतील 1गयाना आnण सुर>नाम या देशापयtत, श-ेद>डश ेवषाtपूवj 

सcतीने मजुर>साठZ हे लोक दंडले>ने नेले गेले. Hयांतील gकHयेकांSया घरात या lंथातील मूळ 

आg¨कन पु/षासार�या सां1गतले?या कहा[या आज आजीबाई नातवाला सांगतील, क| 

'आपला मूळ पु/ष साता समु9ांपल>कडून आला आnण तो �तथे कुठे तर> गगेंSया शजेार> राहत 

होता.' 

 

सतत गेल> जवळजवळ दोन वषB माUया मनाला बोचत असलेला एक अनुभव नमूद केला पाVहजे. 

१९७५Sया सु/वातीला मी 1गयानाला पररा�dमंhी qहणून अ1धकृत भेट>साठZ गेलो होतो. 

1गयानाम)ये अ)या#हून अ1धक लोक भारतीय वंशाच ेआहेत. भेट>च ेपVहले दोन Vदवस औपचा<रक 

सरकार> चचा#, गाठZभेट>ंम)ये गे?यानंतर जॉज#टाऊन या राजधानीSया शहरापासून द>ड-दोनश े

मैलांवर असले?या बॉcसाइटSया खाणी पाह[यासाठZ हे=लकॉ�टरमधनू गेलो. तेथे माग#दश#क qहणून 

एक त/ण अ1धकार> बरोबर होता. तरतर>त नाका-डो�यांचा व साव�या वणा#चा हा त/ण हुशार व 

काय#तHपर वाटला. तो माUयाशी अ1धक आपुलक|ने वागत होता. सव# काम संपले व तेथनू 

�नघ[यापूवj मी कारणा=शवाय Hयाला �:न केला, 

'तुझ ेपूव#ज भारतामधील कोणHया �देशातून आले?' 

 

तो एकदम शांत झाला. काह> *ण बोललाच नाह>. Hयाच ेडोळे माUयाकड ेहोत;े परंतु नजर कुठे 

तर> दसुर>कड,े काह> तर> शोधीत होती. ब-याच वेळानंतर तो उHतरला, 'पHता नाह>. कुठे तर> 

गंगेSया काठून, बहुधा - �बहारमधनू.' 



 

HयाSया शू�य नजरेत *णभर पाVहलेले का/[य मला अजून सतावत असते. मग ऍलेcस हॅ=लने 

आप?या 'm�स'म)ये जीव ओतून आप?या कुटंुबाSया मुळाचा शोध केला, Hयाला काह> एक नवा 

अथ# माUया v�ट>नेह> �ा�त होतो. 

 

ना�याचाय# खाoडलकर 

काकासाहेब खाoडलकरांSया ज�मशता}द>�न=मHत Hयांच े;मरण कर>त असताना साहिजकच मराठZ 

रंगभूमीचा सारा वैभवशाल> काळ डो�यांसमोर उभा राहतो. व;तुत:, पारतंbयाSया काळात एका 

घनघोर रा�d>य संघषा#Sया �ारंभकाळीच खाoडलकर पhकार qहणून आपले 8वचार 'केसर>'Sया 

Rवारे लोकांसमोर मांडू लागले होते. पण Hयाच काळात खाoडलकरांनी ';वयंवर', 'मानापमान'सारखी 

ल=लत नाटके =लVहल> आnण आप?या र=सक �वHृतीचा प<रचय महारा�dाला कmन Vदला. ते 

;वत: qहणाले होत,े क| 'मी �थम नाटक| आहे, नतंर पhकार आहे.' 

 

खाoडलकर हे )येयवाद> होते. उदाHत गुणांच ेHयांना आकष#ण होते. काह> जीवनमू?यांवर Hयांची 

�न�ठा होती. एक �कारे HयांSया मनाची घडण आ)यािHमक होती. HयांSया नाटकातील अनेक 

पाh ेया गुणांच ेदश#न घड8वतात. तसेच खाoडलकरांSया सग�या नाटकांत कै. ताHयासाहेब 

केळकरांनी qहट?या�माणे 'ओज हा गुण आहे, Hयांच ेशृंगार आnण क/ण रस सु^ा ओज 

गुणाि�वत असतात; व Hयामुळे Hया रसाभोवती एक �कारच ेउदाHत वातावरण �नमा#ण होते.' 

'मला वाटते, क| महाभारतातील सव# �यिcतरेखांना ह>च यु^ाची पा:व#भूमी आहे. Hयातील शृंगार 

हा वीरांचा आहे, Hयातील का/[यह> यु^ाSया पा:व#भूमीवर �नमा#ण झाले?या घटनांच ेआहे आnण 

Hया यु^ामुळे �यcतीSया जीवनात �नमा#ण झाले?या तणावांच ेमहाभारतात वण#न आहे. 

मरा�यांSया इ�तहासातह> हेच क/ण ना�य आहे. खाoडलकरांनी ';वयंवर', 'भाऊबंदक|' gकंवा 

'सवाई माधवराव यांचा मHृयू' असे नाटकांच े8वषय �नवडले, ते याच आकष#णामुळे असावेत. एका 

युयुHसु व ��तभाशाल> नाटककाराला जो शृंगार, जे का/[य Vदसले, ते यु^ाSया पा:व#भूमीवरचचे 

होते. राजकारणातील कार;थाने व Hयांच ेपय#वसान दाख8वणारे 'भाऊबंदक|' आनंद>बाई-राघोबा 

यांचा शृंगारह> दाख8वते gकंवा ';वयंवरा'तील खडा मारायचा झाला, तर 'माUया हातावर नाह>, 

घागर>वर मारायचा - तसंह> नको - ख�याने घागर फुटून मी ओल>1चबं झालेल> मला नाह> 

आवडायच'ं, ह> /िcमणीची वाcये शृंगा<रक पोताचीच आहेत. 'मानापमाना'तह> मदनबाधा झालेल> 

भा=मनी धयै#धराकडचे आक8ष#त होत,े न�हे, Hयाचा ती )यास घेत.े शूरांचा शृंगार, HयांSया 



कौटंु�बक जीवनातील ना�य, Hयांच ेखलपु/षाशी येणारे संबंध व Hयांतून �नमा#ण होणारे तणाव हे 

खाoडलकरांच ेआवडते 8वषय आहेत. 

 

अथा#त आता आपले 8वषय साहिजकच बदलले आहेत. �या अथा#ने आज आपल> नाटके 

सामािजकv��या वा;तव वाटतात, तशी खाoडलकरांची नाटके वाटत नाह>त. �नदान आज पाहताना 

तर> तशी ती वाटत नाह>त. gकंबहुना ती रोमँVटक वा क?पनारqयच वाटतील. गे?या सHतर-ऐंशी 

वषाtत मानवी मनाच ेअतंरंग उकलून दाख8वणार> नाटके =लVहल> जात आहेत. कारण Hयाच े

अतंरंगच बदलत आहे. Hयाची सामािजक व �यिcतगत मू?ये बदलत आहेत. Hयामुळे आजच े

सामािजक नाटक पाहताना Hयातील संघषाtनी मन �याकूळ होते. खाoडलकर gकंवा Hया काळातील 

सव# नाटककार यांनी जे समाजदश#न घड8वले आहे, ते एका अथा#ने अHयंत ढोबळ आहे. चांगले 

आnण वाईट या दोन गडद रंगांनी रंग8वलेल> 'एकच �याला' सारखी नाटके gकंवा 

'मानापमान'सारखी का?प�नक संघष# रंग8वणार> नाटके आता 1चgकHसक मनाची पकड घेतीलच, 

असे सांगता येत नाह>. 

 

असे असले, तर>ह> आपण जीवनाची स)या इतक| गुंतागुंत पाहत आहोत व भयानक पोकळी 

अनुभवीत आहोत, क| Hयामुळे कधी कधी ह> जुनी नाटके 'फँटसी'सारखी आ?हाददायक वाटतात. 

मला वाटते, Hया नाटकांच ेवा�मयीन मू?य मोठे आहेच, पण हे सामािजक मू?यह> �ततकेच 

महHHवाच ेआहे. कारण 8वरंगुळा qहणून या नाटकांच ेमहHHव फार मोठे आहे. खाoडलकरांच े

';वयंवर' gकंवा gकल¡;करांच े'सौभ9' यांची गोडी अवीट राहते, याच ेहेह> एक कारण असावे. 

 

खाoडलकरांSया नाटकांतील संगीत हा दसुरा बहारदार 8वशषे आहे. आप?या नाटकांतील संगीतामुळे 

काह> अशंी अ=भनय द�ुयम मानला गेला, हे खरे आहे. पण ना�यसंगीतासारखा एक अपूव# 

संगीत�कार Hयामुळे ज�माला आला आnण आजह> Hयाची गोडी Vटकून आहे, हे 8वसरता कामा 

नये. गRय नाटकांचा m*पणा घालवून नाटक हे मन गुंतवून ठेवणारे कलामा)यम झाले, हे 

�न8व#वाद आहे. ऑग#नच ेसूर ऐकले, क| आजह> मराठZ �े*ागहृात जे वातावरण �नमा#ण होते, 

HयासाठZच संगीत नाटक हे कायम Vटकले पाVहजे, असे �े*क qहणून मला वाटते. नाटकात थोडी 

कृ�hमता अप<रहाय# आहे. तशीच संगीत नाटकातह> आहे. ती पण gकल¡;कर-खाoडलकर-देवल 

यांSया नाटकांत जे संगीत आले, ते Hया कथानकातील काह> भाव�नक धागे जुळ8वणारे होते, हेह> 

�न8व#वाद आहे. तसेच कै. अ[णासाहेब gकल¡;करांनी समप#क र>तीने qहट?या�माणे, 'गायनरस 

आळ8वणे हे संगीत नाटकाच ेउVf�ट आहे.' खाoडलकरांSया नाटकांत ';वयंवर' व 'मानापमान' ह> 

दोन नाटके मराठZ ना�यसंगीताची लयलूट करतात; आnण आजह> ती मराठZ र=सकांना 

<रझ8वतात. पण केशवराव भोसले, बालगंधव#, आद>ंनी जी संगीतपरंपरा �नमा#ण केल>, ती 



Vटक8व[यासाठZ �ततcयाच ताकद>ची व तप:चयBची नटमंडळी लागतात. नाह> तर ना�यगीते ह> 

भावगीते होतील आnण Hयांतील 'गायनरस' नाह>सा होईल, qहणून मराठZ रंगभूमीचा हा वारसा 

Vटकवावयाचा असेल, तर ह> तप:चया# चालू ठेवावी लागेल. 

 

खाoडलकरांSया ना�यसेवेच ेसमी*ण करताना HयांSया एका वै=श��याचा उ?लेख केलाच पाVहजे. 

तो हा, क| ते ;वत: नाटक मंडळीSया कारभारात ल* घालून Hयांना आधार देत, माग#दश#न 

कर>त. gकंबहुना महारा�dाSया सव# �मुख नाटककारांना 'कंपनीच े�ब-हाड' हे ;वत:च ेघरच वाटत 

असे. Hया काळSया Hया ना�य=श*ण सं;थाच होHया. आnण Hयांत हे ना�य=श*क =शकव[याच े

काम कर>त होते. ह> सं;थाच आता बंद पड?यासारखी वाटते. साVहिHयकांचा व नटांचा सहवास 

घडला, तर नटांची नाटका8वषयीची समज वाढते. Hयामुळे अ=भनयाचा दजा# वाढतो. मराठZ 

साVहिHयकांनी व न�या नाटककारांनी ह> परंपरा पु�हा चालू कर[यासारखी आहे. आज मराठZ 

रंगभूमीचा 8पसारा शो=भवंत Vदसतो आहे. Hयाचा कस वाढवावयाचा असेल, तर असे 

ना�यजीवनाशी समरस झालेले नाटककार हवे आहेत. ना�य�नमा#Hयांनी gकल¡;कर, खाoडलकरांच े

याबाबत अनुकरण कर[यासारखे आहे. 

 

खाoडलकरांची ना�य��तभा देशसेवेला वाVहलेल> होती. Hया काळाSया वातावरणाने ती ओज;वी 

झाल>. खाoडलकरांSया Hया सामािजक जाnणवेच ेव HयांSया कलाHमक गुणांच ेमनोC व 

सवाtगसुंदर दश#न HयांSया नाटकांत Vदसते. qहणूनह> Hयांच ेमराठZ र=सकाला सतत ;मरण होत 

राह>ल.  

उदारमतवाद> केळकर 

ताHयासाहेब केळकरांSया ज�मशता}द> महोHसवात सहभागी हो[याच े मी आनंदाने मा�य केले. 

त/णपणी Hयांनी =लVहलेले Vटळक च<रh व Hयानंतरच ेHयांच े लेखन कुतूहलाने मी वाचले आहे. 

केळकर हे पु[याSया बु8^वैभवाच े�तीक होते. महारा�dाSया सामािजक जीवनाच ेते आधार;तंभ 

होते. आचाय# अbयांनी qहट?या�माणे केळकर-साVहHय हे केळकर-8वRयापीठच होते. अशा या 

चतुर�बु^ीSया व �नम#ळ मनाSया महापु/षाला न�या 8पढ>ने आदरांजल> वाVहल> पाVहजे आnण 

जु�या 8पढ>ने थो�याशा तट;थपणे केळकरांच ेपुनमू#?यमापन केले पाVहजे. ज�मशता}द>चा उHसव 

हा या v�ट>ने उपयुcत असतो. समकाल>न मू?यमापनात ऐ�तहा=सक v�ट> व तट;थपणा नसतो. 

Hयामुळे प<रि;थतीSया फे-यात सापडणा-या gकंवा प<रि;थतीशी झंुज देणा-या सव#च कतृ#Hववान 

पु/षांच ेयो�य मू?यमापन होत नाह>.  



 

मला वाटते, केळकरांच े इ�तहास�न�ठ �यायबु^ीने पु�हा मू?यमापन केले पाVहजे. केळकर हे 

अ�टपैलू �यिcतHवाचे, �यापक बु^ीच ेव अनेकांगी कतु#क|च ेपुढार> होते. पण Hयांच े मू?यमापन 

माh मु�यत: HयांSया राजक|य जीवनाSया अनुषगंाने झाले आहे. Hयामुळेच HयांSयावर काह>सा 

अ�याय झाला आहे. राजकारणातील आवेश, अ=भ�नवेश, पूव#lह, Hया Hया काळच ेवातावरण, या 

सवाtमुळे राजक|य महापु/षांच े अनेक सRगुण झाकले जातात gकंवा Hयांच े धसूर दश#न होत.े 

अनेकदा राजक|य पु/ष HयांSया कमी महHHवाSया गुणांनी �=स^ी पावतात. qहणून राजक|य 

मापाने अशा अ�टपैलू �यcतीच ेमू?यमापन करणे हे तक# द�ुट व अशा;hीय आहे. केळकरांसंबंधी 

आता 8वचार करताना HयांSया काळातील 8वचारकलह, राजक|य संघष# व राजक|य तणाव मनात 

ठेवता कामा नयेत. ;वत: केळकरांनी आप?या आHमच<रhात व वेळोवेळी केले?या भाषणांत 

उHकृ�ट, �ांजल आHमपर>*ण केले आहे, ते आपण मानले पाVहजे. एखादा मनु�य आपले जीवन 

जगतो, आप?या बु^ी�माणे व कुवती�माणे ;वत:च े;थान �नमा#ण करतो आnण आयु�यात शवेट> 

Hयाच े8वहंगमावलोकन करतो. तसे केळकरांनी अHयंत रमणीय भाषेत हे आHमपर>*ण केले आहे. 

Hयात �नतळपणा आहे. 

 

केळकरां8वषयी जी वादळे उठल>, HयांSया लोक8�यतेच े जे चढउतार झाले, Hयांमागे तHकाल>न 

राजक|य वातावरण जसे होत,े तसे Hयांच े�यिcतमHHवह> होत.े मला वाटत,े केळकरांच े�यिcतHव, 

Hयांच ेमन, Hयांची बु^ी, Hयांच ेजीवनकाय# अHयंत सुसंगत व संघVटत होत.े केळकरांनी ;वत:Sया 

मया#दा जाण?या होHया. ;वत:ची �वHृती काय आहे, हे Hयांना माह>त होते. Hयांनीच ;वत: 

माणसांच े तीन �कार कि?पले आहेत : एक आCाकारक, दसुरा आCाधारक आnण �तसरा 

;वातंbय8�य. केळकर हे �तस-या �कारSया मनु�य;वभावाच े होते. Hयांनीच qहटले आहे, 

';वातंbय8�य हे कोणाच ेधनी gकंवा कोणाच ेगुलाम qहणून राहू इSछZत नाह>त. Hयांना आप?या 

;वातंbय�ेमाची gकंमत Rयावी लागते आnण ह> gकंमत qहणजे हुकमी सHतेची अ=भलाषा सोडणे 

gकंवा �संग8वशषेी बाजूला पड[याची, मागील बाकावर बस[याची मनाची तयार> ठेवणे ह> होय.' 

केळकरांनी ह> gकंमत Vदल>. Hयांनी ;वत: qहटले आहे, क| 'मी सHता=भलाषी असतो, तर 

गांधींSया धोरणाला 8वरोध केला नसता gकंवा केसर> d;टचा अ1धकार आपण होऊन सोडला 

नसता.' दसुरे असे, क| ;वातंbय8�य माणसाला - 8वशषेत:, 8वचारवंताला - लोक8�यते8वषयी 

उदासीन राहावे लागते. कारण सदैव लोकांना 8�य होईल, अस ेबोलणे वा =लVहणे अशा �यcतींना 

अशcय असते. जनतेSया अनुनयापे*ा उRबोधनाकड े Hयांच े ल* असते, ते�हा ;वतंh �CेSया 

8वचारवंताला, लेखकाला Hयाचीह> तयार> ठेवावी लागते. 

 

असे ;वतंh �Cेच े8वचारवंत हे लोकशाह>त आव:यक असतात. भारतीय लोकशाह>Sया इ�तहासात 



राजक|य 8वचारवंत qहणून �यांनी Hया Hया काळात �नभ#यपणे मत��तपादन केले, अशांत केळकर 

हे अlग[य होते. सामािजक *ेhात म. फुले, आगरकर, डॉ. आंबेडकर यांच ेजे ;थान आहे, तेच 

केळकरांच े महारा�dाSया राजक|य इ�तहासात आहे. कारण �;था8पत मत�वाहाSया उल�या वा 

वेग�या Vदशनेे जा[यात केवळ ह�ीपणाच असतो असे नाह>, तर बहुमताSया धुदं>मुळे इतरांना न 

Vदसणारे पया#यह> अशा अ?पसं�य 8वचारवंतांना Vदसू शकतात. qहणून बहुमत हा लोकशाह>चा 

काया#Hमक संकेत असेल, तर बु8^�न�ठ अ?पमत सामािजक 8ववेकाची राखणदार> करते; आnण 

दसुरे असे, क| एखाRया देशाचा राजक|य इ�तहास qहणजे काह> केवळ 8वजयी राजकारणी 

पु/षाचा इ�तहास न�हे, gकंवा सHतासंघषा#चाह> इ�तहास न�हे; तर समाजाची राजक|य घडण व 

मशागत करणा-या 8वचारवंतांच े जीवनह> Hयाच इ�तहासाचा अ8वभा�य भाग असतो. qहणून 

��VटशांSया राजक|य इ�तहासात एडमंड बक# ला gकंवा अल>कडSया काळात �ा. ला;क|, gकं�;ले 

माVट#न यांना जे गौरवा;पद ;थान, तेच केळकरांसार�या राजक|य 8वचारवंतांना Vदले पाVहजे. मग 

Hयांची मते आप?याला पटोत वा न पटोत. मला वाटते, केळकरांSया सव# जीवनाची ह> बैठक 

आहे, ते Hयांच े तHHवCान आहे. हे जर आपण समजून घेतले, तर केळकरांSया जीवनकाया#च े

यथायो�य मू?यमापन होऊ शकेल.  

 

केळकरांच े हे जीवनकाय# कोणते? लोकमा�य Vटळकांच े 8व:वासू सहकार>, HयांSया तHHवCानाच े

मीमांसक आnण Vटळकांमागून HयांSया �न�ठा सांभाळून राजकारण करणारे पुढार> हा केळकरांSया 

राजक|य जीवनाचा आलेख. केळकरांवर अ�याय हो[याच े एक कारण, लोकांनी ते ��तVटळक 

होतील, अशी बाळगलेल> अपे*ा. केळकरांनी आपण ��तVटळक होऊ gकंवा आहोत, असा कधीच 

आव आणला नाह>. Vटळकांचे गुण HयांSयाजवळ न�हते, हे Hयांनाह> माह>त होते. पण 

Vटळकांवर>ल Hयांची �न�ठा डोळस होती. Hयात भावनेचा गाभा असला, तर> केळकरांचा 8पडं 

बु8^�न�ठ अस?याने ते अधंभcत झाले नाह>त. Hयांना राजक|य अधंपणा कधीच आला नाह>. 

Hयामुळे VटळकांSया राजनीतीची मूलतHHवे आHमसात कmन, केळकरांनी आपले पुढच ेराजकारण 

केले. तसे कर[याचा Hयांचा अ1धकार होता. पण खरे असे Vदसते, क| केळकरांच े ;वत:च े जे 

�यिcतHव होत,े HयाSयातूनच Hयांच े पुढच े राजक|य जीवन �नमा#ण झाले. केळकरांचीच उपमा 

Rयावयाची झाल>, तर इं9धनु�यातला एक रंग संपून दसुरा कोठे सुm होतो, हे जसे समजत नाह>, 

तसे Vटळकांच े राजक|य अनुया�यHव संपून केळकरांच े वैचा<रक नेतHृव कुठे सुm होत,े हे कळत 

नाह>, इतके बेमालूम ते =मसळून गेलेले होते. qहणूनच केळकर ��तVटळक झाले नाह>त, कारण 

Hयांच े�यिcतमHHवच =भ�न �कृतीच ेहोते. 

 

ती =भ�न �कृती कोणती? तर केळकर बु8^ �ामा[यवाद> होते. दसुरे qहणजे ��तप*ाबfल 

HयांSया मनात �यायबु^ी असे. दसु{यांSया qहण[यातील त�य ते मा�य कर>त. �तसरे, ते 



ऐकां�तक 8वचाराच े न�हते, �यवहार> व म)यममागj होते. या तीन व=ैश��यांमुळे केळकरांचे 

राजक|य तHHवCान नेहमीच 8ववाRय ठरले. Hयामुळेच Hयांची चे�टाह> झाल>. पण केळकरांची 

म)यममागा#वर जी ]^ा होती, Hयामागे एक तर Hयांच ेHयाला अनुकूल असे सौqय व बु8^वाद> 

�यिcतHव होत;े आnण दसुरे, अनुभवी �यवहारवाद होता. केळकरांची ह> म)यममागा#ची 8वचारशैल> 

अ=भ�नवेशाSया v�ट>ने उणी असल>, तर> Hयांचा युिcतवाद �भावी असावयाचा. केळकरांनी 

म)यम_मासंबंधी जे 8ववेचन केले आहे Hयात qहटले होते, क| म)यम_म qहणजे �नखालस 

वाइटाशी समेट gकंवा तडजोड असा नाह>, तर जे सामा�यत: चांगले qहणून समजले जाते, 

Hयाचीच मया#दा शोधनू तारतqयाने जे यcुत वाटेल, Hयाच ेआचरण करणे qहणजे म)यम_म 

होय. 'सRगुणाSया आचरणातह> तारतqयाने सुचणारे मया#दादश#न' असे Hयाच े शा;hीय वण#न 

केळकरांनी केले आहे. )येय हे नेहमीच आदश#भूत असते, पण ते कृतीत उतरवताना तारतqय 

ठेवावेच लागते. घ�याळातील लंबक एका Vदशकेडून दसु-या Vदशकेड ेजाताना म)य�बदंवूmन जातो, 

पण तो म)य�बदंवूरच थांबला, तर घ�याळ थांबेल असे केळकरांनी उHकृ�ट वण#न केले आहे. ते�हा 

म)यममाग# ह>, सां1गतल> जाते, तेवढ> हा;या;पद क?पना खास नाह>. अ�तरेकाचा ताHपुरता 

Hयाग कmन Hयाच े युिcतवादाने समथ#न करणे म)यममागा#च े ल*ण आहे. पण हा Hयाग 

तारतqयाने केलेला असतो. केळकरांना 'तडजोड' 8�य होती, याच ेकारण Hयांची 8वचारशैल>च तशी 

होती. भावना जे�हा उfी8पत झाले?या असतात, ते�हा अशा 8वचारशैल>Sया लोकांची उपे*ा होते, 

तशीच केळकरांची झाल>. पण म)यममाग# पHकरणा{यांना हा धोका पHकरावाच लागतो; आnण 

केळकरांनी तो पHकरला, हे HयांSया जीवनाच ेवै=श��यच मानले पाVहजे. पण ;वत: केळकरांनी 

qहट?या�माणे अशा 8वचारवंतांची gकंमत �यवहारातील चलनी ना[या�माणे कमी-जा;त कधीच 

होत नाह>, तर Hयांची (Intrinsic) gकंमत व;तुगुण�न�ठ असते. लोक8�यता ह> चलनी ना[यांची 

�यवहारातील gकंमत ठर8वत,े तर अशा पु/षांची gकंमत HयांSया अगंSया गणुांनी ठर8वल> जाते. 

केळकरांSया जीवनाचा दसुरा अHयंत महHHवाचा भाग qहणजे Hयांच े �ासाVदक साVहHय आnण 

Hयांनी पhकार qहणून केलेल> भ�य काम1गर>. बु^ी हे केळकरांSया �यिcतHवाच े लोभनीय 

वै=श��यच होते. पण केवळ Hया बु8^बळावरच केळकरांनी एवढे �चडं साVहHय �नमा#ण केले नाह>, 

तर अखडं वाचन, मनन व लेखन के?यामुळेच दहा हजार प�ृठे भरतील एवढे �चडं साVहHय 

Hयांनी =लVहले. वा�मयीन समी*ा आतापयtत अनेकांनी केल> आहे. Hयांची सरळ भाषा, �तचा 

डौल, न�, 8वनोद, खेळकरपणा, युिcतवाद-�धानता या सव# गुणांचा तो एक गुSछ होय. पण 

केळकरांनी वHृतपhाच ेव मा=सकाच ेसंपादक qहणून जी काम1गर> केल>, ती आजह> आदश# आहे. 

Vटळक असतानाह> 'केसर>'च ेसंर*ण व संवध#न Hयांनी केले, पण Hयानतंरह> अHयंत �न�ठेने व 

क?पकतेने 'केसर>'चा 8वकास घडवून आणला. केळकरांची क?पकता, नवमताबfलची Hयांची 

िजCासा व आदर, गुणी माणसांना जवळ कर[याची व उHतेजन दे[याची र>त यांमुळे ते उHकृ�ट 

संपादक झाले. �यासंगासाठZ मेहनत तर लागतेच, पण बौ8^क कुतहूलह> कायम राहावे लागते. 



केळकरांना हे कुतूहल शवेटपयtत होत.े Hयामुळे, ;वत: नवा 8वषय समजून �यावयाचा व हजारो 

वाचकांना सो�या भाषेत तो समजावून सांगावयाचा, असे HयांSया �यासंगाच े व लेखनाच े )येय 

होते. qहणून हा;य-8वनोदमीमांसेपासून ते रा�यशा;h gकंवा समाजवाद - कqयु�नझम आद> 

8वषयांवर Hयांनी लेखन केले. अजूनह> केळकरांSया Hया 8व8वधतेच ेकौतुक वाटते. संपादक qहणून 

न वाचताह> अनेक 8वषयांवर =लVहता येते. पण केळकर सवाtगीण वाचन कmन =लह>त, Hया 

8वषयाच े सव# बारकावे तपासून ट>का कर>त. मला वाटते, हे आदश# संपादकाच े ल*ण आहे. 

केळकरांच े हे सव¡Hतम संपादक|य गुण आजह> मराठZ पhकारांनी अनुसर[यासारखे आहेत. आता 

लोकशाह>चा कारभार खे�यांपयtत पोहोचला आहे. भारताला आंतररा�d>य ��त�ठा �ा�त झाल> 

आहे. ते�हा आतंररा�d>य सम;येपासून तो खे�यात?या �:नांपयtत, आ1थ#क �:नांपासून त े

वैCा�नक संशोधनापयtत अनेक 8वषय आजSया संपादकाला हाताळावे लागतात. ते�हा केळकरांची 

अ�वेषणबु^ी, �यासंग व लोक=श*णाची Hयांची हौस या सवाtची आजSया �ादे=शक पhकारांना 

अ1धक गरज आहे. 

 

असे हे केळकरांच ेगुणसंक|त#न आहे. केळकर ;वत: गुणपूजक होते. पण सवाtत महHHवाच ेqहणजे 

'चांगला माणूस' qहणून केळकरांचा HयांSया समकाल>नांवर>ल ठसा कायम आहे. उदारच<रत, 

उदारमन;क व उदारमतवाद> हे केळकरांच ेखरे ;वmप आहे. ते Vटकणारे आहे. ह> Hयांची ��तमा 

Vटक8वल> पाVहजे.   

केळकर ज�मशता}द>  समारंभ, 

पुणे, १९७२ 

�काशाचा लेखक 

मी आज कृतCतेच ेभाषण करणार आहे. �यांनी आमSयावर काह> सं;कार केले, 8वचार Vदले 

आnण मराठZ भाषेची थोर सेवा केल>, अशा एका थोर 8वचारवंतासंबंधीची कृतCता आहे. आज हा 

समारंभ पाहून मराठZ माणसाबfलचा आnण मराठZ भाषेबfलचा अ=भमान पु�हा अगद> उंचावून 

जातो. मराठZ माणूस �या खशुीने आnण हौसेने खासबाग मैदानात कु;ती बघतो, Hयाच खासबाग 

मैदानाम)ये चांद[याSया आnण फुलांSया कथा सांगणा-या ]ी. भाऊसाहेब खांडकेरांचा हा 

मानस�मानाचा समारंभ आज आपण अ*रश: हजार�Sया सं�येने एकh येऊन साजरा कर>त 

आहोत, हे कुणालाह> आनंद देणारे असे 1चh आहे. महारा�dात?या साVहिHयकांना मी सांगेन, क| 

तुqह> तुमSया लेखणीRवारे आnण मराठZ माऊल>SयाRवारे जी Cानाची आnण सर;वतीची सेवा 



कर>त आहात, �तची पोच तुqहा सवाtना आज खासबाग मैदानावर जनतेने या सोह�याSया mपाने 

Vदल> आहे. या अथा#ने हा �ा�त�न1धक सHकारसमारंभ आहे. 

 

मी कृतCतेच ेभाषण करणार आहे, ते अशासाठZ, क| भाऊसाहेब हे गेल> चाळीस-प�नास वषB 

महारा�dाम)ये वेगवेग�या साVहHयाSया �कारांम)ये =लह>त आलेत. मी लहानपणापासून qहणजे 

मराठZ शाळेत जात असताना - मी परवा Hयांना Hयाची Vद?ल>ला आठवण कmन Vदल> होती - 

Hयांच ेलेख वाचीत आलो आहे. ते =शरो�याला असताना एका लहानशा सा�ताVहकात =लह>त 

असत. Hया सा�ताVहकाच ेनाव होते 'वैनतेय'; आnण आमSया गावSया लाय�र>म)ये जी छोट> 

छोट> पh ेयेत होती, Hया पhांम)ये एकदा मी एक अनपे�*त मथळा पाVहला. मथ�याच ेनाव 

होते: 'गाढवाची गीता'. मी मनाशी qहटले, गाढवाची गीता =लVहणारा हा कोण माणूस आहे आnण 

खाल> नाव पाVहले, तर ' 8व. स. खांडकेर'. 8व. स. खांडकेर हे नाव �थम वाचले, ते ते�हा; आnण 

ते मनात बसले. Hयांनतर 'gकल¡;कर'म)ये, 'यशवंत'म)ये आnण इतर जी मा=सके आहेत, Hयांत 

आपण अनेकांनी वाच?या असतील, तशा मीह> HयांSया कथा वाचीत आलो. कथांमागोमाग  

कादंब-या आ?या, ट>काHमक �नबंध आले, सव# काह> आले. HयांSया श}दचमHकृती, HयांSया 

क?पनाचमHकृती यांSयामुळे Hयांच े=लVहणे मला आक8ष#त कर>त होते. भाऊसाहेबांSया कथा-

कादंबर>तील नायकाला, आठवण झाल>, qहणजे ती वा-याSया आ?हाददायक झुळक|सारखी 

असायची, भाऊसाहेबांSया ना�यकेला जर भीती वाटल>, तर ती भीती qहणजे सं)याकाळSया वेळी 

अधंाराम)ये, पायाम)ये जसे काह>से 8वळ8वळले, qहणजे वाटते, तशी ती भीती असायची, 

भाऊसाहेबांSया नायकाने एखाRया त/णीSया उज�या गालावरची खळी पाVहल>, qहणजे आपण 

लहान असताना त�यात खडा मार?यानंतर जे पा[याच ेभोवरे gफरत gफरत जातात, Hयांची Hयास 

आठवण �हावयाची. भाऊसाहेबांच ेवा�मय वाचायला घेतले, qहणजे बीजेची कोर आल> नाह> gकंवा 

चवथीच ेचांदणे आले नाह>, असे कधी �हायच ेनाह>. भाऊसाहेबांSया वा�मयात �नदान मी कधी 

अमावा;या पाVहल> नाह>. ती बीजेची कोर असेल gकंवा चवथीचा चांद असेल gकंवा अ�टमीचा 

च9ंमा असेल gकंवा पुनवेचा च9ं असेल. असा हा चांद[याचा लेखक आहे. �काशाचा लेखक आहे. 

स¢दय लेखक आहे. पण नुसता स¢दय लेखक नाह>. भाऊसाहेबांSया लेखनाम)ये ;व�नाळू 

स¢दयतेबरोबर �नधा#<रत g_याशीलताह> आहे. भाऊसाहेबांना फुले व चांदणे फार आवडते. पण पुढे 

ते जसे जसे =लह>त गेले, तसे तसे Hयांच ेवाढते वा�मय सातHयाने १९४० पयtत मी �नयमाने 

वाचले. 

 

मी आपणा सग�यांची माफ| मागून एक गो�ट सांगणार आहे. ब-याच शतकांनंतर मराठZ 

'यया�त'ने Vद?ल> आपल>शी केल>. मी िजंकल> qहणत नाह>. यामुळे भाऊसाहेबांची क|तj अमर 

झाल>. हे सव# जर> खरे असले, तर> माUया वैयिcतक मताने भाऊसाहेबांSया दसु-या काह> 



कलाकृती 'यया�त'पे*ाह> मो�या आहेत. अथा#त भाऊसाहेबांना कोणी 8वचारले, क| तुमची आवडती 

कादंबर> कोणती? तर आईला तुझा लाडका मुलगा कोणता, हे 8वचार[यासारखे होईल, qहणून मी 

Hयांना तसे 8वचाm इSछZत नाह>. पण इतरांना काय आवडत,े हे सांग[याचा अ1धकार आहे, असे 

मी मानतो. 'यया�त' तर आता ]े�ठ ठरल> आहेच, पण भाऊसाहेबांनी १९३० ते १९४० Sया काळात 

जे लेखन केले आहे, Hयात मराठZ जीवनाच ेआnण 8वशषेत: म)यमवगjय जीवनातील संघषा#च ेजे 

1चhण आहे, ते सामा�यत: मराठZ मनाच े�तीक आहे. तो संघष# �या जाnणवेने भाऊसाहेबांनी Hया 

काळाम)ये मांडलेला आहे, Hयामुळे Hया कालखडंातील भाऊसाहेबांची पु;तके अजूनह> माझी 

आवडती आहेत, असे मी न�तेने सांगू इिSछतो. 

 

मी इथे ये[यापूवj, भाऊसाहेबांSया संदभा#त बोलायच,े ते�हा HयाSया लेखनातील आप?याला काय 

आवडत,े ते पु�हा एकदा चाळले पाVहजे, qहणून चौकशी करायला गेलो, ते�हा समजले, क| Hयांची 

'दोन ©वु' कादंबर> �काशकांनी पु�हा �=स^ केलेल> नाह>. यासंबंधीची त_ार मला जाह>रपणे 

करायची आहे. बाजारात ती =मळत नाह>. एका �काशक =मhाSया मदतीने लाय�र>तून आणून मी 

ती पु�हा एकदा चाळल>. 'दोन ©वु' सारखीच Hयांची 'पांढरे ढग' ह> माझी अ�तशय आवडती 

कादंबर> आहे. माUया माVहती�माणे Hयांचीह> आवडती आहे. आता 'यया�त' आणखी जा;त 

आवडती झाल> असेल, तर ते यो�य आहे. हे मी सव# सांगतो आहे, ते अशाक<रता, क| माUया 

मते 'दोन ©वु' व 'पांढरे ढग' हे मराठZ म)यमवगjयांSया जीवनाच ेअHयंत समप#क असे 1चhण 

आहे. कोणHयाह> देशाम)ये आnण समाजाम)ये म)यमवग# हा एक महHHवाचा तसाच एक 8व=श�ट 

वग# मानला जातो. यासंबधंाने काह> चांग?या इंlजी lंथकारांनी केलेले मोठे अथ#पूण# 8व:लेषण 

माUया वाचनात आले आहे. आप?याह> म)यमवगा#च ेअसेच आहे. म)यमवगा#म)ये काह> उSच 

म)यमवगjय भाग आहे, गर>ब म)यमवगjय भाग आहे. Hयाच ेभाऊसाहेबांनी फार सुरेख वण#न 

केले आहे. म)यमवगा#तला हा जो वरचा भाग असतो, तो, HयाSयापे*ा जे वरच ेलोक असतात, 

HयांSयाकड ेवळायSया नादात, पळायSया नादात असतो. जो हजार-पंधराशे /पयांSया वरSया 

उHप�नाचा वग# qहणा, फार तर, Hयात पंधराशचे ेदोन हजार आnण दोन हजारांच ेअडीच हजार 

कसे होतील, या नादात असतो. परंतु म)यमवगा#चा जो लहान म)यम qहणून �याला गर>ब 

म)यमवग# qहणतात, Hयाची नजर वरती नसत,े तर Hयाची नजर खाल> असते. जो आप?यापे*ा 

गर>ब आहे, दबुळा आहे, जो द=लत आहे, HयाSया द:ुखांना वाणी दे[याचा gकंवा वाचा फोड[याचा 

तो �यHन कर>त असतो. 

 

भाऊसाहेबांSया या काळामध?या lंथांम)ये, कथांम)ये, 8वचारांम)ये मी हे सामािजक सHय 

पाVहले. HयांSया 'पांढ-या ढगा'तला ;पेनची लढाई आnण र=शया पाहून आलेला नर�9, नायकाला 

पh =लVहतो आnण Hयात ज�मभर ल*ात ठेवावे, असे एक वाcय आहे. आठवणीने सांगतो - 



माझी आठवण पcक| आहे - ती कादंबर> १९३०-४० Sया सुमारास, मला वाटते, �=स^ झाल> 

होती. माUयासारखी अनके त/ण माणसे या ल�यात Vहदं;ुथानात काय करणार, या वेडाने 

उगीचच अ;व;थ झाल> होती. आप?याह> पर>*ा हुक?या तर> चालेल, असे धोके पHकरायला मन 

उHसुक होते. मी कादंबर>तील नर�9ासंबंधी बोलत होतो. तो नरे�9 qहणजे सामा�य, तुमSया -

आमSयामधलाच मनु�य आहे. qहणजे तुqह> आqह> ;वत:लाच �:न 8वचारतो आहोत, असे 

समजा. Hयाने असा �:न 8वचारलाय,् क| तHHवCानाची अनेक पु;तके त�डपाठ कmनसु^ा मनु�य 

चकुा करतो, याच ेकारण काय? आnण उHतरह> तोच देतो, क| याच ेकारण एकच आहे, क| तो 

एक पु;तक वाचायच ेअिजबात 8वसरलेला असतो आnण ते पु;तक qहणजे मानवी जीवन; आnण 

माUया मते हे खरे आहे. �याला माणसाSया जीवनातील सुखद:ुखे व HयांपाठZमागSया �ेरणा, 

HयांSया यातना-वेदना समज?या नाह>त, तो कदा1चत पांढ-यावरती काळे कm शकतो. पण शकेडो 

वषB Vटकून राह>ल, असे िजवंत वा�मय �नमा#ण कm शकणार नाह>. मराठZ साVहHय *ेhात पु�कळ 

वाद झाले. कलेक<रता कला क| जीवनाक<रता कला आnण अशा त-हेच ेअनेक वाद झाले. पण 

भाऊसाहेब खांडकेर हा एक माणूस असा आहे, क| �याने ते आlहाने सां1गतले, क| तुqह> नुसHया 

का?प�नक आनंदाSया गो�ट> बोलून भागणार नाह>. तुमSया लेखनाला जर काह> 8वचार�ेरक असा 

vि�टकोन नसेल, तुमSया लेखनाला जर काह> सामािजक आशय नसेल, तर तुमच ेलेखन हे खरे 

साVहHय होऊ शकणार नाह>. को?हापूरसार�या शहराम)ये बसून या माणसाने =लVहलेले लेखन 

उHतर �देशाSया, �बहारSया, उंच पहाडावर>ल का:मीरSया लोकांSया मनापयtत जाऊन पोहोचले. 

याच ेखरे कारणच हे आहे, क| शवेट> माणूस हा एक आहे. तो को?हापुरात राहत असेल gकंवा 

]ीनगरम)ये राहत असेल, कदा1चत तो तामीळनाडूSया एखाRया कोप-यात राहत असेल, पण 

HयाSया काह> मूलभूत भावना या एकसूh आहेत. Hया भावनांना ;पश# कर[याच ेसाम�य# �या 

लेखणीत आहे, ती लेखणी ह> खर> साVहिHयक लेखणी आहे. मघाशी कुणी तर> qहटले, ते खरे 

आहे. खांडकेरांना आपण महारा�d>य qहणतो. तामीळनाडूची माणसे qहणतात, क| हा आमचा 

लेखक आहे. Hयांना माह>त नाह>, ते कोण आहेत. मराठZम)ये जेव�या 'दोन ©वु'Sया आवHृHया 

�नघाले?या आहेत, HयांSयापे*ा जा;त आवHृHया तामीळम)ये �नघा?या आहेत. 

 

मला समजलेल> खांडकेरांची भू=मका मी आप?याला सांगत होतो. दोन ;वmपाSया म)यमवगjय 

समाजाच े1चhण कर>त असताना Hयांनी असा म)यमवगjय रंगवला आहे, क| जो ;वत: गर>ब 

आहे आnण HयाSयातून लहान, पण वेदनेत अडकलेला जो समाज आहे, Hयाला वर उचलून 

घे[याचा �यHन कर[याम)ये �याला आनंद आहे. ;वत:Sया जीवनातील रंगेल खेळ मांड[यापे*ा 

=शकार करावयाची असेल, तर सामा�य जनांक<रता आप?या िजवाची =शकार केल> पाVहजे, हे 

आवाहन करणारा हा माणूस आहे. मला आठवत,े Hयांची 'दोन ©वु' कादंबर> मी �थम 

को?हापूरम)ये वाचल>. १९३४-३५ साल> मी को?हापूरला �थम आलो होतो. ह> नवीन कादंबर> 



हातात आल>, ते�हा आषाढ-]ावणाचा पाऊस धो धो पडत होता. कॉलेजम)ये गेले नाह>, तर> 

चालेल, असे मनाने ठर8वले होत;े आnण खोल>म)ये थडंी वाजते, qहणून �न=मHत कmन अगंावर 

हलकेसे पांघmण ओढून मी Hयांची 'दोन ©वु' ह> कादंबर> पVह?यांदा वाचल>, असे मला आठवते. 

 

तुqहाला एक गंमत सांग?ू जर पु;तक वाच[याचा तुqहाला नाद असेल, तर आप?याला आवडलेले 

पVहले पु;तक पVह?यांदा कसे आnण के�हा वाचले, याची आठवण मनात ताजी असते. ते पु;तक 

आप?या हातात घेऊन कसे कुरवाळले, हे आईला आपले पVहले मूल झा?यावर कुरवाळताना कसे 

वाटले असेल, हे 8वचारा, qहणजे कळेल. को?हापुरातील भुसार> वा�यातील खोल>त Hया पावसाळी 

दपुार> मी कादंबर> कशी वाचल>, हे आजह> माUया ल*ात आहे. न�या को-या पु;तकाला येणारा 

सुरेखसा वास कसा येत होता, याचीसु^ा मला आठवण आहे. मला तर असे वाटते, क| 

भाऊसाहेबांनी 'दोन ©वु' हे पु;तक =लVहले, ते�हा फार मोठे काम केले. Hयानंतर काह> लोकांनी 

ट>का केल>, क| भाऊसाहेबांच ेहे दोन दोन काय आहे? दोन मनं, दोन ©वु, हे जे दोन दोन आहे, 

हे या लोकांना समजले नाह>. पण 'दोन ©वु' श}द वा�मयीन मराठZत =लVहले गेले, Hयाच वेळी 

आज जे घडत आहे आnण जे घडले पाVहजे, असे आlहाने सां1गतले जात ेआहे, Hयाची जाणीव 

या 9��या लेखकाला ते�हाच झाल> होती. दोन ©वुांसारखे अतंर असणार> माणसाची जीवने 

आहेत. श}दांच ेसाम�य# फार आहे. मी श}दांना फार मानतो. HयांSयात अ;hांच ेसाम�य# आहे, 

तसेच �काशाच ेतेज आहे. एखादा श}द कोणी अशा वेळी उSचारतो, क| Hयाम)ये एक 8वल*ण 

साम�य# येते. गांधीजींनी 'िcवट इंoडया' हे श}द उSचारले. केवढे साम�य# या दोन श}दांत होते ! 

Vहदं;ुथानSया ;वातंbयाSया रामायणाच ेसव# सार आहे या श}दोSचारात !  

 

के�हा के�हा काह> श}द उSचारले, क| सव# समज?यासारखे वाटतात. तसेच माUयापुरते माUया 

8वRया1थ#दशते �:न सुटले. �या वेळी मी 'दोन ©वु' हे न�या सामािजक संदभा#त ऐकले व 

खांडकेरांSया कादंबर>Sया मुखप�ृठावर वाचले. Vहदं;ुथानातील सव# �:नांचा मूळ आवाज मी Hया 

श}दांत ऐकला. प�ृवीच ेदोन ©वु एकh येतील, क| नाह>, हे माह>त नाह>, अथा#त येणार नाह>त. 

पण समाजजीवनात �नमा#ण झालेले हे 8वषमतेच े©ुव नाह>से करणे हे मानवतेच ेआजच ेकाम 

आहे. खांडकेरांनी हा 8वचार आप?या साVहHयात मांड[याचा या वेळी �यHन केला, ह> महHHवाची 

गो�ट आहे.  

 

भाऊसाहेबांSया �यिcतमHHवाला अनेक mपे आहेत. लेखक हा बहुmपी आहे, असे Hयांनीच qहटले 

आहे. वा�मय gकंवा ल=लत साVहHय qहणजे काय? ते कशासारखे आहे? Hयांनी आप?या एका 

भाषणात सां1गतले आहे, क| ल=लत साVहHय अनंत व गंभीर अशा समु9ासारखे आहे. सागर 

के�हा, कशी mपे घेतो, हे कळत नाह>. कधी ओसरलेला असतो, तर कधी उफाळलेला, कधी शांत, 



तर कधी रौ9mप धारण केलेला. पण HयाSया पोटात काय असत?े पोटात कधी रHने असतात, 

कधी शाक#  मासे. पोटात - तळाशी तेलह> असते. रHने असतात, qहणून Hयाला रHनाकरह> 

qहणतात. अशा अनेक8वध mपांत तो असतो. 

 

लेखक या नाHयाने भाऊसाहेब तसे बहुmपी आहेत. Hयांनी गुजगो�ट> =लVह?या आहेत, कथा 

=लVह?या आहेत. भाषणे केल> आहेत, ट>काकार qहणूनह> ते �=स^ आहेत. Hयांची gकती mपे 

आहेत ! कादंबर>कार ते नंतर झाले. कादंबर>कार qहणून, 'यया�त'-कार qहणून, ते आज आप?या 

डो�यांपुढे आहेत. मानवतावाद> कलाकार हे जे Hयांच ेmप आहे, ते माUया मताने अ�तशय 

महHHवाच ेअसे mप आहे. 

 

Hयांच ेएक ;व�न, जे Hयांनी आप?या एका भाषणात सां1गतले होत.े ते मला आठवते. ते 

सांगतात, क| मला एकदा ;व�न पडले. ;व�नात मी मंVदरात गेलो नाह>, तर lंथागारात गेलो. 

lंथागारात मला काह> वाचावयाच ेहोते. माUया मनात होत,े क| भासाच े'उHतररामच<रत' वाचावे 

व ि�हcटर �यूगोची 'ला =मझरेबल' वाचावी. हे lंथ शोध[यासाठZ मी चाललो असताना पाठZमागून 

मला आवाज यायला लागला. पाठZमागे वळून पाहतो, तो रा�यशा;h, अथ#शा;h वगैरे अनेक 

शा;h ेमला HयांSयाकड ेबोलावू लागल>. मागे न gफरता तसाच पुढे गेलो. मला जे lंथ हवे होते, 

ते शोधले, Hयांनी पुढे सां1गतले, क| Hयांना फडcयांचा आवाज ऐकू आला. अbयांचा आवाज ऐकू 

आला. आचाय# अh ेव �ा. फडके बोलले. पु�कळ हशा व टा�या झा?या. Hयामुळे एकाएक| ते 

जागे झाले. Hयांनी पुढे 8वचार मांडला, तो असा, क| रा�यशा;h, अथ#शा;h कमी महHHवाच े8वषय 

नाह>त, पण रा�यशा;h आnण ल=लत वा�मय यांना एकाच तराजूने तोलू नका. �Hयेकाच े

वेगवेगळे महHHव आहे.  

मला वाटते, Hयांनी हा एक महHHवाचा 8वचार सां1गतला आहे. �Hयेक शा;hाच ेएक वेगळे महHHव 

आहे. �यिcतश: मी असे मानतो, क| शवेट> माणुसक|च ेशा;h समज?या=शवाय सव# �यथ# आहे. 

Hया=शवाय लेखकाला आप?याच अनुभूतीचा अथ# समजणार नाह>. मन अ=भ�यcती कसल> 

करणार? समाज-जीवनाSया आधारा=शवाय सव# शा;h ेअधरु> राहतील; आnण qहणून सामािजक 

आशय अस?या=शवाय वा�मय प<रणामकारक होत नाह>, 1चर;थायी होत नाह> व अ*यह> होत 

नाह>. 

 

खांडकेरांचा आज इथे स�मान कर[यात जो आनंद व अ=भमान वाटत आहे व �या कृतCतेचा 

उ?लेख केला, ती कृतCता यासाठZ. कला ह> जीवना=भमुख असल> पाVहजे, हा 8वचार तीस -

प;तीस वषाtपे*ा अ1धक काळापासून हा थोर पु/ष आप?यापुढे बोलतो आहे. कधी कुणी Hयांच े

ऐकले, कधी ऐकले नाह>; आnण आज एका अथा#ने Hया 8वचारांना मा�यता �ा�त झाल> आहे. 



ल=लत लेखकाजवळ भ8व�याचा वेध घेणार> ��तभा असल> पाVहजे. �याला हा वेध घेणार> v�ट> 

नाह>, Hयाला ल=लत लेखक कसे qहणावयाचे? हा खरा �:न आहे. 

 

खांडकेरांSया mपाने मराठZ साVहHयाला ह> भ8व�यवाद> v�ट> आहे, हे ;प�ट झाले आहे. जर या 

��तभावान लेखकाच े8वचार तामीळनाडूSया माणसाला समजतात, काि:मर> माणसाला समजतात, 

तर ते जगातील कुठ?याह> भाषेतील माणसाला समजणे शcय आहे. अशा ��तभावान लेखकाच े

8वचार इंlजीसार�या भाषेत मांडले गेले असत,े तर कदा1चत Hयांना 'नोबेल �ाईज' =मळाले 

असते; आnण नोबेल �ाईज =मळ8वणारा फार मोठा लेखक मान[याची �था आहे. उगीचच 

बोलावयाच,े qहणून मी हे बोलत नाह>. पण नोबेल �ाईज =मळ8वणा-या कोणHयाह> 

साVहिHयकापे*ा खांडकेर यो�यतेने एक तसूभरह> कमी नाह>त, असे मला वाटते. आqहाला 

अ�तशय अ=भमान व आनंद आहे, क| मराठZत एव�या तोलामोलाचा हा थोर ��तभावान लेखक 

�नमा#ण झाला आnण आज तो आमSयात हजर आहे. आज Hयांचा सHकार आqह> आमSया हातून 

कर>त आहोत. डो�यांनी पाहत आहोत. यापे*ा आणखी आनंदाच े*ण काय असू शकतील? 

छhपती �तापगडावर>ल संकटावर मात कmन जे�हा परत आले, ते�हा जर आपण Hयांना भेटलो 

असतो, तर ते�हा आपणांस कसे वाटले असते? कतृ#Hववान माणसाच ेपोवाड ेऐक[यापे*ा Hयाला 

�Hय* पाह[यात एक वेगळा आनंद असतो. आजचा �संग तसाच आहे. 'यया�त'Sया mपाने मराठZ 

��तभेने उSचारलेला 8वचार भारताने स�मानला; आnण ती ��तभा मू�त #मंत आज आमSयासमोर 

बसल> आहे. हा �संग अनुभवायला =मळतो आहे, याSयापे*ा आणखी आनंदाचा दसुरा *ण 

कोणता? 

ग. bयं. माडखोलकर 

भाऊसाहेब पVह?या ]ेणीच ेसाVहिHयक, ट>काकार, पhकार आnण साVहHय व समाज-जीवनाSया 

*ेhात काम करणारे काय#कतB होते. Hयामुळे HयांSया �नधनाने झालेले नुकसान भmन ये[यासारखे 

नाह>. 8वशषेत:, भाऊसाहेब खांडकेरांSया �नधनानंतर भाऊसाहेब माडखोलकरांSयाह> �नधनाने 

महारा�d सार;वताचा रHनकोश जा;तच द<र9> झा?यासारखा भासतो आnण माडखोलकरांSया 

�नधनाच ेद:ुख जा;तच जाणवते. 

 

भाऊसाहेब माडखोलकरांचा आnण माझा तसा �Hय* संबंध संयुcत महारा�d चळवळीSया 

�न=मHताने आला. पुढे तो अनौपचा<रक मैhीत बदलला. मी मु�यमंhी झालो, ते�हा 8वदभ# आnण 

मुंबईच ेमाझ ेजे संबंध आले, Hयांत माडखोलकरांचा वाटा अथा#तच होता. माडखोलकरांSया 



साVहHयाचा मी तसा पVह?यापासूनच वाचक आहे. कादंबर>कार माडखोलकर मी वाचले होते. परंतु 

Hयाह>पूवj Hयांच ेट>काHमक लेख मी अगद> पVह?यापासून वाचीत आलो होतो. 

 

आज HयांSया �नधनानंतर ते सव# साVहHय झर#कन नजरेसमोmन जाते आnण मनाला जाणवते, ते 

हे, क| राजक|य कादंबर>च ेएक नवीन दालनच Hयांनी आप?या ;वत:Sया खास शैल>ने बांधले 

आहे. माडखोलकरांनंतर दसु-या राजक|य कादंब-याह> �=स^ झा?यात, नाह>, असे नाह>. परंतु 

HयांSया राजक|य कादंबर>ला मागे टाक|ल, अशी राजक|य कादंबर> अRयाप �Hय* पाहायला 

=मळायची आहे. HयांSया राजक|य कादंब-या इतcया मौ=लक ठर?या, याच ेकारण Hयांना ;वत:ला 

राजकारणात फार रस होता. राजकारणातील लोकांशी Hयांच ेघ�न�ठ संबंध होते. कला8वषयक 

लेखनाला लागणार> अनुभूतीची जोड Hयांना सहज�ा�त होती. =शवाय तप=शलाचा अ�यास कmन 

मगच 8वषयाला हात घाल[याचा =शर;ता Hयांनी पाळला होता. Hयामुळेच ते जे =लह>त, ते मौ=लक 

असे.  

 

द=लत समाजाबfल, द=लत समाजाSया उHथानाबfल Hयांना मनापासून उHकटता होती, इSछा 

होती. नवबौ^ समाजाचा एक त/ण मुलगा Hयांनी आप?या घर>च ठेवून घेतला व वाढवला, ते 

याच पोट�तoडक|मुळे. पुढे तो मुलगाह> लेखक झाला. भाऊसाहेबांची ह> तळमळच Hयांना मोठे 

कर>त गेल>. महारा�dाSया एकाHमतेचीह> Hयांना मनापासून तळमळ होती. याच ेकारणह> Hयांच े

बालपण व त/णपण पि:चम महारा�dात आnण कतj हयात नागपुरात गेल> होती. 

 

HयांSया बोल[या-चाल[यात व वाग[यात नागपूरचा Vदलदारपणा आला होता. माणूस मोठा र=सक 

होता. ते संगीताच ेमोठे शौक|न होते. नागपूरSया जीवनाला शोभेशा अशाच HयांSया आवडी�नवडी 

होHया. 8वदभा#Sया जीवनाशी ते संपूण# एकmप झाले होते. संगीताद> 8व8वध कलांचा आ;वाद 

�यायला लागणार> मनाची घडण HयांSयापाशी नैस1ग#क होती. �तला जाणकार>ची जोड 

=मळा?यामुळे ती जा;तच मनोरम झाल> होती. 

 

असे असले, तर> भाऊसाहेब ;प�ट बोलणारे होते. Hयामुळेच Hयांच ेअनेकांशी कदा1चत वादह> झाले 

असतील. Hयांना =मhह> थोडचे होते; पण जे होते, ते चांगले =मh होते. आqह> अनेक वेळा भेटलो, 

बोललो आहोत. HयांSया ;प�ट बोल[याचा एक �संग मला नेहमी आठवतो. संयुcत महारा�dाचा 

तो काळ होता. Hयांनी माUयाशी जाह>र संभाषण करणारा अlलेख 'त/ण भारता'त =लVहला होता. 

मथळा होता: 'संयुcत महारा�d हे मराठZ रा�य, क| मराठा रा�य?' Hयांचा तो अlलेख अगद> 

;प�ट बोलणारा होता. हा वाद Hयांनी जाह>रपणे संभाषणाSया ;वmपात मांडला होता. साहिजकच 



मलाह> Hयाच ेजाह>र उHतर Rयावे लागले. सांगल> येथील एका जाह>र सभेत मी, भाऊसाहेबांनी 

उपि;थत केले?या या �:नाला जाह>र उHतर Vदले, क| 

'हे मराठZ रा�यच राह>ल. आqह> आमSया जनतेला तसे वचन Vदलेले आहे. आqह> जनतेशी 

��तCाब^ आहोत, क| हे रा�य मराठZच राह>ल.'   

 

Hयानंतर जवळजवळ पाच वषाtनी मी Vद?ल>त संर*णमंhी qहणून जायच ेठरले. तHपूवjSया  

दौ-यात असाच मी एकदा नागपूरहून मुंबईला जायला �नघालो होतो. Hया वळेी भाऊसाहेब मला 

भेटले आnण Hयांनी मला ;वत: होऊन सां1गतले, क| 'यशवंतराव, तुqह> Vदलेला श}द राखलात.' 

भाऊसाहेबांच ेते श}द Vद?ल>तील माUया आजपयtतSया वा;त�यात मला सतत शcती देत आले 

आहेत.  

 

 

'पाप[यांत गोठ8वल> मी नद> आसवांची' 

मी पु[याला होतो; आnण ठर8वले होत,े क| Vदवस अगद> खाजगी भेट>गाठZंत घालवायचा. 

कोणताह> जाह>र काय#_म �यायचा नाह>. अ�पासाहेब फडcयांना भेटलो. HयांSया आजारपणाबfल 

ऐकले, वाचले होते; असाच आणखी कोणाकोणाकडे गेलो. जायSया Vठकाणांत अ[णांच ेनाव होते. 

दपुार> एक वाजता माUया पुत[याकड ेआलो, �तथे अ[णांचा मुलगा ]ी भेटला, Hयाला qहटले, 

']ी, अरे, अ[णांना भेटायच ेआहे. पण आता उशीर झाला आहे. जरा फोन लावून दे, फोनवर तर> 

बोलतो.' 

 

- आnण फोनवर बोललो. �कृतीची चौकशी केल>; कारण फोनवरसु^ा आवाज जरा जड वाटला, 

खोल वाटला. नेहमीसारखा मोकळा, Vदलखलुास वाटला नाह>. मनात ठर8वले, क| हे फोनवरच े

बोलणे काह> खरे नाह>. पुढSया वेळी अ[णांना भेटायचचे. ]ीजवळ तसे qहटले. पुढे पु[याहून 

परत आलो. �नHयाच े�यवहार चालू झाले. वाटाघाट>, चचा# यांच ेच_ सुm झाले. अ[णांSया 

�नधनाSया बातमीचा फोन आला आnण तेह> च_ तुटले. टे=लफोनचा <रसी�हर जड हाताने ठेवला. 

मनात qहटले, 'अ[णा, फार लवकर गेलात.' 

 

माझा आnण माडगूळकरांचा �Hय* प<रचय हो[यापूवjच HयांSया का�याने मला HयांSया खपू 

जवळ नेले होते. १९४२ Sया चळवळीच ेVदवस अ[णांनी वण#न के?या�माणे खरोखरच 'मंतरलेले 

Vदवस' होते. आqहा भू=मगत काय#कHयाtच ेवेगवेग�या Vठकाणी अ�ड ेअसत. एक अ�डा होता 



कंुडल या गावी. या कंुडल गावात?या एका बैठक|त मी माडगूळकर हे नाव �थम ऐकले. आमSया 

या कंुडलSया अ�डयावर शंकरराव �नकम हे शाह>र यायच.े HयांSया मैफल>त काह> सुंदर गाणी, 

पोवाड ेयायला लागले, ते�हा Hयांना 8वचारले, 

'शंकरराव, फार छान गाणी आहेत, हो. कोणी केल>?' 

 

Hयांनी सां1गतले, को?हापुरात माडगूळकर नावाचा एक त/ण आहे. पाहता पाहता का�य करतो. 

आपला दो;त आहे. 

 

पुढे बर>च वषB माडगूळकरांSया या बेचाळीसSया गा[यांशीच संबंध राVहला. माh मनातून सारखे 

वाटायचे, या कवीला भेटावे, HयाSयाशी बोलावे. मनाची तार जुळ?यासारखी वाटे, पण �Hय* 

भेट>चा योग यायला प�नास साल उजाडावे लागले. मुंबईत एका =मhाSया घर> आqह> दोघेह> Hया 

Vदवशी जेवायला एकh होतो. ते�हा �Hय* भेट झाल> आnण मला माझा एक िजवलग दो;त Hया 

Vदवशी =मळाला. HयांSया बोल[यात?या मोकळेपणाने मला HयांSया खपू जवळ नेले. कदा1चत 

आqह> दोघेह> माणदेशी माणसे, qहणून आमच ेहे सूत जमले, क| काय, मला सांगता येत नाह>. 

पण या बैठक|त सूत जमले आnण असे पcके जमले, क| 8वचाm नका. पुढे मग आमSया बैठका 

वारंवार होऊ लाग?या. 

 

अशीच एक बैठक आजह> मला आठवत,े �तSयात अ[णांनी Hयांची 'जो1गया' ह> क8वता qहणून 

दाख8वल> होती, आnण नुसती क8वता qहणून अ[णा थांबले न�हते. Hया क8वतेची दद#भर> कथाह> 

Hयांनी सां1गतल> होती. HयांSया या 'जो1गया'ने माUया मनाला एवढ> मोVहनी घातल> होती, क| 

पुढे HयांSया - माUया अनेक बैठक| झा?या. पण cव1चतच अशी बैठक असेल, क| मी Hयांना 

हात धmन शजेार> बसवून qहटले नाह>, 'अ[णा, 'जो1गया' qहणा ना !' 

 

कालांतराने संयुcत महारा�dाची ;थापना झाल>; न�या महारा�d रा�यात मराठZ साVहHयासाठZ 

काय करता येईल, मराठZ सं;कृतीसाठZ काय योजना आखता येतील, यासंबंधीचा माझा 

8वचार8व�नमय चालू झाला होता. माUया ;वत:Sया काह> क?पना होHया. Hया मी या *ेhात?या 

जाणHया मंडळींशी बोलून, चचा# कmन तपासून पाहत होतो. अ[णा माडगूळकरांचा मला या 

8वचार-8व�नमयात फार उपयोग झाला. महारा�d सरकारने राजकवी हा gकताब Rयावा, ह> क?पना 

या 8वचार-8व�नमयातून साकार झाल>. साVहHय सं;कृती मंडळ या बैठक|तून ज�माला आले. 

अ[णांSया सग�याच क?पना साकार झा?या, असे जर> qहणता आले नाह>, तर> साVहHय, 

सं;कृती या *ेhांत रा�याSया पातळीवर काह> वाटचाल सुm झाल>, ह> Hयांची कमाई !  



 

आमSया खाजगी बैठक|ंतनू साव#ज�नक �:नांSया चचा# हो[याच े�संग मग बरेच येऊ लागले; 

Hयात महाबळे:वर =श�बराचा मला मुfाम उ?लेख करावा लागेल. महाबळे:वरच े=श�बर महारा�d 

काँlेसSया इ�तहासातील एका न�या कालखडंाचा �ारंभ करणारे =श�बर qहणावे लागेल. या 

=श�बरात आqह> दोन-चार Vदवस एकh राVहलो होतो; आnण =श�बरात आमची खरोखरच ग�ी 

जमल>, असे qहणायला �बलकूल हरकत नाह>. 

 

पुढे मी Vद?ल>ला आलो, Hयामुळे आमSया बैठक| दरुाव?या, तर> ;नेहात अतंर पडले नाह>. 

काय#कारणाने ते Vद?ल>ला आले, qहणजे आqह> भेटत असू. ग�पा मारत असू. १९६१ नंतर 

लडाखSया सरहfीवर जा[यासाठZ ते ;वत:, पु. भा. भावे  व  पु. ल. देशपांड ेअसे �तघे येथे 

आले. HयांSया सहवासातील ती राh ! �तघांSया ��तभाशाल> संवादांनी सुगं1धत झाल> होती. 

माUया ती कायम ;मरणात आहे. 

 

ग. Vद. माडगूळकर ह> �यcती qहणून जशी मला 8�य होती, तसे Hयांच ेसाVहिHयक 

�यिcतमHHवह> मला अ�तशय 8वलोभनीय वाटते. �नखळ आनंद देणारा =मh qहणून मी Hयांना 

फार फार मानतो, पण Hयांच ेसाVहHयह> तसेच वाचकाला आनंदाची अवण#नीय अनुभूती देणारे 

आहे. HयांSया गीतरामायणाबfल मी काय =लहू? Hया अमर का�याने मराठZ साVहHयच नाह>, तर 

मराठZ सं;कृती समृ̂  केल> आहे. सा-या भारतीय सं;कृतीच ेसार Hयांनी आप?या सहज 

गीतरचनेतून समाजाला Vदले आहे, असे मी तर> मानतो. 

 

वैयिcतक अनुभवह> सांगायला हरकत नाह>. आमSया कौटंु�बक जीवनात, =मh-प<रवारात gकंवा 

सामािजक जीवनातह> अनेक अतcय# घटना घडतात, माणसाला �नयतीचा खेळ पाहत 

बस[यापल>कड ेकाह>ह> करता येत नाह>, अशा वेळी माडगूळकरांSया गीतरामायणातील 'पराधीन 

आहे जगती, पुh मानवाचा' या ओळीच े;मरण झा?या=शवाय राहत नाह>. gकHयेक वेळा अशा 

8व]}ध अव;थेत, Hयांनी भेट Vदलेले गीतरामायणाच ेपु;तक मी काढतो आnण रामाने केलेल> 

भरताची समजावणी मनावर �बबं8व[याचा �यHन करतो. 

 

माडगूळकरांSया गीतरामायणातील सीतेशी संबं1धत अशी जी गीते आहेत, �याच ेमला ;वत:ला 

फार आकष#ण वाटत राVहले आहे. खरोखर रामायणाला 'रामायण' का qहणतात? Hया कथेला 

'सीतायन' का qहणू नये, असे सीतेला भोगावे लागलेले भोग पाहून वाटते. अ[णांSया का�यातून 

'ल>नत,े चा/ते, सीते' या ओळी ऐकू लागले, क| सीतेSया जीवनाच ेसारे क/ण का�य डो�यांसमोर 

उभे राहते.  



 

माडगूळकरांSया �नधनाची बातमी ऐक?यानंतर �नHयाच े�यवहार चालू असताना मन:पटावर 

उमटत होते, ते गीतरामायणाच ेश}द. असाच एका *णी सहज गुणगुणून गेलो, 'पाप[यांत 

गोठवल> मी नद> आसवांची'. सीतेSया अि�न�वेशाSया वेळी रामाने काढलेले हे उRगार अ[णांSया 

अकाल> �नधनाचा शोकभार सहन करताना आठवाव,े हा Hया श}दांचा �भाव qहटला पाVहजे. 

 

ग. Vद. माडगूळकर यांSया सVहHयकृतीच ेमू?यमापन साVहHयसमी*क कसे करायच,े ते करोत; 

मला तर> HयांSया साVहिHयक �यिcतमHHवाचा एक 8वशषे जाणवतो, तो qहणजे Hयांची श}द=स^ी. 

श}दस�ृट>च ेई:वर, असे कवीला qहणतात. माडगळूकरांच ेश}दस�ृट>तील कतृ#Hव अफाट होते. 

के�हा के�हा असे वाटते, क| अ[णा गीतरचना कm लागले, क| अनेक सुंदर सुंदर रसाळ श}द 

आnण क?पना HयांSयासमोर 'मला �या, मला �या' असे qहणत गद� कर>त अस?या पाVहजेत. 

 

HयांSया लेखणीत सहजता, �साद हे गुण �न8व#वाद होते. पण मला जाणवणारा आणखी एक गुण 

qहणजे HयांSया लेखनातील अकृ�hमता. अनुभवाशी संबं1धत नाह>, असे रोमँVटक, gकंवा कृ�hम 

असे Hयांनी काह>ह> =लVहले नाह>. qहणून Hयांच ेसाVहHय जीवन;पशj झाले आहे. 

 

माडगूळकर हे म)यमवगा#च ेखरेखरेु ��त�नधी होते. जु�या परंपरेबfल अ=भमान ठेवत असतानाह> 

न�या प<रि;थतीची जाणीव ठेवणे; आप?या कौटंु�बक जबाबदा-या आ;थेने व �न�ठेने पार पाडत 

असतानाह> सामािजक जबाबदार> ओळखनू शcय तेवढे सामािजक काय# करणे, अशी म)यमवगjय 

समाजाची काह> ठळक वै=श��ये मानल>, तर माडगूळकरांम)ये ह> सव# वै=श��ये �कषा#ने होती. 

को?हापूरमध?या त/ण माडगूळकरांच ेजीवन कसे खडतर होत,े ते Hयांनीच एकदा सां1गतले होते. 

�संगी अध#पोट> राहावे लागत होत,े पण Hयाह> अव;थेत Hयांनी ;वातंbय-संlामाला साथ Vदल> 

होती. 

 

असे हे माडगूळकर म)यमवगा#च े��त�नधी असून सु^ा Hयांची lामीण जीवना8वषयीची सहानुभूती 

व संवेदना िजवंत होती. Hया वातावरणात Hयांच ेबालपण गेले होत,े हे खरे; पण केवळ 

अनुभवाSया पल>कड ेअसलेला ¢दयाचा ओलावा शहरात येऊन आटला नाह>, वाळला नाह>; qहणून 

माणुसक|चा गVहवर HयांSया साVहHयाच ेएक �मुख वै=श��य झाला आहे. 

 

=सनेमाSया लखलखHया द�ुनयेत राहूनह> �याने आपल> शाल>नता, सं;कृती सोडल> नाह>, 

राजकारणात असूनह> �याने प*बाजी केल> नाह>, आपHतींना त�ड देतानाह> �याने कटुता येऊ 



Vदल> नाह>, धा=म#क परंपरांचा अ=भमान बाळगूनह> �याने गायन, संगीत, =सनेमा, आद> 

कला*ेhांतून मानाने संचार केला, असा एक ]े�ठ साVहिHयक, �नखळ आनंद देणारा =मh गेला. 

फार लवकर गेला. न सांगता-सवरता गेला. Hयाच ेद:ुख न संपणारे, न ओसरणारे आहे. 

 

ऋणानुबंध 

यशवंतराव च�हाण 

मानवी जीवन हा एक �वास मानला तर - 

वडीलधा-यांच ेबोट धmन चालणे आले, 

थोरामो�यांना वाट पुसत जाणे आले. 

हा �वास कधी 'एकला चलो रे'Sया चाल>वर तर - 

कधी =मhांचा ;नेह आnण सहवास सोबतीला. 

�वासात कधी चढउतार तर कधी ऊनपाऊस, 

तर कधी आशा-�नराशचे े*णह>. 

सुखद:ुखाSया या सं=म] वाटचाल>त - 

�नयतीचा हातह> वेळ�सगंी माग#दश#क ठरतो. 

सज#नशील 8वचार आnण संवेदन*म भावना 

यांच ेसंगम;थान वाटेत लागले तर - 

मौ=लक असे काह> छंद आnण काह> ]^ा =मळून जातात. 

वाटेत भेटले?या �यcती, आढळलेल> ;थळे, घडले?या घटना  

कधी सा)या तर कधी अ8व;मरणीय. 

qहणूनच -  

अशा �यcती, असे *ण, असे �संग, 

अशा भावना, असे 8वचार, 

अशा घटना, अशी ;थळे, असे श}द यांचा - 

ऋणानुबंध 

qहटले तर श}दातीत, 

qहटले तर श}दब^ह>. 




