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=करण प�हले 

जडण घडण 

=9स[ कवी \ी. गो2वदंा]ज यांची एक =_यात क2वता आहे. ;तच ेशीष&क आहे 
'कृ�णाकाठ` ंकंुडल'. 'कृ�णाकाठ` ंकंुडल आता ंप�हलa उरलa नाह:'ं अशी काह:शी �या 
क2वतेची ओळ होती. मी लहानपणी क2वता वाचायला लाग<यापासनू माVया 
आवड�या क2वतांपकैc ह: एक क2वता आहे. आWण ती आवडती का, तर कंुडल हे 
माVया आजोळUया देवरा�dाUया जवळच ेदोन-तीन मलैांवरच ेगाव. �यामळेु ह: 
कंुडलची क2वता eहणजे देवरा�dातील क2वता असे माVया मनाने घेतले. कृ�णाकाठ` 
जसे कंुडल न
हत ेव आजह: नाह:, �याच=माणे देवरा�dह: कृ�णाकाठ` न
हते व 
आजह: नाह:; पण तर:स[ुा आeह: सव&जण 6वत:ला कृ�णाकाठची माणसे समजतो. 
�याला कारण आहे. कृ�णेत आWण कंुडल gकंवा देवरा�d यांUयाम�ये चार-दोन 



मलैांच ेअंतर आहे. पण कृ�णाकाठUया सबु�तेची ;नदान सोबत तर: लाभल: आहे, 
असा एक �दलासा आeहां मंडळींना वाटत असे आWण eहणून कृ�णेबhलच े=ेम हे 
बाळकडूसारखे माVया मनात आहे.  

 
सातारा िज<iयाUया टोकावर:ल डjगराUया कुशीत वसलेले देवरा�d हे एक लहानसे 
गाव. गावाचा आसमंत ऐ;तहा9सक अवशषेांनी भरलेला. इथे लेणी आहेत, देवळे 
आहेत, गावाUया नऋै�येस महादेवाची परुातन मं�दरे उभी आहेत. सवाnत जुने देऊळ 
सम3ेु5वराच,े eहणजेच महादेवाच.े गाव �याला 'सागरोबा' eहणत.े गावच ेहे दैवत. 
डjगरह: सागरोबाचा. आसपासUया टेकpयातं ऋषी-मनुींUया गुहा आहेत. असे 
eहणतात, कc देवरा�d हे एका राqयाच े�ठकाण होते. सातवाहनाUया राqयानंतर 
महारा�dात जी अनेक लहानमोठ` राqये उदयास आल:, �यापकैc एक देवरा�d होय. 
या राqयाची राजधानी कrsडtयपरू, eहणजे आजच ेकंुडल होती, असे eहणतात. 
देवरा�dाUया राजाच ेनाव कुबेर होते. अशीह: कथा आहे. कुबेरे5वराच ेदेऊळह: इथे 
आहे.  

देवरा�dाUया नऋै�येला असले<या सागरे5वराच ेमं�दर पार कuन, द:ड-दोन मलैांची 
सागरे5वराची Wखडं ओलांडून खाल: आ<यावर कृ�णेच ेखोरे लागत.े आजUया 
6वातंvयो�तर काळातील तेथल: सबु�ताह: जाणवत.े पवूwह: तेथे सबु�ताच होती, 
याची क<पना �या प�रसरातील असले<या गावांUया नावांवuन येते. दह:, दधू, तूप, 
या पवूwUया काळी =च9लत असले<या सबु�तेUया ल�णांची कसोट: मानल:, तर 
क<पना येईल, कc ओळीने �या प�रसरात, कृ�णेUया काठ` असणार: दधुार:, 
दiयार:, ताकार:, तुपार: या नावांची गावे का आहेत. 

 
संपणू& कृ�णाकाठ हा माVया =ेमाचा, आवडीचा आWण िज
हाxयाचा 2वषय आहे. 
महाबळे5वरात उगमापासनू ;नघावे आWण कृ�णामाईUया काठाकाठाने थेट 
राजमहa3:पासनू ;तUया मखुापयnत जावे, असे मला नेहमी वाटत.े बदल�या पा�ाची 
भ
यता पाहावी, ;नसगा&च ेसुंदरपण मनात साठवावे, तीरावरUया गावांना भेट: 



yया
यात, लोकाUंया ओळखी कuन zया
यात, 2पकांनी डोलणार: शते ेपाहावीत असे 
अजूनह: मनात येत.े  

 
महाबळे5वरात एकाच �ठकाणी पाच नyया उगम पावतात. डjगराUया वळचणींतून 
वेगवेगxया अंगांनी वाटा काढ:त सपाट:वuन धावताना �दसतात. या पाच ब�हणींच े
पर6परांवरच े=ेम मोठे अमया&द. जDम6थळापाशी �यांच ेवेगळे अि6त�व �दसत;े पण 
ते तवे|यापरुतेच. फुगडीचा फेर �यांनी धरला आहे, असे �दसावे, तोच �या हातात 
हात घालनू, गोफ 2वणून, एकजीव होऊन जातात आWण गोमखुातून बाहेर उडी 
घेतात. मग मा� यातंील कृ�णा कोणती, कोयना कोणती, वेtणा कोणती? �दसत,े 
ती एक धार. गोमखुातून ह: श�ु धार कंुडात उडी घेते आWण पDुहा ज9मनीUया 
खालनू वाटा काढ:त वेगवेगxया वाटांनी या ब�हणी ;नघनू जातात. पढेु कुठेतर: 
डjगरावuन उpया मारताना �या �दसतात. परंतु एक गो�ट मा� खर:, उगमापासनू 
शंभर मलैांUया आतच या ब�हणींचा 9मलाफ होतो आWण कराडपासनू पढेु या 
सव&जणी कृ�णामय बननूच सागराUया भेट:साठ` ;नघतात. जरा धारदार अंगाची 
कोयना कराडला, आप<या ब�हणीला- कृ�णाबाईला कडकडून भेटत.े संगमावर मग 
आनंदाचा क<लोळ होतो. या �ठकाणी पोचले<या या सव&जणींच ेपंचामतृ मो�या 
पा�ात साठत ेआWण सगंु,धत आWण च2व�ट बननू पांथ6थांची तहान शम2वtयासाठ` 
आWण आसपासUया प�रसरास �दलासा आWण ओलावा देtयासाठ` पवू&मखुी होऊन 
द��णेकड े;नघत.े 

 
कृ�णेUया नावाशी आeह: या कारणामळेु अगद: मनाने लहानपणापासनू ;नगsडत 
झालो आहोत. �याला आणखी एक कारण आहे. उ�तरेला नीरा व द��णेला वारणा 
यांमधला भखंूड हा पवूwUया काळात सातारा िज<हा या नावाने =9स[ होता. 
उ�तरेला नीरेUया पंखाखालची, द��णेला येलरू, तांदळुवाडी ह: वारणाकाठची गावे 
असा हा प�रसर होता. या सगxया भखंूडामधनू वाहणार: =मखु नद: eहणजे 
कृ�णाच आहे. iया कृ�णेUया काठ` वाई, कराड, सांगल: यांसारखी जशी मह��वाची 
शहरे आहेत, तशीच उ�तम शतेीमळेु =9स[ असलेल: अनेक खेडीह: आहेत. 



ऐ;तहा9सक काळातह: या प�रसरातून अनेक कत&बगार 
य�ती ;नमा&ण झा<या 
आहेत. कृ�णाकाठUया मेणवल:शी नाना फडण2वसांचा संबंध आहे, तसाच उं�जशी 
धनाजी जाधवांचा आहे.  

 
अशा या भ=ूदेशामळेु �याला कृ�णेचा मलुखू असेच आeह: मानतो. अगद: शा6�श[ु 
��ट:ने 2वचार केला, तर कृ�णा खोरे हे याUयापे�ाह: 2व6ततृ असे आहे. पण तो 
वेगळा =5न आहे. सहवासाने, भावनेने कृ�णामाईशी आeह: सव& ;नगsडत आहोत. 
बांधले गेलो आहोत. कृ�णेUया काठची आठवण झाल:, eहणजे बालपणची आWण 
ऐन त'णपणातील जीवनाची जडण-घडण करणा-या काळाची आठवण येऊन मन 
आजह: कसे हेलावनू जाते.  

 
देवरा�d हे माझ ेजDमगाव आWण आजोळ अस<यामळेु माVया अगद: लहानपणUया 
आठवणी iया देवरा�dाUया आठवणी आहेत. माVया जीवनात<या प�ह<या पाच-चार 
वषाnUया qया आठवणी आहेत, �या देवरा�d, वडगाव, कंुडल, ताकार: या गावांशी 
;नगsडत आहेत. ]ामीण जीवनाची पा5व&भमूी हा माVया जीवनाचा \ीगणेशा आहे. 
पढेु मी राजकcय कामा;न9म�त आWण सरकार: कामासाठ` देशांतग&त आWण सव& 
जगातह: खूप gफरलो. तर: पण या प�रसराची ओढ माVया मनात कायमची रा�हल: 
आहे. असे का होत,े ते मला मा�हती नाह:. पण व6तुि6थती ह: अशी आहे.  

 
कुतूहल आWण िज
हाळा वाटावा, असाच हा प�रसर आहे. देवपण घेऊन जDमाला 
आलेले हे गाव, पण याUयात रा�d ह: क<पना सामावलेल: आहे. सागरोबाUया 
चोहोबाज ूआनंदबनाने भरले<या. धम&, अथ&, काम, मो� हे चारह: प'ुषाथ& येथे 
साथ&पणे वावरत असतात. सपुीक ज9मनीत बी पेरले, eहणजे चागंले फोफावत,े तशी 
इथल: माणसे आWण मने! या मातीचा गणु आWण माणसांच ेमोल �हडंता-gफरता 
�दस ूलागत.े 

 
सम3ुात 6नान केले, कc ��लोकातंील तीथ&�े�ांच ेपtुय 9मळत,े अशी जुनी माणसे 



मानतात. �याच=माणे अमतृसेवनामळेु सव& जीवनरसांच ेसेवन घडते, असेह: 
eहणतात. इथे मा� सा�ात सम3ेु5वरच कंुडात उभा आहे आWण �याUयाच 
=ेमामतृाने 'सोन�हरा' वाहतो आहे. या लहानशा नद:ला लोक ओढा eहणतात. ;तथे 
डुबंtयातच माझ ेबालपण गेले. �यातील अमतृमय पाणी माVया पोटात आहे. 
'सोन�ह-या'ची ह: अमतृभमूी, eहणजेच माझ ेहे आजोळ. माझा अंकुर अवतरला, तो 
इथेच. 

 
या गावाची ह: पा5व&भमूी असल:, तर: माझ ेआजोळच ेघर हे या गावात<या एका 
सामाDय शतेक-याच ेघर होते. सबंध कुटंुबाच ेपालनपोषण कर:ल, एवढ:ह: जमीन 
�यांUयाजवळ न
हती. �यामळेु शतेीला धuन दसुरा काह: जोडधंदा करtयाखेर:ज 
�यांना माग& नसे. कधी इतरांUया शतेीवर मजुर:, तर कधी काह: दसुरे एखादे काम, 
असा खा�या होता. iया प�रि6थतीम�ये मी प�हल: पाच-चार वष@ काढलेल: आहेत.  

 
माझी प�हल: शाळा देवरा�dाची आहे. गावUया पि5चमेला उंचशा पठारावर एका 
तxयाUया काठ` असलेल: दोन-तीन खो<यांची शाळा मला आजह: �यार: वाटते. 
प�हला \ीगणेशा मी ;तथे 9शकलो. तो 9शक2वणारे माझ ेप�हले 9श�क बंडू गोवंड े
यांना मी आजह: 6मरतो. मन लावनू काम करणारे =ेमळ 9श�क ह: 
�यांUयाबhलची माझी आठवण आहे. गोवंड ेमंडळी ह: देवरा�dाची राहणार: 
अस<यामळेु �यांना सव& 2वyया�याnबhल एक =कारचा िज
हाळा होता. गावचाच 
मा6तर आWण गावचीच मलेु असा संबंध अस<यामळेु कधी कधी फायदा असतो, 
�यातला तो कदा,चत असेल.  

 
अशा गावी माझा जDम १९१३ Uया १२ माच& रोजी झाला. शाळेच ेस�ट&gफकेट 
एवढाच �याचा परुावा आहे. मी माVया आईच ेपाचवे gकंवा सहावे अप�य 
अस<यामळेु माVया जDमाची नjद कोणी ठेवtयाची काळजी घेतल: नाह:. �याकाळी 
�यांना अशा गो�ट:ंची ज'र:ह: वाटत नसावी. माझा जDम, eहणजे काह: मह��वाचा 
सवुण&�ण आहे, अशी काह: प�रि6थती न
हती. आज मला अनेक मंडळी, 'तुमची 



;नि5चत जDमतार:ख सांगा' असे eहणतात, ते
हा �यांना मी ह:च तार:ख सागंतो. 
आWण ह:च जDमतार:ख मी माझा जDम�दवस eहणून पाळतो आहे. परंतु शंभर 
ट�के ह:च माझी जDमतार:ख आहे, असे छातीठोकपणे मी काह: सांग ूशकणार 
नाह:. मा� माVया आईने व आजीने मला माVया जDमवेळेची तपशीलवार मा�हती 
माVया लहानपणी सा,ंगतल: होती. पढेु आईला 2वचाuन मी ती ;नि5चतह: केल: 
होती.  

 
आमच ेच
हाणांच ेमळू गाव, खानापरू ताल�ुयात ढवळे5वर eहणून एक छोटेसे गाव 
आहे, ते आहे, असे मला सागंtयात आले आहे. माVया आईने मला सा,ंगतलेल: ह: 
हकcकत आहे. ढवळे5वरला ब-यापकैc असलेले च
हाण कुटंुब कुणा सावकाराला दसु-
याUया एका कजा&क�रता जामीन रा�हले. �या  सावकाराची कज&दाराकडून फसगत 
झा<यानंतर जामीनदाराचा जमीन-जुमला ता�यात घेऊन या च
हाण कुटंुबाची �या 
गावातून म�ुतता झाल:. ढवळे5वरहून 2वटे जवळ, eहणून �या कुटंुबाने =थम येथे 
वा6त
य केले. ह: घटना कदा,चत माVया पणजोबांUया आधीची असल: पा�हजे. 
2व�याला आ<यानंतर कमी 2पकणार: थोडीफार जमीन �यांनी घेऊन तीवर आपला 
उदर;नवा&ह चाल2वला होता आWण तशाच प�रि6थतीत त े2व�याला राहत होते.  

 
माVया आजोबांच ेनाव वाघोजी च
हाण आWण �यांUया वsडलांच-ेeहणजे माVया 
पणजोबांच ेनाव राणोजी च
हाण. माVया पणजोबांUया वsडलांच ेनाव बाळोजी व 
आजोबांच ेनाव �हरोजी होत.े इथपयnत मा�हती माVया आईने मला �दलेल: आहे. 
माVया आजोबांना दोन मलुगे होते : एक रामचं3 च
हाण व दसुरे बळवंतराव 
च
हाण. थोरले चार प6ुतके 9शकले अस<यामळेु शतेी सोडून बेल:फ eहणून सरकार: 
नोकर: कu लागले.  

 
पढेु काह: �दवसांनी, शतेीवरती भागत नाह:, eहणून �यांनी आप<या धाक�या 
भावासाठ` eहणजे माVया वsडलांसाठ` खटपट केल: आWण �यानांह: बे9लफाची 
नोकर: 9मळवनू �दल:. �यांची नेमणकू 2वटे, द�हवडी, कराड अशा �ठकाणी अदलनू 



बदलनू होत असे. माझा जDम झाला, �यावेळी �यांची नेमणूक कराडला होती. 
कराडला त ेबर:च वष@ रा�हले. असे हे दोDह: भाऊ बेल:फ eहणून काम करत होते. 

 
कुटंुबाची काह: पा5व&भमूी �यानात यावी, eहणून मी ह: हकcकत नjदल: आहे. 
यावuन क<पना येईल, कc माVया आजोबाचं ेघर काय gकंवा वsडलांच ेघर काय, हे 
सामाDय छो�या शतेक-याच ेघर होत ेआWण सामाDय शतेक-याUया आय�ुयात 
वा�याला येणा-या qया गो�ट: असतात, �या सव& आमUयाह: वा�याला आ<या 
हो�या. गाव सोडून नोकर:;न9म�त भटकावे, अधनू-मधनू शतेीकड ेल� देtयासाठ` 
गावाकड ेजाऊन काह: हाती येत ेका पाहावे, असा माVया वsडलाUंया जीवनाचा 
खा�या होता. 

 
माझ ेलहानपण हे इतर ल�ावधी गर:ब घरातील मलुांUया=माणे गेले आहे. खेpयातं 
राहणा-या छो�या व गर:ब शतेक�यांची सं_या �यावेळी सगळीकड ेप�ुकळ होती. 
अशा एका कुटंुबातील मी एक, eहणून माVया जीवनाम�ये इतरांपे�ा फार काह: 
2वशषे होत,े असे नाह:. सव&सामाDयतः अडचणी आWण ग�रबी यालाच त
ेहा जीवन 
असे नाव होत,े असे eहटले, तर: चालेल. हे सव& सांगtयाचा हेत ूएवढाच आहे, कc 
आeह: भोगले<या ग�रबीच ेअ;तरंिजत वण&न मी कu इिUछत नाह:. ]ामीण 
जीवनातील �यावेळचा हा सव&सामाDय अनभुव होता. 

 
ब-यापकैc शतेी असलेल: दहा-पाच कुटंुबे, आWण 
यापारउद:म, सावकार: करणार: 
दहा-पाच कुटंुबे सोडल:, तर बाकcUया सव& लोकांUया जीवनाचा व राहणीमानाचा 
6तर बहुधा एकच होता. कोणी तेल:, कोणी सणगर, कोणी धनगर, कोणी मराठा 
असत; पण शतेकर: eहणून �दवसभर काबाडक�ट करावेत आWण आपले जीवन 
कंठावे, असेच ,च� माVया क<पने=माणे, �या वेळUया सव&च गावांम�ये होत,े असे 
eहटले, तर अ;तशयो�ती होणार नाह:.  

 
माVया लहानपणाUया अनभुवाची ह: पा5व&भमूी आहे, �यामळेु मला अशा 6तरातंील 



व प�रसरातील मलुा-माणसांबhल एक =कारच ेकौतुक व िज
हाळा आहे. मग ती 
कोण�याह: जातीची का असेनात, �यांच-ेमाझ ेते
हाच जमनू जाई. हा अनभुव मला 
माVया आजोळी आला. आWण हाच अनभुव मी कराडला 9श�णासाठ` ि6थर झालो, 
तेथेह: आला. आजोळUया घर: आमचा शजेार लहान, छो�या जमातीतंील 
माणसांचाच होता. सणगर, धनगर, मसुलमान, रामोशी यांचा शजेार हा माVया 
आय�ुयातील एक 2वशषे ठेवा आहे, असे मी नेहमीच मानत आलो आहे. �यामळेु 
�यांची घरे, �यांची राहणी, �यांUया चाल:र:ती iया नकळत मला आप<याच वाटत 
असत. माVया क<पने=माणे, माझा हा �यावेळचा अनभुव आWण �यातून ;नमा&ण 
झालेल: भावना�मक ि6थती ह: मला पढुUया आय�ुयात अ;तशय उपयोगी पडल:.  

 
देवरा�dाला एखादे वष& शाळेत गे<यानंतर मी पDुहा कराडला शाळेत जाऊ लागलो. 
पण �याUया आधीच माझ ेवडील १९१७ सालUया �लेगम�ये वारले. मी वsडलांUया 
=ेमाला वयाUया चव�या वषw पारखा झा<यामळेु �यांच ेमी पा�हलेले uप, चहेरा-
मोहरा, शर:राची ठेवण या गो�ट: मला फार 6प�टपणे आठवत नाह:त. एक गो�ट 
मा� ;नि5चतपणे आठवते, ती �यांUया शवेटUया आजारात ते कराडहून देवरा�dाला 
आले, ते
हाची आहे. कराडला �लेग सuु झाला, eहणून �यांनी आपले सव& कुटंुब, 
मलेुबाळे यांना देवरा�dाला आप<या सासरुवाडीला पाठ2वले होते. आWण आमUया 
मामांनी �यांUया लहानशा घरात ह: सव& कुटंुबीय मंडळी राहू शकणार नाह:त, 
eहणून म�हदं वाpयाUया शजेार: असणा-या एका वाpयात<या दोन खो<यातं 
आमUया कुटंुबाची 
यव6था कuन �दल: होती. आमUया मामाUंया घरापासनू हे घर 
तसे जवळ होत.े �यामळेु �दवसभर आeह: मामांUया घराUया दाराशी र6�यावर 
खेळत अस.ू मी �यावेळी चार वषाnचा असेन.  

 
असाच एकदा मामांUया घरापाशी मी इतर मलुांशी खेळत असताना समोuन येणारे 
माझ ेवडील मला �दसले आWण मी धावतच जाऊन �यांना �बलगलो. पण �यांनी 
मला नेहमी=माणे उचलनू कडवेर घेतले नाह:. �यांनी माझा हात हाताशी घेतला 
आWण मला सां,गतले,  



 
''बाळ, आपण घर: जाऊ या. मला बरे नाह:.'' 

 
मी �यांUया बोटाला धuन घर: आणले, आई-वsडलांच ेकाय बोलणे झाले, मला 
कळले नाह:. परंत ुआईने वsडलांना अंथuण टाकून �दले आWण �यावर त ेपडले. 
मला क<पना न
हती, कc �यांच ेते शवेटच ेअंथ'ण असेल.  

 
�यांना अंथ'ण घालनू �द<यानंतर माझी आई घाबuन गेल:, द:ुख कu लागल:. 
मला �यातले काह: एक कळत न
हते. गावात<या लोकांची ये-जा सuु झाल:. 
�यामळेु क<पना आल:, कc काह: तर: गंभीर =संग आहे. पण �याUया प�रणामाची 
मला मळुीच क<पना न
हती. मरण eहणजे काय असत,े हे मला माह:त न
हत.े 
एक-दोन �दवसांतच वsडलांची =कृती अ;तशय गंभीर झाल: आWण �यातच त ेमरण 
पावले. �यांUया शवेटUया �णी आeहा ंसव& मलुांना घराबाहेर आणून, समोरच 
असले<या एका तळुशीUया क�यावर घjगड ेटाकून �यावर बसवले होत.े थोडा वेळ 
म�ये गेला आWण एकदम आeह: आमUया आईUया द:ुखाचा हंबरडा ऐकला. 
कावर:बावर: होऊन सव& भावंड ेतुळशीचा क�ा सोडून घराकड ेजाऊ लागलो. पण 
इतरांनी आeहांला अडवले ;न सां,गतले, 

 
''बाबांनो, येथेच थांबा, घर: जाऊ नका.'' 

 
ह: आठवण आजह: मला 
य,थत करत.े माVया आईची समजतू काढणे कोणालाच 
श�य न
हत.े ;तचा शोक अनावर होता. माझी आजी, मामा ;तची समजूत घालत 
असले पा�हजेत, असे लांबनू �दसत होत.े माVया वsडलांची मला जी आठवण आहे, 
ती एवढ:च. 

 
यापढुच ेमाझ ेसारे आय�ुय 2पत=ेृमाला वं,चत असेच गेले. �यामळेु आईच े=ेम 
दपुट:ने वाढले असले पा�हजे, असे माझ ेमत आहे. ;तने आeहालंा �दलासा �दला, 



िज
हाळा �दला. आमUयाकड ेपाहून ;तने आपले द:ुख ,गळले. ख-या अथा&ने 
वsडलांनंतर आeह: अ�रश: पोरके झालो होतो. आजी व मामांचा आसरा होता; पण 
�यालाह: काह: मया&दा हो�या. माVया आईकडून मी ;तUया पढुUया =पंचाची जी 
हकcकत ऐकल: आहे, तीवuन पढुच ेसव& काह: ;तला एकट:ला एकाकc प[तीने 
करावे लागले.  

 
आप<या माहेर: फार �दवस राहणे ;तला श�य न
हत.े �लेगच े�दवस संपताच 
आeह: कराडला जेथे भाpयाUया घरात राहत होतो, �या घर: आलो. पढेु काय, असा 
=5न होता. घरात 9मळवता हात न
हता. शतेीच ेउ�पDन चलु�यांUयाकडून के
हा 
काह: 9मळाले, तर 9मळे, अशी प�रि6थती होती. शतेी हा 
यवसाय 6वतः न करणा-
याचा न
हे. �यात जो राबेल, �यालाच काह: तर: 9मळत.े इतरांना त ेकसे 9मळणार? 
आमUया आईने क�ट कuन चार-सहा म�हने तर: आeहांला धीर �दला आWण 
जगवले. 

 
यावेळी माझ ेथोरले बंध ूAानदेव हे सतरा-अठरा वषाnच ेहोत.े माVया वsडलांच ेअनेक 
बेल:फ 9म� माVया आईUया सां�वनासाठ` येत आWण आपण काह: तर: =य�न कu, 
असे सांगून जात. माझ ेवडील अ;तशय =ामाWणक आWण ;न�ठेने काम करणारे 
गहृ6थ होत.े �यामळेु �यांUयाबhल सम
यवसायातील मंडळीना आपलुकc होती. 
2वशषेतः कराडच े�यावेळच ेमDुसफ यांनाह: सहानभुतूी होती. �यांनी माVया आईला 
बोलावनू धीर �दला, आWण सां,गतले,  

 
''तुमUया थोर<या मलुाला बे9लफाची नोकर: yयावी, अशी मी 9शफारस करतो.'' 

 
मला �या मDुसफाच ेनाव आजह: माह:त नाह:, याची मला खंत आहे. पण 
आमUयासाठ` खूप खटपट करणारे माVया वsडलांच े9म� बेल:फ \ी. 9शगंटे यांची 
आठवण मा� झा<या9शवाय राहत नाह:. माVया थोर<या बंधूंना नोकर: 9मळावी, 
eहणून �यांनी खूप =य�न केले. �या खा�यात �यांUयाह: ओळखी-पाळखी हो�या 



आWण एकमेकाला मदत करtयाची �यावेळची परंपराह: होती. �यांनी अशी क<पना 
सचुवल:, कc आमUया आईने आप<या दोन धाक�या लेकरांना बरोबर घेऊन, 
सातारला ते
हा असलेले िज<हा Dयायाधीश अ,धकार:-कोणी इं]ज गहृ6थ होत,े 
�यांना जाऊन भेटावे. 

 
�या=माणे एके �दवशी रा�ीUया रेल गाडीने आeह: कराड 6टेशनहून सातारला 
जायला ;नघालो. सातारला रे<वेने जायच,े eहणजे कोरेगावपयnत जायच.े आWण 
तेथनू अकरा मलै बलैगाडीने सातारला जावे लागत असे. मो�या पहाटेस आeह: 
कोरेगाव 6टेशनवर उतरलो आWण तेथनू एका बलैगाडीने - �यावेळी ;तला ;तकड े
छकडा eहणत असत, �यातून सातारला जाtयास ;नघालो. बलैाUया गxयात<या 
घंटेचा मंजुळ आवाज आWण �या नादात अध&वट झोपेत व अध&वट जागत केलेला तो 
=वास अजूनह: माVया ल�ात आहे. या =वासात \ी. 9शगंटे आमUया बरोबर होत.े 
�यांनी आप<या ओळखीUया �ठकाणी आeहांला नेले व दपुार: िज<हा DयायाधीशाUया 
कोटा&त घेऊन गेले. सातारUया Dयायाधीशाच ेकोट& eहणजे सातारचा राजवाडा. �या 
राजवाpयाच े�यावेळी पा�हलेले त ेधसूर ,च� अजूनह: माVया डोxयांपढेु अंधकू 
तरंगत आहे.  आeह: दोDह: लहान भावंड ेआWण माझी आई कोटा&त बराच वेळ 
थांबलो होतो. म�येच येणारे-जाणारे आमची मो�या सहानभुतूीने चौकशी कर:त होते. 
थोpया वेळाने \ी. 9शगंटे आeहांला eहणाले, 

''चला, तुeहांला साहेबांUया पढेु उभे करायच ेआहे.''  

- आWण त ेआeहांला �यांUया ऑgफसम�ये दसु-या एका अ,धका-याकड ेघेऊन गेले, 
इतके मला 6मरण आहे. 

 
आeह: तेथनू परत ;नघालो, ते
हा आमUया आईUया डोxयात आंनदाच ेअ\ ूहोत;े 
कारण िज<हा Dयायाधीशांनी माVया वsडलांUया �रकाeया जागी थोर<या बंधूंना 
बेल:फ eहणून zयायच ेकबलू केले होत ेआWण तसा आदेशह: �दला होता. 

 



ह: आठवण मी अशासाठ` देतो आहे, कc एका इं]ज अ,धका-याची माणुसकcची 
वागणकू =�य� अनभुवtयाचा =संग माVया कुटंुबावर आलेला आहे, याची नjद 

हावी.  

 
आeह: तेथनू कराडला परतलो आWण एक-दोन आठवpयातंच माVया बंधूंना 
नोकर:वर uजू होtयाचा हुकूम 9मळाला. आमच ेघर थोडसेे ि6थरावले आWण क�ट=द 
का होईना, परंत ुजीवनाचा पढुचा =वास सuु झाला. माVया वsडलांUया अकाल: 
;नधनाने कुटंुबावर आलेले संकट काह:से सावरले होत.े तर:स[ुा आeहांला आमUया 
आजोळचा आसरा धuनच चालtयाची जuर: होती.  �यामळेु =�येक वषw 
�दवाळीUया स�ुीत gकंवा ए2=ल-मे म�हDयातंील उDहाxयाUया स�ुीत कराडहून 
देवरा�dाला जाtयाचा आमचा काय&Yम हा आमचा ;न�यYम होता. यामळेु माझ े
मा�य9मक 9श�ण परेु होईतोपयnत देवरा�d या गावाशी माझा संबंध सतत रा�हला. 
�यामळेु �या गावातील सामािजक प�रि6थती, तेथे पा�हलेल: माणसे, तेथे आलेले 
अनभुव, ह: सव& माVया भावनाशील जीवनाच ेअप�रहाय& अंग बनल: आहेत. 

 
देवरा�d गावाची �या  वेळची लोकसं_या द:ड-दोन हजारांची असावी. या छो�या 
लोकसं_येत सव& जाती-जमाती हो�या. पाटलांची दोन घराणी तथेे होती. एक मोरे 
पाट:ल यांच ेआWण दसुरे म�हदं पाट:ल याचं.े या9ंशवाय माVया आजोळच ेघाडगे, 
eह6के, मळुीक, भोसले अशी आणखी पाच-पंचवीस मरा�यांची घरे होती. धनगर 
व6तीह: काह: =माणात होती. दहा-पंधरा कुटंुबे तर: �यांची असावीत. सं_येने दसुरे 
दोन मोठे समाज eहणजे मसुलमान आWण रामोशी. यांUया9शवाय 
यापार-उद:म 
करणार: काह: 9लगंायत व दोन-तीन गजुराती कुटंुबे सधन व सखुी अशी होती. 
9लगंायत मंडळीह: अशीच ब-या प�रि6थतीतल: होती. दोDह: पाट:ल घराtयातंील 
फ�त  चार-दोन घरेच सिु6थतीत होती; कारण �यांUया शतेांत 2व�हर: वगैरे 
अस<यामळेु  ब-यापकैc पीकपाणी व साधने होती. पण बाकcची मा� सामाDय 
ि6थतीतल: मंडळी होती.  मसुलमान समाज हा फारसा शतेीत न
हता, परंत ुदसुरे 



काह: छोटे-मोठे उyयोग  कuन ते लोक आपले जीवन कंठ`त होत.े गावात दहा-पाच 
मं�दरे होती. तशाच एक-दोन म9शद:ह: हो�या. 

रामोशी समाज हा सं_येने बराच होता आWण गावात �यांचा दबदबाह: होता.  हा 
समाज मागासलेला होता, परंत ुअ6प5ृय मानला जात नसे. शजेा-यापाजा�यांम�ये 
�यांची वद&ळ असे. �यांचा धंदा ;नि5चत काह: न
हता; परंतु अधनू-मधनू शतेीवर 
कामाला जाtयाचा उyयोग त ेकर:त असत. आWण ग�रबीने आपला संसार चालवीत 
असत. एक-दोन घरांUया खेर:ज बाकcUयांना स
ुयवि6थत बांधलेल: घरे राहायला 
न
हतीच. दगड एकमेकांवर रचनू उ�या केले<या 9भतंी आWण �याह: उंचीने कमी. 
पावसाxयात कशी तर: राहायची सोय होईल, अशी केलेल: 
यव6था. अशा, कशा 
तर: व6तीम�ये ह: मंडळी राहात होती. ह: व6ती माVया आजोळUया घराला लागून 
होती. �यामळेु �या समाजात<या अनेकांशी माझी ओळख झाल: होती. आWण तेथे 
गे<यानंतर आमUयाम�ये खेळायला येणा-या मलुातं जशी मरा�यांची व 
मसुलमानांची मलेु असत, तशीच रामो5याचंी मलेुह: येत असत.  �यामळेु कधी कधी 
�यांUया व6तीत जाtयाचा =संग येत असे. तेथे मी �यांUया बरोबर खेळलो आहे, 
�हडंलो-gफरलो आहे. लहानपणापासनू �यांUया संगतीचा व ;नकट सहवासाचा हा 
अनभुव अस<यामळेु माVया मनात �या समाजा2वषयी कायमची आपलुकc घर 
कuन रा�हल: आहे. 

 
गावात म�यम ि6थतीपासनू त ेउ�तम ि6थतीत असलेल: दहा-पंधरा �ाiमण कुटंुबेह: 
होती. �यांची काह:शी जमीनदार: होती. मलेुबाळे 9श�णासाठ` बाहेरगावी जात. परंतु 
माVया लहानपणी या मंडळींबhल गावात एक  =कारचा आदर अस<याच ेमी पा�हले 
होत.े पण या आदराUया पदराखाल: झाकलेले असे एक अंतर होत,े �याची जाणीव 
नंतर मला पढेु पढेु होऊ लागल:. 

 
असा हा, अनेक2वध, वेगवेगxया 6तरांवरच ेजीवन जगत असणारा, वेगवगxया 
सं6कृतीUया पाकxया असणारा छोटासा समाज �या गावाम�ये नादंत होता. 



 
�या गावाचा भौगो9लक प�रसरह: एका अथा&ने मह��वाचा होता. याच ेम_ुय कारण 
या प�रसराम�ये असणार: मह��वाची देवालये. या गावाUया नऋै& �येला असले<या 
सागरे5वराUया मं�दराच े�ठकाण हे एक मन खेचनू घेणारे असे 6थान होत.े 9लगंोबा 
हे दसुरे �ठकाण. लहान-मो�या डjगराUया कुशीत बसलेल: ह: देव6थाने eहणजे 
मनाला =सDन करणार: चतैDय6थाने आहेत. कराड त ेताकार: या कृ�णेUया खो-
यातून वर जाणा-या मडळंींना सागरे5वराची ह: Wखडं आWण सागरे5वराच ेमं�दर यांना 
भेट �द<या9शवाय पढेु जाताच येत नसे.  �यामळेु सागरोबा आWण देवरा�d 
यांUयाम�ये एक =कारच ेअतूट नाते ;नमा&ण झाले आहे. 

 
या गावUया उ�तरेला दोन-तीन मलैांवर एक  लहानसा ओढा वाहतो. तो ओढा या 
गावात<या शतेीUया ब-याचशा भागाला 6पश& कuन जातो. �यामळेु �याच ेमह��व 
आहे. �याच ेनाव सोन�हरा. हा सोन�हरा माVया मनाम�ये फार मानाच े6थान ठेवनू 
आहे. मला माझी आई आठवल:, कc  देवरा�d आठवत ेआWण मग सागरे5वर, 
सोन�हरा यांची आठवण येत;े आWण सोन�हरा eहटले, eहणजे मला माVया आईची 
आठवण येत.े  लहानपणी अशी जी काह: 6थाने भावनांना 6पश& कuन जातात, ती  
के
हा के
हा आप<या मनाम�ये कायमची मह��वाची =तीके बननू जातात, तसेच 
या 6थानांच ेझालेले आहे. 

 
देवरा�dाम�ये तशी सपुीक जमीन थोडी आहे. �यावेळी फ�त पाच-चार �ठकाणी 
पाtयाUया 2व�हर: आWण �याUंया भोवताल: असणारे �हरवे मळे एवढ:च काह: 
सबु�तेची �ठकाणे होती, बाकc सव&� कोरडवाहू शतेी आWण �या िजरायती कोरडवाहू 
शतेीवर काबाडक�ट करणारे शतेकर: असे क�टाच े,च� डोxयांना �दसत असे आWण 
अनभुवाला येत असे. 

 
गावाUया या आ,थ&क आWण सामािजक पा5व&भमूीवर गावकcUया =5नाकड ेपाहtयाचा 
�ि�टकोन मी जसा वयाने वाढत गेलो, तसा येत गेला. पढेु मी अनेक वष@ या गावी 



येत रा�ह<यामळेु �यातील काह: गो�ट: qया मी वेळोवेळी पा�ह<या, �या काह: या 
गावापरु�याच मया&�दत हो�या, असे न
हते. या ग�रबीUया पा5व&भमूीवर राहणार:  
माणसे ह: माणुसकcला पारखी झाल: न
हती. ह: �यातंल: मनाला ऊब देणार: गो�ट 
आहे. 

 
या समाजात माVया लहानपणी पा�हलेल: काह: माणसे आWण �यांUया काह: 
आठवणी लोभसवाtया आहेत. आमUया आजोळUया घराशजेार: असणा-या मसुलमान 
कुटंुबांशी असणारा घरोबा, �याच=माणे शजेारUया सणगर आWण धनगर मंडळींशी 
असणारा िज
हाळा हे �यावेळच ेसगळे आठवले, eहणजे जातीजातींतील वमैन6य ह: 
सम6या पढेु के
हा, कशी ;नमा&ण झाल:, हे समजत नाह:. एकमेकांशी  
माणुसकcUया ना�याची बां,धलकc होती. 

 
एक गो�ट मा� सा,ंगतल: पा�हजे, कc या सव& समाजापासनू दरू व गावाबाहेर 
राहणा-या महार, मांग, चांभार या मंडळींचा गावाशी फार कमी संपक&  असे. आWण 
जो असे, तो काह:, qया माणुसकcच ेमी वर कौतकु केले, ;तUयाशी ससंुगत होता, 
असे eहणता येणार नाह:. आज द9लतांचा =5न eहणून आeह: qया =5नाकड े
पाहात आहोत, तो द9लत समाज ते
हा या गावगाpयाUया बाहेर जे एक वेगळे 
जीवन जगत होता, �याला जीवन हे नाव yयायच,े कc नाह:, हाह: एक वेगळा =5न 
आहे.  

पण मी येथे उ<लेख करत होतो, �या लहानसहान जमातींचा. पाट:ल मंडळींची 
घराणी मानाची होती आWण �यांम�येह: इqजतदार वडीलधार: मंडळी सवाnना 
सांभाळून घेtयाचा =य�न कर:त असत. पण �याUया पाठ`मागच ेएक  स�ू होत.े मी 
जे पढेु अनभुवाने समजलो, �यावuन राqय शासनाशी जळुत े9मळत ेघेऊन नमनू 
राहणे हे �या स�ूाच ेनाव होत,े असे eहटले, तर: चालेल. छो�या-मो�या लोकांनी 
गावUया पाटलाला मानावे. गावUया पाटलानंी शजेारUया पोल:स ठाtयावरUया 
पोल:सांना मानावे, अशी र:त होती. गावचा तलाठ` हा कता& माणूस मानला जात 
असे. आWण या सगxयांत मोठ` असामी eहणजे ताल�ुयाचा मामलेदार जे
हा गावी 



येई, ते
हा �याची कोण सरबराई होत असे ! मलुाबाळांपासनू तो मो�यापंयnत गावात 
कोणीतर: मोठा पाहुणा येणार, eहणून गडबड असायची. 

 
शासनाला भीतीने नमनू वागtयाची ह: =व�ृती �या वेळUया जीवनाच ेएक 
गहृ:तकृ�य होते.  �यामळेु पढेु qया राजकcय चळवळी झा<या, �यांचा लवलेशह: 
तेथपयnत �यावेळी पोचलेला न
हता. 9श�ण कमी, बाहेरUया जगाशी संपक&  कमी, 
आहे �यात समाधान मानtयाची व�ृती, कुणाUया अ�यात म�यात न पडावे, असे 
तट6थ राहावे, हे धोरण, ह:च तेथ<या जीवनाची र:त होती. �यामळेु �यात गतीह: 
न
हती. आWण =गतीह: न
हती. या गावचा आलेला हा अनभुव पढेु मी काय&कता& 
eहणून जे
हा िज<iयात इतर� �हडूं -gफu लागलो, ते
हाह: थोpयाफार फरकाने 
मला पDुहा आला. काह: �ठकाणी सबु�ता जा6त असे. तेथील ध;नक लोकांची 
आYमकता गर:ब माणसाUया बाबतीत मा� जा6त असे. हा एवढा फरक कोठे कोठे  
जuर जाणवला.  पण शासनाUया 2वu[ आवाज काढायचा नाह:, हा �या वेळUया 
शतेकर: समाजाचा आWण शतेकर: समाजावर अवलंबनू राहणा-या ]ामीण समाजाचा 
जण ू6वभाव बननू गेला होता. 

 
माVया लहानपणी माVया गावात मी पा�हलेल: काह: माणसे, �यांच े6वभाव2वशषे 
माVया ��ट:ने फार मह��वाच ेआहेत. मी लहानपणी �या गावी गेलो, कc काह: 
�ठकाणे अशी होती, कc तेथे मी हमखास जाऊन येत असे. �यामं�ये वयाने 
पDनाशीला आलेला बाब ूतेल: हे एक मोठे नमनेुदार 
यि�तम��व होत,े �दवसातून 
एक-दोनदा तर: बाब ूते<याUया घर: गे<या9शवाय मी राहत नसे. आजोळUया घराशी 
�याच ेजव9ळकcच ेसंबंध अस<यामळेु त ेह: मला मो�या =ेमाने वागवीत असे. 
�याUया घरात तेलाचा घाणा सuु असे. भईुमगुाUया शaगा एका मो�या लाकडी 
घाtयात टाकून �याUया भोवती gफरणारा बलै व �याUया पाठ`मागे �हडंणारा बाब ू
तेल: हा मला नेहमी आठवतो. चYाकार gफरणा-या बलैाUया पाठ`मागे �या घाtयावर 
एक जागा असे. �या जागेवर बसनू gकती तर: वेळ मी मजेने काढला आहे.  हा 



बाब ूतेल: मला अधनू मधनू वेगxया गो�ट: सागें. देवरा�dात<या माणसांUया 
खोpया सागें ;न खूप हसवी. सोलले<या शaगा देऊन माझा पाहुणचारह: कर:त असे. 

याUयासारखी आणखीह: gक�येक माणसे होती.  

 
रामोशी ग<ल:तील काह: मलुाUंयाबरोबर देवरा�dाUया माळावर केले<या उनाड�या 
मला आजह: आठवतात. एके �दवशी दपुारनंतर देवरा�dापासनू दोन मलैांवर 
असले<या डjगरावर करवंदे खाtयाकरता eहणून चार-सहा मलुांची टोळी गेल: होती. 
�या मलुांचा डjगर चढtयाचा सराव व करवंदे काढtयाची कुशलता पाहून मी 
काह:सा शहर: झालो आहे, याची जाणीव वयाUया आठ
या दहा
या वषw झाल:. पण 
मला करवंदांपे�ाह: या मलुांUया संगतीत एक वेगळीच चव आल: होती. मी 
कराडसार_या एका मो�या गावातून स�ुीसाठ` तेथे येत अस<यामळेु मला त ेथोड े
अदबीने आWण =ेमाने वागवीत असत. त ेqया गो�ट: कu शकतात, �या करtयात 
आपण मागे नाह:, हे दाख2वtयाचा माझा =य�न असे. पण तो नेहमीच यश6वी 
होत नसे. मला आठवते, एकदा सोन�ह-याUया काठ` आeह: गेलो होतो. 
अनपे��तपणे ओ|याला एकदम पाणी आले. अशा ओ|याUया पाtयाला, नद:Uया 
पाtयापे�ा जा6त ओढ असते. मला वाटत,े ह: ओढ जा6त असते, eहणूनच �याला 
'ओढा' eहटले जात असेल. ओ|याच ेपाणी एकदम चढत असे. आWण तसे ते चार-
दोन तास राहून ;नघनू जात असे. मी कोयनेम�ये पोहायला 9शकलो होतो. या 
पोहtयाUया शहर: अनभुवाUया आधारावर, qया �दवशी सोन�ह-याला थोड ेपाणी 
जा6त आले होत,े �या �दवशी �या ओ|यात पोहtयासाठ` eहणून मी अंग टाकून 
�दले. मला वाटले होत,े कc मी �या ओ|याच ेअuंद पा� के
हाच, सहज पोहून 
जाईन. परंत ु=�य� अनभुव काह: वेगळाच आला. पोहtयाचा थोडा-फार =य�न 
कuन पढेु गे<यानंतर, म�य धारेUया जवळपास असताना मला इतकc ओढ लागल:, 
कc मला असे वाटले, कc मी आता बडूुन जाणार. माझा धीर काह:सा खचला होता 
आWण शर:र पण थकून जाणार, असे वाटू लाग<यानंतर मी काठावरUया बरोबरUया 
9म�ांना  हाक �दल:.  �यात<या  दोघा-;तघांनी उpया टाक<या आWण मला मदत 
कuन ओ|याबाहेर काढले. �णभर मनात असे येऊन गेले, कc आपण आज बडुणार 



होतो; पण ओ|यात पोहtयाची सवय असणा-या 9म�ांनी मला आज वाच2वले होते. 
मी काह:सा शर9मदंा झालो होतो. मला वाच2वणार: मलेु माझी च�ेटा कu लागल: 
आWण eहण ूलागल:, 

 
''आमचा सोन�हरा कृ�णा-कोयनेपे�ा जबरद6त आहे, हे ल�ात आले का?'' �यांच े
eहणणे एका अथा&ने खरे होते. कृ�णा-कोयनेच ेमोठेपण हे तर खरेच आहे; पण 
सोन�ह-याच े6वत:च ेकाह: मह��व आहे, हे माVया अनभुवास आ<यामळेु मी �यांना 
तशी कबलु: �दल:. सोन�ह-याम�ये माझा पनुज&Dम झाला, अशी काह:शी भावना 
ते
हापासनू माVया मनात आहे. 

देवरा�d येथील आणखी gकती तर: आठवणी आहेत. �या सगxया देऊ लागलो, तर 
सगळा वेळ व जागा यातच जाईल, eहणून हे आवरते घेतले पा�हजे.  पण �यांतल: 
एक आठवण घेत<या9शवाय हे काम परेु होणार नाह:. 

 
मी इं]जी शाळेत जाऊ लाग<यानंतर जे
हा देवरा�dाला येत असे, ते
हा आमUया 
आजोळUया घरच ेएक 9म� \ी. सखाराम eह6के यांच ेव माझ ेवारंवार संभाषण 
होई. त ेमला नेहमी eहणायच,े 

''तू gकती 9शकणार आहेस?'' 

मी सागंत असे, 

''िजतके जा6त 9शकता येईल, ;ततके मी 9शकणार आहे.'' 

ते मला eहणायच,े 

''मामलेदार होtयाइतके तू  9शकशील का ? '' 

मी �यांना उ�तर देई, 

''हो, इतके तर न�कcच 9शकेन.'' 

मग पाणावलेले डोळे कuन ते मला eहणायच,े 

''हो, जuर हो मामलेदार. मामलेदार झा<यानंतर 2व�याला बदल: कuन घे. आWण 
आप<या देवरा�dाला भेट yयायला ये. मग पाट:ल आWण सगळी मंडळी जमल: 



असतांना त ूमला नावाने हाक माuन आप<याजवळ बोलावनू घे. माझी गावात 
केवढ: मोठ` इqजत वाढेल !'' 

 
ह: एक नमनेुदार आठवण आहे. यात 9श�णाकड ेपाहtयाचा लोकांचा �ि�टकोन 
काय होता आWण शासनाशी संबंध अस<यानंतर सामािजक =;त�ठा वाढत,े ह: 
भावना समाजात कशी uजल: होती, �याच ेहे बोलके ,च� आहे gकंवा एक नमनुा 
आहे. 

 
पढेु पढेु मी �यांना सागंत असे, 

''मी काह: मामलेदार वगैरे कधी होणार नाह:.'' 

कारण तोपयnत माझ े2वचार वेगxया �दशनेे वाहू लागले होते. त ेमी �यांना 
समजावनू सां,गतलेह: नाह: व सांगून काह: उपयोगह: न
हता. परंतु �या माणसाची 
भोळी आशा आWण �यातील आपलेपणाचा भाग यांमळेु ह: गो�ट आWण हे संभाषण 
मला ;न�य आठवते. 

 
पढेु मी मं�ी झा<यानंतर �यांची-माझी भेट झाल:. �यांना आनंदह: झालेला �दसला. 
परंतु मी मामलेदार न होता मं�ी झालो, यात �यांना खरे समाधान झाले, कc नाह:, 
हे  माह:त नाह:.  मामलेदारकcच े�यांच े6व�न मी काह: परेु कu शकलो न
हतो, 
ह: गो�ट मा� खर: आहे ! 

 
शतेीशी संबंध असलेला माणूस नजीकUया राजकcय स�तेला फार व�र�ठ मानतो, हा 
माझा अनभुव यापढेुह: मला येत गेला. देवरा�dाUया या अनभुवाची 9शदोर: माVया 
मनाला एक =कारच े9श�ण देत होती. काय&कता& eहणून काय& करtयास लागणार: 
जी मनाची तयार: असावी लागत ेआWण सामािजक जाWणवांची मा�हती असणे 
आव5यक असत,े ती यातून 9मळत गेल:. 

 
आजोळी माVया आईला सव&जण 'आ�का ' eहणत असत. ती घरात सवाnत मोठ`, 



eहणून आला-गेला माणूसह: आ�काच  eहणत असे. आजोळी घर: असताना एकदा 
आजीला 2वचारले, ते
हा ती eहणाल:,  

''आ�काचं नाव देवाचं आहे. 2वठाई आपला देव आहे.'' 

आजी काय eहणत,े ते मला कळत न
हत.े  पण ती काह: तर: चांगले eहणाल:, 
असे वाटले. 

याच वेळी बोलtयाUया ओघात माVया नावामागची कथाह: ;तने सां,गतल:. ती 
eहणाल:, 

''तुVया जDमाUया वेळी आईला फार �ास झाला. ती बेश[ु झाल:. आपलं गाव 
खेडगेाव. दवापाtयाची सोय नाह:. घरगुती औषधपाणी केलं, पण गणु येईना. 
माVया िजवाला घोर लागला. अखेर सागरोबाला साकड ंघातलं आWण देवाला 
काकुळतीनं 2वनवलं, आ�काला जगवtयात माVया हाताला यश दे, तुझी आठवण 
eहणून मलुाचं नाव यशवंत ठेव.ू''  सागरोबानं ऐकलं. eहणून तुझं नाव यशवंत 
ठेवलं.'' 

 
आजीने इडा2पडा टळो, eहणून गालावंuन बोटे उतरल: आWण कडकड मोडल:. 
;तUया डोxयातं पाणी जमले. 

 
रा�ी आजीने ��ट काढल: आWण सागरोबाचा अंगारा लावला. 

 
'2वठाई' व 'यशवंत' या दोन नावांमागचा इ;तहास =थमच मला समजला. आईUया 
=ाणाची सा� eहणून माझ ेनाव यशवंत आहे, हे कळ<यापासनू आई हाच माझा 
=ाण झाल:. 

 
माVया थोर<या बंधूंना नोकर: 9मळा<यानंतर त ेकाह: �दवस कराडम�ये होते. नंतर 
�यांची बदल: होऊन ते 2व�याला गेले. परंतु माVया आईने ;नण&य घेतला, कc 
दोDह: धाकट: मलेु घेऊन ;तने कराडलाच राहावे आWण �यांच े9श�ण परेु करावे. 
माVया आईचा हा एक �यास होता. ;तने 6वीकारलेला मं� होता, कc 9श�ण ह: 



श�ती आहे. ती 9मळवल: पा�हजे. आप<या मलुांच े9श�ण परेु केले पा�हजे. या 
��ट:ने ;तने घेतलेला हा ;नण&य आमUया आय�ुयाला �दशा yयायला मळू 
कारणीभतू आहे, हे मला 6प�ट �दसत आहे. आWण ;तUया या ;नण&याUया 
;न9म�ताने आeह: कराडकर झालो. �यानंतर कराडशी जो संपक&  आला, तो 
कायमचाच. तेच आमच ेगाव झाले आWण काय&�े�ह: झाले. 

 
माझी आई शाळेत 9शकल: न
हती. पण 9श�णाच ेमोल ती मनोमन जाणत होती. 
आमUया घरची तशी ग�रबीच असल:, तर: सं6कारांनी आई \ीमंत होती. ह: \ीमंती 
आeहा मलुांपय&त पोच2वtयाचा ;तचा सततचा =य�न होता. 'देव आप<या पाठ`शी 
आहे ', ह: ;तची ;न�ठा होती.  �यामळेुच ती संकटकाळी कधी डगमगल: नाह:.  
आeहांला ती सतत धीर देई. पहाटे दळण दळताना- 

'नका, बाळांनो, डगमग ू
चं3-सयूा&वर:ल जाई ढगू....' 
ह: �दलासा देणार: ओवी ;तUया मांडीवर झोपनू मी gकतीतर: वेळा ऐकल: आहे. 

 

उ�तरेकडून येणार: कृ�णा आWण द��णेकडून येणार: कोयना याचंा समोरासमोर 
येऊन =ी;तसंगम होतो व मग नद:चा =वाह सरळ पवू@कड ेवाहतो. या संगमामळेु 
होणा-या काटकोनात वसलेले दोन नyयांUया काठच ेगाव, eहणजे कराड. हे फार 
=ाचीन असे गाव आहे व तसा इ;तहासह: आहे.  आजह: तसे त ेमोठे शहर नाह:, 
५५-६० हजारांची लोकसं_या असावी. पण मी �या गावात जे
हा वाढत होतो, ते
हा 
�याची १५-१६ हजाराचंी लोकव6ती होती. सव&जण एकमेकाला ओळख ूशकतील, अशी 
प�रि6थती होती. थोpया फार =माणात आजह: तशीच आहे. 

 
गाव जर: लहानसा कसबा असले, तर: �याला 6वत:च ेएक 
यि�तम��व होत ेआWण 
आहे. 
यापाराच ेमह��वाच ेकa 3. 2वyया
यासंगाची व Aानोपासनेची जुनी परंपरा. 
कृ�णाकाठ` बहुधा �ाiमण वसती. कोयनाकाठ` मराठा व इतर जमाती यांच े
वा6त
य. गावाUया म�यव6तीत 
यापार: पेठ, मंडई आWण उंचव�यावर मिु6लम 



मोह<ले. गावाUया पवू& बाजूला हर:जनांच ेवाड.े  सव&सामाDयतः एकमेकांशी संबंध 
ठेवनू राहtयाची र:त या गावात होती. माVया 2वyया,थ&दशते या गावात एक 
हाय6कूल आWण कसेबसे चालणारे एक साव&ज;नक वाचनालय होते. पण हे 
वाचनालय 
या_याने व चचा& यांच ेमह��वाच ेकa 3 असे. या गावाला राजकcय परंपरा 
होती. रा�d:य 2वचाराचंी चांगल: जाण असले<या अनेक 
य�ती येथे हो�या. 
आळतेकर 2पता-प�ु, \ी. पांडुअtणा 9शराळकर, बाबरूाव गोखले, गणपतराव बटाणे, 
gकसनलाल =ेमराज ह: �यातंल: वानगीदाखल काह: नावे. लोकमाDय �टळकांच े
6मारक eहणून गावातील =मखुांनी येथे इं]जी शाळा सuु केल:. सां6कृ;तक 
�े�ातले हे एक मह��वाच ेपाऊल होते. आज कराड हे एक मह��वाच ेश�ैWणक कa 3 
बनले आहे, �याची ती स'ुवात होती. या लहानशा गावाला राजकारणाचा मोठा नाद 
होता. देशात<या मह��वाUया सव& राजकcय चळवळींच े=;त;नधी तेथे होते. आWण ते 
सव& gYयाशील होत.े  अशा गावाUया सं6कारातं मी वाढत होतो. 

 
कराडUया वातावरणाम�ये आeह: जे
हा वाढत होतो, ते
हा महारा�dाUया सामािजक 
जीवनाम�ये काह: नवे =वाह आWण न
या श�ती काम करत हो�या. योगायोगाने 
कराडम�ये qया भागात व qया जागेम�ये आeह: भाpयाने राहात होतो, ;तथे 
कराडमध<या खानदानी मराठा कुटंुबाची मह��वाची व6ती होती. कराडम�ये िजला 
डुबल आळी eहणत असत, तेथे आeह: राहात अस.ू ह: मराठा समाजातील 
=;ति�ठत कुटंुबे अस<यामळेु व कराड हे म�यवतw व मह��वाच े6थान अस<यामळेु 
तेथे बर:चशी मोठ` मंडळी येत-जात असत. �या मंडळींUया तेथे चाल ूअसले<या 
बोलtया-चालtयाचा भाग जो आeह: ऐकत अस,ू �यावuन �यांUया 2वचारांची 
क<पना येऊ लागल:. आeहांला समजू लागले, कc बहुजन समाजाUया उDनतीसाठ` 
स�यशोधक चळवळ gकंवा पढेु ;तला राजकारणाम�ये �ाiमणेतर चळवळ असे 
6वuप आले; ती वाढवtयासाठ` =य�नशील रा�हले पा�हजे. �यासाठ` बहुजन 
समाजात<या मलुा-मलु:ंनी 9श�ण घेतले पा�हजे, वाचन केले पा�हजे, साव&ज;नक 
कामांत भाग घेतला पा�हजे. अशा त�हेच ेमान9सक व वचैा�रक वातावरण �यावेळी 
तेथे होते. 



 
या समुाराला कराडम�ये एक मह��वाची 
य�ती या चळवळीत काम करत होती.  
आWण ती 
य�ती eहणजे \ी. भाऊसाहेब कळंबे. 

 
=ाथ9मक 9श�णाच े;तसरे वष& परेु केलेले (dेDड) एक उ�तम गुuजी, असा �यांचा 
पवूw लौgकक होता. परंतु Yां;तकारकांशी संबंध अस<याUया संशयावuन �यांना 
नोकर: सोडावी लागल: होती. डुबल आळीतील =9स[ असा बाळनाथ बवुाचा मठ हे 
�यांनी आप<या काया&च ेकa 3 केले होत.े अ�यंत ब2ु[मान, उ�तम व�त,े उ�तम 
लेखक असा या गहृ6थांचा लौgकक होता. \ी. जवळकरांनी चाल2वलेले 'कैवार:' हे 
व�ृतप� या \ी. भाऊसाहेब कळं�यांनी कराडम�ये =थम =9स[ कuन काह: �दवस 
चाल2वले होत.े नंतर ते मबंुईहून =9स[ होत असे. बहुजन समाजातील त'ण 
2पढ:ला स�यशोधकcय 2वचार व सं6कार देtयाUया हेतूने �यांच े9श�ण न
या 
प[तीने करtयाची गरज आहे, असे मत ते मांडत असत. �यासाठ` �यांनी आeह: 
राहत होतो, �या ग<ल:तील एक मोठा वाडा भाpयाने घेऊन �या �ठकाणी 
'2वजया\म' या नावाची एक सं6था सuु  केल:. या आ\मात 9श�णासाठ` 
राहtयाकरता काह: मलुांची �यांनी ;नवड केल:. माझ ेमधले बंध ूगणपतराव या 
आ\मात 2वyयाथw eहणून राहायला गेले आWण �यांUया मनावर �या 2वजया\माच े
सं6कार झाले. त ेमला तेथे नेहमी काय घडते, ते अधनू मधनू सांगत असत आWण 
\ी. भाऊसाहेब कळं�यांच ेकतृ&�व gकती मोठे आहे, याची क<पना देत असत. 
�यामळेु आeह: सव&जण भारावनू जात अस.ू 

 
\ी. कळं�यांUया 
यि�तम��वाबhल आज जे
हा मी पाठ`मागे वळून पाहतो, ते
हा 
एक गो�ट कबलू केल: पा�हजे, कc त ेखरोखर एक =;तभाशाल: गहृ6थ होत.े परंत ु
�यांनी कुठलेह: एक काम ि6थर मनाने पढेु नेले नाह:. �यांना अनेक न
या क<पना 
सचुत असत आWण नवी क<पना सचुल:, कc जुDया क<पनेचा �याग, ह: �यांची 
कामाची प[त होती. �यांनी qया ;नधा&राने ह: कामे सuु केल:, ती जर चाल ूरा�हल: 



असती, तर कदा,चत �यांतून एक वेगळीच संघटना आWण वेगxया कतृ&�वाची 
माणसे ;नमा&ण झाल: असती. परंत ुत ेहोणार न
हत.े 

 
ते उ�कृ�ट 9श<पकारह: होत.े मोकळा वेळ 9मळेल, ते
हा ते संगमरवर: मतूw तयार 
करtयाच ेकाम करत असत. मला माVया लहानपणाची आठवण आहे. 
बाळनाथबवुांUया मठाम�ये त ेएका संगमरवर: दगडातून सुंदर अशी द�ताची मतूw 
तयार कर:त होते. ते
हा आeह: काह: मलेु तेथे जाऊन, लांब उभे राहून ते हे 
कलापणू& काम कसे करतात, ते तासन ्तास कुतूहलाने पाहत अस.ू 

 
भाऊसाहेब कळं�यांनी कराड तालकुा, पाटण तालकुा, वाळवे तालकुा, येथ<या बहुजन 
समाजातंील अनेक काय&क�याnना आप<याकड ेआकषू&न घेतले होत.े आWण या 
काय&क�याnची वद&ळ तथेे सतत चाल ूअसे. आeह: सव& लहान मलेु मो�या आदराने 
आWण कौतकुाने हे सव& पाहत अस.ू माVया मध<या बंधूंUया या '2वजया\मा'Uया 
=ेमामळेु आWण \ी. भाऊसाहेब कळंबे यांUया2वषयीUया आदरामळेु माVयाह: मनात 
ते 2वचार घोळत असत आWण �यांबhल आकष&ण व आदर वाढत होता. नाह: 
eहटले, तर: स�यशोधकcय व �ाiमणेतर चळवळीच ेसं6कार मनावर नकळत होतच 
होत.े 

 
याच काळात, eहणजे १९२७  gकंवा �यापवूwच ेसाल असेल. \ी. भा6करराव जाधव 
हे ते
हाUया मुंबई लेिज6ले�ट
ह कौिDसलच ेउमेदवार eहणून आमUया िज<iयातून 
उभे रा�हले होते. �यावेळी मला ;नवडणकुcUया बारका
यांची मा�हती न
हती. पण 
\ी. भा6करराव जाधव हे आपले =;त;नधी असावेत, अशी जी बहुजन समाजाची 
इUछा होती, ;तUयाशी मी सहमत होतो आWण तीमळेु मी भारावनूह: गेलो होतो. 
�या ;नवडणकुcत मी एक 6वयंसेवक eहणनू काम कu लागलो आWण �यासाठ` 
कराडशजेारUया चार-दोन गावी जाऊन आलो. ;नवडणुकcशी माझा जो संबंध आला, 
तो इत�या लहान वयात आला आWण ते
हापासनू तो आजतागायत �टकला आहे.   



\ी. भा6करराव जाधव ;नवडून आले आWण मुंबई राqयाच ेद:वाण झाले. �या वेळी 
मंvयांना �दवाण eहणत असत. आeह: सव& मंडळी फार आनंद: झालो.   

 
याच काळात के
हा तर: दसुर: एक घटना घड<याची मला आठवण आहे. कराडला 
ह<ल: जेथे आमच ेघर आहे, �याUयापढेु एक मदैान आहे. या मदैानात 
महारा�dातील एक =9स[ राजकcय जोडी \ी. केशवराव जेधे आWण \ी. �दनकरराव 
जवळकर यांची एक तुफान सभा झाल:. मी 'तुफान' श�द अशासाठ` वापरतो आहे, 
कc माणसे फार तफुान गद�ने जमल: होती, या अथा&ने न
हे; पण या सभेम�ये \ी. 
�दनकरराव जवळकर यांनी केलेले भाषण हे अगद: तुफान gकंवा खळबळ माजवणारे 
होत.े �यांनी 
या_यानाचा 2वषय ठेवला होताः '�ाiमणांच ेभ2वत
य'. �ाiमण 
समाजा2वषयी अ�यंत कठोर अशी ट:का �यांनी भाषणात केल: होती. मी त ेभाषण 
ल� लावनू ऐकले होते. �या सभेत �यांनी 9ल�हलेले 'देशाच ेद5ुमन', हे प6ुतकह: 
वाटले जात होत.े  �याची एक =त मी 9मळवल: आWण पढेु ती वाचनू काढल:. 

 
मी या सभेचा उ<लेख एव|यासाठ` करतो आहे, कc या सभेनंतर माVया मनाम�ये 
एक संघष& सuु झाला. �याची प�रणती अशी झाल:, कc मी मनाने आWण 2वचाराने 
आमलूा] बदललो. मी �यानतंर माझ ेमधले बंध ूगणपतरावांशी �यावेळUया माVया 
समजुती=माणे चचा& कu लागलो. वेगळे =5न 2वचाu लागलो. 2वशषेतः, \ी. 
जवळकरांनी �टळकांUयावर केलल: ट:का ह: बरोबर न
हती, असे माVया मनाने 
घेतले, कारण तोपयnत मी थोड े- फार वाच ूलागलो होतो. लोकमाDय �टळक हे 
इं]जा2ंवu[ लढणारे एक सेनापती आहेत, अशी माझी भावना होती. �यामळेु अशा 
थोर माणसावरती ट:का करणार: माणसे ह: इं]जांच े9म� तर नाह:त ना ? अशा 
त�हेची शंका व 2वचार माVया मनात येऊन गेला होता. मला आ5चय& वाटत,े कc 
�या छो�या वयात माVया मनात हा 2वचार आला. आWण प�रणामी या सव& 
=कारानंतर मी qया वातावरणात राहत होतो आWण वाढत होतो, �याUयापे�ा वेगळे 
�ठकाण, वेगळी सहवासाची माणसे शोधणे याची गरज आहे, असे वाटू लागले. 



 
मी मराठ` सातवी इय�तेUया वगा&त 9शकत होतो, �यामळेु मला समज होती. 
व�ृतप�-वाचनाचीह: सवय लागल: होती. परंतु �यावेळी जी व�ृतप� ेमला वाचायला 
9मळत असत, ती eहणजे पtुयात =9स[ होणारा '2वजयी मराठा' आWण बेळगावाहून 
=9स[ होणारा 'रा�dवीर' ह: �ाiमणेतर चळवळीचा परु6कार करणार: होती. ती 
एकाच व एकागंी 2वचाराचा परखड =चार सतत करत अस<यामळेु �यांचा थोडा-फार 
प�रणाम मनावर झालेलाच होता. 

�यानंतर ते
हा मी या संकु,चत व द2ूषत �े�ातून =य�न कuन बाहेर पडलो व इतर 
काह: मंडळींUया संपका&त आलो, �यांम�ये मhुामहून उ<लेख केला पा�हजे असे 
प�हले नाव eहणजे माझ ेजुने 9म� ह�रभाऊ लाड यांच.े शर:राने ते का�हसे ठaग ूव 
अपंग आहेत. पण मनाने मोठा धयै&शाल: माणूस, असा �यांUयाबhलचा माझा 
अनभुव आहे. त ेआप<या छोटेखानी दकुानात बाहेरची व�ृतप� ेघेत असत. �याम�ये 
पtुया-मुंबईची प� ेअसत. �यामळेु या माणसाशी संबंध आ<यानंतर बाहेरची व�ृतप� े
वाचtयाची सोय झाल: आWण सवयह: लागल:. यांम�ये जसे पtुयाहून =9स[ होणारे 
'मजूर' हे प� आeह: वाचत अस,ू �याच=माणे मुंबईहून =9स[ होणारे सा�ता�हक 
'\[ानंद' हेह: वाच ूलागलो. �यामळेु मनावर अ,धक 
यापक 6वuपाच ेसं6कार 

हायला स'ुवात झाल:. ह�रभाऊ 
यापार: समाजातील होते. �यामळेु �यांना 
�ाiमणेतर चळवळीबhल फारसे आकष&ण न
हते. पण �यांचा �याला काह: 2वरोधह: 
न
हता. �यांUयाशी माVया �यावेळी झाले<या चच@म�ये मला हे �दसनू आले. परंतु 
�यांUया मनात �हदं�ुववादासंबंधाने काह:से आकष&ण होते. मी, नाह: eहटले, तर: 
�यांUया या मताला काह: काळ पा�ठंबा व होकार देत रा�हलो. आWण 6था;नक 
प�रि6थतीम�ये काह: वेगळे काय& सuु केले पा�हजे, असा �यांचा-आमचा 2वचार सuु 
झाला. या आमUया 2वचारातून आeह: मलुामलुांनी '9शवछ�पती मंडळ' सuु केले. 
ह�रभाऊ आमUयापे�ा वयाने मोठे होते. प�रि6थतीने �या वेळी ते बरे होत.े 
यापार: 
वगैरे मंडळींम�ये �याUंया ओळखीपाळखी हो�या. �यावेळच ेकराडातले =9स[ पढुार: 
आWण 
यापार: \ी. गणपतराव ऊफ&  भाऊसाहेब बटाणे यांचा व �यांचा चागंला घरोबा 
होता. ते
हा �यांUया मदतीने आeह: हे काम सuु केले. \ी. बटाणे यांच ेथोरले 



,चरंजीव 9शवाजी बटाणे हेह: आमUया मंडळाच े=मखु सद6य eहणून काम कu 
लागले. बटाणे यांUया मं�दराम�ये दरवषw गणेशो�सव साजरा होत असे आWण 
कराडम�ये �याला एक =;त�ठाह: होती. �या उ�सवासाठ` एक मेळा काढtयाची 
क<पना आeह: मलुांनी ठरवल:. आWण मी 6वतः �या मेxयाम�ये वष&, दोन वष& 
तर: गाणी गात gफरत होतो.  या मेxयासाठ` काह: पदे कuन देtयाचाह: मी =य�न 
केला होता, अशी आठवण आहे. 

 
मी ह: सव& गो�ट यासाठ` सागंतो आहे, कc �ाiमणेतर चळवळीUया संकु,चत 
�ि�टकोनातून बाहेर पडून काह: केले पा�हजे, अशी जी माVया मनाची ओढ सuु 
झाल: होती, �याला आता कोठे तर: एक नवे काय&�े� 9मळाले. नवे 9म� 9मळाले 
आWण �यांUयाशी चचा& करtयात मी रममाण होऊन गेलो. �या सव& मंडळींशी माझ े
संबंध पढेु जDमभर चांगले रा�हले. हर:भाऊ आजह: आहेत. �यांनी तुuंगाUया अनेक 
वा-या के<या. अजून ते थोड-ेफार क�ट=द आय�ुय काढत आहेत. परंत ु�यांची-माझी 
ओळख माVया मनाला कलाटणी देणा-या मह��वाUया वळणावर झाल:, eहणून ती 
मला मह��वपणू& वाटते आWण उ<लेखनीयह: वाटत.े कारण एका सं6काराUया 
चाकोर:तून बाहेर पडून न
या �दशनेे चालtयास मी या वेळी स'ुवात केल:. 

आeह: सuु केलेला 9शवजयंती उ�सव पढेु gक�येक वष@ चाल ूरा�हला. �यासाठ` 

या_याने, भजने असे काय&Yम आeह: करत अस.ू 
या_यानासाठ` कधी कधी 
बाहेuन लोकांना बोलवत अस.ू मला आठवते, आeह: पtुयाUया '6वराqय' प�ाच े
ते
हाच ेसंपादक \ी. 2वनायकराव भ6ुकुटे यांना ;नमं��त केले होते. 
या_याने ह: 
काह: ते
हा लोक2=य न
हती. गणेशो�सवात<या मेxयांUया काय&Yमांना आWण 
भजनांUया काय&Yमांना मा� चांगल:च गद� असे. पण 
या_यानासाठ` ओढून ताणून 
व गोळा कuन माणसे आणावी लागत. \ी. भ6ुकुटे यांUया भाषणाला आeह: कशी 
तर: पDनास एक माणसे जमा कu शकलो. परंत ु�यांनी \ोते कमी आहेत, eहणून 
आप<या 
या_यानाचा 2वषय बदलला नाह:. gकंवा �यांना जो 2वषय मांडायचा होता, 
�या 2वषयाUया मांडणीम�ये कोठे काटछाटह: केल: नाह:. \ी. 2वनायकराव भ6ुकुटे 



यांची माझी प�हल: ओळख या उ�सवा;न9म�ताने झाल:. ती पढेु १९३२ साल: ते 
आWण मी एके �ठकाणी जेलम�ये असताना अ,धकप�कc झाल:. 

 
या �रतीने काह: साव&ज;नक काम =�य� करtयाला माझी स'ुवात झाल: आWण 
�यामळेु वेगवेगxया माणसांशी संबंध आले. गावात मी सव&� ओळखला जाऊ 
लागलो. आपण एक साव&ज;नक काय&कता& आहोत, याची मलाह: जाणीव होऊ 
लागल:. यासाठ` वाचन केले पा�हजे, अ,धक समजून घेतले पा�हजे, अशा भावनेने 
=य�नशील रा�हलो. 

 
या समुाराला मी माझी मराठ` सातवी पास कuन, कराडUया �टळक हाय6कूलम�ये 
एका वषा&त तीन इय�ता पास करtयाचा कोस& परुा कuन हाय6कूलचा 2वyयाथw 
बनलो. एक वेगळे �े�, वेगळी माणसे आWण एका वेगxया वातावरणात मी आलो. 
या समुाराला माVया वाचनाची सवय प�कc झाल:, अशी माझी आठवण आहे. 
लाय�र:तून आWण 9म�ांकडून ह�रभाऊ आप�यांUया कादंब-या आणून वाचायला 
स'ुवात केल:. आWण प6ुतकांचा नाद सuु झाला. 9मळेल तेथनू प6ुतक zयावे आWण 
ते वाचावे, असा सपाटा मी सuु केला. वाचनाची आवड ;नमा&ण झाल:, हे खरे; पण 
�याम�ये फारशी 9श6त न
हती. काय वाचावे आWण काय वाच ूनये, याच ेकोणी 
माग&दश&न कर:त न
हते. �यामळेु जे हाताशी येईल, gकंवा कोणी उ�तम आहे, अशी 
9शफारस कर:ल, gकंवा जे आवडले, ते मी वाचत होतो. पण पढेु जसजसा काळ 
गेला, तसतसा मग माझा मीच आवडीने काय वाचावे आWण काय वाच ूनये, हे ठरव ू
लागलो. '2वजयी मराठा' आWण 'रा�dवीर' या मया&�दत वाचनाUया क�ेबाहेर गेलो 
होतो. आWण माVया वयाUया मनाने मी अ,धक गंभीर लेखन वाचायचा =य�न 
कर:त होतो. केळुसकरांनी 9ल�हलेले 'छ�पती 9शवाजी महाराजांच ेच�र�' मी मन 
लावनू वाचले. तसेच 9शवरामपंत परांजपे याचं े''काळा'तील ;नबंध'' मी वाचtयाचा 
=य�न केला.  केळुसकरांच ेमराठ` सरळ, साधे होत,े ते समजत गेले; पण 
9शवरामपंत यांच ेमराठ` हे मोठे अवघड वाटत असे. खरे eहणजे �यांच ेमराठ` हे 
एका अथा&ने सं6कृतच होते. आWण सं6कृतचा मला गंध नस<यामळेु �यातल: 



मह��वाची सrदय&6थळे मला फारशी समजत नसत. पण 2वचांराचा धागा धuन मी 
ते वाचन सuु ठेवले.  

 
या वाचनानंतर माVया मनावर आWण 2वचारांवर काह: वेगळे सं6कार झाले आWण 
�यांमळेु मी माझ ेबंध ूगणपतराव यांUयाशी अ,धक चचा& कu लागलो, वाद घाल ू
लागलो. \ी. भाऊसाहेब कळंबे यांUया '2वजया\मात' �यांनी घेतलेले �यांच ेसं6कार 
आWण माझ ेसं6कार यांत फरक पडत चालला होता. मी �यांना पेचात टाकणारे =5न 
2वचाu लागलो. बहुजन समाजाने 9शकले पा�हजे, हे खरे, पण ते कशासाठ` ? 
;न
वळ नोकर:साठ`, कc देशासाठ` काह: 2वशषे करtयासाठ`? असे माझ ेसाधे, 
सरळ =\ असत. ;न
वळ �ाiमणांना 2वरोध कuन बहुजन समाजाच े�हत कसे 
होईल? या माVया =\ांना समाधानकारक उ�तरे 9मळत नसत. �यांची एक बाज ूत े
अशी सागंत असत, कc �ाiमणांचा yवेष केलाच पा�हजे, असा आ]ह नाह:; पण 
सां6कृ;तक, आ,थ&क, सामािजक बाबतींत या मडळंींनी इतर समाजाची गळचपेी 
केलेल: आहे, यातून म�ुत नको का 
हायला ? आWण या संदभा&त एके �दवशी 
�यांनी मला व�हाडमधील पंढर:नाथ पाट:ल यांनी 9ल�हलेले महा�मा qयो;तराव फुले 
यांच ेएक छोटे च�र� वाचायला �दले. माVया मा�हती=माणे मराठ`त 9ल�हलेले 
महा�मा फु<यांच ेहे प�हलेच च�र� होत.े माझ ेबंध ूeहणाले, 

''तू हे वाच. मग आपण �यानंतर बोल.ू'' 

�यांना '2वजया\मात' महा�मा फु<यांUया 2वचारांची जी 9शकवण �दल: गेल: होती, 
;तUया आधारावर ते बोलत होते. महा�मा फु<यांचा 2वचार मलूगामी आहे व तो 
काह: नवीन �दशा दाखवतो आहे, असे मलाह: वाटले. �यांनी उभे केलेले काह: =\ 
तर ;नu�तर करणारे होत.े शतेकर: समाजाची होणार: 2पळवणूक, द9लत समाजावर 
होणारा अDयाय आWण 9श�णापासनू वं,चत ठेवलेला बहुजन समाज व ि6�या यांच े
=\ सोड2व<याखेर:ज देशाच ेकाय& होणार नाह:, हा �यांUया 2वचारांचा सारांश माVया 
मनाम�ये ठसला. 

 
गणपतरावांशी नंतर माझी जी चचा& झाल:, �यावेळी मी �यांना सां,गतले, कc 



महा�मा फु<यांच ेच�र� वाच<यानंतर मला काह: तर: नवीन वाच<यासारखे वाटले. 
�यांनी उभे केलेले =\ मह��वाच ेआहेत; पण �यासाठ` कोठ<या तर: एका जातीचा 
yवेष केला पा�हजे, ह: गो�ट काह: मला पटत नाह:. जे समाज मागे पडले आहेत, 
�यांना जागतृ करणे, �यांUयात नवीन धारणा ;नमा&ण करणे हाच एक माग& उ�तम 
आहे, अशी माझी बाजू होती. आeह: एकमेकांच े2वचार समजत होतो, �यामळेु 
एकमेकांच ेऐकून zयायच ेआWण वाचत राहायच,े असा समेट आeह: दोघांनी केला. 

 
iया सव& चच@चा माVया मनावर एक प�रणाम असा झाला, कc प�ुकळसे असे 
मह��वाच े=\ आहेत, कc जे आप<याला अजून आकलन होत नाह:त व ते आपण 
समजावनू घेतले पा�हजेत, हे ती�तेने जाणवले. यासाठ` मो�या आWण शहाtया 
मंडळींशी बोलले पा�हजे, इतरांशी संभाषण आWण संवाद केला पा�हजे, अशीह: 
जाणीव झाल:. आWण तेच करtयाचा मी ;नण&य केला. माVया �या वयात मी एका 
ि6थ�यंतरातून चाललो होतो, �याची ह: सा� आहे. 

 
पढेु मी �टळक हाय6कूलचा 2वyयाथw झालो आWण �टळकांUया संबंधाने प�ुकळच 
वाचायला 9मळाले. �यांच ेच�र�, �यांUया लेखांची प6ुतकेह: आeहांला वाचावीच 
लागत असत. कारण कराडUया या शाळेत एक चागंल: =था अशी होती, कc 
�टळकांच े2वचार आWण आय�ुय यासंबंधाने 2वyया�याnम�ये ;नबंध-6पधा& आWण 
व�त�ृव-6पधा& दरवषw घेत असत. या दोDह:ंम�ये भाग घेtयाची माझी उ�सकुता 
असे आWण �यासाठ` हे वाचन मला अप�रहाय& झाले. �टळकांUया 
यि�तम��वाचा 
जबरद6त प�रणाम भावनांवर झाला आWण जाती-जमातींच ेजे =5न आहेत, �यांUया 
बाहेर राहून काह: रा�d:य 6वuपाच ेअसे जे =5न आहेत, �यांसाठ` आपण, काह: 
तर: केले पा�हजे, हा 2वचार माVया मनाम�ये आला. नाह: eहटले, तर: माVया 
मनाम�ये �टळक आWण qयो;तराव फुले याचंी तुलना होऊन गेल:. या दोघांUया 
2वचारांम�ये मला कोठे साeय �दसले नाह:. यामळेु थोडी खंत होती; पण शवेट: ह: 
दोDह: मोठ` माणसे आहेत. आपण हा मोठा, कc तो बरोबर, या उyयोगात आ�ताच 
पडू नये, असे माVया �या वयात<या मनाने घेतले आWण तो तुलनेचा 2वचार मी 



सोडून �दला. पण एक गो�ट मा� मनाशी ;नि5चत होती, कc दोघांनी सा,ंगतलेले 
2वचार हे मह��वाच ेआहेत. 6वराqयाचा 2वचार �टळकांनी सां,गतला, आWण 
ग�रबांची 9श�णाने =गती झाल: पा�हजे व समाजात समानता ;नमा&ण झाल: 
पा�हजे, हा 2वचार महा�मा qयो;तराव फु<यांनी सा,ंगतला. हे दोDह: 2वचार 
मह��वाच,े eहणून दोDह: माणसे आप<या ��ट:ने मोठ`च आहेत, या ;नण&याला मी 
माVया मनाशी आलो. 

 
कराडUया �टळक हाय6कूल=माणेच पtुयाUया नतून मराठ` 2वyयालयातह: दरवषw 
व�त�ृव-6पधा& होत असत. �या 6पध@त भाग घेtयाची मला ती� इUछा होती. १९३१ 
साल: पtुयात होणा-या �या 6पध@त मी भाग घेतला.  पtुयाला जाtया-येtयाचा =5न 
होता, पण तो \ी. 9शवाजीराव बटाणे यांनी सोड2वला. 2वyया�या&ला तेथे आय�या 
वेळी 2वषय देऊन दहा 9म;नटे बोलायला सागंत. ']ामसधुारणा' हा 2वषय देऊन 
मला बोलायला सागंtयात आले. माझ ेभाषण ऐकून पर:�क खशू झालेले �दसले.  
�यांनी मला आणखी दहा 9म;नटे वेळ वाढवनू �दला. भाषण झा<यावर सवाnनी माझ े
कौतुक केले व �या 6पध@त मला पा�रतो2षक 9मळाले.  तेच पढेु १९३२ Uया 
जानेवार:म�ये झाले<या माVया 9श�ेUया वेळी दंडापोट: सरकारजमा झाले. 

आeह: साजरा कर:त असले<या 9शवजयंती उ�सवाची हकcकत मी पवूw सां,गतल: 
आहे. �यावेळी मला एक मजेदार अनभुव आला. भाषणाला माणसे कमी येत, पण 
शा�हर: पोवाड ेआWण संगीत भजनांच ेजे काय&Yम असत, �यांना लोक तफुान गद� 
करत. अशा गद�ची मला यापवूw सवय न
हती. �यामळेु जमलेल: गद� हे समारंभाच े
यश, असे एक नवीन समीकरण माVया मनाशी होऊ लागले. महारा�dाच ेत
ेहाच े
=9स[ शा�हर खाsडलकर यांUया पोवाpयाच ेकाय&Yम आeह: दरसाल करत अस.ू 
�यावेळी खाsडलकर हे अ�यंत लोक2=य आWण 2वyवान शाह:र होत.े 

 
पोवाpयांUया काय&Yमा=माणेच टाळ आWण मदंृग यांUया साथीच ेसंगीत भजन हा 
एक नवा =कार मला अनभुवायला 9मळाला. 6वातंvय-सं]ामातील पढु:ल काळातील 
माझ ेएक qये�ठ 6नेह: का9शनाथपंत देशमखु यांनी आeहांला सचु2वले, 



''आपण या 9शवजयंतीUया काय&Yमात भजनाच ेकाय&Yम ठेव ूया, �या �े�ातील 
नामांgकत लोक ;नमं��त कu या.'' 

 
मंडळाUया काय&क�याnनी ती सचूना माDय केल: आWण �यावेळी �या �े�ात नामवंत 
असलेले कृ�णा बागणीकर, भागवत हणबरवाडीकर, eहैसरूकर महाराज, औधंच े
आंधळे पण अ�यंत नाणावलेले मदंृगवादक दाजी गरुव यांना आeह: ;नमं�ण �दले. 
या काय&Yमाची जा�हरात छापनू =9स[ केल:. गावात आWण आसपासUया खेpयांत 
या जा�हराती वाट<या. या काय&Yमाला थोडा खच& येणार होता. �यासाठ` आव5यक 
ते पसेै \ी. बटाणे कुटंुबीय आWण ह�रभाऊ लाड यांUया =य�नामंळेु उभे करता आले. 
रा�ी नऊ वाजता काय&Yम सuु होणार होता. �याUयाआधी जवळ जवळ तासभर 
लोकांची गद� तेथे होऊ लागल:. खेpयापाpयांतून मhुामहून लोक आले होते. 
इ6लामपरू, नेरले या लांबUया गावाहूंनह: लोक टोळीटोळीने मhुामहून आले होते. 
मला हे सगळे नवीन होत.े गाtयाचा कान मला होता, आWण आहे; परंत ुह: संगीत 
भजने इतकc लोक2=य असतील, असे मला वाटले न
हते. रा�ी नऊ वाजता 
काय&Yम सuु झाला आWण जवळ जवळ पहाटे दोन-अडीच वाजेपयnत तो चाल ूहोता. 
बठैक, अथा&त याला बठैक eहणायची, कc काय, हा वेगळा =5न आहे, फारच रंगल:, 
यात शंका नाह:. कृ�णा बागणीकरांनी बागे\ी रागात एक अभंग इतका सरेुख 
गायला, कc �या जाह:र चौकात बसलेला तो \ोतवृग& अगद: त<ल:न होऊन गेला. 
आWण तो अभंग जे
हा संपला, ते
हा लोकानंी टाxयांचा मनमरुाद गजर कuन 
पसंती 
य�त केल:.  

 
मी ह: लहानशी आठवण अशाकरता देतो, कc गायनाUया �े�ातील महारा�d:य 
लोकजीवनातले हे नवे दालन मी =थमच पाहत होतो. �यानंतर पढेु gक�येक वष@ 
माVया सटु:Uया �दवसांत का9शनाथपंत देशमखुांUयाबरोबर मी अनेक गावी 6था;नक 
संगीत भजनांUया बठैकांना जात असे. काह: �दवस ह: भजने ऐकtयाचा छंदच मला 
लागला होता, असे eहटले, तर: चालेल. काह: वेळा मी घराबाहेर रा�ीUया रा�ी राह:. 
�यामळेु आई आWण बंध ूगणपतराव दोघेह: '�ट होत. पण मी जे
हा �यांना, मी 



कुठे व कशाकरता जातो, हे सा,ंगतले, ते
हा �यांची काह:शी समजूत पटायची. पण 
9श�णाकड ेदलु&� होते, eहणून �यांची तYार चालचू राह:. 

 
हा जसा भजनांचा छंद काह: काळ केला, तसाच च�ै-वशैाखांत गावोगावी होणा-या 
ज�ाUंया ;न9म�ताने होणारे तमाशांच ेफड पाहtयाचाह: छंद मी केला. आमची 
शाळेतील अशाच काह: छंद: 9म�ांची एक टोळीच बनल: होती. खेpयांतील तमाश े
आWण कु6�या आवडीने पाहायचा हा नादच �यांनी घेतला होता. देवरा�dाUया 
;न9म�ताने मला ]ामीण जीवनाची पा5व&भमूी मा�हती असल:, तर: या जीवनातील 
सां6कृ;तक बाजू या ;न9म�ताने समजून येऊ लागल:. रामा कंुभार, सावळजचा 
तातोबा मांग आWण ;नसरे-नावडीचा एक तमासगीर - आज �याच ेनाव माVया 
ल�ात नाह:, या तमास,गरांच ेतमाश ेआठ-दहा मलैाUंया अंतरावर जेथे असतील, 
तेथे पाहtयासाठ` आeह: जात अस.ू �यावेळी मी इं]जी शाळेत पाचवी-सहावीत 
असेन. शाळेतील संमेलनाUया ;न9म�ताने एकदा बना&ड& शॉUया 'डॉ�टस& डायलेमा' या 
नाटकातील एका =वेशातले काम मी केले होत.े �या ;न9म�ताने बना&ड& शॉ यांUया 
नावाची ओळख झाल: होती. या तमाशा बघtयाUया माVया नादात बना&ड& शॉUया 
नावाचा मी केलेला एक मजेदार उ<लेख मला नेहमी आठवतो. 

 
कराडपासनू 6टेशन रोडने रे<वे 6टेशनUया बाजूला असले<या एका गावी असाच एक 
नामांgकत तमाशा होणार होता. �या गावातील आमUया एका 9म�ाने आeहांला 
जेवायच े;नमं�ण �दले होत,े eहणून आeह: सं�याकाळी जायला ;नघालो. पाच-सहा 
जण होतो. आeह: कृ�णा नद:ची फरशी ओलांडून एक मलै गेलो अस,ू नसू, तो 
समोuन येणारे आमUया शाळेच े9श6त2=य s�ल मा6तर समोuन येताना �दसले. मी 
बरोबरUया मलुांना सा,ंगतले, कc आपण कुठे जातो आहोत, हे जर: न�कc सां,गतले 
नाह:, तर: आपण मा6तरांशी मळुीच खोटे बोलायच ेनाह:. माVया अप�े=माणेच 
झाले. आeहां मलुांना पा�ह<यावर मा6तरांनी 2वचारले, 

''कोठे चाललात, रे एव|या सं�याकाळी ? '' 

मी पढेु होऊन सा,ंगतले, 



''आeह: 6टेशनवर चाललो आहोत. तेथे टॉम शॉ येणार आहे. �यांना बघायच ेआहे.'' 

s�ल मा6तरांनी आeहांला 2वचारले, 

''हा कोण टॉम शॉ ?''  

मी �यांना सां,गतले, 

''हा बना&ड& शॉचा भाऊ आहे.'' 

आमच ेउ�तर मा6तरानंा पटलेले �दसले आWण त ेeहणाले, 

''जा जा, चांगले आहे.'' 

 
ते पढेु ;नघनू गे<यानंतर आeहांला हस ूआवरले नाह:. हसत Wखदळत �या 9म�ाUया 
घर: पोहोचलो आWण �याला ह: कहाणी सा,ंगतल:, ते
हा फारच मजा आल:. 

 
ह: सबंध रा� आeह: आमUया 9म�ाUया गावी घालवल:. 

 
]ामीण तमाशातले बरेचसे यश हे �यात<या लावणी eहणtयाUया लकबीवर, 
नाचणा-या बाईUया वा प'ुषाUया लावtयांवर, हावभावांवर अवलंबनू असे. 
�याचबरोबर �यात काम करणा-या सjगाpयाUया हजरजबाबीपणावर आWण चतुर 
संभाषणश�तीवरह: अवलंबनू असे. सjगाpया हा =ाणी मराठ` लोकना�यातला 
2वनोद: प'ुष असतो आWण हे काम करणारे कलावंत लोक फार सहज6फूत& काम 
कर:त असत. �यांUयासाठ` कोणी, ह<ल: नाटकासाठ` जशी सं�हता 9ल�हतात, तशी 
9लहून तयार केलेल: नसे. वर जो मी हजरजबाबीपणा eहटले, तो यासाठ`. �याम�ये 
�यांच ेब2ु[चाप<य आWण संभाषणचातुय& =कषा&ने �दसत असे. 

 
कु6�यांUया बाबतीतह: असेच झाले. ज�Uेया ;न9म�ताने गावोगाव कु6�यांच ेफड 
होत असत. चांद:ची कडी आWण फेटे ब�ीस eहणून �दले जात असत. ऐन उमेद:च े
तरणेबांड कु6�या खेळत असत. �यामळेु रंग भरत असे. गावोगाव तालमी असत. 
गावाUया प�हलवानाला गावक�यांनी मदत करावी, असा संकेत असे. �यामळेु 



कु6�यांच ेफड चागंले रंगत असत.  
 
गावागावांम�ये, भागाभागांम�ये 6पधा& असे. पढेु नामांgकत झालेले असे अनेक 
प�हलवान अशा फडावर येत. �यांना फडात गोलाकार gफरवत असत व �यांना कोणी 
जोडीदार 9मळाला नाह:, तर ब�ीस देऊन �यांचा जयजयकार होत असे. दरसाल 
रंगणारा कु6�यांचा फड  eहणजे आमUया देवरा�dाचा. \ावणातला सरता सोमवार 
सागरे5वराचा ज�चेा �दवस. सोमवार: पालखी gफरे आWण मंगळवार: कु6�यांचा फड 
भरे. घाटाखाल:ल व घाटावर:ल अशा दोन बाजूंम�ये 6पधा& सuु होई. आWण चवदा-
पंधरा वषा&Uया वयापासनू तो ऐन पंच2वशीतील प�हलवानांUया चांग<या कु6�या तेथे 
होत असत. ;नदान पDनास हजार माणसे अशा या कु6�यांUया फडाला जमत 
असत, हे मी पा�हले आहे. गाव �यासाठ` मोठ` वग&णी जमा करे, कामाची वाटणी 
कर:त असत. आWण अ�यंत 9श6तीने हा फड परुा करत असत. या फडामळेु पढेु 
नामांgकत झालेले आWण आमUया रा�d:य चळवळीत काय& कu लागलेले साहेबराव 
कडपेरूकर हे प�हलवान मी =थम पा�हले. पढेु �यांचा-माझा, �यांची कु6ती हा पेशा 
संप<यानंतर, राजकcय �े�ातला मोठा 6नेह जमला. सातारा िज<iयामधील माVया 
सव& कामाला व मला पा�ठंबा देणारा माझा तो एक सहकार: बनला, याची आठवण 
माVया मनातून जात नाह:. 

 
वेगवेगxया प6ुतकांUया वाचनातंून मी नवे 2वचार समजावनू zयायचा जसा =य�न 
कर:त होतो, तसेच ]ामीण जीवनाशी असलेला माझा भावना�मक संबंध अ,धक �ढ 
होईल, या ��ट:ने मला नकळत या ]ामीण सां6कृ;तक �े�ाशीह: मी समरस होत 
होतो. मला माVया वाचनाने जसे घड2वले, तसेच या ]ामीण सं6कृतीUया अनभुवाच े
हे जे �ोत आहेत, �यांतूनह: मी जडलो-घडलो, असे eहटले, तर: चालेल. 

 
�दवस असे चालले होते. �याम�ये एक वष& कराडला �लेगचा =ादभुा&व झाला. शाळा 
बंद झा<या, पर:�ा पढेु ढकलtयात आ<या. आeह: गावाबाहेर कोयनेUया पल:कड,े 
सातारा रोडUया लगत ता�परु�या झोपpया बांधनू राहायला गेलो. आeह: qयांUया 



घर: राहत होतो, �यांनी आमUयासाठ`ह: एक छोट: झोपडी बांधनू �दल: होती. 
जेवणखाण आWण रा�ीचा म�ुकाम शतेीवर:ल झोपडीम�ये, आWण �दवसाच ेचार-सहा 
तास गावाम�ये, असा माझा काय&Yम होता. गावात गे<या9शवाय करमतच नसे. 
बाजारहाट गावात असे. दररोजची वत&मानप� ेयेtयाची �ठकाणे गावातच असत. 
रानात राहायला गेलेल: इतर कुटंुबांतील मलेुह: �दवसा गावात येत असत. �यामळेु 
�दवसा गावात व रा�ी रानात व6ती, असा आमचा �दनYम चाल ूहोता. माझ ेथोरले 
बंध ू�यावेळी नोकर:साठ` 2व�याला असत. मी आWण आई फ�त कराडला अस.ू 
माझ ेमधले बंध ूगणपतराव �लेगमळेु कराडची शाळा बंद होती, eहणून काह: 
म�हDयांसाठ` तासगावUया शाळेत गेले. ;नदान अ�यासYम बडूु नये, हा हेतू होता. 
�या=माणे जवळ जवळ चार म�हने त ेतासगावात आWण आeह: कराडात, अशी 
वाटणी झाल: होती. गणपतराव अधनू मधनू तासगावहून कराडला येत. 

 

या बंधूंच ेमाVयावर मोठे =ेम होते. उंचीने म�यम, काळासावळा वण&, चहे-याची 
धाटणी थोडी-फार माVयासारखीच, डो�याला रंगवलेला फेटा, हाताम�ये छ�ी आWण 
डुलत डुलत चालtयाची सवय हे �यांच े2वyया,थ&दशपेासनूच ेनजरेसमोर असलेले 
,च� अखेरपयnत कायम रा�हले. माणसांची ओळख कuन घेtयात व म�ैी 
जम2वtयात त ेअ;तशय पटाईत असत. लोकांच े=5न समजून घेऊन �यात �यांना 
मदत करावी, ह: �याचंी प�ह<यापासनूची हौस. �यामळेु �यांUयापे�ा वयाने मो�या 
असले<या मंडळींतह: ते लोक2=य होत.े �यानंा खेळtयाचा नाद असे. 2वशषेतः 
�यांUया वयाUया 2वyया�याnबरोबर त ेफार उ�तम कु6ती खेळत असत. �टळक 
हाय6कूलमध<या एका कु6�यांUया 6पध@त �यांनी अ;तशय उ�तम कु6ती कuन 
ब�ीस 9मळ2वले होते. ह: अट:तट:ची कु6ती मी पाहायला गेलो होतो. आWण ती 
कु6ती व �यातील �यांच े=ावीtय पाहून मला माVया भावाबhल ;नतातं आदर 
वाटला. �यांUयाइतकc चागंल: कु6ती मला येत नसे; परंतु �याUंयाबरोबर मी 
तालमीत जात असे. अधनू मधनू �यांUया आ]हाने मी फेटाह: बांधत असे. �यांची 
शर:र=कृती माVयापे�ा उ�तम असे. 



 
माVया गाtया-भजनाUया नादामळेु 
यायाम करtयाचा जर: मी फारसा =य�नच 
केला नाह:, तर: चालtयाचा प�ुकळ 
यायाम होत असे. अधनू मधनू तालमीतह: 
जाtयाचा =य�न कर:त असे; परंतु �याम�ये ;न�यYम असा कधीच आला नाह:. 
एक गो�ट मा� मी ;नयमाने केल: आWण ती eहणजे पोहtयाचा 
यायाम. माVया 
बंधनूी मला सा,ंगतले, 

''दसुरे काह: करत नाह:स, ;नदान पोहत तर: जा.'' 

 
�यामळेु आमच ेघर जर: कोयनेकाठ` होत,े तर: 6नानासाठ` आeह: कृ�णा संगमावर 
जात अस.ू  माVया सोन�ह-याचा पोहtयाचा मी पवूw अनभुव सां,गतला आहेच; पण 
पढेु मी पोहtयात चागंल:च =गती केल: आWण स�ुीUया �दवशी ;नदान द:ड-दोन 
तास पोहत राहtयाचा 
यायाम मी केला, �याने मला प�ुकळ मदत झाल:. 

 
मी माझा प�ुकळ वेळ नको �या कामातं खच& करतो, असे गणपतरावांना वाटे. 
आWण �यांच ेबरोबरह: होते. मी �या वेळी पर:�ेत कधी नापास झालो नाह:. परंतु 
फार उ�तम मा�स&ह: कधी 9मळ2वले नाह:त.  हे जसे =ाथ9मक 9श�णाUया बाबतीत 
घडले तसेच ब-याच अंशी पढु:ल 9श�णाUया बाबतीतह: असेच eहणता येईल. 

 
गणपतराव 6वतः अ;तशय ब2ु[मान होत.े परंतु आमUया घरUया आप�तीने आWण 
प�रि6थतीने �यांना �यांचा 9श�णYम परुा करता आला नाह:. माVया 
अनभुवा=माणे त ेउ�तम खेळाडू आWण लोक2=य 2वyयाथw होत.े त ेजर सव& वेळ 
राजकारणात पडले असते, तर �यांनी चागंलेच नाव कमा2वले असते, असा माझा 
अंदाज आहे. पण �यानंा कुटंुबाUया =5नातच 6वतःला वाहून zयावे लागले. 
माVयासाठ` �यांनी आप<या 9श�णाचाह: पढेु �याग केला आWण माझ े9श�ण परेु 

हावे, eहणून =य�न केला.  

 
मी कराडUया �लेगUया �दवसांची हकcकत सांगत होतो. सकाळी उठ<यानंतर Dयाहर: 



करावी आWण कृ�णेUया संगमावर 6नानास जाऊन पोहत राहावे आWण �यानंतर 
�दवेकर वyैय यांUया बठैकcत आलेल: नवीन व�ृतप� ेवाचत बसावे, असा माझा 
काय&Yम असे. �दवेकर वyैयांचा हा दवाखाना eहणजे जणू एक वाचनालयच होत.े 
पtुया-मुंबईची प� ेवाचtयासाठ` काह: 6नेह: येथे जमत. गावातल: बाबरूाव गोखले 
यांUयासारखी चार-दोन =;ति�ठत माणसे तथेे येत असत. �यांत मीह: एक इं]जी 
शाळेत जाणारा मलुगा जाऊन बसत असे. =थम =थम काह:से नवखे नवखे असे 
वाटले - �दवेकर वyैयांनाह: आWण मलाह:; पण पढेु ओळख झा<यावर मला �यांनी 
आप<यातंलाच एक eहणून 6वीकारला, असे eहणायला हरकत नाह:. मी रोज तेथे 
जाऊन मुंबईहून येणारे '\[ानंद', 'नवा काळ', '2व2वधव�ृत' �याच=माणे पtुयाहून 
येणारे 'Aान=काश', 'केसर:' ह: ;नयतका9लके वाचत असे. कधी कधी �या 
वाचनालयाUया बठैकcत 2व2वध 2वषयांवर चचा&ह: रंगत असत. �या चचा& मो�या 
बोध=द असत. मी �या सगxया ऐकत असे; पण �यातं कधी भाग घेत नसे.  
कारण भाग घेtयाची माVयात श�ती न
हती. परंत ुल�पवू&क ऐकणे eहणजेच 
9श�ण घेणे आहे, असे माझ ेमत झाले.  आWण मी gक�येक म�हने हा Yम असाच 
चाल ूठेवला. पण मला या चचा& ऐकून, बहु\तु होऊन नवी मा�हती 9मळत असल:, 
तर: �या चचा&चा एकंदर सरू माVया सरुाशी 9मळणारा न
हता, याचीह: मला जाणीव 
झाल:. मनातील हा संघष& असा सuुच रा�हला. 

 
�याच वेळी देशाम�ये मो�या घडामोडी होत हो�या. सायमन क9मशन 
�हदं6ुथानाम�ये आले आWण �याला फार मोठा =;तकार झाला. �याUयावर संपणू& 
ब�ह�कार पडला. व�ृतप�ांत यासंबंधी आलेले ट:का�मक लेख आWण चचा& मी मन 
लावनू वाचत होतो. �दवेकर वyैयांUया बठैकcतंह: �यासंबंधी चचा& होत. �याह: मी 
मन लावनू ऐकत होतो. Yा;ंतकारक चळवळींनीह: याच वेळी एक नवीन उ] uप 
धारण केले होत.े सायमन क9मशनUया ब�ह�काराUया आंदोलनात, पंजाबम�ये लाला 
लजपतराय यांUयावर लाठ`मार झाला आWण देशाम�ये सव&� एक असंतोषाची लाट 
पसरल:.  



 
अनेक Yा;ंतकारकांना तुuंगात डांबtयात आले. तेथे �यांच ेअनिDवत छळ केले गेले. 
नोकरशाह:चा qयांUयावर राग होता, अशा अनेकांना लाहोर कटाUया जाxयात 
गुंतवले होते. याच समुारास gकंवा याUया थोड ेपढेु-पाठ`मागे माVया भाव2व5वात 
Yातंी करणार: एक 2वशषे घटना घडल:. ती घटना eहणजे यतीं3नाथ दास यांनी 
सuु केलेले आमरण उपोषण. 

 
व6तुतः लाहोरUया कटाशी यतीं3 दासांचा दरूाDवयानेह: संबंध अस<याचा परुावा 
इं]जाकंड ेन
हता; परंतु २० सालUया असहकाराUया चळवळीत �यांनी भाग 
घेत<यामळेु सरकारचा �यांUयावर दात होता. पाच वषाnत �यांना चार वेळा तुuंगात 
डांबtयात आले. चौ�यांदा जे
हा त ेममैन9सगंUया तुuंगात होत,े ते
हा �यांचा इतका 
छळ झाला, कc वतैागनू �यांनी जेल सपु�रटंaडaटशी दोन हात केले. �यामळेु �यांना 
अंधारकोठडीची =खर 9श�ा देtयात आल:. 

राजकcय कैyयांना गुDहेगारासारखी 9मळणार: वागणकू पाहून साि��वक संतापाने 
यतीं3ांनी तुuंगात उपोषण सuु केले होते. �या अगोदरच सरदार भगत9सगं आWण 
बटुके5वर द�त यांनीह: उपोषण सuु केले होते. या उपोषणाने �यावेळी सव& देशाच े
ल� खेचनू घेतले होते. प�हले चार-सहा �दवस गे<यानंतर सवाnनाच अ;तशय 
काळजी वाटू लागल: आWण मी तर आमUया शतेावरUया झोपडीतून गावाम�ये, 
यतीं3नाथांUया उपोषणात �यांची =कृती कशी आहे, हे पाहावे, eहणून व�ृतप� 
पाहtयासाठ` दररोज येऊ लागलो. 

 
Yा;ंतकारकांUया या उपोषणाने मी अ6व6थ झालो होतो. यतीं3 दासांची =कृती 
उपवासामळेु �दवसa�दवस खंगत चालल: होती. माझी अ6व6थताह: =�येक �दवशी 
वाढत होती. वत&मानप�ांतून �यावेळी येणार: वण&नेह: �दय3ावक होती. 
यतीं3नाथांUया शर:रावर =ेतकळा आ<याच ेवाचनू तर मी बेचनै झालो, घायाळ 
झालो. �णा�णाला त ेम�ृयसूमीप जात अस<याची क<पना मला अ6व6थ कuन 
सोडीत असे. ���टश सरकारचा ;न�ठुर अमानषुपणा यमासह: लाज2वणारा आहे, असे 



मला वाटे. जामीन देtयाUया अट:वर सरकारने �यांची म�ुतता करtयाचा अन,ुचत 
उदारपणा दाखवला. पण 6वतः यतीं3नाथांची अशा नाम5ुकcला तयार: न
हती. 
�यापे�ा इहलोकcUया बं�दवासातून सटुका कuन घेtयाच े�यांनी ठरवले असावे. 

 
अखेर तो द�ुट �दवस उगवला. एके �दवशी लाहोरUया तुuंगात भर दपुार: एकUया 
समुारास =खर सयूा&ला सा�ी ठेवनू �यांनी =ाणाहुती �दल:. मातभृमूीसाठ` 
कणाकणाने Wझजून �यांनी तजे6वी आ�माप&ण केले. 

 
या घटनेने मी बेचनै झालो. माVया बालमनावर या घटनेचा खोलवर प�रणाम 
झाला. देशासाठ` =ाणाप&ण करणारे यतीं3 माझ ेकोणी ;नकटच ेआ�त आहेत, असे 
मला वाटू लागले.  

 
दैनं�दन 
यवहार चाल ूहोते. पण मनातून मी कोठे तर: हरवलो होतो. दःुखाUया 
खोल गत@त सापडलो होतो. कुठे जावे, काय करावे, कोणाला सागंावे, काह: सचुत 
न
हते. ब,धर मनाने मी रानातील झोपडीकड ेचाल ूलागलो. चालता चालता 
रडायलाह: लागलो. सा-या चराचरात वातावरण मला कंुद वाटू लागले. 

 
व6तीवर पोहोचलो, ते
हा कडुसे पडले होत.े ज9मनीवर अंग टाकले आWण ;नपचीत 
पडून रा�हलो. पोटात भकू असनूह: अDनावरची वासना उडाल: होती. रा�ीUया 
अंधारात आकाशात शDूय ��ट:ने पाहात होतो. �यातील तारकापुजंात यतीं3नाथ कुठे 
�दसतात का, हे वेpयासारखे पाहात होतो. परंतु जवळजवळ ९० �दवस gकंवा 
कदा,चत अ,धकह: असतील, एका मान9सक Yांतीतून यतीं3नाथांनी धयैा&ने हे 
उपोषण पढेु चाल ूठेवले. राजबंyयांUया ह�कांसाठ` ���टश स�तेUया ;नषधेाथ& केलेला 
उपवास eहणजे एक मोठ` तप5चया& होती. �यांची तप5चया& �याUंया म�ृयनेू �यांनी 
परु: केल:. 

 
एवढे मा� खरे, कc या घटनेमळेु माVया मनोव�ृतीत आमलूा] बदल झाला. देशात 



घडणा-या घटनांच ेअथ& समजावनू घेtयाUया मनि6थतीपयnत पोहोचलो. जातीय 
2वचारांUया संकु,चत कjडवाpयातून बाहेर पडtयाचा माझा 2वचार प�का झाला. 
आपण आपले जीवन देशकाया&लाच वाहायच,े हा ;नण&य माVया मनाने घेतला. 
छो�या छो�या जातीय gकंवा धा9म&क =5नाचं ेथोड-ेफार आकष&ण �यापवूw माVया 
बालवयात होत.े पण माझ े2वचार आता हळूहळू 6प�ट होत चालले होत,े हेह: 
;ततकेच खरे होत.े संकु,चत व�ृतीने काम करtयापे�ा कुठ<या तर: 
यापक ��ट:ने 
काम केले पा�हजे, अशी मनाची घडण होत होती. यतीं3नाथांUया म�ृयनेू माझा 
�ढ;न5चय झाला आWण हा =5न मी माVयापरुता सोड2वला. कणाकणाने आWण 
�णा�णाने qयांUयासाठ` देह�याग करावा, अशी �येये आWण कामे या देशात 
आहेत. एका अथा&ने माझा आप<या मनाशी ;नण&य झाला. मला माVया आय�ुयाच े
सार समजले आWण सरू सापडला, असे eहटले, तर: हरकत नाह:. 

 
�लेग संप<यानंतर रानातून गावात आ<यानंतर मी माVया 9म�ांशी याबाबत बोल ू
लागलो, चचा& कu लागलो. ते
हा माVया 9म�ांकडूनह: मला अनकूुल =;तसाद 
9मळत गेला. छ�पती मंडळ आWण ह�रभाऊ लाड यांUयाभोवती आeह: त'ण मंडळी 
एका न
या 2वचाराने भाuन काम कu लागलो. गणपतराव तासगावाहून परत आले 
होत.े �यांUयाशीह: मी याबाबत बोललो. �यांनी सा,ंगतले, ''तुला पटतअसेल, तसे 
कर. पण आप<या कुटंुबाची प�रि6थती त ूनजरेआड कu  नकोस.'' पढेु त ेeहणाले, 
''आप<यासाठ` आपले थोरले बंध ूघरापासनू दरू राहून नोकर:च ेक�ट  कर:त आहेत. 
आपल: आई आप<यासाठ` क�ट कuन आपले 9श�ण करत ेआहे, हेह: 2वसu 
नकोस.'' 

 
�यांच ेहे eहणणे ऐकून मी पDुहा सं�मात पड.े वाटे, कc गणपतराव eहणतात, ते 
खरे आहे. माझी आई ह: आeहा ंसवाnची श�ती होती. आeह: काय वाचतो आWण 
काय बोलतो, हे ती ऐकत असे, पण ;तला �यात भाग घेता येणे श�य नसे. पण 
;तला वाटे, कc आपल: मलेु काह: ब-या गो�ट: बोलतात, काह: तर: नवीन बोलतात. 
पण ;तने आमUया कामात gकंवा 2वचारात कोठेह: आडकाठ` घातल: नाह:. पण एक 



गो�ट खर: होती, कc ती आमUयासाठ` फार ख6ता खात होती. थोर<या बंधूंचा 
पगार मळुातच कमी. �यातून ते थोड-ेफार आमUयासाठ` पाठवीत असत. उर<या 
सरु<या गो�ट:ंसाठ` माVया आईने खूप क�ट सोसले. गणपतरावानंी जे
हा आईUया 
या क�टांची आठवण कuन �दल:, ते
हा माझ ेमन भuन आले. 

 
यतीं3नाथांUया म�ृयनेू मी gकती हादuन गेलो होतो, हे =�य� माVया आईने पा�हले 
होत.े qया �दवशी यतीं3नाथ वारले, तो सबंध �दवस मी जेवलो नाह:. रा�ी झोपलो 
नाह:, हे ;तने पा�हले होत.े माVया मनाचा ;तला अंदाज लागला नाह:. ;तला वाटे, 
आप<या मलुाला काह: तर: लागीर झाले आहे, eहणून ती चार मंडळीतं �याUया 
उपाययोजनेची चौकशी कu लागल:. मी आईला सा,ंगतले, 

''मला काह: झालेले नाह:, तू काह: काळजी कu नकोस.'' 

 
पढेु ;तला माझ ेeहणणे पटले. ;तने माझी ,चतंा करायच ेसोडून �दले. ती eहणे, 

''बाबा, तू वाचतोस, �हडंतोस, gफरतोस-हे सगळे चागंले आहे. पण कुणा वाईटाUया 
नादाला लाग ूनकोस. आपण गर:ब असलो, तर: आप<या घराची \ीमंती आप<या 
वागtया-बोलtयात आहे, र:;त�रवाजांत आहे, ती कायम ठेव. तुला कुणाची नोकर:-
चाकर: करायची नसल:, तर: माझी हरकत नाह:. मी क�ट कuन तुझ े9श�ण परेु 
कर:न. पण त ूiया 9श�णाम�ये हयगय होईल, असे काह: कu नकोस. तुeह: 
9शकलात, तर तुमच ेदैव मोठे होईल.'' 

 
आईने एका अथा&ने, आeहांला ;तUया या 2वचाराने जीवनाच ेएक त��वAानच �दले 
होत.े =पंच तीच चालवत होती. �यामळेु �यात<या अडचणी ;तला माह:त हो�या. 
परंतु ती धीर मा� देत असे आeहांला. 

 
आईUया eहणtयाचा गणपतरावांUयावर फार प�रणाम झाला आWण आप<या कुटंुबाच े
नशीब आप<या कत&बगार:ने आपण बदलले पा�हजे, असा काह: तर: 2वचार �यांUया 
मनात येऊ लागला. मॅ�dकUया वगा&त त े9शकत होत,े ते
हा, आeह: qयांUया घर: 



राहत होतो, �या \ी. डुबल यांUया कुटंुबातील एक 2वशषे स9ुश��त, करत-ेसवरते 
त'ण गहृ6थ यांनी एक क<पना काढल:, कc शतेी करtयासाठ` दरू इंदरू सं6थानात 
जावे. �यांनी या योजनेत गणपतरावांना सामील केले. प�रि6थती अशी होती, कc 
इंदरू सं6थानाम�ये बर:चशी अशी शतेी होती व ती पडून होती. \ी. बाबरुाव डुबल हे 
�या त'णाच ेनाव. पढेु त ेसDैयातले मोठे अ,धकार: होऊन ;नव�ृत झाले, �यांनी या 
इंदरूUया ज9मनीUया =करणात तपशीलवार मा�हती 9मळवल: आWण बरेचसे पसेै 
खच& कuन ती शतेी करtयासाठ` इंदरूला जाtयाच े�यांनी ;नि5चत केले. 
गणपतरांवानी �यांUयाबरोबर जाtयाचा ;नधा&र केला. �यांनी आपला ;नधा&र आईला 
व मला सां,गतला. थोर<या बंधुंनाह: प�ाने कळ2वला. भाऊ हे धाडस करतो आहे, 
�याला काह: हरकत नाह:, असे मला वाटले; पण माVया आईला �यांची क<पना 
आवडल: न
हती. ;तने गणपतरावांच ेमन वळ2वtयाचा =य�न केला. पण 
गणपतरावांनी ;तची समजूत काढल:,  

''असे रखडत जीवन काढtयापे�ा अशा =कारच ेकाह: तर: नवीन धाडस केले 
पा�हजे. हे धाडस जर आeह: आता केले नाह:, तर आपण आहो असेच राहू. gकती 
�दवस असे तू आमUयासाठ` क�ट उपसत राहणार? आeहांलाच काह: तर: केले 
पा�हजे.''  

 
आईने चचा& बंद केल: आWण जायला परवानगी �दल: आWण म�हना, दोन 
म�हDयांUया तयार:नंतर \ी. बाबरुाव डुबल आWण माझ ेबंध ूगणपतराव हे दोघेह: 
इंदरूला जमीन 9मळ2वtयासाठ` गेले. 

 
इंदरूला पोहोच<यानंतर गणपतरावांची आeहांला जी प� ेआल:, �यांत इंदरू 
सं6थानात<या एका िज<iयात मरोठ eहणनू एक ताल�ुयाच ेगाव होते. �याUया 
आसपास द:ड-दोनश ेएकरांचा ज9मनीचा एक मोठा �ह6सा �या दोघांनी शतेी 
करtयासाठ` आप<या नावावर कuन घेतला आहे, असे 9ल�हले होत.े गणपतराव दरू 
पर=ांती गे<याने, नाह: eहटले, तर:मला थोडी खंत होती. परंतु धाडस कuन ते 
काह: तर: नवीन करत आहेत, याबhल अ9भमानह: वाटत होता. �यांUया मागा&त 



अडचणी येतील, याची क<पना न
हती आWण मी कधी फारसा 2वचारह: केला 
न
हता. ता'tयसलुभ असा हा साहसी =य�न होता. परंतु अशा त�हेच ेशतेीच ेकाम 
करtयासाठ` साधनांची आWण संप�तीची भरपरू तयार: पाठ`मागे लागत.े ती या 
दोघांनीह: केल: न
हती. जी थोडी-फार केल: होती, ती =�य� काम सuु के<यानंतर 
संपल: आWण मग �यांUयापढेु अडचणी उ�या रा�ह<या. �या अडचणीतून माग& 
काढtयासाठ` काह: पसेै उभे करावे gकंवा काय, असा =य�न करtयासाठ` \ी. 
बाबरुाव मरोठहून कराडला परत आले, ते
हा माVया आईला थोडासा ध�का बसला. 
;तने बाबरूावांना 2वचारले, 

''गणपतची त�येत कशी आहे? तुeह: परत आला, �याला का नाह:  
आणलेत ? '' 

�यांनी सां,गतले, 

''मी �याला तेथे राहायला सा,ंगतले आहे. साधन-साम]ी घेऊन मी पDुहा परत 
जाणार आहे.'' 

 
पण हे खरे ठरले नाह:. साधन-साम]ीची जळुवाजळुव त ेकu शकले नाह:त. �यांनी 
इंदरूला परत जायच ेनाह:, असे ठर2वले आWण आeह: मा� मो�या अडचणीत 
सापडलो. 

 
आईचा जीव बेचनै झाला. आWण ती बेचनै झाल:, eहणजे मी खपू ;नराश होई. 
कधी कधी डोxयांत पाणी उभे राह:. माझा भाऊ दरूUया =देशात एकटा काय कर:ल, 
या ,चतंेने मन 
याकूळ होई. बाबरुावांUयाकडून प�ता घेऊन गणपतरावांना मी एक 
लांबलचक प� 9ल�हले. प� भावना=धान होते. �याम�ये 2वचार असे काह: असतील 
असे मला वाटत नाह:. आई gकती दःुखी आहे, हे मा� मी �यानंा कळ2वले आWण 
परत या असे 2वन2वले. गणपतरावांच ेउ�तर आले कc जवळ जवळ पDनास-साठ 
एकरांम�ये �यांनी पेरणी केल: आहे. आWण ती 2पके थोpयाच �दवसांत हाताशी 
येतील, अशी प�रि6थती आहे. परंतु ती 2पके काढायची झाल:, तर �यासाठ` 
लागणारे भाडंवल आWण मन�ुयबळ �यांUयाजवळ नाह:. बाबरुाव ;तकड ेआले आहेत. 



ते ह: सव& 
यव6था कuन येतील या आशवेर मी येथे �टकून आहे. अथा&त आeह: 
�यासाठ` काह:च कu शकत न
हतो. �यामळेु बाबरूाव काय करतील, याची वाट 
पाहtयाखेर:ज आeहालंा काह:च माग& न
हता. 

 
बाबरुाव इंदरूला परत जाtयाची ,चDहे काह: आeहांला �दसेनात. ते साधन-साम]ी 
जम2वtयापे�ा चागंल: नोकर: 9मळवtयाचा =य�न कर:त होते. �यांUया 
ओळखीपाळखी, नाती-संबंध, सधन मंडळींUयाम�ये अस<यामळेु एखाद: चागंल: 
नोकर: 9मळ2वणे �यानंा अवघड न
हत.े तशी ती �यांनी 9मळवल: आWण ते सDैयात 
दाखल झाले. 

 
म�हनाभर वाट पाहून, मी गणपतरावांना आईUया संमतीने पDुहा प� 9ल�हले आWण 
सव& व6तुि6थती कळवल:. हा म�हना आeहां सवाnना काळजीचा आWण ;नराशचेा 
गेला. गणपतरावांची आWण आमची या बाबतीत फसवणूक झाल:, असेह: वाटले. 
पण हाती साधने आWण भांडवल नसताना अशा उyयोगात जाणे ह: आमची प�हल: 
चकू आहे, हेह: आमUया �यानात आले. आईने मला सां,गतले, 

''गणपतीला 9लह:, कc असेल त ेसव& टाकून परत ;नघनू ये.'' 

 
मी माVया आईचा ;नरोप गणपतरावांना प�ाने कळ2वला. आWण �यानंतर ते एके 
�दवशी परत आले. �यांची =कृती खालावल: होती. तेथील सव& ,चतंांनी बेजार 
झा<यामळेु �यांच ेवजनह: खूप कमी झाले होत.े �यांची ती दशा पाहून आeह: सव& 
कटंुबातील मंडळी ग�हवuन गेलो. माझ ेथोरले बंध ूया सव& बाबतीतं थोडसेे तट6थ 
होत.े ते आपल: नोकर: सांभाळून काम करtयाUया =य�नात होत.े आWण आeहांला 
जेवढ: मदत करणे श�य होत,े तेवढ: करत होते. कुटंुबाUया माग&दश&नाचा सव& भार 
आईवर होता आWण ती आपल: कामे सांभाळून हे सव& कर:त होती. माझी आई 
;नर�र होती. पण मनाने अ;तशय ससंु6कृत होती. गणपतराव परत आ<यानंतर 
;तने �यांना सा,ंगतले, 



''इंदरूला जाtयात तू चकू केल:स, आता इतरांना दोष देऊ नकोस. कारण �यामळेु 
अकारण कडवटपणा तयार होईल. आपल: चकू आपण द'ु6त केल: पा�हजे. त ूपरत 
शाळेतजायला स'ुवात कर.'' 

 
गणपतरावांनी आईचा हा स<ला मानला आWण �या वषा&Uया पर:�ेला बसtयासाठ` 
=य�न सuु केला. पण पDुहा काह: �यांच ेमन शाळेत रमले नाह:. आईला क�ट कu 
yयायच ेनाह:त, असे �यांनी ;नि5चत ठरवले आWण शाळेचा नाद सोडून एक 
6था;नक नोकर: प�कuन �यांनी आपला जीवनYम सuु करtयाच ेठर2वले. �यावेळी 
ते मला eहणाले, 

''आईने क�ट करायच ेनाह:त, आWण तू तझु े9श�ण परेु करायच.े कुटंुब 
चाल2वtयाची जबाबदार: आता माVयावर आहे.'' 

 
-आWण ती �यांनी अखेरपयnत पार पाडल:. याबhल आeह: कुटंुबातल: सव& मंडळी 
�यांUयाबhल कृतA आहोत. 

 
मी वर सा,ंगतले, कc माझी आई ससंु6कृत होती, हे ;तUया वागtया-बोलtयावuन 
�दसतच असे. आमUया ग�रबीUया घरात का होईना, पण कोणी आले-गेले, तर 
�यांचा श�ती=माणे यो�य तो पाहुणचार करtयास ती कधीच चकुल: नाह:. कधी 
कधी ना�यातल: आWण देवरा�dाची आठ आठ, दहा दहा मंडळी आमUया घर: पाहुणे 
eहणून येत असत. �या सवाnच े;तने केले. ती eहणत असे, 

''आपण अध&पोट: राहावे, पण आ<या-गेले<याला पोटभर जेव ूघालावे.'' 

 
देवाधमा&वर ;तची \[ा होती. रामायणाUया कथेबhल ;तला फार आदराचा भाव असे. 
कराडUया एका मं�दरात रामायणाची कथा चाले. ;तथे जाऊन ती म�हनोगणती ऐकत 
असे. अधनू मधनू ती मलाह: घेऊन जात असे. ;तUयाबरोबर जाऊन ऐक<यामळेु 
रामकथेत मलाह: रस ;नमा&ण झाला. आईला रामायणाची सगळी कथा =संगास�हत 
मा�हती असे. मी ;तला उलटे सलुटे =5न 2वचार:त असे. ती eहणे, 



''तू 9शकला आहेस, ते वाचनू पाहा. मी जे ऐकले आहे, ते भि�तभावनेने खरे 
मानते.'' (रामकथा ह: ते
हांपासनू माझी आवडती कथा आहे.) 

 
आज �यासंबंधी अनेक शंका माVया मनाशी येतात. परंतु रामायण हे एक का
य 
आहे, �याला ऐ;तहा9सक पा5व&भमूी आहे, परंतु तो काह: इ;तहास न
हे, अशी माझी 
भावना आहे. का
य हे आलंका�रक व अ;तशयोि�तपणू& असत.े काह: का<प;नक 
गो�ट: का
यात योजा
या लागतात. तशा �यातह: अस<या पा�हजेत. परंत ुअसे 
असनूह: भारताम�ये रामकथेवर जनसामाDयांच ेजबरद6त =ेम आहे हे ;ततकेच खरे. 
मी उ�तर �हदं6ुथानात आ<यानंतर हे =�य� पा�हले. तुलसीदासाUया रामायणावर 
आधारलेल: रामल:ला �द<ल:, उ�तर =देश, म�य =देश, �बहार या ऐन �हदं: 
भागांम�ये अ�यंत \[ेने आWण =ेमाने ऐकल: व पा�हल: जाते. याची क<पना 
=�य� पाहून, अनभुव घेत<यावाचनू येणार नाह:. अ�रशः हजारो लोक, तासन ्
तास बसनू रामल:लेची सगळी कथा �दवस अन ्�दवस पाहत असतात आWण शवेट: 
एका भ<या मो�या रावणाUया मतूwच ेदहन टाxयांUया गजरात कuन तो �दवस 
साजरा करतात. माVया मत ेरामायणात अनेक 
यि�त,च� ेगडद रंगातं उभी केल: 
आहेत. पण यांतील कa 36थानी कोण आहे? कथेUया नावा=माणे रामच असावेत. 
आWण �दसतेह: तसेच. परंत ुमी िजतका अ,धक 2वचार करतो, तसे मला वाटत,े कc 
कa 36थानी असलेले 
यि�तम��व रामाच ेनाह:. तर त ेसीतेच ेआहे. सीतेच े6थान या 
कथेचा =ाण आहे. सीतेUया जीवनाभोवती ह: कuण कहाणी गुंफल: आहे. याला 
'रामायण' eहणtयापे�ा 'सीतायन' gकंवा 'सीतायA' eहणावे, हे अ,धक उ,चत, अशी 
माझी भावना आहे. 

 
आई माVयाकडून अधनू मधनू साखरेबवुांची 'साथ& Aाने5वर:' वाचनू घेत असे. 
Aाने5वर: समजायला जरा अवघडच. जुनी भाषा अस<यामळेु वाचनू घेत असे. 
�यातला अथ& मलाह: जसा समजायला पा�हजे होता, तसा समजत न
हता. पण मी 
वाच,े ते ती भि�तपवू&क ऐकत असे. एका आठवpयात मी ;तला दोन अ�याय वाचनू 
दाख2वले, ते
हा मी ;तला 2वचारले, 



''आई, तू हे सगळे ऐकून घेतलेस, �याचा सारांश तुVया मनाशी काय आला? ''. 

;तने मला एका वा�यात सा,ंगतले, 

''कृ�णदेव अजु&नाला सांगतात, कc त ूआपला 'मी' पणा सोड आWण जे तुझ ेकाम त ू
केले पा�हजेस, ते त ूकर:त राहा. असे सगळे ते सांगत आहेत आWण ते बरोबर 
आहे.'' गीतेचा इतका सरळ, साधा आWण सोपा आशय मी दसु-या कुtया 
पंsडताकडून ऐकलेला नाह:. ;तची समज चागंल: होती. मन धयै&शील होत ेआWण 
उदार होते. आमची खर: शाळा आमची आई होती. 

 
एकदा मी, आमची आजी आWण आई असे ;तघे 9मळून पंढरपरूला गेलो. कराडपासनू 
पंढरपरू जवळ जवळ ८० मलै आहे. आमUया कराडUया माuतीबवुांUया मंडपातून 
का;त&कc-आषाढ:ला पालखी जात.े आWण बरोबर चार-दोन बलैगाpया जातात. मी, 
आजी आWण आई एका गाडीत इतरांबरोबर ;नघालो. अट अशी होती, कc आeह: 
;तघांनी एकाच वेळी गाडीत बसायच ेनाह:. कुणी तर: एकाने चालले पा�हजे, eहणजे 
गाडीत बसणा-या सगxयांची सोय होईल. �या=माणे मजल, दर मजल कर:त 
आमचा =वास सuु झाला होता. माVया आजीच ेवय ते
हा साठाUया पढेु होते. 
�यामळेु ;तला आeह: गाडीत बसtयाचा आ]ह कर:त अस.ू परंत ु;तची =कृती 
काटक होती. ती eहणे, 

''मला काय झाले आहे ?'' 

आWण तीह: चालtयामधला आपला �ह6सा उचलत असे. 

 
रोज दहा-पंधरा मलैांचा =वास करावा आWण रा�ी र6�याUया कडलेा म�ुकाम टाकून 
राहावे, असा आमचा Yम होता. पालखीसमोर चाललेले रा�ीच ेभजन ऐकत बसावे. 
तीन दगडांची चलू माडूंन, भाकर:-2पठले 9शजवनू zयावे आWण उघpया मदैानावर 
झोपनू राहावे, असा हा जवळ जवळ एक आठवpयाचा काय&Yम चाल ूहोता. अध@ 
एक अंतर मी चाललो असेन. कधी गाडीत, कधी चालत या प[तीने आeह: शवेट: 
पंढरपरूला पोहोचलो. 



 
या�लेा जमलेल: इतकc 2वल�ण गद� यापवूw मी कधी, कुठे पा�हल: न
हती. 
राहtयाची गरैसौय तर होतीच. पण अशा या अ
यव6थेत आWण आरो�याUया ��ट:ने 
फारशा स2ुवधा नसतानाह: ह: माणसे इतकc गद� कuन या या�लेा जमतात कशी, 
याच ेमला मोठे आ5चय& वाटले. 

 
एकादशीUया �दवशी 2व�लाUया दश&नासाठ` लागले<या रांगेम�ये आeह: सव& उभे 
रा�हलो. gकती तास उभे रा�हलो, ल�ात नाह:; पण चार तासापें�ा जा6त वेळ उभे 
होतो, असा अंदाज आहे. शवेट: आeह: एकदाच ेकसेबसे मं�दरात पोहोचलो. गंध, 
अ�ता, फुले, कापरू, ऊद, धपू, इ�याद: पजूा-सा�ह�याUया सं9म\णातून ;नमा&ण 
झालेला - आप<याकडील सगxयाच देवळांत असतो, तसा वास सव&� दरवळत होता. 
टाळमदंृगाUया साथीने 2व�लनामाचा गजरह: दमुदमुत होता.   

 
गद�मळेुमी घामाघमू झालो होतो. कोणी तर: सां,गतले, कc हा गuडखांब आहे, मी 
जाऊन �याला हात लावला. कोणी तर: ओरडले, 

''हात लावायचा नाह:'' आWण नंतर �यानेच माVया आईला सां,गतले, ''बाई, तुमUया 
मलुाला सांभाळा.'' 

 
शवेट: 2व�लाUया मतूwपय&त कसे बसे पोहोचलो. तेथे बसलेले पजुार:-बडवे देवासमोर 
एक �णदेखील कोणाला थांब ूदेत न
हत,े ढकलनू पढेु काढ:त होत,े माझी उंची 
�यावेळी 6वाभा2वकच कमी होती. देवाUया पायांवर डोके ठेवtयाइतका मी उंच 
न
हतो. कोणी एक पजुार: माVया आईवर खेकसला, 

''चला लवकर येथनू '' 

 
पण आईने �या सगxया गो�ट:कड ेदलु&� कuन, मला उचलनू 2व�लाUया पायांवर 
घातले आWण मग आeह: तेथनू परतलो. 



 
�यानंतर मी अनेक वेळा पंढरपरूला गेलो आहे. पण माVया या प�ह<या दश&नाची 
आठवण मी 2वसरत नाह:. नावलौgकक 9मळा<यानंतर, स�ताधार: झा<यानंतर, मी 
2व�लाच े;नवांत दश&न अनेक वेळा केले आहे. पण खेकसणा-या बड
याUया 
बोलtयाकड ेदलु&� कuन, आईने उचलनू 2व�लाUया पायांवर जे घातले, �याची 
अपवूा&ई मला नेहमीच जा6त वाटत आल: आहे. गद�तले त ेचार-दोन �दवस, 
चं3भागेUया वाळवटांत पडलेले त ेभजनाच ेफड आWण तेथे चाललेल: मनसो�त 
भजने, �यांच ेते ठरा2वक आवाज आWण ,च� आजह: माVया डोxयासंमोर येतात. 
नवल वाटत,े कc असे हे शकेडो वष@ पंढरपरूला चाल ूरा�हले आहे.  

 
पढेु पढेु, मी पंढरपरूला जाऊन 2व�लाच ेदश&न घेतो, याम�ये \[ेचा भाग gकती, 
असे लोक मला 2वचार:त. मी �यांना नेहमी सागंत आलो, कc ''मी कुठ<या एका 
दगडाUया मतूwत ई5वर आहे, असे कधी मानत नाह:. परमे5वर eहणून कुणी एक 

य�ती कुठे बसनू आहे आWण सव& जग चाल2वते आहे, असे माझ ेमत नाह:. परंतु 
आप<याला न समजणार: अशी एक जबरद6त श�ती आहे व ;तच ेअि6त�व मानणे 
आव5यक आहे, �या9शवाय अनेक गा�ट:ंचा उलगडाच होत नाह:.'' 

 
ब2ु[वादाने, ई5वर आहे, हे 9स[ करता येत नाह:; तसेच तो नाह:, हेह: 9स[ करता 
येत नाह:, eहणून qया �ठकाणी शकेडो वष@ समाजप'ुष नतम6तक होत आला, तेथे 
नतम6तक होणे मी \ेय6कर मानतो. मं�दरात जाtयाUया पाठ`मागची माझी भावना 
ह:च आहे. याच भावनेने मी तळुजापरूला जातो, =तापगडला जातो. याम�ये 
देवभोळेपणाचा भाग नसतो. परंतु हे करtयाने माVया मनाला एक =कारच ेआंत�रक 
समाधान लाभत,े ह: गो�ट मी कबलू केल: पा�हजे. 

 
अशा त�हेने कालYमणा चाल ूहोती. माVया कुटंुबातील आई-भावांUया सखुदःुखाची 
साथ, माझ ेकाय&, छंद आWण वाचन यांम�ये मी वाढत होतो. परंतु एका छंदाबhल 
सांगावयाच ेराहून गेले. आWण तो eहणजे नाटकांचा. 



 
महारा�dातील इतर गावांसारखेच आमUया कराडलाह: नाटकांच ेवेड होते. 

 
आमUया वेळी कराडात गणेशो�सवात नाटकांच े=योग करणारे दोन-तीन गट होत.े 
पकैc र2ववार पेठेतील एक व श;नवार पेठेतील दसुरा एक वेगळा गट होता. 
गणेशो�सवात त ेहौसेने पौराWणक आWण ऐ;तहा9सक नाटके बसवीत असत. उघpया 
र6�यावर 6टेज बांधनू तेथे ह: नाटके होत. हजारो माणसे जमत. ते
हा लाऊड-
6पीकरची 
यव6था न
हती. 6प�टपणे ऐकू येत नसे, तर:स[ुा माणसे शातंपणे 
बसनू राहत असत. 

 
मी तीन-चार वष@ तर: ओळीने ह: नाटके आवडीने पाहत होतो. नाटकातले बरेवाईट 
मला हळूहळू समजायला लागले. नाटकातील काम करणा-या लोकांUया ओळखी 

हायला लाग<या. �यामळेु माझ े6नेहसंबंध वाढत गेले. मी गावात जवळ-जवळ 
सवाnUया ओळखीचा झालो होतो. 

 
आमUया गावी होणा-या या नाटकांम�ये वर ;नद@श केले<या दोन गटाखेंर:ज 
स9ुश��त मंडळींचा आणखी एक गट होता. �यांनी बस2वलेले \ी. औधंकर 9लWखत 
'बेबंदशाह:' नाटक मी पा�हले. बळवंतराव जाधव eहणून आमUया गावात एक 
=;ति�ठत 
य�ती होऊन गेल:. �यांना नाटके बस2वtयाचा फार शौक होता. त ेया 
बाबतीत नेहमी पढुाकार घेत, हे मला माह:त होत.े �यांनी हे नाटक लागोपाठ दोन-
तीन वेळा केले. ;तDह: वेळा हे नाटक पाहायला मी गेलो. सह�ब[ेु मा6तर 
संभाजीच ेकाम कर:त आWण बाबरूाव गोखले कलशुा क�जीच ेकाम कर:त. कुठ<याह: 
धंदेवाईक  नटापे�ा उ�तम अशी या दोघांची कामे होत. इतकc वष@ झाल:, तर: 
मला या नाटकांच े=योग पा�ह<याची व जेथे ह: झाल:, �या ,थएटरची आठवण 
आहे. 

 
नाटक कंपनीची नाटके मी मो�या हौसेने पाहत असे. 'आनंद2वलास नाटक मंडळी' 



ह: आमUया कराडला वष&, द:ड वषा&ने भेट देत असे. मा6टर द:नानाथ मंगेशकर व 
रघवुीर सावकार या =9स[ नटांUया नाटक कंपDयांची नाटकेह: कराडला होत. 
2पटात<या 6व6त ;तgकटांUया जागेत बसनू मी ती सगळी नाटके मनमरुाद पा�हल: 
आहेत. रा�ी नऊ-साडनेऊला नाटक सuु 
हायच,े त ेपहाटे तीन-चार वाजेपयnत चाल ू
राहायच.े 'मUृछक�टक'नाटक तर यापे�ा अ,धक वेळ चाले. �यातल: संगीताची 
मफैल तर फारच रंगत असे. 

 
नाटक पाहता पाहता नाटकात काम करावे, अशी इUछा मला झाल:. आमUया 
शाळेUया संमेलनातील 'माईसाहेब' या नाटकात gकल�6करवाडीला एका =योगात मी 
काम के<याच ेआठवत.े आमUया नाटकांच ेस�ू-संचालन \ी. बाबरूाव गोखले यांनी 
केले होत.े 

 
मला याUयापे�ा दसुर: चांगल: नाटके पाहावीत, अशी इUछा असे, पण योग येत 
नसे. बालगंधव&, केशवराव दाते या नामवंत नटांची नावे नसुती ऐकत होतो. पण 
=य�न कuनह: �यांची कामे पाहायला 9मळत नसत. केशवराव दात ेयांUया महारा�d 
नाटक कंपनीच ेनाटक को<हापरूला आहे, असे समजले. आWण �यांUया '=ेमसंDयास' 
नाटकाची जा�हरात 'नवा काळ' म�ये मी पा�हल: आWण मनाने �यास घेतला, कc हे 
नाटक पा�हले पा�हजे. गावात माधवराव घाटगे नावाच ेमाझ ेएक 9म� होते. त े
नकुतेच dेDड 9श�क eहणून नोकर:ला लागले होत.े �यांची नेमणकू कराडलाच 
झाल: होती. माVयापे�ा त ेवयाने थोड ेमोठे होत;े पण आमची म�ैी जळुल: होती. 
माVयावर =ेम करणारे हे गहृ6थ होते. मी माधवरावांना eहटले, 

''केशवराव दात ेयांच ेकाम पाहtयासाठ` को<हापरूला जायच ेकाय?'' 

नकुताच �यांचा शाळेUया नोकर:चा पगार झाला होता आWण �यांUया Wखशात पसेै 
होत.े ते मला eहणाले, 

''जuर जाऊ या. परंत ुको<हापरूम�ये राहणार कुठे? माझी कुणाशी तेथे ओळख 
नाह:.'' 

मी eहटले, 



''नको कोणाची ओळख. दपुारUया मोटर सि
ह&सने कराडहून ;नघनू सं�याकाळी 
को<हापरूला जायच.े कुठे तर: हॉटेलात चहा-फराळ कuन नाटक पाहून झाले, कc 
थेट 6टेशनवर येऊन रा�ीUया गाडीने कराडला परत येऊ.'' 

 
माधवरावांना माझी सचूना पटल: आWण आeह: दोघे को<हापरूला �या वेळUया मोटर 
सि
ह&सने गेलो. को<हापरूला पोहोचायला तीन तास लागत असत. दपुारनंतर आeह: 
;नघालो. सं�याकाळी �दवे लागtयाUया वेळी को<हापरूला पोचलो. को<हापरूची 
काह:च मा�हती न
हती. 2वचार:त 2वचार:त पॅलेस ,थएटरकड ेगेलो. ;तकcट-2वYc 
सuु होती. दोन ;तकcटे घेतल:. शजेारUया हॉटेलम�ये जाऊन चहा, भजी खा<ल: 
आWण ,थएटरम�ये जाऊन आप<या जागी बसलो. आeह: एव|या लांबनू को<हापरूला 
'=ेमसंDयास' पाहायला आलो होतो. पण को<हापरूकरांना '=ेमसंDयास' पाहtयाची 
फारशी आवड �दसल: नाह:. कारण अध@ अ,धक ,थएटर मोकळेच होते. नाह: eहटले, 
तर: अशा गो�ट:ंचा मनावर प�रणाम राहतो. नाटक सuु झाले. आWण जयंताUया 
भ9ूमकेत मी केशवराव दा�यांना पा�हले. �याचंा अ9भनय, श�द उUचारtयाची प[त 
मला फार आकष&क वाटल:. qयासाठ` मी आलो होता, �याच ेचीज झा<यामळेु मला 
समाधान झाले. 

 
रा�ी द:ड-दोनUया समुारास नाटक संपले. 

 
आता पढेु काय करायच,े असा आमUयापढेु =5न होता. ते
हा पॅलेस ,थएटरपासनू 
चालत आeह: रे<वे 6टेशनपयnत गेलो. रे<वे 6टेशनवर ते
हा कराडला जाणार: 
कुठल:च गाडी न
हती. पॅसaजर वगैरेह: तेथे कोणी न
हते. सव& एकदम शांत शातं 
होत.े पांघरायला गरम असे काह: नेले न
हते. फ�त अंगावरच ेकपड ेहोते. ;नदान 
6टेशनUया 9भतंीचा आडोसा तर: होता. पण आमची पंचाईत केल: रे<वेUया 
पो9लसाने ! �याने चौकशी सuु केल:, 

''गाडी नसताना तुeह: 6टेशनम�ये काय कर:त आहात?'' 



 
कदा,चत �याच ेबरोबरह: असेल. तो आपले काम कर:त असेल, पण आमची गरैसोय 
होऊ लागल:. आeह: �याला सव& खरे सां,गतले. 

 
''आeहांला सकाळपयnत वेळ काढावयाचा आहे. सकाळUया गाडीने आeहांला कराडला 
परत जायच ेआहे.'' 

 
'';न
वळ नाटक पाहtयासाठ` तुeह: इतके दरू आलात का?'' �याने 2वचारले. 

आeह: हो eहटले. 

 
मला वाटत,े पो9लसातंह: काह: काह: चागंल: माणसे असतात. कदा,चत तोह: 
नाटकाचा शौकcन असावा. 

''तुeह: खुशाल बाकावर झोपा. तुeहांला कोणी �ास देणार नाह:.'' असे �याने 
सां,गतले. 

 
अशा र:तीने उरलेल: रा� मंद =काशात, थंडीने कुडकुडत का होईना, �या 6टेशनवर, 
बाकpयांवर अंग टाकून काढल:. दसु-या �दवशी सकाळUया गाडीने कराडला परत 
आलो. 
 

2वyया,थ&दशतेले आमच ेहे =योग माVया घरातील सव& मंडळींना पसंत होत,े असे 
नाह:. पण झालेल: हकcकत मी �यांना खर: सांगे. 

 
कराडला एकदा 'बालमोहन नाटक मंडळी' ह: लहान मलुांची नाटक कंपनी आल: 
होती. �यांची ती सरेुख पा� ेपाहून आeहालंा वाटले, कc �यांUया-इतकेच लहान 
होऊन या नाटक कंपनीत सामील 
हावे . 

 
घाटगे मा6तर आWण मी अखेरपयnत नाटकाचं ेशौकcन रा�हलो. 



 
हे सव& छDद, हे सव& उyयोग चाल ूअसतानादेखील माVया 2वचारातून मनात ;नमा&ण 
झालेल: रा�d=ेमाची मळू ऊमw ह:च मला �टकाऊ व�ृती �दसल: आWण बाकcच ेसव& 
हे छDद ठरले. 

मी आता सोळा वषाnचा झालो होतो. १९२९ साल संपत आले होते. देशाम�ये रा�d:य 
चळवळीने आYमक 6वuप घेतले होत.े पंsडत जवाहरलाल नेहu हे या अ,धवेशनाच े
अ�य� eहणून ;नवडले गेले होते. वसाहतीच े6वराqय, कc संपणू& 6वराqय, याचा 
;नण&य या अ,धवेशनात लागणार होता. यामळेु या अ,धवेशनाकड ेमाझ ेआWण 
माVया सव& 9म�गणाचं ेल� लागले होत.े ह�रभाऊ लाडांUया 
यापार: छापखाDयात 
आमUया 9म�ांची टोळी जमे. आWण या सव& गो�ट:ंचा ऊहापोह आeह: तेथे कर:त 
अस.ू आता काह: मह��वाची व�ृतप� े
यवि6थत येऊ लागल: होती. 
यापार: =ेस 
आता आमUया बठैकcचा अpडा झाला होता. ह�रभाऊंना माणसांची आवड होती. 
आeह: �यांUयाकड ेबठैकcसाठ` जमत अस,ू हे �यांना आवडत असे. तेथे आeहांला 
घरUयासारखेच वाटत असे. 

 
तेथे झाले<या या सव& चचाnतून आeह: असा 2वचार केला, कc या घडामोडीतूंन 
देशात काह: तर: चांगले व नवे ;नमा&ण होणार आहे. आWण आपण सवाnनी 9मळून 
जे काह: करता येणे श�य असेल, ते यावेळी करtयाचा =य�न केला पा�हजे. काय 
करावयाच,े या संबंधी न�कc काह: ठरत न
हते. ;नि5चत काह: मा�हतीह: न
हती. 
पण आमUया मनाची मा� संपणू& तयार: झाल: होती. आeह: �यावेळच ेकराडच े
=मखु 
यापार: आWण पढुार: \ी. भाऊसाहेब बटाणे यांना ह�रभाऊ लाडांसह जाऊन 
भेटलो. आWण आमUया मनात काय आहे, हे �यांना सा,ंगतले. �यांनी ऐकून घेतले. 
आमUया बरोबर �यांचा मोठा ,चरंजीव 9शवाजीराव हा फार उ�साह: असा मलुगा 
होता. भाऊसाहेब बटाtयांनी ह�रभाऊंना सा,ंगतले, 

''आप<या शहरातील जी रा�d:य काँ]ेसची मंडळी आहेत, �यांची व या मलुांची भेट 
घालनू yया.'' 



 
�या=माणे �यावेळी महारा�d =ा;ंतकच ेपदा,धकार: असलेले कराडच ेसदा9शवराव 
आळतेकर यांना आeह: भेटलो. �यांना बरे वाटले. परंतु प�रि6थती ;नि5चत काय 
uप घेईल, याची �यानंा फारशी क<पना न
हती. गांधी आWण काँ]ेसवर \[ा 
असलेले त ेगहृ6थ होते. �यांची ह: परंपरा पढेु �यांच ेप�ु =9स[ वकcल गणपतराव 
आळतेकर यांनी चाल2वल:. सातारा मतदार संघातून पाल&मaटच ेसभासद eहणूनह: त े
पढेु ;नवडले गेले होते. 

 
लाहोरUया रावी नद:Uया तीरावर रा�d:य काँ]ेसच ेअ,धवेशन झाले आWण तेथे 
झालेल: काँ]ेस ने�याचंी भाषणे व�ृतप�ांतनू वाच<यानंतर अंगावर रोमांच उभे राहू 
लागले. रावीUया तीरावर जमले<या या रा�dभ�तांनी काह: अखेरच े;नण&य घेतले 
होत ेआWण संपणू& 6वातंvय ह:च आमUया देशाची एकमेव मागणी ठरवल: होती. हे 
वाचनू आeहा ंसवाnची मने उ<हा9सत झाल:. �या अ,धवेशनात २६ जानेवार: १९३० 
रोजी 6वातंvय�दन साजरा करtयाच ेठरले आWण तसे जाह:रह: केले गेले. 

चालले<या या सव& घडामोडी आeह: मो�या आवडीने वाचत होतो आWण �यांबhल 
चचा& करत होतो. २६ जानेवार: जसा जवळ येऊ लागला, तसा �यात कसा भाग 
zयायचा, याची चचा& सuु झाल:. मग आमच ेअसे ठरले, कc �या �दवशी आपणह: 
एक =;तAाप�क तयार कuन वाचावे. हे =;तAाप�क तयार करtयाच ेकाम 
माVयावर सोप2वtयात आले. मी �या=माणे ते तयार केले. भावना=धान अशा पाच-
पंचवीस वा�यांत त े=;तAाप�क होते. भाषवेर गडक�यांUया शलै:चा प�रणाम होता. 
मी अल:कडचे खूप =य�न केला; पण मला �याची जुनी =त सापडू शकल: नाह:. 
माVया 9म�ांनी �या =;तAाप�काच े6वागत केले. त ेछापनू घेऊन =9स[ करावयाच े
होत ेव  वाटावयाच ेहोत,े eहणून �दनाकं २५ लाच रा�ी 
यापार: छापखाDयाम�ये 
आeह: सव&जण जमलो आWण त े=;तAाप�क छापनू घेतले. त ेछापनू घेtयास 
पहाटेच ेचार वाजले होते. सकाळी आठ वाजता कृ�णा घाटावर झaडावंदन होत.े 
=ेसमधनू आeह: आपाप<या घर: गेलो. अंघोळ कuन, कपड ेबदलनू, पDुहा =ेसम�ये 
जमलो आWण सव&जण 9मळून ह�रभाऊंUया नेत�ृवाखाल: सात वाजता कृ�णेUया 



घाटावर पोहोचलो. आमUया मनात उ�साह भuन रा�हला होता. झaडावंदनासाठ` 
आमUयाखेर:ज इतरह: पंचवीस-तीस माणसे जमल: होती. परंतु आeहांला �याची 
पवा& न
हती. आeह: =;तAाप�क सवाnना वाटले. झaडावंदन झाले, 6वातंvयाUया 
पतू&तेसाठ` =य�न करावयाच,े अशी मनःपवू&क शपथ घेऊन आeह: आपाप<या घर: 
परतलो.    

 
कृ�णेUया काठाUया �या २६ जानेवर:ची ती सुंदर सकाळ मी कधीच 2वसu शकणार 
नाह:. मनात दाटलेल: भावना आता =कट 6वuपात 
य�त झाल: होती. रा�d:य 
का]ेँसUया ;तरंगी झapयाखाल: आज आपण =;तAावाचन के<यामळेु मनाची शांती 
वाढल:. माझ ेराजकcय जीवन ख-या अथा&ने सuु झाले. 

 
२६ जानेवार: आWण नंतरचा काळ ब-याच उyयोगांत गेला. माVया राजकcय 
हालचाल: तर चाल ूहो�याच, पण पर:�ा जवळ आ<यामळेु ;तकडहे: ल� देtयाची 
गरज होती. माVयाभोवती शाळेत<या 2वyया�याnच ेएक छानसे कjडाळे ;नमा&ण झाले 
होत.े तीह: सव& त'ण मलेु आप<या अ�यासाची तयार: चागंल: करणार: होती. 
तशीच माVया कामाला सहानभुतूी दाख2वणार: आWण मदत करणार:ह: होती. 
आमUया हाय6कूलमध<या 2वyया�याnचा एका अथाnने मी '6पो�समन' बनलो होतो. 
मी अजूनह: �यांचा पढुार: बनलो होतो, असे eहणणार नाह:. या वषw पर:�ा 
माच&म�ये हो�या. आWण �याच समुाराला महा�मा गांधींचा दांडी-माच& सuु होणार 
होता. मी राजकारण जा6त कर:त होतो आWण अ�यास कमी कर:त होतो; परंत ु
तर:स[ुा माझी पर:�ा मी पास झालो. �याच ेकारण माझ ेवाचन अस<यामळेु मराठ` 
2वषय मला तसा सोपा वाटत असे. आWण हा इ;तहास 2वषयह: मला अवघड वाटत 
नसे. सं6कृतम�ये चागंले माक&  9मळावेत, या ��ट:ने =य�न कर:त अस<यामळेु 
�यातह: माझी =गती बर: होती, माझी खर: अडचण होती मॅथमेॅ�ट�6ची. �यातले 
अंकगWणत आWण भ9ूमती हे 2वषय माझ ेफार उ�तम असत. परंतु बीजगWणताम�ये 
मा� माझी काह: मा�ा चालत नसे. मला त ेआवडतच नसे. �यामळेु बीजगWणताचा 



पेपर असेल, तर तो अ�रशः कोरा देणे आWण रा�हले<या दोन 2वषयांम�ये पास 
होtयाइतके माक&  9मळ2वणे, अशी आमची '6dॅटेजी' चाललेल: असे. 

 
आमUया 9श�क-वगा&त दोन त�हेची 9श�क मंडळी होती. एक वग& असा होता, कc 
जो मलूतःच रा�d:य व�ृतीचा होता. अ�यास चागंला कuन राजकcय हालचाल: 
करणा-या मलुांना ते एक =कारे उ�तजेनच देत असत. मा� �याचंी अट अशी असे, 
कc शाळेला काह: कमीपणा व नकुसान येईल, असे काह: करता कामा नये. दसुर: 
अट अशी असे, कc शाळेतले अ�यास चागं<यापकैc केले पा�हजेत. आमUया शाळेच े
दोन =मखु 9श�क पाठक आWण दवेुद: हे या =कारच े9श�क होते. माझा अ�यास 
उ�तम कuन मी चळवळी करतो, eहणून, नाह: तर:, �यांचा माVयावरती लोभच 
होता. पण दसुरे काह: 9श�क असे होत,े कc �यांना असे वाटत असे, कc आeह: 
नको त ेउपy
याप करतो. या 9श�क-मंडळींना कशातच रस नसे. आWण 9श�क 
eहणूनह: त ेएका अथा&ने बेताच ेहोते. परंतु 2वyया�याnनी काह: आगळे करावे, हे 
�यांना uचतच न
हते. अशा 9श�कांच ेआWण माझ ेफारसे जमले नाह:. पण qयांच े
जमले, �यांUया उबदार आठवणी आजह: माVया मनात येतात. पाठक, दवेुद: यांची 
आठवण मी कॉलेज संपवनू परत आ<यानंतरह: माVया मनात जागतृ होती. 9श�क 
eहणूनह: त ेउ�तम होते. आWण साव&ज;नक कामाची दखल घेणारेह: होते. 
�यांUयाबhल आदराची नjद कuन ठेवणे मी माझ ेकत&
य समजतो. जे 9श�क, 
भोवताल: जे काह: चालले आहे, �यांसबंधी एक =कारची उपे�ा व�ृती आWण 
उदासीनता दाखवीत होत,े �यांना तर खरे eहणजे कशातच रस न
हता. �यामळेु त े
9श�क या नावाला पा� तर: होत,े कc नाह:, कोण जाणे ! 

 
�यावेळी आमUया शाळेम�ये शणेोल:कर eहणून एक 9श�क होते. त ेमा� वेगxया 
=कारच ेहोत.े वर उ<लेख केले<या कुठ<याह: दोन गटांत न बसणारे, अ�यंत 
व�तशीर, 
यवि6थत आWण टाप�टपीने काम करणारे 9श�क eहणून �यांचा 
नावलौgकक होता. �यांच ेचालणे-बोलणेस[ुा अगद: खास शलै:दार होते. �यांना खरा 
शौक होता 9शक2वtयाचा आWण gYकेटचा. �यांनी मला gYकेटम�ये गुंत2वtयाचा 



=य�न कuन पा�हला. परंत ुमी �यांUया �हशोबात बरोबर बसलो नाह:. �यामळेु 
�यांनी माझा नाद सोडून �दला. आमUया शाळेत आWण गावात �यावेळी जे थोड-ेफार 
gYकेट चालले होत,े �याच ेसव& \ेय या गुuजींना �दले पा�हजे. 

 
�यांनी एकदा आमUया वगा&त मलुांना 2वचारले, 

''तुeहांला =�येकाला काय 
हायच,े ते तुeह: एका कागदाUया ,च�ीवर 9लहून yया.'' 

 
=�येकाने आप<यापढेु आदश& असणा-या एका थोर प'ुषाच ेनाव 9लहून �दले असावे. 
मी माVया मनाशी 2वचार केला, कc कुठ<या तर: मो�या प'ुषाच ेनाव 9लहून देणे 
eहणजे आपल: 6वतःची फसवणकू कuन घेणे होय. मोठ` माणसे आप<या 
कतृ&�वाने मोठ` झालेल: असतात. �यांUयासारखे आपण होऊ, हा 2वचार चांगला, 
पण तसा ;नण&य अवा6तव, eहणून मी माVया ,च�ीवर 9ल�हले : 

'मी यशवंतराव च
हाण होणार.' 

 
मा6तरांनी सव& मलुांUया ,च�य्ा पा�ह<या आWण माझी ,च�ी पाहून त ेमाVयाजवळ 
आले आWण eहणाले, 

'अरे, तू तर चागंलाच अहंकार: �दसतोस. तू साव&ज;नक कामांत रस घेतोस, हे 
चांगले आहे. पण �यामळेु तू ;नदान देशातील मो�या माणसांचा आदश& तर: 
आप<या डोxयांपढेु ठेवला पा�हजेस.'' 

मी eहटले, 

''तुमच ेeहणणे खरे आहे; पण मला वाटले, ते मी 9ल�हले, झाले !''. 

 
हा 2वषय माVया ��ट:ने मी वगा&तच संप2वला; पण �यांनी ट:चस& uमम�ये जाऊन 
9श�क-बंधूंशी या गो�ट:ची चचा& केल: असावी. कारण पाठक सरानंी मला 2वचारले. 
ते आमच ेहेडमा6तर होत.े �यांना मी झालेल: खर: हकcकत सां,गतल:, ते
हा �यांनी 
मा� मला सा,ंगतले, 



''यात काय गैर आहे? आपले 
यि�तम��व वाढ2वtयाचा =य�न करtयाची तुझी 
इUछा आहे, असा �याचा अथ& आहे आWण तो यो�य आहे. शणेोल:कर तुला काह: 
eहटले असतील, तर �याकड ेत ूल� देऊ नकोस.'' 

 
मी मागे सा,ंगतले होते, कc आमUया शाळेम�ये �टळक आWण आगरकर यांUया 
संबंधाने ;नबंध आWण व�त�ृव-6पधा& लावीत असत. �यामळेु �या दोघांसंबंधी जे 
9मळेल, ते आeह: वाचायचा =य�न कर:त अस.ू �यामळेु माVयात व�त�ृवाची हौस 
;नमा&ण झाल: आWण मी व�त�ृव-6पध@त आWण ;नबंध-6पध@त भाग घेऊ लागलो. 
लोकमाDय �टळक याUंयावर 9ल�हले<या माVया एका ;नबंधाला प�हले ब�ीस 
9मळाले होत.े �यामळेु 9ल�हtयाची सवयह: मी वाढवीत होतो. 

 
शाळेतला हा असा =कार, बाहेरह: माझ ेलोकांशी आWण काय&क�याnशी संबंध वाढत 
होत.े मी एक पा�हले, कc कराडमधील सव& वगाnम�ये देशाम�ये घडत असले<या 
प�रि6थतीबhलची एक =कारची उ�सकुता व कुतूहल ;नमा&ण झाले होत.े वत&मानप� े
जा6त वाचल: जात होती. �यामळेु स9ुश��त समाज 
यापार: वग&, यांUयाबरोबरच 
आमUया कराडमध<या छो�या जमातींचा जो समाज होता, तो eहणजे भोई समाज, 
को�ट: समाज, 9शपंी समाज यांUयाम�येह: रा�d:य�वाच ेवातावरण संचारले होत,े 
असे मला �दसले. पण या वातावरणापासनू काह: त'ण मलेु सोडल:, तर बाकcचा 
मसुलमान समाज तट6थ होता. अ6प5ृय मान<या गेले<या समाजाम�ये एक 
=कारची उदासीनता होती. �याची काय कारणे असावीत, हे मला माह:त न
हते. पण 
मी काय&कता& eहणून जे
हा गावातील मोह<<या मोह<<यातंून �हडंत असे, आWण 
छो�या-मो�या सभातंनू बोलायचा =य�न कर:त असे, ते
हा ह: गो�ट मला 
उ�कटतेने जाणवे. मग मी आप<या 9म�ाशंी चचा& कर:त असे, कc हे असे का? 
देशात<या सव& थरातंील जनतेचा साम�ूहक उठाव करtयाचा =य�न गांधी, नेहu कu 
इिUछतात. पण येथे समाजातह: कोणी काह:से तट6थ व कोणी काह:से 2वरोधी असे 
वातावरण का असावे, याच े6प�ट उ�तर कोणाजवळच न
हत.े qयांचा पा�ठंबा आहे, 
�यांचा पा�ठंबा घेऊन आपण आपले काम कर:त राहावे, अशी आeहा ंत'ण 9म�ांची 



व�ृती होती. कराड गावाबाहेरUया खेडगेावांम�येह: मी काह:से कुतहूल ;नमा&ण झालेले 
पा�हले. पण �यांUयाम�ये =�य�ात भाग zयावा gकंवा काह: करावे, अशी व�ृती 
�दसल: नाह:. मी याच ेकारण समजून घेtयाचा व तपासtयाचा =य�न केला. आWण 
तो =य�न eहणजे मी माझ ेबंध ूगणपतराव यांUयाशी केलेल: चचा&. त ेलॅtड मॉग@ज 
बँकेत काम करत होत.े �यामळेु �यांचा खेpयांतील क�या& शतेकर: मडळंींशी सतत 
संबंध येत होता. �यानंी मला सा,ंगतले, 

''शतेकर: मंडळींनी तमुUया या चळवळीत का यावे? तुeह: शतेकर: मंडळीकंड ेजाऊन 
�यांच े=5न काय आहेत, हे कधी बोललात gकंवा चचा& केल: आहे का? �यांच ेजे 
=5न आहेत, ते सरकार: यं�णेशी संबं,धत असतात. �यामळेु सरकार2वरोधी 
चळवळीत जाणे �यांना परवडणारे नाह:. �यामळेु त ेकाह:से दरू राहतात. तुeह: 
जाऊन �यांUयाशी भेटायचा, बोलायचा =य�न कराल, eहणजे तुeहांला समजेल.'' 

 
मी याबाबत माVया 9म�ांशी बोललो. दोन-चार 9म�ांनी स�ुीUया �दवशी बाहेर 
खेpयातं माVयाबरोबर येtयाच ेकबलू केले. कराड शहरात मी माVया कामामळेु 
माह:त झालो होतो. पण कराड गावाUया बाहेर खेpयातं मला 'गणपतरावांचा भाऊ' 
eहणून सांगावे लागे आWण �या त�हेनेच लोक मला ओळखत असत. 

 
मी जे
हां चार-सहा गावातं जाऊन तेथील काह: लोकांशी बोलtयाचा =य�न केला, 
ते
हा असे �दसनू आले, कc थोड-ेफार 9श�ण झालेल: जी त'ण मंडळी होती, �यांना 
या चळवळीम�ये जे नवीन चालले आहे, �यात रस होता. पण आपण �यात भाग 
zयावा, ह: गो�ट �याUंया गावातील पढुा�याUंया धोरणामळेु पटत न
हती. गावUया 
पढुा�यांUया जवळ जायची आमची ताकद न
हती. कारण आeह: तसे पोरसवदे होतो. 
आWण या पढुार: मंडळींच ेसरकार-दरबार: �हतसंबंध गुंतलेले असत. �यांना 
6वराqयाची चळवळ eहणजे नस�या उठाठेवी वाटत. 

 
मी मा� एक समजून चकुलो, कc या चळवळीशी तट6थ आWण 2वरोधी असणारे जे 



शहरातील लोक आहेत आWण खेpयापाpयांतून पसरलेला जो ]ामीण समाज आहे, 
�यांच ेमन जागे के<या9शवाय चळवळ वाढणे अवघड आहे. 

 
पढेु १२ माच&ला गांधीचंा दांडी-मोचा& अहमदाबादहून सuु झाला. साबरमतीUया 
आ\मातून त ेमजल, दर मजल करत दांडीUया �दशनेे वाटचाल कu लागले. आWण 
मी एक आ5चय& पा�हले, कc जसजसे �यांच ेएक एक पाऊल पढेु पडत होत,े 
तसतसा देश जागा होऊन काह: कu इUछ`त होता. जी माणसे मला तट6थ आWण 
2वरोधी वाटल: होती, �यांUयांतह: मला फरक जाणव ूलागला. कराडला जाह:र सभा 
होऊ लाग<या. �या सभांम�ये यातंील काह: मंडळी येऊ लागल:. खेpयापाpयातंूनह: 
मंडळी आवजू&न भाग घेऊ लागल:. शातं, एकाकc, अ2वचल व ि6थर असा एखादा 
पाtयाचा डोह असावा आWण अचानक कुठून तर: वादळी, सोसा�याचा वारा यावा, 
eहणजे �यावरती जसे लाटांच ेतरंग उठू लागतात, तसेच शातं पहुडले<या या 
समाजाच ेहोऊ लागले. माVया डोxयांसमोर हे ,च� आजह: येते. थोpया �दवसांUया 
अंतराम�ये समाज कसा बदल<यासारखा वाटू लागला. महा�मा गांधींना देशात<या 
]ामीण व शहर: समाजाची नाडी समजलेल: होती, eहणून �यांनी दांडी-मोUया&ची 
क<पना काढल: होती. �यांUया या ;नण&याची एक =कारे कसोट:च लागल:. 

 
शवेट: सरकारला गांधीजींना पकडावे लागले. आWण या अटकेमळेु जो एक नवा 
=भाव जनतेवर पडला, �याच ेuप अवण&नीय आहे. गांधीजींनी सuु केलेला 9मठाचा 
स�या]ह हा आता �यांUयापरुता मया&�दत रा�हलेला न
हता. देशात<या चहूबाजूला 
संधी सापडले तेथे मीठ व जंगल-स�या]ह होऊ लागले. लोकांUया धरपकडी सuु 
झा<या. ���टश सरकारUया ;नषधेाUया सभा आWण �यातूंन होणार: भाषणे यातूंन 
जनजागतृी होऊ लागल:. मोठा रामहष&क काळ होता तो ! 

 
आमUया कराडला तर जवळ जवळ दररोज कृ�णेUया घाटावर सभा होत असे. आWण 
�या सभांतील भाषणे ऐकtयाकरता मी तासन ्तास तेथे घालवत असे. कराड 
शहरातील काह: वकcल मंडळी फार उ�तम भाषणे करत. बाहेरचीह: 2वyवान माणसे 



येत होती. �यांचीह: 
या_याने होत. �यामळेु एक =कारच ेलोक9श�ण होत असे. 
आeहा ं2वyया�याnवर या सभांचा प�रणाम होत असे. लहानशा सभांतून मीह: बोल ू
लागलो होतो. 

माVया वगा&त अहमद कUछ` eहणून एक अ�यंत ब2ु[मान 2वyयाथw होता. �यांच े
कुटंुब आगाखान पंथातील होत.े 
यापाराखेर:ज काह: बाहेर पाहू नये, अशी �यांUया 
घरातील क�या& माणसांची व�ृती होती, पण हा मलुगा अ;तशय ब2ु[मान 
अस<यामळेु �याला भोवतालUया प�रि6थतीच े6वuप समजून घेtयाची अ,धक 
उ�सकुता असे. जाह:र सभांना जाtयाची �याला �याUया घरातून परवानगी नसे; पण 
मी �याला रोज काय घडले, �याची मा�हती सागंत असे. तो माझा मोठा 9म� 
बनला. आWण �याUयावरच े भीतीच ेजे दडपण होत,े त ेकमी करtयाचा मी =य�न 
केला. तो अ;तशय ससंु6कृत मलुगा होता. �याचा इंि�लश 2वषय तर इतका उ�तम 
असे, कc जण ूकाह: तो इं]ज कुटंुबातच वाढला आहे, असे वाटावे. मला आठवत,े 
कc एकदा मा9सक पर:�ेUया वेळी आमUया इं]जीUया 9श�कांनी �याला २५ 
माकाnUया पेपरला २६ माक&  देऊन �याचा गौरव केला होता ! मी �याUयाशी qया 
चचा& कर:त असे, �यांतून मसुलमानांUया तट6थपणाच े,च� मी थोड-ेफार समज ू
शकलो. 

 
उथळे eहणून महार समाजातील माझ ेएक 9म� होते. तेह: आमUया बरोबर असत. 
आमUयासारखे बोलत. पण या कामासाठ` ते कधी आeहांला �याUंया समाजात 
घेऊन जात नसत. मी �यांना एकदा 2वचारले, 

''असे का ?'' 

�यांनी सां,गतले, 

''आमUया समाजाची दःुखे, तुeह: समजता, �याUयापे�ा वेगळी आहेत. महा�मा 
गांधी डॉ�टर आंबेडकरांना का बरोबर घेत नाह:त? ते जर �यांनी केले, तर ह: गो�ट 
बदलनू जाईल.'' 

 
पण हे सव& =5न आमUया आवा�याबाहेरच ेहोते. 



 

मी हे सव& अशासाठ` सां,गतले, कc समाजाच े,च� एक नवा अनभुव घेऊन बदलत 
होत,े ते कशा =कारच ेहोत,े �याची क<पना यावी, eहणून. पण एक गो�ट मा� 
खर:, कc कोणी तट6थ असो gकंवा कोणी मनातून 2वरोधी असो, देशात एक नवे 
चतैDयाच ेवातावरण ;नमा&ण झाले होते. एक 2वल�ण लोकजागतृी झाल: होती. 
आWण ;तUया2वu[ काह: करावे, असे वाटणा�यांUया व�ृतीह: कमजोर होत हो�या, 
बदलत हो�या. मी तर 6वतःला या चळवळीत मनाने लोटून �दले होते व =�य� 
कामालाह: लागलो होतो. मी �या काया&म�ये समरस झालो होतो. 

 
या चळवळीUया ;न9म�ताने आमUया गावी वाईUया =ाA पाठशाळेUया काह: मलुांची 
एक फेर: आल:. 'आeह: पांडवांसारखी 9श6त पाळू' अशी स'ुवात कuन गांधींUया 
स�या]हाची त��वे सागंणार: गीत ेगात पहाटेUया समुाराला ते गावातून फेर: काढत. 
�यांच ेअनकुरण करायच ेआeह: ठर2वले. आमUया गावातील शकेडो मलेु आWण मलु: 
अशा =भात-फेर:त सामील होऊ लागल:. सकाळी पाच वाजता ठर<या �ठकाणी 
जमावे आWण वेगवेगळी गाणी eहणत गावभर �हडंावे, असा तास, दोन तासांचा 
काय&Yम चाले. या ;न9म�ताने नवी गाणी तयार होऊ लागल:. नवे कवीह: ;नमा&ण 
झाले. एक संपणू& नवीन चतैDयमय वातावरण ;नमा&ण झाले. 

 
आमUया कृ�णेUया घाटावर होणा-या सभातं भाषण करtयासाठ` वाईUया =ाA 
पाठशाळेच,े त'ण, 2वyवान, पंsडत तक& तीथ& ल?मणशा6�ी जोशी हे एक आठवडाभर 
आले होत ेआWण तेथे �यांची आठ-दहा भाषणे झाल:. गावातील सव& स9ुश��त, 

यापार: आWण इतर मंडळी �यांUया भाषणाला तोबा गद� कर:त असत. �यावेळी 
�यांच ेवय तीस वषाnच ेहोते. चहे-यावरती ब2ु[म�तेच े=खर तजे होते. अंगावर 
बंगाल: प[तीने घेतलेल: शाल होती. 

 
�यांची ती 
या_याने मी आजह: 2वसu शकत नाह:. पारतंvयाची �यांनी खूप नवी 
मीमांसा केल:. 6वातंvयाचा अथ& सा,ंगतला. ह: शवेटची लढाई आहे आWण यात 



आपण सव&6वाचा होम केला पा�हजे, असे आवाहन केले. �याचा प�रणाम 
हायचा 
तोच झाला. 

 
तक& तीथाnUया=माणेच एकदा या चळवळीUया ;न9म�ताने \ी. काकासाहेब गाडगीळह: 
भाषणासाठ` कराडला आले होत.े �यावेळी मी �यांना =थम पा�हले. एका मो�या 
सभेत �यांच ेभाषण झा<याच ेमला आठवते. सभेसाठ` तुडुबं गद� झाल: होती. 
�यावेळी लाऊड6पीकर नस<यामळेु व��यास उंच आवाजात बोलावे लागे. काकासाहेब 
भाषणासाठ` उभे रा�हले आWण सभेला उपि6थत असले<या जनसमदुायाUया 
शवेटUया टोकावर नजर पोहोचनेा, ते
हा ते समोरUया टेबलावर चढले व टेबलावर 
उभे राहून �यांनी भाषण के<याच ेमला 6मरते. �यांUया भाषणात देशभ�तीच े
आवाहन होत,े नम& 2वनोद होता, ख�याळ उपरोध पण होता. ���टश 
सा ाqयशाह:वर =खर ट:का होती. काकांच ेभाषण अ�यंत कळकळीच ेआWण 
आवेशपणू& झाले. �याUंया शलै:दार व�त�ृवाची व बेडर 
यि�तम��वाची कायमची 
नjद झाल:. 

 
माVया मताने तक& तीथाnUया भाषणांचा वचैा�रक =भाव सामाDय माणसावर आWण 
2वशषेतः त'णांवर जा6त पडला. तक& तीथाnUया भाषणाची शलै:च वेगळी होती. �याला 
देशभ�तीची धार होती, 2वचारांची एक पकड होती. �यांUया प�ह<या भाषणातील 
प�हलेच वा�य इतके ना�यपणू& व अथ&पणू& होत,े कc ते आजह: माVया �यानात 
आहे.  

मे म�हDयाची सं�याकाळ होती. समुारे पाच वाजले असावेत. सभा कृ�णाघाटावर 
होती. हजारो माणसे उDहाने तापले<या घाटावर बसल: होती. उDहाने तापलेला 
कातळ �यावर बसणा-या माणसाला भासेल इतका गरम होता. शा6�ीबवुा 
बोलtयासाठ` उभे रा�हले आWण �यांनी प�हले वा�य उUचारले, त ेअसे : 

''तुeह: बसला आहात, तो घाट जसा गरम झाला आहे, तशी तुमची ब[ुी व मने 
गरम झाल: पा�हजेत. देशाची तुमUयाकड ेआज ह: मागणी आहे.'' 



 
चहे-यावर ब2ु[म�तेच ेतेज असले<या त'ण शा6vयाच ेहे एकच वा�य सभा िजंकून 
गेले. 

 
�यानंतर �यांची आठ-दहा भाषणे झाल:. 

 
या दोघांची भाषणे माVया ल�ात राहtयाच ेआणखी दसुरे एक कारण आहे. या 
दोघांUया भाषणांबhल कराड पो9लसांनी दोघांUयावर खटले भरले. दोDह: 
खट<यांम�ये काह: म�हDयांच ेअंतर असेल. पण या खट<यांमळेुह: लोकजागतृी 
होtयाम�ये आणखी भरच पडल:. या दोDह: खट<याUंया वेळी मी मॅिज6dेट 
कचरे:म�ये हजर राहून या खट<याची संपणू& हकcकत व कामकाज ऐकले व पा�हले 
आहे; सरकार: �रपोट&रने �यांUया भाषणांतील �यांना वाटणा-या आ�ेपाह& मजकुरांची 
सा� yयायची. आWण iया व��यांनी आपण हे बोललो आहोत आWण बचावाUया 
कामात आप<याला भाग zयायचा नाह:, असे ठामपणे ;नवेदन करायच.े हाच 
प�रपाठ पडला होता. माVया आठवणी=माणे दोघांना सहा सहा म�हDयांUया 
स�तमजुर:Uया 9श�ा झा<या. तर:स[ुा दोघेह: हसतमखु होते. ते लोकांना नम6कार 
करत आप<या कोठडीत 9शर<याच ेमी पा�हले आहे. 

 
6वातंvयाUया ल|याची ह: =ा�य��के पाहत एक =कारच ेलोक9श�ण होत होत,े असे 
eहटले पा�हजे. शकेडो लोक हे खटले पाहायला आWण ऐकायला जमत असत. मग 
�यावर लोकांची चचा& चाल ूहोई. पDुहा �या 9श�ेUया नंतर ;नषधेाथ& जाह:र सभा 
होई, असे हे न संपणारे वतु&ळ होत.े 

 
एके �दवशी आमUया कराडम�ये स�या]हाचा �दवस उगवला. असे जाह:र झाले, कc 
9शरोpयाहून बेकायदेशीरर:�या मीठ तयार कuन �याUया 2वYcसाठ` कोणी =मखु 
मंडळी येणार आहेत. आeह: �यांUया 6वागताची आWण सभेची 
यव6था केल:. ते 
लोक कोण आहेत. कुठले राहणारे आहेत, याची क<पना आeह: कुणाला येऊ �दल: 



नाह:. बटाणे मं�दराUया चौकात जेथे तीन र6ते एक� 9मळतात, तेथे सं�याकाळी 
सभेसाठ` =चंड गद� जमा झाल: आWण आता पढेु काय होणार, याची सव&जण 
उ�सकुतेने वाट पाहू लागले. पो9लस बंदोब6त कडकेोट होता. आमUया भागातील 
पो9लस इD6पे�टर आप<या य;ुनफॉम व फौजफा�यासह सqज होते. आता ह: लढाई 
कशी जुंपत,े याची लोक वाट पाहत होत,े 9मठाची 2वYc करणारे को<हापरूच े\ी. 
;नकम अनपे��तपणे व चपळतेने सभेUया एका कोप-यातून येऊन 
यासपीठावर 
उभे रा�हले आWण �यानंी आवाहन केले, 

''गांधीजींUया आAे=माणे आeह: बन2वले<या 9मठाUया पpुया माVयाजवळ आहेत 
आWण मी �यांची 2वYc करणार आहे. जे कोणी zयायला तयार असतील, �यांनी पढेु 
यावे.'' 

 
हाताम�ये 9मठाUया पpुया घेऊन, तो हात उभाuन त ेलोकांना सांगत होत.े 

''बोला, बोला !'' 

 
लोक एकमेकांकड ेकुतहूलाने आWण उ�कंठेने पाहत होत.े आता हे धाडस कोण 
करणार, याबhल औ�स�ुय होत.े लोकांम�ये एक =कारची धीरगंभीर शांतता पसरल:. 

यापार: मंडळी qया कोप-यात बसल: होती, तेथील एक अ�यंत सDमाDय 
यापार: 
शामजीभाई हे उठले आWण �यांनी तो पडुीचा 9ललाव 6वीकारला. सभेम�ये टाxयांचा 
=चंड कडकडाट झाला. पो9लस इD6पे�टरांनी पढेु होऊन शामजीभा¡ना अटक केल:. 
हे सव& इत�या 9श6तीने चालले होत,े कc यापढेु आणखी काय होणार, eहणून लोक 
वाट पाहत होत.े 
यासपीठावरUया गहृ6थानंी आप<या Wखशातल: दसुर: पडुी काढल: 
आWण पDुहा पकुारले, 

''ह: दसुर: पडुी कोण घेणार ? '' 

 
सगळीकड ेएकदम 6त�धता ;नमा&ण झाल:. पडुी घेत<यानंतर अटक होत,े हे �यांनी 
=�य� पा�हले होते. 



 
एक-दोन 9म;नटे ;नःश�द शातंतते गेल:. आता पढेु कोणी येणार नाह:त, अशी 
लोकांची समजूत झाल:. आWण तवे|यातच आमच ेह�रभाऊ लाड आप<या 
छापखाDयाUया बाजूला बसले होते. तेथनू ते उभे रा�हले आWण �यांनी  

''ह: पडुी मी घेतो आहे !'' असे सा,ंगतले. 

 
ह�रभाऊंनी �या �दवशी फ�त मला सागंून ठेवले होत,े कc - 

''मी यात भाग घेणार आहे. तुeह: कोणी यात पडता कामा नये. पाठ`मागच ेकाम 
पढेु चाल ूठेवले पा�हजे.'' 

 
�यामळेु �यांUया पढेु जाऊन बेकायदेशीर मीठ खरेद: करtयाUया धाडसाच ेमला 
आ5चय& वाटले नाह:. 

 
सव& सभा 6तं9भत झाल:. मी पवूw सा,ंगतले, �या=माणे ह�रभाऊ एक बटु मतूw 
होती. शर:राम�ये 
यंग होत.े त ेलंगडत चालत. तjडात दात नसत. �यांच ेवागणे, 
बोलणे मोठे खणखणीत होत.े �यावेळी त ेआमUया ]ूपच ेखरे ल:डरच होत.े आWण 
9म�ह: होते. मला �यांUयाबhल ते
हाह: आदर होता आWण आजह: आहे. 

 
इD6पे�टरांनी ह�रभाऊंनाह: अटक केल: आWण \ी. ;नकम यांनाह: पकडले. मग मा� 
सभेम�ये गjधळ झाला. लोक उभे रा�हले. आWण �यांनी ह�रभाऊ, शामजीभाई आWण 
\ी. ;नकम यांUया भोवताल: कड ेकेले. आeह: सव& काय&क�याnनी धावत जाऊन 
लोकांची समजूत काढtयाचा =य�न केला. पो9लसांनी आप<या मोटार:तून �या 
;तघांना मामलेदार कचरे:त नेले. 

 
एक - दोन �दवसांतच �यांUयावर खटले चालले. आWण कायदेभंगाUया चळवळीUया 
9श6ती=माणे गैरकायदा मीठ जाणूनबजुून खरेद: केले, असे या दोघांनीह: कबलू 
के<यामळेु मॅिज6dेटने �यांना काह: म�हDयाचंी सजा �दल:. 



 
या एका �दवसाने व घटनेने आमUया गावUया प�रि6थतीत आWण माVया 
,च�तव�ृतीतं खूपच फरक पडला. �याUया आधी भाऊसाहेब बटाणे यांनाह: अटक 
कuन नेtयात आले होते. �यामळेु आमUया गावी चळवळीला उधाण आले होत,े 
असे eहटले, तर: चालेल. 

 
आता चळवळ खेpयापयnत पोचल: होती. आeहांला खेpयांतून भाषणे करtयासाठ` 
;नमं�णे येऊ लागल:. मी आWण इतर काह: काय&कत@ या सभांसाठ` जात अस.ू 
एखाyया गावी गे<यानंतर काँ]ेसची सभा होणार, असे जाह:र करत. मलेु गावाUया 
या टोकापासनू �या टोकापयnत जात. मग कुठे एखाyया मं�दराम�ये gकंवा 
गावात<या =मखु �ठकाणी असणा-या पाराUया सावल:त आeह: सभा घेत अस.ू 
द:डदोनशपेयnत माणसे जमत. लांब उ�या राहून ि6�याह: भाषणे ऐकत असत. 
आeह: आमUया श�ती=माणे चळवळीची मा�हती \ो�यांना देत अस.ू गांधींनी 
केले<या कायाnची हकcकत सागंत अस.ू सरकारने केले<या अ�याचाराची मा�हती देत 
अस.ू आपला देश इं]ज सरकार 2पळून काढ:त आहे आWण �यामळेु आप<या 
देशाम�ये अAान व दा�रy¢ वाढत ेआहे, असे सरळ साधे, सोपे 2वषय मांडत अस.ू 
रा�d=ेमाचा संदेश शवेटUया थरापयnत पोहोचला अस<यामळेु माणसे आमची ती 
भाषणे मो�या =ेमाने ऐकून घेत. आeह: �यांना सागंत अस,ू कc 

'आपण सव& काँ]ेसUया झapयाखाल: एक� येऊ या, eहणजे आपण 6वतं� होऊ.' 

 
एका गावची मला आठवण आहे. तेथे आमची सभा झा<यानंतर एक जाणता व 
वय6कर मन�ुय उभा रा�हला आWण eहणाला, 

''पोरांनो, तुeह: चागंले काम करता आहात, हे खरे; पण या ;न
वळ गांधी टो�या 
घालनू आWण झaड ेgफरवनू 6वराqय कसे 9मळणार, रे ! इं]ज मोठा ब9ल�ठ राजा 
आहे. तो तुमUया बोलtयाने कसा हटणार ? �याUयासाठ` लढले पा�हजे व 
तलवार:ची लढाई केल: पा�हजेल.'' 



 
अशा अथा&च ेबोल<यानंतर आeह: �याला आमUया समजुतीने उ�तर देtयाचा =य�न 
केला; पण �यामळेु लोकांUया मनात काय 2वचार येतात, याची आeहांला थोडी-फार 
क<पना आल:. 6वराqय 9मळ2वtयाचा 2वचार लोकांना पटलेला होता. पण आeह: 
eहणतो, �या अ�हसंक प[तीने ते 9मळणार का, हा लोकांUया मनातला =5न 
अनेकांUया मनातं व अनेक 6तरांवरUया माणसांत ;नमा&ण होत होता. 
वत&मानप�ातंस[ुा चळवळीबhल जे 9ल�हले जात होत,े �याम�ये हा 2वचार अनेक 
मंडळींनी =�य� मांडtयाचाह: =य�न केला होता. शहाणीसरुती 2वyवान माणसेह: 
'रणा2वण 6वातंvय कोणा 9मळाले?' अशा श�दांत हाच =5न ;नराळया प[तीने 
मांडत होती. 

 
ह�रभाऊ जेलम�ये गे<यामळेु मी आWण माझ ेसाथी यांUयावर मोठ` जबाबदार: 
येऊन पडल: होती. परंतु 6व6थ बसायच ेनाह:, हा आमचा ;नण&य होता. पो9लसांच े
माVयाकड ेल� गेले होत.े आWण माVया बंधूंजवळ पो9लस इD6पे�टरने तसा 
काह:सा उ<लेख केला होता. माझी आWण गणपतरावांची यावर चचा& झाल:. त
ेहा मी 
�यांना सां,गतले, 

''मी माझ ेकाम बंद करणार नाह:; परंतु 9मठाची पडुी घेऊन मhुामहून तुuंगात 
जाtयासारखेह: काह: करणार नाह:. मा� दररोज सकाळी =भात-फेर: काढून कराड 
शहरात व सं�याकाळी शाळा संप<यानंतर आसपासUया खेpयातं जाtयाचा माझा 
लोक9श�णाचा काय&Yम मी काह: बंद करणार नाह:.''  

 
गणपतरावांना ह: चळवळ मह��वाची आहे, हे पटत होत ेआWण eहणून �यांनी मला 
�यापासनू पराव�ृत करtयाचा =य�न केला नाह:. परंत ुमला सां,गतले,  

''तू हे करतो आहेस, हे आईला पसंत आहे काय? हे ;तUयाशी तू बोलनू घे.'' 

मी तर या चळवळीसंबंधाने माVया आईशी दररोजच बोलत होतो. 



''तुझ े9श�ण बडुले, ह: मला ,चतंा आहे.'' असे आईने मला जuर eहटले होते. परंत ु
मी जे करतो आहे, �यापासनू मागे वळ2वtयाचा ;तने =य�न मा� केला नाह:. ;तने 
सां,गतले, 

''महा�मा गांधींच ेकाम करतो आहेस, तुला नको कसे eहणू मी? पण तुझा थोरला 
भाऊ सरकार: नोकर:त आहे. तो नाराज होणार नाह:, याची काळजी घे.'' 

;तच ेeहणणे खरे होत.े माझ ेथोरले बंध ूजे सरकार: नोकर:त होते, �यांना माझ ेहे 
राजकcय काम �बलकूल पसंत न
हते. �यानंी एकदा मला 6प�ट बोलनूच दाख2वले 
होतःे ''तुVया या उyयोगामळेु के
हा तर: माझी नोकर: जाणार ;न आपण सव&जण 
उघड ेपडणार.'' 

 
पण मी �यांUया बोलtयाची फारशी काळजी केल: नाह: आWण माझ ेकाम मी तसेच 
चाल ूठेवले.  

 
iया वेळेपयnत चळवळीUया वातावरणाने, नसुते कराडच न
हे, तर परुा कृ�णाकाठ 
भाuन गेला होता. गावोगावी सभा होत. बाहेरच ेमोठे मोठे काय&कत@ सभेसाठ` येत, 
;तरंगी झapयाUया 9मरवणुका ;नघत. आता ह: चळवळ काह: शहरापरुती मया&�दत 
रा�हल: न
हती. मी कराड ताल�ुयात<या गावागावांम�ये माह:त झालो होतो. मला 
लोक बोलवीत असत. सभेम�ये मी ब-यापकैc बोलत असे. �यामळेु माझ ेकौतकु 
होत असे. 

 
कराड शहराम�ये ;न�य;नयमाने सकाळी =भात-फेर: काढtयाच ेकाम मी तसेच चाल ू
ठेवले होते. आWण एक �दवस =भात-फेर:च ेकाम करणा-या आeहां दहा-पंधरा 
मंडळींवर खट<याच ेसमDस लागले. आWण कोटा&च े;नमं�ण आले. आeहांला 
आमUया गावUया वकcल मंडळींनी स<ला �दला, कc ह: =भात-फेर:ची केस आपण 
कोटा&त लढवल: पा�हजे. आWण �या=माणे आeह: कायदेशीरर:�या ती केस कोटा&त 
लढवावी, अशा ;नण&याला आलो. �यावेळी कराडच ेएक का]ेँसभ�त वकcल \ी. 
वामनराव फडके यांनी आमच ेवकcलप� घेतले. आWण ह: केस सuु झाल:. मोठ` 



मजेदार केस होती. वामनराव मो�या 2वनोद: भाषते सरकार: सा�ीदारांUया सा�ी 
घेत असत. पtुयाUया दै;नक 'Aान=काश'म�ये मी या =भात-फेर:Uया खट<याचा 
स2व6तर वतृांत =9स[ीसाठ` पाठवत असे. वत&मानप�ात �याच ेव�ृतांत आले, कc 
पो9लस चौकशी कर:त असत, कc या सव& बातeया देतो कोण? पण �यांना हे 
माह:त न
हत,े कc चळवळ सuु झा<यापासनू मह��वाUया राजकcय चळळीची 
बातमी yयायच ेकाम एक बातमीदार eहणनू 'Aान=काश' Uया संपादकांशी मीच 
प�
यवहार कर:त होतो. १९३१ Uया म�यापयnत जवळजवळ वष&, द:ड वष& व�ृतप�-
बातमीदार eहणून मी 'Aान=काश' Uया ऑgफसशी संपक&  ठेवला होता. मी 9ल�हलेल: 
अनेक बातमीप� े'Aान=काश' मधनू =9स[ झाल: होती. मी काह: �यांचा अ,धकृत 
बातमीदार न
हतो, �यामळेु त े'एका बातमीदाराकडून' असे �या व�ृतावर 9लह:त 
आWण तो =9स[ कर:त. हे सहज आठवले, eहणून ह: गो�ट आज मी =थमच 
बोलतो आहे. 

 
=भात-फेर:ची केस चाल ूअसतानाच काह:तर: ;न9म�ताने पो9लसानंी मला बोलवनू 
पो9लस क6टडीत ठेवनू �दले. आWण 'तुVयावर केस भरणार आहोत. चौकशी करतो 
आहोत', अशा त�हेUया गो�ट: �यांनी मला सां,गत<या. पढेु न�कc काय झाले, मला 
माह:त नाह:. परंत ु�यांनी मला काह: न करता सोडून �दले. 

 
मी माझा =भात-फेर: काढtयाचा व बाहेरगावी सभेला जाtयाचा काय&Yम सuुच 
ठेवला. कराड ताल�ुयात या वेळी या चळवळीला दोन-तीन कa 3े बनल: होती. मसरू, 
इंदोल: आWण तांबवे. या �ठकाणच े=मखु काय&कत@ eहणजे मसरूच ेराघआूtणा 
9लमये, डॉ�टर फाटक, 2व�णुमा6तर ;नगडीकर, सीतारामपंत गuड, �याच=माणे 
इंदोल:च े�दनकरराव ;नकम आWण �यांच ेसाथी. तर ताबं
याला आमच े9म� 
का9शनाथपंत देशमखु यांनी आप<याभोवती काय&क�याnचा एक मोठा संच उभा केला 
होता. आWण जंगल-स�या]हाचा एक मोठा काय&Yमह: घडवनू आणला होता. तेथल: 
काह: मंडळी जेलम�येह: गेल: होती. 



 
तांब
याम�ये मला लोकांUया उठावाच ेएक नमनेुदार ,च� पाहायला 9मळाले. 
का9शनाथपंतांची जनतेपढेु होणार: भाषणे मी ऐकल:. �यांम�ये गांधींUयावर असणार: 
�यांची भ�ती, अ�हसेंवरचा �यांचा 2व5वास, 2वधायक प[तीने देश बांधtयाUया 
काय&Yमाची मनाची तयार:; �यामळेु त ेलोकांवर मोठा प�रणाम कर:त असत. तांबवे 
आWण आसपासUया भागांतील लोकांच ेका9शनाथपंत देशमखुांवर फार मोठे =ेम होते. 
�यांचा नेहमीचा 
यवसाय 
यापार होता. कराडUया बाजारपेठेत �यांच ेदलाल:च े
दकुान होते. जनततेून नेता ;नमा&ण कसा होतो, हे मी =�य� या ;न9म�ताने पा�हले 
आहे. का9शनाथशटेजीनंी माVयावर =ाथ9मक काय&क�या&Uया अव6थेपासनू फार =ेम 
व कौतकु केले. मला आप<या भागाम�ये नेऊन जनआंदोलनाUया =gYयांच े9श�ण 
�दले. 

 
हे जसे तांब
याम�ये घडले, तसेच इंदोल: आWण मसरूम�येह: घडत होत.े मसरूच े
राघआूtणा 9लमये हे तर माझ ेकायमच े9म� बनले. =थमतः �याचंी माझी तशी 
ओळख न
हती. पण एके �दवशी कराडUया घाटावरUया सभेत हा त'ण मलुगा ,च�ी 
पाठवनू, 'मला बोलायच ेआहे' असे सागंून भाषणासाठ` उभा रा�हला. आWण �याने 
भाषण केले, ते इतके मhेुसदू, 2वचार इतके 6प�ट आWण 6वUछ, बोलtयामधल: 
कळकळ आWण 6वातंvया2वषयीची तळमळ ह: इतकc उ�कट होती, कc �या 
माणसाकड ेमी झपा�याने आक2ष&त झालो. मी जाऊन �यांना दसु-या �दवशी भेटलो 
आWण �यांची ओळख कuन घेतल:. मी कराडम�ये काम कर:त होतो, हे �यांनी 
पा�हले होते. चार-आठ �दवसांत मी, qया भागात आमच ेघर होत,े �या भागात 
राघआूtणांसाठ` एका सभेच ेआयोजन केले आWण =थम मी बोललो. माझ ेभाषण 
ऐकून राघआूtणा माVया गxयातच पडले. अ,धक भावना=धान भाषण होते. 
�यानंतर राघआूtणांचहे: भाषण झाले आWण ती सभा संपल:. पण �या �दवसापासनू 
आमची द:घ& मदुतीची म�ैी सuु झाल:. 

 
राघआूtणा पढेु १९६२ म�ये मोटर अपघातात ;नधन पावले. �या दरeयानUया 



ब�तीस वषाnम�ये �याचंी माझी म�ैी अखंड रा�हल:. आeह: दोघानंी gक�येक �दवस 
एक� जेलम�ये काढले. �याची हकcकत योगायोगाने पढेु येईल; पण इतका 
मनमोकळा, =ेमळ, ]ामीण जनतेशी शंभर ट�के एकuप झालेला असा काय&कता& मी 
कधीच पा�हला नाह:. एक नमनेुदार काय&कता& आWण िज
हाxयाचा 9म� eहणून मला 
�यांची ;न�य आठवण राह:ल. 

 
अशा त�हेने चळवळ वाढत होती. माझी 9म�ांची सं_याह: वाढत होती. नवी 
िज
हाxयाची नाती ;नमा&ण होत होती. आWण या सव& मंतरले<या वातावरणात मी 
कसा बडूुन गेलो होतो. या काय&क�याnपकैc काह: लोक माVया घर: येत. माVया 
आईशी �यांUया ओळखी झा<या. �यांपकैc का9शनाथपंत आWण राघआूtणा या दोDह: 
काय&क�याnवर माझी आई आप<या मलुासारखेच =ेम कर:. तेह: ;तला आईच eहणत. 
यामळेु आमUया चळवळीतील काय&क�याnशी माझी आई आWण योगायोगाने आमच े
घर समरस होत गेले. �यामळेु मला घरची मोठ` अडचण पडल: नाह:. गणपतराव 
जर: आपले काम करत होत,े तर: �यांची आeहांला सहानभुतूी होती. आWण एक 
=कारे �यांना मी जे करतो आहे, �याबhल अ9भमान वाटत होता. लोकांम�ये माVया 
वयाUया मानाने मी बर:च माDयता पावत होतो, हे पाहून �यांना आनंदच होत 
असला पा�हजे, असे मला वाटते. 

 
या चळवळीत अ,धक संघ�टत असा उठाव झाला, तो �बळाशी हा 9शराळे पे�यातील 
वारणेUया काठचा जो =9स[ भाग आहे, तेथे ख-या अथा&ने झाला. \ी. बाबरूाव 
चरणकर आWण साथी गणपतराव पाट:ल यांUया नेत�ृवाखाल: तथे<या जवळजवळ 
चाळीस गावांतील पाट:ल मंडळींनी सरकार: नोकर:च ेराजीनामे �दले. जंगल-स�या]ह 
फार मो�या =माणावर झाला आWण एका अथा&ने �या भागातील ���टश सरकारचा 
अंमल संपला, अशी प�रि6थती ;नमा&ण झाल:. पो9लसांना �या भागाम�ये मोकxया 
मनाने �हडंताह: येईना. सरकार: =9स[ी=माणे '�बळाशीच ेबंड' असे �याला नाव �दले 
गेले. त ेकाह: सश6� बंड न
हत.े लोकांनी शांततेचा अवलंब कuन सरकारशी 
सहकाय& करायच ेनाह:, असे ठरवले होत.े ���टश राqयाचा जो कारभार चालत होता, 



�याची खुबी ह: होती, कc �यांनी लोकांUया मनात �यांUया स�तबेhल एक =कारच े
भय ;नमा&ण केले होत.े आWण  खेpयापाpयातूंन पाट:ल, तलाठ` आWण पो9लस 
यांUया सहकाया&ने �यानंी आप<या राqयाचा डोलारा उभा केला होता. �बळाशी 
प�रसरातील �या चाळीस-पDनास गावातं राजकcय काय&क�याnUया =य�नाने एक 
वेगळेच वातावरण ;नमा&ण झाले. पाट:ल-तला�यांना लोकांच ेसहकाय& 9मळेना, 
eहणून �यांनी राजीनामे �दले होत.े 

 
आeहा ंचळवळीत काम करणा�यांनाह: हे एक अनोखे ,च� होत.े तलवार: 9शवाय 
राqय कसे 9मळणार, असा जो =5न 2वचारला जात होता, �याला हे खास उ�तर 
होत,े असे eहटले, तर: चालेल. जनआंदोलनातून एकदा का ह: नवी श�ती ;नमा&ण 
केल: व सरकारला असले<या सहकाया&चा हात काढून घेतला, कc राqय कोलमडू 
शकत,े हा तर गांधीजींUया असहकाराचा मलूमं� होता, आWण �याच ेयेथे =ा�य��क 
चाल ूहोते. आमUया िज<iयाम�ये �बळाशी भागात घडले<या या =योगाचा 
जनमानसावर फार मोठा =भाव पडला आWण कायदेभंगाUया चळवळीला उ�तेजनच 
9मळाले. 

 
सरकार: =चारातून �याला बंड हे नाव अशासाठ` �दले गेले, कc �यामळेु तेथील 
जनतेवर अ�याचार करायला सरकारला पढेु सबब 9मळावी. आWण शवेट: घडलेह: 
तसेच. सातारा िज<iयाUया बाहेरच ेशकेडो पो9लस �या भागाम�ये पाठ2वले गेले. 
गावागावांतून पो9लसानंी लोकांना दमदाट: देऊन भयभीत करtयाचा =य�न केला. 
लोकांUया घरांत 9शuन �यांना हाणामार: करtयाचाह: उपy
याप केला. नाह: eहटले, 
तर: अशा संघ�टत पो9लस अ�याचाराचा लोकांUया मनावर भी;तदायक प�रणाम 
होतोच. त ेतेथेह: घडले. �यांUयावर झाले<या अ�याचाराची बातमी मा� सरकारने 
=9स[ होऊ �दल: नाह:. तेथले काह: काय&कत@ अधनूमधनू कराड-सातारला येत 
असत. �यांUयाकडून iया हकcकती समज ूलाग<या. \ी. चरणकर आWण �यांच े
सहकार: यांना पकडून तuंगात ठेवनू �दले होत.े इतर भागाशी �या लोकांचा संबंध 



तोडला होता. �यामळेु आमUया िज<iयातील पढुा�यांUया मनात �या भागातील 
लोकांUया2वषयी ,चतंा ;नमा&ण झाल:. 

 
म�हना, पंधरा �दवस जाऊ �द<यावर, यासंबंधी काह: तर: केले पा�हजे, याचा 2वचार 
करtयासाठ` कराडला \ी. पांडूआtणा 9शराळकर यांUया माडीवर ;नवडक 
काय&क�याnची बठैक झाल:. सातारहून आले<या एका वgकलांनी �बळाशीUया 
भागातील दडपशाह:ची सव& व6तुि6थती सागंून एक गंभीर ,च� उभे केले. तेथ<या 
लोकांना �दलासा देtयासाठ` व आपण �यांUयाबरोबर आहोत, हे दाख2वtयासाठ` 
कुणी तर: =�य� �या भागात जाऊन आले पा�हजे, असे सचुवले. सचूना रा6त होती 
आWण �याचा 2वचार काय&क�याnत सuु झाला. �यातून अशी क<पना ;नघाल:, कc 
दोन त'ण काय&क�याnना �या भागात पाठवावे आWण श�य झाले, तर �बळाशीम�ये 
�यांनी एक सभा zयावी. काय&कत@ कोण असावेत, अशी जे
हा चचा& झाल:, ते
हा 
राघआूtणा 9लमये आWण मी अशी दोघांनी जायची तयार: दाख2वल:. आमUया 
पढुा�यांUया पढुचा =5न सटुला. आWण आमUया भेट:चा तपशील आमचा आeह:च 
ठरवनू, काय झाले, �याचा �रपोट& िज<iयाUया व�र�ठांना कळवावा, असा ;नण&य 
झाला. 

 
चार �दवसांUया आत राघआूtणा 9लमये आWण मी �बळाशीUया भागात जाtयासाठ` 
एका सकाळी ;नघालो. आeहांला आमUया =वासासाठ` व इतर खचा&साठ` काह: थोड े
पसेै �दले होते. एक -दोन �दवस परेुल एवढे खाtयाच ेसा�ह�य जवळ घेऊन आeह: 
;नघालो होतो. 

  
कराड ते पेठनाका हा =वास आeह: सि
ह&स मोटारने केला व तेथे उतरलो. 
नेहमीUया र6�याने �बळाशीपयnत जाणे आeहांला श�य न
हते. ते
हा पेठपासनू 
�बळाशी हा =वास आeहांला मध<या वाटेने करावा लागणार होता. 

 
आeह: कोण आहोत आWण कुठे चाललो आहोत, याची मा�हती कुणालाह: yयायची 



न
हती. पण �या भागात<या काह: काय&क�याnची नावे व �यांना 2व5वास पटेल, असा 
परवल:चा श�द आमUयाजवळ �दला गेला होता. या सव& 9शदोर:वर आमची 
�बळाशीची या�ा आeह: करणार होतो. पेठपासनू मध<या आडर6�याने चार-दोन 
डjगर ओलांडून �बळाशीला पोहोचायच ेहोते. �या=माणे आeह: आमचा =वास सuु 
केला. मध<या वाटेने ;नदान तीस-प6तीस मलैांचा हा =वास होता. 

 

मला चालtयाची सवय चागंल: होती. राघआूtणा तर एकदम तगडा तuण. आमUया 
जोडीम�ये qये�ठ eहणून तेच व�र�ठ होते. या दोन माणसांUया सेनेच ेते सेनापती 
होत,े मी स;ैनक होतो. ते सांगतील, �याच=माणे मी वागायच,े असे आमच ेठरले 
होत.े आeह: पेठहून दपुार: अकरा वाजता ;नघालो; पण सं�याकाळी वाटेत एका 
�ठकाणी म�ुकाम करायचा ठरले. �दले<या मा�हती=माणे ओळखीUया माणसाची 
गाठ घेतल: व आमची ;नवासाची 
यव6था झाल:. खाtयासाठ` आमUयाजवळ 
आमच ेसा�ह�य ठेवले होते. �यामळेु आeहालंा कुणाजवळ काह: मागावे लागले नाह:. 

 
दसु-या �दवशी पहाटेच उठून लवकर =वासाला स'ुवात केल: आWण �दवसभर 
डjगराचा चढउतार करत करत सं�याकाळUया समुारास �बळाशीच ेजवळ, डjगरUया 
अ9लकडUया बाजूला असलेले मंगuळ eहणनू गाव आहे, �या गावाUया सीमेपाशी 
आलो. अजून �दवस मावळायचा होता. eहणून काह: काळ र6�याUया पायवाटेUया 
बाजूला असले<या एका शतेात बसनू वेळ काढला. अंधार पड<यानंतर मंगuळ 
गावात =वेश केला. 

 
आeहांला �दले<या सचूने=माणे तेथील \ी. देशपांड ेनावाUया जमीनदाराUया घर: 
आeहांला जायच ेहोत.े �दवेलागणी झा<यानंतर आeह: चौकशी करत देशपांpयाUंया 
घराकड े;नघालो. परंतु जा6त चौकशी करणे धो�याच ेहोत.े गाव तर लहानसे. 
देशपांpयांचा वाडा तसा ओळखtयासारखा मोठा होता. आeह: �याUंया दाराशी 
पोहोचलो. राघआूtणानंी �या दारावर टकटक कuन आवाज �दला. बराच वेळ काह: 



उ�तर येईना. �यामळेु आeहांला थांबावे लागले. पDुहा आवाज केला. ते
हा 
दरवाqयापाशी येऊन कोणी तर: आतून 2वचारले, 

''कोण आहे ? '' 

राघआूtणांनी �यांना �दला होता, तो खणेुचा श�द उUचारला आWण - 

''आeह: सातारहून आलो आहोत.'' असे सा,ंगतले. 

 
तो खणेुचा श�द ओळखून सावकाशीने दरवाजा उघडला गेला आWण मंद जळणारा 
कंद:ल हातात धuन उभे रा�हलेले देशपांड ेयांच ेदश&न आeहांला झाले. 

 
आeह: दोघेह: �यांना नवखेच होतो. �यांनी कंद:ल वर कuन आमच ेचहेरे Dयाहाळले 
आWण �यांची खा�ी पटल:, कc आeह: कोणी पो9लसांच ेलोक नाह:. �यांUया चहे-
यावर हस ूजमनू आले. �यांनी मो�या =ेमाने 'आत या' eहणून सां,गतले. आeह: 
�दवसभर असे थकून गेलो होतो, कc �यामळेु हे 6वागत मोठे उ�तेजनकारक वाटले. 
वाpयाUया ओसर:वर जाऊन आeह: बसलो, देशपांड ेयांनी आमची 
यव6था फार 
उ�तम ठेवल:. �यांUया चाल:र:ती=माणे �यानंी आeहांला हातपाय धवुायला गरम 
पाणी आणून �दले आWण सा,ंगतले, 

''तुeह: थोड ेपडा. थोpया वेळाने बोलत बस.ू'' 

 
आeह: अधा& एक तास 2व\ांती घेतल: आWण नंतर देशपांड ेयांना आeह: कोण, 
कशासाठ` व का आलो, याची हकcकत सां,गतल:. �यांनी ती शातंपणे ऐकून घेतल: 
आWण आeहांला सा,ंगतले, 

''तुeह: एक रा� थांबा, काय करायच,े ते मी तुeहांला उyया सकाळी सागेंन.'' 

 
रा�ी जेवणानंतर �दवसभराUया थक
यामळेु आeहांला गाढ झोप आल:. सकाळUया 
=हर: उठ<यानंतर देशपांpयांनी आeहांला सा,ंगतले, 



''आज �दवसभर अधनूमधनू या भागातील =मखु काय&कत@ एकटे दकुटे येऊन 
तुeहांला भेटून जातील. तुeह: �यांना धीर yया. चळवळीतील सगxयांचा पा�ठंबा 
�यांUया पाठ`मागे आहे, असे �यांना आ5वासन yया. ;नदान दहा-वीस गावची 
माणसे तुeहांला भेटून जातील. सायंकाळी मा� येथनू म�ुकाम हलवा, मंगuळचा 
डjगर ओलांडून पल:कड ेगेले eहणजे ताबडतोब �बळाशी लागत.े तेथे जाऊन, जाह:र 
घोषणा देऊन, छोट:शी सभा भरवता येते का, पाहायच.े मा� हे सव& तुमUयावर 
अवलंबनू आहे. तेथे तुमची सभा 
हावी, अशी थोडीफार मदत मी करेन. पण तेथे 
=�य� सभा कशी करायची, हे तुमUया हुशार:वर अवलंबनू आहे. �या गावात 
पो9लसांचा कडक पहारा आहे. चळवxयांUयावरती �यांची नजर राखून असत.े ते
हा 
सभा होणे काह:से कठ`ण आहे. श�यता जा6त ह: आहे, कc तeुह: कदा,चत 
�बळाशीम�ये पकडले जाल.'' 

 
आमची सव& गो�ट:ंची तयार: होती. �यामळेु आeह: याला होकार �दला. 

 
ठर<या=माणे तास, अधा& तासाUंया अंतराने ;नर;नराxया गावची शतेकर: मंडळी, 
दोन तीन-दोन तीनUया तुकडीने येऊन आeहांला भेटू लागल:. लोकांवर झाले<या 
अ�याचारामळेु ती माणसे ,चडलेल: होती; पण घाबरलेल: न
हती, हे पाहून आeहांला 
फार हुuप आला. जनतेची चळवळ उभी करायची, eहणजे ;तला ;नभ&य करावे 
लागत ेआWण ह: ,चवट माणसे पाहून आeहांला इ;तहास-काळातील मावxयांची 
आठवण झाल:. 9शवाजी महाराजांUया काळातील या डjगराळ भागातील लोक असेच 
लढले असतील, असे ,च� माVया डोxयांपढेु येऊन गेले आWण �या लोकांUयाबhल 
आदर वाटला. ;नदान दहा गावची माणसे आeहांला भेटून गेल:. आeह: �यांना 
आ5वासन देत होतो, 

''तुमUया संकटाची िज<iयाला व राqयाला क<पना आहे. तुमUया �बळाशीच ेनाव 
सव& राqयभर =_यात झाले आहे. सव& जनतेला तुमUयाबhल आदर आहे. तुeह: 
एकाकc आहात, असे वाटून घेऊ नका. तुमची ;नभ&यता कायम ठेवा. आWण या 
वातावरणात कोठे �ढलाई होईल, अशी गो�ट होऊ देऊ नका.'' 



 
पो9लसांUया अ�याचाराबhल या लोकांना चीड होती. 

 
आeह: �यांना समजावीत होतो, 

''गांधीजींनी अ�हसेंचा माग& सा,ंगतला आहे. याला ;नभ&यतेने आWण धीराने तjड 
yयायला पा�हजे.'' 

 
बर:च काह: =5नो�तरे, चचा& होत होती. प�रणामी एक 2व5वासाच ेआWण धीराच े
वातावरण आeह: या मंडळींम�ये ;नमा&ण कu शकलो. gकंबहुना �यांUया वागtया-
बोलtयावuन आeह: �या �दवशीच सं�याकाळी �बळाशीला धीटपणाने जावे, असे 
आeहांला ती�तेने वाटू लागले. हे लोक येथे इत�या संकटात राहत असताना ;नदान 
आeह: तुमUयाबरोबर आहोत, हे आeह: जाह:र र:तीने =गट केले पा�हजे, असे 
आeहांला वाटत होते. 

 
सं�याकाळ झाल:. �दवेलागणी झाल: आWण देशपांड ेयांचा ;नरोप घेऊन आeह: 
�यांचा वाडा सोडला. डjगर ओलांडून �बळाशीUया हhीत 9शरायला पाऊण तासाचा 
वेळ होता. आमUया हातात आमची एकेक 2पशवी होती. �बळाशीपयnत र6ता 
दाख2वtयासाठ` आमUयाबरोबर एक माग&दश&क त'ण मलुगा देशपांड ेयांनी �दला 
होता. �याUयाबरोबर आeह: आमचा =वास सuु केला. गावात =वेश केला, ते
हा 
सगळीकड ेअंधार व नीरव शांतता होती. रातgकpयांची gकरgकर मा� ऐकू येत होती. 
आeह: गावाUया जवळपास जातो, न जातो, तोच एक मोठ` शीळ ऐकू आल:. 
आeहांला वाटले, पो9लसांना आमUया येtयाची बातमी लागल: असावी. पण आमUया 
बरोबरUया �या त'णाने सां,गतले, 

''काळजी कu नका. ह: पो9लसांची शीळ नाह:. ह: आप<या माणसांनी लोकांना 
�दलेल: सचूना आहे.'' 



 
मला �यांUया संघटना-चातुया&च ेमोठे आ5चय& वाटले. आeह: तसेच पढेु गावात गेलो. 
तेथे एक जाणते eहातारे गहृ6थ आeहांला भेटले. �यांनी सा,ंगतले, 

''येथे पारावर बसा आWण काह: काळजी कu नका. पो9लसांची मी 
यव6था कuन 
आलो आहे. थोpयाच वेळात येथे पाच-पDनास माणसे जमतील. �यांUया पढेु तुमची 
सभा करा आWण मग तुमUयाबरोबर एक माणूस येईल. �याUयासोबत गावातून बाहेर 
पडा. तेथनू पढेु कोठे व कसे जायच,े ते मा� तुमच ेतुeह: ठरवा.'' 

 
eहातारा इत�या आ�म2व5वासाने बोलत होता, कc मला तर नवलच वाटले. �याने 
सां,गतले, �या=माणे आeह: या पारावर बसलो. आजूबाजूUया घरांतून एकेक माणूस 
तेथे येऊ लागला. आeह: आमUया 2पशवीतील झaड ेकाढले आWण लोकांUया हातांतील 
का�या मागवनू घेऊन �यांवर त ेबांधले आWण फडकावले. महा�मा गांधींUया नावाने 
जयजयकार केला. भारतमातेचा जयजयकार केला. जमले<या लोकांUया पढेु भाषणे 
�दल:. �यातं �यांचा सDमान केला. 

 
''6वातंvयासाठ` असहकाराची चळवळ कशी चालवावी, याच ेआदश& उदाहरण तुमUया 
�बळाशीने घालनू �दले आहे. तुमUयाबरोबर िज<iयातील आWण राqयातील इतर सव& 
जनता आहे, हे सागंtयासाठ` आeहांला पाठ2वले आहे. तुeह: एकाकc नाह: आहात.'' 

 
िज<iयाम�ये इतर� चळवळ कशी चालल: आहे, याचीह: मा�हती �यांनी �दल:. 

 
=�येकc दहा-पंधरा 9म;नटांची आमची भाषणे झाल: आWण आमची सभा संपल:. 
तेव|यात qया eहातारबवुाने आeहांला बोलावले होत,े ते तेथे आले. 

 
राघआूtणांनी eहाता-याला 2वचारले, 

''येथे पो9लस पाट� आहे, असे आeहांला सा,ंगतले होत;े पण पोल:स तर कुठे �दसले 
नाह:त.'' 



 
�याने सा,ंगतले, 

''येथे आहेत जuर, पण �यांची मी 
यव6था कuन आलो, eहटले ना ?  ते ,च�कार 
दाu 2पऊन पडून रा�हले आहेत. �यांना येथे काय चालले आहे, हे माह:त स[ुा 
नाह:. तुमची सभा नीट झाल: ना ? आता हे पोर बरोबर zया आWण तो दाख2वल, 
�या र6�याने बाहेर पडा. मा� रा�ीच वारणा ओलांडून पल:कड ेजा, मग कुठे तर: 
थांबा. मा� तोपयnत थांब ूनका.'' असा �यांनी स<ला �दला व सोबतीला एक मलुगा 
�दला. 

 
या त'णाला बरोबर घेऊन, तो दाखवील, �या र6�याने गावाUया बाहेर पडलो आWण 
शतेातील पायवाटेने पढेु चाल ूलागलो. 

 
आeह: पढेु कुठे जाणार, याची आeहांला काह:च क<पना न
हती. तास, दोन तास 
वाटचाल के<यावर आeहांला वारणा नद: लागल:. तो मलुगा माह:तगार अस<याने 
�याने आeहांला नद:Uया उतारावर नेऊन पोहोच2वले आWण सा,ंगतले, 

''येथे नद: ओलाडूंन पल:कड ेगेले, कc को<हापरू सं6थानाची हh लागत.े तेथे आeह: 
;नरोप पाठ2वला आहे. कोणी तर: तुमUया मदतील येईल.'' 

 
�या=माणे �या रा�ी गुडzयाUयावर असले<या पाtयातून वाट काढत आeह: नद: 
ओलांडल:. रा�ीची वेळ, अनोळखी �ठकाण, ;नि5चत कुठे जायच,े याची क<पना 
नस<यामळेु वाटणार: अ6व6थता, अशा प�रि6थतीत आeह: =वास करत होतो. पण 
आमUयावर सोप2वलेल: काम,गर: आeह: इत�या सहजपणाने परु: कu शकलो, 
याचा आंनद आWण आ5चय& मनाम�ये होते. 

नद:Uया पल:कड ेगे<यावर एक गाव लागले. आज मला �या गावाच ेनाव आठवत 
नाह:. गावात =वेश करताच आeहांला एक गहृ6थ भेटले आWण �यांनी सा,ंगतले, 

''तुeह: थकला असाल, तुeहांला खायला दोन भाकर: आणून देतो. �या तुeह: खा व 
देवळात जाऊन झोपा.'' 



 
आeहांला याचीच जuर: होती. �याने भाकर:, चटणी आWण कांदा आणून �दला. त े
खाऊन आeह: देवळात झोपी गेलो. गे<या दोन �दवसांUया =वासाचा व अनभुवाचा 
2वचार करताना मनात हष& होत होता. या साहसी जीवनात एक ना�य होत,े 
रोमांचकार:अनभुव होते. पकडले जाऊन त'ंुगात जाtयाची श�यता पण होती. पण 
ती टळल: अस<यामळेु मनाम�ये एक नवी उमेद ;नमा&ण झाल:. अशा =कारच े
2वचार करत झोपी गेलो. 

 
सकाळी उठून पढुUया =वासाची �दशा आeह: आखू लागलो. जो काय&कता& आeहांला 
रा�ी भेटला होता, तो आला, ते
हा तेथनू जवळपास कसे, कुठे जायच,े याची आeह: 
थोडी-फार चौकशी केल:. ते
हा �याने सां,गतले, कc को<हापरू-र�ना,गर: र6�यावर 
मलकापरू नावाच ेगाव थोpया अंतरावर आहे. तास, दोन तासांUया र6�यावर आहे. 
आeह: ;तकड ेजाtयाच ेठर2वले. �या मलुाला �या गावाकड ेजाणारा र6ता 
दाख2वtयास सा,ंगतले. वाटेत आeह: �याUयाशी इकडUया-;तकडUया ग�पागो�ट: 
के<या. आeह: कोण होतो, याची �याला थोडीफार क<पना होती. तर: स[ुा तो 
आeहांला सांग ूलागला, काल रा�ी �बळाशीत फार मोठ` सभा झाल: आWण मग 
अशा =संगी जी अ;तशयोि�तपणू& वण&ने येतात, तशी तो कu लागला. मला मनातून 
गंमत वाटत होती. 

 
�याने दाख2वले<या र6�यावuन आeह: =वास कuन द:ड-दोन तासांत मलकापरूला 
पोहोचलो. मलकापरू हे को<हापरू िज<iयातील =9स[ गाव आहे. माVया क<पनेने 
�यावेळी ते एखाyया छो�या सं6था;नकाच ेकारभाराच ेकेD3 होत.े �यामळेु तेथे 

यापार-उद:म बराचसा होता. ब-यापकैc बाजारपेठ होती. ;तला लागूनच मोटार-
6टँडच ेपटागंण आWण �याUया अवती-भोवती काह: छो�या छो�या हॉटे<6ची गद� हे 
नेहमी �दसणारे �5य तेथेह: �दसले. तस<या एका हॉटेलात आeह: सकाळची 
Dयाहार: केल:. आमUयाजवळच ेखाtयाच ेपदाथ& संपलेले होत ेआWण आeहांला खूप 
भकू लागल: होती. Wखशात थोड-ेफार पसेै होत.े �यामळेु खाtयासारखे-साधारणतः 



आवडीच ेजे जे पदाथ& �दसले, ते आeह: थोड-ेफार माग2वले. �यानंतर पढुचा �दवस 
कसा काढायचा, याचा 2वचार आeह: कu लागलो. राघआूtणांनी 2वचारले, 

''आपण आता कोठे जायच े?'' 

- आWण तेच पढेु eहणाले, 

''को<हापरू माग@ परत कराडला gकंवा मलकापरूहून सरळ खाल: कोकणात.'' 

मी eहटले, 

''कोकणात जाऊन काय करणार ?'' 

�यांनी सां,गतले, 

''येथनू घाट ओलांडला, कc साखरपे eहणून गाव लागत,े तो लहानसा मोटार:ंचा 
अpडा आहे. �याUया शजेार: आमच े9लमयाचं ेमळू गाव आहे. तथेे जाऊन 
9लमयांपकैc कोणी आहे का, ते पाहू. �यांना भेटून पढेु र�ना,गर:ला जावे, असा 
माझा बेत आहे.'' 

 
�यांनी र�ना,गर:च ेनाव काढताच मी =सDन झालो. 

�यांनी 2वचारले, 

''र�ना,गर:ला जायला तू इतका उ�सकु का ?'' 

मी eहणालो, 

''�याला दोन कारणे आहेत. मी अजून सम3ु पा�हलेला नाह:. सम3ु कसा �दसतो, 
�याUया काठ` उभे रा�हले, eहणजे कसे वाटते, हे मला माह:त नाह:. कृ�णा-
कोयनेUया पावसाळी परुाUया वेळी काठावर उभे राहून �यांचा भर वेगाने वाहणारा, 
तुडुबं भरलेला, दोDह: तटांना धuन चालणारा 2वशाल =वाह मी अनेक वष@ पा�हला 
आहे. पण सम3ु ह: गो�ट अगद:च वेगळी आहे. पण ती काय आहे, याची क<पना 
प6ुतकावuन आeह: करतो. पण =�य�ात मी तो पा�हलेला नाह:. र�ना,गर:ला 
गेलो, कc सम3ु पाहायला 9मळेल ह: माझी अपे�ा आहे, आWण दसुरे कारण 
र�ना,गर:ला सावरकर राहतात. जर आपण काह: कuन सावरकरांना भेटू शकलो, 
तर बरे होईल. �यांना पाहtयाची माझी फार इUछा आहे.'' 



 
राघआूtणांना माझा सम3ुा2वषयीचा आ]ह पटला नाह:, पण सावरकरांचा मhुा 
�यांUया मनाने ताबडतोब उचलनू घेतला, आWण कराडला परत न जाता खाल: 
कोकणात जाtयाचा आमचा ;नण&य प�का झाला. 

 
तास, अ�या& तासात र�ना,गर:ला जाणार: मोटर को<हापरूहून आल:. तीम�ये आeह: 
बसलो आWण माझा कोकणचा प�हला =वास सuु झाला. मलकापरू सोडून काह: मलै 
पढेु गे<यानंतर सiया3:चा घाट लागतो. एव|या मो�या घाटातून मी यापवूw =वास 
केलेला न
हता. मी पtुयापयnत जाऊन आलो अस<यामळेु पtुयाUया वाटेतील घाट 
मला माह:त होते. पण हा बराच लांब व अवघड घाट आहे. मोटार घाटातून जात 
असताना एकसारखे वळसे zयावे लागत अस<यामळेु माझ ेपोट काह:से डचमळून व 
हादuन गेले होत.े पण अगद:च ता�याUया बाहेर गेले नाह:. 

घाट संप<यावर थोpयाच वेळात गाडी साखर�याला थांबल:. 

 
आeह: साखर�याला उतरलो. माVया मा�हतीच ेतेथे कोणीच न
हते. राघ ूआtणा 
तसा धीट आWण सगxयांशी मोकळा बोलणारा माणूस होता. �यांनी 9लमयांच ेजे 
गाव होत े(�याच ेनाव मी आता 2वसरलो आहे.), �या गावाचा र6ता कुणाला तर: 
2वचारला आWण तो समज<यानंतर �या �दशनेे आमची पDुहा पायपीट सuु झाल:. 
9लमयांUया मळू गावी राघआूtणाह: =थमच आले होते. तसे 9लमये मसरूम�ये 
गे<या तीन-चार 2प|या रा�हले होत.े पण आप<या पवू&जांच ेमळू गाव पाहावे, ह: 
माणसाची आंत�रक इUछा असते. ती इतकc ती� असत,े कc �या ओढ:ने माणूस 
बेचनै होतो. �याच ओढ:ने राघआूtणा तेथे आले होत.े �यांना मी 2वचारले, 

''तुमच ेघर-बीर येथे आहे का? '' 

ते eहणाले, 

''अरे, कुठले घर? आमUया घरात<या वडीलधा-या लोकाकंडून आमच ेहे मळू गाव 
समजले व आeह: मळूच ेयेथले, असे मी एकले आहे. त
ेहा वाटले, कc 9लमयांच ेहे 
मळू �ठकाण पाहावे.'' 



 
मी eहटले, 

''आता येथे तुमUयापकैc कोणी 9लमये उरले आहेत, कc काय, हे तर: तुeहांला 
माह:त आहे काय?'' 

ते eहणाले, 

''होय. आमUया मळू घराtयापकैc कोणाची तर: एक-दोन घरे येथे आहेत. �यांची 
मा�हती काढून, ते भेटतात का, पाहू या ! '' 

 
- आWण �या गावात पोहोच<यानंतर आeह: पDुहा 9लमयांची चौकशी केल:. आWण 
अखेर �यांची भेट झाल:. राघआूtणांनी आपल: 6वतःची स2व6तर मा�हती �यांना 
�दल:. �या मंडळींनी फारसे अग�य gकंवा उ�साह दाख2वला नाह:; पण अगद:च 
टाक<यासारखेह: केले नाह:. 

 
मी राघआुtणांकड े=5नाथ&क म3ेुने पा�हले. 

ते eहणाले, 

''आeहा ंकोकण6थांचा हा मळू 6वभाव आहे. देशावर तीन-चार 2प|या गे<यामळेु मी 
देश6थच झालो आहे; पण माVयावuन त ूयेथ<या मंडळींची क<पना कu नकोस.'' 

 
राघआूtणांUया बरोबर आeह: गाव gफuन पा�हले, 9लमयांUया पवूwUया qया 
खोतीUया ज9मनी हो�या, ;तकड ेच�कर माuन आलो. आWण दपुारUया जेवणासाठ` 
राघआूtणांUया �या दरूUया नातवेाइकाUंया घर: आeह: पोहोचलो. राघआूtणांनी 
माVयाबhल आधीच सांगून ठेवले होत,े कc मी मराठा आहे. ते
हा �यांUया घरात 
सो�यात माVयासाठ` जेवणाची वेगळी 
यव6था केल: होती. आWण �या मंडळींची 
आत 6वतं� 
यव6था होती. हा =कार पाहून राघआूtणा काह:से ओशाळले. �यांनी 
आप<या 9लमये नातवेाइकांना सां,गतले. 

''तुeह: आत जेवा, मी आWण यशवंत बाहेरच जेवायला बस.ू'' 



 
�या मंडळींना 9लमयाचं ेबोलणे ऐकून कसेसेच वाटले. पण आता आeह: �यांUया 
घर:च आलो होतो. �यामळेु �यांचा उपाय न
हता. आeह: दोघेह: बाहेर बसनू जेवलो. 
एक वेळ माVया मनात येऊन गेले, कc मी या घरात आलो नसतो, तर बरे झाले 
असते. पण राघआूtणांनी कशीबशी वेळ माuन नेल:.  

 
जेवण झा<यावर त ेगाव सोडून परत साखर�याला पोहोचलो. तेथनू पढेु र�ना,गर:ला 
जायच ेठरले होते. राघआूtणांनी 9लमयांपकैc कोणी र�ना,गर:ला आहे काय, याची 
आधी चौकशी कuन घेतल: होती आWण �यांना तशी मा�हती 9मळाल:ह: होती. 

 
र�ना,गर:ला पोहोच<यानंतर qया 9लमयांची चौकशी राघआूtणा आWण मी करत 
होतो, �यांUया घर: गेलो. मला 6वतःला ;तथले काह:च माह:त नस<यामळेु 
राघआूtणांUया पाठोपाठ जाtया9शवाय माVयापढेु दसुरा माग&च न
हता. याह: 
9लमयांUया घर: तसाच अनभुव येणार काय, या ,चतंेने मी काळजीत होतो. eहणून 
राघआूtणांना मी सा,ंगतले, 

''राघआूtणा, माVयामळेु तुeह: अडचणीत पडू नका. येथे एखाyया खानावळीत माझी 
जेवणाची 6वतं� 
यव6था करा. तुमची अडचण होऊ देऊ नका.'' 

ते eहणाले, 

''खरे, रे. पण आप<याला र�ना,गर:त राहून सावरकरांना भेटायच ेआहे ना ? मग 
कुठे तर: राहtयाची 
यव6था केल:च पा�हजे. eहणून मी माVया नातेवाइकांची 
चौकशी कuन रा�हलो आहे.'' 

 
- आWण चौकशीअंती �यांचा नातेवाईक सापडला. सदैुवाने हा �याचंा नातेवाईक न
या 
मनतूला होता. �याने राघआूtणांच ेिजत�या =ेमाने 6वागत केले, ;तत�याच =ेमाने 
माझहे: 6वागत केले. �यामळेु र�ना,गर:Uया या 9लमयांUया घर: आeह: दोन �दवस 
मो�या मोकळेपणाने राहू शकलो. 



 
आमUया र�ना,गर:Uया भेट:चा उhेश परुा करtयासाठ` eहणून प�हले काह: काम 
केले असेल, तर त ेeहणजे राघआूtणांना घेऊन र�ना,गर: शहर आWण र�ना,गर:चा 
सम3ुgकनारा पाहायला गेलो. 9म-या बंदराUया बाजूला जाऊन सम3ु पा�हला, तर 
चांगले �5य पाहायला सापडले, असे आeहालंा एका 6था;नक इसमाने सा,ंगतले. 

 
बराच वेळ चालत रा�हलो आWण.... 

मी एकदम ल_ख�दशी सम3ु पा�हला. 

 
मन हरखून गेले, =सDन झाले. �याचा केवढा अवाढ
य 2व6तार होता ! सकाळUया 
=हर: शातं वातावरणात सम3ु पा�हला, �यामळेु �याच े2वशाल uप का;त&क-माग&शीष& 
म�हDयात �दसणा-या ;नxयाभोर आकाशासारखे वाटले. 

 
gकती तर: वेळ मी आWण राघआूtणा तेथे सागरतीर: बसनू होतो. तjडातून श�द 
बाहेर पडत न
हता. लाटांची धीरगंभीर गाज वातावरणात भuन रा�हल: होती. 
सम3ुावuन नजर काढावीशी वाटत न
हती. 

 
माVया आय�ुयात मी पा�हलेला हा प�हला सम3ु. 

 
सम3ु पाहत बराच वेळ तेथे काढ<यानंतर आeह: परतलो. 

 
घर: आ<यानंतर राघआूtणा eहणाले, 

''सावरकरांना भेटtयाची काह: 
यव6था होते काय, पाहून येतो.'' 

 
आeह: qया 9लमयांUया घर: उतरलो होतो, �यांची सावरकरांशी जवळची ओळख 
होती. �यांनी मलुाखत ठरवनू घेतो, असे सा,ंगतले. 



 
राघआूtणा परत आले. दसु-या �दवशी सकाळची दहाची वेळ ठरल: होती. काय 
योगायोग आहे ! 6वातंvयवीर सावरकरांUया साहसी 
यि�तम��वासंबंधी आeह: 
gक�येक गो�ट: ऐक<या हो�या , वाच<या हो�या. '\[ानंद' म�ये =9स[ होत 
असलेल: �यांची 'माझी जDमठेप' ह: काxया पाtयाUया 9श�ेची आ�मकहाणी मी 
अधनू मधनू वाचल: होती. 6वातंvयासाठ` बेहोशीने आपले जीवन उधळून टाकणा-या 
�या सावरकरांUया मतूwला आपण के
हा पाहतो, असे होऊन गेले होते. 

 
दसु-या �दवशी सकाळी दहा वाजता आeह: �यांUया घराशी गेलो. एक िजना चढून 
वर गेलो. आeहांला एका म�यमशा खोल:त, चार खुUया& हो�या, तेथे बस2वtयात 
आले. आत सावरकरानंा कोणी तर: भेटायला आले होत.े �याUंयाशी त ेबोलत होत.े 
�यांचा आवाज कानांवर येत होता. ती माणसे उठून गे<यानंतर आeहांला 
भेटtयासाठ` त ेबाहेर आले. आeह: उठून �यांना नम6कार केला. 

 
म�यम उंचीच,े काह:से gकरकोळ बां�याच,े डोxयावर च5मा आWण �या प9लकडून 
पाहणार: �यांची भेदक नजर अशी ती मतूw समोर आल:. अंगात 6वUछ पांढरा 
सदरा आWण ;ततकेच 6वUछ पांढरे सलैसे धोतर, पायातं सा�या वहाणा अशा या 
घरगुती वेषात ते होत.े 

 
�यांनी आमच ेकुशल 2वचारले, आमची नावे 2वचारल:. मी अजून हाय6कूलम�ये 
9शकणारा 2वyयाथw आहे, हे ऐकून �यांनी कौतकुाने 2वचारले,  

''एवढा लांब =वास कशासाठ` केला, बाळ?'' 

 
मग राघ ूआtणांनी आeह: 9मठाUया स�या]हातील काँ]ेसच ेकाय&कत@ आहोत, अशी 
मा�हती �दल:. �बळाशीUया बंडाची हकcकत �यांना सां,गतल:. आWण तेथे नकुतेच 
जाऊन आलो, तीह: हकcकत सा,ंगतल:. ते
हा सावरकरांUया �या तेज6वी डोxयातं 
काह:से हस ू�दसले. 



''मोठेच पराYमी �दसता तुeह:!'' खळखळून हसत त ेeहणाले, 

 
थोpया वेळाने त ेeहणाले, 

'' तुeहांला मला काह: 2वचारावयाच ेआहे काय ? '' 

 
मी सा,ंगतले, 

'';नदान मला काह: 2वचारावयाच ेनाह:. मला फ�त आपणांस डोळे भuन पाहायच े
होत.े'' 

 
ते उठून माVयाजवळ आले. 

''माVयात बघtयासारखे काय आहे? मी तुमUयासारखाच माणूस. तुमUया आधी 
काह: वष@ जDमाला आलो. देशसेवेच े�त घेतले आWण ब9लदानाची =;तAा कuन 
कामाला लागलो. यात 2वशषे असे काय आहे ? आमUया 2पढ:ने �यांना जे यो�य 
वाटले, त ेकरायचा =य�न केला. आता तुमची नवी 2पढ: काय करत,े ते पाहायच े
आहे.'' 

 
- आWण नंतर ते गंभीर होऊन खाल: बसले. 

�यांना आठवण झाल: ना9सकUया अनंत काDहेरेची. 

ते eहणाले, 

''तुeह: मंडळी नेहमी मो�या सं_येने चागंले काम करता आहात. परंतु 6वातंvय-
आंदोलनासाठ` जे
हा कोणीच अवतीभोवती तयार होत न
हत,े ते
हा एकाकcपणाने 
आeह: हे रा�dकाय& कर:त होतो. �यांतले अनंत काDहेरे फासावर गेले. ह<ल:च ेतुeह: 
लोक �या ब9लदानाला 2वसरला आहात, अशी मला उगीच हळहळ वाटत.े'' 

 
राघआूtणांनी सा,ंगतले, 



''आeह: कसे 2वसu? आप<याकडूनच 6फूतw घेऊन �यांनी ब9लदान केले, eहणूनच 
आपले दश&न zयायला आeह: आलो आहोत.'' 

 
सावरकरांना बरे वाटले. 

नंतर �यांनी आमच ेइतर कुशल 2वचारले व आeहांला स�दUछा �द<या. 

�यांचा ;नरोप घेऊन आeह: �या घराबाहेर पडलो. 

 

सागर आWण सावरकर हे र�ना,गर:त एकाच वेळी पाहtयाच ेभा�य लाभ<यामळेु 
र�ना,गर:ची माझी आठवण iया भेट:शी कायमची संल�न झालेल: आहे. 

 
दसु-या �दवशी आeह: ,चपळूणमाग@ कराडला पोहोचलो. राघआूtणांनी िज<iयाUया 
व�र�ठ ने�यांना घडले<या गो�ट:ंचा व झाले<या कामाचा अहवाल yयावा, असे 
ठर<यामळेु मी �यातनू म�ुत झालो. मी सम3ु आWण सावरकर यांची गो�ट माVया 
9म�ांना के
हा एकदा सांगेन, असे मला झाले होत.े 

 
दसु-या �दवशी सं�याकाळी कृ�णेUया वाळवंटात आमचा ग�पांचा फड बसला. 
�बळाशीUया भेट:पासनू सम3ु आWण सावरकर याUंया दश&नापयnतUया सगxया 
हकcकती जे
हा मी माVया त'ण 9म�ांना सां,गत<या, ते
हा �या त ेडोळे 2व6फा�रत 
कuन ऐकत होत.े �बळाशीत<या पो9लसांUया झोपेमळेु आeह: बचावलो, हे ऐकून त े
खूप हसले. पण सावरकरांUया भेट:Uया हकcकतीमळेु त ेमाVयाकड ेकाह:शा 
आदराUया भावनेने पाहू लागले. सावरकरांशी आeह: =�य� बोललो, हे �यांना खरेच 
वाटले नाह:. मी जे
हा त ेकसे �दसतात, कसे बोलतात, याच ेवण&न सां,गतले, ते
हा 
मा� ते ल� लावनू ऐकू लागले. आमUया भेट:चा सारा व�ृतांत व तपशील �यांना 
सां,गतला, ते
हा �याचंा �यावर 2व5वास बसला. मीह:, आपण कोणी तर: आहोत, 
अशा uबाबात �यांना हे सगळे सागंत होतो. 



qया घटनेने मला काह: 9शकवले आWण माVयावर कायमचा प�रणाम केला, अशा 

१९३० सालUया माVया आय�ुयातील अ2व6मरणीय घटनांपकैc ह: एक घटना आहे. 

=करण दसुरे 

वचैा�रक आंदोलन 

ह�रभाऊ लाड येरवpयाUया तुuंगातून परत आले. आeह: �यांUयाकडून येरवpयाच े
अनभुव ऐकtयासाठ` उ�सकु होतो. �यांनी बरेच मजेदार अनभुव सा,ंगतले. �यांची 
ह: साधी कैद अस<यामळेु �यांना काह: काम करावे लागले नाह:. �यामळेु आरामात 
बसनू तुuंगातील इकडUया ;तकडUया गो�ट: पाहtयास �यांना सवड 9मळाल:. पण 
�यांना वेगळे-एका बाजूस ठेवले होत,े असे �यांनी सां,गतले. �याUंयाकडून ऐकले<या 
सव&च गो�ट: आता ल�ात नाह:त. पण �यानंी सां,गतलेल: एक आठवण मा� 
माVया मनाशी प�कc आहे. याच समुाराला महषw 2व�ल रामजी 9शदें हेह: याच 
जेलम�ये कैदेत होते. �यांनीह: चळवळीत भाग घेतला होता. जेलम�ये असताना 
ह�रभाऊ व 2व�ल रामजी 9शदें यांची अनेकदा भेट झाल:. �यांUया शजेारUया gकंवा 
जवळपासUया खोल:त ह�रभाऊंना ठेवले होते. ह�रभाऊ शर:राने अपंग, eहणून 
�यांUयाबhल जेलम�ये सवाnना सहानभुतूी होती. 2व�ल रामजी 9शदें तर �यांची 
फारच आपलुकcने चौकशी करत. ते �यांना काह: तर: वाचायला देत. 

 
या तीस सालUया चळवळीच ेएक व9ैश��य असे आहे, कc या चळवळीत ]ामीण 
समाजाचा =;त;नधी-वग& मो�या =माणात जेलम�ये गेला. हे साधे जेलम�ये जाणे 
न
हत,े तर 6वातंvयाचा चळवळीच े�त 6वीकारणे होत.े ;न5च�ेट पहुडले<या या 
समाजातून ह: माणसे ;नघाल: कशी, असा जे
हा मी 2वचार करतो, ते
हा अनेक वष@ 
चालले<या 6वांतvय-चळवळीचा समाजावर झालेला अ=�य� प�रणाम हे कारण अस ू
शकेल, असे मला वाटते. �याच=माणे महा�मा गांधी व पंsडत नेहuंबhल असणार: 
\[ा ह:ह: कारणीभतू झाल: असेल. पण महारा�dाबhल बोलायच ेझाले, तर हा जो 
]ामीण समाज हलला, �याच ेकाह: \ेय 2व�ल रामजी 9शदें आWण केशवराव जेधे 



यांना �दले पा�हजे. तीस सालUया चळवळीत हे दोघेह: =थमपासनू सामील झाले 
होत.े आWण दोघेह: कायदेभंग कuन कारागहृातह: गेले होते. �याचा प�रणाम ]ामीण 
भागातील त'ण मलुाUंया मनावर ;नि5चत झाला होता. काह: त'ण मलुांशी 
बोलताना मला हे आढळूनह: आले होत.े माझी वाढ वेगxया प[तीने झाल: 
अस<यामळेु या दोघाबंhल माVया मनाम�ये आदर होता. 2वशषेतः, �ाiमणेतर 
चळवळीपासनू बाजूला ;नघनू केशवराव जे�यांसारखा त'ण नेता 6वातंvय-
चळवळीUया म_ुय =वाहात सामील झाला, याचा आeहांला आनंद झाला. 2व�ल 
रामजी 9शyंयांच े
यि�तम��व वेगxया त�हेच ेहोते. �यांची बठैक समाजसधुारकाची 
आWण काह:शी आ�याि�मक अशी होती. 

 
हर:भाऊ लाडांना मी एकदा 2वचारले, 

''जेलम�ये तुमच े2व�ल रामजी 9शदें यांUयाशी काह: बोलणे झाले का?'' ते eहणाले, 

''थोड ेबोलणे झाले, ते मला धीर देत असत.'' 

 
2वठठल रामजींUया मनात गांधींबhल आ�यं;तक आदर होता, असे �यांUया 
बोलtयावuन ह�रभाऊंना �दसनू आले. एवढ: मा�हती �यांUयाकडून मला समजल:. 
याUयापे�ा �यात जा6त =काश पडले, असे काह: न
हत.े पण 2व�ल रामजी 9शदें 
आWण केशवराव जेधे यांच ेमहारा�dातील १९३० सालUया कायदेभंगाUया चळवळीतले 
काय& हे ऐ;तहा9सक 6वuपाच ेकाय& आहे, असे माझ ेमत आहे.  

 
महारा�dात स�यशोधक 2वचाराची एक चळवळ १९२२-२३ सालपयnत झाल:. �यावेळी 
;तUयाम�ये मळू qयो;तबा फु<याUंया =ेरणा काय& कर:त हो�या. िज<iयात<या 
जुDया काय&क�या& मंडळींशी बोलले, कc याची थोडी-फार क<पना येत असे. 
�यानंतरह: स�यशोधक 2वचाराचा =सार करणारे केशवराव 2वचारे याUंयासारखी 
;न�ठावान मंडळी काम कर:त होती आWण �यांना या सामािजक =ेरणा अजूनह: 
मह��वाUया वाटत हो�या. पण स�यशोधक समाजाUया पाठ`मागUया सामािजक 
=ेरणा कुठे तर: म�येच गळून पड<या असा
यात आWण म_ुयतः जो =वाह 9श<लक 



रा�हला, तो �ाiमणेतर चळवळीचा. सरकार: नोक�यांम�ये मह��वाचा �ह6सा 
असावा, राजकcय स�ता-जी थोडी फार होती, gकंवा 9मळेल, अशी आशा होती, 
तीम�ये यो�य तो वाटा 9मळावा, ह: �या चळवळीची �येये होती, असे �दसते. 

 
१९३० ची कायदेभंगाची चळवळ मतू& 6वuप घेऊ लागल:, आWण सव&सामाDय 
जनतेचा ;तला पा�ठंबा 9मळू लागला, तशी �ाiमणेतर चळवळीच ेकाम करणा-या 
मंडळींची मोठ` अडचण आWण पंचाईत झाल:. सरकार-दरबार: �यांच ेसंबंध होत.े पण 
आता ते संबंध उघड दाख2वणे अडचणीच ेहोऊ लागले. सरकार दरबारातील संबंध ह: 
आता मानाची गो�ट रा�हल: न
हती. उलट, तो लोकांUया ट:केचा 2वषय होत असे. 
तर: स[ुा या व�ृतीला ,चकटून असणार: काह: मह��वाची मंडळी आमUया सातारा 
िज<iयात होती. आमUया िज<iयातील एक =9स[ पारशी 
यापार: आWण 
कारखानदार \ी. कूपर व �यांच ेिज<iयातील ह6तक eहणून वावरणा-या लोकांचा 
एक गट अशा =कारचा होता. कूपरनी मो�या हुशार:ने सातारा िज<iयातील सव& 
�ठकाणUया मातबर मराठा घराtयांशी  वयैि�तक 6नेहसंबंधांची नाती ;नमा&ण केल: 
होती. त ेकधी �यांUयाकड ेजात, तर �यांना कधी आप<याकड ेबोलावनू घेत. 
�यांUया अडी-अडचणीतंमदत कर:त अस<यामळेु हे संबंध मोठे प�के झाले होत.े ह: 
मातबर मंडळी फार मह��वाची माणसे होती. 2वशषेतः, ]ामीण साव&ज;नक जीवनात 
�यांना फार मह��वाच े6थान होते. प�रि6थतीने ब-यापकैc अस<यामळेु मान-
मरातबह: होता. यांत<या प�ुकळांच ेवयैि�तक जीवनह: काह:से ;नम&ळ होत,े 
कूपरसाहेबांUया मदतीने यांUया सरकार-दरबार: ओळखीपाळखी हो�या. लहान-मो�या 
कामांत लोकांना त ेमदतह: कर:त. �यामळेु या लोकांचा समाजात दबदबा होता. 
मा� या लोकांUया खालचा, कूपरUया ह6तकांचा जो थर होता, तो समाजाला नको 
असले<या हाजंीखोर अशा समाजकंटकांचा होता. मी ह: पा5व&भमूी अशासाठ` सागंतो 
आहे, कc १९३० सालचा 6वातंvयसं]ाम जसा अ,धक लोका9भमखु आWण शि�तशाल: 
बन ूलागला, तसतसे ���टश स�ताधार: बेचनै झाले. या सं]ामा2वu[ लोकातंून 
काह: संघटना उभी राहते का पाहावे, eहणून �यांनी वेगवेगxया �ठकाणी वेगवेगळे 
माग& शोधनू काढले व =य�न केले. कधी नोक�यांची आशा दाखवल:, कधी पद
यांचा 



लोभ दाखवला; पण वातावरण इतके मलूगामी बदलले होत,े कc या गो�ट:ंचा काह: 
उपयोग न
हता. त'ण 2पढ: बदललेले वातावरण समज ूलागल: होती. आWण ती या 
=;ति�ठत मंडळींना वेगवेगळे =5न 2वचाu लागल: होती, पण असे जर: असले, तर: 
जो मातबर वग& मी वर सा,ंगतला, �याच ेसरकारशी असलेले नात ेकाह: तुटले 
न
हते. आWण सरकार2वu[ उघड भ9ूमका zयायची �यांUया मनाची तयार: न
हती. 
gकंबहुना �यांना न
या चळवळीतून =�य� काह: घडले, असा 2व5वास न
हता. ह: 
मातबर घराणी एका अथा&ने शकेडो वष@ चालत आले<या सरंजामी प[तीच े
=;त;न,ध�व कर:त होती. �यांनी अनेक राqये आWण स<तनती आले<या व गेले<या 
पा�ह<या हो�या. �यामळेु लोकशाह: प[तीने चाललेल: ह: चळवळ, ;तची 
या�ती, 
;तचा रंग, uप आWण आकार �यांना अगद: नवखा अस<यामळेु अजून त ेजुDया 
सरकार-;न�ठेला पकडून कायम रा�हले होत.े 

 
आमUया कराडला सरकारने एक नवा डाव टाकला. आमUया गावी नगरपा9लका ब-
यापकैc होती. कराडच े=9स[ 
यापार: \ी. कUछ` हे ;तच ेअ�य� होते. बरेच �दवस 
�यांनी वेगवेगxया �ल�ृ�यांनी eय;ुन9सपा9लट: आप<या ता�यात ठेवल: होती. 
नगरपा9लकेUया ;नवडणुका होत, ते
हा त ेशहराUया वेगवेगxया 2वभागांम�ये 
आपल: ह6तक असणार: प�कc माणसे उभी कuन �यांना सव& त�हेची मदत कर:त 
असत. एक-दोन वॉड& सोडले, तर �यांना मदत करणार: माणसेच बहुसं_येने ;नवडून 
येत. अशा त�हेने �यानंा जवळजवळ पंधरा वष@ नगरपा9लकेवर आपला प�का क�जा 
कuन ठेवला होता. या नगरपा9लकेने एक �दवस ठराव पास कuन मुंबई इला_याच े
ग
हन&र £ेड�रक साइ�स यांना कराडला ;नमं�ण कuन �यांना मो�या सDमानाने 
मानप� yयायच,े असे ठरवले. इं]जी स�तेला 2वरोध करtयाUया ती� वातावरणात 
अशा त�हेचा ;नण&य घेणे मलूतः हा6या6पद होते. पण लोकमत eहणजे काय, हे 
�यांना कळत न
हते आWण �याची �यांना पवा&ह: न
हती. अशी ह: नोकरशाह: आWण 
सरकारUया कUछपी असलेला हा जो एक वग& होता, �यांUया हे ल�ात आले नाह:, 
कc यातून एक जबरद6त 2वरोधी चळवळ उभी राह:ल. आWण शवेट: झाले तसेच. 



eय;ुन9सपा9लट:ने असा ठराव पास करताच लोकांत =�ोभ ;नमा&ण झाला आWण या 
मानप�-समारंभा2वu[ लोकमत जागतृ करtयाचा ;नण&य चळवळीतील काय&क�याnनी 
घेतला. जवळ जवळ म�हनाभर या मानप�ाUया 2वरोधी जाह:र सभा होऊ लाग<या 
आWण कराड शहर आWण कराड तालकुा आWण िज<iयातील इतरह: भाग यांम�ये या 
मानप�ाचा ;नषधे करtयासाठ` चळवळ उभी रा�हल:. या ;न9म�ताने होणा-या 
कृ�णेUया घाटावरUया जाह:र सभांना दररोज हजारो माणसे येत, भाषणे ऐकत 
असत. 

 
इं]ज सरकारच े6था;नक =;त;नधी आWण �यांच ेपाठ`राखे यांUयावर सरळ ह<ला 
होत अस<यामळेु हा लढा कोणाम�ये आहे, हे �यांना आ�ता न�कc समज ूलागले 
होत.े फ�त, अ�5य अशा ���टश स�तेशी हा लढा न
हता, तर आप<याच 
समाजातले ;तच ेपाठ`राखे लोक जे
हा ह: चळवळ मोडtयाUया =य�नासाठ` उभे 
राहतात, ते
हा �यांना पोट;तडकcने 2वरोध केला पा�हजे, ह: �याUया पाठ`मागची 
भावना जागतृ झाल: होती. 

 
qया �दवशी मानप�ासाठ` ग
हन&रांच ेआगमन होणार होत,े �या �दवशी, शहरात 
सव&� पो9लसांचा कडकेोट बंदोब6त होता. अनेक लोकांना पकडले जाणार, अशाह: 
बातeया कानी येत हो�या. तर:स[ुा कराडUया पलुापासनू eय;ुन9सपा9लट:Uया 
ऑgफसपयnत र6�याUया दोDह: बाजूंनी हातांत काळे झaड ेधuन हजारो लोक ;नदश&ने 
कर:त उभे होत.े जनता तेथील नगरपा9लकेUया पाठ`मागे न
हती gकंवा ���टश 
ग
हन&रांUया 6वागतासाठ` तयार न
हती, तर �यांUया ;नषधेासाठ` तेथे जमल: होती, 
याची ह: सा� होती. माVया समजुतीने �या ;नदश&नाम�ये जवळ जवळ पंचवीस 
हजार माणसांनी भाग घेतला असेल. मी आWण माझ ेकाय&कत@ 9म� अथा&तच यात 
प�ह<यापासनू अखेरपयnत भाग घेत होतो. 

 
चळवळीच ेनेत�ृव कराडच े=9स[ वकcल \ी. गणपतराव आळतेकर, \ी. बाबरूाव 
गोखले आWण इतर =मखु मंडळी याUंयाकड ेहोते. मी आWण माझ े9म� �यांच े



सहायक होतो. ;नषधेाUया ;नदश&नामळेु कराडच ेव सातारा िज<iयाच ेवातावरण 
संपणू& बदलनू गेले होते. जनमताच ेआWण जनजागतृीच ेदश&न ग
हन&रला झाले, हे 
एक =कारे उ�तमच होते. माVया क<पनेने ते जे
हा �यांच ेमानप� घेऊन परत गेले 
असतील, ते
हा महा�मा गांधीUया नेत�ृवाखाल: उ�या रा�हले<या जनमानसाच े
6वuप �यांना ख-या अथा&ने समजले असेल. 

 
या ;नदश&नांनंतर नोकरशाह: अ,धक ,चड<यासारखी झाल:. आपला अपमान झाला 
आWण तो सामाDय �दसणा-या माणसांनी केला, याचा �यांना 2वषाद वाटत असावा. 
एक-दोन आठवpयांतच कराडातील मह��वाच ेवीस-पंचवीस काय&कत@ पकडून �यांना 
सातारला नेले गेले आWण �यांUयावर खटला भरtयात आला. 

 
कUछ` हे नगरा�य� या ना�याने समारंभाच े=मखु पाहुणे अस<यामळेु मसुलमान 
समाजाच ेकाय&कत@ या ;नदश&नांत न
हत,े हे खरे आहे; परंतु �या समाजातह:, जे 
होत आहे, ते पसंत नसणार: अनेक गर:ब मसुलमान माणसे होती, हे मला माह:त 
आहे. 

 
सगxयांत मह��वाची गो�ट eहणजे �यावेळच ेमाझ े9म� \ी. गलुाब बागवान 
प�हलवान या ;नदश&न-चळवळीच ेमह��वाच ेपढुार: होते. मानप�ाला 2वरोध करणा-
या तयार:Uया qया सभा झा<या, �याम�ये �यांनी फार सरेुख भाषणे केल:. \ी. 
गुलाब बागवान प�हलवान हे तीस सालUया चळवळीत चागंलेच रंगून गेले होते. मी 
या गो�ट:चा उ<लेख एव|यासाठ`च केला, कc या चळवळीम�ये सव& समाजाच े
=;त;नधी भाग घेत होत,े हे ल�ात यावे. 

 
या ;नदश&नाच े2वराट 6वuप पाहून जे �याUया बाहेर होत,े �यांUयाह: मनात 
चळवळीसंबंधी आपलुकc ;नमा&ण झाल:. 

 
या चळवळीच ेपडसाद साहिजकच आमUयाह: घर: उठले. माझ ेबंध ूगणपतराव हे 



या ;नदश&नाUया चळवळीला सहानभुतूी दाखवीत होते. त े;नदश&नात =�य� सामील 
झाले न
हते. पण �यानंतर ताल�ुयातील qया मातबर मडळंींचा मी वर उ<लेख 
केला, �यांUयाशी घ;न�ट संबंध असले<या काह: लोकांची �यांनी माझी भेट घालनू 
�दल:. 

 
सहा-आठ म�हDयांपवूw मी या मंडळींशी बोलत असताना �यांची जी एक उदासीनता 
gकंवा 2वरोध �दसे, तो आता रा�हला न
हता. ते माVयाकडून चळवळीची वेगवेगळी 
अंगे समजावनू घेऊ लागले. �यांUया गावी, घर: येtयाच ेमला ;नमं�ण देऊ लागले. 
मग मी इतर काय&क�याnसह �यांUया गावी जाई व चचा& कर:. मी �यांUयाशी 
वयैि�तक संबंध =6था2पत कu लागलो. या ;न9म�ताने समाजाम�ये चळवळ कशी 
खोलवर पसरत होती आWण लोकजीवनात कशी मळेु धरत होती, याचा हा अनभुव 
आहे. 

 
१९३० साल हे माVया मताने �हदं6ुथानUया 6वातंvय-चळवळीतील इ;तहासाच े
अ;तशय मह��वपणू& वष& आहे. हे मी माVया िज<iयापरुते gकंवा महारा�dापरुत े
eहणत नाह:, तर सव& देशाUया ��ट:ने पढेु मी अनेक काय&क�याnशी बोललो, ते
हा हे 
ल�ात आले, कc शहरातून 6वराqयाची चळवळ जी खेडगेावांत गेल:, ती १९३० Uया 
आंदोलनात आWण �यामळेु एक मह��वाचा सामािजक बदल झाला. 

 
�हदं6ुथानUया सव& भागातला शतेकर: समाज आता 2वचारपवू&क 6वातंvय सं]ामाUया 
पाठ`शी येऊ लागला होता. महा�मा गांधींची ह: मोठ` देणगी होती. सबंध समाज 
�यांनी ढवळून काढला होता. '6वराqय हा माझा जDम9स[ ह�क आहे' हा 2वचार 
वरUया \ेणीत<या थोpया पांढरपेशा 2वचारवंतांपरुताच मया&�दत न राहता आता तो 
2व6कळून लांब खेpयापाpयातं राहणा-या सह6�ावधी सामाDय माणसांपय&त 
पोहोचवला गेला होता. 

 
�हदं6ुथानUया जीवनात जसा या वषा&ने फरक केला, तसाच माVयाह: जीवनात केला. 



मी आता अनभुवी, 2वचाराने समजतूदार, असा एक काय&कता& बनलो. आता कामे 
शोधायUया मागा&त मी होतो. 

 
माVया ओळखी आता ताल�ुयात आWण िज<iयात होऊ लाग<या हो�या. नवे 9म� 
जोडले जात होत ेआWण एका न
या मो�या कुटंुबाच ेआपण सभासद आहोत, अशी 
भावना मनात वावरत होती. एका न
या उ�साहाचा अनभुव मी घेत होतो. 

 
हे सारे कर:त असतानाच माझी �या वषा&ची इं]जी सहावीची पर:�ा मला yयायची 
होती, ती मी घाईघाईत अ�यास कuन कशी तर: �दल:; पण शवेट: पास झालो. ह: 
काह: छोट: कमाई न
हती. माझ े9म� आWण घरची माणसे दोघानंीह: माझ ेकौतकु 
केले. 

 
चळवळीतील सव& कामे करत असतानाच मी माझी पर:�ा पण पास झालो, याच े
सवाnना आ5चय& वाटले, पण मला �यात काह: फारसे कठ`ण वाटले नाह:. माझी 
सव&सामाDय ब[ुी व समज वाढल: होती. मराठ` सातवी इय�ता पास कuन इं]जी 
शाळेत आ<यामळेु माVया बरोबर:Uया मलुाUंया वयापे�ा माझ ेवय थोड ेजा6त होत.े 
�यामळेु अ�यासाच े2वषय 9श�काकंडून gकंवा हुशार 2वyया�याnकडून मी समजावनू 
घेत असे, ते
हा मला फारसा वेळ लागत असे. पर:�ेत पास होtयाच ेखरे कारण 
हेच असले पा�हजे. पण मला बरे वाटले. या ;न9म�ताने पढुUया वषा&च ेकाम 
करायला आता �यात कोणी अडथळा आणणार न
हते. 

 
३१ साल उजाडले होत.े जेलम�ये जाणारे लोक परत येत होत.े काह: नवे जेलम�ये 
जात होत.े कराडमधनू 'Aान=काश'ला एक अनाहूत वाता&हर eहणनू मी 9लह:त असे. 
हे माझ ेकाम चालचू होत.े माVया वा�यास अनेक नवे अनभुव व ओळखी येत 
हो�या. 

 
अशा प�रि6थतीत याच समुारास �हदं6ुथानUया राजकारणातील एक मह��वाची 



घटना घडल:. महा�मा गांधींची सटुका झाल:. लॉड& आय2व&न यांनी महा�मा गांधींना 
भेट:च े;नमं�ण �दले. सव& राजबंyयांची म�ुतता होऊ लागल: होती. गांधींUया बरोबर 
का]ेँस क9मट:Uया सव& ने�यांचीह: सटुका झाल:, आWण �हदं6ुथानातील राजकcय 
घडामोडींना एक नवा वेग =ा�त झाला. लोकांचा उ�साह 2वल�ण वाढला. 9श�ा 
संपtयापवूwच जे लोक सटुले, �यांना तर आपला एक =कारचा 2वजयच झाला, 
असेच वाटत होते. या सव& सटुणा�यातं अजनूह: �बळाशी भागातील पकडलेले लोक 
मा� सटुत न
हत,े याची आeहा ंलोकांना ,चतंा होती. �बळाशी भागातील 
काय&क�याnवर सरकारचा 2वशषे रोष होता. कारण �यांनी तेथे लोकराqय 6थापन 
करtयाचा \ीगणेशा केला होता. 

 
वgकn ग क9मट:Uया चच@नंतर गांधींना लॉड& आय2व&न यांनी भेट:च ेआमं�ण �दले 
आWण �यांUयाम�ये चचा& व वाटाघाट: सuु झा<याUया बातeया वत&मानप�ातूंन 
झळकू लाग<या. या चच@Uया अंती महा�मा गांधी व लॉड& आय2व&न यांUयांत जो 
करार झाला, तो �हदं6ुथानUया राजकcय चळवळीचा फार मोठा 2वजय ठरला. या 
समेटानंतरच वर उ<लेWखले<या काह: ने�याUंया सटुका झा<या हो�या. 
जनआंदोलनाला या =कारच ेआलेले यश हे जनतेला द�ुपट श�ती देत.े का]ेँस प� 
आWण काँ]ेस काय&कत@ यांना जनमनाम�ये एक नवीन आदराच े6थान =ा�त झाले. 

 
आता करtयासारखे 2वशषे काह: न
हत,े eहणून मी माझी पर:�ा झा<यानंतर 
2व\ांतीसाठ` आजोळी गेलो. माझ ेत ेआवडते �ठकाण होत.े पण या खेपेला जाताना 
9म�ाकंडून आWण लाय�र:मधनू वाचtयासाठ` eहणून बर:च प6ुतके गोळा कuन 
घेऊन गेलो. जवळ जवळ तीन-चार आठवड ेया खेपेला मी देवरा�dाम�ये रा�हलो. 
लहानपणी रा�हलो होतो, ते
हाची माझी ��ट: आता बदलल: होती आWण गावात 
मागासलेपणा gकती आहे, ग�रबी gकती आहे, याची मला क<पना येऊ लागल:. 
देवरा�dाम�ये चळवळीच ेवारे काह:से येऊन पोहोचले होते. परंत ुगावातले कोणी 
जेलम�ये वगैरे गेलेले न
हत.े दहा-पाच त'ण मलेु �या कामाम�ये रस घेणार: होती. 
ती माVयाकड े;नय9मत येऊ लागल: व चचा& कu लागल:. मला आठवत,े �यांतला 



एक पो6टमन होता. तो रोज माVयासाठ` नवे वत&मानप� घेऊन येई आWण अनेक 
गो�ट:ंची चचा& कर:. माVया मामांची काह: बागायत शतेी होती. थोडी-फार कोरडवाहू 
शतेी होती. eहणून मी व आमUया आजोळUया कुटंुबाच े9म� eह6के यांUयाकड े
व�हवाट:ला असले<या, सोन�ह-याUया काठUया आंबराईम�ये जात असे. ओळीने 
असले<या आं�याUया झाडांUया रागंा, �यांची सरेुख सावल:, आं�याUया झाडांना 
आलेला मोहर आWण काह:ंना लागलेले आंबे आWण �यांचा येणारा हवाहवासा मंद 
वास असे मोठे =सDन वातावरण तेथे असे. च�ै-वशैाखाच ेम�हने अस<यामळेु 
आं�याUया डहाळीआडून सकाळी-दपुार:-सं�याकाळी ओरडणा-या कोgकळेची गीते. 
अशा �या रeय वातावरणात मी माझ े�दवसच े�दवस काढत होतो. सकाळी घuन 
Dयाहर: कuन ;नघावे, दपुारUया जेवणासाठ` थोडसेे बांधनू बरोबर zयावे, बरोबर 
आणलेल: वाचायची प6ुतके काखेत मारावी आWण आंबराईUया �या ;नसग&रeय 
�ठकाणी प�ुकळ वेळ वाचन, काह: वेळ ग�पा आWण मग ;नवांत झोप, असा 
�दवसभर माझा छान काय&Yम होता. 

 
मी वाचायला नेले<या प6ुतकातं बहुतके कादंबर: हो�या. कादंबर: वाचनाचा माझा 
नाद जुना आहे. माझा वाचनाचा शौकच मळुी कादंबर:पासनू सuु झाला. ह�रभाऊ 
आपटे यांUया ऐ;तहा9सक कादंब-या वाचनू झा<यानंतर �यांUया सामािजक कादंब-या 
मी वाच<या. नाथमाधवांUया बहुतके कादंब-या वाचनू झा<या हो�या. या वषw मी 
येताना माVयाबरोबर 'पण ल�ात कोण घेतो' व 'मी' या ह�रभाऊंUया सामािजक 
कादंब-या आWण केतकरांची '�ाiमणकDया' ह: कादंबर: आणल: होती. 

 
या वषा&ची पर:�ा देताना सं6कृतचा पेपर मला काह:सा कठ`ण गेला. �यामळेु आता 
मॅ�dकUया वषw सं6कृतकड ेजा6त ल� yयायच,े असे मी ठर2वले होते. �यासाठ` 
माVया वगा&तील माझ े9म� आWण आमUया गावUया धनी कुलकtयाnच ेqये�ठ 
,चरंजीव व सातारUया 'समथ&' सा�ता�हकाच ेस�याच ेसंपादक \ी. अनंतराव 
कुलकणw यांची मदत zयायचा =य�न केला, �यांनी आWण मी बर:च वष@ एकाच 
शाळेत आWण एकाच वगा&त काढल: आहेत. त ेमाVया राजकcय चळवळीचा प�का 



पाठपरुवठा करणारे 9म� होते. �यांच ेसं6कृत बरे होत.े मी �यांना 2वचारले, �यासाठ` 
ते खास =य�न काय करतात? �यांनी सां,गतले, कc शाळेत<या 9श�णाखेर:ज त े
तेथील एका शा6�ीबवुाकड ेसं6कृतच ेअ�ययन कर:त होत.े शा6�ीबवुांनी �यांना 
सां,गतले होत,े सं6कृत अ�ययनाबरोबर वाणीची उUचार-श[ुी जर करायची असेल, 
तर सं6कृत पाठातंर भरपरू केले पा�हजे. eहणून अनंतरावांनी मला का9लदासाच े
'मेघदतू' हे प6ुतक �दले आWण सा,ंगतले, कc यातले जे 5लोक आहेत, ते मी 
मो�याने वाचtयाचा =य�न करावा, eहणजे सं6कृत उUचाराला आWण वाचनाला 
मदत होईल. यामळेु यावेळी माVयाबरोबर देवरा�dाला आणले<या प6ुतकातं 
कादंब�यांबरोबर मेघदतूाची सट:प, साथ& आव�ृतीह: होती. �यामळेु मला सं6कृतUया 
अ�यासाUया ��ट:ने �याची मदत होत होती. 

 
�या आंबराईत बस<यानंतर माVया मनात 2वचार आला, कc मी मेघदतू मखुोyगत 
का कu नये? eहणून मी �या म�हनाभरात तसा =य�न केला. अध@अ,धक 'मेघदतू' 
मला आजह: मखुोyगत आहे. या आंबराईUया सावल:त बसनू मी जे
हा मो�याने- 

आषाढ6य =थम�दवसे मेघमाि5ल�टसानु ं
व=र्Ycडाप�रणतगज=े�णीयं ददश& ॥      
 
असे उUचाuन 'मेघदतूा'च ेपाठांतर सuु कर:त असे, ते
हा मला एक वेगळा आनंद 
9मळे, Aाते का9लदासाUया का
याम�ये 'मेघदतूा' ला =थम \ेणीच े6थान देत 
नाह:त, हे मला माह:त आहे. पण का
याUया �े�ात मेघाला आपला दतू कuन 
आप<या =ेयसीला ;नरोप पाठ2वtयाची क<पना इतकc रोम¥�टक व आकष&क आहे, 
कc �या क<पनेसाठ` या का
याला बरेच 6थान �दले पा�हजे, असे मला नेहमी 
वाटते. 

 
अशा त�हेने प6ुतकांUया, आंबराईUया व कोgकळांUया सहवासातले देवरा�dामधले ते 
�दवस मी मजेत काढले. जुDया ओळखीUया �ठकाणांना भेट: �द<या, सोन�ह-याUया 



काठाने भटकलो. सागरे5वराच ेदश&न घेतले. जDुया प�रचयाUया माणसांशी गाठ`भेट:, 
गो�ट: के<या आWण पDुहा ताजातवाना होऊन कराडला परत आलो. 

 
शाळा सuु 
हायला अजून काह: �दवस अवकाश होता. या वषw मॅ�dकचा अ�यास 
अस<यामळेु अ�यासाकड ेजा6त ल� yयावयाच,े असे मी ठर2वले होते. पण 
अनपे��तपणे एक नवीन काम ;नघाले आWण माVया अ�यासाUया तयार:चा बेत 
तसाच राहून गेला. 

 
साता-यात अधनू मधनू िज<हा राजकcय प�रषद गेल: gक�येक वष@ भरत आल: 
होती. लोकमाDय �टळकांUया काळापासनू ती =था चालत आलेल: होती. ३० 
सालUया चळवळीUया यशाUया ;न9म�ताने ३१ साल: ह: राजकcय प�रषद िज<iयात 
मो�या उ�साहाने साजर: करायची, असा िज<हा =मखु पढुा�यांनी ;नण&य केला. 
कराड तालकुा या चळवळीत अ]6थानी अस<यामळेु ह: प�रषद कराड ताल�ुयाने 
ठरवावी, असा ;नण&य झाला. आमUया ताल�ुयातील मसरूUया का]ेँस काय&क�याnनी 
ह: िज<हा प�रषद मसरूला भरवावी, असे ;नमं�ण �दले. राघआूtणा 9लमये, डॉ�टर 
फाटक, सीतारामपंत गuड, \ी. 2व�णुमा6तर यांनी �याची जबाबदार: घेतल:. मसरूने 
हे काम आप<या 9शरावर घेत<यामळेु साहिजकच आमUया ताल�ुयातील 
काय&क�याnवरह: जबाबदार: आल:. आWण कामाUया वाटtया होऊन आeह: सव&जण 
मो�या उ�साहाने पDुहा कामास लागलो. म_ुय जबाबदार: मसरूकरांची होती, हे जर: 
खरे असले, तर: आeहां मंडळींची जबाबदार:ह: काह: कमी न
हती. प�रषदेला अ�य� 
eहणून �यावेळी रा�d:य का]ेँसच ेता�परुत ेअ�य� असलेले \ी. माधवरावजी अणे 
यांना ;नमं��त केले होते. आWण �यांनी त े;नमं�ण 6वीकारले होते. �यामळेु या 
प�रषदेला अनपे��तपणे फार मह�व आले. 

 
प�रषदेचा �दवस उजाडला आWण मसरूम�ये जमा झालेले ताल�ुयातील आeह: सव& 
काय&कत@ आनं�दत झालो. आमUया िज<iयातील सव& =मखु नेत ेतर जमले होतेच, 
पण पtुयाहूनह: बर:च =मखु मंडळी आल: होती. qयांची नावे आeह: अनेक वेळा 



वाचत होतो, अशी प�ुकळ मंडळी मुंबईहून आल: होती. �यांम�ये सौ. ल:लावती 
मDुशी या हजर हो�या, हे मला 6प�ट 6मरते आहे. प�रषदेUया कामापवूw प�रषदेत 
मांड<या जाणा-या ठरावांची चचा& करtयाकरता िज<iयाUया काय&क�याnची एक 2वषय 
;नयामक स9मती बसल:. या 2वषय ;नयामक स9मतीला को<हापरूच े=जा प�रषदेच े
=9स[ नेत े\ी. माधवरावजी बागल यांना 2वशषे ;नमं�ण देऊन बोलावनू घेतले 
होत.े 2वजयी झाले<या चळवळीUया पा5व&भमूीवर हे अ,धवेशन भरत अस<यामळेु 
राजकcय =5नांवर जा6त चचा& चाल<या हो�या. माधवरावजी अणे या स9मतीUया 
बठैकcला हजर होत.े ते राजकcय���या यो�य त ेमाग&दश&न कर:त होत.े गांधीजी 
राऊंड टेबल कॉDफरDसला जाणार होत.े ते
हा तेथे कोण�या गो�ट:ंची मागणी करावी, 
वगैरे गो�ट:ंची चचा& �याम�ये झाल:. जनतनेे मीठ आWण जंगल स�या]हांम�ये भाग 
घेऊन जे 6वाथ&�यागपवू&क मोठे काय& केले, �याबhल �यांUया आभाराचा व 
अ9भनंदनाचा ठरावह: चच@त होता. या सव& ठरावांची चचा& चाल ूहोती. 

 
ह: चचा& चाल ूअसतानाच �यातं<या एका राजकcय ठरावाला माधवराव बागलांनी एक 
उपसचूना मांडल:. राजकcय मागtयांबरोबर आ,थ&क 6वuपाUया मागtयाह: �यांनी 
सचु2व<या हो�या. मी आज जे
हा मागे वळून पाहतो, ते
हा �या सचूना, मला तर:, 
;नuप3वी वाटतील, अशा हो�या. सावकाराने दामदपुट:पे�ा कज& वसलू कu नये, 
नऊ ट��यांपे�ा qयादा 
याज आकाu नये, शतेी कसणा-या कुळांना शतेी 
कसtयाचा कायमचा ह�क yयावा, आWण या सव& मागtया तातडीने अमलात 
आणा
यात, असा �या उपसचूनांचा आशय होता. प�रषदेसाठ` आलेले आमUया 
िज<iयाच ेआWण =ातंाच ेनेतेह: या उपसचूना पाहून एकदम गडबडून गेले. मला 
�याबhल आज तर आ5चय& वाटतेच आहे; पण त
ेहाह: मला आ5चय& वाटले होत.े 
या उपसचूनांबाबत ता�ं�क अडचणी उ�या के<या, ते
हा �याला 2वरोध करtयाकरता 
जी मंडळी उभी रा�हल:, �यांत मीह: जाणूनबजुून उभा रा�हलो. मला आ5चय& वाटत 
होत,े कc शतेकर: समाजाच ेहे िज
हाxयाच े=5न होते. �यांसंबंधाने जर ह: प�रषद 
काह: बोलणार नसेल आWण काह: करणार नसेल, तर शतेकर: समाजाने 
6वातंvयाUया चळवळीत जो भाग घेतला, तो फुकट जाणार काय? शहरात<या 



पांढरपेशा वगा&तील काय&क�याnना व पढुा�यांना राजकcय 6वातंvय 2=य होत,े पण 
�यातून उ¦वणारे सामािजक आWण आ,थ&क =5न �यांना नको होत,े असा अथ& मी 
मनाशी काढला आWण माझ ेमन अ;तशय क�ट: झाले. 

माधवराव बागल 6वतः उ�तम व�त ेहोते. �यांनी आप<या व�त�ृवाने आपले 2वचार 
समजावtयाचा =य�न केला, पण सव& 
यथ&. अ�य�ांनी सव& उपसचूना ;नयमबाiय 
eहणून नामंजरू के<या आWण 2वषय ;नयामक स9मतीच ेकाम संपले. 

 
सं�याकाळी जाह:र अ,धवेशन होत.े माधवराव बागलांची आWण माझी ते
हा माVया 
पोरवयामळेु ओळख न
हती. आWण �या वेळी ती कuन घेtयाचा मी =य�नह: केला 
नाह:. पण जाता जाता झाले<या ओझर�या भेट:त मी �यांना एवढेच सां,गतले, 

 
''िज<iयातील आeह: काह: काय&कत@ मनापासनू तुमUयाबरोबर आहोत. तुeह: 
सं�याकाळUया जाह:र अ,धवेशनात हा =5न उपि6थत करा.'' 

 
�या=माणे सं�याकाळUया जाह:र अ,धवेशनात =थमतः पाहुtयांची ओळख, 6वागताच े
सोप6कार, हार-तुरे, इ�याद: झा<यानंतर ठरावांचा =5न उपि6थत झाला. 
सं�याकाळUया �या जाह:र अ,धवेशनाला पंधरा-वीस हजार माणसे जमल: होती. 
�यांत बहुसं_येने शतेकर: समाजच होता. 

 
�या �दवसांत लाऊड 6पीकरची 
यव6था नसे, परंतु माधवरावांचा आवाज लाऊड 
6पीकरसारखाच होता. �यांनी, मी शतेक�याचंा आवाज या प�रषदेत उठ2वणार आहे, 
असे सांगून आप<या भाषणाला स'ुवात केल:. ते
हा सव& माणसे आपले =ाण 
कानांत आणून �यांच ेभाषण ऐकू लागल:. �यांUया अनेक वा�यांना टाxया पडत 
हो�या. 

 
अ�य�ांनी �यांना अ,धकृतर:�या बोलtयाची परवानगी �दल: होती, कc नाह:, मला 
माह:त नाह:. आWण उपसचूनाह: अ,धकृतर:�या ठरावाचा भाग eहणून मांडtयाची 



परवानगी �दल: होती, कc नाह:, याची मला आज क<पना नाह:. पण माधवरावांनी 
आपल: उपसचूना लोकांUया माDयतेसाठ` पढेु मांडल: व लोकांनी टाxयांUया गजरात 
;तला आपल: माDयता �दल:. कागदोप�ी �या ठरावाच ेकाय झाले, याच ेमला gकंवा 
कोणालाच मह��व न
हते. परंत ु2पळ<या जाणा-या शतेकर: समाजाच ेजे =5न होत,े 
ते या राजकcय 
यासपीठावर मांडtयाUया कामात माधवराव व पया&याने आeह:ह: 
यश6वी झालो, याचा आeहांला आनंद वाटला. 

 
प�रषद संपल:. दसु-या �दवशी सव& पाहुणे मंडळी ;नघनू गेल:. पण उरले<या आeहा ं
काय&क�याnत वाद2ववाद सuु झाले. चचा& सuु झा<या. कोणी eहणत होत;े माधवराव 
बागलांनी हे केले, ते यो�य न
हत.े एवढ: मोठ` राजकcय प�रषद, याम�ये अकारण 
वाद2ववाद उभा केला. माधवरावांनी वाद उभा केला, तेच बरे केले, असे मानणा-या 
काय&क�याnपकैc मी एक अस<याने मी �याचंी बाज ूघेत होतो. 6वराqयाUया 
चळवळीला काह: अथ& =ा�त कuन yयायचा असेल, तर सामािजक आWण आ,थ&क 
=5न यांना 6पश& के<या9शवाय आपल: 6वातंvयाची चळवळ पढेुच जाऊ शकणार 
नाह:, असे माझ ेमत झाले होते. आWण माVया राजकcय आय�ुयातला एक उ�तम 
धडा मी 9शकलो. लहानपणी वाचलेले qयो;तबा फु<यांच ेच�र� आठवले आWण 
माVया बंधूंनी मला सां,गत<याच े6मरले, कc- 

''तुeह: 2वचारता, शतेकर: समाज चळवळीत सामील का होत नाह:; पण तुeह: 
शतेकर: समाजापढु:ल =5नांचा कधी 2वचार केला आहे का?'' 

 
हे �यांच ेeहणणे बरोबर आहे, असे मला वाटू लागले आWण मी असे ठरवले, कc 
आता यापढेु चळवळीत भाग तर जuर zयायचा, पण तो डोळसपणाने zयायचा. 
देशात �यावेळी =च9लत असले<या इतर राजकcय 2वचार=णाल:ंचा मला अजूनह: 
6पश& झाला न
हता gकंवा कोtया मो�या पढुा-याची गाठभेटह: झाल: न
हती. माझ े
राजकcय 9श�ण माVया जीवनाUया शाळेत होत होत.े मसरूUया राजकcय प�रषदेने 
मला खपू शहाणे केले. ग�रबांच ेकैवार: कोण आWण 2वरोधी कोण, हे ल�ात घेऊन 
6वातंvयाची चळवळ चाल2वल: पा�हजे, असा 2वचार माVया मनाशी येऊन गेला. 



 
दसु-या �दवशी आeह: आपाप<या घर: परतलो आWण कराडातील माVया 
9म�मंडळींशी मसरूUया प�रषदेची चचा& कu लागलो, ते
हा मा� मला एका गो�ट:चा 
आनंद झाला, कc कराडमधील माझ ेसव& सहकार: 9म� माVयाच कलाच ेहोत,े असे 
�दसनू आले. या =5नातले बारकावे �यांना समजत होत,े असे मला वाटले नाह:. 
पण मी जे
हा �यांना खुलासा केला, कc माधवराव बागल बोल<यामळेु �याला 
�ाiमण-�ाiमणेतर असा रंग देtयापे�ा गर:ब शतेक�यांUया वगा&च े=5न 
सोड2वtयाचा ��ट:ने आपण �याचा 2वचार केला पा�हजे. कारण ददु§वाने माधवराव 
बागल हे को<हापरूच ेहोत ेआWण स�यशोधक चळवळीत मनापासनू भाग घेत होत ेव 
�हरार:ने =चारकाय& कर:त होते. 

 
�यांनी वाळवे ताल�ुयाम�ये रा�d:य चळवळीUया संदभा&त अनेक सभा आWण 
प�रषदा घेत<या हो�या. आWण �यावेळीह: शतेक�यांच ेजे =5न आहेत, �यांची �यांनी 
एक ताि��वक मांडणी �यांतून केल: होती. मसरूम�ये �यांनी जे मत 
य�त केले, ते 
काह: 2वशषे नवीन होते, असे नाह:. त ेqया परंपरेत वाढले होत,े �या पंरपरेचा तो 
काय&Yम होता. ती qयो;तबा फु<यांची परंपरा होती. �या परंपरेशी ससंुगत अशी 
मान9सक भमूी रा�d:य 6वातंvयाUया चळवळीतह: ;नमा&ण केल: पा�हजे, हा �याचा 
खरा अथ& होता. 

परंतु ;न
वळ इं]जांना दोष देtयाची सवय लागले<या मडळंींना ह: गो�ट नवीन 
होती. �यांना वाटत होते, कc देशातून इं]जाचं ेराqय जावे. पण सामािजक व 
आ,थ&क =5नांना कोणी हात लाव ूनये. 

 
या मसरू प�रषदेUया ;न9म�ताने अनेक ;नर;नराxया काय&क�याnशी माVया ओळखी 
झा<या. वाई, सातारा, वाळवे व तासगाव या ताल�ुयातंील ]ामीण भागातून आलेले 
काय&कत@ कोण आहेत व �यांनी कायदेभंगाUया चळवळीत काय काम,गर: केल:, 
याची मा�हती या ;न9म�ताने झाल:. यांतले बरेचसे लोक पढेु माVया जीवनात माझ े



9म� रा�हले. खाजगी व साव&ज;नक जीवनातस[ुा आeह: एकमेकांना साहा¨य केले, 
सहयोग �दला. 

 
यांपकैc =मखु 
य�ती eहणजे वाईच ेgकसन वीर, वाळ
यातले आ�माराम पाट:ल व 
पांडुरंग मा6तर आWण खटाव ताल�ुयात<या कातरखटावच ेगौर:हर 9सहंासने ह: नावे 
फ�त मी वानगीदाखल देत आहे. आणखीह: gक�येकांUया ओळखी झा<या. 

 
गौर:हर 9सहंासने हे ३० सालUया चळवळीत तुuंगात गेले न
हत,े परंतु आपण काह: 
करावे, अशी �यांची इUछा होती. कराडला बटाणे यांUयाशी �यांचा ना�याचा संबंध 
अस<यामळेु �यांच ेकराडला वरचवेर येणे-जाणे होते. कराडUया काय&क�याnचा 
एकमेकांसंबंधीचा असलेला िज
हाळा पाहून आपणह: यात सामील 
हावे, असे �यांना 
वाटले आWण तसे �यानंी बोलनूह: दाख2वले. शतेी व 
यापार या दोDह: उyयोगांत 
गुंतलेले असे हे नाणावलेले 9लगंायत घराणे होते. या 
यापारातून बाहेर पडणे �यांना 
;ततकेसे सोपे न
हत.े पण का]ेँसUया या चळवळीत सामील 
हावे, ह: �यांUया 
मनाची ओढ होती. �यामळेु अखेर यातून बाहेर पडtयाचा �यांनी ;नण&य घेतला व ते 
आमUया गोटात सामील झाले. 

 
आबासाहेब वीर पढेु नामांgकत Yां;तकारक नेते eहणून =9स[ झाले. �यांचा उ<लेख 
मला वारंवार करावा लागणार आहे. तीच गो�ट आ�माराम पाट:ल यांची. 

 
]ामीण जनतेUया जीवनाशी समरस व एकजीव झालेले हे लोक होत,े परंत ु
गांधीजींची स�या]हाची चळवळ समाजात<या सव& आWण शवेटUया थरापयnत घेऊन 
जावी, असे �यांना वाटत होत.े �यामळेु खेpयांतील अ6प5ृय मानला गेलेला समाज 
हा या चळवळीबाबत संपणू& उदासीन आहे, असा माVयासारखाच �यांनाह: अनभुव 
आला होता. यासाठ` खास =य�न करावे लागतील, असे �यांनाह: वाटत होत.े परंत ु
�यांच ेनेमके 6वuप काय असावे, याची ;नि5चत क<पना �यांUयाह: मनाशी न
हती. 



 
गौर:हर 9सहंासने यांUया नावांचा उ<लेख आला. �यामळेु मला आणखी एका 
गो�ट:ची सहज आठवण झाल: आहे. गांधी-आय2व&न करारानंतर अनेक मोठे रा�d:य 
पढुार: देशात दौरे कu लागले होत.े �यातंील पंsडत मदनमोहन मालवीय यांचा दौरा 
आमUया िज<iयात आला. वाई, सातारा, कराड असे दोन-तीन �दवस त ेिज<iयात 
होत.े एका छानशा सं�याकाळी कराडला पं. मालवीयजी पोहोचले. 6था;नक ने�यांनी 
�यांना कृ�णेUया संगमावर नेऊन कराडचा प�रसर दाख2वला. गंगाgकनार:चा हा 
महान पंsडत कृ�णेUया काठावरUया शातं अशा सांयकाळUया सखुद हवेने =सDन 
झाला. कारण हे सव& �यांनी �यांUया रा�ीUया भाषणात बोलनू दाख2वले. 

 
या सभेUया ;न9म�ताने एक छोट:शी पण वाद]6त घटना घडल:. आमUया कराड 
शहराUया व�र�ठ ने�यांनी कोण�याह: =कारे काय&क�याnशी 2वचार2व;नमय न करता 
पर6पर ठरवनू टाकले, कc मालवीय याUया होणा-या =चंड सभेच ेअ�य�6थान 
पtुयाहून �यांUयाबरोबर आलेले न. ,च.ं ऊफ&  ता�यासाहेब केळकर यांना yयावे. सव& 
काय&क�याnना जे
हा ह: बातमी कळल:, ते
हा �यांना हे फारसे uचले नाह:. 

 
हे असे न uचणे हे यो�य होत,े कc नाह:, हा वादाचा =5न आहे, पण शवेट: घडल:, 
ती गो�ट अशी आहे, कc जे
हा सभेUया स'ुवातीला ता�यासाहेब केळकर यांच ेनाव 
�या सभेUया अ�य�पदासाठ` सचु2वले गेले, �यावेळी दसु-या मंडळींनी नकुतेच 
जेलमधनू परत आलेले 6था;नक पढुार: \ी. भाऊसाहेब बटाणे यांनी सभेच े
अ�य�पद 6वीकारावे, अशी सचूना मांडल:. थोडा वेळ सभेम�ये गjधळ माजला व 
अि6थरता ;नमा&ण झाल:. परंत ुयातून तडजोड ;नघाल:, कc दोघांनीह: अ�य� 
राहावे आWण �यानसुार हे वादळ 9मटले. मालवीयजींच े�या =चंड सभेत सा�या, 
सलुभ �हदं:त सुंदर भाषण झाले. 

 
मी gकं,चत वाता&हर अस<यामळेु iया सभेचा घडलेला वतृांत 'Aान=काश'ला देताना 
अ�य�पदासंबंधी झालेला वादह: बातमीप�ात �दला. आWण ;तस-या �दवशी qयावेळी 



दै;नक 'Aान=काश'चा अंक आमUया गावी आला ते
हा �याची सव&� एकच चचा& सuु 
झाल:, कारण �या बातमीप�ाच ेशीष&कच मळुी 'ता�यासाहेब केळकरांना अध@ 
अ�य�पद' असे �दले होते. गावात उलटसलुट चचा& झाल:, परंत ुतोपयnत कोण वाता& 
पाठ2वतो, याचा सगुावा काह: लोकांना लागला असावा. �यांनी ह: गो�ट आमUयावर 
उलटवावी, eहणून एक मजेदार य�ुती केल:. 'Aान=काश'Uया संपादकांना गौर:हर 
9सहंासने यांUया नावाने प� 9लहून 'अध@ अ�य�पद �दले गेले, वगैरे सव& चकू आहे, 
असे काह: घडलेच नाह:' असे कळ2वtयात आले. 'Aान=काश'कारांनी दोन �दवसांनी 
आप<या अंकात तेह: प�क =9स[ केले, �यामळेु मी काह:सा अडचणीत 
आ<यासारखा झालो. 

 
आपण 'Aान=काश'ला खोट: मा�हती 9ल�हतो, असा �यांचा माVयाबhल समज 
झाला, तर ते वाईट आहे, eहणून मी गौर:हर 9सहंासने यांना भेटून �यांनी खरेच 
प� 9ल�हले आहे काय, eहणून चौकशी केल:. माझी खा�ी होती, कc �यांनी असे 
प� 9ल�हलेले नसणार. मग मी �यांना सचु2वले, कc तुeह: व मी 9मळून पtुयात 
जाऊन 'Aान=काश' Uया संपादकांना =�य� भेटून खुलासा केलेला बरा. 

 
पtुयापयnत आeहा ंदोघांचा येtया-जाtयाचा भाpयाचा खच&ह: �यानंी करावा व �यांनी 
माVयाबरोबर पtुयाला यावे, असे मी सचु2वले. हे �यांनी माDय केले व एका रा�ी 
आeह: रे<वेने पtुयाला ;नघालो. दसु-या �दवशी सकाळी पtुयाला पोहोच<यानंतर 
9सहंासने यांUया नातवेाइकाकंड ेआeह: उतरलो. दहा वाजtयाUया समुारास 
'Aान=काश'च ेऑgफस शोधत बाहेर पडलो. 

 
पtुयाला या पवूw मी एक-दोन वेळा शाळेUया सहल:Uया ;न9म�ताने आलो होतो. पणेु 
माह:त होत,े पण पtुयाचा तपशील माह:त न
हता. लकडी पलू ओलांडून पल:कड े
गे<यानंतर समोरUया फ�यु&सन कॉलेज र6�याने पढेु गेलात, eहणजे 'Aान=काश'च े
ऑgफस लागत,े असे मला अनेकांनी सा,ंगतले. �या प[तीने आeह: 'Aान=काश'च े
ऑgफस qया आय&भषूण छापखाDयात होत,े तेथे गेलो. 



 
आeह: एका लहान गावातल: त'ण मलेु एकदम संपादकांना भेटtयाची इUछा 
य�त 
कu लागलो, ते
हा तथे<या लोकांनी आ5चय& 
य�त केले. आeह: आ]हच केला, 
eहणून �या लोकांनी �यांUया उपसंपादकांपयnत आeहांला नेऊन पोहोच2वले. मी �या 
उपसंपादकांना माझी 6वतःची ओळख कuन �दल:. 

 
'' 'Aान=काश'ला कराडहून बातमी पाठ2वणारा मी वाता&हर आहे.'' असे मी जे
हा 
�यांना सां,गतले, ते
हा �यांनी माVयाकड ेरोखून पा�हले. 

 
ते eहणाले, 

''बातeया पाठ2वतात, ते च
हाण तुeह:च काय? मला वाटले होत,े कc कोणी तर: 
म�यमवयीन गहृ6थ असणार.'' 

�यांनी �या वाद]6त बातमीसंबंधी अ,धक चौकशी केल:, ते
हा �यांना मी सा,ंगतले, 

''qयांUया नावाने ते खोटे प� =9स[ झाले होत,े ते 9सहंासने माVयाबरोबर आले 
आहेत.'' 

 
ते
हा त ेeहणाले, 

''तुeह: थोड ेथांबा. =�य� संपादक \ी. काकासाहेब 9लमये यांUयाशी तुमची गाठ 
घालनू देतो.'' 

 
�या=माणे त ेथोpया वेळाने आeहा ंदोघांना घेऊन काकासाहेबांUया ऑgफसम�ये गेले 
व आमची हकcकत सांगून ओळख कuन �दल:. मला पाहून काकासाहेबांनाह: मोठे 
आ5चय& वाटले. �यांनी 9सहंासने या नावाने आलेले प� मागवनू घेतले आWण 
9सहंासने यांना एक कागद देऊन �यावर मजकूर 9लहायला सा,ंगतला. दोDह: 
अ�रांची तुलना कuन त ेeहणाले, 



''तुeह: सागंता, हे खरे �दसत,े आeह: =9स[ केलेले हे प�हले प� कोणी तर: 
गैरसमज पसर2वtयासाठ` पाठ2वलेले असावे.'' �यांनी 9सहंासDयानंा सां,गतले, ''तुeह: 
पDुहा एक प� 9लहून yया. त ेआeह: =9स[ करतो.'' 

 
9सहंासने यांनी काकासाहेबांनी सां,गत<या=माणे दसुरे एक प� 6वतःUया ह6ता�रात 
9लहून �दले आWण पढेु यो�य वेळी त ेप� 'Aान=काश'म�ये =9स[ह: झाले. 

 
मी ह: आठवण अशासाठ` सागंतो आहे, कc वाता&हर eहणून काम करtयाUया 
माVया हौसेचा येथे शवेट झाला. मी मनाशी eहटले, पDुहा आता हा उyयोग 
करायचा नाह:. पदरचा टपाल-खच& कuन रा�d:य चळवळीची =9स[ी 
हावी, याकरता 
मी हा उyयोग आप<या मजwने अंगावर घेतला होता. �यात इत�या आप�ती, 
कटकट: आWण खटपट: असतील, याची मला क<पना न
हती. आWण 2वशषेतः, �या 
उपसंपादकांनी qया प[तीने माVयाकड ेरोखून पा�हले होत,े �याची आठवण होऊन 
मी माVया मनाशी एकदम अ6व6थ झालो होतो. अशा प[तीने माVया वाता&हर-
कारकcद�चा अंत झाला. पण एका नामवंत दै;नकाUया =9स[ संपादकाला भेटून 
आपले eहणणे �याला माDय करtयात यश6वी झालो, याचा काह:सा आंनदह: होता. 

 
या त�हेने हे वष& चालले होत.े महा�मा गांधी स�टaबर म�हDयात गोलमेज 
प�रषदेसाठ` लंडनला ;नघाले होते. �यांUया बातeयांनी वत&मानप� ेभरभuन येत 
असत. महा�मा गांधी कोण�या जहाजाने जाणार, लंडनम�ये कोठे उतरणार, 
लंडनUया गर:ब व6तीत त ेकसे राहणार, वगैरे बातeया व�ृतप�ातं वाचनू आeह: 
हरखून जात होतो. गोलमेज प�रषदेला इतर प�ांच ेपढुार:ह: चालले होत.े परंत ु
गांधीजींUया जाtयामागे जनसाम�य& होत. �यामळेु सबंध �हदं6ुथान आWण माVया 
क<पने=माणे इं�लंडचहे: ल� �यांUयाकड ेहोते. 

 
गोलमेज प�रषदेUया हकcकती वत&मानप�ातंून येऊ लाग<या व हळूहळू कळू लागले, 
कc यातून फारसे काह: फलदायी ;न�पDन होणार नाह:. 



 
वेगवेगxया पढुा�यांनी आपाप<या धमा&Uया gकंवा जातीUया �हतसंबंधांच े=5न तेथे 
उपि6थत केले. गांधीजींनी �हदं6ुथानUया 6वराqयाUया =5नावर भर �दला आWण 
काह: तडजोड ;नघत ेका, असा =य�न केला. गांधीजींUया ते
हाUया भाषणाच ेजे 
व�ृतांत वत&मानप�ातंनू येत होत,े �यांवuन का]ेँसची जी रा�d:य भ9ूमका होती, 
;तच ेत े=;तपादन कर:त होते. ���टश सरकारUया =;त;नधींना �यांनी 
�हDद6ुथानUया =;त;नधींम�ये फूट पाडtयाचा =य�न कu नका, असाह: स<ला 
�दला. परंतु या सव& गो�ट:ंचा काह: उपयोग झाला नाह:. यातून काह: फ9लत 
;नघेल, अशी जी आशा होती, ती जवळ जवळ संपल: होती. �यामळेु देशात पDुहा 
स�या]ह-सं]ाम सuु होणार, अशा चचा& सuु झा<या. पंsडत जवाहरलाल नेहu हे 
�यावेळी उ�तर =देशातील gकसानांची चळवळ संघ�टत करtयात गुंतले होते आWण 
�यामळेु उ�तर =देशाम�ये दडपशाह:ला =ारंभ झाला होता. 

 
गांधीजी १९३१ Uया अखेर:स, sडसेeबरUया शवेटUया आठवpयात मुंबईस परतले, 
ते
हा �यांUयापढेु अनेक मह��वाUया सम6या वाढून उ�या हो�या. �यांUया 
6वागतासाठ` देशातील अनेक नेत ेमुंबईस आले होत.े पं. जवाहरलालजी यासाठ`च 
मुंबईस ;नघाले असता �यांना वाटेतच अटक झाल:. १९३१ Uया म�यात �हदं6ुथानचा 

हाईसरॉय बदलनू गेला होता. लॉड& आय2व&नUया जागी लॉड& 2व9ल�ंडन यांनी 

हाईसरॉय-पदाची स�ू ेहाती घेतल: होती. या 2व9ल�ंडन साहेबाची �हदं6ुथानला पणू& 
ओळख होती. कारण �यांनी यापवूw मeुबई आWण म3ास येथील ग
हन&रपदाची स�ू े
सांभाळल: होती. इं�लडमधील हुजूर प�ाच ेते समथ&क होते. भारतातील रा�d:य 
चळवळीसंबंधी �यांना काडीचीह: सहानभुतूी न
हती, असा �यांचा लौgकक होता. 
दडपशाह:Uया तं�ात ते मोठे वाकबगार होते, अशीह: �याची कcतw झाल: होती. 

 
गांधी-आय2व&न कराराने का]ेँसची व गांधीजींची श�ती जनमानसात वाढल: होती. 
जनतेUया अंतःकरणातले �यांच ेहे 6थान दडपशाह:Uया मागा&ने कमी करtयाचा 
यहू 
या माणसाने रचला होता. 



गांधीजी मeुबईम�ये येताच वgकn ग क9मट:ची बठैक झाल:. उ�तर =देशात व इतर� 
चाल ूअसले<या gकसान-चळवळी, पं. नेहuंची अटक, वगैरे =5नाचंा 2वचार कuन 
गांधीजींनी लॉड& 2व9ल�ंडनUया भेट:ची मागणी केल:. �याला तातडीने नकार देऊन ४ 
जानेवार: रोजी महा�माजींनाच अटक करtयात आल: व �यांना येरवpयाUया तुuंगात 
रवाना केले. सरकारUया या आYमक धोरणा2वu[ सव& देशभर ती� =;तgYया 

य�त झाल:. 

 
िज<iयािज<iयांतील =मखु पढुार: मंडळींनाह: असेच अचानक पकडून काँ]ेस2वu[ 
एक =कारच ेय[ुच ���टश स�तेने पकुारले. आमUया िज<iयातंील पढुार:ह: पकडले 
गेले. आमUया िज<iयांतले आWण गावातले आeह: इतर काय&कत@ एक��त आलो 
आWण पढेु कोण�या प[तीने काय& करावे, याबhल 2वचार2व;नमय व चचा& सuु 
झा<या. 

 
मी यंदा माVया मॅ�dकUया पर:�ेला बसणार नाह:, असे मी माVया घर: सागंून 
टाकले. माVया आईच ेeहणणे होत,े कc मी ;नदान मॅ�dकची पर:�ा झा<यानंतर 
काय करावयाच,े ते करावे. पण मी ;तला खरे त ेसव& सां,गतले. माVया सव& 
9म�ांची या न
या चळवळीत काम करtयाची तयार: झालेल: आहे. गांधीजी तुuंगात 
आहेत आWण अशा वेळी मी माVया 9म�ांपासनू अलग होऊ शकत नाह:. ;तला माझ े
eहणणे पटले नाह:, पण परत ;तने मला आ]ह करtयाच ेसोडून �दले. 
गणपतरावांनी गेले वष&भर माझ ेवाढते संबंध पा�हले होत.े �यांनी मला सां,गतले, 

''तुला आता तुVया सहका�यांबरोबर राहायला पा�हजे.'' 

�यांचा पा�ठंबा पाहून मला धीर आला आWण मी 9म�ांना माझा ;नण&य कळ2वला. 
सव& काय&क�याnना सा,ंगतले, कc 

'मी तुमUया सवाnबरोबर आहे. जuर तर आघाडीवर राह:न.' 

 
मी आमUया शाळेतील काह: 9म� जमा केले. �याम�ये \ी. पांडूता�या डोईफोड,े 
2वगंकर बंध,ू अनंतराव कुलकणw, अहमद कUछ` आWण शांताराम इनामदार, 



�याच=माणे ह<ल:च ेरावसाहेब (पण �यावेळचा मध)ू गोगटे असे अनेक त'ण लोक 
होत.े 

 
मी अहमद कUछ` या मसुलमान 9म�ाबhल यापवूw थोड े9ल�हले आहे. हा 9म� 
कायदेभंगाUया चळवळीत काम कu शकणार न
हता. तर:ह: �याUयाशी माझी गाढ 
म�ैी जमल: होती. �याला देशासाठ` काह: तर: करावे, अशी हौस होती. पण 6वतःला 
अ,धक काह: करता येत नाह:, तर ;नदान जे करतात, �यांना साहा¨यभतू 
हावे, 
असे �याला वाटे. ह: �याची मया&दा पाहून �याने श�य तेवढेच करावे, असा मी 
�याला स<ला �दला. आमUया दोघांUयाह: वाचनाUया आवडी-;नवडी सार_या हो�या. 
�याला आवडलेल: प6ुतके तो मला आणून देत असे. तो वषा&तून एक-दोन वेळा 
मुंबईस आप<या नातवेाइकाकंड ेजात असे. �या वेळी तो चांगल: मराठ` व गजुराती 
प6ुतके तेथनू आणीत असे. �याची मातभृाषा गजुराती होती. मला आठवत,े १९३१ 
सालUया म�यावर मुबंईत �या वेळी गाजत असलेले 'माझ ेरामायण' हे तळुजापरूकर 
यांच ेप6ुतक तो माVयासाठ` आठवणीने घेऊन आला. आज हे प6ुतक कोणाUया 
ल�ात आहे, कc नाह:, हे मला माह:त नाह:, पण �या वेळी आeहांला त ेफार 
वाचनीय वाटले आWण आवडलेह:. लेखनाची शलै: आ�मकथेUया 6वuपाची होती. 
�याच वेळी (माझी आठवण आहे, कc) =9स[ व लोक2=य गजुराती कवी \ी. 
कला2प यांची काह: क2वतेची प6ुतकेह: तो घेऊन आला. आठवpयातील दोन-तीन 
तास �यातील सुंदर क<पना व सrदय&6थळे तो गजुरातीतून मराठ`त कuन मला 
सांगत असे. माVयावर �याचा लोभ होता. तो आमUया हाय6कूलमधील अ�यंत 
हुशार 2वyयाथw eहणनू =9स[ होता. मी 9श�ण अध&वट टाकून चळवळीत पडतो 
आहे, याची तो ,चतंा कर:त असे. पण माझ ेकरणे अयो�य होत,े असे मा� �याला 
वाटत न
हत.े 

 
अशा या बदलले<या वातावरणात आमUया कराड ताल�ुयातील =मखु काय&क�याnची 
एक बठैक २०-२२ जानेवार:Uया समुारास तांबवे येथे आeह: भरवल:. �या �ठकाणी 
बरेच काय&कत@ जमले होत.े �या काय&क�याnम�ये का9शनाथपंत देशमखु आWण 



राघआूtणा 9लमये हे =मखु होत.े बठैकcत काह: मह��वाच ेकाय&Yम ठरले. ]ामीण 
भागात जंगल स�या]ह संघ�टत करावयाचा आWण िजतके जा6तीत जा6त 
स�या]ह: कारागहृात पाठ2वता येतील, ;ततके पाठवावयाच,े असा ;नण&य झाला 
आWण �याची जबाबदार: राघआूtणा 9लमये व का9शनाथपंत देशमखु यांनी 
आप<यावर घेतल:. माVयावर �यांनी प�हल: जबाबदार: टाकल:, ती ह:, कc २६ 
जानेवार:चा �दवस हा सव& �ठकाणी सं6मरणीय ठरेल, अशा र:तीने साजरा होईल, 
अशी योजना करावयाची. मी या कामाची जबाबदार: घेतल: आWण कराडला परतलो. 
साधनांची थोडी-फार जुळवाजळुव केल: आWण कराड ताल�ुयातील =मखु गावी २६ 
जानेवार:ला जाह:र झaडावंदन 
हावे, अशा त�हेची योजना आखल:. 

 
खुh कराड शहरातील २६ जानेवार:ची तयार: करtयाच ेकाम मी माVया 9म�ाUंया 
गटाकड ेसोप2वले. ताल�ुयाUया मह��वाUया चार-दोन गावांना काय&Yम संघ�टत 
करtयासाठ` मी दोन �दवसांची सायकल रपेट केल:. �दनाकं २५ जानेवार:ला 
सं�याकाळी कराडला परत आ<यानंतर आखले<या काय&Yमाची क<पना माVया 
9म�ांनी मला �दल:. ती अशी, कc शहरातील सव& =मखु �ठकाणी रा�ीच ेझaड े
लावावयाच.े �यांत eय;ुन9सपल कचरे:वर ;तरंगी झaडा लावणे ह: म_ुय क<पना 
होती. आमUया 9म�मंडळींनी कायदेभंगासंबंधी 9ल�हलेल: प�के व गांधींUया 
अटकेबhल सरकारUया ;नषधेाUया घोषणा रा�ी गावातील =मखु �ठकाणी 
,चकटवायUया व हाय6कूलमध<या आeह: मलुांनी हाय6कूलUया =ांगणात असले<या 
झाडावर झaडा चढवनू दसु-या �दवशी सकाळी आठ वाजता झaडावंदन करायच.े 
�या=माणे आeह: कामाला लागलो. एका गटाने रा�ी ११ Uया पढेु ग�ुतपणे जाऊन 
eय;ुन9सपल कचरे:वर झaडा चढ2वला. हे मोठे कठ`ण काम होते. पण 
eय;ुन9सपा9लट:च ेर�कच आeहांला सामील अस<यामळेु त ेसोपे झाले. �याच=माणे 
सव& गावाम�ये आणखी काह: =मखु �ठकाणी झaड ेलावले. बलेु�टDस ्,चकट2वtयाUया 
कामाम�ये मदत करtयासाठ` eहणून मी आWण ता�या डोईफोड ेगावात �हडंत होतो. 
�यावेळी कराड शहरातील अ�यंत मह��वाचा भाग eहणजे चावडी-चौक, ता�या 
डोईफोड े�या चौकात गे<यानंतर बलेु�टन ,चकट2वtयाUया कामात गुंतलेला 



असतानाच पो9लसांनी �याला पा�हले व पकडले. असे काह:से होईल, अशी अपे�ा 
होतीच. �यामळेु आeह: �याची फारशी ,चतंा केल: नाह:. आeह: आमUया दसु-या 
कामाला लागलो. दसु-या �दवशी सकाळी ८ वाजता ठर<या=माणे आeह: आमUया 
हाय6कूलUया पटागंणातील झाडाभोवती जमलो. आमUयापकैc एकाने झाडावर चढून 
झaडा फडका2वला आWण आeह: सवाnनी �वजवंदन कuन झapयाला सलामी �दल:. 
'वंदे मातरम'् Uया घोषणा �द<या. नंतर रा�dगीत eहणून काय&Yम समा�त केला 
आWण आपाप<या घर: परतलो. परंतु शाळेUया तपासणीसाठ` आलेले एqयकेुशनल 
इD6पे�टर समोरUया बहुलेकरांUया बंग<यात म�ुकामास होते. �यांनी आमचा 
झaडावंदनाचा हा काय&Yम चाल ूअसतानाच तपशीलवार पा�हला होता. �यांनी हे सव& 
पा�ह<यानंतर शाळेUया =मखु अ�यापकाकंड ेचौकशी सuु केल:. 

 
इकड ेपांडूता�या डोईफोड ेयांना पो9लसांनी पकड<यानंतर आणखी कोण कोण 
साथीदार आहेत, याची चौकशी केल:. ते
हा मी समजून चकुलो, कc माझ ेनाव 
सां,गतले जाणार आWण अटक होtयाUया तयार:नेच शाळेत जायला पा�हजे. 
�या=माणे ११ वाजता मी ;न�या=माणे शाळेत गेलो. शाळा सuु झाल: आWण माVया 
वगा&त बसलो. शाळेचा तास चाल ूहोता. पण माझ े�यात ल� न
हते. शाळेचा चाल ू
असलेला तास संपtयापवूwच हेडमा6तर एका पो9लस अ,धका-याला घेऊन आमUया 
वगा&त आले. �यांनी मला बाहेर बोलावनू घेतले. 

 
आeह: हेडमा6तरांUया कचरे:त गे<यानंतर पो9लस अ,धका-याने सकाळUया 
झaडावंदनाची आWण बलेु�टनची वगैरे मा�हती 2वचारल:. ता�या डोईफोड ेयांनी माझ े
नाव सां,गतले अस<याची गो�ट मला सां,गतल:. �यांना मी सां,गतले, 

''हो, मी हे सव& केले आहे. आWण असे करत राहtयाचा आमचा ;नधा&र आहे.'' 

 
पो9लस अ,धका-याने हेडमा6तरांना सा,ंगतले, 

''मी iया 2वyया�या&ला अटक करतो आहे आWण घेऊन जातो आहे. �याUया 
पालकांना कळवा.'' 



... आWण अशा र:तीने माझी प�हल: शा6�श[ु अटक झाल:. 

सबंध �दवसभर पो9लस-कचरे:त मला बसवनू ठेवले. त ेअधनूमधनू माVयाजवळ 
येत व माVयाकडून काह: अ,धक मा�हती 9मळत ेका, याची चौकशी कर:त. परंतु मी 
�यांना काह:ह: अ,धक सागंायच ेटाळत होतो. �दवसभर =य�न कuनह: माVयाकडून 
काह: जा6त मा�हती 9मळत नाह:, असे पा�ह<यानंतर रा� होताच �यांनी मला 
तुuंगात एका कोठडीत ढकलले. 

 
माVया घरUया मंडळीनंा ह: बातमी कळल:च होती. पण �यांना करता येtयाजोगे 
काह:च न
हत.े 

ती प�हल: रा� मी कशी काढल:, याची माझी आठवण अगद: ताजी अस<यासारखी 
आहे. 

 
दहा बाय ्बाराची खोल:. अंधाराने भरलेल:. पो9लस क6टडीUया बाहेर 
हरांpयात 
असले<या खांबावरUया �द
याच ेजे काह: �ीण =काशgकरण �या कोठडीपयnत 
पोहोचत, तेवढाच काय तो =काश. मी खोल:Uया आजूबाजूला पा�हले, तर 
माVया9शवाय आणखी दोन माणसे �यात होती. 

 
मला वाटले होत,े कदा,चत मला ता�या डोईफोड ेयांUयाबरोबर ठेवतील, परंतु ता�या 
�यांत न
हते. दोDह:ह: सामाDय, ;न�याच ेकैद: असावेत परंत ु�यांतला एक मोठा 
,ध�पाड गहृ6थ असावा, असे वाटत होते. �याUया हातातं व पायातं बेpया हो�या. 
पण �या मला दसु-या �दवशी �दस<या. 

 
या न
या गुदमरणा-या वातावरणात स'ुवातीला मला झोप आल: नाह:. पण गेले 
चार-पाच �दवस मी इतका gफरत होतो आWण �दवसभर उपाशी अस<यामळेु इतका 
थकलो होतो, कc नंतर झोप के
हा लागल:, हे मला कळलेच नाह:. 

 
सकाळी जागा झालो, ते
हा माVया खोल:तील �या दोन लोकांना मी पा�हले. आeह: 



नंतर एकमेकांशी बोललो. ते
हा एक ;नराळाच अनभुव आला. हाता-पायांत बेpया 
असणारा हा माणूस कुठ<या तर: सं6थानातील कैद: होता. कराडUया मॅिज6dेटUया 
कचरे:त �याUयावर दसुरा खटला होता, eहणून �यासाठ` �याला तेथे आणला होता. 
अंगावर 9श�ा झाले<या कैyयाच ेकपड ेहोते. हातातं आWण पायांत बेpया हो�या. 

मी �याला 2वचारले, 

''हे सव& असे का?'' 

�याने सा,ंगतले, 

''मी तरुचीचा कृ�णा धनगर आहे.'' 

 
नाव ऐकताच माVया डो�यात ल_ख =काश पडला. तुरचीचा ता�या आWण कृ�णा ह: 
एक जोडी �यावेळी नामांgकत होती. �यांUयापकैc हा असावा. 

 
�याच े
यि�तम��व फार आकष&क होत.े उणा-परुा सहा फूट उंच, गोरापान, नाक -
डोळे अ;तशय तरतर:त, हनवुट:वर अणकुचीदार �दसणार: बर:च वाढ2वलेल: दाढ:, 
हातापायांत खळखळ वाजणा-या �याUया बेpया. 

 
हे �याच ेuप पाहून माझी त�बयत मोठ` खशू झाल:. माVया मनात उगीचच 2वचार 
येऊन गेला, कc 'राजसंDयास'नाटकाUया शवेटUया =वेशात बंद: असले<या संभाजीच े
,च� असेच काह:से असले पा�हजे. 

 
मी कराड जेलम�ये असेतोपयnत कृ�णाची आWण माझी मोठ` दो6ती झाल:. �यालाह: 
आeहा ंमंडळींUया चळवळीबhल काह:से कौतुक होते. तो बाहेर चालले<या गो�ट:ंUया 
हकcकती 2वचाu लागला आWण मीह: �या सांग ूलागलो. 

 
काह: �दवस गे<यानंतर एके �दवशी मला आWण ता�या डोईफोड ेयांना मॅिज6dेटपढेु 
उभे करtयात आले. आeहांला आमUयावरच ेआरोप वाचनू दाख2वtयात आले, 



आeह: गुDहा कबलू केला. मॅिज6dेटच ेकाम सोपे होते. �याने तातडीने आeहांला 
अठरा म�हDयांची स�तमजुर:ची 9श�ा फमा&वल: आWण खट<याच ेकाम संपले. 

 
एक 9म;नटापवूw आeह: कUच ेकैद: होतो. आता प�के झालो होतो. �या वयात 
अठरा म�हने घरापासनू आWण गावापासनू दरू राहtयाची क<पना मलाह: थोडीशी 
अ6व6थ करणार: वाटल:. आमUया का]ेँस प�ातफ@  हजर असले<या वgकलांनी मला 
सां,गतले, 

''तुeहांला जा6त 9श�ा केल: आहे. �याच ेकारण इतरांना दहशत बसावी.'' 

 
हे कदा,चत श�यह: असेल, पण आता अठरा म�हने राहणे भागच आहे, ते
हा हे 
आनंदाने 6वीकारले पा�हजे, असे मी माVया मनाला सागंू लागलो. 

 
9श�ेUया दसु-या �दवशी आई आWण घरची सव& मंडळी भेटायला आल:. 
�यांUयाबरोबर आमUया मराठ` शाळेतले एक जुने 9श�कह: आले होत.े पो9लसांनी 
मला कोठडीतून बाहेर काढले आWण �यांUया पहा-यातच मला फौजदार कचरे:कड े
नेtयात आले. फौजदारांUया उपि6थतीतच आईची भेट झाल:. मला पाहताच आईUया 
डोxयांत पाणी आले. मी वयाने पोरसवदा, �यातून 9श�ा अशी द:घ& मदुतीची. 
�यामळेु आईच ेरडणे 6वाभा2वक होते. मा6तर आमच ेसां�वन कर:त होते. म�येच 
ते मला eहणाले, 

''फौजदारसाहेब दयाळू आहेत. माफc मा,गतल:स, तर सोडून देतील.'' 

 
''काय बोलता तुeह:, मा6तर? माफc मागायची? माफc मागायच ेकाह:एक कारण 
नाह:. त�येतीची काळजी घे, eहणजे झाले, देव आप<या पाठ`शी आहे.'' आई हे 
बोलल: आWण उठूनह: गेल:. 

आमची भेट संपल:. 



 
आईUया या 6वा9भमानी गुणाचा ठेवा अंतःकरणात जतन कuन मी कोठडीत परत 
आलो. मनाने मी ;नि5चंत झालो. 

 
आज हा =संग आठवतो, ते
हा आईचा हा मोठेपणा मला gकती उदा�त वळण देऊन 
गेला, हे जाणवत.े 

 
नंतर माVया खो<या बदलtयात आ<या. मी qयावेळी जेलम�ये होतो, �याचवेळी 
आमUया कराडमधले =9स[ समाजसेवक बाबरूाव गोखले यांनाह: अटक होऊन 
अशीच काह: तर: एक वषाnची 9श�ा झाल: होती. तेह: याच जेलम�ये होते. मला 
माVया कृ�णा धनगराUया खोल:तून काढून बाबरूावांUया खोल:त एक �दवसासाठ` 
ठेवtयात आले. एक-दोन �दवसातं आमची येरवpयास रवानगी होणार होती. 

 
एका सं�याकाळी पो9लस पहा-यात आeह: रे<वेने पtुयाकड े;नघालो. वाटेत 
वेगवेगxया 6टेशनवर �ठक�ठकाणच ेआमUयासारखेच अटक केलेले कायदेभंगाच े
स�या]ह: आमUया या ता©यात येऊन 9मसळत होते. आeह: पणेु 6टेशनवर 
पोहोचपेयnत जवळजवळ ह: सं_या आठ-दहा झाल:. 

 
पtुयाहून सकाळी येरवडा जेलम�ये जाtयासाठ` आले<या मोटार:तून आeह: जेलकड े
;नघालो. जेलUया दारासमोर गाडी उभी रा�हल: आWण आeह: सव& मोटार:तून खाल: 
उतरलो. वाघाUया जबpयासारखा असलेला तो जेलचा दरवाजा मी =थम पा�हला 
आWण मनाशी eहटले, आता या जबpयात =वेश करायलाच पा�हजे. जेलच े
तपासनीस पढेु आले आWण �यांनी =�येक कैyयाची पाहणी केल:. �यांपकैc फ�त 
बाबरूाव गोखले यांना 'बी �लास' अस<यामळेु दरवाqयातून आत घेतले, आWण 
आeहा ंबाकcUयांना पDुहा गाडीत बसायला सांगून हुकूम सोडला. 

''या लोकांना कॅeप जेलम�ये घेऊन जा,'' 



 
मी तर आ5चय&चgकत झालो. मी �या दरवाqयाUया आत जायUया तयार:त 
असताना हा कॅeप जेल पDुहा कसला काढला, या 2ववंचनेत रा�हलो. 

 
येरवडा जेलUया पाठ`मागेच, पण सव& जेलला च�कर टाकून आ<यानंतर जे मोकळे 
मदैान होत,े �याम�ये तारेUया काटेर: कंुपणाच ेएक मोठे वतु&ळ बांधनू तयार केले 
होत ेआWण आत सव&� तंबUूया बराकc उ�या हो�या. 

 
�या बराकc पाहून मला काह:से हलके वाटले. माVया मनाशी 2वचार येऊन गेला, कc 
हा तर सोपा जेल आहे. आमUया आधी आलेले श-ेदोनश ेलोक �या एव|या मो�या 
कॅeप जेलम�ये इत6ततः �हडंताना पा�हले. �यांUया अंगांवरच ेकपड ेपाहून त े
आमUयासारखेच स�या]ह: असावेत, हे उघड होते. या कॅeप जेललाह: असेच मोठे 
काटेर: तारेUया कंुपणाच े=वेशyवार होत.े �यातून �यांनी आeहांला आत घेऊन 9श�ा 
झाले<या कैyयांचा पेहराव आeहांला �दला आWण आमच ेकपड ेव इतर सामान 
आप<या ता�यात घेतले. कोणीतर: येऊन आमUया हाताम�ये जेलची जेवणाची 
थाळी, पाणी 2पtयाच ेभांड ेआWण �ब6तरा आणून �दला. काखेत आपापला �ब6तरा 
आWण थाळी घेऊन आमची रपेट आत ;नघाल: आWण आeह: कॅeप जेलच ेबराक 
गावच ेर�हवासी eहणनू म�ुकामासाठ` बराकcम�ये =वेश केला. 

 
या कॅeप जेलम�ये मी १९३२ Uया फे�वुार:म�ये आलो व तेथे संपणू& एक वष& होतो 
आWण �यानंतरच ेतीन म�हने 2वसापरू जेलम�ये होतो. अठरा म�हDयांUया 9श�ेपकैc 
पंधरा म�हने मला =�य� जेलम�ये काढावे लागले आWण १९३३ Uया मे 
म�हDयाम�ये सटूुन मी बाहेर आलो. 

 
जेलमधले पंधरा म�हDयांच ेमाझ ेजीवन eहणजे माVया जीवनातला एक अ�यंत 
उ�तम काळ होता, असे आजह: मला वाटत.े �याच ेकारण मी आता स2व6तरपणाने 



सांग ूशकतो. मी एक गो�ट कबलू केल: पा�हजे, कc माVया जीवनात भावनाशीलता 
कमी होऊन 2वचारांची खोल: वाढ2वtयाची =gYया या जेलम�येच सuु झाल:. 

 
प�हले आठ �दवस मी असेतसेच काढले. तuंुग हळूहळू भरत होता. एका 
आठवpयाUया आत �या जेलम�ये जवळजवळ हजाराUया वर काय&कत@ आले. या 
लोकांची वेगवेगxया बराकcंम�ये वाटणी कuन �यांची 
यव6था लावtयाच ेकाम 
आeहा ंस�या]ह:ंपकैc qये�ठ काय&क�याnनी आप<या हाती घेतले. बराकcंना नंबर 
देtयात आले. या लोकांची �याम�ये बराक नंबर १२ या एका मह��वपणू& बराकcची 
;न9म&ती झाल:. ह: बराक नंबर १२ मी जDमभर 2वसu शकणार नाह:. जी =मखु 
माणसे जेलम�ये आल: होती, �यांतील ;नवडक व नामवंत माणसांना या बराकcत 
zयायच,े असे कोणी तर: पढुाकार घेऊन ठर2वले आWण �याच मंडळींनी हाय6कूल व 
कॉलेज 9श�ण अध&वट सोडून या
या लागले<या 2वyया�याnना याच बराकcत ठेवावे, 
असे सचु2वले. �यामळेु माझी या बराकcत ;नवड झाल: आWण या बराकcतील आमचा 
बं�द6त जीवनYम सuु झाला. 

 
=�येक बराकcत शंभर माणसे राहतील, अशी 
यव6था होती. बारा नंबरUया 
बराकcम�ये अगद: ;नवडक शंभर माणसे होती. �याम�ये =मखु नावे सांगावयाची 
झाल:, तर आचाय& भागवत, रावसाहेब पटवध&न यांची नावे =थम सागंावी लागतील. 
तसेच या बराकcच ेस'ुवातीला तेच =मखु होत,े असे eहटले, तर: चालेल. 
रावसाहेबांच ेआकष&क 
यि�तम��व आWण इं]जीवरच े=भ�ुव यांमळेु नवीनच 
आले<या जेल अ,धका�यांनी �यांना ऑgफसम�ये येऊन कामात मदत करtयाची 
2वनंती केल:. रावसाहेबांनी ती माDय केल: आWण ते रोज ऑgफसम�ये जाऊ लागले. 
रावसाहेबांUया ऑgफसम�ये जाtयामळेु एक उ�तम फायदा झाला. �यांनी 
अ,धका�यांची मने वळवनू राजबंyयांना वाचtयासाठ` सव& त�हेची, सव& 2वषयांवर:ल 
प6ुतके 9मळ2वtयाची 
यव6था केल:. मुंबई, पणेु येथील काय&क�याnUया व जाण�या 
9म�ांUया सहकाया&मळेु लाय�र:तून आWण इतरह: काह: �ठकाणांहून नाना2वध प6ुतके 
जेलम�ये येऊ लागल:. रा�d:य चळवळीतील काह: लोकांनी तर अशा त�हेने 



राजकcय कैyयांना प6ुतके परु2वtयाच ेकाम हेच आपले रा�d:य काम मानले होते. 
�यामळेु थोpयाच �दवसांत बारा नंबरUया बराकcम�ये एक चागं<यापकैc लाय�र: 
6थापन झाल:, असे eहटले, तर: हरकत नाह:. अथा&त या प6ुतकांच ेमह��व मला 
प�ह<या =थम समजले नाह:. ह: गो�ट खर:. 

 
जाणत ेलोक बराकcत येऊन 2व2वध 2वषयावंर चचा& होऊ लाग<या आWण जेलम�ये 
आमच ेवा6त
य अ,धक सम[ृ व ससंुघट:त होऊ लागले. आमUया �दनचया& 
;नयमाने बांध<या गे<या. 

 
आeहांला खरे तर स�तमजुर:Uया 9श�ा झा<या हो�या. पण आeहां सवाnना 
देtयासारखे कठ`ण कामच तेथे न
हत.े पाच-पDनास लोकांUया गटाला त ेदोन-चार 
तास जेलबाहेर घेऊन जात आWण कुठेतर: दगड एक� कuन नवीन र6ता बांधtयाच े
काम �यांनी सuु केले होत,े तेथे कामाला लावत. पण तो र6ता कधीच परुा झाला 
नाह:. 

 
पढेु तर �यांनी हे बाहेर:ल कामह: बंद केले. बराकcम�येच कापडी प�े 2वणtयाच ेबठेै 
काम आeहांला �यांनी 9शक2वले. दररोजचा आमUया 2वणकामाचा जो ठरा2वक वाटा 
होता, तो बराकcत<या बराकcत परुा के<यावर आeहांला बाकc सव& �दवस मोकळा 
होता. 

 
बराकcत<या लोकाUंया आता अ,धक ओळखी होऊ लाग<या. त
ेहा माVया ल�ात 
आले, कc महारा�dातील फार मह��वाची माणसे या बराकcत राहायला आल: आहेत. 
यांम�ये पtुयाच े\ी. अतीतकर, आयवु@दतqA मामा गोखले, \ी. 2व. म. भ6ुकुटे 
होत.े \ी. एस ्.एम.् जोशी होत.े तसेच �यातं �टळक महारा�d 2वyयापीठात व 
पtुयाUया आयवु@द 2वyयालयात 9शकणारे काह: 2वyयाथw होते. तसेच 
अहमदनगरUया रा�d:य शाळेतीलह: 2वyयाथw बरेच होते. कोणी अंडर]ॅqयएुट होत,े 
तर कोणी मॅ�dकपयnत 9शकलेले होत,े कोणी मॅ�dक पर:�ेला बसणारे माVयासारखे 



चार-सहा जण होते. या ��ट:ने हा एक मोठा वेगळा 6वuपाचा संच तेथे जमला 
होता, असे मला वाटू लागले. 

 
या सव& मंडळींची ओळख-पाळख 
हायला आठवडा, दोन आठवड ेगेले. बराकcत 
अंथuणाला अंथuण लागून �ब6तरे टाकले गेले होते आWण =�येकाचा �ब6तरा 
eहणजे जण ूकाह: हो6टेलची uम, असे �याच े6वuप असे. कामा9शवाय असलेला 
वेळ आपाप<या �ब6त-यावर बसनू gकंवा वाचन कuन घालवावयाचा, असा काय&Yम 
चाल ूहोता. हळू हळू �यातून एक संघ�टत 6वuप ;नमा&ण झाले. सम2वचाराची 
माणसे एक� आल:. शार:�रक खेळांची, gकंवा प�त ेवगैरे ब�ैया खेळांची आवड 
असणार: माणसे एक� आल:. गंभीर वाचन कuन वचैा�रक चचा& करणा�यांचा एक 
6वतं� ]ुप तयार झाला. शंभर माणसांUया छोटेखानी समान घटकांम�ये �यांची 
वेगवेगळी अशी अंगे =6था2पत झाल:. 

 
आचाय& भागवत यांनी एकदा मला आWण माVयाइतकेच 9श�ण झाले<या लोकांना 
एक� बोला2वले आWण सा,ंगतले, 

''तुeह: तुमचा येथील वेळ, ब[ुी आWण मन सं6का�रत करtयाUया =य�नातं घालवा. 
पर:�ेला बसता येईल gकंवा नाह:, हे सांगता येत नाह:; पण एवीतेवी तुeह: 
देशभ�तीUया काया&त उडी टाकलेल: आहे, त
ेहा होणा-या प�रणामाची पवा& कu 
नका. पण जे
हा के
हा वेळ 9मळेल, ते
हा येथे असले<या माणसांची ओळख कuन 
�यांUया सहवासाचा लाभ zया. तसेच येथे उपल�ध होणार: प6ुतके वाचनू �यांचाह: 
उपयोग कuन zया.'' 

 
मला तर हेच हवे होत.े eहणून माVयासारखीच असणार: जी त'ण मलेु होती, 
�यांUयाशी मी याबाबत बोललो. �यांम�ये पांडुता�या डोईफोड ेहोते, सेनापती बापट 
यांच े,चरंजीव वामन बापट होत,े पtुयातील =9स[ डॉ�टर लाग ूयांच ेक;न�ठ बंध ू
होत,े सोलापरुच ेभोसले होत,े माझ ेक�हाडच े9म� कोपड@कर होत.े आeह: 2वचार 



केला, कc आपण एखाyया वगा&सारखे एक��तपणे काह: नवीन काम सuु कu या 
आWण �यासाठ` येथे असले<या 2वyवान मंडळींची मदत घेऊ या. 

 
या वेळेपयnत आणखी काह: नवे स�या]ह: आमUया बराकcत भरती होत होत.े 
�यांम�ये माझ े9म� राघआूtणा आले, 9शवाय ह. रा. महाजनी हेह: आले. 
कना&टकामधल: एक-दोन Aाती मंडळीह: या बराकcची सद6य होती. ह. रा. महाजनी 
माVया िज<iयातले, eहणून चांगलेच प�र,चत होते. मी �यांना आचाय& भागवतांनी 
मला �दलेला स<ला सां,गतला, 'तुeह: या कामात सहकाय& कराल काय', असे 
2वचारले. ते 6वतः वाªमय2वशारद होते. सं6कृतच ेमोठे पंsडत होते. आध;ुनक 
शा6�ांचहे: वाचन ते कर:त होते. आeह: तर आमUया िज<iयाम�ये �यांUया सं6कृत 
भाषUेया Aानामळेु 'महाजनीशा6�ी' या नावानेच �यांना संबोधीत होतो. महाजनींनी 
सचु2वले, कc या सव& 2वyयाथw मंडळींना जमवनू आपण का9लदासाच े'शाकंुतल'च े
वाचन कu या. �यांUयाजवळ त ेप6ुतक होते व त ेबरोबरच घेऊन आले होते. आWण 
मग दसु-या �दवसापासनू आमचा हा 'शाकंुतल' वाचनाचा वग& सuु झाला. 
का9लदासाची आWण माझी जुनी ओळख 'मेघदतूा' पासनू होती. आता महाजनींसारखा 
पटाईत सं6कृततqA आWण उ�तम 9श�क आeहांला 'शाकंुतल' 9शकव ूलाग<यामळेु 
हा वाचन-वग& बराच लोक2=य झाला. �यामळेु आeहा ं2वyया�याnखेर:ज इतर मंडळीह: 
�या वगा&ला येऊन बस ूलागल:. 

 
अशा त�हेच ेअनेक बौ2[क व श�ैWणक वग& बराकcUया वेगवेगxया कोनाकोप�यातं 
सuु करtयाच े=य�न झाले. 

 
आमच े'शाकंुतल' च ेवग& सuु झा<यानंतर काह: �दवसांनी आचाय& भागवतांनी 
आeहांला श�ेस2पयरच ेएक नाटक 9शक2वtयाच ेकबलू केले. �या=माणे �यांनी 
;नवड केल: 'qय9ूलअस सीझर' या नाटकाची. आeहां 2वyया�याnच ेइं]जी 9श�ण 
मॅ�dकपयnतच ेहोत,े त
ेहा श�ेस2पयरUया अ�यासासाठ` ते उपयोगी पडू शकेल, कc 
नाह:, याची आeहांला शंका होती, पण आचाय& भागवत हे हाडाच े9श�क होत.े 



�यांनी फार प�र\म घेऊन नाटकाची पा5व&भमूी, qय9ूलअस सीझरच ेइ;तहासातले 
मह��व आWण या नाटकातील इतर 
यि�तरेखा व सrदय&6थळे इत�या कौश<याने 
सांगायला स'ुवात केल:, कc शाकंुतलचा वग& जसा लोक2=य झाला, तसाच हाह: 
झाला. qय9ूलअस सीझरUया आWण शाकंुतलUया या वगा&Uया कcतwमळेु इतर 
2वyवान मंडळींनीह: अशाच =कारच ेवग& बराकcत सuु केले. 

हे दोDह: =योग जवळ जवळ म�हनाभर चाल ूहोत.े �यानंतर आमचाह: आ�म2व5वास 
वाढला. इतर इं]जी प6ुतके वाचtयाची आमची इUछा जागी झाल:. कधी इतरांUया 
9शफारशीवuन, तर कधी आप<या आवडीवuन आeह: प6ुतके ;नवडू लागलो व वाच ू
लागलो. वाचनाची �दशा आWण खोल: बदल ूलागल:. 

 
या जेलUया वष&, स
वा वषा&Uया संपणू& म�ुकामात पढुUया 2वyयाथw-जीवनात िजतके 
वाचले नसेल, ;ततके मी वाचनू घेतले. 

 
राजकcय 2वचारांUया वेगवेगxया छटा आWण �यांचा पर6परांशी संबंध याचाह: आता 
बराकcम�ये चच@Uया uपाने 
यासंग सuु झाला होता.  

 
आचाय& भागवत हे क�र गांधीवाद: eहणून =9स[ होत ेआWण गाधंीवादाची त े
बौ2[क ���या उकल कuन सांगत असत. महा�मा गांधी हे ;न
वळ राजकcय पढुार: 
आहेत, असे नसनू मानवी 2वचारांUया प�रप�वतेत भर घालणार: अशी नवी ��ट: 
�यांनी आप<या त��वAानाने �दल: आहे असे त ेसांगत असत. गांधीवाद: 2वचार हा 
भारतीय सं6कृतीतून ;नमा&ण झालेला एक नवीन जीवन-�ि�टकोन आहे आWण �या 
2वचारांना जशी काह: मलूभतू आ,थ&क 9स[ातंाची बाज ूआहे, तशीच राजकcय बाजूह: 
आहे. तसेच �या 2वचारंाना काह: शा6�ीय पायाह: आहे. gकंबहुना ते जीवनाच ेएक 
6वतं� त��वAान आहे. अ�हसंा आWण स�य हे नसुत ेदोन श�द नसनू एकाच 
त��व=णाल:Uया दोन बाज ूआहेत. आचाय& भागवत आपले हे 2वचार मो�या 
आYमक प[तीने मांडत असत आWण मग यावरती चचा& व वाद सuु होत असे. 



 
आeह: सव&च काय&क�याnनी गांधींच ेराजकcय नेत�ृव माDय केलेले होत;े परंतु 
सवाnनीच �यांच ेत��वAान 6वीकारलेले होत ेgकंवा सवाnना त ेसमजलेले होत,े असे 
eहणता येtयासारखे न
हते. या चचाnमळेु 2वचारातंील मलूभतू फरक आWण �यातंील 
फरकांUया स?ूम छटा �यानात यायला मदत झाल:. आचाय& भागवत =;तपादतात, 
�या अथा&ने मी गांधीवाद 6वीकारला आहे काय? असा =5न मी 6वतःला 2वचाu 
लागलो आWण �याच ेउ�तर होकाराथw येईना. माVया मनात हा संघष& पढेु gक�येक 
वष@ चालणार होता, याचीह: मला यावेळी क<पना न
हती. 

 
गांधीवादाUया चच@बरोबर समाजवाद आWण मा�स&वाद याह: 2वचारांची बराकcतील या 
वगा&त चचा& सuु झाल: आWण �याला पोषक असे वाªमयह: आeहां लोकांना 
वाचtयासाठ` 9मळू लागले. आमच ेराजकcय 9श�ण हे या प[तीने ;नय9मत, 
सात�याने व मो�या ती�तेने सuु झाले. काय वाचावे आWण काय वाच ूनये, असे 
वाटावे, इत�या प6ुतकांचा साठा तेथे जमला होता. एस. एम.् जोशी, ह. रा. 
महाजनी ह: त'ण मंडळी गांधीवाद 6वीकारले<यांपकैc �दसत न
हती. �यांUया 
मनात �यासंबंधी अनेक शंका हो�या व त े�या वेळोवेळी 2वचारत असत. 
6वातंvयाUया चळवळीसाठ` समाजवादाचा 2वचार आव5यक नाह: का, असे =5न उभे 
कर:त आWण �यांच ेहे =5न बरोबर आहेत असे मला वाटे. 

 
2व. म. भ6ुकुटे हे मा�स&वादाच ेनवे भो�त ेहोऊ घातले होत.े �यांUया मताने ;न
वळ 
समाजवादाची पोकळ भाषा बोलनू काह: काम भागणार नाह:, तर समाजवादाचा 
शा6�ीय 2वचार कuन �या 2वचाराची प[ती राजकcय ल|यात 6वीकार<या9शवाय 
�हदं6ुथानला 6वातंvय 9मळणार नाह:, असे 2वचार त ेमांडत. 

 
गांधीवाद, समाजवाद व मा�स&वाद या ;तDह: गो�ट:ंपे�ाह: वेगळा �ि�टकोन ठेवनू 
2वचार करणार:ह: मंडळी होती. �यांच ेeहणणे असे, कc हे असे ताि��वक आ]ह 
;नरथ&क आहेत. �टळक, गांधी यांनी 6वराqयाची जी मागणी केल: आहे, �या 



मागणीसाठ` त ेजे सागंतील, ते आचरणात आणून इं]जांशी लढत रा�हले पा�हजे 
आWण हेच आपणां सवाnच ेकाम आहे. त��वAानाUया घटपटाद: वादाम�ये पडtयात 
काह: अथ& नाह:. यामळेु उगीच ब2ु[भेद आWण माणसे एकमेकांपासनू दरू जातात. 

 
आमUया बराकcत चालले<या 2व2वध 2वचारांच ेहे धावत े,च� आहे. 

 
या पा5व&भमूीवर माझ े2वचार2व5व बनत होते. के
हा के
हा असे होई, कc qयांच े
eहणणे ऐकावे, �यांच ेeहणणे बरोबर आहे, असे वाटे. पण मग सगxयांचचे eहणणे 
बरोबर कसे असेल? कोणत ेतर: एकच eहणणे बरोबर असेल. मग ते कोणत?े 
याचा ;नण&य आपणच आप<या मनाशी केला पा�हजे. शवेट: मी मनाशी ठर2वले, कc 
कोणताह: ;नण&य, कोणी सा,ंगतले, eहणून आपण 6वीकारावयाचा नाह:. 2वचारांUया 
�े�ातील ;नण&य हा आपला आपणच केला पा�हजे आWण �यासाठ` आपण वाचन 
केले पा�हजे. ,चतंन केले पा�हजे. जेलम�ये तर वाचन केलेच पा�हजे; परंतु जेलUया 
बाहेर गे<यानंतरह: वाचन व ,चतंन सuु ठेवले पा�हजे. =�य� जनतेत काम कर:त 
असताना आले<या अनभुवाUया आधारे यासंबंधीच े;नण&य घेतले पा�हजेत. 

 
=थमतः मला अवघड वाटणा-या आWण माVया काह:शा आवा�याUया बाहेर असणा-
या प6ुतकांUया वाचनाला मी हात घातला. इ]ंजी श�दकोशाचा वारंवार उपयोग 
कuन आWण अवतीभोवतीUया 9म�मंडळींशी चचा& कuन मी बर«रँड रसेल यांच े
'रोडस ्टु £cडम' हे प6ुतक वाचले. जवळ जवळ एक म�हनाभर मी हे प6ुतक वाचत 
होतो. या प6ुतकाUया वाचनामळेु 2वचारांUया �दशा gकती 
यापक आहेत, याचा 
अंदाज आला. आWण 6वातंvयाचा हा =5न केवळ �हदं6ुथानपरुता मया&�दत नसनू सव& 
मानवजातीम�येच या =कारUया 2वचाराने खळबळ माज2वल: आहे, याचीह: क<पना 
आल:. शा6�ीय ��ट:ने 2वचार कसा करावा, याचा प�हला अनभुव मला रसेलUया 
या प6ुतकाUया वाचनातून आ<यासारखा झाला. 

 
या प6ुतकाUया वाचनानंतर आपण आणखी काह: इं]जी प6ुतके वाच ूशकू, असा 



आ�म2व5वास माVया मनात आला. आWण �या=माणे गांधीजीUंया जीवनावर, 
ले;ननUया जीवनावर असलेल: प6ुतके मी पाहू लागलो. 

 
मा�स&वादाUया मला समजणा-या वाªमयाबरोबर र9शयन राqयYातंीबhलह: मी 
बरेचसे वाचले. 'टेन डजे, दॅट शकु द व<ड&' हे जॉन र:p यांच ेप6ुतक बारा
या 
बराकcत फार लोक2=य झाले होते. मी �या प6ुतकावर:ल चचा& आWण �याच े=�य� 
वाचन या दोDह: त�हानंी प6ुतक समजावनू घेtयाचा =य�न केला. र9शयन 
राqयYांतीची सगळी कहाणी रोमांचकार: आहे. आWण �यातील ले;ननच ेकाय& 
जाग;तक���या ऐ;तहा9सक 6वuपाच ेआहे. �यामळेु �यांUया 
यि�तम��वाची फार 
मोठ` छाप माVया मनावर पडल:. र9शयन राqयYांती qया =काराने झाल:, �या 
=कारे इतर देशातं राqयYातंी होईल, कc नाह:, हे सागंणे अवघड आहे. gकंबहुना हे 
काम जरा अवघड आहे, अशीच �यावेळी माझी भावना होती. परंतु ले;नन यांUया 
राजकcय व आ,थ&क प�रि6थतीच े2व5लेषण कuन ;नण&य घेtयाUया श�तीबhल 
अचंबा वाटत रा�हला. आWण ले;ननसंबंधी वाटणार: आदराची भावना ते
हापासनू जी 
मनात बसल:, ती �यानंतरह: आजपयnत वाढत रा�हल: आहे. 

 
ले;ननसंबंधीUया गो�ट: डॉ�टर श�ेी आWण ह. रा. महाजनी यांUयाशी बोलत 
असतानाच �यांनी मानवa3नाथ रॉय या �हदं: कeय;ुन6ट ने�याचा उ<लेख केला 
आWण �यांUया 
यि�तम��वा2वषयी प�ुकळ गो�ट: सा,ंगत<या. �यांनी देश�याग 
कuन कशा =कारे वनवास प�करला, आWण हे वनवासाच ेजीवन भटकत काढत 
असताना मेि�सकोम�ये �यांनी कeय;ुनझमचा 6वीकार कसा केला, �याच=माणे 
र9शयन राqयYातंीनंतरUया बांधणीUया काळात आंतररा�d:य कeय;ुनझमUया 
=सारा;न9म�त उभारले<या संघटनेत रॉय यानंी ले;ननUया बरोबर काह: वष@ काम 
कसे केले, या संबंधीUया हकcकती �यांनी मला 2व6ताराने सा,ंगत<या. या �हदं: 
नावासंबंधी मला एक नवी िजAासा वाटू लागल:. डॉ�टर श�ेी हे या स�या]हात 
जेलम�ये आले असले, तर: त ेमानवa3नाथ रॉय यांच ेवचैा�रक साथी होत,े असे 
नंतर �यांनी आeहांला सा,ंगतले. �याच=माणे मानवa3नाथ रॉय हे �यावेळी जेलम�ये 



होत,े तर: तेथनू आप<या सव& 9म�मंडळींशी त ेप�
यवहाराने कसा संबंध ठेवतात, 
आWण आपले 2वचार कळवीत असतात, याची काह:शी गु�त मा�हतीह: �यांनी मला 
सां,गतल:. 

 
मानवa3नाथ रॉय यांUया नावाशी माझी प�हल: ओळख अशी झाल: आWण पढेु 
�यांUया 2वचारांशी असलेला संबंध काह:सा वाढत गेला. परंत ु=थमच मी 
�यांUयासंबंधी येथे ऐकले, eहणून मी याचा उ<लेख या �ठकाणी कर:त आहे. 

 
जेलमधनू बाहेर पड<यानंतर मी माVया अनेक सहकार: 9म�ांUया सोबतीमळेु आWण 
आ]हामळेु काह: काळ रॉय यांUया 2वचारांचा पाठपरुावा केला होता. पण ती पढुची 
कहाणी आहे. 

 
या राजकcय 6वuपाUया प6ुतकांUया वाचनाबरोबरच वाªमयाUया वाचनाची माझी 
आवड जुनी होती. ;तला आता नवा अथ& =ा�त झाला. आचाय& भागवतांUया 
�बछाDयाभोवती रोज सं�याकाळी आeहा ंअनेक िजAास ूस�या]ह:ंचा गराडा पडलेला 
असे. 

 
आचाय& भागवत हे सवnकष ब[ुीच ेगहृ6थ होत.े =खर 2वyव�ता आWण ;ततकcच 
परखड वाणी ह: �यांची दोन मोठ` आयधेु होती आWण त ेअनेक 2वषयांवर तासन ्
तास बोलत असत. आWण ते ;न
वळ ऐकूनस[ुा कोणी मन�ुय बहु\तु, Aानी झाला 
असता ! 

 
आचाय& भागवतांUया \ो�यांतला मी एक कायमचा \ोता होतो. बोलtयापे�ा 
ऐकtयावर मी ते
हापासनू अ,धक भर देऊ लागलो. 

 
एकदा बोलता बोलता सहज �यांनी बॅ�र6टर सावरकर यांUयासंबंधी उ<लेख केला. 
�यांUया �हदं�ुववाद: राजकारणावर �यांनी सपाटून ट:का केल:. आचाय& भागवतांनी 



सावरकरांनी केले<या �हदं�ुवाUया 
या_येसंबंधी 2व5लेषण केले. या �हदं�ुवाUया 
पायावर जर आeह: राजकारण उभे करtयाचा =य�न केला, तर भारताच ेर�हवासी 
असले<या अनेक2वध धमाnतील लोकांची एकता कशी साधणार? जनतेची एकता हा 
6वातंvयाचा =ाण आहे. या �हदं�ुवाUया आ]हामळेु जनता एकसंध राहू शकणार 
नाह:, eहणून हा =;तगामी 2वचार आहे. भागवतांUया ट:केचा हा सारांश होता. मला 
ह: ट:का पटल:. ओघाओघाने कोणी तर: �यांना 2वचारले, 

''सा�हि�यक eहणून सावरकरांबाबत तुeहालंा काय वाटत?े'' 

मघाशी �यांUयावर राजकcय ट:का करणारे आचाय& भागवत एकदम बदलनू गेले. 
�यांUया मनाम�ये, �याच=माणे बोलtयाम�ये एक =कारचा हळुवारपणा ;नमा&ण 
झाला आWण �यांनी सां,गतले, 

''मला अ�यंत 2=य आहेत, ते कवी सावरकर.'' 

 
एवढेच न
हे, तर दसु-या �दवसापासनू सावरकरांच े'गोमंतक' आWण 'कमला' यांच े
=कट वाचन सuु करणार अस<याच ेजाह:र कuन qयांना कोणाला यायच ेअसेल, 
�याने यावे, असे आवाहनह: �यांनी केले. 

 
आता 'गोमंतक' आWण 'कमला' या का
यांUया वाचनासाठ` आeह: सव& मंडळी 
दररोज जम ूलागलो. 

 
सावरकरांUया या का
याचा आ6वाद घेtयाची संधी मला =थमच 9मळाल:. �यांतील 
'कमला' का
याची गोडी तर अवीट आहे. �याची भाषा, �यात<या भावना आWण 
�याUयाम�ये असलेल: देश=ेमाची उ�कटता ह: त'ण मनाला मोहून टाकणार: होती. 
मी यापवूwच सावरकराचंी क2वता का वाच ूशकलो नाह:, याच ेमला आ5चय& वाटू 
लागले. 

 
या सामदुा;यक वाचनानंतर इतरह: काह: प6ुतकांUया सामदुा;यक वाचनाची प[तह: 
आमUया बराकcम�ये uढ झाल:. याच ेनेत�ृवह: आचाय& भागवत यांUयाकड ेहोते. त े



उ�तम 9श�क अस<यामळेु आप<याला जे आवडते आWण माह:त आहे, ते सवाnना 
सांगून जाणत ेकरावे, हा �यांचा 6वभावधम& होता. आWण �यामळेु ते मो�या 
आनंदाने हे काम कर:त असत. या त�हेने 9श�ण देtयाची �यांना हौस होती, पण 
�याचबरोबर अध&वट, अप-ुया त�हेने वाचन करणा-या लोकांवर �यांचा राग होता. 

 
मला एकदा आठवत,े एक चागंले वकcल असलेले गहृ6थ 'गीताजंल:' वाचत होते. 
�यांना काह: शंका उ¦व<या, eहणून त ेआचाय& भागवत यांना 2वचाu लागले. 

 
''आचाय&जी, मी 'गीताजंल:' वाचतो आहे, परंतु �यातला दाऊ (Thou) आWण �हम 
(Him) यांचा नेमका अथ& काय ?'' 

 
''तुeह: रवीं3नाथांची 'गीताजंल:' वाचता आहात आWण �यातला दाऊ (Thou) आWण 
�हमचा (Him) अथ& तeुहांला कळत नसेल, तर वाचायच ेबंद करा!'' असे तुसड ेउ�तर 
देऊन ते मोकळे झाले. िजAासलूा 9श��त करावे, परंतु दां9भकपणाने वाचन 
करणा�यांचा ;तर6कार करावा, अशी �यांची मनोव�ृती होती. 

 
मी भ6ुकुटे यांUयाकडहे: जाऊन बसत असे आWण �यांUयाकडून मा�स&वादाचा 2वचार 
समजावनू zयायचा =य�न कर:. भ6ुकुटे हे आचाया&सारखे =;तभासंपDन 2वyवान 
न
हते. परंतु �यांनी आपला मा�स&वादाचा अ�यास अ�यंत प�र\मपवू&क आWण 
अ�यंत =ामाWणकपणे चाल ूकेला होता. �यावर:ल काह: ]ंथांच ेमराठ` वाचकांसाठ` 
भाषांतर करtयाUया कामातह: ते गुंतले होते. असहकाराUया चळवळीत �यांची वाढ 
झाल: होती. �यामळेु गांधीवादाUया परंपरेत त ेवाढले होते. परंतु ३२ सालUया या 
जेलमधील वा6त
यास �यांUया 2वचारात प�रपणू& बदल झाला होता. साeयवादाचा 
6वीकार के<या9शवाय �हदं6ुथानच ेआWण जगाच े=5न सटुणार नाह:त, असे �यांच े
eहणणे असे. �यांUयाजवळची समाजवादासंबंधीची काह: सोपी सोपी प6ुतके �यांनी 
आeहांला वाचायला �दल:. �यांतल: बर:चशी प6ुतके वाचायला आWण समजायला 



अवघड असणार: अशी होती. पण �यांनी �दलेल: 'कeय;ुन6ट मॅ;नफे6टो' ह: 
पिु6तका मी �यांUयाजवळ बसनूच समजावनू घेऊन अ�यासल:. 

 
मा�स&Uया 2वचारांच,े पसुट का होईना, दश&न 
हायला 'कeय;ुन6ट मॅ;नफे6टो' ह: 
पिु6तका परेुशी आहे, असे माझ ेते
हापासनू मत बनले आहे. इ;तहासाUया 
2वकासाकड ेएका न
या ��ट:ने पाहtयाची नजर मा�स&ने जगाला �दल:, असा माझा 
समज झाला आWण तो आजह: कायम आहे. मा�स&Uया प[तीने �हदं6ुथानच े=5न 
सटुतील, कc नाह:, याचा माझा ;नण&य ते
हा होत न
हता. वाटे, कc मा�स&Uया 
2वचाराकड ेपाठ न gफर2वता �हदं6ुथानने आपले =5न आप<या अनभुवातूनच 
सोड2वले पा�हजेत. 

 
आज मा� माझी 6प�ट भावना झाल: आहे, कc आज एकोWणसा
या शतकात<या 
मा�स&Uया 2वचारांUया फार पढेु जग गेलेले आहे. मा�स&वाद: eहणणा-या मंडळींनाह: 
नवीन जगाशी जमवनू zयावे लागेल, अशी आजची प�रि6थती आहे. पण यामळेु 
मा�स&ने जगाला �दले<या 2वचारधनाच ेमह��व कमी होत नाह:. gकंबहुना �याने 
�दले<या मलूभतू �ि�टकोनाची वाट पसुतच आजUयाह: 2वचारवंतांना जावे लागत 
आहे. गौतम ब[ु आWण येश ूW¬6त यांUयानंतर एव|या मो�या मानव समाजाUया 
जीवन-प[तीवर प�रणाम करणारा कोणी त��ववे�ता झाला असेल, तर तो मा�स&च, 
हे कबलू करावे लागेल. 

 
१२ 
या बराकcतील आमच ेहे 9श�ण आWण वाचन �दवसa�दवस असेच वाढत रा�हले. 
�यातून नवे 6नेह: लाभले. महारा�dाUया 2व2वध 2वभागांमधनू आले<या लोकांUया 
ओळखीपाळखी झा<या. सोलापरूच ेअनंतराव भोसले हे या �ठकाणी मला एक नवे 
9म� 9मळाले. आमच ेराघआूtणा 9लमये हेह: वाचत असत. परंतु �यांची व�ृती फार 
खोलात 9शरtयाची न
हती. मला ते नेहमी eहणत, 

''इतके काय वाचत बसतोस? 6वराqयासाठ` लढायच,े एवढ: साधी गो�ट तुला-मला 
समजल:, एवढ: परेु आहे.'' 



 
मी �यांना eहणे, 

''आपण जे
हा बाहेर जाऊ, ते
हा तुमचा स<ला मी मानेन. पण आज येथे असले<या 
वेळेचा उपयोग कuन मला िजतके वाचता येईल, तेवढे वाचनू, समजून घेtयाचा मी 
=य�न करणार आहे.'' 

 
राघआूtणांनी १२ 
या बराकcत 'चला-खेळू या' नावाचा �लब सuु केला आWण 
�याम�ये हुततू,ू आ�यापा�या, खो-खो, इ�याद: खेळ सं�याकाळUया वेळेला 
बराकcUया बाहेरच मोकxया जागेत आeह: खेळत अस.ू बराकcतला अ�यंत आनंदाचा 
वेळ eहणजे आंघोळीचा. आंघोळीसाठ` आeहांला =�येक बराकcत छोटे छोटे घाट 
बांधनू �दले होत.े तेथे मबुलक पाणी 9मळे. बाद<याUया बाद<या अंगावर ओतून 
घेऊन आeह: 6नान कर:त अस.ू घरची मंडळी भेट:ला येत, ते
हा साबण, दंतमंजन 
अशी काह: साधने घेऊन येत असत, ते
हा ह: सगळी 
यव6था ठ`क होती. कपड े
उ�तम, 6वUछ ठेवtयाची 6पधा&च बारा नंबरUया बराकcत सuु झाल: होती, असे 
eहटले, तर: चालेल. काह: मंडळी या 6पध@त आघाडीवर असत. अगद: जेलच ेकपड े
असले, तर: ते पर:टघडीच ेकuन वापरणारेह: काह: लोक होते. या शय&तीत मी पढेु 
न
हतो, पण फार मागेह: न
हतो. म�यावर कोठे तर: असेन. 

 
जेलम�ये दररोज सं�याकाळी सव& त�हेUया भाqयांचा एक सं9म\ काढा 9मळत असे 
आWण तो खा<<यानंतर दात काळे पडत असत. हा काढा eहणजे दातांUया 
आरो�याचा मोठाच श� ूहोता, असे eहटले, तर: चालेल. 

 
जेलम�ये असताना एक वेळ मला माझ ेवडील बंध ूगणपतराव भेटायला आले होत.े 
एकदा आई पण भेटायला आल: होती. पाच-दहा 9म;नटांUया अशा या भेट:त 
कसलेच समाधान वाटत नसे. परंतु नजरभेट:चा जो आनंद होता, तो काह: कमी 
समाधानकारक न
हता. माझी =कृती सामाDयतः उ�तम आहे, या गो�ट:चा आईला 
आनंद वाटत असे. गणपतरावांनी माVयासाठ` काह: प6ुतके आणल: होती. 



अधनू मधनू अशा भेट:मळेु मान9सक समाधान लाभत असे. 

 
शवेट: शवेट: मा� जेलम�ये एकाकc वाटू लागले. वाचन जर: करत होतो, तर: 
शवेट: वाचन तर: gकती करणार ? 

 
या जेलम�ये झाले<या महारा�dाUया राजकारणावरUया चचा&ह: मो�या अथ&पणू& 
असत. मा� महारा�dातील सामािजक प�रि6थतीसंबंधाने येथील पढुार: मंडळी qया 
चचा& करत, �यांवuन या शहर: पढुा�यांचा ]ामीण समाजाबhल केवढा गैरसमज 
आहे, याची मला क<पना आल:. यांतले बरेचसे उUच� ू=व�ृतीच ेलोक असत. 
स�यशोधक चळवळीसंबंधी आWण महा�मा फुले यांUयाबhल या लोकांना कमी 
मा�हती आहे, असे मला वाटते. यांम�ये अपवाद eहणून समाजवाद: 2वचारसरणीची 
जी मंडळी होती, �यांत एस.् एम.् जोशी, ह. रा. महाजनी, भ6ुकुटे ह: मंडळी 
काह:शी समजतूदारपणाने बोलत असत. 

 
एस.् एम.् जोशी हे 2वशषेतः तuण काय&क�याnUया चळवळीकड ेआWण �यांUया 
=5नाकंड ेमो�या आ�मीयतेने पाहात असत. ते �या वेळी 'यथू ल:ग'च ेपढुार: होते. 
बारा नंबरUया बराकcम�ये एके �दवशी सं�याकाळी यवुक चळवळीUया संबंधाने 
�यांच ेएक सरेुख 
या_यान झा<याची मला आठवण आहे. �यांची �या 2वषयाची 
तळमळ आWण 6वातंvयासंबंधी असले<या भावनेची ती�ता, सव& जातींUया मंडळींना 
एक� घेtयाची वाटणार: गरज या �यांUया 2वचारसरणीने माVया मनात 
�यांUयाबhल िज
हाळा ;नमा&ण झाला. दररोज चालले<या वादाUया खटपट:त त े
फारसे भाग घेत नसत. =संगोपा�त त ेवादात पडत. परंत ुजे
हा पडत, �यावेळी 
मो�या �ह�रर:ने पडत. �यांUया सेवाभावी व�ृतीबhल मला फार मोठा आदर 
वाटtयासारखा अनभुव या काळात आला. जेलम�ये �यांनी स�या]ह:ंच ेकेस 
कापtयाच ेआWण दाढ: करtयाच ेकाम आपणहून आप<याकड ेमागून घेतले आWण 
हळूहळू ते यात थोड ेफार तqA झाले, असे eहणायला हरकत नाह:. त ेकाम त े



मो�या आनंदाने आWण हसत खेळत कर:त असत. �यामळेु एस.् एम.् जोशी हे 
बारा
या बराकcतील एक लोक2=य 
यि�तम��व होत.े 

 
याच वेळी आमUयाबरोबर को<हापरूच ेवीर माने बारा नंबरUया बराकcत होत.े त े
बोलtयात ओबडधोबड, कमी 9शकलेले, परंतु देशसेवेची अ�यंत ती� जाणीव असलेले 
काय&कत@ होत.े �यांनी मhुाम आमUया जेलच ेसंडास साफ करtयाच ेकाम मागून 
घेतले होते. एस.् एम.् जोशी, वीर माने याUंयासारखी माणसे आमUयांत होती, याचा 
आeहांला अ9भमान वाटे. वीर माने आWण माझी ओळख पढेु को<हापरूला 
9श�णासाठ` गे<यावर अ,धक वाढल: आWण आमची म�ैी वाढत रा�हल:. 

 
आमUया १२ नंबरUया बराकcम�ये नसुत ेचचा&, व�त�ृव आWण 9श�ण एवढेच काम 
चाल ूहोत,े असे नाह:, तर पढेु पढेु तेथे बराकcच ेबलेु�टन ;नघ ूलागले. आप<याला 
वाटणारे 2वचार कागदावर gकंवा 6लेट पाट:वर 9लहून बराकcतील सव& मंडळीतं ते 
gफरवावे, अशी =था सuु झाल:. ह. रा. महाजनी आप<याजवळ असले<या 6लेट 
पाट:वर दोDह: बाजंूनी आप<या सरेुख अ�रांत �या �दवसाचा �याचंा 2वचार 9लहून 
ठेवत असत आWण तो सव& बराकcत gफरवला जाई. 'बजरंग' या टोपण नावाखाल: ते 
असे लेख 9लह:त. �याUंया लेखनातील त ेकौश<य पा�ह<यावर �यावेळी माVया 
मनाची खा�ी झाल:, कc पढेु हे =9स[ लेखक होतील. आWण झालेह: तसेच. पढेु 
महारा�dात 'लोकस�ता'च ेएक =भावी संपादक eहणून �यांनी लौgकक 9मळ2वला. 
�यांUया प�का�रतेचा \ीगणेशा बराक Yमाकं १२ म�ये असा झाला होता. 

 
अशा त�हेने जेलम�ये आमच े�दवस चालले होते. १९३१ साल संपले आWण ३२ 
उजाडले. यावेळी घडलेल: आणखी एक मह��वाची घटना eहणजे ३२ सालाम�ये 
महा�मा गांधीजींनी केलेला 'कeयनुल ऍवाड&' संबंधीचा आमरण उपवास. या 
उपवासाचा आमUयावर खूप प�रणाम झाला. यासंबंधी बराकcम�ये चचा& सuु झाल:. 
शpेयलू का6टना 6वतं� मतदार संघ देtयाची योजना ���टश सरकारने जाह:र केल:. 
�यामळेु देशात मतभेदाच ेवातावरण ;नमा&ण झाले. राजकcय���या एक समाज दसु-



या समाजापासनू अशा कारणाने वेगळा कuन रा�dात दहु: पेरtयाचा एक माग&, 
eहणजे 6वतं� मतदार संघ देणे, ह: गो�ट �हदं6ुथानला अनभुवाने मा�हती होती. 
मसुलमान समाजाला वेगळा मतदार संघ देऊन, �याचा प�रणाम शवेट: देशाUया 
जीवनाम�ये एक मोठ` दफुळी ;नमा&ण होtयास झाला होता, याचा अनभुव होता. 

 
�हदं ूसमाजातून पDुहा एकदा �यांUयातंला अ6प5ृय मानला जाणारा समाज राजकcय 
��ट:ने कायमचा बाजलूा करtयाचा या ���टश स�तेने टाकलेला एक डाव आहे, असे 
आपले मत रा�d:य 2वचाराUया मंडळींनी जाह:र केले. आWण हे थांबवले पा�हजे, 
असा ;नधा&र 
य�त केला. ते कसे थांब2वणार, हा मोठा =5न होता. महा�मा 
गांधीजींनी यासाठ` उपोषण केले होत.े ह�रजनांसाठ` 6वतं� मतदार संघाची योजनाच 
मळुातून काढून टाकल: पा�हजे, असा �यांचा ;नधा&र होता. 

 
उपोषण सuु झा<यानंतर या =5नाची देशात 2वशषे चचा& सuु झाल: आWण सबंध 
देश ,चतंते पडला. उपोषणाच े�दवस जसजसे जाऊ लागले, तसतशी ,चतंा अ,धक 
वाटू लागल:. महा�मा गांधींच ेझालेले वय ल�ात घेता �यांUया जीवनास धोका 
आहे, असे लोकांना वाटू लागले. मग म�य6थांUया खटपट: सuु झा<या. 

डॉ�टर आंबेडकर यांच ेमन वळवनू काह: तडजोड काढावी, असा =य�न सuु झाला. 
डॉ�टर आंबेडकरांनी गांधीजींची भेट zयावी, असे =य�न सuु झाले. या संदभा&त 
आमUया जेलम�ये झाले<या चचा& मला आठवतात. ह�रजन समाज, 2वशषेतः, 
डॉ�टर आंबेडकरांना मानणारा समाज हा संपणू&तः 6वातंvयाUया ल|याUया बाहेर 
होता. ह: गो�ट मी लहानपणापासनू पाहात आलो होतो. �याच ेकेवढे घोर प�रणाम 
होतात, हे आता अ,धक ल�ात आले. काह: लोकांUया मते आंबेडकरांनी तातडीने 
येऊन महा�मा गांधीजंींUया सचूना माDय कuन �यांना उपोषण सोडtयास सागंावे, 
असे होत.े काह: जे अ;तरेकc होत,े ते eहणत असत, कc इं]जांच ेव �यांच े
�हतसंबंध जळुत ेअस<यामळेु त ेकाह: असे करणार नाह:त. 

 
महा�मा गांधीजींUया =ाणाला धोका जuर होता; तर:ह: हे असे बोलणे अनदुारपणाच े



होत,े असे मला �यावेळीह: वाटले. डॉ�टर आंबेडकरांUया 
यि�तम��वाबhल रा�d:य 
चळवळीत �यावेळी बरेच अDयायकारक गैरसमज होते. �यांUया 2वyव�तेबhल 
सवाnनाच आदर असे, पण द9लत समाजाच े=;त;नधी eहणून qया अनभुवातून त े
गेले होत,े �यानसुार �यांची राजकcय मत ेबनल: होती. �यांUया जीवनाUया =ेरणा 
आWण वेदना समजून घेtयाची आ�यं;तक आव5यकता होती. आeह: सगळेच 
महा�मा गांधीजींच ेअनयुायी होतो, �यामळेु सगxयांना काळजी वाटू लागल:. आeह: 
सगळे सकाळ-सं�याकाळ सामदुा;यक =ाथ&ना कर:त होतो. �हदं6ुथानातील ह: दफुळी 
बंद होऊन रा�d:य =वाह हा पवू&वत रहावा, यासाठ` योिजलेला गांधीजींचा हा 
अखरेचा उपाय आहे, याची आeहांला क<पना आल:. आप<या 6वातंvय-चळवळीत 
काह: अपरेुपणा आहे, हेह: सवाnUया �यानात आले. 

 
द9लत समाजाUया मनात रा�d:य भावना ;नमा&ण 
हावी, यासाठ` काह: मह��वाची 
पावले उचल<या9शवाय हे घडणार नाह:, अशी मनोमन जाणीव झाल:. सदैुवाने 
बाहेरUया लोकांUया =य�नांना यश आले. 2वशषेतः, डॉ�टर आंबेडकरांUया मनाUया 
मोठेपणामळेु �यांनी आपले 2वचार सोडून देऊन =9स[ पणेु करारावर सह: केल: 
आWण �हदं ूसमाजाची व रा�d:य जीवनाची ह: फाळणी या =कारे वाच2वल:. डॉ�टर 
आंबेडकरांनी गांधीजीचं े=ाण वाच2वले, याबhल मला डॉ�टर आंबेडकरांUयाबhल 
मनात uजलेल: आदराची भावना दणुावल:. 

 
या जेलम�ये असताना दसुर: एक नमदू करtयासारखी गो�ट अशी, कc गांधीजी 
शजेार: येरवडा जेलम�ये असताना आeहां कॅeपवासी स�या]ह:ंना गांधीजींच ेचकूुनह: 
दश&न होत नसे gकंवा �यांUयाशी कोण�याह: =कारचा संपक&  साधता येत नसे. 
आमUया कॅeप जेलUया =मखु =;त;नधींनी हा =5न जेल =मखु अ,धका�यांसमोर 
मांडला आWण �याने याबाबतीत गांधीजींशी चचा& केल:. �यानसुार अधनूमधनू दरमहा 
gकंवा दर दोन म�हDयांनी कॅeप जेलच े;नवडक दोन =;त;नधी गांधीजींना 
भेटtयासाठ` पाठवावयाच,े असे ठरले. आWण पढेु असे लोक जाऊन गांधीजींना भेटत 
असत आWण तेथनू परत आ<यानंतर �यांची काय चचा& झाल:, याची मा�हती =�येक 



बराकcत जाऊन देत असत. अथा&त या भेट:म�ये राजकcय चचा& न करtयाच ेत��व 
गांधीजींनी 6वीकारले होत.े �यामळेु 2वधायक काया&संबंधीची gकंवा काह: वचैा�रक 
=5नासंबंधीची चचा& करणे एवढेच श�य होत.े मला आठवत,े गांधीजींच े,चरंजीव \ी. 
रामदास गांधी आमUया कॅeप जेलम�ये होते. त ेएक वेळ कॅeप जेलच े=;त;नधी 
eहणून महा�मा गांधीजींUया भेट:स गेले व �यांनी येऊन भेट:त काय झाले, याचा 
व�ृतांत आeहांला सा,ंगतला. 

 
स�या]ह:ंUया मनात एक 2वचार असे, कc या स�या]हाचा शवेट कसा होणार, याचा 
काह: अंदाज गांधीजीनंी �दला काय? हे समजून घेtयासाठ` आWण �यासंबंधी काह: 
तर: ऐकायला 9मळेल, अशा आशनेे अशा भेटणा�यांUया परतीनंतर �यांUयाभोवती 
स�या]ह:ंची गद� होत असे. गांधीजींनी काह: अंदाज �दला का? गांधीजी आनंद: 
आहेत का? �यांची =कृती बर: आहे ना ? अशा त�हेच े=5न 2वचारत असत. 

 
माझ े9म� गौर:हर 9सहंासने शजेारUया तेरा नंबरUया बराकcम�ये 6थानब[ होत,े 
�यांना दोन वषा&पे�ा जा6त 9श�ा झाल: होती. �यांना बराच काळ जेलम�ये 
राहायच ेअस<यामळेु �यांनी �या बराकcत अनेक 9म� जमा केले होते आWण एका 
अथा&ने �यांच ेत ेएक =मखु मानले जात होते. �यांUया या कत&बगार:च ेमला कौतकु 
वाटत होते. 

 
एक �दवस �यांनी मला ;नरोप पाठ2वला, कc कॅeप जेलUया माफ& त गांधीजींना 
भेटायला जाणा-या मंडळीतं या खेपेला �याUंया बराकcने �यांच ेनाव सचु2वले आहे. 
मला आनंद झाला. गांधीजींUया आदेशावuन आeह: कारागहृात आहोत आWण असे 
कारागहृात असताना आपल: नाह:, तर: ;नदान आप<या 9म�ाची गांधीजींशी भेट 
होत आहे, याचा मला आनंद वाटला. 

 
ठर<या=माणे 9सहंासने गेले आWण गांधीजींची भेट घेऊन आले. �यांनी या 



स�या]हात भाग घेत<यामळेु �यांUयातं आWण �यांUया कुटंु�बयामं�ये ;नमा&ण झालेले 
=5न �यांनी गांधीजींना 2वचारले. गांधीजींनी �यांना स<ला �दला, 

 
'स�या]हात भाग घेणे ह: गो�ट तुeह: तुमUया मनाने जर 6वीकारल: असेल, तर 
आता तुमUया कुटंु�बयांवर अवलंबनू राहtयाचा तुeहांला काह: अ,धकार नाह:. तुमच े
जीवन तुमच ेतुeह: घड2वले पा�हजे. �याचा बोजा तुमUया एक� कुटंुबावर 
टाकtयाचा तुeहांला अ,धकार नाह:.' 

 
ह: हकcकत मला 9सहंासने यांनी गांधीजींची भेट घेऊन आ<यानंतर सां,गतल:. 
9सहंासने यांच े9श�ण तसे फार झालेले न
हते. पण राजकारणात<या कामाची 
�यांची ;न�ठा इतकc =बल होती, कc �यांनी गांधीजींचा श�द परुा करावयाच े
आप<या मनाशी ठर2वले. 

 
ह: आठवण मला नेहमी आनं�दत करत,े ती यासाठ`, कc गांधीजींची जेलम�ये भेट 
9मळ2वल:, eहणजे आपण 6वराqय 9मळ2वले, अशा आनंदात 9सहंासने होत ेआWण 
माVया 9म�ाUया आनंदात मी सहभागी होतो. 

 
या जेलम�ये काढलेले एक वष& eहणजे माVया मताने माझ ेएक =कारे 2वyयापीठ`य 
जीवन होते. १९३२ साल उजाडले आWण 9श�ेपकैc एक वषा&चा कालावधी झाला. एक 
वष& संप<यानंतर या जेलमधनू आमची बदल: 2वसापरू जेलम�ये होणार, असे जाह:र 
झाले. 2वसापरू जेल, eहणजे अ�यंत क�टदायी जेल, अशी �याची _याती होती. 
हवामान चागंले नाह:, पाtयाची कमतरता फार, कडक बंदोब6त व कठोर अ,धकार: 
असलेला जेल, अशी या जेलची _यातीहोती. आeह: 2वचार केला, एक वष& तर 
आनंदात गेले. रा�हलेले �दवस थोड ेदःुखात जातील, तर काय �बघडले, eहणून 
आeह: मनाची तयार: केल:. ठरले<या �दवशी सकाळी 2वसापरू जेलम�ये जाणा-या 
माणसांच ेगट करtयात आले आWण मी qयात होतो, असा शंभर माणसांचा गट 
कॅeप जेलUया दाराशी असले<या पो9लसांUया मोटार:त बसtयासाठ` ;नघाला. �या 



जेलUया दारातून बाहेर आ<यानंतर मी एकदा परत पाठ`मागे gफuन �या जेलकड े
पा�हले. घर सोडताना जसे दःुख होत,े �याUयापे�ा काह:से जा6त दःुख मला हा जेल 
सोडताना होत होत.े ह: एक वषा&ची जेलची आनंददायी संगत जDमभर ल�ात 
राह:ल, अशी होती. तथेे भेटलेल: माणसे, तेथे वाचलेल: प6ुतके, तेथे झाले<या चचा&, 
�यांतून आलेल: नवी जाण, या सव& जीवनाला श�ती देणा-या व पोषक गो�ट: 
हो�या, �यामळेु माVया मनाम�ये कृतAतेचा भाव आला आWण माझ ेडोळे अ�रशः 
भuन आले. माझ ेमला आ5चय& वाटले. 

 
दसु-या �दवशी आeह: 2वसापरूला पोहोचलो. 2वसापरू जेल दrड आWण मनमाड या 
रे<वे लाईनवर असले<या 6टेशनपासनू दोन-तीन मलैांवर आहे. एखाyया ओसाड 
वाटणा-या माळावर बाधंलेला हा जुना जेल ब-याच लांबनू पा�ह<यावर मनाम�ये एक 
=कारची भीती ;नमा&ण करतो. परंतु आeह: तेथे पोहोच<यानंतर मा� आमUया 
�यानात आले, कc गेले वष&भर तेथे राहणा-या स�या]ह:ंनी �याला अ;तशय वेगळे 
uप �दलेले आहे. जेल अ,धका�यांची आWण स�या]ह:ंची एक सहकाराची भावना तेथे 
;नमा&ण झाल: होती. गुजरात आWण मुंबई येथनू आलेले अनेक =मखु नेत ेआWण 
काय&कत@ या जेलम�ये गेले वष&भर राहात होते. या जेलला अनेक बराकc हो�या 
आWण =�येक बराकcला स�या]ह:ंतून एक =मखु '6पो�समन' ;नवडला जात असे. 
�या बराकcतील स�या]ह: कैyयांच ेजे =5न असतील, ते हा पढुार: सोडवनू घेत 
असे. प�
यवहार, प6ुतके माग2वणे, आजारपणासाठ` लागणार: औषधे 9मळ2वणे 
अशा 6वuपाच ेहे =5न असत. मी qया बराकcत होतो, �या बराकcच ेपढुार: 
बडोyयाच े=9स[ का]ेँस नेते \ी. मगनभाई पटेल होत.े अ�यंत सqजन मन�ुय, 
मन9मळाऊ 6वभाव, मदृ ुव मधरु भाषण करtयाची सवय, यामळेु सगxयांचा 
�यांUयावर पणू& 2व5वास होता. 

 
आeह: तेथे गे<यानंतर थोpयाच �दवसातं येरवpयातील बारा
या बराकcच ेuप या 
2वसापरूUया बराकcस देtयाचा =य�न केला. मुंबईच े=9स[ नेत ेस. का. पाट:ल 
�यावेळी 2वसापरू जेलम�ये होते. �यांनी जेलम�ये अ;तशय 
यवि6थत आWण संपDन 



अशी लाय�र: उभी केल: होती. शकेडो जुनी प6ुतके दररोज परत जात आWण शकेडो 
जुनी प6ुतके येत, असा हा सहकाया&चा संबंध येथे =6था2पत झालेला मी पा�हला. 

 
आमUया या बराकcम�ये कॅeप जेल १२ मधील बराकcतीलह: काह: 9म� होत.े ता�या 
डोईफोड,े दयाण&व कोपड@कर आWण मी होतो. योगायोगाने ह. रा. महाजनीस[ुा या 
बराकcत आले होत.े �यामळेु वाचनाUया, चच@Uया बठैकc येथेह: सuु झा<या. या 
बराकcम�ये रा�ह<यानंतर गजुराती 9म�ांUया सहवासामळेु गजुराती बोलणे आeहांला 
समजू लागले आWण गुजराती भाषशेी नजीकची ओळख 2वसापरू जेलम�ये झाल:. 
�याचा उपयोग पढेु मला मी y2वभा2षक राqयाचा म_ुयमं�ी झा<यानंतर फार झाला. 

 
ह. रा. महाजनींनी एक �दवस मला सचूना केल:, 

''आपण गेले वष&, स
वा वष& 2व2वध 2वषयावंर:ल प6ुतके वाचतो आहोत,  अ�यासतो 
आहोत, ते
हा �यांच ेआप<या मनावर झालेले प�रणाम आWण आप<या 2वचारांUया 
�दशा इतर लोकांना सांगtयासाठ` बराकcतील 9म�ांपढेु एक 
या_यान दे.'' 

 
- आWण माVया आठवणी=माणे 'गांधीवाद' हा 2वषय घेऊन मी ३५ ते ४० 9म;नटांच े
एक भाषण �या बराकcत �दले. गांधीवादाच ेजे वेगवेगळे पलै ूहोत,े �यांची माVया 
वाचनामधनू आWण ,चतंनामधनू मला जी समज आल: होती, ;तची मी मांडणी 
केल:. आWण भाषणाUया शवेट: हे 6प�ट केले, कc मला जो समजला आहे, तो 
गांधीवाद असा आहे. ह: माझी जीवन;न�ठा आहे, असे मी =ामाWणकपणे eहण ू
शकत नाह:; पण एक गो�ट माDय केल: पा�हजेल, कc गांधीवादाची सवाnत 
मह��वाची देणगी - जी मानवी जीवनाला ;न�य उपयोगी पडणार: अशी आहे, ती 
eहणजे सा�य, साधन, श,ुचता. गांधीवादाच ेराजकcय आWण आ,थ&क काय&Yम कोणी 
6वीकारो अगर न 6वीकारो, पण सा�य, साधन, श,ुचतेचा 9स[ातं हा नसुता 
त��वतः \े�ठ वाटतो, असे न
हे तर 
यवहारतः दैनं�दन आचारासाठ`ह: अ�यंत 
उपयोगी पडणारा आहे. 



 
असा एखादा नेमका 2वषय घेऊन �यावर बोलtयाचा माझा हा प�हलाच =संग होता. 
माझ ेत ेपाऊण तासाच ेभाषण झा<यानंतर अनेकांनी माझ ेअ9भनंदन केले. 
2वशषेतः, ह. रा. महाजनी आWण ;नपाणीच ेअनंतराव कटकोळ-जे गांधीवाद: eहणून 
=9स[ होत,े �यांनी माझ ेफार कौतकु केले. �यांUया क<पनेपे�ा, माVया वयाUया 
आWण 9श�णाUया मानाने मी केलेल: 2वषयाची मांडणी �यांना फार मोलाची वाटल:. 
आWण मला समाधान वाटले, कc गेले वष&, स
वा वष& आपण जे वाचतो आहोत, 
�याचा काह: ना काह: उपयोग झाला आहे. यापढेु आपण जे वाच,ू �यासंबंधाने 
असेच बोलत गेले पा�हजे, असा 2वचार माVया मनाशी येऊ लागला. आय�ुयातील 
हा माझा प�हला मह��वाचा अनभुव eहणून �याची ह: नjद मी केल: आहे. 

 
१९३३ Uया मे म�हDयात आमची 9श�ेची मदुत संपल: व आeह: सजा होtयापवूwच े
आमच ेघरच ेकपड ेअंगावर चढवनू, 2वसापरू 6टेशनवर येऊन दाखल झालो. ता�या 
डोईफोड ेआWण मी एकदम जेलम�ये आलो होतो आWण दोघेह: परत चाललो होतो. 
घरच ेकपड ेअंगावर घालताच काह: �ण मला चकु<या चकु<यासारखे वाटू लागले. 
पण फ�त थोडा वेळ जेलच ेअ,धकार: ;तgकटे वगैरे काढून देtयाकरता 6टेशनवर 
आले होत.े �याUंया मदतीने ;तgकटे काढून घेतल: आWण दrडहून पtुयाला जाणा-या 
गाडीत बसलो आWण या त�हेने कारागहृातील एक लांब मदुतीचा म�ुकाम संपवनू 
आeह: आता आमUया घरUया वाटेला लागलो होतो. 

 
घर: परत आ<यानंतर घरUया माणसांना फार �दवसांनी भेट<यामळेु आनंद वाटला. 
;न�याUया जीवनाम�ये मी uळत होतो. तोपयnत आमUया घरात एका न
या 2पढ:च े
आगमन झाले होते. आमUया थोर<या बंधूंना मलुगा झाला होता आWण आeह: 
सारेजण न
या बाळाUया कौतकुात रमलो होतो. आनंदात म�न होतो. याच वेळी 
माझ ेजुने 9म� अहमद कUछ` यांना ब-याच �दवसांनंतर भेटावे, eहणून �यांUया 
घर: गेलो. कारण मी जेलम�ये असताना �यांनी एक-दोन वेळा प�ाने माVयाशी 
संबंध ठेवला होता. मी घर: गे<यानंतर �याUंया वsडलांनी सां,गतले, 



''तो अ;तशय आजार: असनू मरणोDमखु आहे.'' 

हे ऐकून मला वाईट वाटले. त ेमला �याUया खोल:त घेऊन गेले. ते
हा खरोखरच 
मी अहमदला जे पा�हले, ते �याच ेसरेुख, गौरवणw धडधाकट शर:र मला कुठेह: 
�दसनू आले नाह:. फ�त हाडांचा सापळा पड<यासारखा तो मला �दस ूलागला. 
�याUया डोxयातं मा� तजे होते. �यामळेु ती आपल: 
य�ती आहे, हे मनाशी पटले. 
मी �याचा हात हातात घेतला, ते
हा gकं,चतसे हा6य मला �याUया डोxयातं �दसले. 
कोठ<या तर: दधु&र रोगाने तो आजार: होता आWण फ�त काह: �दवसांचाच सोबती 
होता. मला भuन आले; पण मी तेथे न थांबता उठून बाहेर आलो. इतका 
स6ुवभावी, ब2ु[मान, रा�ट=ेमी त'ण मलुगा म�ृयUूया जबpयात इत�या लवकर 
जावा, याच ेदःुख माVया मनात होते. मी �याUया वsडलांशी 2वशषे काह: न बोलता 
;नघनू आलो. 

 
जेलमधनू परत आ<यानंतर जDमम�ृयUूया या पर6पर2वरोधी दश&नाने नवजीवनाकड े
आनंदाने व आशनेे पाहtयाची ��ट:. तर अं;तम काळाUया छायेमळेु माVया 
मनाम�ये 2वष�णता आWण गांभीय& अशा सं9म\ भानवांचा क<लोळ उडाला. 

 
स�ुय्ा संपत आ<या हो�या, �यामळेु मी शाळेत जाtयाUया तयार:ला लागलो. 
माVया 9म�ांना व घरUया लोकांना जे
हा मी परत माझ े9श�ण सuु ठेवणार आहे, 
असे सां,गतले, ते
हा �यांना ते खरे वाटेना. मी जर: फ�त पंधरा म�हने बाजूला 
गेलो होतो, तर: श�ैWणक���या माझी दोन वष@ फुकट गेलेल: होती. �यामळेु 
माVयापे�ा ब-याच लहान मलुांUयाबरोबर मी शाळेत बसायला तयार होईन, असे 
गणपतरावांना वाटत न
हते. मी �यांना सां,गतले, 

 
''मला काह: �यात ,चतंा वाटत नाह:, कारण �या वयाची मलेु माVया मा�हतीची 
आहेत. मी �याUंयाशी जमवनू घेईन.'' 

 
- आWण माझा शाळेत जाtयाचा ;न�याचा काय&Yम सuु केला. माVया मनाने एक 



न�कc घेतले होत,े कc 6वातंvय-सं]ामाUया चळवळीत काम करायच,े पण 
9श�णYम परुा के<यावाचनू राहायच ेनाह:. जर मी 9श�ण अध&वट सोडून �दले, तर 
मी कोणाUयाच उपयोगाचा नाह:, असे होईल. 6वातंvय-सं]ामाम�येह: 9श�ण, Aान, 
2वचारश�ती, यांची gकती आव5यकता आहे, याचा अनभुव मी जेलम�ये असताना 
घेतला होता. �यामळेु 9श�ण परेु करtयाचा माझा �यास मोठा होता. मला तर वाटे 
कc माझी मॅ�dकची पर:�ा कोणी ताबडतोब घेतल:, तर gकती बरे होईल! पण 
अधेमधे ती कोण घेणार? वष& तर काढलेच पा�हजे. मी माVयापे�ा वयाने ब-याच 
लहान मलुांUया वगा&त बस ूलागलो. 9श�कवग& मला मो�या आपलुकcने व =ेमाने 
वागवीत होता. प�ुकळ वेळा 9श�कांची मराठ`, इं]जी व इ;तहास या 2वषयांची 
वगा&तील भाषणे ऐकून आपण काह: 2वशषे नवे ऐकत आहो, असे मला वाटत 
न
हते. �यामळेु माVया मनाने घेतले, कc मला हे वष& तर: सोपे जाणार आहे आWण 
तसे त ेगेलेह:. 

 
शाळेत जेवढे ऐकत होतो, ते माVया अ�यासाUया ��ट:ने परेुसे होत.े �यामळेु 
बाहेरच ेकाम करtयाकड ेमनाचा ओढा होता. िज<iयातले, ताल�ुयातले काय&कत@ भेटू 
लागले. आमचा �यांचा िज
हाळा अ,धक वाढू लागला. अधनू मधनू मी �यांUया 
गावी जाऊन राहू लागलो. ३० सालात पा�हलेल: लोकजागतृी आWण लोकांच े=ेम 
यांम�ये प�रप�वता आल: होती. कायदेभंगाची चळवळ मा� ओसर<यासारखी �दसत 
होती. परत जेलम�ये जाtयाची गरज उरल: न
हती आWण तसा कोणी =य�नह: 
कर:त न
हत.े माVया हे ल�ात आले, कc आमचा जनसंपक&  प�का झालेला आहे. 
�याला आता न
या �दशा �द<या पा�हजेत, eहणून नवा काय&Yम शोधtयाचा =य�न 
आeह: कu लागलो. 

 
या दरeयानUया काळात महा�मा गांधी जेलमधनू सटूुन बाहेर आले होत.े कायदेभंग 
gकंवा राजकcय काय& याUयापे�ा ह�रजन-सेवेवर �यांनी आता आपले सव& ल� कa �3त 
केले होत.े देशाम�ये गांधीजींनी मं�दर-=वेशाची एक नवी चळवळ उभी केल: होती. 
�यांचा राजकcय काय&Yम लोकांना िजतका आकष&क वाटत असे, ;ततका सामािजक 



एकतेUया �े�ातला हा मं�दर-=वेशाचा काय&Yम लोकांना उ�साहवध&क वाटत न
हता. 
मी लोकांशी बोलtयाचा =य�न केला, ते
हा लोक eहणायच,े 

''6वराqयाची चळवळ चाल2वtयासाठ` याची गरज आहे काय?'' 

मी �यांना सांगत असे, 

''6वराqय 9मळाले, तर: माणसाने माणसाला कशा-कशापासनू वं,चत ठेवायच,े याला 
काह: मया&दा आहेत, कc नाह:?'' 

 
या त�हेने चचा& चालत असे. मी माVया ओळखीUया आWण म�ैीUया ह�रजन 
माणसांशी याबाबत बोललो. महार समाजातील माVया 9म�ांना या मं�दर-=वेशाच े
मळुीच आकष&ण वाटत न
हते. त ेeहणायच,े 

''तुमUया 2व�लाला आWण रामाला भेटून आमच ेपोट थोडचे भरणार आहे? आWण 
�यासाठ` या गावातील सव& लोकांचा 2वरोध का ओढवनू zया?'' 

 
अशा त�हेने त े�यांच े2वचार मांडत. परंतु मं�दर-=वेशाचा गांधींचा काय&Yम हा 
=तीका�मक eहणून बरोबर आहे, अशी माझी भावना होती. समाजाUया सव& शाखांना 
एका म_ुय =वाहात आणायच ेअसेल, तर खाणे, 2पणे, धम& या बाबतीम�ये 
माणसाने माणसाला एकमेकांपासनू दरू ठेवावे, हे बरोबर नाह:. हा गांधींचा 2वचार 
�बनचकू होता. अथा&त मं�दर-=वेशाUया ��ट:ने आeहांला आमUया िज<iयात 
तातडीने हाती zयावा, असा कुठलाच काय&Yम ल�ात आला नाह:. एक तर काह:शा 
सनातनी व�ृतीUया मंडळींचा अशा काय&Yमाला 2वरोध होता, ह: गो�ट होतीच, परंतु 
qयांUयासाठ` हे काय&Yम करावयाच,े �यांनाह: �यात औ�स�ुय वाटत न
हत.े 
�यामळेु ह�रजनांसाठ` काह: नवीन काय&Yम आपण घेतला पा�हजे, अशी माVया 
काय&क�या& 9म�ांम�ये चचा& झाल:. 

 
माझ ेदोन वषा&पवूwच ेजुने 9म� पढुUया 9श�णासाठ` बाहेरगावी गे<यामळेु मी नवे 
9म� जोडले होते. ह�रजन-सेवेUया न
या आंदोलनात आप<याला काय करता येईल, 
याचा 2वचार2व;नमय 9म�ांशी करत होतो. असा 2वचार करताना आeह: �दवसातला 



काह: वेळ qयाला ह�रजन-सेवा eहणता येईल, अशा त�हेच ेकाम करtयासाठ` 
yयावा, असे ठर2वले. याच वेळी आमUया ताल�ुयातील शणेोल: गावी 6था;यक 
झालेला मळूचंदभाई eहणून एक गजुराती त'ण आपले कॉलेजच े9श�ण अध&वट 
टाकून ह�रजन-सेवेUया काया&ला वाहून घेtयासाठ` गावी परत आला होता. मी �यांना 
भेटायला शणेोल:ला गेलो. �यांची-माझी बर:च चचा& झाल: आWण आeह: 
ताल�ुयासाठ` काम करtयाकरता एक छोटेसे मंडळ 6थापन केले. �यासाठ` गावातील 
कुणी तर: =;ति�ठत माणसाचा पा�ठंबा असावा, eहणून आमUया शहरातील \ी. 
पांडूआtणा 9शराळकर - जे आमचा गावातील थोर देशभ�त आWण सवाnUया उपयोगी 
पडणारे ध;नक गहृ6थ होत,े �यांना भेटलो. �यांनी आeहांला सा,ंगतले, 

''तुमUया कायदेभंगाUया चळवळीला लोकाचंा िजतका पा�ठंबा 9मळाला, ;ततका या 
कामाला 9मळणार नाह:. तुeह: खटपट कर:त राहा, माझी मदत राह:ल.'' 

 
- आWण आeह: आमUया मंडळामाफ& त आमUया कामाला स'ुवात केल:. 

 
बरेच �दवस माVया असे मनात होत,े कc आeह: समाजातील सव& वगाnना भेटतो; 
परंतु या द9लत वगा&शी आमचा काह:च संबंध =6था2पत होत नाह:. ते
हा त े
करtयासाठ` काह: तर: काय&Yम योजला पा�हजे. eहणून स�ुीUया �दवशी चार-दोन 
9म� बरोबर घेऊन मी आसपासUया खेडगेावी जाऊ लागलो. 2वशषेतः ह�रजन 
व6तीUया �ठकाणी आवजू&न जाऊ लागलो. ह�रजन समाजातील वेगवेगxया वगा&त, 
वेगवेगळे अनभुव येत होते. चांभार समाजात आमच ेफार उ�तम 6वागत होई. 
�याच =माणात मातंग समाजातह: होई. पण महार समाजात मा� आमUयासंबंधीची 
एक =कारची उपे�ा आWण उदासीनता असे, हेह: ल�ात आले. \ी. मो�हत ेनावाच े
महार समाजातील एक काय&कत@ कराडUया eय;ुन9सपा9लट:त नोकर:वर होते. 
�यांUयाशी आeह: संपक&  साधला आWण आमUयापढेु असले<या सव& शंका आWण 
=5न �यांUयापढेु मांडले. मो�हत ेमोठा अनभुवी आWण शहाणा माणूस होता. �यांनी 
या बाबतीत जी चचा& केल:, �यावuन, हे काम �दसत,े ;ततके सोपे नाह:, हे 
आमUया ल�ात आले. ह�रजनातंील हा फार मोठा 2वभाग 2वचाराने आWण मनाने 



आमUयापासनू वेगळा झाला आहे. �यांUया आकां�ा आWण भावना जा�या झाले<या 
आहेत. �याUंयाम�ये हळूहळू 9श�णाचा =सारह: होऊ लागला आहे. डॉ�टर आंबेडकर 
यांUयासारखे एक मोठे 
यि�तम��व �यांUया समाजात ;नमा&ण झाले असनू �या 
सव& समाजाच ेल� �या 
यि�तम��वावर कa �3त झाले आहे. �यांच ेवत&मानप�ांतील 
लेख आWण भाषणांच ेव�ृतांत या लोकांपयnत जाऊन पोहोचत असत. मो�हत ेeहणाले, 

''तुeह: या समाजातीलच काय&कत@ 9मळ2व<या9शवाय या कामात तुeहांला यश येणार 
नाह:. ते करत रहा.'' 

 
या उ�तजेनाथ& पण 6प�ट बोलtयाने आमची चचा& थांबल:. 

 
माVया मनाने घेतले, कc या समाजाशी संपक&  साधtयाइतके काम आपण ;नदान 
कराडम�ये उभे करायचा =य�न केला पा�हजे. \ी. मळूचंद यांUया स<<याने आeह:, 
जेथे श�य असेल, तेथे 'नाइट 6कूल' (रा�ीUया शाळा) सuु कuन लोकांशी संपक&  
साधtयाचा काय&Yम हाती घेतला. �यासाठ`स[ुा माणसे 9मळणे ;ततकेसे सोपे 
न
हते. \ी. मळूचंद यांनी आप<या शणेोल: गावी हे काम करायच ेठर2वले, आWण 
मी कराडम�ये अशी शाळा माVया 9म�ांUया मदतीने सuु करtयाच ेठर2वले. अशी 
शाळा सuु करायची, तर कोणा मो�या ने�याला ;नमं�ण yयायला पा�हजे, असे 
मला वाटले. eहणजे या योजनेकड ेलोकांच ेल� जाईल व काया&स चालना 9मळेल. 
या संबंधाने कुणाला बोलवावे, याचा 2वचार कu लागलो, ते
हा मनाशी 2वचार 
आला, कc या कामासाठ` कम&वीर आtणासाहेब 9शदें यांUयासार_या मो�या 
माणसाला मी आण ूशकलो, तर तो एक शभुाशीवा&द ठरेल. 

 
श�ैWणक व सामािजक �े�ांत \ी. 2वठठल रामजी 9शदें हे �यावेळी अ]ेसर होत.े 
�यांUयाबhल माVया मनात आदराची भावना होती, पण =�य�ात �यांना भेटायच े
कसे आWण कुणाUया ओळखीने, हा =5न होता. अखेर मी एक�यानेच ह: जबाबदार: 
zयावी, असे ठरले. �या=माणे एके �दवशी कराडहून रा�ीUया गाडीने ;नघनू पहाटे 
पणेु 6टेशनवर उतरलो. उजाडपेयnतचा वेळ 6टेशनावरच काढणे सोयीच ेहोते. तेथील 



नळावर हातपाय, तjड धतुले. पायजमा-कोट-टोपी असा �यावेळचा माझा वेष असे. 
तो बदलtयाच ेकारण न
हत,े पण जरासा ठ`कठाक केला आWण उजाड<यानंतर 
चौकशी करत करत आठ स
वा आठपयnत �यांUया घर: पाहोचलो. \ी. आtणासाहेब 
9शदें घर:च होत.े नम6कार कuन मी येtयाच ेकारण सा,ंगतले. ते माVयाकड े
पाहतच रा�हले. स'ुवातीस ते फारसे बोलले नाह:त, पण अधनूमधनू मी कोण, 
कुठला, काय करतो, घर: कोण कोण आहेत व �यांची संमती आहे, कc नाह:, 
याबhल 2वचार:त मला तास, दोन तास बसवनू घेतले. माVया बोलtया-चालtयाकड े
�यांच ेबारकाईने ल� होत.े अखेर �यांनी येtयाबhल होकार �दला. पण �याचबरोबर 
एक अटह: घातल:. त ेeहणाले, 

''माVयाबरोबरच ह�रजनालाह: घर: जेवायला आणावे लागेल.'' 

मी लगेच होकार �दला, ते
हा त ेeहणाले, 

''पण घरUया लोकांना 2वचारलेस का? '' 

मी नकार देऊन �यांना eहटले, 

''सव& जातींच े9म� माVया घर: येतात. आईची �याबhल काह: तYार नाह:.'' 

 
अखेर ह�रजनाबरोबर पंगत होईल, याची खा�ी झा<यावरच �यांनी होकार �दला. 

 
ठर<या=माणे ते आले. मला जणू 6वग& 9मळाला. 6टेशनवuन टा�ंयाने गावात आले. 
ते माVयाबरोबर पायी �हडंले, gफरले, ह�रजनवाpयात आले आWण काय&Yम पार 
पडला. 

 
कराडात मोठे कुतहूल होत,े पण उ�साह न
हता. राजकcय चळवळीम�ये मलेु, 
वडीलधार: माणसे येत-जात असत, तसा उ�साह मला �दसत न
हता; पण मला हेह: 
�दसत होत,े कc हे ,च� सबंध देशातच होत.े हे काह: केवळ कराडपरुतेच मया&�दत 
न
हते. कम&वीर आtणासाहेबांचा काय&Yम 
यवि6थत पार पडला. �यांUया संगतीतला 
एक �दवस साव&ज;नक जीवनातील 9श�णाचा एक मह��वाचा धडा होता, असे 
eहटले, तर: चालेल. या समारंभाखेर:ज �यांच ेएक 
या_यानह: मी कर2वले होत.े 



पण माणसांची गद� फार न
हती. प�ुकळ वेळ मनाम�ये 2वषtणता येई, कc असे 
का? इं]जांUया 2वu[ लढtयासाठ` लोकांची जी उ�सकुता होती, तीह: आता कमी 
झाल: होती. आWण हे मह��वाच ेपण साधे काम करायला लोकाचंी माDयता �दसत 
न
हती. ह: एक 2वसंगती आमUया सामािजक जीवनात होती. गांधीजी या गो�ट:ला 
=ाधाDय का देतात, हे �यामळेु वारंवार ल�ात येई. समाजाUया दोDह: बाजूंना 
उ�साह कमी होता. ह�रजनांम�ये कमी होता, ह�रजनेतरांम�येह: कमी होता. 
�हदं6ुथानातील हजारो वषाnUया 2वषमतेUया जीवनामळेु आलेला हा नाकत@पणा हे 
आमUया देशाUया अवनतीच ेमळू कारण आहे, असे 2वचार जी मंडळी मांडत आल: 
आहेत, ते gकती बरोबर आहे, याचा अनभुव आeहांला पदोपद: येत होता. 

 
मी दररोज सं�याकाळी साडसेातनंतर कराडमधील महार-व6तीत शाळा 
चाल2वtयासाठ` जात असे. आमUयाजवळ असले<या साधनांनसुार काह: प6ुतके, 
एक काळा फळा, खडू, इ�याद: सा�ह�य जमवनू �या व6तीत �याUंया साव&ज;नक 
बठैकcची एक जागा होती, �याम�ये ठेवले. मी दररोज सं�याकाळी तेथे गे<यानंतर 
हे सामान काढून 9श�णासाठ` येणा-या 6�ी-पuुषांची वाट पाहत बसे. प�ह<या 
�दवशी फ�त काह: मलेुच आल:. परंत ुती शाळेत जाणार: अस<यामळेु �यांना 
आमUया कामाबhल कौतुक असले, तर: �यांना काह: 9श�णाची गरज न
हती. परंत ु
=ौढांपकैc qयांUयासाठ` आमची शाळा होती, �यांUयापकैc कोणीह: येईल, असे मला 
�दसत न
हत.े मग मी आसपासUया चार घर: मhुाम जाऊन यासंबंधाने बोललो, 
ते
हा एका ब-याच वयोव[ृ माणसाला माझी दया आल: आWण �याने आप<या 
मंडळींना सां,गतले, 

 
''पोराहो, हे रोज आप<याकड ेसं�याकाळी येतात. ते
हा आपण काह: मंडळींनी 
�यांUयाकड े9शकायला गेले पा�हजे.'' 

 
दसु-या �दवसापासनू पाच-दहा मंडळी येऊ लागल:. मी 9श�काच ेकाम केले. खरे तर 
�या कामाचा अनभुव नसतानाह: सा�रतेचा हा वग& चाल2वtयाचा =य�न मी केला. 



माझा हा =योग दोन-तीन म�हने चाल<यानंतर आपोआप कमी कमी होत गेला. 
कारण =ौढ 2वyया�याnची सं_या कमी झाल: eहणtयापे�ा संपल: eहटले, तर: 
चालेल. आWण माVया ��ट:ने मी मो�या उ�साहाने सuु केलेल: शाळा आपोआप बंद 
पडल:. 

 
मला वाटले, ह: सव& हकcकत मी कम&वीर 9शदें यांना कळ2वल: पा�हजे, नाह: तर 
�यांना आपल: फसगत झाल:, असे वाटले, eहणून मला आलेला अनभुव मी �यांना 
एका स2व6तर प�ाने कळ2वला. 

 
म_ुय सम6या होती, ती ह:, कc द9लतांUया मनात शकेडो वषाnUया अDयाया2वu[ 
जो स�ुत राग होता, तो कुठे �यांना \ीगणेशा 9शक2व<यामळेु gकंवा कुठे एखाyया 
मं�दरात =वेश देtयामळेु जाणार न
हता. माVयाबरोबर हाय6कूलम�ये 9शकत 
असले<या पण आता कॉलेजम�ये गेले<या एक-दोघां ह�रजन 9म�ांची गाठ पडल:, 
ते
हा मला हे ती�तेने जाणवले, कc गांधीजींUया =य�नांच ेया मंडळींना एवढे 
मह��व वाटत नाह:. �यांना वाटत होत,े 

''तुeह:च अDयाय केला, ते
हा तुeह:च �याचंी काय सधुारणा करणार? आeह: 
6वतःच =य�न कuन आमUया समाजाची =गती केला पा�हजे. डॉ�टर आंबेडकर 
आमच ेनेत ेआहेत. �यांनी 9श�ण घेऊन 6वतःची माणुसकc व 6वा9भमान 
जाग2वtयाचा संदेश �दला आहे. राजकारणात संघ�टत होऊन आपण आपल: =गती 
आपणच करायची, असे आeह: ठर2वले आहे. तुमUया मं�दर =वेशाचा आeहांला 
काडीइतकाह: उपयोग नाह:.''     

 
�या समाजाची ह: भावना मी समज ूशकलो आWण ह�रजन-सेवेUया =य�नांचा 
माVयापरुता तर: ता�परुता शवेट झाला. 

 
१९३३ च ेसाल ह�रजन-सेवेUया कामाच े=य�न आWण माVया पर:�ेची तयार: यात 
के
हा गेले, हे मला कळले नाह:. आमUयानंतर आमच ेइतर स�या]ह: 9म�ह: हळू 



हळू घर: परत येत होते. 2वशषे eहणजे \ी. का9शनाथपंत देशमखु, आ�माराम 
पाट:ल, \ी. दयाण&व कोपड@कर ह: मंडळी �यांत होती. मॅ�dक झा<यानंतर पढेु काय 
करणार, असा या मंडळींचा माVया पाठ`मागे लकडा होता. मी �यांना माझ े2वचार 
सांगत असे, 

''कायदेभंगासारखी चळवळ जर पDुहा आल:, तर गो�ट वेगळी, नाह: तर मी माझा 
उUच 9श�णाचा काय&Yम परुा करणार आहे.'' 

 
�या सगxयांना तो यो�य वाटत असे, पण मी तो कसा परुा करणार, याची �यांना 
शंका होती. उUच 9श�ण घेtयासाठ` लागणार: आमची सांपि�तक ि6थती, असावी, 
तशी अनकूुल न
हती. �यासाठ` को<हापरू gकंवा पणेु या दोहjपकैc एका �ठकाणी 
जाtयाची गरज होती. 9शवाय ;तथला दरमहाचा खच& शकेpयाने येणार होता. तो मी 
कोठून उभा करणार, असा �यांचा =5न असे. मी ;नu�तर होत असे. परंत ुमाझा 
2वचार मी काह: सोडत नसे. मी �यांना eहणे, 

''तुमच ेकाह: काम तातडीने असेल, तर ते तुeह: मला सागंा. मी �यात माघार 
घेतल:, तर तुeह: मला दोष yया.'' 

 
१९३४ Uया माच&-ए2=लम�ये माझी पर:�ा झाल:. जूनम�ये मी �या पर:�ेत पास 
झालो, असे समज<यामळेु पढेु काय, हा तातडीचा =5न eहणून माVयापढेु आ 
वासनू उभा रा�हला. माझ े9म� राघआूtणा यांना =ामाWणकपणे असे वाटत होत,े कc 
मी माझ ेआय�ुय 9श�णासाठ` 
यथ& घालवत आहे. �यांच ेअसे मत होत,े कc मला 
आव5यक तो अनभुव व जागतृ 2वचारश�ती हे सव& आता =ा�त झा<यानंतर शाळा-
कॉलेजUया वगा&त बसनू �दवस न ्�दवस आWण म�हने न ्म�हने 
यथ& घाल2वtयात 
काय अथ& आहे? कायदेभंगाची चळवळ असताना करावयाच ेकाम वेगळे, पण एकदा 
ते �त 6वीकार<यानंतर काह: एक दैनं�दन काम आपण 6वतःसाठ` बांधनू घेतले 
पा�हजे. तसे काह: तर: ठर2वtयाची ह: वेळ आहे, असे �यांना मनापासनू वाटत 
होत.े 



नेमके याच समुारास \ी. शंकरराव देव हे काह: कामासाठ` कराडला आले होत.े 
यापवूw �यांची माझी भेट झालेल: न
हती. मा� राघआूtणा यांची �यांची ओळख 
होती. शंकरराव देव हे \ी. 9शराळकरांUया घर: उतरले होते. 

 
राघआूtणांनी मला 2वचारले, 

''तुVया 9श�णाबाबत आपण शंकरराव देवाचंा स<ला घेऊ या का?'' 

मी �यांना eहटले, 

''माVया 9श�णाचा ;नण&य माझा मीच केला पा�हजे. �बचा-या शंकररावांसार_या 
मो�या माणसाला याची तसद: कशाला?'' 

 
पण �यांनी फारच आ]ह केला, eहणून मी �यांUयासमोर शंकरराव देव यांना 
भेटtयासाठ` गेलो. eहटले, ;नदान ओळख तर: होईल. भेट<यानंतर प�हले कुशल-
समाचाराच े=5न संप<यावर राघआूtणांनी माझी मा�हती कuन �दल:.  

 
शंकरराव देवांनी सां,गतले, 

''आचाय& भागवत यांUयाकडून �यांUयासंबंधी ऐकले आहे.'' 

 
पढेु 9श�ण घेtयाचा माझा 2वचार आहे, असे राघआूtणांनी सांगताच शंकररावह: 
eहणाले, 

''कशासाठ` वेळेचा दuुपयोग करता आहात? कुठ<या तर: एका ;नि5चत कामाला 
तुeह: आता वाहून घेतले पा�हजे.'' 

 
मी 2वचारले, 

''कुठले काम आWण कसले काम?'' 

ते eहणाले, 



''मी काह: 2वचार केलेला नाह:. पण तुeह: आठ-पंधरा �दवसांत आमUया सासवडUया 
आ\मात एक वषा&साठ` राहायला या ! eहणजे तुमUया-आमUया चच@तून ;नि5चत 
कामाची योजना आपण उभी कu.'' 

 
मग इतर काह: गो�ट: झा<या आWण आeह: ;नरोप घेऊन बाहेर पडलो. माVया 
मनावर शंकररावांनी सां,गतले<या गो�ट:चा अगद:च प�रणाम झाला न
हता, असे 
नाह:. जर काह: ;नि5चत �दशा ;नघत असेल, तर का 2वचार कu नये ? असा =5न 
माVया मनाशी येऊन गेला. 

तो �दवस मी तसाच जाऊ �दला. दसु-या �दवशी सकाळी मी उठ<यानंतर माझ ेमन 
6वUछ आहे, असे माVया ल�ात आले. आ\म वगैरे काह: नाह:. पढुUया 
9श�णासाठ` को<हापरूला जायच,े हा माझा ;नण&य झाला. �यानंतर दोन �दवसांनी 
राघआूtणांना परत भेट<यानंतर मी �यांना माझा 2वचारपवू&क घेतलेला ;नण&य 
सां,गतला. अथा&त मग �यावर �यांनी आ�ेप घेतला नाह:. 

 
को<हापरूUया कॉलेजात जाtयाचा मी 2वचार केला खरा, पण �यात प�ुकळ अडचणी 
�दस ूलाग<या. मी याबाबत माझ ेबंध ूआWण आई यांUयाशी बोललो. अथा&त �यांUया 
कुवती=माणे �यांना जे करणे श�य होत,े ते �यांनी करtयाच ेकबलू केले. पण ते 
काह: परेुसे न
हत,े eहणून मी माझ े9म� गौर:हर 9सहंासने यांUयाकड ेमाझा उUच 
9श�णाचा =5न मांडला. त ेeहणाले, 

''कसलाह: 2वचार न करता को<हापरूला जा. बाकcच ेसव& =5न आeह: 9म� पाहून 
घेऊ.'' 

 
- आWण eहणून १९३४ Uया जून म�हDयाUया ;तस-या आठवpयात उUच 
9श�णासाठ` मी को<हापरूला =6थान केले. 

 
छ�पती राजषw शाहू महाराज यांUया कतृ&�वामळेु को<हापरू शहर हे गोर-ग�रबांसाठ` 
एक अ;तशय मह��वाच े9श�ण-कa 3 बनले होत.े तेथे �यांनी अनेक वस;तगहेृ 



चाल2वtयाची 
यव6था केल: होती. मी जाताना मा� मनाशी ठरवनू गेलो होतो, कc 
या कुठ<याह: वस;तगहृात राहायच ेनाह:. �यावेळी को<हापरूम�ये वेगवेगxया 
जातींची वस;तगहेृ असत. मराठा समाजासाठ`स[ुा काह: होती. ती चागंल: होती 
आWण =9स[ह: होती, पण माVया 2वचाराची जी धारा होती, �या=माणे मला अशा 
एखाyया जातीUया वस;तगहृात जाऊन राहणे पसंत न
हते. मला माVया 9म�ांचा 
आधार होता. �यामळेु कुठे तर: 6वतं� खोल: घेऊन राहावे, असे मी ठर2वले आWण 
या=माणे पढुची चार वष@ मी को<हापरूम�ये वेगवेगxया भागांत 6वतं� खोल: घेऊन 
रा�हलो. 

 
माझ ेप�हले वष& मी को<हापरू शहरातील =9स[ 9शवाजी पेठेत काढले. आता जे
हा 
मी को<हापरूUया मंडळींना हे सांगतो, ते
हा �यांना त ेखरे वाटत नाह:. बाबआूtणा 
कोठावळे आWण ;नपाणीच े\ी. अनंतराव कटकोळ यांनी 6वतःसाठ` भाpयाने 
घेतले<या जागेतील दोन खो<या �यांनी मला �द<या. तेथे मी एक वष& काढले. 

 
को<हापरू हे करवीर सं6थानUया राजधानीच ेशहर होत,े �यामळेु तेथले राजकारण 
काह: वेगळे होते. =जा प�रषदेच ेकाह: काय&कत@ gYयाशील होते. �या सवाnच े
आघाडीवर असलेले काय&कत@ वीर माने यांची व माझी मा�हती होती. =जा 
प�रषदेUया ब-याच काय&क�याnनी ३२ साल: को<हापरू सं6थानUया बाहेर स�या]ह 
के<यामळेु �यांना येरवडा जेलम�ये जावे लागले होते. �यांत<या gक�येकांशी तेथे 
माVया ओळखी झा<या हो�या. को<हापरूला आ<यानंतर हे संबंध पDुहा जागे झाले 
आWण माVया साव&ज;नक कामाचा धागा तथेेह: माVया ��ट:ने जोडला गेला. 

 
राजाराम कॉलेजम�ये मी 2वyयाथw eहणून =वेश केला, ते
हा तथेील एकंदर 
वातावरणाने मी चागंलाच =भा2वत झालो. शहराUया म�यभागी असले<या जुDया 
राजवाpयात आमच ेहे राजाराम कॉलेज होत.े उ�तम 9श�क-वग&, मोकळे वातावरण, 
सम[ृ लाय�र:, एवढा सव& संच अस<यामळेु 9श�ण-सं6थेला मह��व का येणार 
नाह:? 



 
�यावेळी डॉ�टर बाळकृ�ण कॉलेजच े=ाचाय& होते. व�ृतीने रा�d:य, इ;तहासाच े
2वyवान =ा�यापक, कुशल कारभारपटू, प<लेदार व�त�ृव यांमळेु �यांना राजाराम 
कॉलेजम�ये आWण को<हापरू शहरात अ;तशय मान असे. आमUया प�ह<या वषा&Uया 
वगा&ला 9शक2वtयासाठ` ते काह: येत नसत, �यामळेु �यांचा काह: संबंध येईल, असे 
मला वाटेना, eहणून एक �दवस मी भेटtयासाठ` �यांUया घर: गेलो. �यांनी माझी 
मो�या अग�याने चौकशी केल:. मी �यांना माझा पवू@;तहास सां,गतला. माझी दोन-
तीन श�ैWणक वष@ फुकट गे<याच े�यांना सां,गतले आWण 9श�णYम परुा करtयाचा 
माझा ;नधा&रह: 
य�त केला. �यांची सहानभुतूी आWण ल� असावे, eहणून 
भेटtयाची तसद: �दल:, असेह: �यांना सा,ंगतले. 

 
मी हे सगळे मोकळेपणाने सा,ंगतले, eहणून �यांना आनंद झाला. �यांनी मला 
सां,गतले, 

''ल�ात ठेव, हे सं6थानी राqय आहे, मी पंजाबातून येथे आलेलो आहे, त ूजोपयnत 
श�ैWणक कामात =गती करत राहशील, तोपयnत माझा तुला पा�ठंबा राह:ल, पण 
कृपा कuन को<हापरू सं6थानUया राजकारणात भाग घेऊ नकोस.'' 

 
मी �यांना सां,गतले, 

''को<हापरू =जा प�रषदेUया काह: काय&क�याnशी माझी ओळख आहे, आeह: जेलम�ये 
एक� होतो. परंत ुयेथ<या कामात =�य� भाग घेtयाची माझी इUछा नाह:, �याच े
काह: कारणह: नाह:, पण अधनूमधनू माVया सातारा िज<iयात जाऊन माझ ेकाम 
मी करत राहणार आहे. �याला तुमची काह: हरकत नाह: ना?'' 

 
�यांनी सां,गतले, 

''तो तुझा =5न आहे, �याUयाआड मी येणार नाह:.'' 

- आWण �यांनी मो�या आपलुकcने मला ;नरोप �दला. 



 
�यांचा माझा हा जो गुu9श�य 6नेहाचा आWण िज
हाxयाचा संबंध होता, तो पढेु 
चार वष@ कायम रा�हला. मला अधनूमधनू जuर पडले, ते
हा मी �यांना भेटत असे, 
ते
हा त ेआपलुकcने चौकशी करत आWण जuर ते
हा माग&दश&नह: करत. 

 
\ी. बाळकृ�णांशी हे संबंध =6था2पत झा<यामळेु मी एका ��ट:ने ;नधा&6त झालो 
आWण माVया अ�यासाUया पाठ`मागे लागलो. प�ह<या वषा&चा अ�यासYम कसा 
अगद: साधा होता. मला फ�त सं6कृत सोडून अध&मागधी zयावे लागले होत,े 
�यामळेु अध&मागधीचा अ�यास करणे जuर होते. सं6कृत मला मॅ�dकUया वेळी 
सोडून yयावे लागले होत.े �याचाह: एक छोटासा gक6सा आहे. 

 
मी मॅ�dकचा अ�यास कर:त असताना शाळेतून 9मळणारे सं6कृतच े9श�ण हे अपरेु 
आहे, असे वाटू लागले, परंत ुइतर मलुांनी qया=माणे तो 2वषय बाहेर 9शकtयाची 

यव6था केल: होती, तशी मला करता आल: नाह:. 2वशषेतः, एक शा6�ी 
2वyया�याnना बोलावनू सं6कृत 9शकवीत असत. �यांUयाशी माझी ओळख 
नस<यामळेु अनंतराव कुलकणw यांना मी माVयासाठ` चौकशी करायला सां,गतले 
होत,े कारण तहे: आमUयाबरोबर पर:�ेला बसणार होते. 

 
अनंतराव माझा मोठा िजगर: 9म� होता. तो मनाने फार सरळ होता. तो मला 
प�ह<या =थम काह: सांगेचना; परंतु मी खोदनू खोदनू 2वचार<यानंतर �याने 
सां,गतले, 

''शा6�ीबवुा eहणाले, 'मी अ�ाiमणांना सं6कृत ह: देववाणी 9शक2वणार नाह:.'' 

 
�याने मला शा6�ीबवुाचं ेत ेश�द सां,गतले, ते
हा �याUया डोxयातं पाणी आले. मी 
अनंताला सा,ंगतले, 

''अंतकूाका, तू माझी �बलकूल काळजी कu नको.'' 



 
हे सव& ऐक<यानंतर मी ठर2वले, कc सं6कृत सोडून yयायच ेआWण सरळ श[ु मराठ` 
zयायच.े उरले<या चार-दोन म�हDयातं मी पर:�ेला बसायच ेठर2वले. 

 
अशा त�हेने माझ ेसं6कृत सटु<यामळेु कॉलेजUया प�ह<या वषw मी अध&मागधीचा 
अ�यास करत होतो. डॉ�टर उपा�ये नावाच े=ा�यापक आeहांला अध&मागधी 
9शकवीत. ते अ;तशय उ�तम 9श�क होते. थोड े\म के<यानंतर माVया ल�ात 
आले, कc अध&मागधी हा पर:�ेत माक&  9मळ2वtयासाठ` उ�तम 2वषय आहे. 

 
�यावेळी महारा�dाच ेआवडत ेकांदबर:कार ना. सी. फडके हे आमUया राजाराम 
कॉलेजम�ये =ा�यापक होते. प�ह<या वषा&ला �यांचा माझा काह: संपक&  आला नाह:; 
पण दसु-या वषw मी इंटरमीिजएटला गे<यानंतर आeहांला त ेतक& शा6� 9शकवीत 
होत.े ना. सी. फडके हे बाहेर जसे लोक2=य होत,े तसे त े2वyया�याnतह: अ�यंत 
2=य होत.े साधा, खा�दधार:, गंभीर =व�ृतीचा 2वyयाथw eहणून मी �यांUयाजवळ 
फारसा जाऊ शकलो नाह:. परंत ु�यांच े
यि�तम��व मी जा6तीत जा6त Dयाहाळून 
पाहtयाचा =य�न कर:त असे. कारण �यावेळी =9स[ झाले<या �यांUया 'जादगुार' 
आWण 'दौलत' या कादंब�यांचा मी मोठा भो�ता होतो. अशी मनोA मराठ` 9ल�हणारा 
लेखक आप<याला 9शकवायला 9श�क eहणून आहे, याचा आeहांला आनंद वाटत 
होता. �यांUया तक& शा6�ाUया तासाला मी वगा&त �बनचकू हजर राहात असे. 2वषय 
सोपा आWण मनोरंजक करtयाची �यांची हातोट: ते उ�तम 9श�क अस<याची सा� 
देत होती आWण �यामळेु मराठ`, इ;तहास यांUयाबरोबरच तक& शा6�ह: माVया 
आवडीचा 2वषय झाला. 

 
कॉलेजमध<या अ�यापनाUया कामाबरोबरच फड�यांच ेइतरह: सा6ंकृ;तक काय&Yम 
2वyया�याnUया सहकाया&ने चाल ूअसत. अधनूमधनू �यांची उ�तम 
या_याने 
को<हापरूला होत असत. मी ती नेहमी ऐकत असे. 



 
आमUया कॉलेजम�ये �यांनी संगीताची आवड असले<या 2वyया�याnच ेएक मंडळ 
बन2वले होते. �या मंडळाचा मी सभासद होतो. कॉलेजUया वरUया मज<यावर:ल 
हॉलम�ये आयोिजत केलेल: 'गान�हरा' �हराबाई बडोदेकर यांUया संगीताने 9भजून 
गेलेल: आWण रंगलेल: एक मफैल अजूनह: माVया नजरेसमोर तरळत.े 

 
�याच वेळी को<हापरुात असलेले दसुरे मह��वाच े
यि�तम��व eहणजे =ा�यापक 
माधवराव पटवध&न याचं.े हे उ�तम कवी eहणून महारा�dात =9स[ होते. �यांच ेअध@ 
इं]जी आWण अध@ मराठ`तील 'माधव qय9ूलयन' हे नाव �यांUयाबhल अ,धकच 
औ�स�ुय व कुतूहल ;नमा&ण करत असे. मा� फडके जसे लोक2=य होत,े तशा 
त�हेची लोक2=यता माधवरावांना न
हती. पण ते =व�ृतीने 2वyवान आWण =कृतीने 
गंभीर होते. इंटरमीिजएटUया वगा&म�ये त ेआeहांला इं]जी क2वता 9शकवीत असत. 
परंतु �याम�ये 9श�क आWण 2वyयाथw यांUयाम�ये िज
हाळा =6था2पत करtयाची 
जी आव5यकता असत,े ती कधी आढळल: नाह:. ते व�तशीर येत, आप<या 
तासाUया वेळी खाल: मान घालनू आप<या खुचwवर येऊन बसत, हातात प6ुतक 
घेऊन प6ुतकाकड ेपाहत पाहत खाल: मान घालनू तासभर बोलत राहत आWण 
आपला वेळ संपला, कc तशीच खाल: मान घालनू ;नघनू जात. 

 
ह: दोDह: आपाप<या पर:ने मोठ` माणसे होती. �यांUयाबhल आeहांला आदर होता. 
पण कारण काय, त ेमला समजत नाह:, �यांUयाजवळ जाऊन �यांची दाट ओळख 
कuन zयावी gकंवा �यांUयाशी म�ैी संपादन करावी, असे 2वचार माVया मनात 
कधीच आले नाह:त. 6वभाव9भDनता gकंवा आय�ुयाकड ेपाहtयाचा फरक यांमळेु 
कदा,चत असेल, पण हे घडले खरे. 

 
डॉ�टर बाळकृ�ण यांUया बाबतीत मा� मला हा असा अनभुव आला नाह:. 

 
पढेु कालातंराने मी म_ुयमं�ी झा<यानंतर =ोफेसर फडके यांची आWण माझी गाठभेट 



झाल: होती. �यांनी जDुया आठवणी �द<या घेत<या, आWण आमचा चांगला 6नेह 
जमला. नंतर �यांच ेमाझ ेचागंले घ;न�ठ संबंध आले आWण �यांUया-माVयांत काह: 
प�
यवहारह: झाला. 

 
को<हापरूUया 9श�ण�े�ातील आणखी एका मह��वाUया 
य�तीचा उ<लेख केला 
पा�हजे. �यांच ेनाव डॉ�टर बोस - हे इं]जीच े=ोफेसर होते. मी बी. ए. Uया वगा&त 
असताना तेह: आeहालंा इं]जी क2वता 9शकवीत असत. हाय6कूलपासनू 
कॉलेजपयnतUया 2वyया,थ&दशते मी अनेकांपासनू इं]जी क2वता 9शकलो आहे. परंत ु
=ोफेसर बोस यांची शलै: कोणाला साधल: नाह:. �या =कारची काह:शी शलै: 
हाय6कूलम�ये असताना आमच े9श�क \ी. द�तोपंत पाठक यांUयाम�ये मला 
पाहायला 9मळाल: होती. 

 
=ोफेसर बोस यांची माझी �यानंतर भेट �द<ल:म�ये मी संर�ण मं�ी असताना 
झाल:. त े�द<ल:म�ये आहेत, असे कोणी तर: मला सा,ंगतले. 

 
''मी तुमUया राजाराम कॉलेजचा 2वyयाथw आहे.'' असे मी �यांना फोन कuन 
सां,गतले व ''माVया घर: चहाला याल का?'' असे 2वचारले. 

 
�यांनी ते ;नमं�ण आनंदाने 6वीकारले आWण �यांचा मलुगा, जो �द<ल: 
य;ुन
ह9स&ट:म�ये =ा�यापक होता, �याUयाबरोबर येऊन, माVया घर: तासभर बसनू, 
ते को<हापरूUया गो�ट: बोलनू गेले. 

श�ैWणक जीवनात<या अशा 
य�तींचा =भाव हा बराच काळ �टकून असतो व एका 
अथा&ने तो अ2व6मरणीय असतो, कारण �यांUयाकडून घेतलेले सं6कार हे कायम 
�टकणारे सं6कार असतात. 

 
को<हापरूच ेराजाराम कॉलेज eहटले, eहणजे मला श�ैWणक �े�ातील या माणसांची 
;न�य आठवण येते. 



 
को<हापरूची उUच 9श�णाची ह: चार वष@ माVया आय�ुयातील पायाभतू आWण 
ग;तमान अशी वष@ आहेत. गे<या तीन वषा&Uया राजकcय अनभुवानंतर मी आता 
सव& प�रि6थती व 2वचारातंील भेदाभेदाकंड ेकाह:शा तट6थ व�ृतीने पाहू शकत होतो. 
उUच 9श�ण परेु होईल, कc नाह:, अशी माVया मनात धा6ती होती ती अडचण दरू 
झाल:. कारण मी को<हापरू येथे येऊन बराच ि6थर झालो होतो. सांपि�तक अडचणी 
चार वष@ वारंवार येतच रा�ह<या. पण माझ ेबंध ूगणपतराव व माझ ेसव& 9म� 
यांUया मदतीने �यांना मी तjड देऊ शकलो. मन केिD3त कuन अ�यास करावा 
आWण वाचन करावे, अशी माझी इUछा होती आWण या ��ट:ने या चार वषाnत मी 
प�ुकळ फायदा कuन घेतला, असे eहटले, तर: चालेल. याचा अथ& असा नाह:, कc 
मी सातारा िज<iयातील माVया काय&क�या& 9म�ांपासनू वा �याUंया कामापासनू 
अलग राहू इUछ`त होतो. त ेतर मला कदा2प श�य न
हते. मी तर आता सातारा 
िज<iयातील काँ]ेस चळवळीचा एक अतूट भाग झालो होतो. कधी मी �यांUयाकड े
साता-याला श;नवार:-र2ववार: सटु:Uया �दवशी जात असे gकंवा माVया 9म�ांपकैc 
काह:जण मला भेटtयासाठ` को<हापरूला येत. �यामळेु त ेसंबंध तसेच वाढत होत.े 
चळवळीUया कामापे�ा मी वाचनासाठ` जादा वेळ देत होतो. आWण वाचनाची साधने 
2वपलु अस<यामळेु बौ2[क आWण वचैा�रक श�ती 9मळ2वtयाUया कामात मी गक&  
होऊन गेलो होतो. 

 
आता माझ ेवाचन मया&�दत रा�हले न
हते. काय वाचावे आWण काय वाच ूनये, असा 
सं�म आता वाटत न
हता. �या बाबतीत माVया �दशा कायम झा<या हो�या आWण 
योजनापवू&क काह: वाचावे, असे मी ठरवले होते. राजकारण, इ;तहास आWण वाªमय 
या 2वषयांची ;नवडक प6ुतके मी शोध ूलागलो. को<हापरूUया लाय�र:त gक�येक 
तास बसनू ती वाचहू: लागलो. कॉलेजम�ये अ�यासासाठ` नेमलेले काह: 2वषय नवे 
होत.े eहणून �यांसाठ`ह: थोडा-फार =य�न करावा लागला; परंतु बरेचसे 2वषय 
सामाDय 6वuपाच ेहोते. �या 2वषयांना धuनह: मी वाचनाचा =य�न कर:त असे. 
मला राजाराम कॉलेजUया लाय�र:म�ये इ;तहास2वषयक प�ुकळ चागंल: प6ुतके 



आढळल:. समाजवाद: 2वचार समज<याने इ;तहासाकड ेपाहtयाची माझी ��ट: 
बदलल: होती. ऐ;तहा9सक घटनांUया अ�यासाबरोबर �यांना =े�रत करणा-या 
सामािजक व वचैा�रक श�तींचाह: आवाका आला पा�हजे, संकु,चत व संकcण& �े� व 
काळ यांपे�ा देश व जग यांकड े2वशाल नजरेने पाहता आले, तर सव& बाबींचा संदभ& 
समजून �यांच ेसeयक दश&न होत,े असे आता माझ ेमत झाले होते. या ��ट:ने एच.् 
जी. वे<स यांUया ('Outline of History') 'आऊटलाईन ऑफ �ह6टर:' या सव& 
मानवजातीUया 2वकासाला आप<या कवेत पकडणा-या ]ंथाUया वाचनाने मी स'ुवात 
केल:. या ]ंथाUया वाचनाने मी काह:सा ि6त9मत झालो होतो. या त�हेने वाचलेले हे 
प�हले प6ुतक, eहणून याची माझी आठवण येथे देत आहे. 

 
वाªमयीन �े�ात मी बना&ड शाँUया नाटकांUया =6तावना वाच<या. नाटकांUया 
सं�हतांपे�ा =6तावनाच मो�या हो�या. पDनास पानांच ेनाटक, तर १५० पानांUया 
=6तावना, असा काह:सा �हशबे बना&ड शाँUया नाटकाबाबत होता. या माणसाची 
=;तभा 2वशाल होती, �यामळेु सव& 2वषयांत �यांचा =वेश होता. �यांच े
समाजवादावर:ल एक प6ुतक �यावेळी खूप नावाजले गेले होत.े बना&ड शाँची एक 
2व9श�ट लेखनशलै: आहे. �या शलै:ची या ;न9म�ताने ओळख झाल:. 

 
यानंतर £a च लेखक ि
ह�टर iयगूो यांUया 'लॉ 9मझरा�ल' आWण इतर एक-दोन 
कादंब-याह: मी वाच<या. 

 
असे मी सवाnगीण वाचन कर:त होतो. माझ ेमन सां6कृ;तक���या ससंुपDन 
करtयाचा =य�न कर:त होतो. �याचबरोबर राजकcय 2वषय आWण घडामोडी 
यांUयाशीह: दैनं�दन संबंध ठेवत होतो. ते
हा =9स[ होणारे गांधीजींच ेसा�ता�हक 
'ह�रजन'अगद: न चकुता वाचणे हे माझ ेमह��वाच ेकाम असे. घuन येणा-या 
2प�याUया प�ाची qया=माणे मलुगा वाट पाहतो, �याच=माणे लाय�र:त 'ह�रजन' 
के
हा येतो, याची मी वाट पाहत असे. गाधंीजी 'ह�रजन'म�ये �यांना मह��वाUया 



वाटणा-या सव& =5नांवर 9लह:त असत. �याचं ेसरळ, साधे, सो�या इं]जीमधील 
गंभीर 2वचार वाचताना मनाला एक =कारे श�ती 9मळत असे. 

 
हे सव& वाचत असतानाच, जे राजकcय सं6कार घेऊन मी को<हापरूला आलो होतो, 
�यांचा 2वकास कसा करावयाचा, हाह: माVयापढेु =5न होता. 6वातंvयाUया 
चळवळीम�ये वाहून zयायच,े हा तर ;नण&य होताच, परंतु �या  6वातंvयाचा अथ& 
काय, हे ;नि5चत करtयाची गरज होती. को�यवधी गर:ब शतेकर: मागासलेपणात 
बडूुन गेले आहेत, �यांच ेभ2वत
य काय? माVयासारखी अनेक त'ण मलेु 9श�णाची 
संधी न 9मळा<यामळेु अंधारात आहेत, �यांना डोळस कuन एक नवी ��ट: 
�द<या9शवाय �यांच ेभ2व�य उqqवल होणार नाह:, �याच ेकाय? अशा अनेक 
=5नांचा मनात एकसारखा संघष& चाल ूहोता. 2वसापरू जेलमधनू बाहेर पडताना 
गांधीवादाबhलची आपलुकc आWण समाजवादासंबंधीच ेआकष&ण या दोन भावना 
eहणा gकंवा हे दोन 2वचार eहणा, घेऊन मी बाहेर पडलो होतो आWण माVया 
मनात जे हे 2वचार चाल ूहोत,े �यांUयाबhल काय&क�याnम�ये वारंवार चचा& कर:त 
होतो. को<हापरू =जा प�रषदेUया काह: काय&क�याnशी माझा संपक&  होता; पण �यांच े
=5न वेगळे होत.े समाजवादाची मीमांसाकरtयासाठ` काह: अ�यास-मंडळे सuु 
करावीत, असे मी माVया िज<iयापरुते ठर2वले आWण �यासंबंधी मी माझ े=य�न 
सuु केले. \ी. आ�माराम पाट:ल बोरगावकर व राघआूtणा 9लमये हे याबाबतीत 
माVया अ,धक जवळ होते. \ी. आ�माराम पाट:ल म�हDयातून एकदा तर: 
को<हापरूला येत. आमUया अनेक 2वषयांवर चचा& होत. िज<iयाम�ये, ]ामीण 
भागातील काय&क�याnची एक 9म�संघटना उभी करtयाचा =य�न करायचा ;नण&य 
आeह: घेतला. परंत ु�याचबरोबर काँ]ेस हाच आपला राजकcय प� मानावयाचा व 
�याUया �येयधोरणाबाहेर ह: संघटना Dयावयाची नाह:, असे बंधन आपण 6वीकारले 
पा�हजे, अशी �यांची व माझी चचा& होत असे. �याच=माणे त ेgYयाशील रा�हले. 

 
पढेु नवे नवे 9म� जोडून त े�यांना को<हापरूला घेऊन येत gकंवा आप<या गावी 
�यांUया बठैका ठरवनू को<हापरूहून मला बोलावनू घेत. हे 9म�-मंडळ बांधtयाच े



आमच ेहे gYयाशील पाऊल पकड घेऊ लागले. �यामळेु माVया मनाला उ�साह वाटू 
लागला. 

 
शतेकर: काय&क�याnशी बोलताना समाजवादाचा 2वचार मांडला, तर �यांना तो आवडत 
असे. कारण समाजवादाचा �यावेळी जा6तीत जा6त जो अथ& समजला होता, �याची 
दोन अंगे होती. एक गर:ब-\ीमंत ह: 2वषमता घाल2वणे आWण जे मागासलेले 
आहेत, �यांना सव& त�हेUया उDनतीची संधी अ,धकार eहणून 9मळवनू देणे. �यामळेु 
अवतीभोवती �दसणार: ग�रबी आWण मागासलेपण यांमळेु दबनू गेले<या �या 
काय&क�याnUया चहे�यावंर मला नवा उ�साह �दसनू येई. का]ेँस संघटनेत राहून 
समाजवाद: 9म�ांचा एक संघ बनवावयाचा व हळू हळू �यांUया मदतीने सव& िज<हा 
का]ेँसच समाजवाद: 2वचारांची करावयाची, अशी आमची इUछा होती. आमUया 
कामाची ह: �दशा होती आWण एक-दोन वषा&Uया =य�नांनंतर �याला काह: रंगuप 
येऊ लागले. �यामळेु आमचा आ�म2व5वास वाढू लागला, पण �याम�ये काह: 
अडचणीह: येत हो�या. 

 
माझ े9म� \ी. का9शनाथपंत देशमखु हे क�र गांधीवाद: होते. �या बाबतीत त े
�बलकूल तडजोड करायला तयार न
हत.े गांधींUया 2वधायक काय&YमाUया 
अंमलबजावणीने ]ामीण जीवनात श�ती येईल, असा �यांचा 2व5वास होता. 
समाजवाद श�द आeह: दोDह: मंडळी वापर:त होतो, पण =�येकाची =ेरणा, संदभ& व 
अथ& पणू&तः वेगळा होता. त ेजे
हा असे =5न उपि6थत करत, ते
हा माVया मनात 
मोठा पेच पड,े कc आपण आप<या 6वतःची फसवणूक तर कuन घेत नाह: ना? 
गांधींUया राजकcय नेत�ृवावर माझी तेवढ:च ;न�ठा होती. �याUंया 2वधायक 
काय&Yमातून काय&क�याnना gYयाशील ठेवtयाचा व जनसंपक&  साधtयाचा माग& सा�य 
होत होता, ह: गो�ट खर:, पण समाजाच ेमलूभतू =5न सोडवनू देशाला नवे 
आध;ुनक uप zयायच ेसाम�य& �या काय&Yमात आहे, का नाह:, याUयाबhल माVया 
मनात शंका असे. तशा ताि�वक व वचैा�रक चचा& काय&क�याnUया बठैकcंतून रंगत 
असत. कधी कधी मतभेदाला ऊत येई. पण आमUया म�ैीत कधी बाधा आला नाह:. 



 
को<हापरूला माVया काह: नवीन ओळखी होत हो�या. �यापकैc एक eहणजे \ी. 
�बडशे कुलकणw. हे को<हापरूला असताना �यांची माझी भेट व ओळख झाल:. iया 
ओळखीच ेuपांतर म�ैीत झाले. त ेमोठे 2ववादपटु होत.े संभाषणातील 6प�टो�ती 
आWण 2ववाद घालtयातल: चतुरता यांमळेु �यांUयाशी बोलताना आनंद होई. त ेहोत े
सभुाषचं3 बोस यांUया 2वचारसरणीच.े 

 
मी �यावेळपयnत समाजवादाचा 2वचार करत अस<यामळेु पं. जवाहरलाल नेहuंUया 
नेत�ृवाकड ेआक2ष&त झालो होतो. गांधीजींबhल आपलुकc आWण �हदं6ुथानUया 
सामािजक आWण आ,थ&क =5नाकंड ेन
या समाजवाद: �ि�टकोनातून पाहtयाचा 
2वचार या दोन गो�ट:Uंया संघषा&च ेचY माVया मनात gफरत होते. 

 
अशाच =कारच ेसंघषा&च े,च� मी पं. जवाहरलाल नेहuंUया 2वचारात आWण जीवनात 
पा�हले. �यांच ेआ�मच�र� नकुतेच =9स[ झाले होते. आeह: काह: 9म�ांनी त ेएक� 
बसनू वाचले. मी तर �याची पDुहा पDुहा पारायणे केल:. �यावेळी मनात एक गो�ट 
6प�ट झाल:, कc पं. जवाहरलाल नेहuंUया मागा&ने जर का]ेँस गेल:, तर �यात 
आपण जो समाजवादाचा 2वचार करतो आहोत, तो यश6वी होईल. यामळेु पंsडत 
नेहuंच े
यि�तम��व आWण �यांच े2वचार यांच ेएक नवे आकष&ण माVया मनात 
;नमा&ण झाले होते. 

 
\ी. �बडशे कुलकणw यांUयाशी बोलताना मी माझ ेहे eहणणे मो�या आ]हाने मांडत 
असे. दसु-याचा 2वचार सहजासहजी माDय करtयाइतके त ेलेचपेेच ेन
हत.े �यावेळी 
�यांनी माझ े2वचार माDय अस<याच ेकधीच सा,ंगतले नाह:. पण पढेु ब-याच वषाnनी 
�यांनी मला एकदा सा,ंगत<याच ेआठवत,े 

''तुeह: को<हापरूला असताना पंsडत नेहu आWण समाजवादासंबंधाने जे 2वचार 
मांडत होता, �यांचा काह:सा प�रणाम माVयावर जuर झाला.'' 



 
माझ ेहे वचैा�रक =करण इतके साधे न
हते. गांधींUया 
यि�तम��वावर ;न�ठा, 
पंsडत जवाहरलाल नेहuंUया 2वचारासंबंधी एक नवी जवळीक आWण माVया 
िज<iयात<या काह: 9म�ांUया साहचया&मळेु, नाह: eहटले तर:, काह:शा आपलुकcने 
मानवेD3नाथ रॉय याUंया 2वचाराकड ेपाहtयाचा �ि�टकोन, अशा एका वचैा�रक 
��कोणात मी या वेळी उभा होतो. या ��कोणाच ेउ�तर ताबडतोब 9मळाले पा�हजे, 
असा माझा आ]ह न
हता. कारण ते श�य न
हत.े परंत ु�यावेळी माझी वचैा�रक 
प�रि6थती काय होती, याच ेहे ,च� आहे. 2वचारांचा गjधळ gकतीह: असला, तर: 
=�य� काया&म�ये �यांची कसोट: लाव<या9शवाय, बरोबर काय आWण चकू काय, हे 
समजत नाह:. eहणून मी मन मोकळे ठेवनू माVया सातारा िज<iयातील काय&कत@ 
आWण 9म�ांशी हे सगळे बोलत होतो आWण वागत होतो. =�य� काय& करताना जे 
खरे असेल, ते ;नघेल, असा 2वचार मनाशी केला. ;नण&याची मला काह: घाई 
न
हती. जीवन पढेु चाल ूहोत.े 

 
देशातील राजकcय प�रि6थती ह: कायदेभंगाUया वातावरणाUया बाहेर आल: होती. 
2वधायक काय&Yम, प�ाची संघटना, आजवर झाले<या कामाच ेसमालोचन, 2वचारातं 
6वUछता आणtयाची आव5यकता या सव& गो�ट:ंची काय&क�याnना जाणीव झाल: 
होती आWण या ��ट:ने आपाप<या पर:ने ते =य�न कu लागले होत.े मला आठवत,े 
१९३४ साल: कायदेभंग चळवळीनतंरच ेका]ेँसच ेप�हले अ,धवेशन मुंबई येथे भरायच े
होत ेआWण �या अ,धवेशनासाठ` बाब ूराजa3=साद यांची अ�य� eहणून ;नवड झाल: 
होती. मी गेल: काह: वष@ काय& कर:त होतो. परंत ुरा�d:य 6तरावर:ल ने�यांशी संबंध 
=6था2पत करावेत, असा योग मला एकदाह: लाभला न
हता. ;नदान आपण �यांना 
एकदा =�य� पा�हले तर: पा�हजे, असे मला वाटे. �यामळेु मी माVया 9म�ांपढेु 
=6ताव मांडला. �यांनाह: तो पटला. या अ,धवेशनामळेु मुंबई पा�ह<यासारखी होईल, 
ह: गो�ट मनाम�ये होती. मीह: मुंबई अyयाप पा�हलेल: न
हती. या अ,धवेशनासाठ` 
मी मुंबईला गेलो. या अ,धवेशनात काँ]ेसच े2वशाल uप मी =थम पा�हले. 
जनमानसात या प�ाला केवढे मोठे 6थान आहे, याच े2वराट दश&न मला मुंबई 



शहरात पाहायला 9मळाले. राजa3=साद याचं ेमुंबई शहरात झालेले भ
य 6वागत डोळे 
�दप2वणारे असे वाटले. वरळीUया बाजूला का]ेँसच ेहे अ,धवेशन होते. आeह: 
अ,धवेशनाUया =े�ागारात बसनू सव& चचा& व भाषणे ऐकल:. 

 
�यावेळी जातीय ;नवाडा (कeयनुल ऍवाड&) हा देशात सव&� वाद]6त =5न झालेला 
होता. आWण याच े=;तसाद काँ]ेसम�येह: उठत होत.े ���टश सरकार 
�हदं6ुथानसंबंधी १९३५ चा कायदा पास करtयासाठ` एक एक पाऊल पढेु टाकत 
होत.े जातीय ;नवाडा हा �यातीलच एक भाग होता. �याला माDयता yयावयाची, कc 
नाह:, असा =5न या अ,धवेशनापढेु चच@साठ` होता आWण तो अ;तशय वादळी ठरला. 
१९३५ Uया या कायyयाम�ये मसुलमानांना 6वतं� मतदार-संघ देtयाची योजना या 
;नवाpयामळेु मांडल: गेल: होती. �याला 6प�ट 2वरोध करावा, असा �हदं;ुन�ठांचा 
आ]ह होता व मत होते. पण काँ]ेस वgकn ग क9मट:ने राजकcय 
यवहार eहणून 
प2व�ा टाकला होता, कc आमची मागणी 6वातंvयाची आहे, जातीय ;नवाpयाचा 
6वीकार gकंवा अ6वीकार याम�ये आeहांला रस नाह:. =थमतः समजायला ह: 
भ9ूमका अवघड होती. पण �हदं6ुथानातील मसुलमानांच ेराजकारण जे वळण घेत 
होत,े ते ल�ात घेता, मो�या धोरणीपणाने व अडचणीने ह: भ9ूमका ठरवल: आWण 
वgकn ग क9मट:ने �याला माDयता �दल: होती. खु<या अ,धवेशनात या बाबतीत जे
हा 
ठराव आला, ते
हा �याला 2वरोध करणारे अ;तशय प�रणामकारक असे भाषण पंsडत 
मदनमोहन मालवीय यांच ेझाले. ल�ावधी माणसांनी भरले<या �या 2वशाल 
पटांगणात एक तासभर अ;तशय आज&वी आWण व�त�ृवपणू& असे �यांच ेभाषण 
झाले. ते �हदं: भाषते बोलले. मला तर असे वाटले, कc मालवीयजींनी अ,धवेशन 
िजंकले आWण �यांUया मता=माणे ठराव नापास होणार, पण =�य�ात जे
हा 
अ,धकृतपणे मतदान झाले, ते
हा मो�या बहुसं_येने =;त;नधींनी मळू ठराव पास 
केला. 

 
मला मतदानाचा अ,धकार न
हता. का]ेँस अ,धवेशनात उपि6थत राहtयाचा माझा 
हा प�हलाच अनभुव होता. �याकरता मी तथेील माणसे, तेथील वातावरण सव& 



Dयाहाळून मनात साठ2वtयाचा =य�न कर:त होतो. माझ ेकान तेथे झाले<या सव& 
चचा& व मो�या पढुा�यांची भाषणे हे सव& काळजीपवू&क �टपनू घेत होते. मतदानाच े
ठराव पास झा<यामळेु कसलाच पेच न
हता. 

 
या अ,धवेशनाUया ;न9म�ताने महारा�dातील qये�ठ काँ]ेस पढुा�यांना आWण 
काय&क�याnना पाहावयचा व भेटtयाचा योग आला. �यांम�ये मी =थमतः साने 
गुuजींना पा�हले, याची आठवण आहे. माझ े9म� दयाण&व कोपड@कर यांUयामळेु 
�यांची माझी ह: भेट झाल:. मी जसा को<हापरूला उUच 9श�णासाठ` गेलो होतो, 
�याच=माणे दयाण&व हा आयवु@दाUया 9श�णासाठ` पtुयाला गेला होता. तेथे तो साने 
गुuजींUया संपका&त आला. दयाण&व आWण माझा 6नेह तसा फार जुना होता. आमचा 
एकमेकांशी प�
यवहारह: होत होता. तो आपल: सखु-दःुखे मला कळवीत असे. तो 
माVयासारखाच प�रि6थतीने सामाDय होता, तर: ,चकाट:ने आयवु@दाच े9श�ण घेत 
होता. आप<या खचा&साठ` पसेै 9मळ2वtयासाठ` तो चार-दोन तास काह: तर: 
उyयोगह: कर:त होता. 

 
�या का]ेँस नगरात साने गुuजींना मी =थम पा�हले, ते
हा ते फारसे =9स[ न
हते. 
पण खानदेशात �यांना फार मोठा मान होता. अनेक त'ण मलुांना �यांनी देशसेवेची 
द:�ा �दल: होती. 

 
मी �या �दवशी साने गुuजींना पा�हले, ते
हा गुडघे पोटाशी धuन, एकटेच एका 
चटईवर ,चतंनात बसावेत, तसे ते �दसले. दयाण&वने माझी साने गुuजींशी भेट 
कuन देताना माझी मा�हती कuन �दल:. ते
हा त ेहसले आWण मान हलवीत 
eहणाले, 

''फार फार छान ! '' 

''हे माझ ेघ;न�ट 9म� आहेत.'' दयाण&वने असे �यांना पDुहा सा,ंगतले, ते
हा - 
''दयाण&वच े9म� राहा.'' असे �यांनी मला सा,ंगतले. 



 
मी �यांना नम6कार कuन ;नरोप घेतला. मुंबईUया अ,धवेशनात माVया qया काह: 
नवीन ओळखी झा<या, �यांत साने गुuजींची भेट माVया कायमची ल�ात रा�हल:. 

 
या जातीय ;नवाpयावuन महारा�dात प�ुकळ वाद]6त चचा& आWण वादळ झाले. या 
जातीय ;नवाpयाUया =5नावuन महारा�dाम�ये - 2वशषेतः पtुयाम�ये ते
हा काय 
वातावरण होत,े याचा अनभुव या का]ेँस अ,धवेशनानंतर मुंबईहून परत जाताना 
योगायोगाने मला पाहायला 9मळाला. पtुयाम�ये आeह: एक - दोन �दवस थांबलो. 
ते
हा सकाळी सहज वत&मानप�ात बातमी वाचल:, कc का]ेँस अ,धवेशनात जातीय 
;नवाpयासंबंधाने काँ]ेसने पास केले<या ठरावावर वgकn ग क9मट:च ेएक =मखु 
डॉ�टर अDसार: यांच ेपtुयात भाषण होणार आहे. आमUया मनात 2वचार आला, कc 
एका मो�या पढुा-याच ेभाषण अगद: जवळून ऐकायची संधी आल: आहे, ते
हा 
आपण या सभेला जuर जायच.े ह: सभा सदा9शव पेठेतील 9शवाजी मं�दरात होती. 
पtुयात �यावेळी ब-याचशा जाह:र सभा �या �ठकाणी होत असत. आeह: सभेUया 
�ठकाणी जाऊन पोहोचलो, ते
हा तेथे एक-दोन हजार माणसे जमल: होती. काह: 
=मखु का]ेँस काय&कत@ह: �दसले. परंतु �यातंले काह: जण मला काह:से अ6व6थ 
वाटले. मी �यांना 2वचारले, 

''या सभेत काह: 2वशषे होणार आहे काय? तुeह: लोक अ6व6थ �दसता.'' 

�यांनी सां,गतले, 

''सभेम�ये जमलेले जे लोक आहेत, �यांत बहुसं_येने काँ]ेस2वरोधी लोक आहेत 
आWण ते सभा नीट चाल ूदेतील, असे काह: आeहांला �दसत नाह:.'' 

 
आeहांलाह: काह: करता येtयासारखे न
हत.े परंतु आeह: दहा-पाच जण 

यासपीठाUया जवळपास जाऊन बसलो. सभा मोडtयाच ेपtुयाच ेकाह: एक 2वशषे 
तं� आहे, असे �या �दवशी माVया ल�ात आले. थोpया वेळाने शंकरराव देव डॉ�टर 
अDसार: यांना सभा6थानी घेऊन आले. सभा सuु करtयाच ेजे =ाथ9मक उपचार 
असतात, ते झा<यानंतर डॉ�टर अDसार: हे बोलायला उभे रा�हले. भाषणातील 



�यांची प�हल: एक-दोन वा�ये बोलनू झाल: नाह:त, तोच �यांUयासमोर बसले<या 
\ोतवृगा&तला मोठा समाज एकदम उभा रा�हला आWण �यांनी जातीय 
;नवाpया2वरोधी आWण का]ेँस2वरोधी घोषणा देत धुमाकूळ घातला. घोषणांचा 
गदारोळ चाल ूअसतानाच काह:ंनी 
यासपीठावर चढून डॉ�टर अDसार: व \ी. देव 
यांना वेढा टाकला. 6था;नक काय&कत@ आता पढेु झाले व �यांनी तो वेढा मोडून 
काढला. आeह: बाहेरगावच ेजे थोड ेलोक होतो, ते काह: हे =करण सांभाळू शकत 
न
हतो. आWण शवेट: ह: सभा उधळल: गेल:. डॉ�टर अDसार: भाषण न करताच 
परत gफरले. �यांना �यांUया मोटार:ने सरु��तपणे पोहोच2वणे या उyयोगाम�ये 
आeह: 6था;नक काय&क�याnना थोडी फार मदत केल:. जातीय ;नवाpयासंबंधाने 
पtुयातील का]ेँस2वरोधी स9ुश��त मंडळींची भावना व मनःि6थती काय होती, याची 
काह:शी चणुूक या =संगाने आeहांला आणनू �दल:. 

 
पtुयाUया सभेत जे आeह: पा�हले, ते �यावेळी महारा�dात बदलत चालले<या 
राजकcय प�रि6थतीच े=तीका�मक ,च� होते. पtुयाने नाकारले, ते महारा�dाने 
नाकारले, अशी तोपयnतची =था होती. पण गे<या चार वषाnत का]ेँस ]ामीण �े�ात 
मळेु धu लागल: होती आWण नेत�ृवाच ेकेD3 बदलत आहे, याची अजून जाणीव 
झाल: न
हती. एक अथ&पणू& घटना eहणून या सभेचा मी येथे उ<लेख केला आहे. 

 
हा सव& =कार पा�ह<यानंतर या राजकcय =5नांची व6तुि6थती लोकांUया पढेु मांडणे 
आव5यक आहे, eहणनू आeह: िज<iयात काह: दौरे आखले आWण �ठक�ठकाणी 
जाऊन या ठरावाची पा5व&भमूी लोकांना समजावनू सागंtयाचा =य�न केला. काँ]ेस 
वेळोवेळी qया अनेक संकटांतून गेल: आहे, �यांतला जातीय ;नवाpयाचा =5न हा 
असाच एक अवघड =5न होता. शहरातील हे वातावरण सोडले, तर ]ामीण जनतेला 
6वातंvय-चळवळीUया पा5व&भमूीवर हा =5न नीट समजावनू सां,गतला, तर लोकांना 
समजत होता आWण पटत होता, हा माझा अनभुव आहे. 

 
को<हापरूच ेमाझ ेकॉलेजच े�दवस मागे सा,ंगतले, �या=माणे चालले होत.े 



कॉलेजमधला अ�यास आWण िज<iयातील का]ेँसच ेकाय& या दोDह:ंम�ये मी 
गुंतलेला होतो. मी जे
हा इंटरUया वगा&त गेलो, ते
हा सहा�यायी मला सागंू लागले, 

''इंटरमीिजएटची पर:�ा तशी अवघड असते, कारण ती य;ुन
ह9स&ट:ची पर:�ा असत े
आWण ;तचा ;नकाल मोठा कठ`ण असतो. ते
हा प�ह<यापासनू जरा तयार:त राहा.'' 

 
मी या वषw पर:�ेची तयार: चागंल: करायची, eहणून कामाला लागलो. या वेळी 
आeहांला अ�यासासाठ` जी प6ुतके नेमल: होती, �यांतले एक चांगले प6ुतक 
माVया मनातून अजनू गेलेले नाह:. इं]जीUया अ�यासासाठ`  इं]जी वाªमयाचा 
इ;तहास अ;तशय सलुभ आWण वाचनीय अशा शलै:म�ये 9ल�हलेला होता. 
ऐ;तहा9सक ��ट:ने भाषचेा अ�यास हा gकती उपय�ुत असतो, याची थोडी-फार 
क<पना मला यामळेु आल:. आWण या 2वषयावरची दसुर:ह: काह: प6ुतके 
9मळ2वtयाचा मी =य�न केला. �यावेळी मराठ`चा असा ऐ;तहा9सक ��ट:ने 2वचार 
केलेला ]ंथ ;नदान मला तर: माह:त न
हता. 'महारा�d सार6वत' eहणून \ी. 2व. 
ल. भावे यांच ेएक प6ुतक उपल�ध होते. चांगले प6ुतक आहे. पण मी वर उ<लेख 
केले<या प6ुतकाUया तुलनेने मला त ेदबुळे वाटले. या माVया अ�यास2वषयक 
लहान गो�ट: मी अशासाठ` सागंतो आहे, कc यांत<या =�येक गो�ट:तून माझ े
2वचार, माVया सवयी, माVया आवडी-;नवडी बनत हो�या, eहणून यांच ेमह��व 
आहे. 

 
याच वषw =ा�यापक फडके आeहांला तक& शा6� 9शकव ूलागले. गाtयाची मफैल 
जमावी, तसे फड�याचं ेतक& शा6�ाच ेतास रंगत असत. राजाराम कॉलेजUया वरUया 
मज<यावर एक मोठा हॉल होता, तेथे हा �यांचा तास त ेघेत. हे या मो�या 
हॉलम�ये असा वग& का घेतात, याची मी चौकशी केल:, ते
हा मला असे सागंtयात 
आले, कc 2वyयाथw नसलेले, पण qयांना या 2वषयाची आवड आहे, असे बाहेरच े
gक�येक लोक या तासाला येऊन बसतात, �यामळेु हा हॉल नेहमी भरगUच भरलेला 
असे. =ा�यापक फड�यांची 2वषय मांडtयाची ह: लकब फार थोpया 9श�कांम�ये 
मला पाहायला सापडल:. इंि�लश उUचार करtयाची �यांची जी ढब होती, ती इं]जी 



घाटाची नसल:, तर: खास फडके थाटाची होती. 2वषय खुलवनू तो ते इतका 6प�ट 
आWण 6वUछ कर:त असत, कc मला �याचं े
या_यान ऐक<यानंतर घर: जाऊन 
प6ुतके वाचtयाची कधीच गरज भासल: नाह:. 

 
मी �यांUया तक& शा6�ाUया या अ�यापन-कौश<याबhल एव|यासाठ` 9ल�हले, कc मी 
जे
हा इंटरUया य;ुन
ह9स&ट:Uया पर:�ेला बसलो, ते
हा �या 2वषयाUया =5नासंबंधाने 
मला फार तपशीलवार मा�हती झाल: होती. मी जे
हा पेपर 9लहायला बसलो, ते
हा 
�याम�ये मी इतका रममाण होऊन गेलो, कc तीन तास के
हा संपनू गेले, हे मला 
समजले नाह:. आWण तासांUया शवेट: जे
हा मी तपासनू पा�हले, ते
हा माVया 
ल�ात आले, कc शंभर माका&Uया =5नांपकैc मी फ�त पास�ट माकाnUयाच =5नांची 
उ�तरे 9ल�हल: आहेत. =5नांची उ�तरे 9ल�हताना मी जो अ
यवहार:पणा केला होता, 
�याची gकंमत मला yयावी लागेल, अशी काळजी मला सागंून रा�हल:. पण सदैुवाने 
तसे घडले नाह:. ६५ माका&Uया उ�तरांतूनह: मला पर:�ा पास होtयाइतके गणु 
;नि5चत 9मळाले. कादंबर:कार फडके हे सगxयांना मा�हती आहेत; पण 9श�क 
फडके हे असे होत.े 

 
याच वषw मी दसु-या एका संकटात आलो होतो. १९३५ Uया नो
हaबर sडसaबरम�ये 
मी को<हापरूला अनपे��तपणे आजार: पडलो. स'ुवातीला gकरकोळ आजार असेल, 
eहणून दलु&�& केले. नंतर माVया ल�ात आले, कc हे साधे आजारपण �दसत नाह:. 
मी असा आजार: पडलो, कc मला घरची आठवण होत,े तशी या वेळीह: आल:. 
को<हापरूला राहtयापे�ा कराडला घर: राहायला जावे, असा 2वचार आला. अंगात 
ताप फणफणत असतानास[ुा को<हापरूUया 6टँडवर जाऊन मी कराडUया गाडीत 
बसलो आWण पढेु तीन तासांचा =वास मी कसा काय केला, तो माझा मलाच 
माह:त! नीट बसवत न
हत,े उठवत न
हत,े झोप लागत न
हती, पण मनाचा �ह¨या 
कuन तो =वास परुा केला व मी घर: आलो. रा�ी डॉ�टर येऊन तपासनू गेले. 
�यांनी गणपतरावांना सां,गतले, कc हा आजार 2वषमqवराचा आहे आWण याची फार 
काळजी घेतल: पा�हजे. गणपतरावांनी ह: गो�ट मला सां,गतल:, 



''तुला तुझी काळजी घेतल: पा�हजे. कारण हा ताप 2वषमqवराचा आहे.'' 

 
�यावेळी या तापासाठ` श\ुषूा हेच औषध असे. दसु-या कस<याह: औषधाची 
उपाययोजना त
ेहा नसे. ;नवांत झोपनू राहणे, हलका फळांचा रस असे काह: तर: 
�दवसातून एखाद-दसु-या वेळी घेणे, 2वशषे हालचाल न करणे एवढ:च औषधे यावर 
होती. मला सागंtयात आले, कc साधारणतः दोन आठवड ेहा आजार �टकेल. पण 
माझा हा आजार दोन आठवpयांनी संपला नाह:. तो ताप उतरायला चार आठवड े
लागले. चार आठवpयांत एक-दोन वेळा मी अ;तशय गंभीर प�रि6थतीतून गेलो, 
असे मला नंतर माVया घरातील माणसांनी सा,ंगतले. ताप उतरला, पण 
अश�तपणा रा�हला. लवकर उठता-बसता येणे श�य होत न
हते; परंतु आता मी 
पडून राहायला तर सरावलो होतो. हळू हळू श�ती यायला स'ुवात झाल: आWण 
संपणू& बरा 
हायला मला आणखी तीन आठवड ेलागले. मी बरा झालो खरा, पण 
आता मला खर: काळजी लागल: होती कॉलेजची. कॉलेजची टम& भरtयाकरता 
िजतके �दवस कॉलेजम�ये उपि6थत असणे आव5यक होत,े तेवढे �दवस मी 
आजारपणामळेु हजर राहू शकलो न
हतो. ते
हा माझ ेहे वष& फुकट जाणार, अशी 
शंका मला वाटल:. काह:शा =;तकूल प�रि6थतीत मी 9श�ण घेत असताना या 
आजाराने माVयापढेु एवढ: आप�ती का उभी करावी, या 2वचाराने मी हैराण होऊन 
गेलो. माVया मनाशी 2वचार आला, कc 2=िDसपॉल डॉ�टर बाळकृ�णांशी याबाबतीत 
बोलनू पा�हले पा�हजे. �यासाठ` ताबडतोब को<हापरूला जाtयासाठ` डॉ�टरांची 
परवानगी मा,गतल:. डॉ�टरांनी सा,ंगतले, 

''तुeहांला आणखी पंधरा �दवस जाता येणार नाह:.'' 

 
�यामळेु आणखी ,चतंते पडलो. आWण शवेट: मनाचा �ह¨या कuन गणपतरावांशी 
बोललो. माझी ,चतंा �यांना सां,गतल: आWण �यांना 2वचारले, 

''माVयासाठ` तुeह: जाऊन डॉ�टर बाळकृ�णांना भेटून माझा =5न �यांUया समोर 
मांडून याल का ?''. 



 
ते eहणाले, 

''ठ`क. मी जuर जाऊन येईन. पण त ूजर का कॉलेजला हजरच रा�हलेला नाह:स, 
तर डॉ�टर बाळकृ�ण तर: काय करणार आहेत ?'' 

मी eहटले, 

''डॉ�टर बाळकृ�ण मला मदत करतील, असा मला 2व5वास आहे. रा�हले<या 
वेळाम�ये माVया पर:�ेची तयार: मी परु: कर:न, अशी मला उमेद आहे. 
य;ुन
ह9स&ट:Uया पर:�ेसाठ` माझा फॉम& मदुतीत भuन जाणे जuर:च ेआहे. �यासाठ` 
तुeह: जाऊन खटपट कuन या, eहणजे काह: झाले, तर होईल.'' 

 
�या=माणे गणपतराव डॉ�टर बाळकृ�ण यानंा को<हापरूला जाऊन भेटून आले. 
आWण मला येथे कृतAतापवू&क उ<लेख केला पा�हजे, कc डॉ�टर बाळकृ�ण यांनी 
सगळी हकcकत ऐकून मला सव& त�हेची मदत केल: आWण आपले खास अ,धकार 
वापuन माझी टम& मला �दल:. एवढेच न
हे, तर �यांनी य;ुन
ह9स&ट:Uया पर:�ेसाठ` 
माझा फॉम&ह: पाठ2वला. 

 
पंचावDन �दवसांनी मी को<हापरूला परत गेलो. आeह: qया भसुार: वाpयात राहत 
होतो, �या वाpयात राहणारे माझ े9म� \ी. नानासाहेब अया,चत आWण \ी. 
आनंदराव च
हाण हेह: �यावेळी माVया=माणे �याच पर:�ेला बसणार होते. �यांनी-
आeह: एक� अ�यास केला. 

 
मला माझी गैरहजेर: भuन काढtयाकरता रा�ीच े�दवस करावे लागले आWण शवेट: 
पर:�ेला बसलो. माझी अपे�ा नसताना मी पास झालो, असे जे
हा कळले, ते
हा 
मला जो आनंद झाला, तो दसु-या कुठ<याह: पर:�ेUया वेळी झाला नाह:. 

 
नानासाहेब अया,चत हे आमUया िजiयातीलच माझ े9म� आहेत. आजह: �यांची-
माझी िज
हाxयाची म�ैी आहे. मलूतः ते रा�d:य व�ृतीच े2वचारवंत आहेत. �यांनी 



प�ुकळ वेळा माVया गैरहजेर:Uया काळात, आजाराUया वेळी आWण इतर वेळीह: 
प�ुकळ वेळा मदत केल: आहे. मी असा राजकारणात गुंतलेला 2वyयाथw आहे, हे 
�यांना प�ह<यापासनू माह:त होत ेआWण �यामळेुह: �यांना माVयाबhल आपलुकc 
वाटत होती. 

 
\ी. आनंदराव च
हाण हे पढेु राजकारणात =9स[ पावले आWण कa �3य मं��मंडळात 
राqयमं�ी eहणून �यानंी gक�येक वष@ काम केले. 

 
या दोDह: 
य�ती माVयाबरोबरच अ�यास करत असत. या अ�यासाUया 
साहचया&मळेु आमUयाम�ये वयैि�तक 6नेहसंबंध ;नमा&ण झाले. पढु<या काळात 
आनंदरावांशी माझ ेराजकcय मतभेद झाले, तर: �यांUया 2वyया,थ&दशतेील iया 
साहचया&मळेु माVया मनात �यांUयाबhल नेहमी आपलुकc आWण िज
हाळा रा�हलेला 
आहे. त े6वतः अ;तशय ब2ु[मान आWण प�र\मी 2वyयाथw होत.े �यामळेु �यांनी 
आपले 2वyया,थ&जीवन मोठे यश6वीर:�या घाल2वले होत.े �यांनी आप<या पद
य�ुतर 
पर:�ा उ�तम त�हेने उ�तीण& होऊन नावलौgकक कमावला होता. 

 
मी qय;ूनयर बी. ए. Uया वगा&त असताना १९३६ साल: राजकारणाला मोठा वेग 
आला होता. १९३५ चा कायदा पास होऊन =ां;तक सरकारे बन2वtयाUया कामात 
सव& राजकcय प� गुंतणार, असे वातावरण �दस ूलागले. १९३७ Uया =ारंभी होणा-या 
या ;नवडणकुांसाठ` सव& प� आपाप<या तयार:स लागले होत.े प�ुकळ चच@नंतर 
आWण वादानंतर या ;नवडणुका का]ेँस प�ाने लढ2वtयाच ेठर2वले. माVया मताने 
ह: चांगल: गो�ट झाल:. ;नवडणकुcUया ;न9म�ताने मह��वाच े=5न लोकांपढेु जाऊन 
मांडता येतील आWण लोकांUया मनाचा कौल काय आहे, याचा अंदाज घेऊन �यामळेु 
6वातंvयल|यास श�ती =ा�त होईल, असे मला वाटत होते. ते
हा आता या 
;नवडणकुcUया =य�नामं�ये आपला िज<हा पाठ`मागे राहता कामा नये आWण 
आप<या िजiयात का]ेँस 2वजयी झाल: पा�हजे, या =य�नांत आeह: त'णांनी 
गुंतवनू घेtयाच ेठर2वले. या वषw मला य;ुन
ह9स&ट:ची पर:�ा न
हती, हेह: माVया 



��ट:ने सोयीच ेहोते. �यामळेु मी िज<iयात जाऊन या ;नवडणुकcसंबंधाने माVया 
9म�ांशी चचा& कu लागलो. 

 
�याUया आधी द:ड-दोन वषाnपवूw महारा�dात अशीच एक मोठ` ई�य@ची ;नवडणूक 
झाल: होती. ती होती म�यवतw असa�ल:ची. असa�ल:Uया या ;नवडणुकcच ेकाकासाहेब 
गाडगीळ आWण केशवराव जेधे हे आमच ेउमेदवार होत.े ह: ;नवडणूक का]ेँसने 
मो�या चरुशीने लढ2वल: आWण िजंकल: होती. आमUया िज<iयात सव& काय&क�याnनी 
�यावेळी =य�नांची पराका�ठा केल: होती. 

 
�यामळेु न
याने येणा-या ;नवडणकुcसंबंधाने आमUया मनात फार उ�कंठा होती. 
राqयाUया 2व,धमंडळाUया या त�हेUया ;नवडणुका या प[तीने =थमच होणार हो�या. 
�यामळेु उमेदवार कोण असावेत, या =5नाला फार मह��व ;नमा&ण झाले होत.े 
आमUया िज<iयाच ेजे नेत�ृव होत,े �यात भाऊसाहेब सोमण हे =मखु होते. �यांचा 
स<ला हा मह��वाचा मानला जाई. �यामळेु याबाबतीत �यांUयाशी बोलले पा�हजे, 
असे आeह: ठर2वले. ]ामीण भागातील आeहां काय&क�याnच ेजे 9म�मंडळ बनले 
होत,े �याने या ;नवडणुकcम�ये आपला =;त;नधी उमेदवार eहणनू असला पा�हजे, 
असा ;नण&य मनाशी केला होता. पण या वडीलधा-या मंडळींचा आशीवा&द 
9मळा<या9शवाय आमUया ;नण&याला काह: अथ& न
हता. 

;नवडणकू दोन-तीन म�हने रा�ह<यावर एक �दवस मी, आ�माराम बाप ूपाट:ल 
आWण �यांच ेवडील बंध ूरामभाऊ पाट:ल असे भाऊसाहेब सोमण यांना भेटायला 
गेलो. �यांनी आमच ेeहणणे शातंपणे ऐकून घेतले आWण सा,ंगतले, 

''तुमUया मनात आहे, हे ठ`क आहे. पण हे घडणार कसे, हे मला समजत नाह:. 
तुeह: चळवळीत न
याने 9शरलेले आहात. एवढ: घाई का? आWण पDुहा या 
लेिज6ले�ट
ह असa�ल:Uया ;नवडणकुcसाठ` उमेदवार हा वडीलधारा, पो�त, qयाच े
नाव सव&माDय आहे आWण जो या ;नवडणुकcसाठ` येणारा मोठा खच& कu शकेल, 
असा असावा लागेल. तुमची इUछा मला समजल:.'' 



 
आeह: ;नराश होऊन परत gफरलो. भाऊसाहेब आमUयाशी 6प�ट बोलले होते. �यांच े
उ�तर नकारा�मक होते. याबhल आeह: नाराज झालो. परंत ुत े6प�ट बोलले, याच े
आeहांला बरे वाटले. परत गे<यानंतर आeह: आमUया 9म�मंडळींची एक बठैक 
बोरगावला घेतल: आWण �यांना सोमणांUया घर: जे बोलणे झाले, �याची मा�हती 
�दल:.  

 
या काय&क�याnUया बठैकcला ;नवडक दहा-बारा =मखु काय&कत@ हजर होते. �यातंील 
बर:चशी मंडळी वाळवे ताल�ुयातील होती. राघआूtणा 9लमये आWण मी कराडमधनू 
गेलो होतो. पाटणमधनूह: कोणी तर: काय&कत@ आले असावेत, असा माझा अंदाज 
आहे. जी चचा& झाल:, �या चच@म�ये एक गो�ट 6प�ट झाल:, कc चळवळीत<या 
आeहा न
या काय&क�याnपकैc आ�माराम बाप ूपाट:ल हे मह��वाच ेकाय&कत@ eहणून 
�यांची उमेदवार: 6वीकारल: जावी, असा =य�न करावयाचा. भाऊसाहेबांनी 
सां,गतलेला श�द हा काह: अखेरचा न
हता. काय&क�याnम�ये जuर तर भेटून आपण 
एक =कारची नवीन आघाडीच ;नमा&ण केल: पा�हजे. काय&क�याnपकैc काह: जण 
सातारUया पढुार: मंडळींबhल काह:से कटुतनेे बोलले. राघआूtणानंी �यांची समजूत 
काढल:. लोकांनी मला माझ ेमत 2वचारले. सबंध =ांताUया नेत�ृवासंबंधाच ेमाझ ेजे 
2व5लेषण होत,े ते मी �यांना सा,ंगतले. 

 
''=ांताच ेनेत�ृव हे ि6थ�यंतराUया प�रि6थतीत आहे. हा ि6थ�यंतराचा काळ gकती 
असणार, हे सागंणे अवघड आहे. =ातंाUया पातळीवर गांधींचा 2वचार न 6वीकारलेले 
जे जुने नाममा� पणेुकर का]ेँस पढुार: होते, �यांनी अजून 
यवहारतः का]ेँस 
सोडलेल: नाह:, पण �यांचा का]ेँसUया जनआंदोलनावंर 2व5वास नाह:. �यामळेु 
=ां;तकUया पातळीवर काह:शी पोकळी ;नमा&ण झालेल: आहे.'' 

 
हे सागंताना माVयापढेु केळकर, भोपटकर या मंडळींची नावे होती. 



''गांधीजींच ेनेत�ृव मानणारे शंकरराव देव, काकासाहेब गाडगीळ यांच ेनेत�ृव अजून 
;नःशंकपणे =6था2पत 
हावयाच ेआहे. �याचंा तो =वास सuु आहे. परंत ु�यांची 
अजूनह: नेत�ृव-संघटनेUया ��ट:ने िज<iयािज<iयातंील काय&क�याnची साखळी 
;नमा&ण झालेल: नाह:. िज<iयािज<iयातंह: प�ह<यापासनू व[ृ. यश6वी वgकलाकड े
gकंवा डॉ�टरकड ेिज<iयाच ेनेत�ृव असtयाची जी परंपरा आहे, ती आप<या सातारा 
िज<iयात अजून चाल ूआहे.'' 

 
मी भाऊसाहेब सोमणाबंhल अ;तशय आदराने बोललो. मी �यांना सा,ंगतले, 

''िज<iयाम�ये अजूनह: गे<या सहा वषाnत नवीन काय&क�याnची जी 2पढ: ;नमा&ण 
झाल: आहे, �यांच ेकाम आWण कतृ&�व याची �यांना जेवढ: जवळून मा�हती 
असावयास पा�हजे, तवेढ: नाह:, आWण �यामळेु �यांUयाम�ये जवळीकह: ;नमा&ण 
झालेल: नाह:. ह: जवळीक ;नमा&ण करtयाचा =य�न आपण केला पा�हजे. 
;नवडणकुcचा जो 2वचार ह: मंडळी कर:त आहेत, तो त ेअगद: जुनाट प[तीने 
करताहेत. खेpयापरुते बोलावयाच ेझाले, तर मो�या वाpयातील लोक या जमीनदार; 
शहरापरुते बोलावयाच ेझाले, तर कोणी पसेैवाला, कोणी 
यापार:, gकंवा मोठ` 
=ॅि�टस असलेला वकcल gकंवा डॉ�टर यांUयाकड ेह: मंडळी पाहतात. या �यांUया 
जुDया सवयी आहेत. �यासंबंधाने रागावनू काह: उपयोग नाह:. आपण न
या 
2पढ:तील काय&कत@ आहोत, eहणून आपणासं ;नराश न होता =य�न कर:त रा�हले 
पा�हजे. अखेरपयnत जावे लागेल. बदलले<या काळाच ेमह��व ह: मंडळी समजतील 
आWण मला जे काय&क�याnच ेमन समजले आहे, �यावuन आ�माराम बाप ू
पाटलांसारखा शतेक�यांचा =;त;नधी असलेला उमेदवार हा =ां;तक नेत�ृवाला माDय 
करावा लागेल. पण �यासाठ` िज<iयातील नेते मंडळींना आताच आपण दखु2वता 
कामा नये.''  

 
मला समजले, �या=माणे ब-याच लांबलचक प�रि6थतीचा वेध घेत, मी माझ ेमत 
मांडले. 



 
इतरह: ब-याच चचा& झा<या आWण आपला =य�न चाल ूठेवावयाचा आWण आ�माराम 
बाप ूहे आपले उमेदवार हे ;नि5चत कuन, इतर काय&क�याnशी बोलावयाच,े असा 
;नण&य कuन आeह: �या बठैकcतून उठलो. 

 
�दवस भराभर जात होते. व�ृतप�ांतून उमेदवाराUया नावांसंबंधीUया चचा& सuु 
झा<या हो�या. आमUया सातारा िज<iयाला दोन मतदार-संघ होतेः एक, सातारा 
आWण आसपासच ेतालकेु आWण दसुरा, कराड, वाळवे आWण आसपासच ेतालकेु असे 
हे दोन मतदार-संघ होते. आमचा 2वशषे =य�न अथा&त कराड, वाळवे या मतदार-
संघांसाठ`च मया&�दत होता. दसु-या मतदार-संघातील ताल�ुयांम�ये दसुर: मंडळी 
=य�नशील होती. काय&क�याnशी व लोकांशी जे
हा आeह: बसनू बोल ूलागलो, ते
हा 
आ�माराम बापूंUया उमेदवार:ला सहज, उ�6फूत& असा पा�ठंबा 9मळू लागला. 
;नवडणकुcUया खचा&चा =5न जे
हा उभा रा�हला, ते
हा काय&कत@ eहणू लागले, कc 
6था;नक खच& आमचा आeह: कu. �यामळेु �या =5नाची फारशी भीती मनात 
रा�हल: नाह:. 

 
आ�माराम बाप ूपाट:ल हे म�यम शतेकर: कुटंुबातील होत.े तीन भावांपकैc त ेमधले 
बंध ूहोते. �यांना लहान शतेकर: कुटंुबातील eहणता येणार नाह:, एवढ: �यांची शतेी 
होती. त ेम�यम शतेकर: होत,े असे eहणणे जा6त उ,चत ठरेल. �यावेळी ते 
अ2ववा�हत होते आWण �यांUया कुटंुबातील शतेीचा सव& भार मो�या आWण धाक�या 
बंधूंवर टाकून सव& वेळ काम करtयासाठ` �यांUया बंधूंनी आ�माराम बापूंना म�ुत 
केले होत.े �यांUया काया&ला �यांUया दोDह: बंधूंचा मनापासनू पा�ठंबा होता.  

 
आ�माराम बाप ूहे उंचीने gकं,चतसे कमी, परंतु रेखीव चहे-यामळेु मनात भरणार: 

य�ती होती. �यांच ेखोल डोळे आWण अणकुचीदार असलेले गuडासारखे नाक हे 
�यांUया चहे-याच ेव9ैश��य होते. �यांच ेमॅ�dकपयnत 9श�ण झालेले होत.े 



को<हापरूला 9श�ण झा<यामळेु वागणे-बोलणे ससंु6कृत होत.े भाषण उ�तम कर:त 
आWण माणसे जोडtयाच ेकतृ&�व �यांUयात होते. 

 
१९३० आWण ३२ या दोDह: आंदोलनांत त ेजेलम�ये जाऊन आले होते. आपले सारे 
आय�ुय देशकाया&ला कायमच ेवाहून zयायच,े अशी �यांची =;तAा होती. माVया 
मताने आजUया प�रि6थतीम�ये नेत�ृवाला आव5यक असणारे सव& गणु 
�यांUयाजवळ होते. 

 
�यामळेु आeहांला अ;तशय यो�य माणूस नेत�ृव करायला 9मळतो आहे, �याला 
लोक=;त;नधी eहणून काम करtयाची संधी 9मळवनू देणे ह: आव5यक बाब वाटत 
होती. त ेख-या अथा&ने आमUया न
या 2पढ:तील काय&क�याnच े=;त;नधी होते. असा 
उमेदवार 9मळत असताना आमच ेqये�ठ का]ेँस नेते यांUया नावाचा का 2वचार 
कर:त नाह:त, हे मला तर: समज ूशकले नाह:. 

 
आeह: आमचा =य�न तसाच पढेु चाल ूठेवला. सातारच ेका]ेँसच ेदसुरे qये�ठ नेते 
बवुा गोसावी यांUयाशी मी आWण राघआूtणानंी प�ुकळ वेळ चचा& केल:. मी 
बोरगावUया आमUया काय&क�याnUया बठैकcत माझी जी मीमांसा मांडल: होती, तीच 
�यांUयापढेु सागंtयाचा =य�न केला. माझी ह: मांडणी बवुासाहेबानंा आवडल:, कc 
नाह:, हे मला सागंता येणार नाह:, परंतु �यांना ती नवी होती. ते �या मांडणीमळेु 
काह:से =भा2वत झाले आWण eहणाले, 

''मी भाऊसाहेबांशी बोलेन. तुमUया बोलtयात काह: नवीन अथ& आहे, आWण तो 
समजून घेतला पा�हजे. भाऊसाहेबांUया मना2वu[ काह: होणार नाह:, हे मा� ल�ात 
ठेवा.'' 

 
नंतर आeह: इतर अनेकांशी बोललो. �यांम�ये सातारची दसुर: =9स[ 
य�ती \ी. 
शंकरराव साठे हेह: होते. त ेउ�तम वकcल होत.े आeह: �यांना आeहा ंत'ण 
मडळींची वgकल: भाऊसाहेबाजंवळ करtयाची 2वनंती केल:. त ेमनाने अ;तशय सरळ 



गहृ6थ होत.े �यांनी आeहांला काह: शंका 2वचार<या आWण �यावंuन या लोकांUया 
मनात नेमके काय आहे, याचा काह:सा अंदाज आeहांला लागला. �यांUया मत े
िज<iयाम�ये संघ�टत असलेला जो कूपर गट आहे, �याचाह: एकेक उमेदवार 
;नवडणकुcत उतरणार आहे. करतो eहटले, तर: �यांचा पराभव आपण कu शकणार 
नाह:, अशी �यांची समजूत होती. =�येक मतदार-संघातून चार उमेदवार ;नवडून 
जाणार होत.े ते
हा आeह: �यांना सां,गतले, 

''हा तुमचा 
यवहार आeह: समज ूशकतो. आeह: काह: चार जागा मागत नाह:. 
आeह: फ�त एक जागा मागतो आहोत. आWण गे<या सहा वषाnUया रा�d:य 
चळवळीनंतर कूपर गटाशी भीती बाळगून gकंवा हाय खाऊन जर आeह: 
;नवडणकुांचा 2वचार करणार असलो, मग आeह: ;नवडणकुा िजंकणार कशा?'' 

�यांनी सां,गतले, 

''तुeह: eहणता, हे जर: खरे असले, तर: जी ;नवडणकू-प[ती आहे, तीम�ये आपण 
सव& चारह: जागा =�येक �ठकाणी ;नवडून आणtयात यश6वी होऊ शकणार नाह:.'' 

 
मला वाटत,े �यांच ेधतू& ;नदान बरोबर होत,े हे =�य� ;नवडणुकcUया ;नकालाने 
9स[ केले. इतर जागासंाठ` मराठा समाजातील एक, �ाiमण समाजातील दसुरा 
आWण इतर अ<पसं_याक समाजातील ;तसरा असे आपण तीन उमेदवार उभे कu 
शकतो, असे �यांनी आपले 2व5लेषण आeहांला सा,ंगतले. \ी. शंकरराव साठे फार 
मोकळे बोलले, 
यवहाय& बोलले. �यांनी सां,गतले, 

''मराठा समाजातील उमेदवार आ�माराम पाट:ल होऊ शकतील काय? याचा तुeह: 
2वचार करा. जDुया �ाiमणेतर चळवळीतून वाढलेल: जी मोठ` वजनदार माणसे 
आहेत, �यांUयापकैc कोणा एकाला काँ]ेसचा उमेदवार eहणून zयायची जuर: आहे, 
कc नाह:, याचाह: 2वचार केला पा�हजेल. ह: पा5व&भूमी मनाम�ये ठेवनू =य�न करा, 
मी तुमUया 2वu[ नाह:. या बाबतीत भाऊसाहेबांशी मी आव5यक ते सव& बोलेन, 
काह: काळजी कu नका.'' 



 
या उमेदवार:संबंधी झाले<या चचाnUया पाठ`मागे qया शंका हो�या, �यांचा सारांश हा 
असा होता. 

सातारच े=9स[ डॉ�टर आठ<ये यांUयाशीह: आमची चचा& झाल:. त ेआमUयाशी 
संपणू&तया सहमत होते. iया वेळपयnत पtुयात जाऊन =ां;तकाUया पातळीवर 
कुणाशी बोलtयाचा आeह: =य�न केला न
हता. �याच ेखरे कारण eहणजे �या 
मंडळींशी आमचा कोणाचा ;नकटचा संबंध आला न
हता. वरवर ओळखीपाळखी 
हो�या. पण एक� बसनू चचा& करावी, असे संबंध न
हते. जे संबंध होत,े ते 
आ�माराम बापूंच ेहोत ेआWण तहे: यथू ल:गUया काह: काय&क�याnशी gकंवा �यांUया 
9म�ांशी होत.े �यांनी या कामासाठ` पtुयाला एक च�कर माuन �या मंडळींम�ये 
आपले eहणणे मांडtयाचा =य�न केला. 

 
=�य� उमेदवारांUया ;नवडीचा =5न जे
हा आला, ते
हा \ी. शंकरराव साठे यांनी 
qया गो�ट: सा,ंगत<या हो�या, तेच मhेु पDुहा पDुहा पढेु येऊ लागले आWण 
आ�माराम पाटलांची उमेदवार: मोकxया मनाने 6वीकारावी, अशी प�रि6थती काह: 
साता-यात ;नमा&ण होईना. एका अथा&ने पढुार: व काय&कत@ यांमधील हा एक संघष& 
उभा रा�हला होता, असे eहटले, तर: चालेल, अशी प�रि6थती होती. �या वेळUया 
व�ृतप�ांतून याबाबत बातeया =9स[ झा<या, आWण �यांमळेु आ�माराम बाप ूपाट:ल 
हे उमेदवार होऊ इिUछतात, याची खूप =9स[ी होऊन गेल:. 

 
भाऊसाहेब सोमणांनी ह: सव& प�रि6थती =ा;ंतकUया लोकांना कळवनू ;नण&य 
�यांUयावर सोपवावा, अशी भ9ूमका घेतल:. ह:स[ुा आमUया ��ट:ने काह: कमी 
=गती न
हती. महारा�d =ां;तकची जी कतw माणसे होती, �यांत �यांUया अ,धक 
जवळ \ी. बवुासाहेब गोसावी होत,े ते
हा �यांना समजावीत राहणे हा एक माग& 
आeह: प�करला. आ�माराम बाप ूपाट:ल 6वतः उमेदवार होऊ इिUछणारे 
अस<यामळेु ते बरेच �हडंत gफरत होत.े पणेु-सातारा अशा �यांUया गाठ`भेट: चाल ू
हो�या. भेट:त काय होत होत,े ते मला को<हापरूला येऊन सांगत असत. 



ठर<या=माणे दर श;नवार-र2ववार: सातारा िज<iयाचा =वास हा माझा ;न�यYम 
झाला होता. ;नवडणकू अगद: तjडाला जर: आल:, तर: या उमेदवाराचा ;नण&य होत 
न
हता. काय कारण असेल, ते मला माह:त न
हते. पण ]ामीण भागाम�ये नवीन 
माणसे न
या 2वचाराने आWण श�तीने उभी रा�हल: आहेत, हे अजून =ां;तकUयाह: 
नेत�ृवाने मनाने 6वीकारले न
हते. हे एक कारण असले पा�हजे, आWण दसुरे, ह: 
सव& मंडळी या त�हेने एव|या मो�या ;नवडणुका =थमच लढवीत अस<यामळेु 
�यांना प�रि6थतीच ेखरे ;नदान होत न
हते. पtुयाला जे
हा या उमेदवार:Uया 
;नण&यासाठ` चचा& के<या गे<या, ते
हा आeह: चार-सहा मंडळी पtुयाला गेलो होतो. 
आमUया उमेदवार:चा मhुा हा आeहां काय&क�याnUया इqजतीचा =5न झाला होता. 
�यामळेु ह: गो�ट कuन घेतल: पा�हजे व �यासाठ` सव& =य�न केले पा�हजेत, असा 
आमचा ;नधा&र झाला होता. 

आ�माराम बाप ूपाट:ल यांनी =ां;तक पढुा�यांशी चचा& केल:. �यानंी काह: 
;नण&या�मक सां,गतले नाह:. पाहू काय होत,े असे eहणून �यांनी सोडून �दले होते. 
या भागातील आमUया मतदार-संघातील दसुर: एक-दोन जुDयातील मोठ` जमीनदार 
माणसे होती. �यांUया नावांची चचा& तेथे चाल ूहोती. आमUयातंील काह: मंडळींनी 
�यांनाह: जाऊन भेटtयाचा =य�न केला. �या लोकांची मी आता नावे देत नाह:. 
�यांना ;नवडणुकcबाबत एवढ:शीह: उ�सकुता न
हती. आeह: आमUया पढुा�यांना हे 
सां,गतले, पण आमUयावर 2व5वास ठेवणार कोण ? 

 
शवेट: आeह: सातारला बसनू ;नण&य घेतला, कc या बाबतीत आपण सरदार 
व<लभभाई पटेल यांUयापयnत आपले eहणणे मांडले पा�हजेल. वत&मानप�ातंून येणा-
या व�ृताUया आधाराने, सरदार व<लभभाई पटेल मुंबईला के
हा येतात, इकड े
आeह: ल� लावनू होतो. 

 
�या समुारास ते मुंबईला आले आहेत, असे जे
हा आeह: वाचले, ते
हा आ�माराम 
बापूंनी सचु2वले, कc मी एक�याने मुंबईला जाऊन सरदार पटेलाशंी या बाबतीत 
बोलनू यावे. 



मी eहटले, 

''अहो, यापवूw फ�त एकदाच मी मुंबईला गेलो आहे. तशी मला मुंबईची मा�हतीह: 
नाह:, सरदार पटेल मला भेटतील तर: का ?'' 

 
�यांनी सां,गतले, कc =य�न कuन पाहा, नाह: भेटले, तर नाह: भेटले, पण आप<या 
हातात आहे, ते शवेट: आपण सव& कuन पा�हले, एवढे तर: समाधान होईल. 

 
iया वेळेपयnत आ�माराम पाटलांUया उमेदवार:बhल लोकांम�ये अनकूुल कल ;नमा&ण 
झाला होता, आWण आeहांलाह: आ�म2व5वास ;नमा&ण झाला होता, कc त े;नि5चत 
;नवडून येतील. सरदार पटेलांना भेटtयाची सचूना मी भीतभीतच 6वीकारल: आWण 
मुंबईला गेलो. 

 
आमUया िज<iयातले मुंबईत काम करत असलेले एक =9स[ काय&कत@ \ी. बाबरूाव 
गोडसे यांUयाकड ेमी गेलो आWण �यांUया घर: उतरलो. सरदार पटेलांना मला 
भेटायच ेआहे, याची क<पना मी �यांना �दल:. �यावर त ेeहणाले, 

''मला �यांची ;ततकcशी मा�हती नाह:, पण �यांUया राहtयाUया �ठकाणापयnत 
तुeहांला नेऊन पोहोच2वtयाच ेकाम माझ.े पढेु भेट 9मळ2वtयाच ेवगरेै कौश<य 
तुमच ेतुeह: दाख2वले पा�हजे.'' सरदार पटेल �यावेळी मुंबईम�ये �यांUया 
,चरंजीवांकड ेएका आल:शान इमारतीम�ये उतरत असत. \ी. गोडसे यांनी मला \ी. 
डाiयाभाई पटेल यांUया राहtयाUया जागेपयnत नेऊन पोहोच2वले. तेथे काय&क�याnची 
तर र:घ लागलेल: होती. सहजासहजी भेट 9मळेल, असे ,चDह �दसेना. 

 
सव& मंडळी भेटून जाईपयnत मी तेथे तास, द:ड तास बसनू रा�हलो. आWण मी तेथे 
एकटा रा�हलेलो पाहून मला \ी. डाiयाभा¡नी येऊन 2वचारले, 

''तुमच ेकाय काम आहे?'' 



 
�यांना मी माझी मा�हती �दल: आWण 'सरदारांशी मला फ�त दोन 9म;नटे 
बोलावयाच ेआहे. वेळ 9मळेल का,' असे मी 2वचारले. 

 
डाiयाभाई 6वभावाने तुसड ेहोत,े पण का, कोण जाणे, �या �दवशी �यांना माझी 
दया आल: असावी. त ेथोडा वेळ आत गेले आWण नंतर �यांनी मला आत बोलावनू 
घेतले. 

 
एका सोई6कर अशा खुचwवर सरदार पटेल यांची गंभीर मतूw बसल: होती. मी �यांना 
इत�या जवळून =थमच पा�हले. �यांUयाशी बोलायला मला माझा आवाजच 
सापडनेा, पण शवेट: धयै& कuन मी �यांना सा,ंगतले, 

''मी महारा�dातला एक काय&कता& आहे. आमUया सातारा िज<iयात<या ;नवडणकुcत 
न
या काय&क�याnचा =;त;नधी जो शतेकर: उमेदवार आहे, �याला माDयता 9मळावी, 
याकरता आeह: =य�न करतो आहोत. �या सव& काय&क�याnनी मला तुमUयाकड े
पाठ2वले आहे. आमUया िज<iयातील आWण =ांतातील नेते काय करतील, यासंबंधी 
आमUया मनात शंका आहे आWण eहणून तुमUया कानांवर ह: गो�ट घालावी, 
eहणून आलो.'' 

 
तेव|या वेळातच �यानंी मला दोन-तीन मह��वाच े=5न 2वचारले. माझी मा�हती 
2वचारल: आWण हसत हसत �यांनी शवेट: 2वचारले,  

''हा शतेक�यांचा =;त;नधी पडला, तर �याची जोखीम कोण घेणार?'' 

मी सा,ंगतले, 

''आeह: िज<iयातील सव& काय&कत@ �यांची जबाबदार: घेऊ.'' 

 
दहा-पंधरा 9म;नटातं आमची मलुाखत संपल: आWण मी �याच रा�ीUया गाडीने 
पtुयाला परत गेलो. सातारम�ये काय&कत@ माझी वाट पाहत होत,े eहणून सकाळUया 
मोटारने मी तडक सातारला पोहोचलो. माझी सरदारांशी झालेल: मलुाखत मी 



स2व6तरपणे आ�माराम बापूंना आWण इतर 9म�-मंडळींना सां,गतल:. सवाnना 
समाधान वाटले. आप<या हाती जे श�य होत,े ते सव& केले आहे, आता 
यथ& ,चतंा 
कशाला करायची, असा सवाnचा रोख �दसला आWण मीह: माVया कॉलेजसाठ` 
को<हापरूला ;नघनू गेलो. 

 
थंडीच े�दवस चाल ूहोत होत.े फैजपरूची का]ेँस नकुतीच झाल: होती, �यामळेु \े�ठ` 
मंडळी काह:शी थकून गे<यासारखी झाल: होती. 

 
मी को<हापरूला पोहोच<यानंतर एक-दोन �दवसांतच मला ;नरोप समजला, कc \ी. 
आ�माराम बापूंच ेनाव उमेदवार eहणून 6वीकारले गेले आहे. वत&मानप�ांत ह: 
बातमी आल:. 

 
पढेु काह: �दवसांनी मला समजले, कc माVया मुंबईUया सरदार पटेलांशी झाले<या 
भेट:चा या संदभा&त चांगलाच उपयोग झाला होता. 

 
या त�हेने उमेदवार:ची ह: एक लढाई सातारा िज<iयात आeह: िजंकल: होती. 
;नवडणकुcच े;तकcट 9मळ2वtयाकरता करा
या लागणा-या खटपट:-लटपट: यांUया 
चचा& आजह: वत&मानप�ांत नेहमी वाचायला आWण ऐकायला येतात. पण मी ह: जी 
तपशीलवार हकcकत �दल: आहे, ;तच ेकारण जनजीवनाला ढवळून काढणा-या एका 
आंदोलनानंतर �या आंदोलनात स;ैनक असणा-या काय&क�या&ला जर लोक=;त;नधी 
eहणून माDयता 9मळाल: नसती, तर �या आंदोलनाचा तो अपमान झाला असता. 

 
आज जे
हा मी पाठ`मागे वळून पाहतो, ते
हा सातारा िज<iयातील न
या ]ामीण 
नेत�ृवाचा उदय या उमेदवार:ने केलेला आहे, ह: ऐ;तहा9सक व6तुि6थती आहे. ह: 
उमेदवार: आ�माराम पाटलांना न 9मळता जर जDुया �ाiमणेतर चळवळीतील कुणा 
जुDया =;ति�ठताला 9मळाल: असती, तर चळवळीम�ये एक =कारच े;नराशचे े
वातावरण ;नमा&ण झाले असत.े 



 
आ�माराम बापूंUया या उमेदवार:च े6वागत सबंध सातारा िज<iयाम�ये मो�या 
उ�साहाने झाले. आeह: सातारला जाऊन भाऊसाहेब सोमण आWण सव& मंडळींच े
आभार माननू आलो. कारण आeहांला िज<iयाUया नेत�ृवाशी सखुकर संपक&  राहावा, 
अशी इUछा होती. �यांनी समाधान 
य�त केले आWण ;नवडणुकcUया तयार:साठ` 
काय&शील राहा, असे सां,गतले. 

 
या ;नवडणकुcसारखी ;नवडणकू �व,चतच झाल: असेल. तीम�ये ई�या& होती. 2वरोधी 
बाजूला \ी. आtणासाहेब क<याणी व एक नवे वकcल \ी. शंकरराव मो�हत ेहे 
उमेदवार eहणून उभे होत.े का]ेँसच ेतीन उमेदवार हे, शंकरराव साठे यांनी जातवार 
उमेदवार उभे करtयाची जी 6dॅटेजी सा,ंगतल:, �यानसुार एक मराठा, एक जैन 
आWण एक �ाiमण असे होत.े �ाiमण होत,े ते \ी. 9शराळकर, जैन होत,े त े\ी. 
भाऊसाहेब कुदळे. त��वतः 2वचार करता अशा त�हेने जातवार वाटणी करणे eहणजे 
जातीयवादाला =ो�साहन देtयासारखे होत ेव वचैा�रक पराभवाला ;नमं�ण 
देtयासारखे होते. आeह: आ�माराम बाप ूपाटलांकरता =य�न कर:त होत,े ते काह: 
मराठा eहणून न
हे, तर ]ामीण जनतते जे रा�d:य आंदोलन झाले, �याचा 
=;त;नधी eहणून आ�माराम पाट:ल यांच ेनाव आeहां सवाnUया डोxयांपढेु होत.े 

 
;नवडणकू मो�या अट:तट:ने झाल:. आमUयाजवळ =वासाची साधने न
हती. 
आ�माराम पाटलांनी �यांUयासाठ` थोड े�दवसांसाठ` एक मोटार कशी तर: 9मळ2वल: 
होती. बाकc आeह: सव& सि
ह&स मोटार: आWण सायकल: यांUया िजवावर =वास 
कर:त होतो. मी कराड आWण पाटण या दोन ताल�ुयांम�ये =चाराला गे<याच े
आठवते. सभातंून फ�त का]ेँस प�ाचाच =चार सuु असे आWण आeह: का]ेँसUया 
;तDह: उमेदवारांसाठ` =चार कर:त होतो. 2वरोधी प�ाUया =चाराची त�हा अजब 
होती. =मखु माणसे बोलावनू कराड gकंवा इ6लामपरू अशा �ठकाणी नेऊन 
�यांUयाशी वाटाघाट: होत असत. गावोगाव ;नरोप पाठ2वले जात असत. आeहांला 
तसे कuन चालणार न
हते. आeहांला अजनू लोकाकंड े=�य� जाtयाची गरज होती 



आWण हौसह: होती आWण �या=माणे आeह: गावोगाव जात अस.ू लोकांना जमवनू 
जाह:र सभा घेत अस.ू 

 
लोकांत हळू हळू उ�साह वाढत गेला आWण आमUया सभांना गद� होऊ लागल:. 
�दवसातून चार-पाच तर: सभा मी जवळ जवळ तीन आठवड ेकर:त होतो. सव& 
समाज ढवळून ;नघाला होता, असे eहटले; तर: चालेल. 

 
या ;नवडणकुcUया ;न9म�ताने मी समाजाUया सव& थरांम�ये अगद: खोल उतu 
शकलो. माVयापे�ा त'ण असले<या न
या मलुांUया ओळखी झा<या. आWण या 
िज<iयाUया साव&ज;नक जीवनात माझ े6वतःच ेअसे 6थान ;नमा&ण झा<याची 
जाणीव मला झाल:. 

 
या ;नवडणकुcUया =चारासाठ` पंsडत जवाहरलाल नेहu यांची भेट कराड व सातारा 
या �ठकाणी झाल:. पंsडतजींची कराडची सभा सकाळी आठ वाजता होती. अनेक 
ताल�ुयातंून रा�ीचा =वास कuन शतेकर: आले होत.े एक लाखावर समाज 
कृ�णाकाठUया 6वामीची बाग व वाळवंट या प�रसरात जमला होता. कराडात 
=थमच या सभेम�ये लाऊड 6पीकरचा वापर केला गेला. आमच ेका]ेँसच ेउमेदवार 
\ी. 9शराळकर हे सधन गहृ6थ होते. �यामळेु हा खच& करता येणे आeहांला श�य 
झाले. अशा त�हेची कराडमधल: ह: प�हल: 2वराट सभा झाल:. पंsडतजींUया या 
भाषणाने लोकांत एक अपवू& चतैDय ;नमा&ण झाले. 

 
या =चारासाठ` आeहालंा दसुरे मह��वाच ेपाहुणे लाभले, ते eहणजे मानवa3नाथ 
रॉय. मी मानवa3नाथ रॉय यांUया 2वचाराबhल आWण �यांUया Yां;तकार: पवू& 
जीवनाबhल प�ुकळ ऐकले होत ेआWण काह:से वाचलेह: होते. �याचंी काह: प� ेआWण 
लेख यांची मा�हती आमUया िज<iयातले �यांUया 2वचारांच ेजे भ�त होत,े 
�यांUयाकडून 9मळाल: होती. �यामळेु मी मागे सा,ंगत<या=माणे मनाम�ये या 

यि�तम��वाबhल एक =कारच ेराजकcय आकष&ण ;नमा&ण झाले होत.े या 



;नवडणकुcUया =चाराUया �दवशी मी �यांना =थम पा�हले व भेटलो. �यांUया बरोबर 
\ीमती मWणबेन कारा iयाह: =वास कर:त हो�या. �यांUयाशी चार-दोन 9म;नटांच े
काह: औपचा�रक बोलणे, ह:च �यांची-माझी प�हल: ओळख. सहा फुटांपे�ा जा6त 
उंची असलेला, चहे-यावर ब2ु[म�तेच ेतजे सहजदश&नी �दसणारा हा प'ुष =कृतीने 
काह:सा खालावलेला होता, पण 6वभावाने गंभीर eहणून =भावी वाटला. 

 
;नवडणकुcचा =चार यथासांग पार पडला आWण आमUया काँ]ेसUया उमेदवारांपकैc 
आ�माराम पाट:ल सवाnत जा6त मत े9मळवनू ;नवडून आले. \ी. पांडूआtणा 
9शराळकर हेह: ;नवडून आले. आमच े;तसरे का]ेँसच ेउमेदवार भाऊसाहेब कुदळे 
यांचा मा� पराभव झाला. आeहांला आमUया काँ]ेसUया या एका उमेदवाराUया 
पराभवाची खंत लागून रा�हल:. परंत ुउमेदवार ;नवडणुकcचा जो 
यहू रचला होता, 
तो चकुcचा अस<यामळेु �बचा-या कुदळे यानंा पराभवाच ेश<य 6वीकारावे लागले. 

 
१९३७ ची ह: ;नवडणकू सव& राqयातं, �याच=माणे आमUया िज<iयात घडलेल: एक 
अ;तशय मह��वाची घटना होती, यात शंका नाह:. कारण �यामळेु राजकcय 
चळवळीच ेपाऊल पढेु पडले होत.े यातून काँ]ेसच ेसरकार बनणार होते. का]ेँसने 
मं��मंडळ बनवावे, कc नाह: यासंबंधाने चचा& सuु झा<या. माझी 6वतःची �यावेळची 
भावना मला माह:त आहे. १९३५ Uया कायyयाकड ेआeह: 2वरोधाUयाच भावनेने 
पाहत होतो, परंतु �या कायyयाखाल: 9मळाले<या स�तेUया आधारावर सरकार 
बनवनू जनतेची श�ती अ,धक संघ�टत करtयाची संधी �यामळेु 9मळणार होती. 
6वातंvय-चळवळीUया ��ट:नेह: ते अ�यंत य�ुत आहे, असे माझ ेमत होते. 
स�तेपासनू लांब राहावे, या मोहात गुंत ूनये, असे eहणणा-या संDयाशांचा एक वग& 
होता, परंतु �याम�ये काह: राजकcय 2वचार �दसत न
हता. स�तपेासनू दरू 
राहtयाचा जो एक पोकळ सोवळेपणा असतो, तोच �यात होता. 

 
ह: राजकारणी व�ृती आमUया िज<iयापरुती gकंवा महारा�dापरुती मया&�दत न
हती, 
तर देशाUया पातळीवरह: हे 2वचार मांडणारे समाज नेते होत.े जवाहरलालजींनीह: 




यि�तशः आपल: अशीच भावना अस<याच े
य�त केले होते. पण वgकn ग क9मट:चा 
ठराव स�ता 6वीकारावी, असा झाला. ते
हा �यातून जनतेला ;नि5चत =कारच े
माग&दश&न झाले. आमUया िज<iयातून कोणी मं�ी होईल, असे आeहांला कधीच 
वाटले न
हते gकंवा आमची तशी अपे�ाह: न
हती. परंतु आमचा त'ण नेता 
आ�माराम बाप ूपाट:ल हे 2व,धमंडळात जाऊन शतेकर: समाजाच ेआWण गर:ब 
लोकांच े=5न पोट;तडकcने मांडले आWण आप<या कतृ&�वाने आप<याभोवती तेथ<या 
अनेक मंडळींची श�ती उभी करेल, अशी आशा होती. आ�माराम बापूंनी स'ुवात तर 
चांगल: केल: होती. आWण �यांUयाबhल लोकांम�ये एक कौतकु9म,\त आदराची 
भावना ;नमा&ण झाल: होती. आमUया िज<iयातील लोक िज<iयाचा एक नवा नेता 
या ��ट:ने �यांUयाकड ेपाहू लागले आWण ]ामीण नेत�ृवाच ेएक नवे कa 3 ;नमा&ण 
झाले, असा माझा अनभुव आहे. अनेक =5न घेऊन लोक आ�माराम बाप ूयांUयाकड े
तर जातच, आता ते आमUयाकडहे: येऊ लागले आWण माVया असे ल�ात आले, 
कc मीस[ुा सातारा िज<iयातील एक मह��वाचा घटक बनलो आहे, ह: भावना 
मनाला =सDन करणार: होती आWण �याचबरोबर �या �े�ात अ,धक उमेद:ने काम 
करtयाकरता =ो�साहन देणार: अशी श�ती होती. 

 
१९३७ च ेसबंध वष& मी माVया बी. ए. Uया अखेरUया पर:�ेUया तयार:त घाल2वले. 
िज<iयात<या आWण इतर �ठकाणUया पाहुtयांची को<हापरूला माVयाकड ेये-जा 
होती. या संदभा&तल: एक आठवण सां,गतल: पा�हजे. पtुयाचा माझा 9म� दयाण&व 
कोपड@कर मी मागे सा,ंगत<या=माणे साने गुuजींUया ;नकटवतwयांपकैc झाला होता. 
एक �दवस दयाण&व कोपड@कर आWण �याची ;नयोिजत वध ूअसे दोघे जण 
को<हापरूUया भसुार: वाpयातील माVया खोल:वर आले. मला आंनद आWण 
आ5चय&ह: वाटले. दयाण&वने इत�या लवकर ल�न करायच ेठर2वले, हे ऐकून मला 
थोड ेनवल वाटले. साने गुuजीUंया प�रचयात<या कुटंुबातीलच ह: मलुगी होती आWण 
साने गुuजींUया आशीवा&दाने हे ल�न ठरले होत,े असे �याने मला सा,ंगतले. माVया 
श�ती=माणे मी �यांचा दोन-तीन �दवस पाहुणचार केला. साने गuुजी आWण 
दयाण&व यांचा ;नकट संबंध इतका झाला होता, कc साने गुuजींची '5यामची आई' 



ह: कादंबर: दयाण&वने =का9शत करावी, eहणून �यांनी �याUयाकड े�दल: होती. 
आयवु@दाच े9श�ण घेता घेता दयाण&व =काशक झाला होता. �याने येताना '5यामची 
आई'च ेह6त9लWखत आप<याबरोबर आणले होते. त े�याने मला दाख2वले. एका 
मो�या वह:त आप<या 6प�ट ह6ता�रात साने गुuजींनी ह: कादंबर: 9ल�हल: होती. 
दयाण&वने मला ती वाचtयाचा आ]ह केला. तोपयnत साने गुuजीचं ेलेखक eहणून 
नाव काह: =9स[ न
हते. लेखक या ना�याने �यांचा माझा प�रचय न
हता. eहणून 
ते ह6त9लWखत वाचtयाची फारशी उ�सकुता माVयाम�ये न
हती खर:; दयाण&वUया 
आ]हाकरता मी ती �याUया दोन-तीन �दवसांUया म�ुकामात वाचनू काढल:. ते 
ह6त9लWखत वाचताना मा� मी मराठ` वाªमयात काह: नवीन वाचतो आहे, असे 
मला जuर वाटले. 

 
'5यामची आई' वाचत असताना अनेक वेळा माझ ेडोळे पाणावनू आले. 'आई' हा 
श�दच असा आहे, कc �याUया सा�या उUचारानेस[ुा मी भावनेने दबुळा बनतो. 
आWण �यात साने गुuजींच े=�येक वा�य भावनेने ओथंबनू गेलेले व आईUया =ेमाने 
ओसंडून चाललेले होत.े मी तर दयाण&वला 9मठ`च मारल: आWण सां,गतले, 

 
''साने गुuजी फार मोठे सा�हि�यक आहेत. मला �यांच ेह6त9लWखत वाचायला 
9मळाले, हे मी माझ ेभा�य समजतो. तुझ ेहे =काशन यश6वी होईल, याची मला 
खा�ी आहे.'' 

 
साने गुuजींUया '5यामची आई' या कादंबर:चा आWण माझा असा ऋणानबंुध आहे. 

 
बी. ए. Uया पर:�ेसाठ` मी राजकारण, इ;तहास आWण अथ&शा6� हे 2वषय घेतले 
होत.े अथ&शा6�ावरची काह: प6ुतके मी प�ह<या =थम ते
हा वाचल:. माVया 
आतापयnतUया वाचनात हा 2वषय 2वशषे आला न
हता. समाजवादाचा अ�यास 
करताना अथ&रचनेUया =5नांच ेमह��व मी समजून चकुलो होतो. gकंबहुना 
समाजाUया अथ&जीवनाची श�ती समाजाUया इतर कामांवरह: सतत आWण 



मह��वाचा प�रणाम करत असत,े याह: मताशी मी प�र,चत होतो. परंत ुअथ&शा6� 
हा 6वतं� 2वषय eहणून मी यापवूw वाचला न
हता. तो या ;न9म�ताने अ�यासावा 
लागला. अथा&त आeहांला 9शक2वले जाणारे अथ&शा6� हे समाजवाद: अथ&शा6�ापासनू 
मलूतः वेगळे आहे. परंतु �या �े�ात<या प�रभाषचेी या ;न9म�ताने ओळख झाल: 
आWण पढेु मला 6वतं�पणाने अ,धक काह: वाचtयाची आव5यकता वाटल:, तर 
�याची तयार: झाल:. माVया पढुUया राजकcय आय�ुयाम�ये अथ&शा6�ाUया मलुभतू 
त��वांचा केलेला अ�यास माVया उपयोगी पडला.  

 
मी सवड काढून पणेु येथे भरले<या कौिDसलUया अ,धवेशनासाठ` गेलो होतो. \ी. 
आ�माराम बाप ूपाट:ल यांनी मो�या अग�याने बोलावनू नेले होते आWण �यांचा 
पाहुणा eहणून मी तथेे रा�हलो होतो. मी तेथे असताना म_ुयमं�ी \ी. खेर यांना 
भेटtयासाठ` 'महार वतन न�ट करा' या आंदोलनाचा एक मोठा मोचा& आला होता, 
तो मी पा�हला होता. डॉ�टर आंबेडकर हे �याम�ये 6वतः होते, कc नाह:, हे मला 
आठवत नाह:, पण �यांUया अनयुायांनी काढलेला तो मोचा& होता. मी �या 
मोUया&तील काह: मंडळींना जाऊन भेटलो आWण यांUयाशी बोललोह:. �यांच ेeहणणे 
ऐकून घेतले. बाळासाहेब खेरांनीह: मोUया&ला मो�या अग�याने भेट �दल:. पण �या 
;न9म�ताने डॉ�टर आंबेडकरांUया आमUया िज<iयातील काह: काय&क�याnशी ओळख 
झाल:. ज9मनी वतन eहणून देऊन �या मोबद<यात जDमभर आWण 2पढयान ्2प|या 
गावगाpयाच ेकाम कuन zयायच,े हे या महार-वतनाच ेखरे 6वuप होते आWण त े
बदलणे अ�यंत आव5यक होत.े �यांची मागणी रा6त होती. 

 
मला अशी आशा होती, कc �यांची ह: सरळ व साधी मागणी आमच ेकाँ]ेस सरकार 
माDय करेल आWण �यामळेु रा�d:य चळवळीपासनू बाजूला रा�हलेला हा समाज 
म_ुय =वाहात येईल. मी आ�माराम बाप ूपाट:ल यांUयाशी याबाबत बोललो होतो. 
�यांनाह: माVयासारखेच वाटत होत.े ते
हा �यांनी �या ��ट:ने =य�न करावा, असा 
मी आ]ह केला. �यानंी आप<या मताच ेचार-दोन आमदार तयार केले. परंत ु�यांच े
कोणी ऐकून घेईल, असे �यांना �दसेना. 



 
�यावेळी माVया ल�ात आले, कc आ�माराम बाप ूपाट:ल हे आमदार झाले असले, 
तर: सरकारची धोरणे बदलtयाUया =gYयेत त ेअसहाय आहेत. सरकारची नवी 
धोरणे तयार 
हायची असल:, तर �यांUयावर प�रणाम करणार: प�रि6थती ;नमा&ण 
के<या9शवाय ;न
वळ कायदे मंडळाUया सभासद�वाचा काह: उपयोग नाह:, अशी 
भावना प�ह<या =थम �यावेळी माVया मनात येऊन गेल:. आWण आपल: 
आमदारकc अपरु: आहे, याची जाणीव आ�माराम बापूंनाह: �यावेळी झाल: असल: 
पा�हजे. आ�माराम बापूंनी केलेला हा =य�न तेथेच रा�हला. आमच ेराजकारण या 
न
या जाWणवेने पढेु जात रा�हले. 

 
१९३८ साल: मी बी. ए. ची पर:�ा पास झा<यानंतर पढेु कायyयाचा अ�यास कुठे 
करावा, असा माVयापढेु =5न उभा रा�हला. पदवीधर तर झालो होतो आWण आता 
पढेु काय करायच,े eहणून एल.् एल.् बी. 
हायच,े असा मी 2वचार केला होता. 

 
मी बी. ए. चा अ�यास कर:त असतानाह: हा =5न माVया पढेु उभा राह:. पढेु काय 
करणार, असा =5न जे
हा 2वचारला जाई, ते
हा मी माVया 9म�ांना सागंत असे, कc 
माVया मनात दोन गो�ट: आहेत : एक, सातारा gकंवा कराड येथे एखादे व�ृतप� 
काढून तेथे संपादक eहणून काम करायच.े gकंवा ]ामीण भागात एखाद: 9श�ण-
सं6था काढून रा�d:य व�ृतीचा उ�तम 9श�क 
हायच.े �यावेळी वकcल होtयाचा 
2वचार माVया मनात आला न
हता. बी. ए. ची पर:�ा पास झा<यानंतर पDुहा या 
गो�ट:वर चचा& झाल:, ते
हा 9म�ांनी मला सां,गतले,  

''तुला 9श�क वा संपादक 
हायच ेअसले, तर: कायyयाच ेAान काह: तुVया आड 
येणार नाह:. कायyयाची पर:�ा देऊनह: तू �या मागा&ने जाऊ शकशील. फ�त 
पदवीधरच रा�हलास, तर अ�या&वर लjबकळत राहशील.'' 

 
मीह: 2वचार केला, कc मला शवेट: 6वातंvय-चळवळीच ेराजकारण करायच ेआहे. 
राजकारण आWण वgकल: हातात हात घालनू चालत,े हेह: मी पाहात होतो. 



 
- आWण अशा ब-याच 2वचारानंतर कायyयाचा अ�यास करावा, असा ;नण&य मी 
घेतला. 

 
कायyयाचा अ�यास सuु करtयापवूw मी काह: वेळ पाठ`मागUया काळात जाऊन 
माVया श�ैWणक =गतीबरोबर राजकcय 2वचारांचा =वास कसा झाला, याची नjद 
येथे घेऊ इिUछतो.  

 
जेलमधनू बाहेर पडताना १९३३ साल: मी फ�त का]ेँसमन रा�हलो न
हतो. तर 
माVया काँ]ेस-;न�ठेला समाजवाद: ;न�ठेचीह: जोड 9मळाल: होती. का]ेँस-;न�ठा या 
श�दाचा अथ& येथे 6प�ट सागंtयाची गरज आहे. �हदं6ुथानातील रा�d:य जन-
आंदोलनाची जी चळवळ होती, �या चळवळीने का]ेँसच ेuप घेतले होत.े जवळ 
जवळ पDनास वष@ या चळवळीने =वास केला होता आWण �या पDनास वषाnम�ये 
�हदं6ुथानची जनता आWण इं]ज यांच ेसंबंध कसे असावेत, यासंबंधीUया क<पना 
बदलत गे<या हो�या. का]ेँसUया इ;तहासाच ेसार हे आहे, कc जसजसा काळ पढेु 
जात गेला, तसतशी का]ेँसची चळवळ ह: अ,धक जनता9भमखु होत गेल: आWण ख-
या अथा&ने जनतेUया आकां�ांच े=;त�बबं बनत गेल: आWण या बदलाबरोबरच अं;तम 
राजकcय �येय व �यासाठ` करा
या लागणा-या चळवळींUया साधनांच े6वuपह: 
बदलत गेले. अज&-2वनं�यांनी आपले =5न सोडवावेत, असे eहणणा-या का]ेँसची 
'6वराqय हा माझा जDम9स[ ह�क आहे' या �टळकांUया घोषणेतून �हदं6ुथानमधनू 
���टश स�तेने जाऊन संपणू& 6वातंvय yयावे, अशी मागणी करtयाUया 6तरापयnत 
=गती झाल: होती. �यामळेु आ,थ&क आWण सामािजक =5नांसंबंधी कोणाच ेकाह:ह: 
2वचार असले, तर: �हदं6ुथानUया 6वातंvयाचा =5न हा मलूभतू अस<यामळेु तो 
का]ेँसUया म_ुय =वाहात राहूनच सोडवावा लागेल, यासंबंधी जवळजवळ एकमत 
होत,े असे eहटले तर: चालेल. वेगळे वेगळे, छोटे मोठे, 2वचार=वाह काँ]ेसम�ये 
होत.े पण मतभेद gकतीह: ती� झाले, तर: का]ेँस अंतग&त राहूनच हे मतभेद 
चालावयाच,े असा जणू काह: ;नयमच बनला होता. 



स'ुवातीUया काळात जहाल-मवाळ, पढेु फेर-नाफेर आWण आता जे
हा ३० ची 
चळवळ सuु होऊन काँ]ेसUया इ;तहासाने एका न
या पवा&म�ये =वेश केला होता, 
ते
हा समाजवादाUया 2वचाराने या मतभेदाचंी जागा घेतल:. समाजवाद हा श�द 
जे
हा तो 6वीकारला, असे मी eहणतो, ते
हाह: तो श�द अ;त
या�त अशा 6वuपात 
आeह: वापरत होतो. कारण समाजवाद या श�दाUया पाठ`मागे 2वचारांच ेइतके 
वेगवेगळे पदर आहेत, कc �या चच@त पडणे सतुराम ्श�य नाह:. मी जे
हा eहणतो, 
कc मी 6वातंvय-स;ैनक eहणून का]ेँसच े
यासपीठ हे मलूभतू मानतो आWण �याच 
वेळी समाजवादह: 6वीकारतो, ते
हा �याचा एक मया&�दत अथ& असतो; आWण हा 
मया&�दत अथ& एवढाच आहे, कc राजकcय 6वातंvय eहणजे ;न
वळ इं]जांच ेराqय 
जाऊन या देशातील जनतेची =गती होणार नाह:. �याचबरोबर आमUया सामािजक 
आWण आ,थ&क जीवनाम�ये मलूभतू फेरफार करावे लागतील आWण �यासाठ` 
6वातंvयाचा अथ& ;नि5चत करtयाची गरज आहे, असा 2वचार आeहां मंडळीUंया 
मनात आला. 

 
एकदा हा अथ& ;नि5चत झाला, eहणजे �या अथा&=माणे �या 6वातंvयाची =ा�ती 
कशी करायची, याचा माग& स;ुनि5चत कuन घेतला पा�हजे. या मया&�दत अथा&ने 
आeह: समाजवादाचा 2वचार 6वीकारला होता. 

 
�यावेळी समाजवादाचा 2वचार करणारे आWण �यासाठ` 6वतःला बांधनू घेतलेले 
का]ेँसUया बाहेर कeय;ुन6ट प�ासारखे दसुरे प�ह: होते. त ेलहानमोठे असतील; 
परंतु �यांच ेअि6त�व 6वतं� होत.े महा�मा गांधींच ेनेत�ृव eहणजे �यांUया 
अ�हसंा�मक स�या]हाUया क<पनेचा 6वीकार आWण संपणू& 6वातंvयाUया मागणीचा 
आ]ह, ह: का]ेँस काय&क�याnची मळू भ9ूमका. �याला जोडून सामािजक आWण 
आ,थ&क बदलाची नवी भ9ूमका घेऊन मी इतरांबरोबर जेलमधनू बाहेर पडलो. 
शा6�ीय समाजवादाचा 6वीकार करावा, असा आ]ह करणार: माणसे भेटल:, कc 
�यांUयाशी चचा& करताना आमची गडबड उड.े 



 
परंतु �या खोलात 9शरtयाची �यावेळी मनाची तयार: न
हती. मी 6वतःलाच 
बजावले होत,े कc 2वचारात जे बदल 
हावयाच ेअसतील, ते शवेट: जनआंदोलनाUया 
अनभुवांतून झाले पा�हजेत. काँ]ेसची मळू ;न�ठा आWण समाजवादाचा �ि�टकोन 
यांचा मेळ घालनू आपण काय& करावयाच.े मी समाजवाद 6वीकारला, याचा �यावेळी 
एवढाच मया&�दत अथ& होता. 

 
आeह: जेलमधनू आ<यानंतर काह: म�हDयानंी मला समजले, कc १९३२ साल:च 
देशात<या काह: =मखु त'ण ने�यांनी जेलम�येच एक� 2वचार कuन काँ]ेस 
समाजवाद: प� 6थापन करtयाचा संक<प सोडला होता. हा प�ह: काँ]ेस-अंतग&त 
प� होता. परंत ु6वातंvयासाठ` काँ]ेस संघटनेला समाजवाद: 2वचारांची ��ट: देऊन 
एक शि�तशाल: श6� बनवावयाच,े असा या मंडळींचा 2वचार असावा. यावेळची 
माझी जी मनोभ9ूमका होती, ती या 2वचाराशंी 9मळतीजळुती अशी होती. �यामळेु 
माझ े9म� राघआूtणा यांनी एक �दवस मला सचु2वले, 

''हा जो नवा 2वचार आWण संघटना जय=काश नारायण, नरa3 देव वगरेै पढुा�यांUया 
माग&दश&नाने ;नघत आहे, �याUयाशी आपण समरस झाले पा�हजे.'' 

मी �यांना सां,गतले, 

''असेच काह:से 2वचार माVयाह: मनात आहेत.'' 

मग �यांनी 2वचारले, 

''अडचण कोठे आहे ?'' 

मी सा,ंगतले, 

''माझी अडचण एवढ:च आहे, कc आपण qया काय&क�याnबरोबर काम करतो आहोत, 
�यांना हे पट2व<या9शवाय असे पाऊल उचल<याने आपण एकाकc तर नाह: 
पडणार?'' 

 
- आWण आज पDनास वषाnनंतरह: मी हे कबलू केले पा�हजेल, कc माVया 



आतापयnतUया अनभुवाने ह: कसोट: माVया जीवनाम�ये अ�यंत मह��वाची आWण 

यवहाय& कसोट: eहणनू ;न�य वावरत रा�हल: आहे. 

 
पढेुह: असे अनेक =संग माVया राजकcय आय�ुयात आले, ते
हा मी या कसोट:वरच 
माVया पढु:ल पया&याचंा 6वीकार करावयाचा, कc नाह:, हे ठरवीत आलो आहे. नंतर 
आeह: दोघेह: इतर 9म�ांशी बोलत रा�हलो. ते
हा �यांचा याला फारसा 2वरोध नाह: 
आWण उ�साहह: नाह:, असे आमUया िज<iयापरुत ेमाVया ल�ात आले. शवेट: मी 
राघआूtणांना होकार �दला आWण �यापवूw �या प�ाच ेकाम करणा-या काय&क�याnना 
भेटावे, असे सचु2वले. राघआूtणा मला पtुयाला घेऊन गेले आWण �याUंयासमवेत 
का]ेँस समाजवाद: 2वचारांUया �यांUया 9म�ांशी भेट आWण चचा& घडवनू आणल:. ह: 
सव& मंडळी देशभ�त तर होतीच, पण ब2ु[मानह: वाटल:. परंतु �याची मांडणी 
बर:चशी प6ुतकc आहे, असे माVया ल�ात आले आWण या प6ुतकc 2वचाराला शहर: 
झालरह: लाग<यासारखे मला वाटले. �याम�ये जनतेमधील आंदोलनाUया काया&चा 
अनभुव मळुीच न
हता. 

 
आeह: परत आ<यानंतर राघआूtणांना ह: गो�ट मी सां,गतल:, ते
हा त ेeहणाले, 

''तुझ ेकाह:तर:च आहे. �यांUया शहर: झालर:शी आप<याला काय कत&
य आहे? 
आपला संबंध 2वचाराशंी आहे.'' 

- आWण शवेट: राघआूtणांUया =ेमाखातर मी काँ]ेस समाजवाद: प�ाच ेसद6य�व 
zयावयाच ेठर2वले आWण घेतलेह:. राघआूtणा पtुयाहून आले, eहणजे �यांच ेतेथील 
6नेह: एस.् एम.् जोशी आWण ना. ग. गोरे यांUयाशी �याUंया झाले<या चचा& आWण 
�यांUया 
यि�तम��वासंबंधी अनेक गो�ट: सांगून आमUयावर =भाव पाडीत असत. 

 
qयावेळी राघआूtणा आWण मी हे कर:त होतो, �यावेळी माझ ेदसुरे 9म� आ�माराम 
बाप ूपाट:ल आWण इतर मंडळी हे दसु-या 2वचाराUया संपका&त आलेल: होती आWण 
तो 2वचार eहणजे मानवa3नाथ रॉय यांचा 2वचार. आमUया िज<iयातील बरेचसे 
=मखु काय&कत@ मानवa3नाथ रॉय यांUया 2वचारांUया =भावाखाल: गेले होत.े तक& तीथ& 



ल?मणशा6�ी जोशी, भ¨याशा6�ी वाटवे, ह. रा. महाजनी, वामनराव कुलकणw वगरेै 
मंडळी मानवa3नाथ रॉय यांनी आंतररा�d:य �े�ात केलेले काम आWण �यांच े
Yा;ंतकारक जीवन याचं ेमोठे आकष&क ,च� आमUया डोxयांपढेु उभे कर:त असत. 

 
राघआूtणांUया सहवासामळेु आWण =ेमामळेु मी का]ेँस समाजवाद: प�ाच े
सभासद�व 6वीकारले असले, तर: मानवa3नाथ रॉय याUंया 2वचाराUया =भावाखाल: 
असले<या माणसांशी माझा ;नकटचा संपक&  होताच. ह. रा. महाजनी हे आता 
आमUया िज<हा काँ]ेस क9मट:च े,चटणीस eहणून सातारला राहायला आले होते. 
तेह: वारंवार माVयाशी येऊन बोलत असत. �यांचहे: समाजवाद: 2वचारांची वाढ 
करtयाच ेधोरण होत.े परंत ुआता �यात अ,धक बारकावे ;नमा&ण झाले होते. 

 
का]ेँस समाजवाद: प�ाUया पंखाखंाल: मी जातो आहे, ह: गो�ट माVया या 9म�ांना 
फारशी पसंत न
हती. �यांच ेeहणणे असे होत,े कc ह: मंडळी खरा समाजवाद देशात 
आण ूशकणार नाह:त. हे गांधींचा अ�हसंावाद समाजवादाUया प�रभाषते मांडtयाचा 
फ�त =य�न कर:त आहेत. �याUंया  वचैा�रक भ9ूमकेत मलूभतू असे काह: 
Yा;ंतकारक�व नाह:. �हदं6ुथानच ेसामािजक व आ,थ&क =5न सटुायच ेअसतील, तर 
6वराqयाची चळवळ अशा काय&Yमावर व अशा प[तीने बांधायला पा�हजेल आहे, 
कc ;तची जसजशी =गती होईल, तसतसे �यातून समाजवादाच े6व�न साकार 

हायला मदत होईल. मी या दोDह: 2वचाराचंी मनाशी तुलना कर:त असे; आWण 
नाह: eहटले, तर: मला ल?मणशा6�ी जोशी, भ¨याशा6�ी वाटवे, ह. रा. महाजनी हे 
जे eहणत असत, �याचा अथ& अ,धक पट<यासारखा वाटे. मनाची y2वधा अव6था 
eहणतात, ती ह: होती. आWण मनाची अशी y2वधा अव6था झा<या9शवाय 2वचारांचा 
2वकास होत नाह:, असे मी मानतो. 

 
दोDह:ह: 2वचार=वाह माVया मनावर सं6कार कर:त होत,े �यावेळी मी \ी. 
आ�माराम पाट:ल आWण राघआूtणा या दोघांशी या बाबतीत जuर बोलत असे. 



 
राघआूtणा हे भावना=धान गहृ6थ होत.े �यांची एस.् एम.् जोशी आWण ना. ग. गोरे 
यांUयाशी वयैि�तक म�ैी होती, eहणून �यांUया =भावाखाल: त ेहोते. मी असा 
शंgकत होतो, हे �यांना पटत न
हते. ते
हा �यांनी एक माग& काढला. त ेeहणाले, 

''आप<या पtुयाला समाजवाद: पढुा�यांना का]ेँस समाजवाद: प�ाच ेमहारा�dाच े
अ,धवेशन zयावयाच ेआहे. आपण त ेकराडला घेऊ या.'' 

 
या वेळपयnत काय&कता& eहणून माझा बोलबाला झाला होता. मला मानणारे काह: 
काय&कत@ ताल�ुयात आWण िज<iयात होत.े माVया सहकाया&ची �यांना अपे�ा होती, 
याची मला क<पना होती आWण मी राघआूtणांUया =ेमापोट: �यानंा होकार �दला 
आWण अशी प�रषद आeह: कराडम�ये माVया क<पनेने १९३५ साल: भर2वल:. 
राघआूtणांUयाबरोबर या प�रषदेचा सर,चटणीस eहणून मी काम केले. आeहांला 
श�य होती, ;ततकc उ�तम तयार: केल:. बाहेuन येणा-या पाहुtयांUया 6वागताची 
तयार: केल:. 

 
या प�रषदेच ेअ�य� eहणून \ी. यसुफू मेहेरअ<ल: हे आले होत.े प�रषदेच ेकाम 
द:ड �दवस चालले. पढुा�यांची भाषणे झाल:. जे काह: ठराव �यानंा करावयाच ेहोत,े 
ते �यांनी मंजूर कuन घेतले आWण दसु-या �दवशी प�रषद संपनू पाहुणे मंडळी 
;नघनू गेल:. 

 
प�रषदेचा एक ,चटणीस या ना�याने यसुफु मेहेरअ<ल:ंची माझी =थमच भेट आWण 
ओळख झाल: होती. मोठा उमदा त'ण, आकष&क 
यि�तम��व आWण ;ततकेच 
आकष&क व�त�ृव, �याचबरोबर १९३०-३२ Uया चळवळीतून केले<या 6वाथ&�यागाची 
पा5व&भमूी यामळेु पढुार:पणाला आव5यक असलेले सगळे गणु �यांUयाजवळ होत,े 
असे मला �दसनू आले. 
य�ती eहणून �यांनी माVयावर =भाव पाडला. 

 
qयावेळी ह: प�रषद कराडम�ये होत होती, �याच वेळी आमUया िज<iयात रॉयवाद: 



मंडळींनीह: आपला म�ुकाम कराडम�येच ठेवला होता. प�रषदेम�ये झाले<या चच@वर 
ते ट:का-�टपtणी कर:त होत.े �या संदभा&त ते माझी काह:शी उलटतपासणीह: कर:त 
होत.े मलूतः �यांनी हा =5न 2वचारला, 

''6वतं� प�रषद घेऊन तुeह: कोणता नवीन 2वचार मांडला, हे सागंाल काय? उyया 
या िज<iयाम�ये काय&Yमाची आखणी करtयाकरता जे
हा तुeह: काय&क�याnपढेु 
जाल, ते
हा या तुमUया प�रषदेने काह: नवीन काय&Yम yयायचा =य�न केला आहे 
काय ?'' 

 
हे �यांच े=5न रा6त होत ेआWण मजजवळ �यांची उ�तरे न
हती. 

 
प�रषद संपनू गे<यानंतर आमUया िज<iयातील काय&क�याnशी माझी बर:च 
उलटसलुट चचा& झाल: आWण मी या मताशी आलो, कc का]ेँस समाजवाद: प�ाचा 
सद6य eहणून काम करणे मला श�य होणार नाह:, यावेळी मानवa3नाथ रॉय 
यांUया =भावाखाल: काम करणा-या काय&क�याnचा 2वचार मनात अ,धक वावरत 
होता, ह: गो�ट कबलू केल: पा�हजे. �यामळेु ह: प�रषद संपनू गे<यानंतर एक-दोन 
आठवpयातंच का]ेँस समाजवाद: प�ाचा राजीनामा देऊन मी यातून म�ुत झालो. 
राघआूtणांना मी सा,ंगतले, 

''तुमUयाबhलUया वयैि�तक आदरामळेु आWण =ेमामळेु मी या प�रषदेची जबाबदार: 
6वीकारल: होती. आता प�रषदेच ेकाय& यश6वीर:�या पार पडले आहे. माझ ेआजच े
जे 2वचार आहेत आWण िज<iयातील काय&क�याnबhल जो अनभुव आहे, �यांवuन 
यापढेु या प�ाशी संबंध ठेवणे मला श�य नाह:. याम�ये �या प�ाUया धोरणावर 
gकंवा �यांUया नेत�ृवावर ट:का करtयाचा माझा उhेश नाह:. हे सव& काँ]ेसमधील 
मोठे काय&कत@ आहेत. �यांUयाबhल मला आदरच राह:ल. परंतु या संघटनेचा एक 
सद6य eहणून काम करणे माVयाUयाने होणार नाह:.'' 

 
राघआूtणांना वाईट वाटले; पण माझ ेहे =ामाWणक मत �यांनी 6वीकारले आWण त े
eहणाले, 



''तुeह: सव&च मंडळी जर या 2वचाराची असाल, तर मीह: हळूहळू �यातून म�ुत 
होtयाचा =य�न कर:न. कारण या िज<iयात तुeह:-आeह: सवाnनी एक� 9मळून 
काम करावयाच ेआहे.'' 

मी सा,ंगतले, 

''समाजवादाचा पाठपरुावा करtयाची माझी भ9ूमका कायम आहे. परंतु �याकरता 
का]ेँस-अंतग&त एखादा प� काढावा, ह: क<पना मला पटत नाह:.'' 

 
वचैा�रक ���या का]ेँसला =भा2वत करtयाकरता का]ेँसUया अंतग&त असा काह: गट 
असला, तर चालेल, ह:ह: माझी �यापाठ`मागची भ9ूमका होती, ती राघआूtणांनी 
ऐकून घेतल: आWण अशा र:तीने काह: ;न9म�ताने माझा समाजवाद: प�ाशी काह: 
काळ आलेला संबंध संपला. 

 
आता मी मानवa3नाथ रॉय यांUया 2वचाराUया =भावाखाल: अ,धक जात होतो. पण 
हे सव& होत असताना महा�मा गांधी, पंsडत नेहu आWण �यांच ेराजकारण 
यासंबंधीची माझी भावना प�ह<यासारखीच िज
हाxयाची ;न आपलुकcची रा�हल:. 
रॉयवादाच ेमला जे आकष&ण वाटले, ते मी समजून zयावयाचा =य�न केला. रॉय 
�यावेळी प�
यवहाराने आपले 2वचार �यांUया काय&क�याnना, 9म�ांना कळवीत असत. 
ते �यावेळी इं]जांUया जेलम�ये सात वषाnची 9श�ा भोगत होत.े परंत ु�यांनी 
जेलमधनूस[ुा आप<या बाहेरUया काय&क�याnशी फार संघ�टत संपक&  ठेवला होता 
आWण आपले 2वचार, देशातील घडले<या घटना आWण �यांवर:ल �यांUया =;तgYया, 
देशाम�ये का]ेँस-अंतग&त बांधणी कशी करावी, यासंबंधी �यांUया क<पना त े
आप<या सहका�यांना कळवीत असत. �याच आधारावर �यांची मंडळीह: माVयाशी 
बोलत असत. रॉय याचं2ेवचार आeहांला आक2ष&त कर:त होत,े �यांUयापे�ाह: जा6त 
�यांच ेYा;ंतकारक eहणून 
यि�तम��व होते, �याच ेआeहांला अ,धक आकष&ण होत.े 
त'णपणी एक Yां;तकारक eहणून ते �हदं6ुथानमधनू बाहेर पडले आWण आप<या 
ती� ब2ु[म�तेUया जोरावर बाहेर-परदेशात असताना �यांनी मा�स&वादाचा स?ूम 
आWण सखोल अ�यास कuन �याम�ये =ावीtय 9मळ2वले. इतकेच न
हे, तर 



मेि�सको या देशातील कeय;ुन6ट प� 6थापन करtयाUया कामात �यांचा 9सहंाचा 
वाटा होता, ह: गो�ट आता सव&\तु आWण माDय झाल: आहे. पढेु मेि�सकोहून 
=वास कर:त कर:त र9शयन राqयYांती झा<यानंतर त ेर9शयात पोहोचले आWण 
ले;ननच ेएक वचैा�रक सहकार: eहणून �यानंी तेथे काम केले. 

 
र9शयन राqयYातंीनंतर आ9शयातील पवू@कडील देशांम�ये भांडवलशाह:ला 2वरोध 
करtयासाठ` चळवळी कशा उ�या करावयाUया, यासंबंधाने जे
हा �यांUया 
आंतररा�d:य संघटनेम�ये चचा& होत, �यांम�ये त ेमह��वाचा भाग घेत असत. 

 
याबाबतीत ले;ननUया बरोबर:ने �यांनी आपले 2वचार मांडले आWण के
हा के
हा 
�यांचा 6वीकारह: झाला, असा �यांचा लौgकक होता. आWण �यामळेु माVया त'ण 
��ट:पढेु �यांUया 
यि�तम��वाभोवती एक =कारच ेवलय =ा�त झाले होते. 

 
असे जर: असले, तर: मी काह: �यांUया 2वचारांची बा,ंधलकc 6वीकारलेल: न
हती. 
माझ े9म� \ी. आ�माराम बाप ूपाट:ल हे मा� पणू&तया रॉयसाहेबानंा वाहून 
घेtयाUया मनःि6थतीत होत.े �याUंया-माVयांत अधनूमधनू जे
हा चचा& होत असे, 
ते
हा मी �यांना eहणत असे, 

''बाप ू,का]ेँस समाजवाद: प�ासंबंधी माझी जी प�रि6थती झाल:, ती तुमची या 
बाबतीत होणार नाह:, याची काळजी zया. का]ेँस संघटनेत राहून जर आप<याला 
काम करावयाच ेअसेल, तर �याUयाशी ससंुगत अशा �यांUया काह: क<पना 
अस<या, तर �यांचा आपण जuर 6वीकार कu या. तुeह: तर जनतेने ;नवडून 
�दलेले =;त;नधी आहात. सामाDय जनतेपासनू बाजूला पडाल, असे काह: कu 
नका.'' 

 
परंतु या चचा& अशाच मोघम रा�ह<या. 

 
मी एक-दोन वेळा या बाबतीत ह. रा. महाजनी, तक& तीथ& ल?मणशा6�ी जोशी व 



वामनराव कुलकणw यांUयाशी माझी ह: भावना आWण शंका 6प�ट केल:. त
ेहा 
�यांनी �या संबंधात रॉयसाहेबांUया 2वचारांच ेकाह: वाªमय मला वाचायला �दले. 
�या वाªमयाचा आशय पढु:ल=माणे होता : 

मा�स&वाद: प[तीने सामािजक व आ,थ&क प�रि6थतीच े2व5लेषण कuन 
�हदं6ुथानUया 6वातंvयाची लढाई ह: समाजवाद: YांतीUया पवूwची लोकशाह: Yातंीची 
लढाई आहे आWण ती करत असताना कामगार-वग&, गर:ब शतेकर: यांना एक� 
घेऊन �यांUया साम�या&वरच ह: Yांती उभी करता येईल आWण या Yातंीच ेउ�h�ट 
सा�य होईल. पण हे 
हावयाच ेअसेल, तर कामगारवगा&Uया बरोबर शतेकर:-वग&ह: 
या ल|यात साथीला असला पा�हजे. �हदं6ुथानचा म_ुय =5न हा या 2वशाल देशात 
पसरले<या को�यवधी गर:ब व लहान शतेक�यांना संघ�टत करtयाचा आहे. �यांना 
संघ�टत करणे eहणजे �यांUया वग&�हताUया qया मागtया आहेत, �यासंबंधी �यांना 
9श��त करावे लागेल. हे ऐ;तहा9सक काय& का]ेँस कu शकेल आWण या अथा&ने 
का]ेँस संघटना ह: इ;तहासाने �हदं6ुथानला �दलेल: एक देणगी आहे. का]ेँस 
संघटनेत काम करणा-या काय&क�याnनी हे उ�h�ट डोxयांपढेु ठेवनू काम केले पा�हजे. 
जाणीवपवू&क असे काय& झाले, तर काँ]ेस संघटनेच े6वuप हळूहळू असे बनेल, कc 
Yा;ंतकाळात जी घटना स9मती स�तातंर करtयाच ेकाम करत,े �या घटना स9मतीच े
uप ;तला येईल. लोकश�तीUया बळावर स�तांतर करणार: यं�णा हे 6वuप 
का]ेँसला येईल. का]ेँस संघटना ह: राजकcय ���या समातंरश�ती eहणून जे
हा 
इं]जी स�तेUया 2वu[ उभी राह:ल, तो �ण Yांतीचा असेल. 

 
मला हे घटना स9मतीUया रचनेच ेत��व आWण तं� मोठे आकष&क वाटले. आWण मी 
रॉयवादाUया काह: काळ का होईना, समीप रा�हलो, ते या आकष&णामळेुच. 

 
का]ेँसम�ये पया&यी नेत�ृव उभे के<या9शवाय हे श�य होणार नाह:, असे जे
हा ह: 
मंडळी =;तपादन कर:त, ते
हा मला दाट शंका येई, कc हे 2वyवान पंsडत लहान 
लहान =5नांवर जर इतके मतभेद ;नमा&ण करतात, तर के
हा तर: शवेट: आमची 
जी मळू संघटना रा�d:य का]ेँस, ;तला तर त ेकमजोर करणार नाह:त ना ? 



या मंडळींचा दसुरा एक मह��वाचा 2वचार होता, तोह: असाच 6वीकारtयासारखा 
होता. �यांच ेeहणणे असे होत,े कc राqयYांती करावयाची असेल, तर देशाम�ये 
2वचारYांती के<या9शवाय समाजवादाची Yातंी होणार नाह:. �याUयासाठ` आव5यक 
ते डोळसपणाच ेवातावरण ;नमा&ण केले पा�हजे. परंपरावाद: ��ट:ने आंधळेपणाने 
गो�ट: 6वीकारtयाची मनोव�ृती काढून टाकल: पा�हजे, असा एक 2वचार त ेमांडत 
असत आWण या 2वचारांशी माझ ेसंपणू& सहमत होते. या 2वचाराचा परु6कार 
यापवूwUया माVया बोलtया-वागtयात केला होता. वचैा�रक YातंीUया 2वचारसरणीला 
मी इतके मह��व देत होतो, कc या 2वचाराUंया =चाराने लोक9श�ण केले पा�हजे, 
असे आeह: ठर2वले व हा उhेश डोxयांसमोर ठेवनू 'लोकYातंी' या नावाच े
सा�ता�हक सuु केले. \ी. आ�माराम बाप ूपाट:ल या सा�ता�हकाच ेसंपादक होते. या 
सा�ता�हकाUया =थम अंकाच े=काशन आeह: मो�या उ�साहाने केले. या =थम 
अंकातील अ]लेख 'लोकYांतीचा जीवनहेत'ू या शीष&काखाल: मी 9ल�ह<याच े6मरते. 
क�हाडला 
यापार: =ेसम�ये हे सा�ता�हक आeह: छापनू घेत अस.ू प�हले काह: 
आठवड ेमी �या सा�ता�हकाच ेकाम पा�हले, पण पढेु कायyयाUया अ�यासासाठ` 
पtुयाला जावयाच ेअस<यामळेु अ]लेख वगैरेची सव& जबाबदार: \ी. भ¨याशा6�ी 
वाटवे यांनी 6वीकारल:. हे प� वष&भर चालले असेल, पण पढेु राजकारणात जसे 
मतभेदांनी अंतर ;नमा&ण केले, तसे हे सा�ता�हकह: बंद झाले, पण 2वचारYांती हा 
भारताUया नवजीवनाचा =ाण आहे, या भ9ूमकेचा मी सात�याने परु6कार केला आहे. 
या सव& 2वचारांUया हकcकती यासाठ` सा,ंगत<या, कc आ�माराम बापूंना वयैि�तक 
9म�संबंध व ह. रा. महाजनी आWण ल?मणशा6�ी जोशी वगैरे 2वyवान 
मंडळींबhलचा थोर आदर यांमळेु �यांना मी सा,ंगतले, 

''या िज<iयात तुमUयाबरोबर काम करावयास तयार आहे. पण एक गो�ट तुमUया-
आमUयांत 6प�ट असल: पा�हजे, कc इं]ज स�तेUया 2वu[ लढtयासाठ` 
�हदं6ुथानUया आजUया संदभा&त मलूभतू =ाधाDय असले पा�हजे, ह: मी मळू 
6वीकारलेल: भ9ूमका कधीच सोडणार नाह:.'' 

 

�यांनी �याला 2वरोध केला नाह: आWण आeह: एक� काम कu लागलो. 



 
१९३७ साल: रॉय हे सटूुन आ<यानंतर �यांनी जसा ;नवडणकुcUया ;न9म�ताने 
महारा�dात दौरा केला, तसाच देशाUया इतर भागांतह: �यांनी दौरा केला. का]ेँस 
नेत�ृवाने �यांच ेमनापासनू 6वागत केलेले मला �दसले नाह:. �याचवेळी माVया 
मनात पाल चकुचकुल:. १९३१ साल: कराची का]ेँसम�ये मलूभतू ह�काचा जो ठराव 
पास झाला, �यावेळी रॉयसाहेब भ9ूमगत अव6थेत कराचीत होत ेव तो ठराव 
करtयासंबंधी पंsडतजी आWण �यांUयांत काह: चचा& झाल: होती. �या ठरावाUया 
मांडणीम�ये �यांचा काह:सा हात होता, असे रॉयवाद: मंडळी मला सागंत असत. 
�यामळेु असे वाटत असे, कc का]ेँसच ेनेत�ृव रॉयसाहेबांUया सहकाया&ची अपे�ा 
कर:ल. परंत ुहे होणे श�य नाह:, असे आता 6प�ट �दस ूलागले. पढेु रॉयनी 6वतःच े
'इंsडपaडटं इंsडया' नावाच ेसा�ता�हक सuु केले आWण �या सा�ता�हकात त ेqया=माणे 
घटना स9मतीUया (Constituent Assembly) =6थापनेवर =चार करत होत,े 
�याचबरोबर का]ेँसUया ह<ल:Uया नेत�ृवाला पया&यी नेत�ृव उभे केले पा�हजे, असाह: 
2वचार मांडत होते. 

 
मी रॉयवाद: 9म�ांUया बरोबर िज<iयात काम कर:त असलो, तर: पया&यी नेत�ृवाUया 
क<पनेसंबंधाने माVया मनात मलूभतू शंका हो�या आWण �या मी ह. रा. महाजनी 
आWण आ�माराम बाप ूपाट:ल यांUयाशी 6प�टपणे बोलत असे. ल?मणशा6�ी जोशी 
यांचा-माझा चांगला प�रचय होता. परंतु त ेरॉयसाहेबांUया आंतरगोटात अस<यामळेु 
उUच नेत�ृवाUया वतु&ळात होत.े �यामळेु �यांची भेट होणेह: मिु5कल असे. ते
हा 
�यांUयाकडून या =5नासंबंधीचा अ,धक खुलासा कuन घेtयाचा मी फारसा =य�न 
केला नाह:. याUयापवूw मी एका वचैा�रक ��कोणात उभा होतो, असे सां,गतले, ते 
या �णी. मी या ��कोणातील जीवन तसेच चाल ूठेवले, कारण दैनं�दन कामाम�ये 
�याची अडचण येत न
हती. साता-यातील इतर सव& =मखु काय&क�याnशी माझ े
6वतं� संबंध =6था2पत झाले होत ेआWण मी �यांUयाशी या वचैा�रक बाबीह: बोलत 
असे. =�य�ात काय अनभुव येतो, ते पाहू. आज होय, कc नाह:, असा ;नण&य 
घेtयाची गरज नाह:, असे �यांचहे: मत पडले. 



 
रॉयसाहेबांनी पणेु येथे मा�स&वादावर तीन 
या_याने �दल:. �या 
या_यानांना मी 
हजर रा�हलो व ती मी काळजीपवू&क ऐकल:. रॉयसाहेब गाढे 2वyवान होत,े पण 
उ�तम व�त ेन
हत.े �यांनी तक& ���या ससंुगत असे आपले 2वचार मांडले आWण 
माVया=माणे पtुयातील इतरांवरह: �यांचा =भाव पडला. 

 
१९३९ Uया मे म�हDयात सातारा िज<iयाची एक राजकcय प�रषद आeह: तासगाव 
येथे घेतल:. �यावेळी िज<iयात का]ेँस क9मट:म�ये आeहा ं9म�ांच ेवच&6व होते. या 
राजकcय प�रषदेला अ�य� eहणून कोण पाहुणे बोलवावयाच,े याचा ;नण&य 
आeहांला zयावयाचा होता. रॉयसाहेबांच ेआमUयावर ताजे सं6कार अस<यामळेु 
आeह: रॉयसाहेबांना ;नमं�ण yयावयाच ेठर2वले आWण ल?मणशा6�ी जोशी वगरैaना 
सांगून �याला माDयता 9मळ2वtयाची 2वनंती केल:. �यांची माDयता 9मळाल: आWण 
�या=माणे त ेया मह��वाUया राजकcय प�रषदेला हजर राहtयासाठ` तासगावला 
आले. तेथे �यांची माझी दसुर: भेट थोpया वेळासाठ` झाल:. मी �यावेळी का]ेँसUया 
पया&यी नेत�ृवाची क<पना प�रषदेत वाद]6त होtयाची श�यता आहे, हे �यांUया 
नजरेस आणून �दले. �यांना ते uचले नाह:. पण मी हे काम तेव|यावरच सोडून 
�दले. कारण ते आमच ेपाहुणे होते. आमUया प�रषदेच ेअ�य� होत.े प�रषद कशी 
यश6वी करणे श�य आहे, या एकाच गो�ट:वर ल� कa �3त कuन आeह: काम कu 
लागलो. 

 
या प�रषदेला आeह: रॉयसाहेबांना अ�य� eहणून बोला2वले, हे ऐकताच आमUया 
िज<iयात 2वरोधाची एक मोठ` लहर जुDया-न
या काह: का]ेँस काय&क�याnम�ये 
येऊन गेल:. वाळवे ताल�ुयातील आ�माराम बाप2ूवरोधी असणा-या नाना पाट:ल 
आद: मंडळींनी या बाबतीत आपला 2वरोध अस<याच ेजाह:र केले आWण �यामळेु ह: 
प�रषद वाद]6त होणार, हे 6प�ट झाले. आ�माराम बापूंनाह: याची जाणीव झाल:. 
आWण तेह: इतर रॉयवाद: मंडळींबरोबर खपू प�र\म कर:त होत.े पण शवेट: 
प�रषदेम�ये �हदं6ुथानUया पया&यी नेत�ृवाUया संबंधीचा ठराव काह: मंडळींनी 



मांडtयाचा =य�न करताच वाद ;नमा&ण झाला. काह: भाषणे आधी होऊन गेल: 
होती. हाच �यातला एक चांगला भाग होता. रॉयसाहेबांUया नेत�ृवावर 2व5वास 
ठेवणारा ठराव मांडला गेला व तो पास झाला, कc नापास झाला, हे सांगणे अवघड 
होत.े अशा प�रि6थतीत ती प�रषद 2वरोधी मंडळींनी उधळून लावल:. िज<iयातून 
आले<या सव& लोकांUया मनात एक =कारची ;नराशा व नाराजी ;नमा&ण झाल:. 
एव|या प�र\माने प�रषद उभी केल: आWण एवढा मोठा माणूस अ�य� eहणून 
बोलावला असताना ह: प�रषद अशा प[तीने मोडावी, याच ेदःुख मलाह: फार झाले. 
रॉयसाहेबांची समजतू काढtयाचा =5न आeह: qये�ठ मंडळीकंड ेसोपवनू �दला. 

 
या प�रषदेUया अनभुवानंतर आमUया िज<iयात उघड उघड दोन गट झाले व 
आमUया 2वरोधी असले<या मंडळींनी असा =चार सuु केला, कc ह: िज<हा का]ेँस 
गांधीजींUया नेत�ृवाUया 2वरोधी आहे. �यानंा असे eहणायला जागा होती, ह: गो�ट 
नाकारता येणार नाह:. परंतु qया त�हेने प�रषद मोडल:, हे काह: चागंले न
हत,े ह: 
गो�ट ;ततकcच खर: आहे. याचा एक प�रणाम माVया बाबतीत असा झाला, कc 
माVया मनातील वचैा�रक ��कोण आता संपणार, असे माVया मनाने घेतले. आज 
=6था2पत असले<या का]ेँसUया नेत ेमंडळीशंी जर रॉयसाहेबांचा संघष& होणार 
असेल, तर आपण कुठे ? असा जर =5न कुणी मला 2वचारला असता, तर माझ े
6वUछ उ�तर असे होते, कc जेथे गांधी-नेहu, तेथे मी. आमUया 2वरोधात असले<या 
मंडळींची समजूत काढtयाचाह: मी =य�न कर:त होतो. परंतु �याम�ये मला फारसे 
यश आले नाह:. 

 
याच समुाराला िज<iयात का]ेँस क9मट:Uया अ�य�पदाची ;नवडणूक होती आWण 
आमUयातफ@  जो उमेदवार उभा केला होता, �याचा पराभव करtयाचा सातारा 
िज<iयातील बवुासाहेब गोसावी, नuभाऊ 9लमये, 
यंकटराव पवार वगैरे मंडळींनी 
चंग बांधला आWण या तासगाव प�रषदेनंतरचा दसुरा पराभव या िज<हा का]ेँसUया 
अ�य�ाUया ;नवडणुकcत आeहांला 6वीकारावा लागला. आमUयातफ@  उभे असलेले 
उमेदवार गांधी;न�ठ काय&कत@ \ी. पांडू मा6तर यांचा पराभव कuन \ी. 
यंकटराव 



पवार हे अ�य� eहणनू ;नवडून आले. याम�ये माझा आWण आ�माराम पाट:ल 
यांचा पराभव झाला, असा =चार िज<iयात सuु झाला आWण एका अथा&ने तो झाला 
होता, हे आeहांला माDय करणे जuर होते. 

 
या ;नवडणकुcनंतर आ�माराम बापूंशी मी फार मोकळे आWण तपशीलवार असे 
बोललो आWण सा,ंगतले, कc आप<या िज<iयातील वातावरण आWण आप<या 
देशातील प�रि6थती अशी आहे, कc आपण रॉयसाहेबांUया धोरणाUया पाठ`मागे फार 
काळ राहू शकणार नाह:. मी असे बोललेले \ी. आ�माराम पाट:ल यांना uचले नाह:. 
�यांनी सां,गतले, 

''तुमची माझी म�ैी आहे. तुeह: मला चागं<या =कारे सहकाय& �दले आहे. पण या 
बाबतीत जर तुमचा माझा मतभेद झाला, तर मी रॉयसाहेबांUया बरोबर जाणार 
आहे, हे �यानात ठेवा.'' 

 

मी एव|या प�र\माने आWण भावनेने आ�माराम पाट:ल यांची राजकcय म�ैी 

जोडलेल: होती, ती आता संकटात येणार, कc काय, या शंकेने मी 
य,थत झालो, 

आWण नाह: eहटले तर: आमUयाम�ये हळूहळू अंतर येऊ लागले. परंत ु=5न 

अट:तट:ला Dयायच ेनाह:त, असाह: आeह: दोघांनी 2वचार केला. पढेु पाठ`मागे 

पाहून घेऊ, जे
हा मह��वाच ेअसे =5न उभे राहतील, ते
हा �यांचा 2वचार कu, असे 

मनाशी योजून आeह: पढेु काम कu लागलो.   

=करण ;तसरे 

;नवड 

माVया वचैा�रक =वासाच े9सहंावलोकन कर:त असताना मी काल���या थोडा पढेु 
गेलो आहे. मी कायyयाUया अ�यासाचा 2वचार प�का केला. 



 
कायyयाUया अ�यासासाठ` जाtयाचा ;नण&य करtयापवूw �याUया आ,थ&क बाजूची 
तयार: करणे आव5यक होत.े 2व�याला आमची वsडलोपािज&त शतेजमीन होती. 
आeहांला ;तच ेउ�पDन फारसे येत न
हत.े माVया दोDह: बंधूंनी सचुवले, 

''तुझा दोन वषा&चा खच& ;नघेल, इतकc �या शतेीची जuर gकंमत येईल. ते
हा 
आपण ती जमीन 2वकून टाकू या.'' 

 
माझी तर माDयता होतीच. आeह: ;तघेह: 2व�याला जाऊन ज9मनीच े2वYcखत 
कuन आलो. माVया लॉ कॉलेजUया दोन वषा&Uया खचा&ची या=कारे तयार: झाल:. 
परंतु हे 9श�ण कोठे zयावे? को<हापरूला, कc  पtुयाला, असा माVयापढेु =5न 
होता. को<हापरूला काढलेल: चार वष@ सरेुख गेल: होती. को<हापरू शहर व 
को<हापरूची माणसे यांबhल एक =कारचा िज
हाळा ;नमा&ण झाला होता. मी तशी 
काह: खास 9म�मंडळी ;नमा&ण केल: न
हती. पण को<हापरू शहराच,े शहर eहणून, 
एक 
यि�तम��व आहे, कc �याने एकदा तुमUयावर पकड घेतल:, eहणजे ती 
लवकर सटुत नाह:. माझ ेतसेच काह:से झाले होते. माVया मनाम�ये दसुरा 2वचार 
येत होता. आता चार वषाnनंतर को<हापरू सोडून पtुयाला गेले पा�हजेल. नवे 
वातावरण आWण �याचा अनभुव हाह: मह��वाचा ठरेल. 

 
पणेु हे एक ऐ;तहा9सक शहर आWण मह��वाच ेश�ैWणक कa 3 eहणून =9स[ होत.े 
अनेक राजकcय आWण सां6कृ;तक चळवळी या पtुयाहून सuु होत असतात व तेथे 
या कायyयाUया पर:�ेUया ;न9म�ताने जर दोन वष@ राहता आले, तर �यामळेु माझा 
�ि�टकोन अ,धक 
यापक 
हायला मदत होईल. 

 
शवेट: पtुयाला जाtयाचा मी ;नण&य केला. परंतु हा ;नण&य zयायला मदत झाल: 
आ�माराम बाप ूपाट:ल यांची. या दरeयान आ�माराम बाप ूपाट:ल यांचा 
आंतरजातीय 2ववाह झाला होता. पणेु िज<iयातील तळेगावच े\ी. 2पगंळे या नावाच े
देशभ�त �ाiमण घराणे आहे. �यांची मलुगी शांताबाई आWण आ�माराम पाट:ल 



यांचा =ेम2ववाह ठरला. 6वाभा2वकपणे �याला दोDह: बाजूंनी �या काळUया 
प�रि6थती=माणे जो 2वरोध 
हायचा, तो झाला. या =ेम=करणाची मा�हती 
आ�माराम बाप ूमला सांगत होत.े 

मी eहटले, 

''तुमचा हा ;नण&य असेल, तर ल�न कuन टाका. परंत ु�या मलु:ला 2वचार 
करावयास वेळ yया. घाईघाईने ;नण&य घेऊन नंतर प5चा�ताप होtयापे�ा थोडा 
अवधी �दला, तर बरे होईल.'' 

 
तसा बराच अवधी होऊनह: गेला होता. १९३७ साल: आ�माराम बाप ूपाटलांUया 
;नवडणकुcनंतर हा 2ववाह सातारा येथे रिज6टर प[तीने झाला. या 2ववाहाच े
सा�ीदार eहणून मी व डॉ�टर आठ<ये असे होतो. या ल�नानंतर आ�माराम पाट:ल 
यांनी पtुयात �ब�हाड केले. पtुयाला कायyयाUया अ�यासासाठ` मी येणार, असे 
कळताच �यांनी मी �यांUयाबरोबर �यांUया घर: राहावे, असा आ]ह केला. �यांच े
अग�य पाहून मी तो 6वीकारला आWण जवळ जवळ एक वष& मी �यांUया कुटंुबात 
रा�हलो. �यातील काह: �दवस आeह: शYुवार पेठेतील एका चांग<या घरात राहत 
होतो. राहtयाUया मदुतीची अट मा� सहा म�हDयांची होती. \ी. स. आ. जोगळेकर 
यांच ेत ेघर होते. �याUंया माडीवरचा एक मजला �यांनी आeहालंा �दला होता. 

 
अ�यासास उ�तम वातावरण होते. पtुयाला मी तसा नवा न
हतो. पण पtुयाच ेलॉ 
कॉलेज मा� मी प�ह<या =थम पा�हले, ते
हा नकुतीच लॉ कॉलेजची इमारत झाल: 
होती. �यामळेु मी प�ह<या �दवशी कॉलेजला हजर रा�हलो, ते
हा इमारत पाहताच 
मन =सDन झाले. हनमुान टेकडीUया उतरणीवर जवळ जवळ अध@ पणेु �ि�ट�ेपात 
येईल, अशा �ठकाणी ती इमारत बांधल: होती. मी इमारत पाहात पाहात कॉलेजUया 
लाय�र:त जे
हा गेलो, ते
हा तर मी काह:सा चgकतच झालो. इतकc चागंल: 
लाय�र:, वाचनाची केलेल: 
यवि6थत सोय आWण इतके उ�तम वातावरण मी इतर� 
�व,चतच पा�हले असेल. आता �या लाय�र:च ेवातावरण कसे आहे, हे मला माह:त 
नाह:, पण मी पा�हले, �या वेळची प�रि6थती ह: अशी होती. 



 
मी ;न�य;नयमाने कॉलेजला जाऊ लागलो. सायकलवuन शYुवार पेठेतून कॉलेज-
टेकडीला जायला अधा& एक तास लागायचा. मी हा =वास सायकलवuन कर:त असे, 
�यामळेु माझा मी मालक होतो. कायyयाच े9श�ण घेत असताना 9श�क मंडळी ब-
यापकैc होती. �यांम�ये ल�ात राहतील, असे एक =ा�यापक eहणजे पtुयाच े=9स[ 
वकcल \ी. ल. ब. भोपटकर हे होते. त ेआeहांला टॉट& (Tort) हा 2वषय 9शकवीत 
असत. अनभुवी वकcल, 2वषयावर व भाषवेर =भ�ुव असले, eहणजे उ�तम 9श�क 
होऊ शकतो, याच ेहे उदाहरण होत.े �दवसातून दोन तास कॉलेजम�ये राहावे लागत 
असे आWण इतर सव& वेळ माVयासाठ` मोकळा होता. मी सकाळी कॉलेजच ेदोन 
तास करtयाकरता जात असे आWण नंतर तेथ<या लाय�र:त बसनू तेथेच वाचन 
कर:त असे. =थमतः कायyयाची प6ुतके, ;नयतका9लके वगैरे पाहात असे. नंतर �या 
लाय�र:त असलेल: दसु-या इतर 2वषयांची प6ुतके मी पाहू लागलो. वाचनासाठ` 
आWण Aानाज&नासाठ` तेथे मोठे 2वशाल �े� होते. 

 
हळूहळू पtुयात<या इतर काह: 
य�तींUया ओळखी होऊ लाग<या. तेथे चाललेल: 
वाªमयीन आWण राजकcय अ�यास मंडळे, सभा, संमेलने यांस मी हजर राहू 
लागलो. पtुयाच ेकeय;ुन6ट नेत े\ी. 2व�णपंुत ,चतळे हे आमUया कराडम�ये 
प�ुकळ वष@ रा�हले होते. �यांची-माझी 2वशषे म�ैी होती, असे मी eहणणार नाह:; 
परंतु सरेुख 6नेह होता. कारण कराडम�ये असताना मी �यांUयाकड ेजाऊन 
मा�स&वाद समजावनू घेtयाचा =य�न कर:त असे. �या वेळी �यानंी सचु2वलेल: काह: 
प6ुतके मी पtुयाम�ये 9मळ2वल: आWण �या 2वषयाच ेअ�ययन स'ु केले. पtुयात 
बर:च अ�यास मंडळे सuु असत. ;नदान �या काळात तर: ह: अ�यास मंडळांची 
पtुयाम�ये एक फॅशनच होती असे eहटले, तर: चालेल. यांत<या काह: मंडळांम�ये 
अधनूमधनू मी जात असे. अथा&त ह: अ�यास मंडळे बहुधा राजकcय 2वचारांची 
असत. वेगवेगxया राजकcय त��वAानांचा तौल;नक 2वचार या अ�यास मंडळांतून 
ऐकायला 9मळे. �यामळेु मन प�ुकळ =ब[ु झाले. 



 
अशा त�हेने पtुयात माझा काळ चालला होता आWण पtुयाम�ये माझ ेमनह: रमले 
होत.े पवूw को<हापरूहून सातारा िज<iयात मी वारंवार जात होतो, तसे आता जाता 
येणे अवघड होते. तर: पण म�हना, दोन म�हDयातूंन जाऊन मी माVया काय&क�या& 
9म�ांशी माझा संबंध ठेवला होता. 

 
१९३८ साल हे कसे गेले, ते कळलेच नाह:. पण नंतर माVया ल�ात आले, कc या 
साल: कायyयाUया अ�यासापे�ा मी इतर गो�ट:ंचाच अ�यास जा6त कर:त होतो. 
याचा प�रणाम असा झाला, कc १९३९ सालUया माVया प�ह<या वषा&Uया 
कायyयाUया पर:�ेम�ये मी उ�तीण& होऊ शकलो नाह:. 

 
;नकालानंतर ह: गो�ट माVया मनाला लागनू गेल:. या =कारचा हा माझा प�हलाच 
अनभुव होता. कायyयाचा अ�यास हा सव&सामाDय वाचन करtयाकरता अ�यास 
नसतो. �याUयाम�ये नेमकेपणा असावा लागतो आWण �यासाठ` बरेच पाठांतर करावे 
लागत.े या पाठांतराची मला गोडी न
हती. �यामळेु एका 2वषयात मला माक&  कमी 
पडले होते. मी 2वचार केला, कc चला, पDुहा एकदा =य�न कuन पाहू. माVया 
पास-नापास होtयाचा माVया घरावर काह: प�रणाम झाला न
हता, कारण मी �यांना 
खरे त ेसगळे सां,गतले होत.े हे सबंध वष& मी आ�माराम पाट:ल यांUया घर: 
काढले. �यातंील सहा म�हने शYुवार पेठेत आWण पढुच ेसहा म�हने �टळक रोडवर:ल 
'ऍि�सडaट' नावाUया बंग<यात आeह: राहत होतो. मी माझी पर:�ा उ�तीण& होऊ 
शकलो नाह:, याच ेआ�मारामबापूंना आ5चय& वाटले. �यांना मी सा,ंगतले, कc मी 
6वतं�पणे राहूनच माझा अ�यास केला पा�हजे. नाह: तर माझ े�दवस फुकट 
जातील. हे एका अथा&ने बरोबर होते. कुठ<या तर: एखाyया कुटंुबात राहून असा 
अ�यास करणे हे अवघड आहे आWण �या=माणे मी माVया राहtयाची 6वतं� 

यव6था केल:. आWण पढुUया सहा म�हDयानंतर मी ह: पर:�ा उ�तीण& झालो.  

 
ह:च वेळ होती, कc जे
हा आ�माराम बाप ूपाट:ल आWण माVयाम�ये राजकcय अंतर 



;नमा&ण 
हायला स'ुवात झाल: होती. �यामळेु मी 6वतं� राहायला गेलो, हेह: एका 
अथा&ने बरे झाले. 2वचारांच े=5न जेथे येतात, तेथे वयैि�तक भीड gकंवा ;नकटच े
संबंध हे आड येऊ देता कामा नयेत. हे अ;तशय रा6त होत ेआWण या प[तीने मी 
ड�ेकन िजमखाDयावर खोल: घेऊन राहत असताना स�टaबर म�हDयातील एका 
सं�याकाळी एक अकि<पत आWण सवाnUया जीवनाला कलाटणी देणार: घटना घडल:. 
इं�लंड-£ाDस 2व'[ जम&नी असे य[ु सuु झा<याच ेजाह:र झाले. हे दसुरे महाय[ु 
होय.  

 
�हदं6ुथान सरकारने घो2षत केले, कc तेह: या य[ुात सामील आहेत आWण या एका 
घटनेमळेु जसे पढेु जगाच े,च� बदलले, तसे �हदं6ुथानUया राजकारणाच े,च�ह: 
बदलायला स'ुवात झाल:. =�येक राजकcय प� आWण पढुार: आपाप<या पर:ने या 
य[ुाची मीमांसा कu लागले. 

 
य[ु जाह:र झाले, �यावेळी पंsडत नेहu चीनम�ये =वास कर:त होत.े �यांUया परत 
आगमनानंतर �यांUया स<<याने काँ]ेस वgकn ग क9मट:ने एक ;नवेदन =9स[ केले. 
या ;नवेदनाम�ये जाग;तक प�रि6थतीचा आढावा घेऊन लोकशाह: व फॅ9सझम 
यांम�ये लोकशाह:चा 2वजय होणे इ�ट असले, तर: गुलाम,गर:त रा�हले<या 
�हदं6ुथानला या य[ुाशी काह: कत&
य नाह:. लोकशाह:वर ;न�ठा असेल, तर 
�हदं6ुथानUया 6वातंvयाUया =5नाचा 2वचार ���टश स�तेने करावा, अशा त�हेच े
2वचार या ;नवेदनात मांडले होत ेआWण माVया क<पनेने मलूत: का]ेँसची ह:च 
भ9ूमका अखेरपयnत रा�हल:. 

 
या य[ुात अनेक प�ाचंी मोठ` पंचाईत झाल:. सवाnत मोठ` अडचण रॉयवाyयांची 
झाल:. रॉय यांनी एक पिु6तका 9लहून या य[ुाUया 6वuपाची मीमांसा केल: आWण 
असे =;तपादन केले, कc ह: लढाई सा ाqयवाद: लढाई नाह:. य[ु होtयाची श�यता 
होती, ती जम&नीचा फॅ9सझम व र9शयाचा कeय;ुनझम यांUयाम�ये.  



रॉयसाहेबांच ेअसे मत होत,े कc जो फॅ9सझम यरुोपम�ये वाढत होता, तो 
कeय;ुनझमचा नाश करtयाकरता भांडवलशाह:च ेश6�, eहणून. पण जम&नी2व'[ 
इं�लंड अशी लढाई सuु झाल: आहे. हा इ;तहासातील �व,चत घडणारा एक अपघात 
आहे आWण eहणून या य[ुात फॅ9सझम2व'[ लढtयासाठ` ���टश स�ता उभी 
रा�हल:, तर �यांUयाशी आपण सहकाय& केले पा�हजेल आहे, हा �यांUया 2वचारांचा 
म,थताथ& होता. 

 
आमUया रॉयवाद: 9म�ांम�ये याबाबत खूपच चचा& झा<या. �यामं�ये बराच वचैा�रक 
गjधळ होता. रॉयसाहेबांनी 9ल�हले, ते चकुcच ेकसे असेल, असे एका गटाच ेeहणणे 
होत,े तर दसुरा गट असा होता, कc �यांच ेसमथ&न न करता ग�प राहणे हा उ�तम 
माग&; असे मानणारा होता. 

 
य[ुाचा काळ जसजसा वाढत चालला, तसतसे लोक सगxया प�ाचंी एका अथा&ने 
पर:�ा कu लागले. शकेडो वष@ भारतीयांना गुलाम,गर:त टाकणा-या इं]जांची लढाई 
ह: आमची लढाई नाह:, ह: सव&सामाDय माणसांची भावना होती. का]ेँस प�ाची 
आWण ने�यांची ह:च भावना होती. परंतु  �या बाबतीत राजकcय ���या कोणते 
पाऊल उचलावयाच,े यासंबंधाने एकमताने काह: ;नण&य होत न
हता. 

 
य[ुाUया ऐन स'ुवातीला कeय;ुन6ट प� हा एक प� असा होता, कc qयाने उघड 
अशी भ9ूमका घेतल: होती, कc हे सा ाqयशाह: य[ु आहे आWण या य[ु=य�नाला 
2वरोध केला पा�हजे आWण या य[ुा2व'[ जनतेत मोठ` चळवळ उभी केल: पा�हजे. 
ह: कeय;ुन6ट प�ाची १९३९ची भ9ूमका होती. 

 
पढेु १९४१ साल: जम&नीने र9शयावर आYमण के<यानंतर �यांची ह: भ9ूमका बदलल: 
आWण �यानंतर त े�याला लोकशाह:Uया संर�णाच ेय[ु असे संबोध ूलागले. 

 
१९४१ म�ये रॉयवाद: व कeय;ुन6ट यांUया मतांत साeय ;नमा&ण झाले. सव&सामाDय 



उथळ मीमांसा करणा-या लोकांची मोठ` अडचण झाल:. हे य[ु ह: एक जबरद6त 
घटना होती. ;तचा अथ& ;नदान आमUया देशातील राजकcय प�ानंा लवकर कळला 
नाह:, ह: व6तिु6थती होती. 

 
मी अ;तशय अ6व6थ होऊन गेलो होतो. देशाUया इ;तहासातील ह: अ;तशय 
मह��वाची घटना आहे आWण 6वातंvयासाठ` =;तAाब[ असणार: जी माणसे आहेत, 
�यांनी काह: तर: करायचा काळ हाच आहे, या 2वचाराने मी अ6व6थ झालो. 
आमUया रॉयवाद: 9म�ांशी चचा& करताना मी �यांना हे 6प�ट सां,गतले. ह: अपघाती 
य[ुाची मीमांसा साफ चकू आहे. रॉयना �हदं6ुथानUया जनमनाची क<पना नाह:. 
�यामळेु ते तसे बोलले आWण �यांUया 2वचारांUया लोकांना �यामळेु ते संकटात 
टाकणार आहेत. 

 
2वशषेत:, आ�माराम बापूंशी माझी प�ुकळ चचा& झाल:. �यांUया माVयाम�ये वाढत े
अंतर आता कायमUया अंतराच े6वuप घेणार, असे 6प�ट �दसत आहे. मला वाटत 
होत,े कc या महाय[ुाUया =संगाने जी राजनीती रॉयसाहेब सागंत आहेत, ती चकू 
आहे, असे ;नदान आ�माराम बापूंना वाटेल, कारण त े6वातंvय-सं]ामात<या 
वातावरणात आWण परंपरातं वाढले होत.े परंतु आ�माराम बाप ूहे, रॉयवाद: 2वचारांची 
जी मंडळी होती, �यांUया मान9सक वच&6वाखाल: परेु गेले होत.े �यामळेु �यांना 
सरळ, सोपे, राजकcय स�य �दसले नाह: आWण �यांनी मला सा,ंगतले, 

''यशवंतराव, तुमच ेआWण आमच ेर6त ेआता वेगळे झाले आहेत.'' हे के
हा तर: 
घडणार, हे मला वाटतच होते. �यामळेु मी �यांना सा,ंगतले, ''तुमUया राजकcय 
साहचया&पासनू मी द:ुखाने म�ुत होत आहे.'' 

 
रॉयवाद: राजकारणाशी आWण �यांUया 9म�ाशंी माझा संबंध यापढेु कमी कमी होत 
गेला. हे आमच ेय[ु न
हे, ह: का]ेँसने घेतलेल: भ9ूमका मलूत: बरोबर होती. 
�यानसुार आता जो काय&Yम नेते देतील, �याचा अगद: मनापासनू पाठपरुावा 



करावयाचा, हा माझा ;नण&य झाला. आWण माVया पढुचा वचैा�रक ��कोण मलूत: 
येथे संपला.  

 
पण हा ��कोण संपtयापवूwUया एका मह��वाUया घटनेची नjद केल: पा�हजे. य[ु 
आमच ेन
हे, ते सा ाqयवाyयांच ेआहे, हे जर: काँ]ेस नेत�ृवाने माDय केले होत,े 
तर: य[ु2वरोधाचा काय&Yम त ेदेत न
हते. मला आWण माVया काह: 9म�ांना =�य� 
कृतीची घाई झाल: होती. या पा5व&भमूीवर आपण कeय;ुन6ट प�ात =वेश करावा 
असा =बळ 2वचार माVया मनात एकदा येऊन गेला व �या ��ट:ने पणेु शहरातील 
कeय;ुन6ट काय&क�याnशी माझी चचा&ह: झाल:. परंत ुअसले मह��वाच े;नण&य 
घेtयापवूw आप<या िज<iयातील काय&क�याnशी मनमोकळे बोलले पा�हजे. eहणून मी 
िज<iयात जाऊन आठ �दवस सव& 9म�ांशी चचा& कuन आलो. मलूभतू गो�ट:ंचा 
घाईघाईने 2वचार कuन मी असा एकांगी व चकुcचा ;नण&य घेऊ नये, असा �यांचा 
6प�ट स<ला 9मळाला. एका टोकाला जाtयाचा माVया मनाला आलेला 2वचार मी 
सोडून �दला. 

 
या सव& चचाnनंतर मा� रा�ी मी ;नवातं झोप ूलागलो. का]ेँस प�ाने जर: मलूभतू 
भ9ूमका घेतल: होती आWण ती बरोबर होती, तर:ह: जनतेसाठ` दैनं�दन काय&Yम 
�यांUयाकडून अजून 9मळत न
हता आWण ते 6वाभा2वकह: होते. असा काय&Yम 
ठरवायला प�ुकळ तयार: करावी लागत.े ते
हा �या तयार:Uया कामात नेत�ृव असेल, 
अशी माझी भावना होती. १९३९ साल या 2वचारात गेले. परंतु मी मनाने अ;तशय 
अ6व6थ होतो. तासन ्तास कुठे तर: बसनू या काळात काय केले पा�हजे आहे, या 
2वचारात मी �दवस काढले. 

 
gक�येक �दवस मी कॉलेजम�येस[ुा जात न
हतो. माझ ेल�च लागत न
हत.े पDुहा 
आपले वष& वाया जाईल काय, अशी मला धा6ती होती. पण मला �याची पवा& 
न
हती. आमUया िज<iयात कeय;ुन6ट \ी. 2व�णुपंत ,चतळे यांनी माझ ेजे काह: 
9म� होत,े �यांUयाशी संपक&  वाढ2वला होता. �यांना �यांनी सां,गतले, कc तुमचा 



का]ेँस प� या संकटकाल:न प�रि6थतीत काह: माग&दश&न करणार नाह:. यावेळी या 
देशात फ�त कeय;ुन6ट प�च माग&दश&न कu शकेल आWण �यानंी य[ु2वरोधी 
चळवळ उभी करtयाचा =य�न सuु केला. या =य�नात माझ ेएक-दोन मह��वाच े
6नेह:ह: सामील झा<याच े,च� मी पा�हले. आपण काह:च न करता असे बरेच 
�दवस रा�हलो, तर आपला प� िज<iयात राह:ल, का नाह:, अशी प�रि6थती 
;नमा&ण झाल:. मी िज<iयाUया =मखु काय&क�याnना जाऊन 
यि�तश: भेटलो आWण 
कeय;ुन6ट प�ाUया या डावपेचाला फस ूनये, असे �यांना सचु2वले. हे महाय[ु 
बर:च वष@ चालणार आहे. ते
हा या बाबतीत zयावयाच े;नण&य तुeहांला आeहांला 
तातडीने घेतलेच पा�हजेत, हे खरे नाह:. का]ेँसUया नेत�ृवाने मळू भ9ूमका रा6त 
घेतलेल: आहे. ;नि5चत काय करायच,े यासंबंधी �यांUयांत कदा,चत मतभेद असले, 
तर: �यांUया ;नण&याची वाट तुeहा-ंआeहांला संयम राखून पा�हल: पा�हजे. 

 
दसु-या महाय[ुाच ेप�हले वष&ह: प�हले काह: आठवड ेसोडले, तर रaगाळ<यासारखेच 
चालले होते. लढाई सuु होताना जम&नीने पोलंडवर आYमण केले आWण एक-दोन 
आठवpयातंच �यांना जो पोलंडचा भाग zयावयाचा होता, तो घेऊन लढाई तेथेच 
थांब2वल: होती. पोलंडचा उरला सरुला भाग र9शयाने घेतला अस<यामळेु �याह: 
बाजूला एका अथा&ने मामला थंड होता. 

 
सामाDय लोकांUया ��ट:ने लढाई संपल:, कc चाल ूआहे, हे समजत न
हते. ��टन 
आWण £ाDसने लढाई जाह:र केल: होती. परंतु =�य� आYमक असे पाऊल �यांना 
उचलणे श�य नस<यामळेु ते 6व6थ होते. �यांUयापढेु एक =कारचा पेच होता. 
आWण �यामळेु लढाई चालचू नाह:, असे लोकांना वाटावे, अशा =कारच ेवातावरण 
;नमा&ण झाले होते. 

 
मो�या य[ुाच े=करण असेच गुंतागुंतीच ेअसते. ���टश राqयस�तेच े�हदं6ुथानातील 
=;त;नधी मा� येथील जनतेम�ये आWण वेगवेगxया प�ांम�ये फूट पाडून लढाईUया 
कामासाठ` �हदं6ुथानच ेसहकाय& 9मळ2वtयाUया खटपट:त होते. �हदं6ुथानातील राजे-



रजवाड ेव �हदं ुमहासभा, मिु6लम ल:ग यासंार_या प�ांनी �यांUया य[ु=य�नाला 
सहकाय& देtयाची माDयता दश&2वल: होती. 

 
सभुाषचं3 बोस आWण �यांUया फॉरवड& �लॉक यांनी य[ु-=य�नांना 2वरोध करtयाच े
जाह:र केले होत.े यावेळी का]ेँसम�ये मळू भ9ूमका घेत<यानंतरह: ;नि5चत काय 
करावे, यासंबंधी चचा& चाल ूहो�या. �यांनी स�टaबर म�हDयात eहणजे य[ु सuु 
झा<यावर पंधरा �दवसांUया आतच वgकn ग क9मट:Uया सभेम�ये इं�लंड आWण 
जम&नी यांUयाम�ये लढाई सuु झाल: असल:, तर: �हदं6ुथानUया जनतेला न 
2वचारता आWण 2व5वासात न घेता �हदं6ुथानUया वतीने य[ु जाह:र केले, याबhल 
�यांचा ;नषधे केला. याच बठैकcम�ये, हे य[ु सuु झाले, �याचा उhेश काय आहे व 
�यातून काय ;न�पDन करtयाचा �यांचा 2वचार आहे, आWण 2वशषेत: जगातील 
लोकशाह: आWण �हदं6ुथानातील लोकशाह: यांची वाढ करtयाकरता त ेकाय करणार 
आहेत, हे जाणून घेtयासंबंधी खुलासे मा,गतले. 

 
अशा ठरावांनी देशाम�ये लोकमत तयार 
हायला मदत होते. याला =;तसाद eहणून 
लॉड& 9लन9लथगो यांनी १७ ऑ�टोबर १९३९ रोजी एक ;नवेदन जाह:र केले व 
वसाहतीच े6वराqय हे �हदं6ुथानUया बाबतीत आपले अं;तम �येय अस<याच े���टश 
स�तेने जाह:र केले आहे, याची घोषणा केल:. 

 
���टशांकडून जे =य�न होत होत,े �यांत �हदं6ुथानUया जनमनाची �यांना काह: 
जाणीव आहे, असे  �दसनू येत न
हते. 

 
१९३० पासनू जवळजवळ पाच-दहा वष@ देशात चालेल<या ती� आंदोलनानंतर स[ुा 
अजून त ेवसाहतीUया 6वराqयाची - आWण तेह: पढेु के
हा तर: - या थाटात 2वचार 
कर:त होते. परकcय देशावर 6वा9म�व =6था2पत करणा-या लोकांम�ये एक =कारचा 
आंधळेपणा असतो, तो असा. 



 
आप<या 6वत:Uया देशात लोकशाह: चाल2वणा-या इं�लंडला एव|या मो�या 
जगy
या�त य[ुात �हदं6ुथानच ेयि�कं,चतह: सहकाय& zयावयाच ेअसले, तर: �यांना 
लोकशाह:च ेआWण 6वातंvयाच ेह�क देणे हे gकती गरजेच ेआहे, हे �यांना पटायला 
हवे होते. वgकn ग क9मट:ची ह:च तYार होती. 

 
या ;नवेदनाला =�य�ुतर eहणून सात-आठ �दवसांत eहणजे २ ऑ�टोबरला वgकn ग 
क9मट:ची बठैक बोलावनू सडतेोड उ�तर �दले. �यात �यांनी 9लन9लथगोने �दलेल: 
वसाहतीUया 6वराqयाUया आ5वासनांचा अ6वीकार के<याच ेजाह:र केले आWण 
�यांना बजावले, कc तुमची धोरणे ह: अजनूह: जुDया सा ाqयवाyयांची धोरणे 
आहेत. अशा प�रि6थतीत ��टनला मदत न करtयाच ेधोरणच आeहांला 6वीकारणे 
भाग आहे, असेह: 6प�ट केले. आWण =�य� कृतीच ेप�हले पाऊल eहणून अनेक 
=ांतांतील जी का]ेँसची मं��मंडळे होती, �यांना राजीनामा देtयाच ेआदेश देऊन 
=�य� कृतीला स'ुवात केल: होती. 

 
का]ेँस राqय सरकारानंी राजीनामे �द<यामळेु काँ]ेस प� कृती कu लागला, अशी 
भावना सव&� ;नमा&ण झाल:. हे 6वा9भमानाच ेपाऊल टाक<याबhल काँ]ेस प�ाबhल 
सव&� चागंले बोलले जाऊ लागले. माVयाह: मनात आशा पालव<या, कc आ5वासने 
आWण �यांचा अ6वीकार असा हा नसुता खेळ चालणार आWण =�य� कृती काह: 
होणार नाह:, अशी जी शंका होती, ;तच े;नरसन झाले आWण आता काय&क�याnम�ये 
जाऊन आप<याला �यांची तयार: करावयास जागा झाल:, असे मला वाटले. eहणून 
मी ताबडतोब ओळीने आठ-पंधरा �दवस कॉलेज सोडून सातारा, कराड आWण 
को<हापरू या बाजूला माVया काय&क�या& 9म�ांना भेटtयासाठ` ;नघनू गेलो. 

 
आ�माराम बापूंच ेआWण आमच ेमतभेद जाह:र झा<यापासनू काय&कत@ मो�या 
अडचणीत सापड<यासारखे झाले होत,े �या सव& मंडळींना एक��त कuन पDुहा 
संघटनेला काह: 6वuप आणले पा�हजे, हा 2वचार माVया मनात होता. सव& काय&कत@ 



जसे �यांच े9म� होत,े तसे माझहे: 9म� होते. �याम�ये वयैि�तक म�ैीचा काह: 
भाग होता, ह: गो�ट जर: खर: असल:, तर: राजकcय प� आWण �यासंबंधीच े2वचार 
हेच आeहांला एक� ठेवणा-या गो�ट: हो�या. 2वचारांच ेअनबंुध मोकळे झाले, eहणजे 
म�ैी ह:, नाह: eहटले, तर: पोकळ ठu लागते. ते
हा याच वेळी जाऊन, या सव& 
9म�ांशी बोलनू �यांना सावरले पा�हजे. कारण �यांना सावरायच,े eहणजे मला 
6वत:ला सावरtयासारखे होत.े 

 
मी िज<iयातील जवळ जवळ =�येक ताल�ुयातील आमच ेeहणनू जे काय&कत@ होत,े 
�यांना भेटलो. सवाnची का]ेँस;न�ठा ह: =मखु भावना होती. �यामळेु आ�माराम 
बापूंनी का]ेँस सोडून रॉयसाहेबांबरोबर जाtयाचा जो ;नण&य घेतला, �याबhल एक 
=कारच ेअसमाधान आWण आ5चय& वाटत होत.े मी �यांना सव& प�रि6थतीच े2ववरण 
केले. 

 
''मला रॉय यांUया ब2ु[म�तेच ेव समाजवाद: 2वचारांच ेआकष&ण होत;े तर: माझ े
पाय मी ज9मनीवर ठेवनू होतो, �यामळेु वाहत गेलो नाह:.'' असे �यांUया =5नाला 
उ�तर देताना मी सां,गतले. 

य[ुाच ेपढेु काय होणार, अशा त�हेच े=5न लोक 2वचार:त, मी �यांना सागंत असे, 

''हे जाग;तक य[ु आहे व त ेकाह: एकदम सव&� गतीने चालत,े असे नाह:. य[ुाUया 
डावांनी सबंध यरुोप जाxयात सापडला आहे. आपापल: तयार: करtयात त ेदेश 
गुंतले आहेत. ते
हा �या य[ुाच ेकाय होईल, �याचा 2वचार करtयापे�ा य[ु वाढले, 
तर आप<या देशाच ेकाय होईल, याचा 2वचार झाला पा�हजे. आWण जे
हा =�य� 
कृतीची वेळ येईल, �यावेळी ती कृती करtयासाठ` आपण मनाने तयार:त असले 
पा�हजे. �याच=माणे सव& त�हेने संघ�टतह: असले पा�हजे, याची ज'र: आहे.'' 

 
लोकांना हे सगळे समजत होत,े कळत होत ेआWण का]ेँस राqय मं��मंडळांनी 
�दले<या राजीनाeयांमळेु हळूहळू यातून काह: तर: काय&Yम ;नघणार आहे, अशी 
�यांची भावना होती. 



 
मला आठवत,े या काळात मी वाळवे ताल�ुयातील आमच ेदसुरे आमदार \ी. चं3ोजी 
पाट:ल ऊफ&  कारभार: यांना भेटलो. त े6वत: य[ुाUया बाबतीत सभुाषचं3 बोसांUया 
भ9ूमकेशी एकमत होते. �यांचा माझा चांगला 6नेह होता. आWण �यामळेु एकमेकांशी 
राजकारणावर फार मनमोकळेपणाने चचा& कu शकत होतो. माVयापढेु आता 
कसलेच वचैा�रक संदेह रा�हले नस<यामळेु मी �यांना ;नि5चतपणाने सागंत होतो, 
कc का]ेँसला ;नि5चत काय&Yम zयावा लागेल. परंतु तोपयnत आप<याम�ये अंतग&त 
मतभेद होऊ देता कामा नयेत, याची आपण काळजी घेतल: पा�हजे. �याच वेळी मी 
�यांना हेह: सचु2वले, कc आपण नवे काय&कत@ 9मळ2वले पा�हजेत. कॉलेजम�ये 
जाणा-या नवीन त'ण मंडळींशी संपक&  साधला पा�हजे. �यांना ह: गो�ट माDय होती. 
आWण �यांना सा,ंगतले, कc आप<या िज<iयाUया ��ट:ने काह: =य�न करावयाच े
असले, तर मी तुeहालंा होतकu मंडळींची मा�हती कuन yयायला तयार आहे. 
कारण, नाह: eहटले; तर: आ�माराम बापूंUया बरोबर जी थोडी-फार मंडळी का]ेँस 
सोडून गेल: होती, तथेे �यांUया जागी न
या, जाण�या, त'ण काय&क�याnची आeहांला 
आव5यकता होती. गेल: होती ती मंडळी सं_येने gकंवा गुणांनी जा6त होती, अशी 
प�रि6थती न
हती. पण फूट पडल: आहे आWण आमची आघाडी काह:शी कमजोर 
झाल: आहे, अशी भावना िज<iयात ;नमा&ण झाल: होती. �यामळेु नवे काय&कत@ 
9मळ2वले पा�हजेत, अशी माVया मनाची धारणा होती.  

 
याच माVया भेट:त मी चं3ोजी पाट:ल यांUया सांगtयावuन को<हापरूला गेलो आWण 
तेथे कॉलेजम�ये 9शकणा-या िज<iयातील काह: त'णांना भेटून �यांUया 
ओळखीपाळखी कuन घेत<या. या न
या ओळखींम�ये झालेल: एक ओळख अ;तशय 
मह��वाची अशी मला वाटल:. ती eहणजे चं3ोजी पाट:ल यांUयाच गावच,े कामेर:च,े 
\ी. के. डी. उफ&  केशवराव पाट:ल यांची ओळख ह: माVया ��ट:ने मह��वाची होती. 

 
पढेु जवळ जवळ सात-आठ वष@ �यांचा माझा अ;तशय गाढ 6नेह होता आWण 
राजकारणात �यांनी माVयाशी खूप सहकाय& केले. 



 
केशवराव माVयासारखे लॉ कॉलेजच े2वyयाथw होते. एका म�यम ि6थतीतील शतेक-
याच ेएकुलत ेएक ,चरंजीव होत.े वणा&ने gकं,चत सावळे, पण नीटनेटका चहेरा, 
उ�तम बांधीव शर:र, कुरxया केसांचा पाडलेला सरेुखसा भागं, उ�तम कपड े
वापरtयाचा शौक यामंळेु �यांच े
यि�तम��व मोठे प�रणामकारक होत.े �यांची माझी 
ओळख नसुती ओळख न राहता ;तच ेम�ैीत uपांतर झाले. �याUंया आ]हावuन मी 
चार �दवस को<हापरूला रा�हलो. �यांनाह: राजकारणात रस होता. चं3ोजी पाटलांची 
आWण माझी म�ैी आहे, हे �यांना माह:त होते. �यामळेु एक =कारची आपलुकc 
;नमा&ण झाल: होती. तासन ्तास आeह: राजकारणासंबंधाने बोलत रा�हलो. माझी 
�यावेळची 2वचारसरणी काय आहे, �याची �यांना ओळख कuन �दल: आWण आपण 
नवी श�ती 9मळ2वल:, या भावनेने मी पtुयाला परतलो.  

 
पण यापवूw दसु-या एका मह��वाUया चच@चा मला येथे उ<लेख करायला पा�हजे. या 
काळात आमUया िज<iयात एक 2वyवान, त'ण वकcल, तासगावच े\ी. 2व�लराव 
पागे याUंयाशी या काळात माझ ेझालेले बोलणे माVया ��ट:ने मह��वाच ेआहे. 
2व�लराव पागे यांचा आWण आमचा जवळजवळ सव& जDमाचा सहकाया&चा योग 
आहे. आजह: �यांची माझी म�ैी आहेच, पण �या वेळी �यांUया-माVयांत झाले<या 
चच@चा मला फार उपयोग झाला, eहणून �याची मी नjद करत आहे. 

 
\ी. पागे हे प�ह<यापासनू 6वातंvय-स;ैनक होत.े ते अ;तशय 
यासंगी होते. �यांच े
व�त�ृ�व प�ह<या =तीच ेअस<यामळेु मी �यांना काह:सा दuुनच पाहत होतो. 
�यांUया-माVयाम�ये तो वेळपयnत फारशी जवळीक न
हती. पण य[ुाUया 
प�रि6थतीतून ;नमा&ण झाले<या राजकcय प�रि6थतीसंबंधाने मी �यांUयाशी बोललो, 
ते
हा �यांनी जे 2व5लेषण केले, ते मलूत: माVया 2वचाराशी जळुणारे होत.े ते 
=थमपासनू एक ;न�ठावान गांधीवाद: होत.े समाजवादाचा ताि��वक 2वचार पढेु 
�यांनी 6वीकारला, पण तो प6ुतकc प[तीने न
हे. 



 
ग�रबांना रोजगार देtयाUया बाबतीत �यांनी आप<या पढु:ल आय�ुयात फार मोठे 
काय& केले आहे. �या काळात 2व�लरावांना माVयासारखे वचैा�रक ��कोण-चौकोन 
अस<या उyयोगातून जावे न लाग<यामळेु �यांच ेमन साफ होते. �यांनी �या वेळी 
मला एक अचकू अंदाज सां,गतला. �यांनी सां,गतले, ''महा�मा गांधी हे अ;तशय 
हुशार सेनापती आहेत. त ेकाळ आWण साधने यांची यो�य वेळी ;नवड करतील 
आWण आप<या पाठ`मागे यायचा आदेश देतील. तोपयnत धीर न सोडता 2व5वासाने 
वागले पा�हजे.'' 

 
\ी. पागे यांच ेहे श�द मला �या वेळी अथ&पणू& वाटले, �यामळेु ल�ात रा�हले. 
आWण आजह: त ेइ;तहासाने खरे ठर2वले आहेत. 

 
मी या सव& =वासाचा आWण चच@चा उ<लेख अशासाठ` केला, कc माVया 
आय�ुयातला हा एक मोठा संYमण-काळ होता. कारण काह: तर: घडावे, अशी 
मनाची ती�तम अपे�ा आWण =�य�ात काह: घडत नाह:, अशी व6तुि6थती, या 
अडचणीत मी सापडलो होतो. �यामळेु, नाह: eहटले, तर: मनाची कुचंबणा होत 
होती. ह: कुचंबणा नाह:शी 
हायला या चच@ने मदत केल:. 

 
का]ेँसUया काय&Yमाची वाट पाहत असे बरेच �दवस गेले. पढेु माच& १९४० म�ये 
रामगडम�ये का]ेँसच ेवा2ष&क अ,धवेशन झाले. या का]ेँसमधनू काह: ;नघेल, अशी 
अपे�ा होती. ती खर: ठरल: नाह:. जuर पडल:, तर =�य� आंदोलन सuु करtयाचा 
2वचार या का]ेँसने बोलनू दाख2वला. परंत ु;नि5चत काय&Yमाची uपरेखा मा� �दल: 
नाह:. 

 
फॉरवड& �लॉकने या संधीचा फायदा घेऊन ए2=ल म�हDयाम�ये रा�d:य स�ताहात 
आप<या काय&क�याnना य[ु2वरोधी काय&Yम �दला. आमUया िज<iयातले काय&कत@ 
अ6व6थ तर झालेच होत,े कारण अशा प�रि6थतीत काय&Yम नसला, तर 



काय&क�याnची मोठ` अडचण होत.े इतर प�-2वशषेत: कeय;ुन6ट आWण फॉरवड& 
�लॉक यांनी काय&Yम �द<यानंतर अ�यंत gYयाशील असलेले असे जे काय&कत@ होत,े 
�यांना मोठे गjधळ<यासारखे झाले. 

 
अशा प�रि6थतीम�ये आमUया ताल�ुयाम�ये, 2वशषेत: काले आWण इंदोल: या 
भागांत<या काय&क�याnम�ये ���टश सरकार2वरोधी काह:तर: कृती करtयाची घाई 
झाल: होती. काले येथे हळू हळू कeय;ुन6ट गट तयार होत होता. मला �याची काह: 
फारशी ,चतंा वाटल: नाह:. परंतु आeहा ंका]ेँस काय&क�याnच ेकेD3 असले<या इंदोल: 
येथेह: कeय;ुन6टांUया नेत�ृवाखाल: काह: करtयाचा =य�न सuु झाला, ते
हा 
6वाभा2वकच आeह: काळजी कu लागलो. 

 
इंदोल:च ेआमच े=मखु काय&कत@ 9म� \ी. �दनकरराव ;नकम यानंा भेटtयासाठ` मी 
मhुाम �यांUया गावी गेलो आWण बराच वेळ �यांUयाशी चचा& केल:. एक रा� तेथे 
रा�हलो. \ी. ;नकमांच ेमी पणू& समाधान कu शकलो नाह:, पण तातडीने �यांनी 
काह: न करtयाच ेकबलू केले. का]ेँस प�ाम�ये अशा त�हेने फुट:रता आल:, 
eहणजे ऐन मो�याUया वेळी जे
हा काह: मह��वाची कृती करावी लागणार आहे, 
�यावेळी आपण शि�तह:न अस,ू याच एका मhुयावर मी 2वशषे जोर देत होतो. 

 
�दनकरराव ;नकम यानंा हा मhुा पटत होता. पण काय&कत@ ;नि5चत बस ूदेत 
न
हते. ह: �यांची अडचण होती. आeह: काह: तडजोड काढल: आWण �यांUया एक-
दोन काय&क�याnनी जेलम�ये जावे आWण आपल: gYयाशीलता जागी ठेवावी, असे 
ठरले. काय&क�याnम�येह: gकती अ6व6थता होती, याच ेनमनुा eहणून मी हे उदाहरण 
सां,गतले आहे. 

 
या प[तीने १९४० सालच ेप�हले चार म�हने गेले असतील, नसतील, तोच 
महाय[ुाला यरुोपात 2वल�ण गती आल:. ह: पोकळ लढाई आहे, असे eहणणा-या 



लोकांना ध�का बसावा, अशी या लढाईत जम&नीUया बाजूने =गती सuु झाल:. मी 
या �दवसातं स�ुीUया ;न9म�ताने कराडला गेलो होतो.  

 
जम&नीने शवेट: जे
हा £ाDसवर अ;तYमण केले, ते
हा लोक डोxयात तेल घालनू 
लढाईची =गती पाहत होते. 2वशषेत:, qयानंी £ाDसUया राqयYांतीचा इ;तहास 
वाचनू £ाDसबhल आWण पॅ�रसबhल काह: �येयवाद: िज
हाळा बाळगला होता, �या 
मंडळींना आता £ाDसच ेकाय होणार, अशी ,चतंा वाटू लागल:. 

 
मला हे कबलू केले पा�हजे, कc £ाDसवर जे
हा जम&नीच ेअ;तYमण सuु झाले, 
ते
हा आप<याच देशाUया सरहhीवर जम&न घसुले आहेत, अशा त�हेUया ,चतंेचा 
मला 6पश& होऊन गेला. इ;तहासाUया वाचनाने ;नमा&ण झालेले िज
हाxयाच ेसंबंध 
gकती मन6वी असतात, याचा मला अनभुव आला. पवू@कड े£ाDसने अिजं�य अशी 
'मॅWझनो लाईन' नावाची संर�णाची 9भतं उभी केल: होती, असे व�ृतप�ांत आWण 
प6ुतकांत आeह: वाचत होतो. ती 9भतं अभेyय आहे, अशा त�हेची रसभ�रत वण&ने 
आeह: वाचल: होती. �यामळेु काह: आ5वासन वाटत होत.े 

 
�हटलरUया सDैयाची तयार:च अशी 2वल�ण होती, कc �याने या 'मॅWझनो लाईन'Uया 
या संर�ण-तटाला Wखडंार पाडून £ाDसम�ये =वेश केले आWण व�ृतप�ातं एके 
�दवशी बातमी आल:, कc पॅ�रस पडले आWण £ाDस जम&नीने िजंकले ! मी फार 
क�ट: झालो. काह: 6थाने, काह: घटना, काह: माणसे यांUयाशी असे काह: बौ2[क 
व भावना�मक ऋणानबंुध ;नमा&ण झालेले असतात, कc त ेदेश=ेमाइतकेच gकंवा 
र�ताUया ना�यासारखेच अतूट बनतात. माVयासार_याच जगभर लोकशाह:वाद: 
असणा-या अनेक मंडळींना मन6वी द:ुख झाले असले पा�हजे आWण मला वाटत,े 
�हदं6ुथानातह: अनेक लोकांची अशीच भावना झाल: असल: पा�हजे. 

 
या य[ुाला आमची सहानभुतूी न
हती, हे जर: खरे असले, तर: £ाDसUया 
पराजयामळेु यरुोपमधील राजकcय पारड ेएकदम उलट झाले. य[ुाने अशी गती 



घेत<यामळेु �याचा प�रणाम eहणून �हदं6ुथानUया राजकारणात - 2वशषेत: का]ेँस 
प�ाम�ये आWण �यात<या �यात नेत�ृवाम�ये मो�या वेगाने वचैा�रक मंथन सuु 
झाले. 

 
यरुोपम�ये घडत असले<या घटनांनी जाग;तक लोकशाह: संकटात आहे, असा एक 
2वचार का]ेँसम�ये बळाव ूलागला. यो�य संधी व सDमान ठेवनू 6वातंvयाची हमी 
9मळत असेल, तर य[ुाम�ये सहकाय& yयावे, अशा त�हेचा 2वचार वgकn ग 
क9मट:म�ये मांडला गेला आWण �यामळेु महा�मा गांधी आWण वgकn ग क9मट: 
यांUयाम�ये मतभेद ;नमा&ण झाले. महा�मा गांधी यावेळी या �णाला, य[ु हे 
�यांUया शांततावादाUया त��वAानाUया 2व'[ अस<याने �यात भाग घेणे इ�ट 
नाह:, या भ9ूमकेवर अडून रा�हले होत;े आWण या मतभेदाला जाह:रपणे काह:शी 
वाUयताह: 9मळाल:. 

 
का]ेँस वgकn ग क9मट:ची १० ते २० जून या काळात वधा& येथे सभा झाल: आWण 
तीन मह��वाUया अट:वंर य[ुास सहकार देऊ केला आWण का]ेँसUया इ;तहासात 
�व,चत घडणार: गो�ट घडल: आWण ती eहणजे गांधीजी आWण वgकn ग क9मट: 
यांUयामधले मतभेद जाह:र झाले. या वgकn ग क9मट:Uया सभेनंतर देशभर अ,धक 
चचा& झा<या. 

 
का]ेँसUया काय&क�याnम�ये ती�तम खळबळ माजल:. गांधीजींबhल 2ववेकपणू& ;न�ठा 
असनूस[ुा qया कारणासाठ` य[ुापासनू बाजलूा राहावे, असे त ेeहणत असत, 
�याUयाशी माझहे: मन सहमत होत न
हत.े परंत ुवgकn ग क9मट:ची भोळी आशा 
कशी परु: होणार, याचीह: माVया मनात शंका होती.  

 
वgकn ग क9मट:ची पDुहा �द<ल: येथे ३ ते ७ जुल ैया �दवशी बठैक झाल: आWण �या 
बठैकcम�ये रा�d:य सरकार बन2वtयाची मागणी �हदं6ुथान सरकारला केल:. अशा 



त�हेच ेरा�d:य सरकार बनले, तर: संपणू& अ,धकार असलेले हे सरकार लढाईUया 
कामाम�ये सहकाय& कर:ल, असा �याचा अथ& होता. 

 
राजकcय =5न काह: ;नि5चत uप घेत होत.े �यामळेु 2वचारांना खाyय 9मळत होत.े 
यातून काह: ;नि5चत �दशा 9मळेल, अशीह: अपे�ा होती. या ठरावासंबंधाने देशात 
जी उलटसलुट चचा& चाल ूहोती, आWण 2वशषेत: काँ]ेस काय&क�याnम�ये जे दमुत 
झाले होत,े �या ��ट:ने ऑल इंsडया काँ]ेस क9मट:ची बठैक पtुयाला बोला2वtयात 
आल:. ;तला फार मह��व आले. बठैक पणेु येथे २७-२८ जुल ैरोजी झाल:. या 
बठैकcला एक मह��वाचा काय&कता& eहणून मला ;नमं�ण होत.े 

 
;न
वळ सभासदांसाठ` व ;नमं��तांसाठ` घेतलेल: अशी ह: बठैक होती. या 
बठैकcम�ये उलटसलुट दोDह: बाज ूफार प�रणामकारकर:�या मांड<या गे<या. 
जवाहरलाल नेहu, मौलाना आझाद, राजाजी आWण 2वशषे कuन सरदार व<लभभाई 
पटेल ह: सव& मंडळी या रा�d:य सरकारUया ठरावाUया बाजूला होती. 

 
का]ेँसमधील हे ,च� काह:से अनोखे असे वाटले. पण �यामळेु मनाला आ5वासनह: 
9मळत होत,े कc देशातले हे नेत ेरा�d:य संकटाUया काळात एकमेकांतील लहानमोठे 
मतभेद 2वसuन माग& काढtयाचा =य�न कर:त होते. चांगल: गो�ट होती. परंत ु
�याचबरोबर गांधीजी �यांUयाबरोबर नाह:त, �यामळेु टाकलेले हे डावपेच 
यथ& 
जाणारे आहेत, ह:ह: भावना मनापासनू दरू जात न
हती. 

 
ठरावाUया चच@म�ये ह: गो�ट अनेकांनी बोलनू दाख2वल:. वgकn ग क9मट:Uया वतीने 
हा ठराव राजाजी यांनी मांडला. �यावेळी �यांनी केलेले भाषण हे �यांUया व�त�ृवाचा 
आWण वाद2ववाद-कौश<याचा एक उ�कृ�ट नमनुा होता. या =कारUया राजकcय 
चचाnम�ये मी अशा गणुव�तेची अनेक भाषणे ऐकल: आहेत. पण �या �दवशीच े
राजाजींच ेभाषण हे मी ऐकले<या उ�कृ�ट भाषणांपकैc एक असे होत.े या 
भाषणाम�ये संकटकाळात माग&दश&न करणार: दरू��ट: होती, तशीच तळमळ होती, 



तक& संगत ब2ु[चाप<य होत,े उपरोध होता, 2वनोद होता - सव& काह: होते आWण असे 
उ�कृ�ट भाषण के<यानंतर तो ठराव पास होईल, यात मलाच काय, पण कोणालाह: 
काह: शंका वाटल: नाह:. मतदान झाले. ठराव मंजूर झाला. सगळे काय&कत@ आWण 
पढुार: आपाप<या �ठकाणी ;नघनू गेले. 

 
तक& ���या आताUया जाग;तक आWण �हदं6ुथानUया राजकcय प�रि6थतीम�ये अशा 
=कारच ेसरकार बनावे, ह: गो�ट यो�य �दसत होती. पण वा6तवत:, हे सरकार 
बनेल, असे काह: सागंता येत न
हते. चागंल: भाषणे आWण भरघोस मतदान यांUया 
पा�ठं�यावर मा,गतले<या या मागणीUया यशि6वतेबhल मा� सगxयांUया मनात 
y2वधा होती. देश पढुUया घटनेकड ेडोळे लावनू बसला होता. 2वशषेत:, ���टश 
स�ता रा�d:य सरकारUया या मागणीसंबंधाने काय धोरण घेत,े याकड ेसव& 2वचार 
करणा-या माणसांच ेल� लागून रा�हले होते. गांधीजींशी मतभेदाचा धोका प�कuनह: 
वgकn ग क9मट:ने हे मह��वाच ेपाऊल टाकले होते. कारण �यांना =ामाWणकपणाने 
असे वाटत होत,े कc जाग;तक लोकशाह: अशा संकटात आहे, कc या वेळी रा�d:य 
सरकार बनवनू जर �हदं6ुथानला 6वातंvयाची हमी 9मळणार असेल, तर जम&नीचा 
पराभव करायला हातभार लावला पा�हजे. 

 
पण या मत=वाहाची ;नराशा होणार होती, हे उघड होते. कारण ऑग6ट म�हDयाUया 
म�याला रा�d:य सरकारUया मागणीला उ�तर eहणून लॉड& 9लन9लथगjनी 'ऑग6ट 
ऑफर' eहणून जी =9स[ आहे, ती जाह:र केल:. ती म�ये �यांनी एका अथा&ने 
रा�d:य सरकारUया मागणीची च�ेटाच केल: होती, असे eहटले, तर: चालेल. 

हॉईसरायUया काय&कार: मंडळाची पनुर&चना करtयाच ेतीम�ये आ5वासन होत;े परंतु 
6वातंvयाUया हमीबाबत आWण रा�d:य सरकार बन2वtयाबाबत 6प�ट नकार होता. 

 
का]ेँसने घेतले<या तडजोडीचा आWण 
यवहाय& भ9ूमकेचा असा ;नकाल लागला होता. 
कeय;ुन6ट आWण फॉरवड& �लॉकची काय&कतw मंडळी काँ]ेसUया नेत�ृवावर सपाटून 



ट:का कu लागल: आWण का]ेँस काय&क�याnना या ट:केला उ�तर देणे अवघड जाऊ 
लागले.  

 
पण यातून एक चांगल: गो�ट ;नमा&ण झाल: आWण ती eहणजे वgकn ग क9मट: 
आWण गांधीजी यांUयाम�ये जे मतभेद ;नमा&ण झाले होत,े ते या 'ऑग6ट ऑफर' 
मळेु संपले. महा�मा गांधीजींUया नेत�ृवाकड ेपDुहा वgकn ग क9मट:च ेनेत ेआWण 
�हदं6ुथानची जनता अपे�ेने पाहू लागल:. रामगड का]ेँसUया ठरावानसुार महा�मा 
गांधींनी असहकार चळवळीच ेपDुहा नेत�ृव करावे, अशी वgकn ग क9मट:ने इUछा 

य�त केल: आWण �या=माणे महा�मा गाधंीजींकडून काय काय&Yम 9मळतो, याकड े
लोकांच ेल� लागले. 

 
या काळात महा�मा गांधीजींची मन:ि6थती अशी होती, कc यावेळी चळवळ मो�या 
=माणात सuु करtयाम�ये �यांना अ�हत �दसत होते. �यामळेु अशी चळवळ सuु 
करावयास त ेउ�सकु न
हते. �यांना �दले<या अ,धकारा=माणे माग& काढtयासाठ` 
�यांनी �यांUया नेहमीUया तं�ा=माणे 6वातंvयाची हमी वगैरे मोठे =5न बाजूला 
ठेवले आWण =तीका�मक अशी एक मह��वाची गो�ट 6वीकारल: आWण ती eहणजे 
'भाषण-6वातंvयाचा ह�क'. �यासंबंधाने ;नि5चत काह: करtयापवूw �यांनी 
9लन9लथगjची भेट मा,गतल: आWण �या=माणे १९४० सालUया स�टaबरम�ये महा�मा 
गांधी 9लन9लथगjना भेटले व �यांनी ह: भाषण-6वातंvयाची मागणी त��व eहणून 
6वीकारtयाचा �यांना आ]ह केला. 

 
अथा&त या भाषण-6वातंvयाचा उपयोग 6वातंvय 9मळेतोपयnत य[ुाला 2वरोध ह:च 
खर: भ9ूमका अस<यामळेु 9लन9लथगjनी ती 6वीकारल: नाह:. महा�मा गांधींUयाह: 
पढेुह: एका अथा&ने पेच होता. जनसं]ाम न करtयाचा �यांचा 2वचार प�का होता. 
eहणून ऑ�टोबर म�हDयाम�ये �यांनी स�या]हाची एक नवी क<पना अमलात 
आणावयाच ेठरवले. �यांUया परंपरेत<या एका अ�यंत उ�कृ�ट माणसाची ;नवड 



कuन �याने सव& देशातफ@  स�या]ह करावा, असे �यांनी ठर2वले आWण या ��ट:ने 
हा =तीका�मक स�या]ह करtयाच ेकाम \ी. 2वनोबा भावे यांUयावर सोप2वले. 

 
\ी. 2वनोबा भावे तोपयnत �यांUया आ\मात �यांच ेअंतेवासी eहणून काम करत 
होत.े आदश& गांधीवाद: आWण अy2वतीय 
यासंगी व Aानी असा �यांचा आ\मात 
लौgकक होता. �यांUया वयैि�तक \े�ठतेबhल सवाnनाच मान होता. का]ेँसUया इतर 
सव& 6वराqयाUया चळवळीतं गांधीजीं=माणे �यांनीह: भाग घेतला होता. परंतु यावेळी 
सबंध देशाच े=;त;न,ध�व करtयाचा अपवू& सDमान �यांUयाकड ेचालनू आला. त े
इतके थोर काय& जर: कर:त होत,े तर: �या मानाने त ेकमी =9स[ होते. 

 
2वनोबांUया ;नवडीने सबंध जगाच ेल� �यांUयाकड ेगेले. स�या]ह: य[ुाUया 
तं�ा=माणे गांधीजींनी टाकलेला हा अ;तशय मह��वाचा प2व�ा होता. न;ैतक ���या 
���टश स�तेची भ9ूमका gकती कमजोर आहे, हे �यांनी पDुहा एकदा जगापढेु 
मांडtयाचा =य�न केला. 

 
2वनोबांUया स�या]हानंतर काह: �दवसांनी =ा;त;न,धक 6वuपाने स�या]ह करtयाची 
इतर काय&क�याnनाह: गांधीजींनी मभुा �दल:. 
यि�तश: �यांना जेलम�ये जाtयाची 
घाई न
हती. �यामळेु वयैि�तक स�या]ह करणा�यांची याद: ;नवडीच ेकाम �यांनी 
6वत:कड ेघेतले आWण सव& देशभर वेगवेगxया =ांतांतील व िज<iयांतील अनेक 
माणसे स�या]ह कuन तु'ंगात जाऊ लागल:. 

 
जनतेम�ये यासंबंधाने फारसा उ�साह �दसत न
हता. परंत ुका]ेँसUया 
काय&क�याnम�ये कृ;तशDूयता संपल:, याच ेसमाधान होत.े आमUया सातारा 
िज<iयातून अनेक =मखु लोक या वयैि�तक स�या]हात गेले. \ी. 2व²लराव पागे, 
6वामी रामानंद भारती, भाऊसाहेब सोमण, \ी. वसंतदादा पाट:ल, 9सहंासने व 

यंकटराव पवार अशी अनेक मंडळी या वयैि�तक स�या]हाम�ये सामील झाल:. 



 
\ी. 
यंकटराव पवार हे आमUया िज<हा काँ]ेसच ेअ�य� होते. ते जेलम�ये 
गे<यानंतर सव& =मखु का]ेँस काय&क�याnनी िज<हा काँ]ेस अ�य�पदाची जबाबदार: 
मी 6वीकारावी, असा मला आदेश �दला. 

 
या वयैि�तक स�या]हाम�ये कोणी स�या]ह करावा, याची ;नवड खुh गांधीजी 
कर:त असत. आमUया =ांतातफ@  =मखु eहणून \ी. बवुासाहेब गोसावी हे काम 
पाहत असत. बवुासाहेब गोसावी हे व�या&स जाऊन गांधीजीकंडून नावे 6वीकृत कuन 
घेत असत आWण अशी मंडळी नंतर जाह:र सभेम�ये घोषणा कuन जेलम�ये जात 
असत. सव& महारा�dभर असे शकेडो काय&कत@ ;नवडून स�या]ह: बनले. बवुासाहेब 
गोसावींनी मला एकदा 2वचारले, ''या वयैि�तक स�या]हात जाtयाची तुमची इUछा 
आहे काय?'' मी सा,ंगतले, ''मी जuर जाईन. तुeह: कोणी तसा आदेश देत असाल, 
तर माझी सव& तयार: आहे. पण ;न
वळ =तीका�मक अशा चळवळीम�ये माझ े
काह: मन नाह:.'' 

 
�यांनी सां,गतले, ''अशा प�रि6थतीत मी तमुच ेनाव सचु2वणे यो�य नाह:. तुeह: 
आपले िज<हा का]ेँसच सांभाळा.'' 

 
माझा म�ुकाम �यावेळी कायyयाUया अ�यासाकरता पtुयाला होता. �यामळेु 
िज<iयातून अटक होऊन येणा-या स�या]ह:ंच ेपणेु 6टेशनवर 6वागत करावे, �यांना 
सतुाच ेहार घालनू �यांचा सDमान करावा आWण �यांची मानाने जेलम�ये रवानगी 
करावी, अशा त�हेच ेऔपचा�रक 6वuपाच े काम मी कर:त होतो. माझ ेहे 
कायyयाUया पर:�ेच ेदसुरे वष& होते. �यातील प�हले सहा म�हने माझ ेअ�यासाकड े
संपणू& दलु&� झाले होते. �यातील प�हले काह: �दवस =वास, चचा&, अ6व6थ मन, 
यामळेु अ�यास न करtयात वेळ गेला होता. �यावेळी मी लॉ कॉलेजUया समोर 
असले<या 'अ�या�म भवन' या नावाUया इमारतीत राहत होतो. माझ े9म� \ी. 
नानासाहेब अया,चत, मी आWण �यांच ेएक त'ण नातेवाईक अशा ;तघांUया 



भागीदार:त एक मोठ` खोल: आeह: भाpयाने घेतल: होती. माVयाकड ेयेणा-या-
जाणा-या लोकांची वद&ळ जा6त, �यामळेु नानासाहेबांUया अ�यासात 
य�यय येत 
असे; पण त ेइतके सqजन 9म� होत,े कc �यांनी यासंबंधी कधी तYार केल: नाह:.  

\ी. अया,चत यांच ेजे नातेवाईक कायyयाच े2वyयाथw होत,े �यांना आWण मला वाद 
घालtयाची मोठ` हौस होती. सदर त'णाच ेमन रा�d:य 6वयंसेवक संघाकड े
झकुलेले होत ेआWण मी प�का संघ2वरोधी होतो. जर: आर.् एस.् एस.् वाले वाटले, 
तर: त ेमोठे सqजन त'ण होते. देशात चालले<या =�येक गो�ट:कड ेपाहtयाची 
आर.् एस.्ए स.् वा<यांची एक वेगळी नजर होती, हे �यावेळी माVया 2वशषे ल�ात 
आले. 

 
�यांच ेआमच ेहे असे प�भेद असले, तर: आeह: 'अ�या�म भवनात' काह: म�हने 
सलो_याने रा�हलो, ह: गो�ट कबलू केल: पा�हजे. माVयाकड ेतेथे नेहमी येणारे माझ े
9म� \ी. �बडशे कुलकणw हे तर, तेथे आले, eहणजे या त'ण गहृ6थाला उhेशनू 
हाक मारणार, 

''काय, खाकसार, चचा& करायची काय?'' 

 
- आWण मग या दोघामं�ये तुडुबं चचा& होई. �बडशे कुलकण³चा आर.् एस.् एस.् 
वा<याकंरता ;नवडून काढलेला श�द 'खाकसार' हा अ;तशय उ,चत श�द होता. �या 
वेळी हैदराबादम�ये खाकसारांची चळवळ अशीच एकागंी त�हेने वाढत होती, असे 
आeह: वाचत होतो. �यामळेु 'खाकसार' श�दाची टोपी आमUया संघवा<यांना छान 
बसत होती. 

 
आर.् एस.् एस.् Uया 2वचारासंबंधी आWण चळवळीसंबंधीची मा�हती यापवूw मला 
जuर झाल: होती. मला आठवत,े मी को<हापरूला कॉलेजला असताना एका स�ुीत 
कराडला आलो होतो. �यावेळी संघ-सं6थापक डॉ�टर हेडगेवार यांची कराडला भेट 
चाल ूहोती. १९३४-३५ सालच ेत े�दवस असतील. कसे काय, कोण जाणे, घाटावरUया 
रामाUया मं�दरात �याUंयाशी झाले<या चच@Uया वेळी मलाह: बोलावले होते आWण मी 



गेलोह: होतो. डॉ�टर हेडगेवारांच े
यि�तम��व =भावी वाटले. परंतु �यांनी 
सां,गतले<या 2वचारांचा माVया मनावर काह: प�रणाम झाला नाह:. मी �यांना 
का]ेँसUया �ि�टकोनातून काह: =5न 2वचारले. �यांनी �यांUया प[तीने �याला उ�तरे 
�दल:. त ेआ]हाने सागंत होत,े कc 'आमची �हदं6ुथानची 
या_या मानणारे सगळे 
आमUयांत सामील होऊ शकतील आWण - आ9सधं ू9सधं.ू...' वगैरे, ह: बॅ�र6टर 
सावरकरांची 
या_या पायाभतू धuन ते बोलत होते. 'या 
या_येत जो जो बसेल, तो 
तो �हदं6ुथानचा खरा ;न�ठावान नाग�रक, अशी आमची भ9ूमका आहे,' असे �यांनी 
�यावेळी 6प�ट केले होत.े  

 
मी �यांना एक =5न 2वचारला, ''या 
या_येत बसत नाह:त, अशी को�यवधी माणसे 
जर या देशात असतील, तर �यांच ेकाय करायच?े'' 

हेडगवारांनी सां,गतले, कc तो =5न जे
हा उभा राह:ल, ते
हा पाहता येईल. माझी 
खा�ी झाल:, कc ह: चचा& 
यथ& आहे. मी समजलो, कc यांना फ�त एका 2व9श�ट 
वगा&Uया लोकांची फॅ9स6ट संघटना बनवायची आहे. आप<याला यात काह: कत&
य 
नाह:. ते
हापासनू आर.् एस.् एस.् eहटले, कc चार पावले दरू रा�हलो आहे. माVया 
संपका&त येणा-या काय&क�याnना आWण 9म�ांना मी �या 2वचारापासनू बाजूला 
ठेवtयाचा =य�न केला आहे. 

 
'अ�या�म भवनाची' वर:ल आठवण 9लह:त असताना, सहज ओघात आले, eहणून 
डॉ�टर हेडगेवार याUंयाशी आले<या या अनपे��त संपका&ची 6मतृी ताजी होऊन 
मनाशी आलेल: एक घडलेल: हकcकत eहणून ती नjदणे माझ ेकत&
य आहे. 

 
'अ�या�म भवन' मधील हे सोबती थोड े�दवस तेथे रा�हले आWण नंतर त ेगेले. 
माVया चालले<या वयैि�तक स�या]हाUया कामात �यांची सहानभुतूी होती, असे 
मला �दसले. 



 
''या खाकसाराबरोबर तुeह: येथे राहता कसे?'' असे मला एकदा �बडशे कुलकणw 
यांनी 2वचारले.  

ते
हा मी �यांना eहटले,  

''ते चागंले गहृ6थ आहेत. �यांUया मताचा माVया येथे राहtयाम�ये gकंवा 
अ�यासाम�ये 
य�यय येत नाह: आWण त ेनानासाहेब अया,चत यांच ेजवळच े
नातेवाईक आहेत, �यामळेु आमच ेजमनू जाते.'' 

 
थोpयाच �दवसांचा हा अथ&पणू सहवास eहणून माVया ल�ात रा�हला आहे. 

 
१९४० च ेवष& संपत आले आWण मग मा� मी अगद: खोल: बदलनू कायyयाUया 
दसु-या वषा&Uया पर:�ेची तयार: सuु केल:. माVया आईच ेमला सारखे ;नरोप येत 
होत.े 'आता तुझी पर:�ा होईपयnत कृपा कuन ;नदान तु'ंगात जाऊ नकोस. पर:�ा 
झा<यावर तुला काय करावयाच,े ते तू जuर कर.' यावेळी आईच ेमानtयाच ेमी 
ठर2वले आWण बाकcची इतर सव& कामे सोडून देऊन तीन म�हने मी माझी पर:�ेची 
तयार: करtयात गुंतलो. अ�यास कu लाग<यानंतर 2वषयाम�ये रस ;नमा&ण होतो 
आWण मग �यातील सrदय&6थळे ल�ात यायला लागतात. मी 'एि
हडDस ऍ�ट'चा 
परुावा कायyयाचा अ�यास कर:त असताना मला �या कायyयाची रचना qया 
प[तीने केल: आहे, �याबhल 2वशषे आकष&ण ;नमा&ण झाले. शवेट: कायyयाUया 
क�ेत परुावा या गो�ट:ला फार मह��व आहे. परुा
याUया अभावी काह:ह: घडले, तर: 
ते 9स[ करता येत नाह:. ते
हा परुावा या संक<पनेच ेजे 2व5लेषण वेगवेगxया 

या_यांyवारे या कायyयाम�ये केले आहे, �या गो�ट: पाहून मला अचंबा वाटे. 

 
या तीन म�हDयांत मी कायyयाUया अ�यासात रमनू गेलो. ए2=लम�ये पर:�ा 
झाल: आWण मी पणेु सोडून कराडला परत आलो. माVयावर िज<हा काँ]ेसUया 
अ�य�पदाची जबाबदार: होती. �या ;न9म�ताने मी िज<iयातं वारंवार �हडंत होतो. 



पर:�ेचा ;नकाल लागणार होता. �यामळेु पाठ`मागे काह: ;नकडीच ेघरच ेकाम 
न
हते. 

 
�या समुारास मला कराडम�ये एक मजेदार अनभुव आला. आमUया कराडमधील 
खाद:भंडार चाल2वणारे \ी. वालचंद गांधी नावाच ेएक का]ेँस काय&कत@ होते. �यांच े
नाव वयैि�तक  स�या]हासाठ` मंजूर होऊन आले होते. एका जाह:र सभेम�ये 
य[ु2वरोधी घोषणा देऊन जेलम�ये जाtयाचा �यांनी संक<प सोडला. माझी �यांची 
भेट झाल:, ते
हा �यानंी मला 2वचारले, 

 
''मी qया सभेत य[ु-2वरोधी घोषणा कuन जेलम�ये जाणार आहे, �या सभेम�ये या 
'वयैि�तक स�या]हाची' सगळी पा5व&भमूी सांगणारे भाषण करायला याल का?'' 

 
मी सहज हो eहणून गेलो आWण जे
हा =�य� स�या]हाचा �दवस उजाडला, �या 
�दवशी माVया �यानात आले, कc मी जे भाषण करणार आहे, तेह: स�या]हात बस ू
शकते. जर पो9लसांनी मलाह: अटक करायच ेठर2वले, तर �यांना नाह: eहणता 
येणार नाह:. आता मी आईUया श�दातूंन मोकळा झालो होतो. त
ेहा मला �याची 
gफकcर न
हती आWण �या सभेत भाषण करायला गेलो. वयैि�तक स�या]ह, eहणजे 
एका अथा&ने समारंभाने जेलम�ये जाणे, असाच =कार तो होता. 

 
वालचंद गांधींनी र2ववार चौकात सभेची 
यव6था कuन ठेवल: होती. �यांना तेथे 
अटक होणार, eहणून �यांना ;नरोप देtयाकरता �यांची 9म�मंडळी, कुटंुबीय आWण 
बराचसा 
यापार: समाज जमला होता. समारंभाला स'ुवात झाल:. मला भाषण 
करtयासंबंधी सचु2वले. मी य[ु झा<यापासनू का]ेँसने कशा कशा भ9ूमका घेत<या 
आWण या य[ुाम�ये कमीत कमी भाषण-6वातंvयाचा ह�क असावा, ह: महा�मा 
गांधींनी केलेल: मागणी ���टश स�तेने कशी नाकारल:, याची सव& हकcकत 
सां,गतल:; आWण आeहाला आमच ेमन बोलनू दाख2वtयाचा जेथे अ,धकार नाह:, 
तेथे आमUयाकड ेय[ुास सहकाय& मागtयाचा ���टश सरकारला काय अ,धकार आहे, 



असा =5न मी उपि6थत केला. हा भाषण करtयाचा आमचा मलूभतू अ,धकार आहे 
आWण �हदं6ुथानातील =�येक 6वा9भमानी नाग�रक तो बजाव<या9शवाय सोडणार 
नाह:, असे मी 6प�टपणे सां,गतले आWण माझ ेभाषण संप2वले. 

 
मला वाटत होत,े कc पोल:स मला eहणतील, कc 'तुeहांला अटक केल: आहे;' पण 
तसे काह: घडले नाह:. माVया भाषणानंतर \ी. वालचंदशठेजी उठले आWण �यांनी 
य[ु2वरोधी घोषणा �द<या. ताबडतोब पोल:स आले आWण �यांनी �यांना अटक केल:. 
मला हा सव& =कार 2वनोद: आहे, असे वाटले. मी तेथे आले<या पोल:स अ,धका-
याला 2वचारले, ''माVया भाषणात आWण �यांUया घोषणातं तुeहालंा काय फरक 
वाटला?'' �यांनी सा,ंगतले, ''इत�या बारका
यात कोण जातो? तुeह: फ�त भाषण 
केले, पण �यांनी तर तेथे घोषणा के<या, eहणून आeह: �यांना पकडत आहोत. 
तुeह: तुमUया घर: जा.'' 

 
हा एक मजेदार अनभुव प�ुकळ सागंून जातो. वयैि�तक स�या]हाUया =तीका�मक 
6वuपाने �याला एक ता�ं�क, औपचा�रक 6वuप आले होते. 

 
एक-दोन म�हDयांनंतर माVया पर:�ेचा ;नकाल आला आWण मी उ�तीण& झालो. 
माVया आईला अ;तशय आनंद झाला. मी योजले होत,े �या=माणे माझ े9श�ण मी 
परेु केले. माVया राजकcय नादामळेु माझी तीन-चार वष@ फुकट गेल: होती. �यामळेु 
थोpयाशा वाढ�या वयात वgकल:चा अ�यास मी परुा केला होता. याची मलाह: 
जाणीव होती. 

 
आता माझी आई माVया मागे लागल:. ''बाबा आता ल�न कuन घे.'' मी eहटले, 
''आता,ं ठ`क आहे. चागंल: मलुगी आल:, तर मी जuर ल�न कर:न.'' 

 
- आWण मग ती मलु: पाहtयाUया उyयोगाला लागल:. ;तने त ेकाम 



गणपतरावांUयावर सोप2वले आWण सां,गतले, कc- ''आता धाक�या भावाची काळजी 
घे.'' 

 
मला काह: मलु: सांगनू आ<या हो�या; पण मला �यांम�ये फारसे आकष&ण न 
वाट<यामळेु मी ;तकड ेदलु&� केले. 

 
�दवस असेच चालले होत.े 

 
य[ुाने तोपयnत फारच गती घेतल: होती. जम&नीUया सDैयाने आता आपला मोचा& 
पवू@कड ेवळ2वला होता. £ाDसची सव& भमूी �यांUया आ,धप�याखाल: आल: होती. 
�यामळेु �यांना पि5चमेकडून कसलेह: तातडीच ेल�कर: संकट �दसत न
हत,े आWण 
ह: वेळ पाहून �यांना जे शवेट: सा�य साधावयाच ेहोत,े ते eहणजे यरुोपमधील 
कeय;ुनझमच ेवच&6व दरू करावयाच.े �यासाठ` �हटलरने आपल: सव& श�ती एकवटून 
र9शयावर ह<ला चढ2वला. र9शयाचा नेता 6टॅ9लन यांना हे आYमण काह:से 
अनपे��त होत,े असे ल�ात आले. �यांनी संकटकाळी उपयोगी पडावा, eहणून 
पोलंडचा काह: भाग आप<या ता�यात घेऊन ठेवला होता. कधी काळी �हटलरने 
आYमण केले, तर बचावाची तयार: eहणून �याचा उपयोग 
हावा, हा �याUया 
पाठ`मागे ल�कर: उhेश असावा. परंत ु�हटलरच ेआYमण इतके शि�तशाल: आWण 
वेगवान होत,े कc प�ह<या दोन आठवpयांतच जम&नीUया सDैयाने र9शयाचा फार 
मोठा =देश पादाYांत केला. �हदं6ुथानम�ये या गो�ट:Uया =;तgYया झा<या. 
सा ाqयशाह: य[ु eहणून आरडाओरडा करणारे कeय;ुन6ट आता हे लोकशाह:वाद: 
य[ु झाले, eहणून सागंू लागले. �यांUया 2वचारसरणीUया ��ट:ने त��वत: हे 
कदा,चत बरोबरह: असेल, परंतु भारतीय नाग�रकांना आतापयnत हे य[ु मोडून 
काढले पा�हजे, असे जे सांगत होत,े तेच आता या य[ुाला मदत केल: पा�हजे; असे 
सांग ूलागले. ते
हा लोकांमधील �यांची =;त�ठा गेल:. �हदं6ुथानमध<या कeय;ुन6ट 
प�ाला �हदं6ुथानUया जनमताची नाडी के
हाच समजल: न
हती. �यांनी qया अनेक 
चकुा के<या, �यांम�ये दसु-या महाय[ुाUया वेळची �यांची ह: चकू �यांना फार 



महाग पडल:. पढुUया वीस-पंचवीस वषाnUया राजकारणात �यांना ह: गो�ट सारखी 
नडत रा�हल:. 

 
�हदं6ुथानUया ��ट:ने लढाईला अ,धक संकटाच े6वuप जे आले, ते पढेु १९४१ 
सालUया sडसaबरम�ये जे
हा जपानने य[ु=वेश कuन एकापाठोपाठ अनेक देश 
,गळंकृत करायला स'ुवात केल:, ते
हा. दसुरे महाय[ु सuु झा<यानंतर जवळजवळ 
दोन वष@ तट6थ राहून यरुोपातील घडामोडीचंा कसा उपयोग कuन zयावयाचा, याचा 

यहू बरोबर रचनू इतर =मखु यरुो2पयन रा�dे मह��वाUया सं]ामात जे
हा गुंतल: 
आहेत, ते
हा जपानने य[ु=वेश केला आWण काह: आठवpयांUया आतच 9सगंापरू, 
मले9शया, �iमदेश असे एका पाठोपाठ एकेक देश पादाYाDत केले. जम&नी आWण 
जपान याUंया चढाईच ेजे ग;तमान तं� होते, �यामळेु सव& जग �दपनू गेले होत,े 
पण आता मा� �हदं6ुथानUया जीवनाम�ये खरेखुरे संकट ;नमा&ण झाले होते. 
�iमदेशाUया मागून आता �हदं6ुथानची पाळी आहे काय, असा =5न लोकांUया 
मनात येऊ लागला. आWण जर जपानी �हदं6ुथानम�ये आले, तर? या =5नाच ेउ�तर 
इतके सोपे न
हते. अशा =5नांची उ�तरे तका&ने देता येत नाह:त. रा�d;न�ठेUया 
प�रभाषतेच �याला उ�तर �दले पा�हजे. िजतकc ���टश सा ाqयशाह: आeहांला 
�याqय आहे, ;ततकाच जपानUया सा ाqयशाह:चा आeह: ;तर6कार करतो, ह: 
माVया मनाची भ9ूमका होती. नेताजी सभुाषचं3 बोस आWण �याचंी आझाद �हदं 
सेना याUंया संबंधीUया आकष&क गो�ट: =9स[ होत हो�या. �या काळी �यांनी एक 
ऐ;तहा9सक काय& केले, हे आज पाठ`मागे वळून पाहता 6प�ट होते. 
सभुाषबाबूंUयाबhल आWण �यांUया 6वातंvयाUया =ेमाबhल मनाम�ये अतीव आदर 
होता. पण जपानच े�हदं6ुथानवर आYमण झाले, तर �याच े6वागत होऊ शकणार 
नाह:, असा मनाचा कौल होता. 

 
जपानUया या य[ुाUया =गतीनंतर ���टश सरकार काह:से जागे झाले. असे 
सांगतात, कc अमे�रकेच ेअ�य� uझवे<ट यांनी ��टनच ेपंत=धान च,च&ल यांना 



गळ घातल: होती, कc �हदं6ुथानशी तडजोड करा. आWण �याचा प�रणाम eहणून 
�हदं6ुथानला भेट देtयासाठ` सर 6dॅफड& gY�स 9मशन येईल, असे जाह:र झाले. 

 
माVया आय�ुयाशी संबंध असले<या व �याला पा5व&भमूी eहणून असणा-या रा�d:य 
घटनांचा आढावा घेत मी १९४२ सालUया माच&पयnत पाहोचलो आहे. पण आमUया 
सातारा िज<iयातील ]ामीण जीवनात<या एका मह��वाUया स�ता6पध@Uया 
राजकारणाUया मा�हतीसाठ` मला १९४१ म�ये परत गेले पा�हजे. 

 
आमUया का]ेँस प�ाUया ��ट:ने १९४१ साल हे वयैि�तक स�या]हाच ेवष& होते. मी 
िज<हा का]ेँसचा अ�य� या ना�याने काम पाहत होतो आWण योगायोगाने �याच 
वेळी मी माझी कायyयाची शवेटची पर:�ा पास होऊन 9श�णपतूwUया काय&Yमातून 
म�ुत झालो होतो. वgकल:ची पर:�ा देऊन एक दोन म�हने झा<यानंतर माझ े9म� 
कामेर:कर के. डी. पाट:ल यांचा ;नरोप आला, कc 'आपण आप<या सनदा 
हायकोटा&तून आणtयासाठ` मुंबईला जाऊ या'. मी �यांना कळ2वले, कc 'िज<iयात 
मह��वाUया घटना घडत आहेत, ते
हा तुeह:च कराडला या, eहणजे आप<याला 
काह: बोलता येईल.' मी जसे के. डी. पाट:ल यांना बोला2वले, तसेच gकसन वीर 
यांनाह: बोलावनू घेतले. आमUयापढेु =5न असा होता, कc सातारा िज<iयात िज<हा 
लोकल बोडा&च ेराजकारण हे \ी. धनजी कूपरUया स�ताकारणामळेु एक वाद]6त 
कa 32वषय होऊन बसले होत.े 

 
�या वेळUया कायyया=माणे, मया&�दत अ,धकाराच ेका होईना, परंतु 9श�ण �े�ात 
2वकa �3त संघटना eहणून 6कूल बोड& सं6था अि6त�वात आल: होती आWण 6था;नक 
6वराqयाUया �े�ात िज<हा लोकल बोड& ह: सं6था काम करत होती. �यांUया हातात 
9श�कांUया बद<या, शाळांUया इमारती, खेडगेावांना र6त,े अशी कामे �दलेल: होती. 
या कामांसाठ` लागणार: साधने व संप�तीची 
यव6था सरकारकडून फारच मया&�दत 
6वuपात होत असे. eहणजेच मया&�दत 6वuपाUया या 6था;नक 6वराqय सं6था 
हो�या. परंतु मह��वाची गो�ट ह: होती, कc िज<हा लोकल बोडा&Uया सद6यांUया 



नेमणुका होत नसत. तर �यांना लोकमतावर आधारले<या =�य� ;नवडणकुcचा 
आधार zयावा लागत असे. या ;नवडणकुांनंतर �यांतून िज<हा लोकल बोडा&चा 
अ�य� आWण 6कूल बोडा&चा चअेरमन ह: दोन मह��वाची अ,धकारपदे ;नमा&ण होत 
असत व �यामळेु दोDह: पदे ]हण करणा-या 
य�ती मो�या मातबर मान<या जात 
असत. 

१९३७ सालपयnत कूपर, qयांचा उ<लेख मी पवूw केला आहे, �यांनी मो�या 
कौश<याने या सं6था आप<या ता�यात ठेव<या हो�या आWण �यामळेु �यांच ेएक 
आ,थ&क, सामािजक आWण राजकcय असे वच&6व ;नदान १९३७-३८ पयnत होत,े असे 
eहटले, तर: चालेल. ते १९३७ Uया कौिDसल ;नवडणुकcस उभे रा�हले होते आWण 
;नवडूनह: आले होते. १९३५ सालUया कायyयाखाल: प�हले मुंबई सरकार बनले, 
�यात ते काह: म�हनेपयnत प�हले म_ुयमं�ी eहणून रा�हले. पढेु का]ेँसने अ,धकार 
]हण करावयाच ेठर2व<यानंतर �यांना बाजूला 
हावे लागले, ह: गो�ट ;नराळी. तसा 
हा लांब प<<याUया नजरेचा माणूस होता. परंतु इं]जधािज&णा अस<यामळेु आeहांला 
तो नकोसा होता. िज<iयाUया राजकारणावर:ल आWण 6था;नक 6वराqय 
सं6थांवर:ल आपल: पकड सोडायची नाह:, हा �यांचा नेहमीचा डाव होता. १९३७ 
साल: कौिDसलUया ;नवडणुका िजंक<यानंतर लोकमतात बराच फरक पडला आWण 
सातारा िज<हा बोडा&ची ;नवडणूक आeह: सातारा िज<iयाम�ये काँ]ेस प�ातफ@  
लढ2वल:. gफरलेले वारे ल�ात घेऊन कूपरUया पाठ`मागे असणारे काह: लोक 
आमUयाह: पाठ`मागे लागले. �यावेळी प�ह<या =थम रा�d:य व�ृतीचा िज<हा लोकल 
बोडा&चा अ�य� ;नवडtयाची संधी लोकांना 9मळाल: होती. १९३७ सालUया कौिDसल 
;नवडणकुcUया वेळUया माVया कामामळेु ;नवडणुकcUया कामातला छोटासा तqA 
eहणून माझाह: हळूहळू लौgकक बनत चालला होता. �यामळेु १९३७ सालUया िज<हा 
लोकल बोडा&त ;नवडून आले<यांपकैc \ी. धळुा�पा आtणा नवले, सखाराम बाजी 
रेठरेकर आWण गौर:हर 9सहंासने हे माझ ेमह��वाच े9म� झाले होते. जवळ जवळ 
चार-सहा मह��वाUया िज<हा बोडा&Uया सभासदांचा मी राजकcय स<लागार मानला 
जाई. �यामळेु िज<हा लोकल बोडा&च ेअ�य� कोण असावे, या चचाnम�ये माझ े
हमखास 6थान असे.  



 
१९३७ सालUया िज<हा लोकल बोडा&Uया ;नवडणुकcUया वेळी आमच ेकाम सोपे होत.े 
प�ाने ;नवडणकू लढ2वल: होती आWण प�ापढेु उमेदवारह: उ�तम होते. 
कौिDसलUया चरुशीUया ;नवडणकुcम�ये उ�तर सातारा मतदारसंघातून ;नवडून 
आलेले आमदार बाबासाहेब 9शदें हे िज<हा बोडा&तह: ;नवडून आले होत ेआWण �यांनी 
हे अ�य�पद 6वीकारावे, असे सव&सामाDय मत होत ेआWण तसे ते झालेह:. 

 
बाबासाहेब 9शदें हे १९२१ सालापासनू रा�d:य चळवळीशी संबंध असलेले आमUयांतले 
जुने काय&कत@ होत.े �यांना ]ामीण जनतेम�ये मोठा मान असे. एक खाद:धार: 
रा�dभ�त पढुार: असा �यांचा �यावेळी लौgकक होता. �यांUया या ;नवडणुकcUया 
वेळी �यांचा माझा प�हला संबंध आला आWण हळूहळू �या संबंधाच ेuपांतर गाढ 
6नेहात झाले. 

 
मी १९३७ सालची आमची ह: हकcकत एव|यासाठ` सा,ंगतल:, कc या पा5व&भमूीवर 
१९४१ साल: आमUयापढेु जे =5न उभे होत,े �याची क<पना यावी. 

 
१९४१ साल: य[ुकाल:न प�रि6थतीमळेु आमचा प� कोण�याह: ;नवडणकुा 
लढ2वtयाUया मन:ि6थती न
हता. �यावेळी आमUयांतले प�ुकळसे मह��वाच े
काय&कत@ कारागहृात होते. �यामळेु प�ातफ@  ;नवडणकू लढ2वtयाचा =5नच उ¦वत 
न
हता. पण जेलUया बाहेर gYयाशील अशी आeह: जी मंडळी होतो, �यांना या 
=5नाकड ेदलु&�ह: करता येत न
हत.े \ी. के. डी. पाट:ल, \ी. gकसन वीर यांना 
;नमं�ण �द<याच ेमी जे
हा सां,गतले, ते या गो�ट:चा 2वचार करtयासाठ`. आeह: 
एक� बसनू जो 2वचार केला, तो हा, कc =�य� प�ातफ@  अ,धकृत उमेदवार तर 
उभे करता येणार नाह:त. पण जनतेम�ये मह��वाUया मान<या गेले<या या 
स�ता6थानांम�ये कूपरची मंडळी eहणजे एका अथा&ने सरकारप�ीय मंडळी ह: 
�बनधोक येऊ �दल:, तर आप<या रा�d:य चळवळीच ेकाम अडचणीच ेहोईल. ते
हा 
�याची काळजी घेतल: पा�हजे, हा चच@चा म_ुय मhुा होता आWण �यांUया-आमUया 



चच@तून आeह: असे ठर2वले, कc वेगवेगxया ताल�ुयांम�ये ;नवडून येतील, अशी, 
परंतु खंबीरपणे रा�d:य धोरणाबरोबर राहतील, अशी काह: मंडळी ;नवडणकुcसाठ` 
उभी केल: पा�हजेत आWण �यांना ;नवडून येtयासाठ` मदत केल: पा�हजे. या 
;नण&या=माणे वाळवे, तासगाव, कराड, वाई आWण सातारा, जावळी या ताल�ुयांतून 
आमच ेकाह: 9म� ;नवडणुकcला उभे राहतील, अशी आeह: 
यव6था केल:. ते सव& 
लोक चागंले काय&कत@ अस<यामळेु आप<या प�र\मांनी आWण का]ेँसUया अ=�य� 
पा�ठं�याने ;नवडून आले आWण जे
हा सव& िज<iयाUया ;नवडणुकcचा हा त�ता 
समोर आला, ते
हा लोकांUया ल�ात आले, कc िज<हा बोडा&Uया अ�य�ाUया 
;नवडणकुcसाठ` जे काह: मन�ुयबळ लागत,े �यातला एक चागंलासा गट आमUया 
eहणtया=माणे काम करणारा आहे. या िज<हा लोकल बोडा&Uया राजकारणात<या 
पटावर:ल सjग�या मो�या मजेदार बस<या हो�या. 

 
या वेळी एक दसुरे आ5चय& घडले. ते eहणजे कूपर यांच ेगटातच मतभेद झाले. 
�यांच े=9स[ सहकार: \ी. अtणासाहेब क<याणी आWण सरदार पाटणकर हे 
�यांUयापासनू अलग झाले आWण अ�य�पदाचा खेळ सuु झाला. 

अ�य�पदासाठ` िज<iयातील दोन त'ण, नवे वकcल लढाईUया मदैानात उभे 
रा�हले. एक \ी. आनंदराव च
हाण आWण दसुरे \ी. बाळासाहेब देसाई. या दोघांपकैc 
\ी. आनंदराव च
हाण हे माझ े2वyया,थ&दशपेासनूच े9म� होते. इंटर आWण बी. ए. 
Uया पर:�ेUया वेळी आeह: एक� अ�यास केला होता. 2वyया,थ&दशतेच आनंदरावांनी 
आ]हाने मला कंुभारगावातील �याUंया घर: नेले होत ेआWण मो�या =ेमाने �यांUया 
कुटंु�बयांUया ओळखी कuन �द<या हो�या. तसे eहटले, तर �याचंा-माझा 
प�ह<यापासनू जुना वयैि�तक 6नेह होता. पण �याUंया पाठ`मागे qया श�ती उ�या 
रा�ह<या, �यांच ेअ=�य� नेत�ृव कूपर करत होत.े मी आनंदरावांशी बोलनू �यांना हे 
सां,गतले. परंतु �यांना पा�ठंबा देणार: दसुर: जी मह��वाची माणसे होती, �यांUया 
=ेमाखातर �यांना ते संबंध काह: तोडता आले नाह:त. \ी. बाळासाहेब देसाई हेच 
आमच ेया प�रि6थतीतील उमेदवार ठरले. तसे आeह: बाळासाहेबांना बोललोह:. \ी. 
बाळासाहेब हे पाटण ताल�ुयातील होत,े परंतु �यांच े9श�ण को<हापरूला झाले होते. 



आनंदराव आWण बाळासाहेब या दोघांचा तालकुा एकच आWण दोघांचहे: 9श�ण 
को<हापरूला झाले होते. �यांची नाती-गोतीह: को<हापरूUया सरदार घराtयांशी होती. 
तसे eहटले, तर या दोघांनी एक� बसनू माग& काढावयास काह:च हरकत न
हती, 
पण तसे झाले नाह:. \ी. बाळासाहेब देसाई हे म_ुयत: पाटणला वgकल: कर:त. 
परंतु �यांनी आपले घर कराडला ठेवले होत.े माझ ेबंध ूगणपतराव यांचा �यांचा 
चांगलाच प�रचय होता. माझी �यांची कराडला ओळख झाल: होती. 

 
शवेट: ;नवडणकुcUया राजकारणाम�ये चढाओढ सuु झाल:. माणसे जम2वtयाची 
शय&त सuु झाल: आWण अखेर:स ;नवडणकुcUया �दवशी मतदान होऊन बाळासाहेब 
देसाई ;नवडून आले. �यांUया ;नवडीला आeहां काँ]ेस काय&क�याnनी फार मोठ` मदत 
केल: होती. बाळासाहेबांना �याची जाणीव झाल: आWण �यातून �यांच ेआमच े
सहकाय& हळूहळू वाढत गेले. सातारा िज<हा लोकल बोडा&च ेत ेअ�य� झा<यामळेु 
6वाभा2वकच त ेिज<iयातले एक =मखु नाग�रक बनले. �यांचा आWण आमचा 
िज<iयातला गट एक असे मानले जाऊ लागले. �यावेळी आeह: सव&जण =थमच 
=�य� ;नवडणकुcत कूपर गटाचा पराभव कu शकलो, याचा आeहांला आनंद होता. 
परंतु या सव& =करणाम�ये माझ ेजुने 9म� आनंदराव च
हाण यांना मा� मी दखुवनू 
बसलो, याची खंत होती. 

 
आनंदराव आWण बाळासाहेब ह: दोDह: मह��वाची माणसे होती आWण भ2व�यातील 
राजकारणाम�ये दोघाचंीह: गरज लागणार होती. बाळासाहेब देसाई हे �ाiमणेतर 
स�यशोधक चळवळीUया परंपरेतले होते. �यांनी �यावेळी त��व eहणून, कोण�याह: 
राजकcय प�ाचा 6वीकार केलेला न
हता. का]ेँसशी, आमUयाशी आले<या संबंधामळेु 
जी काह: जवळीक झाल: होती, तेवढ:च. या ;नवडणुकcUया ;न9म�ताने ते आWण 
आeह: एक� आ<यानंतर आeह: �यांना हळूहळू खेचत रा�हलो. तसे त ेम�ैीला 
चांगले गहृ6थ होते. िज<हा लोकल बोडा&च ेकामह: �यांनी आपले वजन ठेवनू पार 
पाडायचा =य�न केला आWण �यात �यांचा लौgककह: झाला. पण मलूत: �यांचा 2पडं 
सरकार-2वरोधकाचा न
हता. िज<iयाच े=मखु सरकार: अ,धकार: eहणजे कले�टर. 



या कले�टरUया अ,धकाराला व =;त�ठेला ते फार जपत. मी तर इं]ज2वरोधी 
चळवxया आWण �याचंा 9म�ह:, अशा काह: कठ`ण अव6थेत �यांची आमची म�ैी 
वाढत होती. मी काह: वेळा �यांUयाकड ेउतरत असे. त
ेहा मी पा�हले आहे, कc 
कले�टरकडून काह: 9लफाफा आला आहे, असे पा�हले, कc ते एकदम अ6व6थ होत 
आWण उघडून पाहून �यात काय आहे, नाह:, हे पा�ह<या9शवाय �यांना कोणाशी 
बोलणे gकंवा इतर कामे करणे कधी सचुत नसे. आeह: 9म�मंडळी �यांची थ�ा 
कर:त अस,ू कc 

''तुeह: एका अथा&ने िज<हा=मखु आहात. कले�टरची एवढ: 9मजास तुमUया 
मनाम�ये कशासाठ`?'' ते हसनू eहणत, ''अहो, या 6था;नक 6वराqय सं6थेचा मी 
अ�य� आहे ना? ;तUया सरु��ततेसाठ` मला हे सगळे केले पा�हजे.'' 

 
असा �यांचा माझा 6नेह सuु झाला. पढेु तो जवळ जवळ तीस-प6तीस वष@ वाढत 
रा�हला आWण �टकला. ददु§वाने आज त ेहयात नाह:त. शवेट: शवेट: ते मजवर 
नाराज होऊन काह:से दरू होते.  पण एक घरो�याचा 6नेह: आWण जनतेUया 
�हतासाठ` तळमळीने काय& करणारा लोकनेता, ह: �यांची आठवण कायम राह:ल. 
�यांUया =�य� राजकारणातील जी प�हल: पावले �यांनी टाकल:, �यावेळी �यांचा 
साथीदार eहणून मी होतो, याची मला मो�या आनंदाने आठवण होत.े 

 
बाळासाहेब देसा¡Uया ;नवडणकुcने पाटण ताल�ुयातील लोकांना मोठा आनंद झाला. 
मागासलेला तालकुा, डjगराळ भाग, eहणून �याम�ये 2वकास कमी, अशी ते
हाची 
प�रि6थती होती. बाळासाहेबांUया गावी �याUंया स�काराचा फार मोठा समारंभ 
झाला. �यावेळी बाळासाहेबांनी मला आ]हाने समारंभाच ेअ�य�6थान zयायला 
लावले. या सगxया जुDया आठवणी मनाशी गद� कuन येतात, याच ेकारण 
आमUया िज<iयातील सव& =मखु काय&कत@ जेलम�ये असताना िज<iयाUया 
राजकारणात आeह: रा�d:य =व�ृतीची इqजत राह:ल, अशा त�हेने 6था;नक 
6वराqय सं6था ता�यात ठेवtयाच ेकाम केले होत ेआWण �यामळेु gकसन वीर, के. 
डी. पाट:ल आWण मी यांना एक =कारचा आनंद वाटत होता. 



 
माझ े6वत:च ेअसे ;नदान होत,े कc आeह: ह: जी 6था;नक 6वराqय सं6था हातांत 
ठेवतो आहोत, याचा के
हा ना के
हा तर: रा�d:य चळवळीला उपयोग होईल. गेल: 
दोन-तीन वष@ माVया मनात  जी अ6व6थता आहे, असे मला सारखे वाटत होत,े 
�याच ेकारण माझ ेमन मला सांगत होत,े कc �दवसa�दवस देशाच ेराजकारण 
अप�रहाय&पणे एका मो�या जनआंदोलनाUया �दशनेे चालले आहे, आWण �यामळेु 
नवी त'ण माणसे जोडणे, जनमानसातील आमUया कामाचा पाया अ,धक खोल  व 
मजबतू होईल, याचा =य�न करणे, यासाठ` या 6था;नक 6वराqय सं6थांसार_या 
सं6थांशी आपला संबंध =6था2पत करणे हे आपले तातडीच ेकाम आहे. 

 
१९४१ सालUया िज<हा बोडा&Uया ;नवडणकुcत जी नवी माणसे माझ े;नकटच ेसाथी 
झाले, �यांत \ी. यशवंतराव पाल@कर यांचा मला आवजू&न उ<लेख केला पा�हजे. 
आजपयnतUया माVया सव& कायाnत त
ेहापासनू ते माVया बरोबर एकसारखे आहेत. 
१९४२ सालUया सं]ामात �यांच ेअनमोल सहकाय& मला 9मळाले होत.े यापवूwह:-
2वशषेत: कॉलेजUया �दवसांत जे संबंध वाढ2वtयाचा =य�न केला, �याUया 
पाठ`मागेस[ुा सव& 9म�ांची ह: एक श�ती मला कामाला =व�ृत कर:त होती. �या 
��ट:ने 6था;नक 6वराqय सं6था आमUया ता�यात घेत<यामळेु िज<iयातील सव& 
भागांत<या काय&क�याnशी वाढत ेघ;न�ट संबंध आले आWण �यामळेु सातारा 
िज<iयाUया राजकcय �े�ात माझ ेएक 
यि�तम��व आहे आWण त े
6वीकारtयासारखे आहे, अशी माझी =;तमा तयार झाल:. राजकcय���या पढु:ल 
आय�ुयात जे काम करावयाच ेहोत,े �याची एक त�हेने तयार: आWण 9श�ण 9मळत 
होत ेआWण पाया घातला जात होता, असे eहटले, तर: चालेल. 

 
या ;नवडणकुcनंतर \ी. आनंदराव च
हाण यांची आWण माझी काह: भेट झाल: नाह:. 
कारण त ेमाVयावर gकं,चतसे रागावले होत.े �यानंतर थोpयाच म�हDयांनी ते इंदरू 
सं6थानम�ये मह��वाUया जागी काम करtयाकरता, सरकार: नोकर:त 'ज ू
होtयाकरता eहणून गेले आWण �यानंतर जवळ जवळ दहा वष@ ते ;तकडचे रा�हले. 



परंतु सातारा िज<iयात जे
हा ते परत आले, ते
हा सं6थाने 2वल:न झाल: होती 
आWण १९५२ सालUया ;नवडणकुcची तयार: चाल ूहोती. सातारा िज<iयातील ]ामीण 
�े�ातले राजकारण कसा आकार घेत होत,े �याची ह: पा5व&भमूी आहे.  

 
सर 6dॅफड& gY�स याचं े9श�टमंडळ काह: राजकcय सधुारणेUया योजना घेऊन आले 
होत,े हे खरे आहे. �या योजनेच े6वuप काह: ता�परुते आWण काह: लांब मदुतीच,े 
असे दहेुर: होते. लांब मदुतीUया गो�ट:संबंधाने फारसा कोणी गंभीरपणे 2वचार कर:त 
न
हते. �या वेळUया राजकcय प�रि6थतीम�ये =मखु प� तातडीने कोण�या =कारच े
स�तांतर होणार, या एकाच कसोट:वर सव& योजनांची पर:�ा कर:त होते. 
�याच=माणे gY�स 9मशनUया योजनांचहे: झाले. गांधीजींसह सव& =मखु का]ेँस नेते 
gY�स याUंयाशी बोलनू आले. �याच=माणे बॅ�र6टर जीना, डॉ�टर आंबेडकर, 
�हदंमूहासभेच ेपढुार: हेह: सव& पढुार: आपाप<या �ि�टकोनातून �यांUयाशी चचा& 
कuन आले. =�येकाच े�ि�टकोन वेगवेगळे होत,े कसो�या वेगवेगxया हो�या. �या 
योजनांम�ये य[ुकाळाम�ये स�तेचा मह��वाचा भाग हा भारतीय =;त;नधींना 
देtयाचा =ामाWणक हेतूच नस<यामळेु �या योजना कोणीच 6वीकार<या नाह:त. 
आपाप<या कारणासाठ` =�येकाने �या योजनेचा �याग केला. याला अपवाद eहणजे 
फ�त एम.् एन.् रॉय होत.े अपे�े=माणे सर 6dॅफड& gY�स जसे आले, तसे गेले. 
तसे त ेअपयश पदरात घेऊन गेले. परंतु हे अपयश सर 6dॅफड& gY�स यांच े
वयैि�तक होत,े असे मी eहणणार नाह:. हे अपयश ���टश स�तेच ेहोते. =धान मं�ी 
च,च&ल यांच ेहोते. य[ुाने जर: उलट: �दशा घेतल: असल:, तर: स�तांतर करtयाचा 
�यांचा सतुराम ्हेत ून
हता. याचा प�रणाम जो 
हायचा, तोच झाला. देशाम�ये 
असंतोष वाढू लागला आWण वाढ�या य[ुाUया प�रणामाबhल ,चतंा फ�त 
पढुा�यांUयाच मनात रा�हल: नाह:, तर ती जनतेUया मनातस[ुा ;नमा&ण झाल:.  

 
याच समुाराला महा�मा गांधींUया 2वचाराम�ये फार मह��वाचा फरक पडला. gY�स 
यांना चच@Uया =ाथ9मक अव6थेत त ेभेट<यानंतर पDुहा ते gY�सना भेटायला गेले 
नाह:त. कारण �यांची खा�ी झाल: होती, कc ���टशांना काह: करावयाच ेनाह: आहे. 



गांधीजींनी आतापयnत =तीका�मक  स�या]ह, =ा;त;न,धक स�या]ह, या त�हेच े
माग& शोधनू जनआंदोलन टाळtयाचा =य�न केला होता. पण �यांUया मनाम�ये 
2वल�ण खळबळ होती.  

 
पवू@कडील जपानच ेय[ु जसे आYमक 6वuप धारण कu लागले, तसे �यांUया 
,चतंनाला दसुरे वळण लागले; असे �दसत.े एका मौनाUया सोमवार: ते आप<या 
,चतंनात असताना �यांUया मनाम�ये 2वचार आला, कc मोठे जनआंदोलन कuन 
���टशांना या देशातून बाहेर जाtयाच ेआवाहन केले पा�हजे. �यानंी हा आपला 
2वचार आप<या एका इं]जी 9म�ाला कळ2वला होता. gY�स 9मशन नंतर =9स[ 
झालेले. १९४२ Uया ए2=ल, मे व जून या तीन म�हDयांतील 'ह�रजन' मधले �यांच े
लेख मी वाचत होतो. ते
हा �यांUया 2वचारात झालेला हा मह��वाचा बदल माVया 
ल�ात आला. तसा तो कोणाUयाह: ल�ात आला असता, इतका 6प�ट होता. 
जसजसे �दवस जाऊ लागले, तसतसे लेख अ,धक ती�, अ,धक 6प�ट, अ,धक 
जहाल होत गेले. त े6प�ट श�दांम�ये, ���टश स�तेने �हदं6ुथानमधनू आप<या 
मनाने ;नघनू जाtयाची ह:च वेळ आहे, असा खडखडीत इशारा देऊ लागले. 

 
गांधीजींच ेहे 2वचार जसजसे =9स[ होत होत,े तसतसे देशातील राजकcय हवामान 
गरम होत होत ेआWण जनआंदोलन होणार, असे जे माझ े;नदान होत,े तेह: खरे 
होणार, अशी मला खा�ी वाटू लागल:. �यावेळी जर जनआंदोलन झाले नाह:, तर 
�हदं6ुथानपढेु आलेल: अ�यंत उ�कृ�ट संधी �हदं6ुथान गमावणार आहे, अशा त�हेची 
भावना मी आWण माVया भोवतालच ेकाय&कत@ यांचीह: झाल: होती. 

�यामळेु या तीन म�हDयांUया काळात का]ेँसUया नेत�ृवात झाले<या 
2वचार2व;नमयाकड ेआमच ेल� वेधले आWण यातून ;नि5चत ;नण&य के
हा येतो, 
याकड ेआमच ेल� लागून रा�हले. 

 
१९४२ सालUया ए2=ल म�हDयाUया शवेट: अलाहाबाद येथे वgकn ग क9मट: आWण 
अWखल भारतीय का]ेँस क9मट: यांची बठैक झाल:. इ;तहास घड2वणारा तो काळ 



होता. जगाUया भ2व�याला कलाटणी देणा-या या य[ुाUया अ�यंत कठ`ण समयी 
�हदं6ुथानच ेनेते देशाUया भ2वत
याचा 2वचार करtयासाठ` बसले होते. =ामाWणक 
वचैा�रक देवाणघेवाण आWण संघषा&ची पवा& न करता आपल: मत े6प�टपणे 
एकमेकांना सागंtयाचा 2वYम येथे घडला. 

 
या ��ट:ने अलाहाबादUया या बठैका ऐ;तहा9सक���या फार मह��वाUया आहेत. 
यावेळी काँ]ेस ने�यामं�ये वेगवेगळे 2वचार आहेत, याची 6प�ट क<पना आeहा ं
लोकांना आल:. गांधीजींनी आपले 2वचार एका ठरावाUया मसyुयाUया uपाने पाठवनू 
�दले होते. �यामधील मह��वाचा भाग असा होता, कc आता ���टश स�तेने 
�हदं6ुतानमधनू ताबडतोब ;नघनू जावे आWण आमUयावर आYमण करणार: 
जपानसारखी दसुर: स�ता असल:, तर: �याबhल काय करावयाच,े ते आमच ेआeह: 
पाहून घेऊ. अशा त�हेची भ9ूमका �या ठरावाम�ये होती. 

 
पंsडत जवाहरलाल नेहuंना 6वातंvयाची हमी हवी होती. तातडीने स�तांतरह: हवे 
होत.े परंत ुताबडतोब ���टशांनी य[ुकाळात �हदं6ुथानातून ;नघनू जावे, असे 
eहणtयाम�ये �यांUया मनात काह: वचैा�रक 2वक<प होत.े ���टशांनी �हदं6ुथानातून 
ताबडतोब ;नघनू जावे, हे सचु2वtयामळेु फॅ9स6ट जपानशी �हदं6ुथान काह: तडजोड 
तर कu इिUछत नाह: ना, अशी कुशंका लोकशाह:वाद: रा�dातं व जगतात ;नमा&ण 
होऊ नये, याची ,चतंा नेह'जींना होती. 

 
का]ेँस प�ाने जाग;तक फॅ9सझम2व'[ अ�यंत 6प�ट भ9ूमका अनेक वष@ घेतल: 
होती व या परंपरेचा का]ेँसला अ9भमान होता. या प�रि6थतीत याUयाशी 2वसंगत 
असे काह: घडू नये, असा �यांचा आ]ह होता. 2वशषेत: �हदं6ुथानच ेनेते जपानशी 
समेट करायला तयार आहेत, अशा त�हेचा गरैसमज पि5चमेकडील देशातं झाला, तर 
ते इ�ट न
हे, ह: पंsडत जवाहरलाल नेहuंची भावना होती. �यामळेु पंsडत 
जवाहरलाल नेहuंनी राजकcय प�रि6थतीवरचा आपला वेगळा ठराव वgकn ग 
क9मट:पढेु ठेवला. 



 
हा ठराव �यांनी =थम पाठ2वला न
हता. �यांनी फ�त आपले 2वचार वgकn ग 
क9मट:पढेु मांडले होत.े ते
हा मौलाना आझाद का]ेँसच ेअ�य� होते. �यांनी नेहuंना 
सचु2वले, कc तुमच ेजे 2वचार आहेत, ते तुeह: ठरावाचा मसदुा eहणून पाठवा. 
�यामळेु हा ठराव पंsडतजींUयाकडून आला होता. 

 
वgकn ग क9मट:म�ये जे
हा चचा& झाल:, ते
हा पंsडतजींUया ठरावाUया पाठ`मागे 
बहुमत न
हत,े असे �दसनू आले आWण आता का]ेँस नेत�ृवात फूट पडणार, अशी 
सवाnची भावना झाल:. परंत ुमौलाना आझाद यांनी आप<या कौश<याने ह: फूट 
टाळल:.  

 
नेहuंUया ठरावाUया बाजूने बहुमत न
हत,े तर: वgकn ग क9मट:Uया सभासदांच ेमन 
वळवनू �यांनी तो ठराव वgकn ग क9मट:कडून पास कuन घेतला. हा ठराव एका 
अथा&ने समेटाUया 6वuपात होता. 

 
अलाहाबादUया या घटनेमळेु गांधीजी नाराज झाले, असे ते
हाUया 'ह�रजन'Uया 
लेखांतून 
य�त होत होत.े व�ृतप�ांत आWण आमUया खाजगी चचाnतह: अशा 
हकcकती ऐकत होतो. अलाहाबादचा हा ठराव झाला असला, तर: लोकांUया मदतीने 
=संग पडला, तर का]ेँसUया नेत�ृवाला बाजूला ठेवनू एक =चंड जनआंदोलन आपण 
या देशात उभे कuन ���टशांना �हदं6ुथानातून माघार zयायला लावल: पा�हजे, या 
;नण&या=त गांधीजी आले होत.े �यांनी आपले हे 2वचार �यांUया काह: जवळUया 
सहकार: 9म�ांना बोलनूह: दाख2वले होते आWण एका अथा&ने �याची थोडी-फार 
तयार:ह: करtयाची मन:ि6थती �यांनी दाख2वल: होती. �यांना मानणारे जे पढुार: 
होत,े ते eहणजे डॉ�टर राजa3=साद, सरदार व<लभभाई पटेल वगैरे मंडळींशी त े
याबाबत फार मोकळी चचा& कर:त असत. 

 
हे सव& �यासंबंधीच े�यावेळच ेवाªमय वाचले, eहणजे ल�ात येत.े गांधींUया 



तोलामोलाचा माणूस जनआंदोलनाचा ;नण&य घेtयाUया मन:ि6थतीत येतो, ते
हा 
�यांना जनमनाची संपणू& क<पना आल: असल: पा�हजे, हा �याचा अथ& आहे. 

 
गांधीजींUया बाबतीत एक गो�ट 6प�ट आहे, कc त ेजे
हा 6वत: ;नण&य घेत असत, 
ते
हा �या ;नण&यासाठ` =संग पडला, तर एकटे जायची पाळी आल:, तर त ेजायला 
नेहमी तयार असत. अनेक नेत े;नमा&ण करणारा हा नेता होता. �यामळेु �यांUया 
जवळपासUया �यांनीच ;नमा&ण केले<या ने�यांपकैc काह:ंचा मतभेद असला, तर: 
�याने गागंuन जाtयाइतके त ेकाह: दबुळे न
हते.  

 
अलाहाबाद अWखल भारतीय का]ेँस क9मट:Uया वेळी आणखी एक दसुर: मह��वाची 
घटना घडल:, ;तचा उ<लेख केला पा�हजे आWण ती eहणजे राजाजींच ेझालेले 
2वल�ण मतप�रवत&न. १९२१ ते १९३० सालUया काळात गांधीजींUया नाफेरवादाच े
आWण �यांUया अ�हसंा�मक स�या]हाUया 9स[ांताच ेकौश<यपणू& समथ&न का]ेँसUया 
वेगवगxया बठैकcंत राजाजींनी केलेले होत,े तो इ;तहास =9स[ आहे. 

 
पण आता राजाजी अलाहाबाद येथे झाले<या अWखल भारतीय का]ेँसम�ये आWण 
वgकn ग क9मट:म�ये जे बोलले आWण जी बाज ूमांडल:, �यावuन  देशावर एका 
बाजूने दसु-या परकcय स�तेच ेआYमण होत अस<याच े,चDह �दसत असताना त े
अ�हसेंवर आपला पवूwचा 2व5वास रा�हलेला नाह:, असे eहण ूलागले. �यामळेु �यांनी 
दोन ठराव मांडले होत.े एक मिु6लम ल:गची पाgक6तानची मागणी त��वत: माDय 
करावी व �यावर आधा�रत रा�d:य सरकार �हदं6ुथानम�ये  बनवावे; व दसुरा ठराव, 
आप<या म3ास राqयात का]ेँस सरकारने जो राजीनामा �दला होता, तो परत घेऊन 
तेथे लोकांच ेसरकार =6था2पत करावे. असे हे वेगवेगळे दोन ठराव आणले होते. 
�यांनी दसुरा ठराव नंतर मागे घेतला. परंत ुपाgक6तानUया क<पनेचा 6वीकार 
करtयाUया ठरावाला ते घ� धuन रा�हले. 

 
या अWखल भारतीय का]ेँसला गेले<या काह: मह��वाUया काय&क�याnची माझी भेट 



झाल:. �यातंील 2वशषेत: \ी. बवुासाहेब गोसावी यांUयाशी झालेले बोलणे मला 
6मरते. �यांनी सा,ंगतले, कc राजकcय वा6तवता आWण तक& संगती याUया आधारावर 
राजाजी आपल: भ9ूमका इतकc उ�तम माडंत असत, कc �यांUयावर बौ2[क आ�ेप 
घेणे अवघड जात असे. परंतु भावनेला �यांच ेeहणणे पटत नस<यामळेु अWखल 
भारतीय काँ]ेसUया सभासदांनी �यांना मदत केल: नाह:. राजाजींचा हा ठराव नापास 
झाला आWण �यांनी ताबडतोब वgकn ग क9मट:Uया सद6य�वाचा राजीनामा �दला 
आWण �यानंतर दोन म�हDयांनी काँ]ेसचाच राजीनामा देऊन त ेम�ुत झाले. 

 
अलाहाबादUया बठैकcनंतर गांधीजींUयाकड ेदेशात<या ने�यांची एकसारखी र:घ 
लागल:. 'ह�रजन'म�ये �यांच े=9स[ होणारे लेख वाचनू रा�d:य दqया&च ेनेत ेहादuन 
गेले होत.े �यामळेु ह: सव& मंडळी �यांच ेमन आWण मत जाणून घेtयासाठ` व�या&ला 
जात होती. 

 
या चच@नंतर व�या&ला जुलमै�ये वgकn ग क9मट:ची बठैक zयावी, असे ठरले. 
�या=माणे जुल ैम�हDयात वgकn ग क9मट:ची बठैक व�या&स झाल:. या खेपेला 
गांधीजींनी वgकn ग क9मट:Uया बठैकcला हजर राहtयाचा ;नण&य घेतला आWण वgकn ग 
क9मट:Uया चचाnम�ये प�ह<यापासनू अखेरपयnत भाग घेतला. या चच@तून जो वgकn ग 
क9मट:ने ठराव पास केला, तो ठराव अ;तशय मह��वाचा आWण ऐ;तहा9सक 
6वuपाचा झाला. �हदं6ुथानमधनू ���टशांनी माघार zयावी आWण ती तातडीने 
zयावी, अशी आपल: भ9ूमका गांधीजींनी 6प�ट केल: आWण इतर सव& ने�यांनाह: ती 
भ9ूमका माDय करावी लागल:. 

 
गांधीजींची ह: भ9ूमका होती, कc ��ट:शांची स�ता �हदं6ुथानांतून गे<यानंतर स[ुा 
अ�हसेंच ेत��व सोडावयाच ेनाह:, याह: गो�ट:वर �यांनी भर �दला. जाग;तक 
लोकशाह:म�ये गरैसमज होऊ नये, ह: जी ,चतंा नेहuंना लागल: होती, �याची 
काळजी घेईल, अशा त�हेने श�दरचना ठरावात करtयात येऊन का]ेँसम�ये फूट 
पडtयाच ेसंकट वाटत होत,े ते टळले आWण तो ठराव एकमताने पास केला. 



 
अलाहाबाद त ेवधा& हा मतभेदाचा आWण 2वचार-संघषा&चा =वास होता. लोकशाह: 
प[तीने होणार: चचा& आWण नेते मंडळींना पर6परांबhल असणारा वयैि�तक 
आदरभाव, =�येकाची आपाप<या 2वचारातील =ामाWणक ;न�ठा, यामळेु याला 
संघषा&च े6वuप यावेळी आले नाह:. एकमेकाUया वचैा�रक देवाणघेवाणीमळेुच ठराव 
एकमताने पास होऊ शकला. 

 
पढेु ७ ऑग6टला मुंबईला 'छोडो भारत'चा ठराव पास होणार होता. या ऐ;तहा9सक 
;नण&याचा शभुारंभ हा व�या&Uया सभेत झाला, eहणून व�या&ची ह: सभा फार 
मह��वाची आहे. गांधीजींचा हा मोठा राजकcय 2वजय होता. 

 
गांधीजींUया मनाम�ये जनआंदोलनाचा ;नि5चत काय&Yम काय असावा, यासंबंधाने 
नेते मंडळींनी चौकशी केल:, पण ते
हा गाधंीजींनी 6प�ट क<पना �दल: नाह:. परंतु 
�यांचा एक 2वचार 6प�ट होता, कc जर इं]ज स�तेने बेपवा&ई दाखवनू �हदं6ुथानUया 
6वातंvयाUया मागणीचा ;तर6कार केला, तर �यांUयाशी संपणू& असहकार 
के<या9शवाय दसुरा माग&च रा�हला नाह:. ह: भावना �यांनी बोलनू दाख2वल:. 
काय&Yम �यातून हळूहळू ;नघेल, असेह: �यांनी बोलनू दाख2वले. 

 
व�या&चा हा ;नकाल झा<यानंतर सगxया देशभर एक नवे वातावरण ;नमा&ण झाले 
आWण आeह: आमUया िज<iयातले सव& काय&कत@ एकमेकांशी चचा& कuन 
भ2वत
यात घडणा-या जनसं]ामाची चचा& कu लागलो. 

 
परंतु याUया आधी आमUया वयैि�तक आय�ुयाम�ये एक मह��वाची घटना घडल: 
होती. या सगxया राजकcय चचा&, आंदोलने वगरेै गो�ट: चाल ूअसताना हे सव& 
समजून घेtयात मी काह:सा 
य] होतो. परंतु माVया आईचा माVया ल�नासाठ` 
पाठ`मागे असलेला आ]ह काह: कमी झाला न
हता. आईचा 2वजय झाला, आWण 
मी शवेट: ल�नास तयार झालो. फलटण येथील कै. रघनुाथराव मोरे यांची कDया 



वेणूबाई हे 6थळ मला सागंून आले होत.े मी �यांना कबलू केले, कc मलुगी जर 
सातारला आणल:, तर मी साता-याला जाऊन ;तला पाह:न. मे म�हDयाUया 
स'ुवातीस ठर<या=माणे मी मलुगी पा�हल:. 

 
वध-ूपसंतीचा माझा एक �ि�टकोन होता. माVया घरात आWण 2वशषेत: माVया 
आईशी जमवनू घेईल, अशा सं6कारातंील मलुगी पा�हजे, अशी माझी धारणा होती. 
कै. रघनुाथराव मोरे हे फलटणच ेअसले, तर: �यांचा प�रवार मुंबईत राहत असे. 
एक वषा&पवूwच �यांच े;नधन झाले होते. बडोदे राजघराtयाUया खाजगी खा�याम�ये 
ते मह��वाच ेगहृ6थ होत.े �यांची फलटणला उ�तम शतेी होती, वषा&तून दोन म�हने 
आप<या गावी जाऊन तेथील घरंदाज सं6कार मलु:ंना 9मळतील, याची त ेकाळजी 
घेत असत. मोरे प�रवाराची ह: पा5व&भमूी होती. 

 
9श��त, पण एक� कुटंुबात रमनू जाईल, अशी वध ूमला पा�हजे होती. साता-यात 
यादो गोपाळ पेठेतील �यांUया नातेवाइकांUया घर: मी सौ. वेणुबाईला =थम पा�हले. 
काह: =5नो�तरे झाल:. मी वकcल असलो, तर: राजकcय काय&कता& आहे, हे मी 
6प�ट केले. ;तUया चहे-यावर मला 2वल�ण सौeय =सDनता �दसल:. �द
यासारखे 
लखलखणारे ;तच ेमोठे डोळे पाहून माVया मनाने होकार �दला. 

 
कराडला परत जाऊन माझा होकार मी माVया आईला कळ2वला. मेUया स'ुवातीस 
हे सव& घडले आWण २ जून रोजी माझा व सौ. वेणूबाईचा 2ववाह कराड येथे झाला. 

 
आज जे
हा मी मागे वळून पाहतो, ते
हा एका बाजूने जनआंदोलनाUया बाजूने 
आपले मन तयार करणारा मी, हे जनआंदोलन असे उंबर�यावर आले असताना 
ल�नाला कसा उभा रा�हलो, हा 2वचार के
हा के
हा माVया मनाशी येऊन जातो. 
परंतु ;नण&य घडला, हे खरे, आWण �यातून माझ ेपढुच ेजीवन घडत गेले, हेह: खरे. 
तक&  आWण जीवन नेहमीच हातात हात घालनू चालत,े हे खरे नाह:, हाच �याचा 
अथ&. 



 
- आWण एका ��ट:ने जनआंदोलनाचा जो वादळी संसार मला पढेु पाहायचा होता, 
�यासाठ` आव5यक ती जोडीदार:ण मला 9मळणार होती. �याचा हा योगायोग होता 
gकंवा अथ& होता, असे eहटले, तर: चालेल.  

माVया 2ववाहासाठ` िज<iयातले हजारो काय&कत@ मो�या आनंदाने आWण =ेमाने 
जमले होत ेआWण माVया 2ववाहास मला आशीवा&द देtयासाठ` eहणून आलेले 
6वामी रामानंद भारती यांनी 2ववाह-समारंभाUया शवेट: भाषण केले, �याम�ये होणा-
या जनआंदोलनाचा अ;तशय सचूक असा उ<लेख केला. 

 
पवूw के. डी. पाट:ल आWण माVयात ठर<या=माणे १९४१ सालUया मे म�हDयात 
हायकोटा&तून आमUया वgकल:Uया सनदा आणा
यात, eहणून मुंबईला गेलो. 
मुंबईलाच जायच,े eहणून आपले काह: दो6त बरोबर zयावयाच,े असे ठरले. �यांनी 
आeहा ंदोघांच े6नेह: कोरे बंध ूयांUयापेकc एक आWण मी माVयाबरोबर माझ ेनवे 
झालेले 9म� \ी. यशवंतराव पाल@कर असे आeह: मुंबईला गेलो. ह: माझी मुंबईला 
;तसर: gकंवा चौथी भेट असेल. 

 
यापवूw जे
हा मी मुंबईला गेलो होतो, ते
हा कुणाUया तर: ओळखीने कुठे तर: थांबत 
असे. या खेपेला मा� आठवडाभर मुंबईत काढावयाचा, असे ठरवनू आ<यामळेु 
कुठेतर: राहणे जuर होत.े आमUया Wखशाला परवडणारे �ठकाण eहणजे 'माधवा\म' 
होत.े eहणून =ाथ&ना समाजजवळUया 'माधवा\मा'त आeह: आ\याला गेलो. तो 
सबंध आठवडा आeह: 'माधवा\मा'त काढला. �या काळUया प�रि6थतीम�ये 
आमUया क<पनेने परेुशी 
यव6था तेथे होती. 

 
यावेळी आeह: सव& मुबंई पाहावयाची असे ठर2वले होत ेआWण िजतके gफरता येईल, 
;ततके gफरावयाच,े अशी आमची क<पना होती. प�ह<या एक-दोन �दवसांत 
हायकोटा&त जाऊन आeह: आमUया वgकल:Uया सनदा घेत<या. हातात सनद 
आ<यानंतर एक वेगळी भावना मनात येऊन गेल:, कc कुठ<याह: कोटा&त ह�काने 



हजर राहtयाची परवानगी आeहाला या ;न9म�ताने 9मळत ेआहे. एक =कारचा नवा 
आ�म2व5वास मनात ;नमा&ण झाला. दसुरे जे मह��वाच ेकाम आeह: केले, ते 
eहणजे आeहांला आव5यक असणार: कायyयाची प6ुतके खरेद: करtयाच.े वgकल:चा 
उyयोग सuु करावयाचा, eहणजे मह��वाची कायyयाची प6ुतके जी असतील, �यांची 
मळू गरज होती आWण ती लाय�र:त जाऊन पाहtयापे�ा आप<या घर: असलेल: 
बर:, eहणून अशी =�येकc दहा पंधरा प6ुतके  के. डीं. नी आWण मी आमUयासाठ` 
खरेद: केल:. �या सबंध आठवडाभरात आeह: मुंबई शहरातील सव& मह��वाUया 
भागांत gफuन आलो. एवढे मोठे शहर. �याचा उyयोगधंyयाचा व 
यापाराचा पसारा 
मी =थमच पा�हला. मुंबईUया कहाtया आeहांला ऐकून माह:त हो�या. परंतु हे शहर 
=�य� पा�ह<यानंतर, �याचा जो काह: प�रणाम माVया मनावर झाला, तो eहणजे 
या शहराम�ये जबरद6त \ीमंती आहे; ;ततकcच 2वल�ण ग�रबी पण आहे. 

आमUया ओळखीच ेसातारा िज<iयातील कामगार होते. �यातंील एक-दोघांकड े
�यांUया आमं�णावuन जेवायला गेलो. त
ेहा तेथे ह: मंडळी कशी राहतात आWण 
जेवणखाण कसे करतात, याची थोडी-फार क<पना आल:. फार थोड ेलोक आप<या 
कुटंुबासह तेथे राहत असत. एखाद: खोल: आWण �याम�ये पाचपंचवीस माणसे 
आWण कुठ<यातर: खानावळ चाल2वणा-या बाईUया घर: सकाळ-सं�याकाळच ेभाजी-
भाकर:च ेजेवण ह: �यांची िजवाची मुंबई होती. �दवसभर क�ट करावेत आWण जेथे 
जागा सापडले, तेथे रा� काढावी, असा आय�ुयYम ह: कामगार मंडळी जगत 
असताना आeह: पा�हल:. अशांचाह: आeह: मो�या आपलुकcने पाहुणचार घेतला. 
कारण �यांना आमUयाबhल िज
हाळा होता. जसे ,गरगाव पा�हले, तसेच मुंबई बंदर 
व तेथे चाललेले काम पा�हले. बंदरात क�ट करणा-या लोखंडी ज��यातील 
गाववा<यांनाह: भेटलो. मर:न �ाई
ह व मलबार �हलकडहे: एक च�कर माuन 
झाल:. या अफाट व अजब शहराबhलUया सं9म\ भावना मनाम�ये गद� कuन 
आ<या. 

 
'माधवा\मा'तले त ेपाच-सात �दवस सहज ;नघनू गेले. मुंबई पाहून झाल: होती. 



ते
हा आता आपाप<या गावी जाऊन, आता सनद घेतल:च आहे, तर वgकल:चा 
उyयोग सuु केला पा�हजे, या जाWणवेने परत gफरलो. 

 
माVया पढेु माVया 9म�ांUया चच@वuन =5न ;नमा&ण झाला होता, कc मी =ॅि�टस 
कोठे सuु करावी. मी आता तसा सबंध िज<iयात माह:त झालो होते. त
ेहा काह: 
9म�ांचा स<ला होता, कc सातारला िज<हा Dयायालयात वgकल:चा 
यवसाय सuु 
करावा. पण माझ ेमन मला सांगत होत,े कc इत�या गंभीरपणाने वgकल: 
करtयाक�रता जर मला सातारला जायच ेअसेल, तर नीट ब6तान बसेपयnत पाच-
दहा वष@ वाट पाहtयाची माझी तयार: असल: पा�हजे आWण या पाच-दहा वषाnत 
वgकल:Uया 
यवसाया9शवाय दसुरे कुठलेह: काम मी करता कामा नये. असे केले, 
तरच माझ ेवgकल:च ेकाम साता-याम�ये ठ`क चालेल. हा सव& 2वचार कuन माझा 
मी ;नण&य घेतला, कc वgकल:चा 
यवसाय करtयासाठ` माझ ेआय�ुय आहे, असे 
मला वाटत नाह:. झालोच आहे वकcल, तर कराडला वgकल: करावयाचा =य�न कu. 
�याला जोडून रा�d:य चळवळीच ेआपले नेहमीच ेकाय& कर:त राहावयाला कराड 
सोई6कर आहे. सातारा Dयायालयाचा नाद मी सोडून �दला आWण कराडला =ॅि�टस 
करtयाचा ;नण&य घेतला. कराडम�ये गु'वार पेठेत कोळेवाडीकर देशपांड ेयांच ेघर 
आहे. त ेघर मी भाpयाने घेतले आWण तेथे 'वकcल' eहणून माVया नावाची पाट: 
लावनू, �या घरात मी राहावयास आलो. 

 
१९४१ सालचा जुल ैम�हना असेल. या वेळी मी एक वष&भर वgकल:चा 
यवसाय 
केला. कारण १९४२ सालUया ऑग6ट म�हDयात आमच ेदसुरे रामायण सuु होणार 
होत.े �यामळेु एक वषा&चा माझा जो वgकल:चा अनभुव आहे, तो काह: फारसा 
नjदtयासारखा आहे, असे मला वाटत नाह:. माVया घर: गद� असायची, परंतु ती 
ताल�ुयातील आWण िज<iयातील काय&क�याnची. �या काय&क�याnना मोठा अ9भमान 
वाटत असे, कc मी �यांUयांत राहून वgकल:Uया पेशाम�ये =वेश केला. एव|याच 
एका गो�ट:चा �यांना आनंद होता. �यामळेु मी कोटा&त जाईतोपयnत हे लोक 
माVयाभोवती गद� कuन बसलेले असायच.े 



 
हळूहळू फौजदार: खटले माVयाकड ेयेऊ लागले आWण वgकल:Uया पेशात चार पसेै 
9मळतात, याचा मला अनभुव येऊ लागला. �या वेळी मी या वgकल:Uया �े�ात असे 
पा�हले, कc या धंyयाम�ये 2वल�ण 6पधा& आहे. जुनी माणसे न
या माणसांना संधी 
देत न
हती. नवी माणसे एकमेकांUया केसेस ्काढून घेtयाUया खटपट:त असत. 
फौजदार: Dयायदानाच ेकामह: मोठे 2वल�ण व चम�का�रक 6वuपाच ेहोत.े या 
सगxया अनभुवातंून मी जायचा =य�न कर:त असताना आपण फार खालUया 
6तरावर या पेशाच ेकाम सuु केले, याची थोडीशी बोचणी माVया मनात सuु झाल:. 
कारण qया त�हेची 6पधा& तेथे चाल ूहोती, �या 6पध@त मी भाग घेऊ शकत न
हतो. 
लॉ कॉलेजUया लाय�र:त बसनू कायyयाUया त��वांचा अ�यास आWण हायकोटा&Uया 
;नण&यांचा केलेला 
यासंग यांचा या दैनं�दन कामाशी कुठे संबंध येतो आहे, असे 
मला �दसेना. 

 
माVया एका फौजदार: खट<याचा अनभुव सांगतो. eहणजे ,च� कसे होत,े याची 
क<पना 6प�ट येईल. एका सरकार: खट<यात सरकार: पो9लस जमादार =ॉ9स�यटूर 
eहणून काम कर:त होते. qयाचा मळू खटला होता, �याला �याUंयाबhल 2व5वास 
वाटेना. eहणून 2व5वासाचा वकcल eहणून �याने मला ;नवडले. मी �या माणसाला 
स'ुवातीलाच सां,गतले, 

''तुझा खटला चाल2वtयाच ेकाम पो9लस जमादार =ॉ9स�यटूर कर:त आहेत. �यांच े
सहकाय& जर मला 9मळाले नाह:, तर मी तलुा कशी मदत करणार?'' �याचा आ]ह 
पडला, eहणून मी �याच ेवकcलप� घेतले. अथा&त पोल:स जमादार =ॉ9स�यटूर हेह: 
तेथे होते. �यांची काम करtयाची प[त पा�ह<यानंतर माVया ल�ात आले, कc 
=ॉ9स�यटूर सरकार: सा�ीदारांUया qया सा�ी घेत होत,े �यांवuनच �यांचा आWण 
आरोपीचा आतून काह: करार झाला आहे. एका गर:ब शतेक-याची बलैगाडी �याUया 
शजेारचा एक दांडगे5वर उचलनू घेऊन गेला होता. हा या खट<याचा 2वषय होता. 
सरकारच ेसा�ीदार जे आले, तेच सागं ूलागले, कc गाडी gफया&द:ची न
हतीच मळुी. 
मी समजून चकुलो, कc या खट<याचा ;नकाल काय लागणार आहे. मी माझ े



वकcलप� �यातून काढून घेतले. मी �या माणसाला सां,गतले, कc 'तुझा यात 
;नभाव लागणार नाह:.' माझा ते
हा असा प�का समज झाला, कc पो9लस 
=ॉ9स�यटूर, आरोपीच ेवकcल आWण मॅिज6dेट यांनी या केसचा ;नकाल काय 
yयावयाचा, हे आधीच ठर2वलेले आहे. मी हा एक नमनुा सा,ंगतला. सव&च काह: 
असे असेल, असे माझ ेeहणणे नाह:; पण बरेचसे असे काह: होते, हे मा� खरे. मी 
�यावेळUया धंyयाचीह: प�रि6थती सां,गतल: आहे. 

 
मी वष&भर काह: फौजदार: खटले चाल2वले. माVया या एक वषा&Uया मदुतीUया 
��ट:ने १९४२ सालUया जून म�हDयापयnत मी म�हना चार-पाचश े'पये 9मळव ू
लागलो होतो. घरUया लोकांना माझी मदत होऊ लागल: होती. मीह: 6वत: पसेै 
9मळव ूलागलो, याच ेसमाधान माVया मनात होत.े �दवाणी दा
यांकडहे: मी थोड-े
फार ल� �दले. पण �यात मी काह: फारशी =गती कu शकलो नाह:. दहा-पाच 
gकरकोळ 6वuपाच ेदावे माVयाकड ेहोते. �यांसाठ` बराच वेळ कोटा&Uया बारuमम�ये 
जाऊन बसtयाची पाळी मला येत होती. बारuममधील वकcल लोक काह: जुने होत,े 
काह: नवीन होते. ह: चांगल: माणसे होती. माझी �यांची या पवूwची ओळख होती. 
काय&कता& eहणून माझ ेनाव =9स[ होते. �यामळेु �यांUया म�ैीचा फायदा 9मळत 
होता. पण प�ुकळ वेळा तेथे चालणा-या चचा& qया प[तीने चालत, ते  पा�हले, 
ते
हा माVया मनाशी 2वचार येऊन जाई, कc जर आपले सगळे आय�ुय या 
वातावरणात असेच जाणार असेल, तर माVया qया आशा व आकां�ा मनाम�ये 
धuन मी 9श�ण परेु केले, ते एका अथा&ने 
यथ& आहे. हळूहळू माVया मनावर 
;नराशा पकड घेऊ लागल: आWण मला हे प�के �दसनू आले, कc या वgकल:Uया 

यवसायात मी कधीच रमणार नाह:. माVया अंतम&नात काय चाल ूहोत,े �याच ेहे 
�द�दश&न केले आहे. 

 
अधनू मधनू मी इतरह: कोटाnत जाtयाचा =य�न कu लागलो. को<हापरू 
सं6थानUया वgकल:चीह: मी सनद काढल: होती आWण पDहाळा ताल�ुयाUया 
कोटा&पढेु दोन-चार फौजदार: केसेस ्चाल2वtयाकरता मी जात असे. पंधरा �दवसातंून 



एखादा श;नवार-र2ववार इ6लामपरूला के. डी. पाट:ल यांUयाकड ेमी जात असे. के. 
डी. पाट:ल यांचहे: माVयासारखेच चालले होते. पण �यांना इ6लामपरूमधील मोठे 
=_यात वकcल \ी. रानड ेयांच ेसहकाय& लाभले होत.े के. डी.ं नी माझी आWण रानड े
यांची ओळख कuन �दल:. अ;तशय हुशार वकcल, =कृतीने व =व�ृतीने धीरगंभीर, 
कामाम�ये यश हटकून 9मळत असे. �यामळेु प�कारांची �यांUयाकड ेगद� असे. 
केसची मांडणी करtयाची हातोट: उ�तम. फौजदार: खट<यातील उलटतपासणी 
करtयाच े�यांच ेकौश<य नमनेुदार होते. परंतु सं�याकाळी सातनंतर 2पtयाUया 
शौकामळेु �यांची भेट बंद असे. के. डी. आWण मी \ी. रानड ेयांना र2ववार: दपुार: 
भेटत अस ूआWण ते म_ुयत: वgकल:Uया पेशाकरता न
हे, तर �यांना 
राजकारणामधील आमच े2वचार व अनभुव ऐकावयाची इUछा असे. �यामळेु मी 
वकcल eहणून 'qय;ूनयर' असलो तर: काय&कता& eहणून या िज<iयात माझी 
'सी;नऑ�रट:' सवाnनी 6वीकारलेल: होती.  

माVया वgकल:च ेहे प�हले वष& अशा प[तीने गेले. या वषा&त मी काह: नवे थोड-ेफार 
9शकलो. मन�ुय6वभाव, DयायदानाUया प[तीच े6वuप, पोल:स खा�यातील 
��टाचाराची अंदाधदु:, ह: मी फार बारकाईने पाहून घेतल: आWण माVया 
अनभुवाम�ये ह: एक नवी भर पडल:. 

 
सा�ह�य संमेलनाशी माझ ेसाहचय& फार जनेु आहे. या काळात eहणजे १९४२ साल: 
कराडला द��ण महारा�d सा�ह�य संमेलन मो�या उ�साहाने साजरे झाले. कराडUया 
सा�हि�यक परंपरा जुDया आहेत. वाªमयीन कायाnम�ये भाग घेणारा एक जाणता 
संच कराडम�ये ते
हा काम कर:त असे. कवी बालकृ�ण, प.ु पा.ं गोखले, पंsडत स=े, 
शंकरराव करंबेळकर, कृ�णराव सरड,े वगैरे नावे सहज डोxयांपढेु येतात. या सा�ह�य 
संमेलनाच ेअ�य� सागंल:च ेस=ु9स[ कवी साधदुास होत.े महारा�dातील काह: 
स=ु9स[ सा�हि�यक व 2वyवान या संमेलनास अग�याने आले होते. माझी 
वाªमयीन 2वषयांची ओळख तर चांगल: होतीच, पण सा�हि�यक �े�ाम�ये 
चालले<या चळवळींची मा�हती कuन घेtयाचा मला छंद होता. वेगवेगxया �ठकाणी 
भरले<या सा�ह�य संमेलनांची वण&ने मी रस घेऊन वाचत असे व �या �े�ातील 



काम व माणसे यांUयाबhल कुतूहल व आदर असे. यामळेु कराडम�ये भरले<या 
संमेलनाम�ये मी gYयाशील होऊन भाग घेतला. या संमेलनाम�ये दोन प�रसंवाद 
योजले होते. एका प�रसंवादाच ेअ�य�पद =9स[ 2वyवान व भाषाशा6�A \ी. कृ. 
पां. कुलकणw यांUयाकड ेहोते व दसु-या प�रसंवादाच ेअ�य�पद मजकड ेहोते. 
माVया आठवणी=माणे या प�रसंवादाचा 2वषय 'बहुजनसमाज व सा�ह�य' असा 
होता. दोDह: प�रसंवाद चागंलेच रंगले. आमचा प�रसंवाद तर फारच सरेुख झाला. 
माझ ेअ�य�ीय समारोपाच ेभाषण मी 
यासंगपणू& असे केले. माझ ेहे भाषण \ी. 
कृ. पा.ं कुलकणw यांना फार आवडले. तसे �यांनी मला सां,गतलेह:. मी हे सव& 
2वसuन गेलो होतो. पण परवा कृ. पा.ं च ेआ�मच�र� 'कृ�णाकाठची माती' चाळत 
होतो ते
हा �यांनी या प�रसंवादाचा मोठा गौरवपणू& उ<लेख केला आहे, हे जे
हा मी 
पा�हले, ते
हा आठवण ताजी झाल: आWण आनंद झाला.  

 
वgकल:चा धंदा हा असा चाल ूअसताना राजकारण, मी पवूw सां,गतले, �या=माणे 
अ,धक 6प�ट झाले होत ेआWण जनआंदोलनाUया �दशनेे चालले होत.े राजकारणाकड े
मी काह: पाठ gफरवल: नाह:. �या सालUया ए2=लम�ये झाले<या अलाहाबाद 
का]ेँसनंतर ;नमा&ण झाले<या सव& =5नांचा अDवयाथ& लावtयासाठ` आपण एक� 
बसले पा�हजे, असे के. डीं. नी सचु2वले, त
ेहा आeह: एका श;नवार:-र2ववार: 
आमUया चार-सहा 9म�ांना ;नमं�ण कuन को<हापरू सं6थानातील कोडोल: येथील 
आमUया दोघांच े6नेह: \ी. 2व5वनाथराव कोरे यांUयाकड ेजायचे ठर2वले.  

 
2व5वनाथराव ऊफ&  ता�यासाहेब कोरे हे एक उ�कृ�ट सहकार: काय&कत@ eहणून आज 
2व_यात आहेत आWण �यांचा आWण माझा सव& जDमभर ऋणानबंुध वाढत गेलेला 
आहे. �या वेळी त े
यापार आWण शतेी यांम�ये ल� घाल:त होते. �यांचा 'डागमळा' 
eहणून वारणाकाठ` अ�यंत उ�तम =कारच ेउसाच ेपीक काढणारा शतेीचा उyयोग 
होता. 

 



आeह: योजलेल: आमची ह: बठैक आeह: �या डागमxयाम�येच घेतल:. मला 
आठवत,े के. डी., ता�या कोरे आWण इतर 9म�मंडळी हजर होती. अलाहाबादUया 
का]ेँसचा मला समजलेला अथ& मी �यांना 6प�ट कuन सां,गतला. आWण या 
मतभेदांतून एक तर का]ेँस फुटेल तर:, नाह: तर गांधीजी आप<या इUछे=माणे 
जनआंदोलन सuु करतील, हा माझा कयास मी �यांना सा,ंगतला. �यावेळUया 
वातावरणाने आeह: सगळे भाuन गेलो अस<यामळेु के. डी.ं नी तर �याच �ठकाणी 
कबलू केले, कc असे आंदोलन होणार असेल, तर तुमUयाबरोबरच आeह:ह: आमUया 
वgकल:ला रामराम ठोकू. ता�यासाहेब कोरे यांची आeहांला सहानभुतूी होती. 

 
आमUया 9म�ांपकैc प�रि6थतीने सखुी असलेले त ेगहृ6थ होते. पण म�ैीला अ�यंत 
उ�तम. रा�d:य 2वचार �यांनी ;न�ठेने 6वीकारलेले होत.े �या �दवसाची ती दपुार 
आWण सं�याकाळ या अनेक2वध राजकcय व इतर चचाnम�ये रंग<याची आठवण 
मला नेहमी होते. ता�या कोरे आeहांला थ�ेने eहणत,  

''तुeहांला हे उyयोग करावयाच ेहोत,े तर वgकल:Uया पा�या कशाला लावनू 
बसलात?'' 

 
मी �यांना सां,गतले, ''वgकल:चा अ�यास करtयाचा ;नण&य करtयापवूw मी हा 
2वचार केला, कc वgकल: आWण राजकारण हे एक� करता येत.े जे चांग<या त�हेने 
करता येईल, ते करावयाच.े पण आमUया जीवनात राजकारणाला =ाधाDय आहे. 
कारण राजकारण हे 6वातंvयाच ेराजकारण आहे आWण आeह: �याला मनाने वाहून 
घेतले आहे.'' 

 
अशा चचाnमळेु आमच ेजे ;नण&य झालेले होते, ते अ,धक 6प�ट आWण 6वUछ होत 
होत.े के. डीं. शी qया=कारे माझ ेबोलणे होत होत,े तसेच िज<iयातील इतर 9म�-
2वशषेत: १९४२ सालUया चळवळीम�ये माVयाशी संपणू& साथ केलेले माझ े9म� \ी. 
शांताराम इनामदार यांUयाशी या बाबतीत मी खूप चचा& करत असे. माVया 
2वचारांचा �यांUयावर =भाव असे आWण सव& कामातं ते मला सहकाय& कर:त होते. 



कोटा&ची वेळ संपल:, eहणजे सं�याकाळी या 9म�ांना बरोबर घेऊन राजकारणावर:ल 
ग�पा झोडीत बसणे हा आमचा आवडता उyयोगच होता. मी पवूw सां,गत<या=माणे 
एका बाजूला राजकारण वेगाने पढेु जात होते आWण �या वेगाUया =वाहात आeह: 
सापडून ;तकड ेखेचले जात होतो.  

वधा& वgकn ग क9मट:चा ठराव १९४२ Uया जलुमै�ये पास झाला आWण आeह: सव& 
9म�मंडळी पDुहा एकदा कराडमधील आमUया घर: एक� जमलो. �यावेळी मुंबईत 
अWखल भारतीय का]ेँस क9मट:ची बठैक होणार, असे जाह:र झाले होत,े आWण या 
अWखल भारतीय का]ेँसUया बठैकcम�ये िजतके जा6तीत जा6त 9म� घेऊन जाता 
येईल, तेवढे Dयायच,े असा माझा 2वचार होता. 

 
के. डी. पाट:ल, आमदार चं3ोजीराव पाट:ल, ता�या कोरे gकंवा �यांच ेबंध ूया सवाnनी 
आमUयाबरोबर मुंबईला यावे, असे मी योिजले आWण मुंबईला जायUया तयार:ला 
लागलो. ते
हा माझ ेल�न होऊन एक-द:ड म�हना झाला होता. नवीन घरात नवीन 
ल�न झालेल: त'ण प�नी होती. ;तUयाशी अजून हे सव& राजकारणातील =5न बोल ू
शकलो न
हतो. पण आमच ेआय�ुय कोण�या �दशलेा जाणार, हे के
हा तर: ;तला 
सां,गतले पा�हजे, असे माVया मनात येत होत.े 

 
गणपतरावांना माVया 2वचारांची क<पना मी �दल:. �यांनी सा,ंगतले, कc 'हे एकदम 
वेणूबाईला सांगून त ू;तला घाबरव ूनकोस, जसजशी प�रि6थती येईल, तसतसे 
पाहत राहू.' आईलाह: थोडी-फार क<पना yयावयाचा मी =य�न केला. ती थोडी द:ुखी 
झाल:. परंतु कदा,चत अजूनह: हे चळवळीच ेसंकट टळेल, अशी आशा ती मनात 
बाळगून रा�हल:. 

 
जुल ैम�हना जसजसा जात होता, तसतसे देशातील राजकcय �े�ात अपे�ांच े
वातावरण ;नमा&ण झाले होत ेआWण या अपे�ा अशा हो�या, कc गांधीजींUया 
;नण&याचा 2वचार कuन सरकार काह: पावले पढेु येईल gकंवा आपला जुना ह� 
कायम ठेवनू देशाम�ये एक =कारचा 2व6फोट होईल. अशा दोDह: त�हेUया भावनांनी 



वातावरण भरलेले होते. ७ ऑग6टला मुंबईला आeह: जाtयापवूw जे ,च� होत,े ते हे 
असे होत.े 

 
मुंबईUया अWखल भारतीय का]ेँस क9मट:Uया सभेसाठ` आeह: बरेचजण जाणार 
होतो, eहणून आमची राहtयाची 
यव6था आeह: खेतवाडीतील पानबाजारम�ये \ी. 
कोरे यांUया मा�हतीने केल: होती. �याच �बि<डगंम�ये माझ ेकाह: नातेवाईक राहत 
होत.े �यामळेु मलाह: तेथे राहणे सोयीच ेहोते. आeह: जवळजवळ दहा-बारा जण 
असे एक� राहत होतो. पानबाजाराUया ;तस-या gकंवा चव�या मज<यावर:ल दोन 
खो<या आमUयासाठ` मोकxया कuन �द<या हो�या. आeह: �यातं जाऊन रा�हलो. 

 
अWखल भारतीय का]ेँस क9मट:ची बठैक �दनांक ७ ऑग6टला दपुारनंतर सuु झाल:, 
गवा9लया टँकवर:ल ह: अWखल भारतीय का]ेँस क9मट:ची ऐ;तहा9सक बठैक मो�या 
थाटामाटाने सuु झाल:. लोकांम�ये अमाप उ�साह होता. सव& =मखु नेते मुंबईम�ये 
आले अस<यामळेु �याUंया दश&नासाठ` लोकाचंी गद� फार होती.  

 
आeह: काय&कत@ eहणनू अ,धवेशनाला हजर राहtयासाठ` लागणा-या =वेशप��का 
9मळ2व<या हो�या. �यामळेु लवकर चांगल: जागा 9मळावी, eहणनू अ,धवेशन सuु 
होtयाUया अगोदर जवळ जवळ दोन तास आeह: आधीच मंडपात जाऊन पोहोचलो. 

 
आज काय घडणार, या अपे�ेमळेु आWण ,चतंेमळेु माझ ेमन 
य] झाले होत.े आज 
काह: तर: नवीन, Yा;ंतकारक घडणार, अशी भावना मनाम�ये होती. �या �दवशी 
सकाळीच वgकn ग क9मट:ची सभा झालेल: होती आWण =ाथ9मक औपचा�रक गो�ट: 
झा<यानंतर वgकn ग क9मट:तफ@  ठराव मांडtयासाठ` पंsडत जवाहरलाल नेहu उभे 
रा�हले. 

 
�यांनी 'भारत छोडो' अशा अथा&चा =9स[ असलेला ठराव मांडला आWण �यावर 



�यांनी द:घ& भाषण केले व ठरावाची भ9ूमका 6प�ट केल:. आज �यांUया भाषणातील 
सव& भाग माVया ल�ात नाह:, पण �यांनी असे सां,गत<याच े6प�ट 6मरत,े 

''आमचा हा ठराव eहणजे कोणाला धमकc नाह:. हे सहकाराच े;नमं�ण आहे.' 

 
�हदं6ुथानUया राजकारणातील हे खरे सrदय&6थळ होत.े 'कu gकंवा मu' अशा त�हेचा 
;नधा&र कuन ल|यासाठ` तयार झालेला देशाचा नेता �या ल|याची भ9ूमका 
मांडताना ती वरैाUया भावनेने तो मांडत नाह:, तर सहकाराUया भावनेने मांडतो 
आहे. गांधीजींUया नेत�ृवाने �हदं6ुथानला जी देणगी �दल: आहे, ती ह: होय, असे 
वाटले. पंsडतजींनी आप<या भाषणात आंतररा�d:य प�रि6थतीचा वेध घेतला आWण 
6वUछ केले, कc- 

''आeहांला फॅ9सझम2व'[ लढtयाची इUछा आहे. परंतु आeह: ���टशांच ेगुलाम 
eहणून लढू इUछ`त नाह:. फॅ9सझमचा पराभव करtयाम�ये भाग घेऊ इिUछतो - 
परंतु 6वतं� देशाच ेस;ैनक, eहणून !' 

 
या ठरावापयnत कसा =वास झाला, याचीह: मा�हती �यांनी आप<या भाषणात 
सां,गतल:. कोणते मतभेद झाले, वगैरे �याचंा जाता जाता खुलासा �यांनी केला 
आWण आपले भाषण संप2वले. �या ठरावाला पा�ठंबा देtयाकरता eहणून सरदार 
व<लभभाई पटेल यांनी भाषण केले. �यामळेु हा ठराव अWखल भारतीय काँ]ेस 
क9मट:पढेु संपणू& एकमताने मांडला जात होता, हे 6प�ट झाले. पण या सवाnम�ये 
मौलाना आझाद यांनी =थमत: जे भाषण केले, ते �यांUया =ामाWणकपणाच,े 
ब2ु[चाप<याच ेआWण उ�कृ�ट व�त�ृवाच ेएक सुंदर ,च� होत.े �यांनी एका गो�ट:चा 
खुलासा केला आWण सां,गतले, 

'' 'छोडो �हदं6ुथान' या घोषणेचा ;नि5चत अथ& 2वचारtयाकरता eहणून आeह: 
व�या&ला जाऊन गांधीजींना भेटलो. ते
हा �यांनी आeहांला असे 6प�ट सा,ंगतले, 
आeह: ���टशांना �हदं6ुथानातून जा, असे सांगतो, याचा अथ& इं]ज माणसांनी 
आ�ताUया आ�ता ताबडतोब �हदं6ुथान सोडला पा�हजे, असा नाह:, तर ते 
�हदं6ुथानात राहू शकतात. पण माVया मनात आहे, ते ���टशानंी आप<या स�तेचा 



ताबडतोब �याग करावा. �हदं6ुथानात राqयकत@ eहणून जे ���टश आहेत, ते 
�हदं6ुथानम�ये 9म� eहणून राहू शकतात.'' 

 
गांधीजींनी �यांना काय सां,गतले होत,े याचा उ<लेख �यांनी मhुामहून एव|यासाठ`च 
केला, कc परदेशात आWण सरकारUया बाजूने या संबंधाने प�ुकळसा गरैसमज 
पसर2वtयाचा =य�न केला जात होता. सात तारखेची ह: सं�याकाळची सभा 
मह��वाची भाषणे झा<यानंतर 6थ,गत झाल:. 

 
आठ तारखेला सकाळी आWण दपुारनंतर अ,धवेशन झाले. सकाळUया 
अ,धवेशनाम�ये ब-याच उपसचूना मांड<या गे<या. �यांम�ये कeय;ुन6टांUया दोन-
तीन उपसचूना हो�या. कeय;ुन6टांनी �यांUया बदलले<या भ9ूमकेस अनसुuन 
ठरावातील ल|याचा आदेश गाळला जाईल व �याच ेमळू uप बदलनू टाकcल, अशा 
या उपसचूना �द<या हो�या. 

 
आजपयnत �हदं-ूमिु6लम ऐ�याUया सबबीचा वापर ���टश सरकारच ेसमथ&क कर:त 
होत.े आ5चय& �या �दवशी असे होत,े कc कeय;ुन6टांUया उपसचूनांम�ये जा6त भर 
या =5नावर होता. जणू काह: का]ेँस �हदं-ूमसुलमान ऐ�याUया 2वरोधीच होती ! 
=5न होता, तो आता =ाधाDय कशाला आहे? आता =ाधाDय �हदं6ुथानUया 
6वातंvयाUया मागणीला आहे. आWण �याला कसलाह: अवधी लागता कामा नये, ह: 
साधी गो�ट आहे. ती कeय;ुन6ट समज ूशकले नाह:त. 

 
महा�मा गांधींनी या अ,धवेशनात दोन भाषणे केल:. मला जे 6मरते आहे, 
�या=माणे ठराव पास करtयाकरता =;त;नधींUया पढेु मांडून �यानंी तो ठराव 
6वीकारtयापवूw �याUंया जबाबदा-या कोण�या आहेत, �यांवर �यांनी भाषण केले. 
आWण ठराव पास झा<यानंतर जवळ जवळ द:ड तास �हदं: आWण इं]जी या दोDह: 
भाषांम�ये ते बोलले. सभा ,च�ासारखी तट6थ बसल: होती. 



 
जे
हा गांधीजी बोलत होत,े ते
हा एवढा मोठा सभामंडप माणसानंी ,च�कार भuन 
गेला होता. परंत ुसईु पडल: असती, तर: ;तचास[ुा आवाज ऐकू आला असता, अशी 
शांतता होती. मी तर माझ े=ाण कानांत आणून ते भाषण ऐकले. माVया मनावर 
कायमचा प�रणाम करणारे असे हे �यांच ेभाषण होते. �यांनी ठरावाची भ9ूमका 
6प�ट मांडल:. परंतु आता लोकांवर कोणती जबाबदार: आहे, ह: गो�ट 6प�ट केल:. 

 
''मी काह: तुमचा सेनापती eहणून हे भाषण कर:त आहे, असे नाह:.'' असे �यांनी 
6प�ट केले. 

 
''मी एक सेवक आहे. मला जर काम करावयास संधी �दल:, तर मी जसजसे =संग 
येतील, तसतसे काय&Yम देईन. पण तुeहालंा एक गो�ट 6वUछच सागंू इिUछतो, कc 
आजपासनू तुeह: सव&जण 6वतं� झाला आहात, असे समजून काम करावयास 
लागा. हा शवेटचा लढा आहे आWण या ल|याचा मं� 'कu gकंवा मu' असा आहे.'' 

 
हे �यांच ेश�द लोकांUया अंत:करणात 2वजेसारखे चमकून गेले. मौलाना आझादांनी 
यानंतर एक भाषण केले आWण ठरावाला माDयता 9मळून त ेअ,धवेशन संपले. 

 
भाuन गेले<या मनाने आWण एका न
या जबाबदार:Uया जाWणवेने आeह: तो मंडप 
सोडला आWण आमUया म�ुकामाUया �ठकाणी आलो. बरोबर \ी. के. डी. पाट:ल, 
चं3ोजीराव पाट:ल, गौर:हर 9सहंासने, शांताराम इनामदार आWण िज<iयातील 
आणखी काह: =मखु काय&कत@ होत.े आeह: परत आ<यानंतर, म�यरा� होऊन गेल:, 
तर: अ,धवेशनात झाले<या भाषणावंर आWण �यातूंन आप<यावर पडले<या 
जबाबदार:वर चचा& कर:त बसलो आWण थकून झोपी गेलो. 

 
दसु-या �दवशी ऐ;तहा9सक नऊ ऑग6टची सकाळ जी उजाडल:, ती एका न
या 
Yातंीच ेuप घेऊनच. आeह: qया इमारतीम�ये राहत होतो, तेथनू खाल: गेलो, ते
हा 



मुंबई शहरातल: सार: जनता र6�यावर आल: अस<याच े�दसले. महा�मा गांधी 
आWण इतर नेत ेयांना आद<या रा�ी अ,धवेशन संपताच पकडून मुंबईUया बाहेर नेले 
होत,े याची तोपयnत आeहांला बातमी न
हती, परंतु आता ती बातमी वा-यासारखी 
सव& मुंबई शहरभर पसरल:. 

 
सगळीकड ेहरताळ व र6�यांवर गद� कuन घोषणा देणार: त'ण माणसे असे ,च�, 
आeह: qया भागात राहत होतो, �या भागात पा�हले. मुंबईच ेहेह: uप एकदा पाहून 
zयावे, eहणून मी माVयाबरोबर एक-दोन माणसांना घेऊन चालत चौपाट:पयnत 
गेलो. चौपाट:वuन परत gफuन ,गरगावUया बाजूलाह: जाtयाचा =य�न केला, परंत ु
मोकळे �हडंणे एवढे सोपे न
हते. िजकड े;तकड ेकडक पो9लस बंदोब6त होता. 
दगडफेक, लाठ`मार, अ\धुरू यांचा जीवघेणा खेळ सuु झालेला होता.  

 
तेथनू आeह: परत आमUया म�ुकामाUया �ठकाणी आलो. ती दपुार आeह: आमचा 
परतीचा काय&Yम कसा ठरवावयाचा, �या चच@त घाल2वल:. आमचा प�हला ;नण&य 
असा होता, कc आeह: सगळेजण 9मळून आलो होतो; पण जाताना असे 9मळून, 
गद� कuन जायच ेनाह:. 

 
=�येकाने आपाप<या प[तीने आपाप<या गावी gकंवा काय&�े�ी जायच,े असे ठरले. 
हेतू हा होता, कc ���टश सरकारने दडपशाह:चा नंगानाच सuु केलेला आहे. �याम�ये 
भोळेपणाने जाऊन, पो9लसांUया तावडीत सापडून, तु'ंगात जाtयाचा खेळ करावयाचा 
नाह:. माVया मनात जे 2वचार होत,े ते मी माVया 9म�ांना सां,गतले, आपण 
आजपयnत जे झगड े�दले, �यांपे�ा एका वेगxया प[तीने संघटना बांधल: पा�हजे.  

 
परत जाऊन, श�य ;तत�या सगxया काय&क�याnना तु'ंगात जाtयापासनू पराव�ृत 
कuन भ9ूमगत जीवन जगtयाची तयार: करायला सा,ंगतल: पा�हजे. तु'ंगाUया 
जाxयात न सापडणे हे प�हले पाऊल. याम�ये प�ुकळ काय&कत@ बाहेर रा�ह<यानंतर 
मग =�य� कृतीचा काय&Yम काय करावयाचा, हे आपण ठरव.ू परत िज<iयाम�ये 



गे<यानंतर एकमेकांना भेटtयाची गरज भासल:, तर कसे भेटावयाच,े याUया काह: 
खाणाखणुा ठरवनू आeह: परत जायची योजना आखल: आWण एक-दोन, एक-दोन 
अशी मुंबई सोडून आपाप<या काय&�े�ाकड े;नघालो. एकाच �दवशी सवाnनी ;नघणे 
श�य न
हत.े ते
हा वेगवेगxया वेळी जाणे इ�ट, असे ठरवनू �या=माणे काय&Yम 
ठरवला. 

 
मी �यानंतर एक �दवस मुंबईत जा6त रा�हलो आWण दहा तारखेUया रा�ी 
पtुयाम�ये पोहोचलो. पtुयाम�येह: लोकांची अशीच उ�6फूत& ;नदश&ने झा<याच ेमी 
ऐकले. पढेु रा�ी रे<वेUया ;तस-या वगा&Uया गद�त बसनू मी कराडUया �दशनेे माझा 
=वास सuु केला आWण कराड 6टेशनUया अल:कड ेअसणारे 9शरवड ेeहणून 6टेशन 
आहे, तेथे पहाटे उतरलो. तेथनू मसरू गाव जवळ होते. मसरू गावाम�ये बरेच 
=9स[ काय&कत@ होते. �यांनाह: अटक झा<याची बातमी मला कोणी तर: सा,ंगतल:. 
ते
हा मसरूम�ये न जाता इंदोल:ला जावे, असा मी माVया मनाशी बेत केला आWण 
हातात असलेल: छोट:शी बॅग घेऊन मी पायीच इंदोल:Uया �दशनेे ;नघालो. 

 
लोकांम�ये भावना जागतृ झा<या हो�या. न
या जाWणवा ;नमा&ण झा<या हो�या. 
जसा एखादा 2वचार जादनेू सगळीकड ेएकदम पसरावा, तसा 'छोडो भारत'चा संदेश 
सगळीकड ेजाऊन पोहोचला होता, असे मला �दसले. कारण मी बॅग घेऊन चालताना 
उजाड<यानंतर मला कोणी तर: पा�हले आWण येऊन 2वचारले,  

''इकड ेकुठे जाणार?'' 

मी �याला सां,गतले, 

''जा6त चचा& कu नका. तुeहांला यायच ेअसेल, तर माVयाबरोबरच चला.'' 

अनोळखी त'ण माणसू, पण �याने माझी बॅग घेतल:. मी �याला सां,गतले,  

''माVयाबरोबर इंदोल:ला चला.'' 

 
म�ये आeहांला कृ�णा ओलांडून जायच ेहोत.े ते
हा एके �ठकाणी जेथे उतार होता, 
अशा �ठकाणी �या माणसाने मला नेले आWण बराच वेडावाकडा र6ता काढून आeह: 



पे<या&हून सातारा र6ता ओलांडून इंदोल:Uया आसपास आलो. मी गावाUया बाहेर 
थांबनू गावातील मा�हती काढावयाचा =य�न केला आWण तेथील आमच ेकाय&कत@ 
पढुार: �दनकरराव ;नकम यांना ;नरोप पाठवनू बोलावनू घेतले. बराच वेळ जाऊ 
�द<यानंतर �दनकरराव आप<या एक-दोन 9म�ांसह आले आWण आeह: एकमेकांना 
मो�या =ेमाने भेटलो. मी �यांना मुंबईत काय घडले, याचा इ;तहास सा,ंगतला. 
भ2व�यात कोण�या प[तीने काम करावयाच ेआहे, या2वषयी माझी क<पना �दल:. 
�दनकररावांना तर आंदोलनाचा काय&Yम प�ह<यापासनूच हवा होता. �यामळेु त ेएक 
=कारे उ�सकुच होत.े मग तेथनू उठून आeह: एका बाजूUया शतेीUया �ठकाणी गेलो. 
�यांनी सचु2वले, 

''गावाम�ये जाऊन लगेच बठैक मारणे ठ`क होणार नाह:. तुeह: =वास कuन आला 
आहात, तर थोडा 2वसावा zया. मग पढेु काय करावयाच,े याचा आपण 2वचार कu.'' 

 
या त�हेने माVया भ9ूमगत जीवनाचा \ीगणेशा झाला. याUयापढेु काय काय 
करावयाच,े याची मी मनाशी योजना कu लागलो. माझ ेप�हले काम हे होत,े कc 
प�ह<या =थम कराडम�ये जाऊन कराडUया माVया सव& काय&क�या& 9म�ांना न
या 
झगpयाच ेuप आWण काय&Yमाची uपरेषा yयावयाची. त ेमी तातडीने केले पा�हजे 
आहे. तो �दवस मी इंदोल:त काढून दसु-या �दवशी आधी ;नरोप पाठवनू कराडला 
गेलो. 

 
यावेळी एक गो�ट सा,ंगतल: पा�हजे, कc मुबंईतून ;नघtयापवूw मी सौ. वेणूबाईला 
एक स2व6तर प� 9लहून घडले<या गो�ट: आWण नवीन येणारे संकटाच ेजीवन याची 
थोडी-फार क<पना �दल:. ;तला घेऊन मी एका वादळात 9शरत आहे, याबhल ;तची 
�मा मा,गतल: आWण त ेप� घरUया प��यावर पो6टात टाकून �दले होत.े त े;तने 
वाच<यानंतर ;तला काय वाटले, ते मी नंतर 2वचारले नाह:. परंतु आमUया घरात 
आता येऊन ;तला दोन म�हDयांपे�ा जा6त काळ झाला होता. ;तला थोडी-फार 
क<पना आल: असल: पा�हजे. 



 
मी qया �दवशी कराडला गेलो, �या �दवशी, आeह: qया वाpयात राहत होतो, तेथेच 
राहणारे आमच े9म� नाराणराव घाटगे �याUंया घर: जाऊन मी माझा म�ुकाम केला. 
गे<या तीन-चार  �दवसांम�ये मी इतका =वास पायी, सायकलने आWण रे<वेने केला 
होता, कc एकदम थकून गेलो होतो. मी �यानंा सां,गतले, कc मला चांगल: सहा 
तास झोप 9मळेल, अशी 
यव6था करा. घाटगे मंडळींनी मी आ<याची बातमी फ�त 
गणपतरावांना �दल: आWण माझी ;नवांत झोपtयाची 
यव6था कuन ते आप<या 
कामाला ;नघनू गेले. मला आठवत,े कc �यावेळी मी �या �दवशी अखंड दहा तास 
झोपलो होतो. जाग आ<यावर ताजातवाना झालो आWण कामाची आखणी सuु  
केल:. शांताराम इनामदार यांना बोलावनू घेतले आWण कराडमधील आप<या सगxया 
काय&क�याnना �या रा�ी कुठे तर: भेटले पा�हजे आहे, �याची 
यव6था करायला 
सां,गतल:. शांताराम बाप ूया योजना करtयात मोठे तरबेज होत.े �या रा�ी आeह: 
आमच ेवग&बंध ू2वगंकर यांचा मोठा वाडा होता, �या वाpयाUया माडीवर ;नरोप 
पाठवनू बठैक घेtयाची 
यव6था केल:. मी �या रा�ी तेथे गेलो, ते
हा तेथे पंचवीस 
एक माणसे जमल: होती. मी जे सांगत होतो, ते चळवळीच ेuप सगxयांना नवीन 
होत.े परंत ु �यांना आनंद यात होता, कc अशा =कारUया चळवळीत =�येकाला 
काह: ना काह: काम करता येईल. �या बठैकcला कराडमधले जुDयापकैc \ी. 
वामनराव फडके वकcल हे हजर होत,े असे मला 6मरत ेआहे. 

 
कामाची आखणी कशी करावयाची, याची बोलणी झाल: आWण मी �यांना सा,ंगतले, 
कc प�हले काम मी हे ठर2वले आहे, कc िजत�या �ठकाणी जाता येईल, ;तत�या 
�ठकाणी जाऊन तेथील जा6तीत जा6त काय&क�याnना भेटता येईल, तेव|या 
काय&क�याnना भेटावयाचा मी लवकरात लवकर =य�न करणार आहे. मग =वास कसे 
करावयाच,े याच ेसगळे बारकावे ठरले आWण दसु-या �दवशी पहाटेस मी कराडमधनू 
बाहेर पडलो. gकं,चतसा अंधार, gकं,चतसा =काश अशा वेळी कृ�णेUया संगमावर 
आलो, ते
हा माVयासाठ` तेथे नाव उभी होती, असे �दसले. नावेत बसनू मी 
संगमावuन गो�याला गेलो. हे एक छोटेसे गाव आहे. हे सातारा रोडला जवळ पडते. 



गो�याहून मी 2पका2पकातंून सातारा र6�याUया जवळ आलो. ते
हा थोpया अंतरावर 
\ी. शंकरराव बेलापरेु eहणून माझ े6नेह: होत,े ते उ�तम मोटार-सायकल चालवीत 
असत, ते माझी तेथे वाटच पाहात होते. मी आ<याची खूण करताच त ेमोटार-
सायकल घेऊन माVया जवळ आले. �यांनी मला सां,गतले, 

''बसा पाठ`मागे. ;नघ ूया आपण.'' 

आमUया भ9ूमगत आय�ुयातील भटकंतीची ह: अशी स'ुवात झाल:. 

 
कराडला पोहोच<यापासनू प�ह<या आठ �दवसांत मी कवठे, तांबवे, येळगाव अशा 
अनेक �ठकाणी जाऊन आलो. कव�याची भेट मला आठवत ेआहे. मी आधी \ी. 
gकसन वीरांना ;नरोप पाठ2वला होता, कc मी येतो आहे. �या=माणे त ेमाझी वाट 
पाहत होते. आeह: चळवळीUया प�ह<या द:ड दोन म�हDयांत जे भ9ूमगत जीवन 
जगत होतो, ते �या वेळUया प�रभाषते ठ`क आहे, परंतु खरे eहणजे आeह: फार 
मोकळेपणाने �हडंत gफरत होतो. लोकांची मने भारावलेल: होती �यामळेु भ9ूमगत 
राहणे eहणजे लपनू छपनू राहणे असे �याला 6वuप ते
हा न
हते. 

 
पढेु पढेु ऑ�टोबरUया समुारास पो9लसांच ेअ�याचार आWण छळ वाढ<यानंतर मा� 
�याला ख-याख-ुया अथा&ने भ9ूमगत जीवनाच ेसाहसी 6वuप आले. या प�ह<या काह: 
आठवpयातं आeह: भ9ूमगत होतो, याचा अथ&, एवढाच होता, कc पो9लसांUया समोर 
उभे राहून 'मी यशवतं च
हाण' gकंवा आणखी कोणी, असे सागंनू पकडtयाच े
;नमं�ण आeह: �यांना देत न
हतो. कारण छोटे छोटे पोल:स कॉD6टेबल जे 
आeहांला ओळखत होते, �यांनी आeहांला gकती तर: वेळा, �हडंता gफरताना पा�हले 
होत.े जे 9मळेल, त ेवाहन-�याने =वास करावयाचा, असा आमचा प�रपाठ होता. 
कधी बलैगाडी, कधी सायकल, तर कधी मोटार-सायकल, तर कधी रे<वे, तर कधी 
पायीस[ुा असा आमचा =वास चालत असे. कव�याला मी असाच सायकलवuन 
जाऊन पोहोचलो होतो. सातारा शहराची हh ओलांडपेयnत एका 9म�ाUया मोटार:तून 
गेलो आWण तेथनू पढुचा =वास मी सायकलवuन केला. कव�याला पोहोच<यानंतर 
मी पाहतो, तर आबानंी जाह:र सभाच बोलावनू ठेवल: होती. माVया आठवणी=माणे 



कवठे गावातील ती माझी प�हल:च जाह:र सभा होती. पवूw मी कव�याला येऊन 
गेलो असेन, चच@त भागह: घेतला असेन, पण माझी जाह:र सभा ह: अशी ती 
प�हल:च होती. भ9ूमगत यशवंतराव आले आहेत, अशी गावाम�ये हाळी �दल: होती 
आWण कवठे आWण �याUया आसपासUया गावांतील मंडळी �या सभेला जमल: होती. 
मी ;नवांत पाऊण तास �या सभेत बोललो आWण ती सभा संप2वल:. मग मा� आबा 
eहणू लागले, 

''आपण आता गावात थांबावयाच ेनाह:. मी बाहेर तुमची 
यव6था केल: आहे.'' 

 
�यांना शंका होती, कc जाह:र सभेची बातमी कळताच कदा,चत ताल�ुयाच ेठाणेदार 
आपला फौजफाटा घेऊन तेथे येतील. ते �या रा�ी आले नाह:त, पण दसु-या �दवशी 
सकाळी आलेच. पण ती रा� �यांनी आeहालंा सवड �दल:, ह: गो�ट खर: आहे. �या 
रा�ी gकसन वीरांशी माझी जी जी बोलणी झाल:, �यांम�ये आeहां सवाnUया पढेु 
मह��वाचा 2वषय होता, तो हा, कc या चळवळीला ;नि5चत uप काय yयावयाच?े 
सव& काय&क�याnना तु'ंगात जाtयापासनू पराव�ृत करtयाच ेकाम प�ुकळ यश6वी 
झाले होत ेआWण �यामळेु हळूहळू भ9ूमगत काय&क�याnचा एक फौजफाटाच तयार 
झाला होता, असे eहटले, तर: चालेल. ताल�ुया-ताल�ुयातंून, गावा-गावांतून 6वत:ला 
भ9ूमगत समजणारे अनेक काय&कत@ उभे रा�हले होते. पण या काय&क�याnUया 
श�तीवर कसा उठाव करावयाचा, हा आमचा पढुचा मह��वाचा =5न होता. आबांची 
आWण माझी याच =5नावर �या रा�ी चचा& झाल:. मला �या वेळी चार-सहा 
मह��वाच ेकाय&Yम डोxयांपढेु �दसत होत.े चळवळीUया पाठ`मागे जोपयnत जनतेचा 
6वयं6फूतwने उघड-उघड पा�ठंबा उभा आहे, तोपयnत ���टश स�तचेी =तीका�मक 
अशी जी स�ता6थाने असतील, �यांUया2व'[ काह: तर: उठाव केले पा�हजेत, असे 
मला वाटत होते आWण eहणून मी सव& काय&क�याnसमोर मोUया&ची क<पना मांडत 
होतो. माझी मोUया&ची क<पना अशी होती, कc ;नवडक, सव& न
हेत, जे काय&कत@ 
2वशषेत: वेळ पडल:, तर जेलम�ये गेले, तर: चालतील, अशा काय&क�याnUया 
पाठ`मागे जनतेचा मेळावा घेऊन �यांनी ���टश स�तेच ेजे ताल�ुयाच ेकa 3 आहे, 
�या कa 3ापढेु जाऊन ;नदश&न करावे आWण �या मोUया&च ेनेत�ृव करणा-या 



काय&क�या&ने ताल�ुयाUया मामलेदार कचरे:वर झaडा लावायचा =य�न करावा. ���टश 
स�तेचा पाडाव झाला, अशी भावना लोकांत ;नमा&ण करणे आWण �यांUयातं 
आ�म2व5वास वाढ2वणे याची गरज होती, eहणून या काय&Yमाचा मला मोह होता. 
आबांना मी ह: क<पना सां,गतल: आWण �यांना ती फ�त प�हले पाऊल eहणून 
माDय झाल:. �यांनी मला सा,ंगतले, कc एक-दोन ताल�ुयांत =�य� कuन दाखवा, 
eहणजे इतर� फैलाव होईल. आमUयापढेु दसुरे काय& जे होत,े त ेपढेु हळूहळू 
gYयाशील होऊ लागले; पण �यातील मोUया&ची जी चळवळ होती, ती iया भ9ूमगत 
चळवळीच ेप�हले पाऊल होत.े 

 
मी कव�याहून परत कराड ताल�ुयात गेलो आWण कराडचा मोचा& २४ ऑग6टला 
मामलेदार कचरे:वर Dयायचा, या ��ट:ने तयार:च ेकाम सuु केले. यासाठ` मला 
तांब
याला जाऊन \ी. का9शनाथपंत देशमखु यांUयाशी बोलावे लागले. �यांनाह: ह: 
क<पना पसंत होती. कारण हा लढा अ�हसंा�मक प[तीने चालावा, iया गो�ट:वर 
�यांचा भर होता. माझाह: �यांUयाशी काह: मतभेद न
हता. परंतु अ�हसेंचा फार 
ता�ं�क आWण मया&�दत अथ& कuन चालणार नाह:, असे मी �याUंयाशी आ]हाने 
मांडत होतो. परंत ु�यांचा मोUया&Uया क<पनेला पा�ठंबा अस<यामळेु माझ ेकाम सोपे 
झाले. कारण ते अ;तशय लोक2=य काय&कत@ होत.े �यांनी तांबवे आWण आसपासUया 
खेpयातंील लोक 9मरवणुकcने २४ ऑग6टला मामलेदार कचरे:वर येतील, अशी 

यव6था केल:. आeहा ंकाय&क�याnम�ये चचा& होऊन या मोUया&च ेनेत�ृव कोणी तर: 
=ौढ व पो�त माणसाने करावे, eहणून कराड ताल�ुयातील काँ]ेसच े=मखु काय&कत@ 
\ी. बाळासाहेब पाट:ल उंडाळकर यांनी या मोUया&च ेनेत�ृव करावे, असे ठरले. कराड 
शहरातून या मोUया&म�ये अनेक माणसांनी भाग zयावा, अशी आeह: तयार: केल: 
होती. \ी. शांतारामबाप,ू कासेगावकर वyैय, सदा9शवराव पaढारकर आWण त'ण 
2पढ:तील नवीन मलुाचंी एक सेनाच कराड शहरात उभी रा�हल: होती, असे मी 
पा�हले. या त'ण सेनेच ेनेत�ृव \ी. महादेव जाधव यांनी केले. पढेु आeह: �यांना 
माधवराव जाधव असे संबोध ूलागलो. उ�कृ�ट खेळाडू आWण ;नधpया छातीच े
Yा;ंतकारक असा �याचंा पढेु लौgकक झाला. 



 
कराड आWण आसपासUया खेडगेावांतील लोक हजारjUया सं_येने कराडUया 
मामलेदार कचरे:पढेु जमले. मामलेदार कचरे:Uया मदैानात झaडा घेऊन गेले. 
पो9लसांनी \ी. बाळासाहेब उंडाळकरांना अटक केल:. �यांUया समवेत असले<या 
आणखी काह: लोकांना अटक झाल:. लाठ`धार: पो9लसांची एक मोठ` रागंUया रागं 
मामलेदार कचरे:Uया आतील बाजूला उभी केल: होती. सव& लोक आपला 2वजय 
झाला, या भावनेने आपाप<या गावी परत गेले. आमचा हा मोUया&चा प�हला =य�न 
होता आWण तो यश6वी झाला.  

 
या मोUया&नंतर िज<iयात इतर �ठकाणी असेच मोच@ काढावयाच,े असे ठरले. तशी 
सचूना आeह: आमUया 9म�मंडळींUया yवारे आWण प�ाने इतर ताल�ुयांUया 
�ठकाणी �द<या. gकरवे गावाUया शजेार: ताल�ुयातील 2व�लबवुा मावशीकर आWण 
सपुने येथील बाबा 9शदें वगरेै अनेक भ9ूमगत काय&क�याnची एक बठैक �याच 
समुारास मी घेतल:. अवती-भोवती 2पकांची दाट: होती आWण समोर संगमाचा डोह 
होता. यामळेु तेथे चच@साठ` ;नवांत जागा होती. ह: सभा माVया ल�ात राहtयाच े
कारण eहणजे पाटणUया मोUया&ची तयार: करtयाच ेकाम \ी. 2व�लराव मावशीकर 
आWण �यांच ेसहकार: यांनी कबलू केले होते. �या �ठकाणी या चळवळीची पढेु वाढ 
कशी करावयाची, यासंबंधीच ेअनेक =5न काय&क�याnनी 2वचारले आWण �या =5नांची 
मी जी उ�तरे �दल:, �याची 6मतृी अजून मला आहे. मी �यांना �या वेळी सां,गतले, 
कc या मोUया&Uया चळवळीनंतर आप<याला दसुरेह: काह: काय&Yम हाती zयावे 
लागतील. eहणून मी �यांना पाच-सहा कलमी काय&Yमांची क<पना �दल:. यावेळी 
समाजवाद: प�ातफ@  रा�d:य 6तरावर जे  काम चाल ूहोत,े �याUया प��का आWण 
सचूना यांचा =सार होत होता. �याUया आधारे मला काह: मंडळींनी =5न 2वचारले. 
माझी भ9ूमका 6प�ट होती. अगद: �यांUया सचूना व हुकूम या=माणे काम 
करtयाची आप<याला गरज नाह:. आपण का]ेँसUया नेत�ृवाखाल: काम कर:त 
आहोत, ते
हा का]ेँसUया मळू धोरणाला ससंुगत असे जे काय&Yम असतील, तेच 
आपण 6वीकाu आWण कर:त राहू. जनमनावरच े���टश स�तेच ेवच&6व कमी 



करावयाच,े ह: मह��वाची गो�ट आहे. ���टश स�ता ह: �हदं: जनसामाDयाUया 
मनाम�ये �यांUयाबhल जे भय आहे, �या भयावर �या स�तेच ेअि6त�व आहे. 
लोकांUया मनातून हे भय दरू झाले, eहणजे ���टशांची स�ता आपोआपच कोलमडून 
पडले. ह: एक ��ट:, आWण दसुरे eहणजे जे य[ु �यांनी आमUयावर लादलेले आहे, 
तो य[ु=य�न यश6वी होणार नाह:, अशा त�हेच े=य�न करणे. यासाठ` जे काह: 
करता येईल आWण काँ]ेसUया �येय-धोरणात जे बसेल, ते आपणांस केले पा�हजे. 
शतेक�यांची संघटना आपण बांध ूशकलो, तर करबंद:सारखी चळवळस[ुा आपण 
हाती घेऊ शकू. �यासाठ` सरकारधािज&णी असणार: जी खेpयांतील वच&6व असणार: 
मंडळी आहेत, �यांना लोकमतापढेु कमजोर करtयाचा =य�न आपण केला पा�हजे. 
अशा त�हेUया चचा& तथेे झा<या आWण जे
हा जे
हा काय&क�याnपढेु पढुले दोन-तीन 
म�हने मला बोलावे लागले, ते
हा मी �यांना माझा हा �ि�टकोन सांगत असे. 

 
कराडचा मोचा& झा<यानंतर सातारा िज<iयात मोUया&ची एक मोठ` चळवळ उभी 
रा�हल:, असे eहटले, तर: चालेल. कराडनंतर पाटणला मोUया&चा काय&Yम झाला व 
�यानंतर अ�यंत यश6वी असा मोचा& तासगावला झाला. या मोUया&म�ये \ी. 
2व�लराव पागे, कृ�णराव कु�हाड,े गो2वदंराव खोत ह: मंडळी =मखु होती. 2व�लराव 
पागे यांची माझी गाठ पडल: न
हती. �यामळेु �यांची माझी या बाबतीत चचा& झाल: 
न
हती. 

 
मोUया&Uया आद<या �दवशी gकल�6करवाडीला माVया इतर एक-दोन सहका�यांUया 
सोबतीने, आमUया नेहमीUया प[तीने सायकलवuन अधलेमधले र6त ेकाढत या 
मोUया&Uया तयार:ची बठैक gकल�6करवाडीत घेतल:. गो2वदंराव खोत हे 
gकल�6करवाडीपासनू जवळच असले<या अमणापरू गावच ेमोठे =9स[ काय&कत@ होते. 
gकल�6करवाडीतील कामगार मंडळींत �यांना मोठा मान होता. 

 
कृ�णराव कु�हाड ेहे पलसू येथील =मखु काय&क�याnमधील एक अ]ेसर काय&कत@ होत.े 
ते आWण इतरह: काय&कत@ �या बठैकcस हजर होते. मी पाठ`मागे या चचाnचा उ<लेख 



केला, �या चचा& येथेह: झा<या. चळवळ पढेु कशी वाढवावयाची, �यांची स'ुवात 
मोUया&पासनू करणे कसे आव5यक आहे, या सव& गो�ट: मी 6प�ट  के<या. �या 
मंडळींनी आमचा ;नरोप घेतला आWण तो दसुरा �दवस आeह: gकल�6करवाडीम�येच 
काढला. आमचा म�ुकाम ते
हा gकल�6करवाडीतच आमUयातं काम कर:त असले<या 
भ9ूमगत काय&क�याnतील एक =मखु काय&कत@ \ी. सदा9शव पaढारकर यांUया राह�या 
जागी होता. 

 
दसु-या �दवशी तासगावUया मोUया&Uया qया हकcकती आeहांला gकल�6करवाडीला 
कळ<या, �यांवuन तो मोचा& फारच यश6वी झाला, असे eहटले पा�हजे. लोकांनी 
आप<या =चंड श�तीने तेथील महसलू अ,धकार: \ी. ;नकम eहणून होत,े �यांना 
न;ैतक ���या िजंकले. ;नकमांUया डो�यावर गांधी टोपी घालनू मामलेदार कचरे:वर 
;तरंगी झaडा फडक2वला आWण गांधींUया जयजयकाराUया ज<लोशात हा मोचा& परत 
gफरला. 

 
माVया क<पनेने तासगावचा हा मोचा& चळवळीUया यशाच ेमोठे =तीक होत.े �याचं 
\ेय ताल�ुयातील काय&कत@ आWण पढुार: यांना आहे. या यशामळेु मोUया&ची क<पना 
सव& िज<iयाम�ये फैलाव ूलागल:. माVया क<पने=माणे, तासगावUया या यश6वी 
मोUया&ने ���टश स�तचे ेसव& =मखु अ,धकार: फार अ6व6थ झाले, हे �यानंतर 
�यांनी केले<या उपाययोजनेमळेु 6प�ट झाले. कारण �यानंतर इ6लामपरू आWण 
वडूज या दोन �ठकाणी जे मोच@ झाले, �या �ठकाणी पो9लसाकंडून जो अ�याचार 
झाला, �यावuन हे 6प�ट होत,े कc ���टश सरकारने या मोUया&ची एक =कारची 
हाय घेतल: होती. 

 
वडूजUया मोUया&Uया आद<या रा�ी मी आWण गौर:हर 9सहंासने आWण इतर सव&जण 
जयराम6वामींच ेवडगाव येथे भेटलो. मोUया&Uया नेत�ृवाचा ;नण&य आधीच झाला 
होता. \ी. परशरुाम घाग@ हे �या ताल�ुयातील अ;तशय माननीय असे पढुार: होत.े 
�यांनी iया मोUया&च ेनेत�ृव करावे, असे ठरले होते. 



 
का]ेँसUया त��वा=माणे आeह: अ�यंत शातंतेने मोचा& काढणार आहोत, असा ;नरोप 
आधी \ी. बंडोपंत लोमटे यांनी सरकार: अ,धका�यांना पाठ2वला होता. वडगावUया 
लोकांनी एक 9मरवणकू  काढून \ी. परशरुाम घाग@ व �यांUया साथीदारांना ;नरोप 
�दला. वडगावUया ;नरोप-समारंभानंतर मी पसेुसावळीला \ी. अया,चताकंड ेगेलो.  

 
�या वेळचा =वासह: मी असाच एका मोटार-सायकलUया पाठ`मागे बसनू केला होता. 
�या वडूजUया मोUया&चा इ;तहास आता =9स[ झाला आहे. �या �ठकाणी 
अमानषुपणे गोळीबार कuन gक�येक माणसे ठार मारल:. �यांम�ये परशरुाम घाग@ 
आWण �यांच ेइतर साथीदार हे =मखु होते. परशरुाम घाग´च ेहौता�eय हा आमUया 
१९४२ Uया चळवळीचा एक मान�बदं ूहोता. �यांच ेनाव अमर झाले. 

 
इ6लामपरूUया मोUया&बाबतह: असाच =कार घडला. तासगावUया मोUया&Uया आद<या 
रा�ी आeह: gकल�6करवाडीम�ये असताना सदा9शवराव पaढारकराचं ेएक 9म� \ी. 
पंpया इंजी;नयर हे आमUयाम�ये येऊन बसत. ते मळूच ेउ�तर =देशातले, परंतु 
gकल�6करवाडीला एक तqA eहणून नोकर:साठ` आले होते. हा शर:राने बलदंड, 
ब2ु[मान व देशभ�त असा त'ण होता. 

 
दसु-या �दवशी तासगावUया मोUया&ची हकcकत ऐकून �यांना एकदम अशी 6फूतw 
आल: आWण �यांनी जाह:र केले, कc तासगावUया मोUया&त जाऊ शकलो नाह:, 
eहणून आता इ6लामपरूUया मोUया&त आपण सामील होणार. �या=माणे ते दोन-तीन 
�दवसांतच झाले<या इ6लामपरुUया मोUया&त सामील होtयासाठ` गेले आWण �या 
मोUया&त जी दोन माणसे पो9लसांUया गोळीबारात बळी पडल:, �यांत \ी. इंजी;नयर 
पंpया हे एक होते. मला ह: गो�ट वारंवार अ6व6थ करत,े ती ह:, कc �यांनी 
मोUया&म�ये जाtयाचा जे
हा ;नण&य घेतला, ते
हा मी तेथे हजर होतो. �यावेळी 
माVया मनात येऊन गेले, कc �यांना �यापासनू पराव�ृत करावे. मी �यांना तसे 
सचु2वलेह:, परंतु ते �यांनी मानले नाह:. त ेeहणाले, 



''मला एकदा पाहायच ेआहे तुमUया महारा�dातील जनतेची चळवळ कशी असत,े 
कशी चालत.े तीम�ये =�य� भाग घेऊन अनभुव घेत<या9शवाय त ेसमजणार 
नाह:.'' 

 
मी ह: गो�ट अशासाठ` नjदतो आहे, कc �या गो�ट:ची माVया मनाला अजूनह: 
चटुपटु लागून आहे, कc मी �यांना पराव�ृत कu शकलो असतो, तर बरे झाले 
असते. त'ण प�नी घरात ठेवनू त ेइ6लामपरूला गेले आWण पDुहा कधीच परतले 
नाह:त. 

 
इ6लामपरूUया मोUया&ची तयार: \ी. पांडू मा6तर eहणून आमUया िज<iयाच ेफार 
मोठे नेत ेहोत,े �यांUया नेत�ृवाखाल: झाल:. येड े;नपाणीUया डjगराजवळ मोच@वाले 
हजारjनी जमले होत.े सव& मोUयाnUया माVया प�रपाठा=माणे मी व के. डी. पाट:ल 
येड े;नपाणीUया �या �ठकाणी, qया �ठकाणाहून मोUया&ची स'ुवात होणार होती, तेथे 
हजर रा�हलो होतो आWण �यांUयाबरोबर चालत चालत कामेर:Uया पढेु मलैभर 
इ6लामपरूUया बाहेर थांबलो होतो. या मोUया&म�ये =�य� भाग घेtयास लोक मला 
मqजाव कर:त असत, eहणून मी बाहेर थाबंत असे. इ6लामपरूUया मोUया&वर 
गोळीबार कuन मोचा& पागं2वtयाचा =य�न सरकार: अ,धका�यांनी केले. �यात ते 
यश6वी झाले. \ी. पाडूं मा6तर व �यांच ेकाह: साथीदार यांना पो9लसांनी अटक 
केल: आWण तेथनू परतले<या माVया 9म�ानंी आeह: जेथे थांबलो होतो, तेथे येऊन 
काय काय घडले, ते सव& मला सां,गतले. लोक पागंून जर: परत आले होत,े तर: 
सरकार: अ,धका�यांनी केले<या गोळीबाराUया अ�याचारामळेु त े,चडून गेले होत.े 
�यांनी परत जाऊन उ�साहाने काम करtयाचा आपला मनोदय जाह:र केला. आeह: 
एकमेकांचा ;नरोप घेतला आWण आपाप<या �ठकाणी ;नघनू गेलो. 

 
कराड, पाटण, तासगाव, वडूज आWण इ6लामपरू या �ठकाणी झालेले हे मोच@ १९४२ 
Uया चळवळीUया इ;तहासातले एक सोनेर: पान आहे, असे मी मानतो. 
जनआंदोलनाने उ] 6वuप घेत<यानंतर लोक कुठ<याह: 6वाथ&�यागाला कसे तयार 



होतात, याच े2वराट दश&न या ;न9म�ताने आeहा ंसवाnना झाले. परंतु सरकार: 
अ�याचाराने संघ�टत uप घेऊन भ9ूमगत चळवळीवर =खर =हार करtयाचा ;नण&य 
घेतलेला �दसला. �याची स'ुवात iया गोळीबारामळेु झाल:, असे eहटले पा�हजे. या 
सव& गो�ट:ंUया चचा& करtयासाठ` आeह: सव& =मखु काय&क�याnनी असे ठर2वले, कc 
कुठे तर: एके �ठकाणी बसनू सरकारने घेतले<या या धोरणानंतर आपण पढुच े
पाऊल कसे टाकावे, याचा 2वचार केला पा�हजे. iया वेळपयnत िज<iयाम�ये 
आपाप<या 6वतं� नेत�ृवाखाल: वेगळे वेगळे गट 6वयं6फूतwने काम कर:त होत.े मी 
कराड हे केD3 कuन �याUया आसपास काम कर:त होतो. परंतु अधनूमधनू ;नरोप 
पाठवनू, कधी प� पाठवनू, कधी =�य� भेट:चा =य�न कuन या सव& गटांशी 
अ=�य� संबंध ठेवtयाचा =य�न कर:त होतो. 

 
कंुडल हे कa 3 धuन Yा;ंतवीर नाना पाटलाUंया नेत�ृवाखाल: काम करणार: फार 
मोठ` काय&क�याnची सं_या होती. �यांUयामधनू Yां;तवीर जी. डी. बाप ूयांनी पढेु फार 
मो�या 6वuपाच ेकाम केले. 

 
सांगल:ला \ी. वसंतराव पाट:ल यांना कa 3 समजून �यांUया भोवती एक त'ण 
काय&क�याnचा असाच एक मोठा संच काम कर:त होता. \ी. वसंतराव पाट:ल यांच े
या चळवळीतील काय& एका पराYमी प'ुषाच ेहोते. �यांच ेसंघटना-कौश<य हे 
�यांUया पढुUया यश6वी जीवनात अ,धकच डोxयांत भरत.े 

 
वाळवे ताल�ुयातील बरड ेगु'जी हे एक 6वतं� =व�ृतीच ेYां;तकार: होते. �यांनी 
आप<या प[तीने 9शराळा पेटा आWण वाळवे ताल�ुयातील काह: भाग यांम�ये काम 
करावयास स'ुवात केल: होती. 

 
एक गो�ट मला येथे नमदू केल: पा�हजे, ती eहणजे या वेळी कव�याला gकसन 
वीरांशी आeह: बोलणे कuन आ<यानंतर थोpयाच �दवसांत �यांUया पtुयाUया 
=वासात त ेपकडले गेले आWण आमची एक =कारे मोठ` ;नराशा झाल:. जेलमधनू 



�यांच े;नरोप येऊ लागले, कc 'आeह: तयार: कर:त आहोत, संधीची वाट पाहत 
आहोत, =संग पडला, तर आeह: जेल फोडून बाहेर येऊ.' gकसन वीर हे आमUयांतून 
जेलम�ये गे<यामळेु आमUया काया&ची श�ती कमी झाल: होती. त ेबाहेर येtयाची 
आशा दाखवीत होत,े पण ते gकतपत श�य आहे, याची आeहांला क<पना न
हती. 

 
पढेु तीन म�हDयांनंतर �यांनी आपला �दलेला श�द खरा केला आWण \ी. छDन9ूसगं, 
पांडू मा6तर वगैरे इतर 9म�ांसह त ेयेरवडा जेल फोडून बाहेर आले. gकसन वीर 
जेल बाहेर येऊन जे
हा सातारा िज<iयाम�ये आले, ते
हा �यांना =थम कराडUया 
आसपास आणtयाची 
यव6था मी केल: होती आWण �यांना भेटून �यांUया 
गैरहजेर:त सातारा िज<iयात काय काय घडले, याची हकcकत मला जशी माह:त 
होती, तशी �यांना सा,ंगतल:. 

 
भ9ूमगत चळवळ ह: आरंभी जनतेची चळवळ eहणून उघडपणाने चालल: होती. ;तच े
मळू 6वuप आता बदल ूलागले. ग;नमी का
याची ती चळवळ बनल: पा�हजे, अशी 
प�रि6थती ;नमा&ण झाल:. स'ुवातीला आeह: स[ुा जे उघडपणाने �हडंtया-gफरtयाचा 
=य�न कर:त अस,ू ते आता गु�त जागा शोधनू तेथे म�ुकाम करtयाचा =य�न कu 
लागलो. अशी प�रि6थती सuु असताना रेठरे ब3ुक येथे \ी. शरदराव ढवळे यांUया 
मxयात आeह: काय&क�याnची एक फार मह��वाची बठैक बोलावल:. अनेक मह��वाच े
काय&कत@ तेथे जमले होत.े \ी. शरदराव ढवळे यांनी फार मोठा धोका प�कuन �याच 
गावच ेसखाराम दाजी या माVया 9म�ाUया साहा¨याने या बठैकcची तयार: केल: 
होती. 

 
या बठैकcत का9शनाथपंत देशमखु, तासगावहून कु�हाड ेआWण माझ ेफार वषाnच े9म� 
\ी. धळुा�पा नवले, वाळवे ताल�ुयातील \ी. बरड ेव कासेगावकर वyैय, पाटणहून 
2व�लराव घाडगे, कराड ताल�ुयातील सव& =मखु सहकार: - 2वशषेत: शांताराम 
इनामदार, पaढारकर, 
यंकटराव माने, माधवराव जाधव आWण इतर बरेचजण हजर 
होत.े 



 
आeह: ;तथे qया चचा& के<या, �या ��ट:ने काय&क�याnची ह: बठैक फार मह��वाची 
होती. जवळ जवळ द:ड म�हDयात झाले<या चळवळीचा आढावा घेtयात आला. 
वेगवेगxया काय&क�याnUया गटांच े=;त;नधीह: या बठैकcत हजर होत.े �यामळेु 
बठैकcला एक =कारच े=ा;त;न,धक 6वuप आले होत.े या बठैकcम�ये प�हला 2वचार 
जो मांडला गेला, तो असा, कc मोUया&Uया चळवळीने जनतेUया भावनेचा उ3ेक जर: 

य�त झालेला असला, तर: �याम�ये मन�ुयहानी होते. त
ेहा अशा 6वuपाच े
काय&Yम पDुहा हातांत घेऊ नयेत. सरकार: गोळीबाराला माणसे बळी जाऊ देता 
कामा नयेत. जuर पडल:, तर मग गोळीला गोळीने उ�तर देtयाची तयार: 
अस<या9शवाय असे काय&Yम अंगावर घेऊ नयेत. 

 
य[ु=य�न कमजोर करtयाUया ��ट:ने zयावयाच ेकाय&Yम व �याबhलचा �ि�टकोन 
यावर प�ुकळ मनमोकळी चचा& झाल:. य[ुोपयोगी सा�ह�य घेऊन जाणा-या 
मालगाpया रोखtयाचा =य�न करणे gकंवा रे<वे-र6त ेबंद करणे gकंवा रे<वे-
6टेशनची नासधसू करणे gकंवा पो6ट खा�याच ेकाम बंद पाडता येईल, अशी 
तजवीज करणे अशा त�हेच ेकाय&Yम हाती zयायला हरकत नाह:, असे 6प�टपणे 
मांडले गेले. 

 
गोळीबारात मन�ुयहानी होऊ देता कामा नये, या मताशी मीह: सहमत झालो होतो. 
प�हले पाऊल eहणून मोUया&चा काय&Yम आव5यक होता. परंतु �याची पनुराव�ृती 
करtयाच ेकाह: =योजन नाह:, असा सवाnचा सरू होता. अथा&त �यांत मीह: सहभागी 
होतो. 

काह: काय&क�याnनी या बठैकcम�ये अ�हसेंUया =5नाचा उUचार केला. आपण 
अ�हसेंचा �याग कसा कu शकतो? हा मhुा उपि6थत केला. मी 6वत: या मताला 
आलो होतो, कc अ�हसेंची 
या_या या ल|याUया काय&Yमासाठ` अ,धक 
यापक 
करtयाची गरज आहे. 6वसंर�णासाठ` आप<याजवळ ह�यार असेल, तर ते वापरावे, 
हे य�ुत होते. परंतु कुणाची तर: ह�या करावयाची, या 2वचाराने काय&Yम आखले 



जाऊ नयेत, याची काळजी घेतल: पा�हजे, असे मी आ]हाने माडंले. य[ु=य�नात 
अडथळा ;नमा&ण करtयाचा काय&Yम हाती zयावा, हे त��वत: माDय झाले आWण 
�यासाठ` qयांना qयानंा जसजसे माग& सचुतील व 
यवहारत: अमलात आणता 
येतील, �या =कारे �यांनी =य�न करावेत, असे ठरले. 2वचारांUया ��ट:ने ह: बठैक 
मला मह��वाची वाटल:. 

 
या चच@Uया आधारावर मी माVयाशी संबं,धत असणारे 2वखुरलेले जे काय&कत@ होत,े 
�यांना प�
यवहाराने हे सव& 2वचार कळ2वले. मी या काय&Yमाची uपरेषा देणारे एक 
प� तासगावच ेडॉ�टर यशवंत सोहनी यांनाह: 9ल�हले होते. डॉ. यशवंत सोहनी हे 
अ�यंत ;नभ&य आWण साधे काय&कत@ होते. ते भ9ूमगत होते. पण �यांनी 
भ9ूमगतपणाच ेकसलेच बहाणे केले न
हत.े त ेउघड उघड रे<वेने =वास कर:त होते. 
आपला ;न�याचा पोशाख �यांनी कायम ठेवला होता. �यामळेु माझ ेप� �यांUया 
हाती गे<यानंतर रे<वेUया एका =वासात पो9लसांनी �यांना अटक केल: आWण 
�यांUया Wखशात असलेले माझ ेप� हे �यावेळी पो9लसांनी ज�त कuन नेले. कUUया 
कैदेतून डॉ. यशवंत सोहनींनी हा ;नरोप माVयाकड ेपाठवनू �दला. भ9ूमगत 
चळवळीUया कामात असे कधी तर: होणे श�य असत,े तसे ते झाले होते. मी 
�यासंबंधी काह: फारशी काळजी केल: नाह:. 

 
ते प� मला अजून काह: पDुहा पाहता आलेले नाह:. पण या १९४२ सालUया 
आंदोलनाच ेसंशोधन करणारे काह: संशोधक यांनी त ेप� पा�हले आहे, असे �यांनी 
मला सा,ंगतले आहे. �या प�ाम�ये रेठ-याUया बठैकcमधील झाले<या चच@चा सारांश 
होता, असे eहटले, तर: चालेल. वयैि�तक ह�या आWण साव&ज;नक मालम�ता, िजचा 
य[ु=य�नांशी संबंध नाह:, अशांचा नाश कu नये, असा एक 2वचार मी �या प�ात 

य�त केला होता. आमची चळवळ 2वचारत:, काय&YमाUया ��ट:ने काय uप घेत 
होती, याची काह:शी क<पना यामळेु येऊ शकते. 

 
भ9ूमगत चळवळीची ह: दसुर: अव6था ;नमा&ण झा<यामळेु ;तUयाशी ससंुगत अशी 



आमची संघटना उभी करtयाच ेकाम आeहालंा अ,धक काळजीपवू&क करावे लागले. 
Yा;ंतवीर नाना पाट:ल यांची या बाबतीतील ह: संघटना अ;तशय चोख आWण 
जबरद6त होती. �यांUया सहकार: काय&क�याnना ;नरोप पाठवनू भेटणे gकंवा काह: 
;नरोप पाठ2वणे सोपे होत.े पण =�य� नाना पाटलांना भेटणे कधीच सोपे गेले 
नाह:. माVया भ9ूमगत जीवनाUया काळात �यांना भेटून �यांUयाशी 2वचार2व;नमय 
करावा, अशी माझी फार इUछा हाती, परंतु त ेमला कधीच करता आले नाह:. 
�यांUया पाठ`मागे पो9लसांचा जो ससे9मरा होता, या ��ट:ने ते काळजी घेत होत,े ते 
य�ुतच असले पा�हजे, असा 2वचार कuन हा 2वषय मी तेथेच सोडला. 

 
दसु-या =मखु काय&क�याnची अधनूमधनू भेट होत असे. �यांची संघटना आWण 
काय&क�याnच ेगट हे वेगळे होत.े तर: �यांUयाशी =�य� वा अ=�य� 2वचार2व;नमय 
घडtयाची श�यता होती. कराडम�ये मी माVयाभोवती जी संघटना उभी केल: होती, 
तीम�ये 
यि�तश: माझहे: एकलेपण मला फार जाणवत होत.े कारण आता 
सरकारने मला पकडtयासाठ` एक हजार 'पयांच ेब�ीस जाह:र केले होत.े �यामळेु 
पो9लसांUया चौकशीचा ससे9मरा पाठ`मागे होता. �यामळेु मी चार-दोन माणसांपे�ा 
जा6त लोकांUया संबंधात येtयाच ेटाळू लागलो. माVयाशी ;न�य संबंधांत होत,े ते 
eहणजे \ी. शांताराम बाप ूइनामदार. माझ ेसव& =वास, �ठक�ठकाणी राहtयाUया 
जागा हे ठर2वणे, qयानंा कुणाला मला भेटावयाच ेअसेल, �यांची माझी गाठ घालनू 
देणे, ह: सव& कामे मी �यांUयावर सोप2वल: होती. चळवळीला आ,थ&क���या 
मदतीची थोडी-फार गरज होती. परंत ुती आeह: 6था;नक =य�नांतून प�ुकळदा उभी 
करtयाचा =य�न केला. 

 
देशभ�तीची भावना असणार:, परंतु =�य� काय& कu न शकणार: अशी gक�येक 
कुटंुबे होती. ती या चळवळीला आ,थ&क मदत ;न�य;नयमाने देत असत. परंत ु
आमUया गटाला उघड मदत करणारे, �यावेळी =9स[ असले<या ध;नकांपकैc \ी. 

यंकटराव ओगले हे एकच गहृ6थ होते. कa 3:य संघटनेशी संबंध =6था2पत 
करtयाचा आeह: थोडा-फार =य�न केला आWण �यात काह:से यशह: आले, आWण 



तेह: अगद: योगायोगाने. �या कa 3:य संघटनेशी संबं,धत असणारे �यांच ेgYयाशील 
असे काय&कत@ \ी. आtणासाहेब सह6�ब[ेु हे होते. \ी. आtणासाहेब सह6�ब[ेु हे 
महारा�dातील 2व_यात 2वधायक काय&कत@ eहणून =9स[ होत.े �यांनी भ9ूमगत 
संघटनेला महारा�dात फार मोठे सहकाय& केले, यात शंका नाह:. त ेम�हना, दोन 
म�हDयांनी वेगवेगxया िज<iयांत जात असत. तसे ते एकदा सातारा िज<iयात 
आले असता �यांची आWण माझी दोन वेळा भेट झाल:. मी के
हा तर: मुंबईला 
येऊन कa 3:य 6तरावर काम करणा-या ने�यांना भेटावे, असे �यांनी सचु2वले. मी 
�यांना नो
हaबरम�ये येईन, असे कबलू केले. �यांनी आमUया गटाला आ,थ&क 
साहा¨य देtयाची इUछा 
य�त केल:, ते
हा मी �यांना सचु2वले, कc आमUया 
गटासाठ` जर काह: मदत करायची असेल, तर ती \ी. 
यंकटराव ओगले यांUयाकड े
पोहोचती होईल, अशी 
यव6था करा, eहणजे आeहांला ती ;नय9मतपणे 9मळत 
जाईल. �यांनी तशी थोडी-फार 
यव6था केल: आWण ;तचा आeहांला उपयोगह: 
झाला. 

कराडUया गटाम�ये आeहांला दोन नवे शि�तशाल: काय&कत@ ऑग6टनंतर 9मळाले, 
ते eहणजे \ी. ल?मणराव कासेगावकर वyैय आWण सदा9शव पaढारकर हे होत. \ी. 
ल?मणराव कासेगावकर वyैय यांना मी कराडम�ये असताना ओळखत होतो. परंत ु
ते भ9ूमगत चळवळीत कधी ल� घालtयासारखे काय& करतील, अशी मला क<पना 
आल: न
हती. त ेव �यांच ेवडील हे त��वत: रा�dभ�त आWण खाद:धार: होत.े 
माझा उगीचच चकुcचा समज होता, कc ते �हदंसुभावाद: आहेत. �यांची माझी भेट 
झा<यानंतर माझा तो समज चकुcचा आहे, हे माVया ल�ात आले. वyैय eहणून त े
नामांgकत अस<यामळेु �यांUयाबhल �यांचा अशा भ9ूमगत चळवळीशी संबंध असेल, 
अशी शंकास[ुा येईल, ह: प�रि6थती न
हती. �यामळेु भ9ूमगत चळवळीच ेप�ह<या 
काह: म�हDयांच ेउघड उघड काय& करtयाची �यांनी जबाबदार: घेतल:. त ेअ;तशय 
;नधpया छातीच,े प�र\माला ;न�य तयार असलेले, =ामाWणक, तळमळीच ेकाय&कत@ 
होत,े असा �यानंतरचा �यांचा मला अनभुव आला. आमUया कृ�णेUया आषाढ-
\ावणातला महापरू ऐल-पलै पोहून जाणा-या gक�येक मंडळींपकैc ते एक होते. ते
हा 
�यांUया धयैा&बhल वेगळे काह: सा,ंगतले पा�हजे, असे नाह:. ते आमUया कराड 



गटातील एक =मखु काय&कत@ झाले आWण पढेु =;त-सरकारUया आंदोलनात �यांनी 
मह��वाची काम,गर: केल:. 

 
\ी. सदा9शव पaढारकर हे असेच मह��वाच ेसहकार: आeहांला 9मळाले. \ी. सदा9शव 
पaढारकर हे पदवीधर होत.े कराडUया एका सखुव6त ूघराtयात सखुात वाढलेला मोठा 
मलुगा, असा �यांचा लौgकक होता. �यांच ेकॉलेज-9श�ण पtुयाला झाले होते. ते 
पtुयाUया सर परशरुाम भाऊ महा2वyयालयाच े2वyयाथw होत.े उ�तम gYके�टयर 
eहणून �यांचा लौgकक होता. gकंबहुना एस.् पी. महा2वyयालयाUया gYकेटUया 
ट:मच ेत ेकॅ�टन होते. �यांनी अ�यंत 2वचारपवू&क या चळवळीत भाग zयावयाच े
ठर2वले आWण तसे �यांनी मला येऊन सा,ंगतले. �यांना असे वाटत होत,े कc ह: 
शवेटची लढाई आहे, �यात आपण भाग घेतला नाह:, तर आपला जDम 
यथ& आहे. 
या ती� जाWणवेने �यांनी काम करायच ेठर2वले होत.े ते �या वेळी 
gकल�6करवाडीUया कारखाDयाम�ये एक अ,धकार: eहणून काम कर:त होते. 
भ9ूमगत चळवळीम�ये एक अ,धकार: eहणनू वेगवेगxया �ठकाणी राहtयाची माझी 
जी �ठकाणे होती, �यांम�ये gकल�6करवाडीम�ये �यांच ेघर हाह: एक माझा 
मह��वाचा अpडा होता. 

 
रेठ-याUया बठैकcनंतर सामाDयत: एका �ठकाणी दोन �दवसांपे�ा जा6त राहावयाच े
नाह:, असा ;नयम मी पाळू लागलो. कराडम�ये असलो, तर एका घर: एका 
�दवसापे�ा जा6त राहावयाच ेनाह:, असाह: ;नण&य मी घेतला होता. आWण असे 
राहtयासाठ` कराडम�ये दहा-पाच घरे मी मYुर केल: होती, �या सव& �ठकाणी माझ े
आनंदाने 6वागत होत असे. या त�हेची संघटना बांधावयास प�ुकळ प�र\म करावे 
लागतात. तर: सा�या ;नरोपाने ह: कामे आeहांला करता येत होती. हा आमचा 
अनभुव आहे. इतकc �यासंबंधी लोकांची आपलुकc होती. मला आठवते, कc एकदा 
कराड शहरात राहणे ;न
वळ अश�य झाले, ते
हा मला कुठे तर: बाहेरगावी जाणे 
आव5यक होत.े eहणनू मी आमUया पाल@कर \ी. यशवंतराव पाट:ल यांUयाकड ेएक-
दोन �दवस रा�हलो होतो. पण �यांचा माझा 6नेह इतका =9स[ होता, कc 



�यांUयाकड ेराहणे हे फार धो�याच ेहोत,े असे �यांना आWण मलाह: वाटत होत.े 
eहणून मी मसरू-खराड ेगावाUया हhीत जाऊन रा�हलो. तेथे माझी राहtयाची 

यव6था करावयाच ेकाम मसरूच े१९३० सालापासनूच े6वातंvय-स;ैनक असलेले 
काटकर दांप�य यांनी आप<या अंगावर घेतले होते. \ी. द�तोबा काटकर व �यांची 
प�नी पाव&तीबाई या दोघांनी १९३० सालUया चळवळीत जेल भोगलेले होत,े आWण 
�यांचा अ;तशय दाट 6नेह होता. �यामळेु घरगुती िज
हाळाह: होता. द�तोबांची 
थोडी-फार शतेी होती. मसरू रे<वे लाईनUया पि5चम 2पकात एक छोट:शी झोपडी 
बांधनू �यांनी माझी राहtयाची 
यव6था केल: होती आWण ;तथे �या भागातील 
काय&क�याnशी माझी चचा& होत असे. अशा चळवळीम�ये काय&क�याnना वारंवार भेटत 
राहणे आWण �यांचा उ�साह कायम राखणे हे अ;तशय गरजेच ेअसते. पो9लसांचा 
ससे9मरा आहे, eहणून लोकांशी आWण काय&क�याnची गाठभेट बंद झाल:, तर चळवळ 
बंद झाल:, असा लोकांचा गरैसमज होtयाची श�यता असते. द�तोबांUया शतेातील 
�या झोपडीत मी ;नदान दहा गावातंील =मखु काय&क�याnना �या दोन-तीन 
�दवसांUया म�ुकामात भेटलो असेन. आमच ेचरेगावच े\ी. 
यंकटराव माने �यांपकैc 
एक होत.े अ�यंत धाडसी आWण देशभ�तीने =े�रत झालेला हा काय&कता& होता. मी 
तर �यांच ेभ9ूमगत नाव 'वाघ' असे ठेवले होत.े तसे माझ ेराहtयाच ेमह��वाच े
�ठकाण eहणजे आमUया कराड शहराUया शजेार: दोन मलैांवरच ेगाव काव@ हे होत.े 
तेथे उसाची शतेी होती. उसाUया शतेीसाठ` आज त ेसंपDन असे =9स[ गाव आहे. 
रा�d:य व�ृतीची परंपरा �या गावाला आहे. �या गावच े=मखु काय&कत@ आWण माझ े
9म� \ी. संभाजीराव थोरात यांनी चळवळीUया स'ुवातीलाच जेलम�ये जाtयाची 
इUछा 
य�त केल:. �यामळेु मी �यांना भ9ूमगत चळवळीUया 
यापातून म�ुत केले 
होत.े दसुरे माझ ेका
या&तील 9म� \ी. आ�माराम बाप ूजाधव हे मा� भ9ूमगत 
चळवळीत प�ुकळ �दवस अ�यंत हुशार:ने काम कर:त रा�हले. त ेब[ुीने अ;तशय 
त<लख होते. योजना ठर2वtयात तयार. कोण�या वेळी काय करावे, याची झटकन ्
सचूना करtयात तरबेज, अशा या 
य�तीचा मला फार उपयोग झाला. \ी. 
आ�माराम बापूंUया जोडीनेच मला उ<लेख केला पा�हजे, अशी 
य�ती eहणजे \ी. 
माधवराव जाधव. \ी. माधवराव जाधव यानंी आपले 6वत:च े
यि�तम��व या 



चळवळीत तयार केले. अ�रश: शकेडो काय&क�याnच ेएक जाळेच �यांनी आप<या 
भोवती बांधले होत ेआWण धाडसाने त ेय[ु=य�नांना नवेनवे अडथळे आणtयाच ेकाम 
कu लागले होते. कराडUया पो6ट ऑgफसम�ये भर �दवसा जाऊन तेथील सा�ह�य 
घेऊन जाtयात �यांनी जे धयै&, जे कौश<य दाख2वले, �यामळेु सबंध कराड शहरात 
तो चच@चा 2वषय झाला. �यांनी अशी अनेक धाडसाची कामे केल: आहेत. पढुUया 
काळात eहणजे १९४४ म�ये तर त ेचकूुन पो9लसांUया तावडीत सापडले असताना 
कराडचा जेल फोडून ते बाहेर पडले. या सव& मंडळींचा उ<लेख के<या9शवाय माVया 
भ9ूमगत जीवनातील वातावरणाच े6वuप ख-या अथा&ने 6प�ट होणार नाह:, eहणून 
मी हे 9ल�हले आहे. 

 
या काळात काह: तर: धाडसाचा काय&Yम केला पा�हजे, अशी माVयाम�ये आWण 
\ी. कासेगावकर वyैय यांUयाम�ये चचा& झाल: आWण 9शरवड ेरे<वे 6टेशन 
जाळtयाचा काय&Yम �यांनी आWण \ी. सदा9शवराव पaढारकर यानंी आप<या 
नेत�ृवाखाल: पार पाडावा, असे ठरले. कासेगावकर वyैय यांनी या कामाच ेनेत�ृव 
शवेट: \ी. सदा9शवराव पaढारकर यांना �दले आWण सदा9शवराव पaढारकरांनी हे काम 
मो�या धाडसाने आWण यश6वी र:तीने पार पाडले. �यांनी दहा-पाच त'ण 
काय&क�याnच ेसहकाय& 9मळ2वले होत.े �यात माझा भाचा बाबरूाव कोतवाल हाह: 
सामील होता, असे मला नंतर कळले. �याUंयाम�ये रा�d:य व�ृती प�ह<यापासनू 
होती. परंतु मी �याला कधी 'तू हे कर'असे सां,गतले न
हते. �याने 6वयं6फूतwनेच हे 
काम करावयाच ेठर2वले होत ेआWण �यात तो पडतो आहे, �याचा मला एक =कारचा 
आनंदह: झाला. �यावेळी तो हाय6कूलचा 2वyयाथw होता. आWण हाय6कूलचा 
2वyयाथw असतानाच रा�d:य चळवळीत काम करणे ह: आमUया कुटंुबाची परंपरा 
अस<याने मला �यात आ5चय& वाटले नाह:. या सव& मंडळींनी एका सं�याकाळी 
9शरवड ेरे<वे 6टेशनवर ह<ला केला. तेथे असले<या बंदकूधार: पो9लसांना आप<या 
ता�यात घेऊन �यांUया बंदकुा पळ2व<या आWण रे<वे 6टेशन जाळले. 

 
qया �दवशी हा काय&Yम होणार होता, �या �दवशी मी ओगलेवाडीला \ी. 
यंकटराव 



ओगले यांUया घर: होतो. \ी. शांताराम बाप ूआWण कासेगावकर वyैय या दोघांना 
याची क<पना होती. 

 
\ी. 
यंकटराव ओगले हा खरोखर:च मनाचा मोठा �दलदार माणसू होता आWण 
नख9शखातं रा�dभ�त होता. बाहेरच ेलोक �यांना कदा,चत उyयोगपती eहणून 
ओळखत असतील. परंतु मी या गहृ6थांना एक भ9ूमगत काय&कता&च समजत होतो. 
आeहांला जे
हा दसुर:कड ेउतरtयाची सोय नसे, ते
हा तास, दोन तासांUया नसु�या 
;नरोपाने आeह: �यांUया घर: पोहोचत अस.ू आeह: �यांUया चहे-यावर नेहमी 
हा6यच पा�हले आहे. तसे त ेमोठे कलाकार होते. त ेउ�तम ,च�कार होत.े �यांना 
संगीताच ेउ�तम Aान होते. �यांUया घर: कलाकारांच ेनेहमी येणे-जाणे असे. �यामळेु 
�या माणसाच े
यि�तम��व मला मोठे आकष&क वाटे. आeह: �यांUयाकड े
म�ुकामाला असलो, कc सं�याकाळी त ेआमUयांत ग�पा मारायला येऊन बसत 
आWण भ9ूमगत जीवनाम�ये ग�पा मारणार: काह: माणसे भेट<या9शवाय वेळ जात 
नाह:, असा माझा अनभुव आहे.  

 
भ9ूमगत जीवन हे मोठे एकाकc जीवन असते. वेळ जाता जात नाह:. जे
हा काह: 
करावयाच ेअसते gकंवा जे
हा कुणाला भेटावयाच ेअसत ेgकंवा जे
हा =वास 
करावयाचा असतो, ते
हा वेळ के
हा जातो, ते कळत नाह:. परंतु एखाyया �ठकाणी 
जाऊन बस<यानंतर वेळ जाणे मोठे कठ`ण असते. मी कायyयाचा 2वyयाथw होतो, 
ते
हापासनू 9सगारे�स ्ओढायला लागलो होतो. भ9ूमगत चळवळी म�ये 9सगारे�स 
ओढणे अ,धक वाढले होत.े जे
हा 9सगारे�स 9मळत नसत, ते
हा मी 2वडीचाह: 
उपयोग केला आहे. \ी. 
यंकटरावांUयाकड ेअस<यानंतर 9सगारेटची कमतरता कधी 
भासल: नाह:. 

 
qया �दवशी 9शरवड ेरे<वे 6टेशन जाळtयाचा काय&Yम झाला, �या रा�ी आeह: 
असेच बराच वेळ बोलत बसलो होतो, ते
हा आeहांला बातमी समजल:, कc 9शरवड े



6टेशन जाळले. 
यंकटरावांनी मला जे
हा बातमी eहणून ह: गो�ट सा,ंगतल:, ते
हा 
मी हसलो. ते
हा �यानंा समजले, कc मला ह: गो�ट अगोदरच माह:त होती. 

 
मी �यांना तपशील 9मळवtयाकरता सचूना केल:. कुणी जखमी झाले आहे काय? 
gकंवा कोणी पकडले गेले आहे काय? याची चौकशी करा, असे  सां,गतले. �यांनी 
थोpया वेळात बातमी �दल:, कc असे काह:ह: झाले नाह:. �यानंतर आeह: थोडा वेळ 
ग�पा मारत बसलो आWण मी शवेट: झोपी गेलो. पहाटेUया समुारास एका 
काय&क�या&ने येऊन सा,ंगतले, कc एक बंदकुधार: काय&कता& आला आहे आWण तो 
तुeहांला भेटू इिUछतो. मला अशा कुणा माणसाची क<पना न
हती. तर: मी 
2वचारले, कc यात काह: दगाफटका नाह: ना? �यावर �या काय&क�या&ने सा,ंगतले, 
कc तसे �दसत नाह:. मी �या 6था;नक काय&क�या&ला सा,ंगतले, कc �या गहृ6थाला 
मजकड ेघेऊन ये. ते गहृ6थ eहणजे कंुडलच े\ी. राममूामा पवार हे होते. 9शरवड े
6टेशनवर ह<ला करणा�यांपकैc ते एक होते. पो9लसांUया बंदकुा काढून घेऊन 
वेगवेगxया �दशनेे जे काय&कत@ गेले, �यांत रामभाऊ हे 9शरवpयाUया समोर 
असले<या डjगरावर चढून =वास कu लागले. रा�ीUया वेळी र6ता चकुले आWण 
योगायोगाने ओगलेवाडीत आले. राममूामांना मी जवळ घेतले. पो9लसांची काढून 
आणलेल: बंदकु �यांUयाजळ होती. ती आeह: दसु-या एका खोल:त ठेवनू �दल: 
आWण 9शरवड े6टेशनUया बाबतीत एकंदर =कार कसा काय झाला, �याची हकcकत 
मी �यांना 2वचारल:. �यांनी मलुांUया बहादरु:च ेवण&न कuन सा,ंगतले. मला �याचा 
अ9भमान वाटला. \ी. शातंाराम बापूंना बोलावनू मी �यांची सव& 
यव6था करवल: 
आWण ती बंदकू घेऊन �यांनी कंुडलला कसे परत जायच,े �याची योजना करा, असे 
ठरले आWण ते =करण संपले. 

 
9शरवड े6टेशनUया या घटनेनंतर कराड ताल�ुयात पो9लसांनी धमुाकूळ घातला. रोज 
रा�ी कुठे ना कुठे तर: आeहा ंलोकांना पकडtयाकरता ते धाडी घालत असत. आWण 
�यात अयश6वी झा<यामळेु ,चडून लोकांचा छळ कर:त असत. 6वाभा2वकच 
�यामळेु सव& काय&क�याnUया र�णाची काळजी वाढल: होती. अडचण होती, ती ह:, 



कc आeहा ंवडीलधा-या लोकांची जी त'ण मलेु होती, ती लोकांUयांत 9मळून 
9मसळून अशी जात असत, कc �यांना 6पश& करणेस[ुा पो9लसानंा श�य होत नसे. 
भ9ूमगत संघटना ह: लोकजीवनावरती आधा�रत होऊन समरस झालेल: असल:, 
eहणजे ;तचा पाडाव करणे इतके शासन-यं�णेला श�य होत नाह:, याचा अनभुव 
आeहांला या काळात आला.  

 
माVया 9म�ांनी मला स<ला �दला, कc कुठे तर: दरू जाऊन यावे. कारण माVया 
र�णाची �यांना आता अ,धक ,चतंा वाटत होती आWण जबाबदार:ह: होती. 
आtणासाहेब सह6�ब[ेु यांनी मला मुंबईला येtयाच े;नमं�ण �दले होत.े त े
6वीकारावयाच,े असे ठरवनू मुंबईला जाtयाUया माVया योजना मी आख<या. 
पो9लसांUया जाxयातनू इतका लांबचा =वास करणे तसे सोपे न
हते. पण मी एका 
माVया ध;नक 9म�ाUया- \ी. नीळकंठराव क<याणी यांUया सुंदरशा गाडीतून ;नवांत 
=वास कuन नो
हaबरचा दसुरा gकंवा ;तसरा आठवडा असेल मुंबईत पोहोचलो. 

 
मुंबईत पाहोच<यावर \ी. आtणासाहेब सह6�ब[ेु यांनी ;नरोप देtयाUया qया 
खाणा-खुणा �द<या हो�या, �यांचा उपयोग कuन मी मुंबईत आलो अस<याची 
बातमी �यांUयापयnत पाहोच2वल:. मुंबईत तसे सरु��त राहणे मला साता-यापे�ा 
सोपे होत.े मुंबईचा आमUया िज<iयातील कामगार-वग& हा मुंबईUया वेगवेगxया 
भागांम�ये 2वखरुलेला आहे. एक सं�याकाळ एका 2वभागात, तर दसुर: सं�याकाळ 
दसु-या 2वभागात, अशी आमची राहtयाची 
यव6था आeह: कuन घेतल:. \ी. 
शांताराम बाप ूहे माVयाबरोबर मुंबईला आले होत.े �यामळेु माझी बर:चशी सोय 
झाल: होती. कारण त ेमाVया गाठ`भेट:Uया आWण इतर सव& गो�ट:ंची 
यव6था 
कर:त होते. चार �दवसांनंतर मुंबईत असले<या =मखु पढुा�यांUया भेट:ला स'ुवात 
झाल:. भ9ूमगत अव6थेतील माझा मुंबईतील हा प�हला म�ुकाम होता. तशी मुंबईची 
मला थोडी-फार मा�हती झालेल: होती. सातारा िज<iयात<या कामगारांपकैc qयांचा 
या भ9ूमगत चळवळीशी संबंध होता, असे बरेचसे काय&कत@ ;तथे होते. सातारा 
िज<iयातील इतर गटांच े=;त;नधीह: मुंबईम�ये येऊन पोहोचले होत ेआWण �यांचहे: 



वेगवेगxया 2वभागातं संबंध होत.े �यामळेु �यांत<या काह: =मखुाUंया गाठ`भेट: 
मुंबईम�ये झा<या, परंतु =मखु पढुा�यांची भेट होtयाचा जो हेत ूहोता, तो सफल 
होईल, असे काह: �दसेना. 2वशषेत:, िज<iयातील माझा अनभुव सागंून काह: नवीन 
काय&Yम उभा करtयाची श�यता आहे का, या संबंधाने मी 2वचार2व;नमय कu 
इिUछत होतो आWण �यासाठ` श�य असेल, तर \ी. अUयतुराव पटवध&नांना भेटावे, 
असे माVया मनात होते. परंत ुभ9ूमगत यं�णेतले मुंबईतील काम साहिजकपणेच 
इतके गुंतागुंतीच ेकuन ठेवले होत,े कc \ी. अUयतुराव पटवध&न भेटणे श�य नाह:, 
असे मला सागंtयात आले. 

\ी. एस.् एम.् जोशींना मी एक वेळ भेटलो. �यांना भेटून मला आनंद झाला. मी 
�यांना सातारा िज<iयातील कामाची मा�हती सा,ंगतल:. त ेते
हा मसुलमान eहणून 
वावरत होत.े बोहर: मसुलमानाला शोभेल, अशी दाढ:, टोपी, 2वजार, लांब कोट अशा 
वेषात त ेमला भेटले होत,े असे मला 6मरते. �यांUयाकडून मला असे कळले, कc 
\ी. गोरे, \ी. साने ग'ुजी अधनूमधनू मुंबईत येत असतात. �यानंा तुeहांला 
भेटावयाच ेअस<यास मी 
यव6था करेन, परंतु मी काह: तसा आ]ह धरला नाह:. 

 
एके �दवशी एका सं�याकाळी एका रे6टॉरंटम�ये डॉ�टर राम मनोहर लो�हयांची व 
माझी गाठ \ी. आtणासाहेब सह6�ब[ेु यांUया म�य6थीने पडल:. डॉ�टर राम 
मनोहर लो�हयांना मी �यापवूw पणेु येथे जाह:र सभेत एक भाषण करताना ऐकले 
होत ेआWण पा�हले होते. पण =�य� भेटtयाचा योग काह: आलेला न
हता. 

 
डॉ�टर लो�हया इतके मोकळे गहृ6थ होत,े कc �यांनी आप<या वेषातह: फारसा 
बदल केलेला न
हता. रे6टॉरंटमधील कोप-यातील एका टेबलाजवळ बसनू हल�या 
आवाजात त ेसव& देशातील प�रि6थतीची हकcकत मला सागं ूलागले. पवू& य.ू पी. 
आWण �बहार येथे झाले<या चळवळीचा व�ृतांत �यांनी मला सां,गतला. सव& देशभर 
Yातंीच ेउधाण कसे वाढत ेआहे, याच ेउ�साहजनक  ,च� �यांनी माVया डोxयांपढेु 
उभे केले. मीह: �यांना सातारा िज<iयातील माझ ेचळवळीच ेअनभुव सां,गतले. 



 
मी �यांना 6प�ट  केले, कc मी एका मया&�दत �े�ात काम करतो आहे. परंतु 
जनतेची मळेु जेथे असतात, अशा �ठकाणी मी काम कर:त अस<यामळेु माVया 
अनभुवाला काह: एक वेगळा िजवंत अथ& आहे. मोUया&ची चळवळ, �यात झालेले 
अ�याचार व नंतर आता य[ु=य�नाला 2वरोध करtयाकरता चाल ूअसलेले काय&Yम 
याची मा�हती मी �यानंा �दल:. मोUया&चा काय&Yम �यांना ऐकून मा�हती होता. त े
eहणाले, 

 
''मन�ुयहानी झाल:, ह: गो�ट खर: आहे आWण ती टाळtयाचा तुमचा ;नण&यह: 
बरोबर आहे. पण जनआंदोलन वाढवtयाकरता प�हले पाऊल eहणून काह: �याग 
धयैा&ने करावा लागतो. तफुान वादळाम�ये जशी नौका टाकून yयावयाची असत,े 
तसाच काह:सा =य�न एका जबरद6त ल�कर: श�तीशी लढताना करावा लागतो 
आWण eहणून YांतीUया चळवळीत काह: ब9लदान अप�रहाय& असते. झाले<या 
मन�ुयहानीबhल तुeहालंा द:ुख होणे 6वाभा2वक आहे. पण �याने मन मोडून घेऊ 
नका. या चळवळीUया ;न9म�ताने समाजातील जे गर:ब, द9लत व मागासलेले वग& 
आहेत, �यांUयापयnत जा. �यांUयातील काय&कत@ उभे करा.'' 

 
जवळ जवळ तासभर डॉ�टर लो�हया आWण माझी ह: बठैक झाल: आWण �यांचा 
माVयावर जो प�रणाम झाला, तो लोकनेता कसा असावा, याच ेम;ूत&मंत ,च�च मी 
�यांUया uपाने पा�हले, असे माVया मनाने घेतले. �यांची भेट =य�नांती पण होऊ 
शकत,े हे 2वशषे होत.े भ9ूमगत अव6थेत असताना जर काय&क�याnना पढुा�यांना 
भेटता आले नाह:, तर �या पढुा�यांची गरज काय आहे, असा काह:सा 2वचार माVया 
मनाशी येऊन गेला. �यांनी केलेले 2वचारांच ेमाग&दश&न फार उपय�ुत होत.े ते 
मनाशी मी जोखून पा�हले आWण �याचा मनाशी साठा केला. 

 
�यानंतर \ी. आtणासाहेबांUयाकडून ;नरोप आला, कc 'चार-दोन �दवसांत एक 
मह��वाची बठैक होणार आहे, ते
हा दोन-चार �दवस मुंबई सोडून जाऊ नका.' मीह: 



मुंबईUया भ9ूमगत काय&क�याnUया वतु&ळात रंगून गेलो होतो. मुंबई शहरच आप<या 
या राजकcय चळवळीच ेकेD3 
हावे, असेह: मनात येऊन गेले. चार �दवसांनी \ी. 
आtणासाहेबांUयाकडून ;नरोप आला, कc '�यांचा कोणी एक 6वयंसेवक माVया 
राहtयाUया �ठकाणी येऊन मला घेऊन जाईल आWण �या �ठकाणी मी �या सभेला 
यावे.' आWण �या सं�याकाळी पाच वाजता �यांचा 6वयंसेवक मला घेऊन 
जाtयासाठ` आला. �या वेळी Yॉफड& माक@ टUया बाजूला मी राहत होतो. तेथनू काह: 
वेळ dामने, पढेु बसने असे आeह: माह:मपयnत गेलो. तेथनू चालत एक-दोन 
वेडीवाकडी वळणे घेत सहा-स
वासहाUया समुाराला एका टुमदार घरात आeह: =वेश 
केला. तेथ<या बठैकcUया जागेम�ये \ी. आtणासाहेब होत ेआWण �यांUयाबरोबर 
आणखी आठ-दहा माणसे होती. �यांनी माझी तेथ<या मंडळींशी ओळख कuन �दल:. 
अथा&त या ओळखीम�ये धारण केलेल: नावे खोट: gकती आWण  खर: नावे gकती, 
याचा मला काह: अंदाज आला नाह:. मी मा� माझ ेखरे नाव सा,ंगतले आWण 
सातारा िज<iयातील काय&कता& आहे, असेह: सा,ंगतले. अथा&त लोक मला नावाने 
चांगलेच ओळखत होते. सातारUया चळवळीच ेहळूहळू नाव काढत होत.े �यामळेु 
लोकांनी मला माझ ेअनभुव 2वचारले. �यापवूw आणखी चार-दोन नवी मंडळी �यांत 
येऊन दाखल झाल:. तेथे आले<या लोकांपकैc एक नाव माVया चांगले ल�ात आहे. 
आWण ते eहणजे कुलाबा िज<iयातील \ी. कोतवाल यांच े- जे पढेु हुता�मा 
कोतवाल eहणून =9स[ झाले. तेथे बसले<या मंडळींम�ये सवाnUया पाठ`मागे 
9भतंीला टेकून शांतपणे बसणारे हे साधे गहृ6थ मी पा�हले. �यानंी मला एक-दोन 
=5न 2वचार<याच े6मरते. 2वशषेत: 'य[ु=य�नांUया 2वरोधी घातपाताच ेजे काय&Yम 
आखले जातात, �याUयासाठ` dे;नगंची वगरेै 
यव6था तुeह: काय करता,' असा 
=5न �यांनी मला 2वचारला होता. मी �यानंा सां,गतले, 

'gकल�6करवाडी आWण ओगलेवाडी या कारखाDयांत काम करणारे बरेचसे कामगार 
आमच ेकाय&कत@ आहेत. �यांUया अंगUया कौश<यावरच आमचा भर आहे. 
याUयापे�ा ता�ं�क 6वuपाच े9श�ण देtयाच ेकाय&Yम आमUयाकड ेआeह: अजून 
घेतलेले नाह:त. आमचा सव& भर काम करणा-या माणसांUया धयैा&वार आWण 
साहसावर अवलंबनू आहे.'' 



 
जेथ<या तेथ<या 6था;नक प�रि6थती=माणे हे काय&Yम करावे लागतात, असे सवाnच े
मत पडले. ती दहा-पंधरा माणसांची बठैक जवळ जवळ दोन तास चालल: होती. 
तीम�ये झालेल: एक चचा& मला आठवते. ती eहणजे �यात<या एका काय&क�या&ने 
उठून ]ामीण भागाम�ये सरकारUया हाताम�ये वाटणीसाठ` धाDय जाऊ देता कामा 
नये, अशी काह: योजना आखल: पा�हजे, असा 2वचार मांडला होता. 2वचार मी 
समजू शकतो, पण �याची अंमलबजावणी कशी करावयाची, असा जे
हा =5न आला, 
ते
हा र9शयात जम&न आYमणापढेु शरण जाtयापवूw सव& 2पके जाळून टाकtयाचा 
(Scorch the earth) जो काय&Yम घेतला होता, तोच येथे घेतलेला बरा, अशी 
�यांची सचूना होती. आWण �या वेळी या =मखु कa 3ाकडून जी सचूना-प�के आल: 
होती, �यांत या योजनेचा उ<लेख होता, याची मला आठवण आहे. मी या क<पनेला 
अ�यंत 6प�ट श�दातं 2वरोध केला. मी सा,ंगतले,  

''ह: अ�यंत अ
यवहाय& अशी योजना आहे. उभी 2पके आहेत, ती काह: ���टश 
सेनेसाठ`च नाह:त. ती �हदं6ुथानातील जनतसेाठ` आहेत. =�य� शतेक�यांसाठ` 
आहेत. 2पके जाळtयाचा काय&Yम हाती घेणे eहणजे लोकांशी लढाई सuु करणे 
असा �याचा अथ& होईल आWण लोक आप<याबरोबर न येता उलट सरकारला मदत 
करतील. वत&मानप�ातं वाचले<या प6ुतकc काय&Yमांचा अवलंब कuन ह: चळवळ 
चाल2वता येणार नाह:.'' 

 
''मी तर: ;नदान या काय&Yमाशी सहमत राहणार नाह:. आWण या 2वचारांचा =चार 
करणार नाह:. कोणी तसे जर कर:त असेल, तर मी हा न 
हावा, असाच =य�न 
कर:न. �याम�ये अं;तमत: लोकल|याच ेनकुसान आहे, अशी माझी खा�ी आहे.'' 

 
\ी. आtणासाहेब सह6�ब[ेु यांना माझा 2वचार पटला. बराच वेळ चाललेल: ह: 
बठैक संपल:. तीत झाले<या धारदार चच@नंतर आeह: एकमेकांचा =ेमाने ;नरोप 
घेतला आWण एकमेकाला नम6कार कuन बाहेर पडलो. \ी. कोतवालांशी ह6तांदोलन 
केले. �यावेळी मला हे माह:त न
हत,े कc थोpयाच आठवpयातं हे वीर म�ृयलूा 



कवटाळणार आहेत. \ी. कोतवालांची आWण माझी ह: प�हल: आWण शवेटची भेट. 
माह:मची ह: बठैक माVया ल�ात रा�हल: आहे, �याच ेकारण \ी. कोतवालांची भेट 
आWण 2पके जाळtयाUया चळवळीसंबंधीची चचा& या दोन गो�ट: आहेत. बठैक 
संप<यानंतर परत जाताना qयाने �याने आपाप<या प[तीने जावे, असा संकेत होता. 
�या=माणे मी माझा सगळा =वास बसने कuन Yॉफड& माक@ टUया चौकात उतरलो 
आWण माVया म�ुकामाUया �ठकाणी गेलो. कामगारवगा&म�ये या चळवळीला जो 
पा�ठंबा होता, तो पाहून मला अ;तशय आ5चय& वाटले आWण आनंदह: वाटला. आWण 
माVया असे ल�ांत आले, कc सातारा िज<iयात<या भ9ूमगत चळवळीच ेअ�या&पे�ा 
जा6त काम मुंबईतूनच चालत.े फ�त मीच �यात उ9शरा सामील झालो होतो. 
2वशषेत:, कंुडल गटाUया काय&क�याnUया सहका�यांना, नाना पाटलांना, gकसन वीरांना 
आWण मला मानणा-या लोकांची मोठ` सं_या मी कामगार-वगा&त पा�हल:. 

 
मुंबईतला माझा म�ुकाम संपवनू मी मो�या =य�नाने परत सातारा िज<iयात 
पोहोचलो. येताना िजत�या सहज प[तीने मी आलो होतो, ;ततके जाताना सोपे 
न
हते. या खेपेला सातारला परत गे<यानंतर मी ठर2वले, कc एकदा सातारा 
िज<iयातील द��ण भागात जाऊन आले पा�हजे आWण तेथल: प�रि6थती पा�हल: 
पा�हजे. माझी आWण \ी. के. डी. पाट:ल यांची बरेच �दवसातं गाठभेट न
हती, 
eहणून मी कराडला आ<यानंतर एका रा�ी मोटार-सायकलUया पाठ`मागे बसनू 
9शराxयाला गेलो. तेथनू ,चखल:ला गेलो. तथेे \ी. आनंदराव नाईक यांUया 
मxयाम�ये दोन �दवस रा�हलो व तेथनू मध<या वाटेने \ी. के. डीं. ना आधी 
;नरोप पाठवनू कामेर:ला पोहोचलो. \ी. के. डी. पाटलांना मी मुंबईत झाले<या 
माVया चच@ची सव& हकcकत सा,ंगतल: आWण देशात आंदोलन gकती =खर होत 
चालले आहे, याची �यांना मा�हती �दल:. �यांना फार आनंद झाला. वाळवे 
ताल�ुयात भ9ूमगत काय&क�याnम�ये वेगवेगळे गट झाले होत.े मला �याची ,चतंा 
वाटल: आWण मी \ी. के. डी. पाट:ल यांना तसे बोलनूह: दाख2वले. ताल�ुयातील 
वारणाकाठचा हा भाग मोठा गुंतागुंतीचा होता. याम�ये गुDहेगार =व�ृतीच ेफरार: 
लोक हे बरेच �दवस आधीपासनू संघ�टत होत ेआWण �यांनी आपल: काह: श�ती 



जमवनू ठेवल: होती. �यांUया बाबतीत काय करावे, हा भ9ूमगत चळवळीतील 
आमUया काय&क�याnपढेु खरा =5न होता. माझ ेमत जे
हा मला 2वचारले, ते
हा मी 
�यांना 6प�ट सां,गतले, 

 
''स'ुवातीला �याUंयाशी सहकाय& करणे जर: सोयीच ेवाटले, तर: आप<या 
चळवळीUया श[ुतेUया ��ट:ने �यांUयापासनू अ9ल�त राहणे हे अ;तशय यो�य आहे.'' 

 
�यातून कोणी शंका काढल:, कc यामळेु �यांUयाशी संघष& करावा लागला, तर काय 
करायच?े 

 
''जuर पडल:, तर संघष& करावा, पण श�य असेल, तर टाळावा. कारण हे सव& 
आप<या श�तीवर अवलंबनू आहे. आपल: श�ती सरकार आWण या टोxया या 
दोDह:2ंव'[ लढtयाइतकc =खर असल:, तर जuर संघष& अंगावर zयावा.'' 

 
अशा त�हेची चचा& झाल:. या चचा& \ी. के. डी. पाट:ल आWण चं3ोजी पाट:ल 
यांUयाशीह: झा<या हो�या. अथा&त या चचा& अलग अलग झा<या हो�या. कराडUया 
बाजूला य[ु=य�नांUया 2वरोधी कशा त�हेच ेकाम चाल ूआहे आWण \ी. माधवराव 
जाधवांUया नेत�ृवाखाल:ल सेना या बाबतीत gकती उ�तम त�हेने काम कर:त आहे, 
याची मी �यांना क<पना �दल:. \ी. केशवराव नेहमीसारखे आ�म2व5वासी असलेले 
�दसले. �यांनी आप<या भोवती भ9ूमगत काय&क�याnचा एक संच उभा केला होता व 
ते सव& gYयाशील होत,े असे �दसले. माVया दोन �दवसांUया म�ुकामात नंतर 
कामेर:चा हा भाग सोडून जावे, असे माVया मनाने घेतले आWण एका कोवxया 
चांदtया रा�ी केशवरावांनी �दलेल: सायकल घेऊन, डो�याला फेटा बांधनू, मी सरळ 
पणेु-बंगलोर र6�याने कराडला परतलो. मी एकटाच होतो, �यामळेु मला कोणी 
अड2वले नाह:, gकंवा वाटेत कोणी शंका पण घेतल: नाह:. कराडम�ये एकदम कोठे 
जावे, असा =5न मनाम�ये होता. आधी ;नरोप पाठव ूशकलो न
हतो. काह: अ,धक 
2वचार न करता सरळ मी माVया घर: गेलो. मला पाहून घरची सव& मंडळी 



आ5चय&चgकतच झाल:. �यांना काळजी वाटत होती, कc मी असा घर: रा�हलो, तर 
सापडलो जाईन. मी �यांना सा,ंगतले, कc मी, माझा ;नरोप पाठ2वtयाची 
यव6था 
कuन आWण घरच ेजेवण घेऊन, तेथनू ;नघनू जाईन. मला पाहून आईला फार 
आनंद वाटला. माझ ेदोDह: बंध ूघर:च होत.े �यांना ,चतंा वाटत होती. परंतु माVया 
भेट:चा आनंद मी �याUंया डोxयातं पा�हला. 

 
थोर<या बंधूंची आWण माझी ह: ददु§वाने शवेटचीच भेट ठरणार होती, हे �यावेळी 
मला समजले नाह:. थोडा वेळ मी �यांUयाशी बोललो. माVया =कृतीची त ेचौकशी 
कर:त होते. मी फारच छान आहे, eहणून सां,गतले आWण जेवण कuन, घर सोडून 
;नघनू गेलो. पDुहा या घर: जवळ जवळ वष&भर मला यायच ेन
हते, असा योगायोग 
होता. 

 
१९४२ सालUया sडसaबरमधले �दवस होत.े काय&क�याnच ेकामाUया �दशा ठर<या=माणे 
काम चाल ूहोते. 2व�वंसाची काह: कृ�ये अधनू-मधनू होत होती. मह��वाच ेभ9ूमगत 
काय&कत@ सापडत न
हते. �यामळेु पोल:स ,चड<यासारखे झाले होते आWण �यांनी 
आता माVया कुटंु�बयां2व'[ आपला मोचा& वळ2वला. एके �दवशी �यांनी माझ ेमधले 
बंध ू\ी. गणपतराव यांना अटक कuन 2वजापरूUया तु'ंगात पाठवनू �दले. मी 
ओळखले, कc हा माVयावर दडपण आणtयाचा =य�न आहे. \ी. गणपतराव 
माVयावर:ल =ेमामळेु हळूहळू रा�d:य चळवळीत सामील झाले होते; परंतु 
2व�वंसाUया वगैरे अस<या कुठ<या कामात त ेभाग घेत न
हत.े आता मी �यांचा 
भाऊच होतो, eहणून माVयाबhल आWण माVया 9म�ांबhल �यांना सहानभुतूी होती, 
यात �यांचा काय दोष? �यांना पकडून ने<यामळेु माVया घरUया लोकांची मोठ` 
असहाय प�रि6थती झाल:. एक� कुटंुब मोठे होते आWण 9मळवत ेएकटे गणपतरावच 
होत.े थोर<या बंधूंची सरकार: नोकर: होती. ती �यांनी म�येच सोडून �दल: होती. 
�यामळेु आमUया कुटंुबावर हा मोठा आघात होता. मी मनाशी eहटले, 

'जे काह: 
हायच ेअसेल, ते होईल, आपले काम आपण कर:त रा�हले पा�हजे.' 



 
माVया एक-दोन 9म�ानंी घरची काळजी कu नका, असे आ5वासना�मक ;नरोप 
पाठ2वले. पण यामळेु माझ ेथोडचे समाधान होणार होत?े कत&
यब[ुीने आप<या 
;न�याUया भ9ूमगत यं�णेUया कामात गुंतून रा�हलो. 

 
sडसaबर म�हDयात िज<iयाम�ये सव&� पोल:स दडपण फार मो�या =माणावर आले. 
आeह: sडसaबरUया शवेट: शवेट: एका रा�ी काव@ येथे काह: =मखु मंडळी बसलो 
असताना असा ;नण&य घेतला, कc काह: आठवpयांसाठ` काह: =मखु मंडळींनी 
िज<हा सोडून बाहेर जावे. पो9लसांचा बंदोब6त जे
हा अ,धक कडक होतो, ते
हा 
=वासह: �यामळेु जा6त अवघड होत असे. कुठे जायच,े असा माVयापढेु =5न होता. 
मी पणेु-मुंबईचा पया&य माDय केला आWण पtुयाला जायची योजना कu लागलो. 
मोटार:चा gकंवा मोटार-सायकलचा =वास अगद: अश�य होता. ;नदान माVयाबरोबर 
म�हना, दोन म�हने परुतील, इतके कपड ेzयावयाच ेहोते. �यामळेु शवेट: रे<वेने 
=वास करावयाच े;नि5चत झाले. माझ े9म� आ�माराम बाप ूजाधव काव@कर यांनी 
जा6त धाडसाचा स<ला �दला. त ेeहणाले, 

''रे<वेम�ये इकड े;तकड ेकुठे तर: जाऊन बसtयापे�ा सरळ कराड 6टेशनवर जाऊन 
रा�ीची मेल पकडावयाची.'' 

 
मीह: तो स<ला 6वीकारला आWण एक-दोन �दवसांतच एका अंधा-या रा�ी \ी. 
आ�माराम बाप ूव मी माझी म�यमशी बॅग घेऊन कराड रे<वे 6टेशनUया बाहेर 
उ�या 2पकांम�ये जाऊन बसलो. आमUया बरोबरUया एका माणसाला पtुयाच ेदसु-
या वगा&च े;तकcट काढायला सां,गतले. मेल गाडीला दसु-या वगा&चा एखाद-दसुरा डबा 
मोकळा जातो, असा आमचा अनभुव होता. वेळे=माणे मेल आल:. आeह: काह: वेळ 
जाऊ �दला. माVया अंगावर मी जोधपरु: कोट आWण डो�याला फरची टोपी असा 
वेष घेतला होता. हातात बॅग घेऊन मी सरळ 6टेशनम�ये 9शरलो, तो दसु-या 
वगा&चा डबा कोठे �दसतो का त ेपाहत जरा पाठ`मागUया �दशनेे चाल ूलागलो. तो 
दसु-या वगा&चा एक डबा मला �रकामा अस<याच े�दसले. मी तो उघडून आत 9शरलो 



आWण वरUया बथ&वर बॅग टाकून खाल: बसनू रा�हलो. मी ;तgकटाची वाट पाहत 
होतो. ;तकcट काढणारा मन�ुय 6टेशन मा6तरशी भांडtयात गुंतला होता. कारण 
6टेशन मा6तरनी ऐन वेळी दसु-या वगा&च े;तकcट देtयाच ेनाकारले होते. 6टेशन 
मा6तरच ेआWण �याच ेझालेले हे बोलणे सागंtयाकरता \ी. आ�माराम बाप ूआWण 
तो मी जेथे बसलो होतो, तेथे दाराशी टक टक कu लागले. eहणून मी दार उघडून 
�यांUयापाशी चौकशी केल:. ते
हा �यांनी व6तुि6थती सां,गतल:. मी eहटले, 

''काय होईल, ते होईल; आता ,चतंा कuन नका. पाहू या, काय होत,े ते. आता 
तुeह: जा.'' 

 
मी �यांना परत पाठवनू �दले. सदैुवाने �यावेळी �या ड�याम�ये माVयाखेर:ज दसुरे 
कोणी न
हते. गाडीने सटुtयाचा आवाज �दला आWण ती सावकाश सuु झाल:. त
ेहा 
कुणी तर: झट�दशी दसु-या वगा&Uया ड�याUया पायर:वर उडी टाकून दरवाजा 
उघडtयाचा =य�न कर:त अस<याच ेमाVया ल�ात आले. मी काह:शा ,चतंेने आWण 
काह:शा िजAासेने काय होत आहे, याची वाट पाहू लागलो. दार उघडून एक हेड-
कॉD6टेबल आत आला. मी समजलो, कc माVया भ9ूमगत जीवनाची समा�ती आता 
होणार. तो आत आला आWण �याने मला 2वचारले, 

''तुeह: कुठे जाणार आहात?'' 

मी eहटले, 

''पtुयाला. काय काम आहे तुमच?े'' 

तो चौकशी कu लागला, कc मजजवळ ;तकcट आहे, कc नाह:. 

मी �याला सां,गतले, 

'';तकcट काढtयासाठ` माणसाला पाठ2वले, पण ;तकcट 9मळाले नाह:. आता पढुUया 
6टेशनवर उतuन, गाड&ला सागंून, ;तgकटाच ेपसेै भरणार.'' 

ते
हा तो पड<या आवाजात eहणाला, 

''गाड&ला कशाकरता पसेै देता? मी तुeहांला ;नवांतपणे पtुयाला पोहोच2वतो.'' 



 
ते
हा माVया ल�ात आले, हा काह: मला अटक करायला आलेला नाह:, तर याला 
पसेै हवे आहेत. गाड&ने पसेै खायच,े कc हेड-कॉD6टेबलने पसेै खायच,े एवढाच =5न 
होता. मला पtुयाला सखुuप पोहोचायच ेहोते. �यामळेु मी �याला सा,ंगतले, 

 
''माझी काह: हरकत नाह:. माVया ;तgकटाच ेपसेै मी तुeहांला जuर देईन. परंत ु
गाड&ची काळजी तुeह: घेतल: पा�हजे.'' 

- आWण �याने सा,ंगतले, 

''तुeह: ;नवांत झोपनू जा. तुमची सव& काळजी मी घेतो.'' 

- आWण अखेर घडलेह: तसेच. रा�भर मी ;नवांतपणे झोपलो. पDुहा कोणी माझी 
चौकशी करावयाला आले नाह:. पणेु 6टेशनUया अल:कड,े घोरपडी 6टेशनवर हेड-
कॉD6टेबलसाहेब माVयापाशी आले आWण eहणाले, 

''आता तुeह: येथेच उतरा.'' 

 
�याने माझ ेरा�भर र�ण केले अस<यामळेु मी �याचा आभार: होतो. मी �याUया 
हातावर ;तgकटाच ेपसेै ठेवले आWण �याने केलेला एक सलाम घेऊन मी घोरपडी 
6टेशनवर उतरलो. 

 
शवेट: पtुयात तर पोहोचलो. यापढुच ेमाझ ेबरेच आठवड ेपtुयातच गेले. सातारा 
िज<iयाशी मी दर आठवpयाला संपक&  ठेवत होतो. प�ाने, ;नरोपाने चालले<या 
कामाची मा�हती 9मळत होती. दर आठवpयाला \ी. शांताराम बाप ूमला भेटत होत.े 
�यामळेु िज<iयाUया चळवळीशी माझा तसा संपक&  रा�हला होता. परंत ु
काय&�े�ापासनू दरू गे<यानंतर जो एकाकcपणा वाटतो, तो मला जuर वाटू लागला. 
मी पणेु शहर आWण िज<iयातील काह: काय&क�याnशी संपक&  साधता येतो का, हे 
पाहtयाचा =य�न कर:त होतो. पtुयातील म�ुकामात मी वेगवेगxया �ठकाणी न 
राहता एकाच �ठकाणी बरेच �दवस रा�हलो आWण ते घर माझ े9म� \ी. बबनराव 
गोसावी यांच ेहोते. दाuवाला पलुाUया शजेार: ऐन र6�यावर हे घर होते. �यांUया 



घराUया माडीचा पढुचा भाग �यांनी माVया ता�यात देऊन ठेवला होता. �दवसभर 
मी �या घरात असे आWण रा�ी चळवळीतील 9म�ांना भेटtयासाठ` eहणून बाहेर 
पडत असे. \ी. शांताराम बापनूी �दले<या मा�हतीUया आधारे \ी. सदा9शवराव 
पaढारकर हे पtुयात आहेत, असे समजले. मी �यांUयाशी संपक&  साधला आWण �यांना 
एक वेळ भेटून �याUंयाशी तास दोन तास ग�पा मार<या. 9शरवड े6टेशनUया 
2व�वंसानंतर \ी. सदा9शवराव पaढारकर यांचा पो9लसांनी फार पाठलाग चाल2वला 
होता. ते
हापासनू त ेसातारा िज<iयाUया बाहेर होते. \ी. कासेगावकर वyैय आWण 
�यांचा एकमेकांशी संपक&  होता. मध<या काळातील झाले<या घडामोडींची हकcकत 
आeह: एकमेकांना सा,ंगतल: आWण आeह: ;नरोप घेतला. सदा9शवराव पaढारकर हे 
मोठे उमेद:च ेत'ण होत ेआWण या भेट:Uया वेळी तर मला त ेफारच खुशीत �दसले. 
या चळवळीत काह: तर: मह��वाच ेकाम आपण केले आहे, याच े�यांना समाधान 
होत ेआWण �यांना प�रणामाची फारशी पवा&ह: न
हती. 

 
१९४३ Uया जानेवार:तले माझ े�दवस असे चालले होते. 

 
१५ जानेवार:ला मला कराडहून ;नरोप आला, कc १४ जानेवार:ला-eहणजे संYातंीUया 
�दवशीच कराड पो9लसांनी माझी प�नी सौ. वेणूबाई �हला अटक कuन कराड 
जेलम�ये ठेवले आहे. पोल:स येथपयnत जातील, अशी माझी अपे�ा न
हती आWण 
�यात<या �यात ;तUया ल�नानंतरUया प�ह<या संYातंीUया �दवशी माVया 
गैरहजेर:त ;तला या =कारे जेलम�ये जावे लागले, याच ेकाह: मला फारसे बरे वाटले 
नाह:. मला ,चतंा होती, कc याचा प�रणाम ;तUया =कृतीवर आWण मन:ि6थतीवर 
कसा होईल? आमUया घराला चळवळीचा अनभुव होता, gकंवा नाह: eहटले, तर: 
नाद होता, असे eहटले, तर: चालेल. परंत ुती qया घरातून आमUया घर: आल: 
होती, ते घर आमUयापे�ा अ,धक सिु6थतीत होत.े ;तच ेवडील नकुतेच वारले होत;े 
पण ते बडोदा महाराजांUया खाजगीत काम करणारे �यांUया 2व5वासातले गहृ6थ 
होत.े ते
हा �यांच ेराहणीमान आWण जीवनप[तीचा 2वचार करता ल�नानंतर इत�या 
लवकर तु'ंग पाहायला लागणे ह: गो�ट फारच अनोखी आWण मान9सक यातना 



देणार: होती, असे काह:से 2वचार माVया मनात येऊन गेले. पण मी मला 
समजावले, कc =�य� िजवाच ेब9लदान करtयाच ेकाम लोक या चळवळीत करतात, 
तर ह: एवढ:शी gकरकोळ गो�ट मी माVया मनावरती ;तच ेफारसे ओझ ेठेव ून देता 
बाजूला केल:. 

 
सौ. वेणूबा¡ना पो9लसांनी जवळ जवळ सहा आठवड ेकराड आWण इ6लामपरू येथील 
जेलम�ये ठेवले होत.े 

 
चळवळ संप<यानंतर मी जे
हा ;तला 2वचारले, 

''तुला पो9लसांनी कशी वागणकू �दल:?'' 

ते
हा ;तने सां,गतले, 

''पोल:स जशी वागणकू देतात, तशीच �दल:.'' 

 
2वशषेत:, त ेजे
हा चौकशीच े=5न 2वचारत असत, ते
हा =5न 2वचारtयाUया 
प[तीम�ये उ[टपणा होता, असेह: ;तने सा,ंगतले. पण �यामळेु जो काह: थोडा-फार 
�ास ;तला झाला असेल, तेवढाच.  

 
भ9ूमगत चळवळीचा आघात अशा प[तीने आमUया कुटंुबावर हळूहळू पडू लागला. 
\ी. गणपतराव 2वजापरूला जेलम�ये होत.े सौ. वेणूबाई कराड gकंवा इ6लामपरू 
जेलम�ये होती आWण मी असा कुठे तर: �मंती कर:त भटकत �हडंत आहे, याच े
काह:से श<य माVया मनाला लागून रा�हले होते. 

 
याUयातून पढेु दोन म�हDयांनी एक दसुर: मोठ` आप�ती आमUया कुटंुबावर आल:. 
माझ ेथोरले बंध ू\ी. Aानदेव यांचा माVयापे�ा माझ ेमधले बंध ू\ी. गणपतराव 
यांUयाशी फार िज
हाxयाचा संबंध होता. माVया आWण �यांUया वयातं अंतर होत े
आWण �यांच ेआWण माझ ेसाहचय&ह: तसे फारसे झाले न
हत.े परंतु \ी. गणपतराव 
यांUयावरती �यांच ेफार =ेम होते. मी यापवूw जेलम�ये गेलो gकंवा आता इतके 



म�हने भ9ूमगत रा�हलो, �यामळेु त ेफारसे काळजीत पडले नाह:त, पण \ी. 
गणपतरावांना पकड<यापासनू �यांचा जीव वा-यावर उडाला. ते घर: सागंत, 

 
''यशवंता तर लढाईत उतरला आहे. �याला जे काय करावयाच,े त ेसरकारने करावे, 
पण \ी. गणपतरावांनी �यांच ेकाय केले आहे? �याला सोडवनू आणtयाचा =य�न 
केला पा�हजे.'' 

�यांना कोणी स<ला �दला, 

''तुeह: आजार: अस<याच ेडॉ�टरच ेस�ट&gफकेट देऊन अज& केला, तर कदा,चत \ी. 
गणपतरावांना सोडून देतील.'' 

 
- आWण ह: क<पना �यांUया मनात खोल जाऊन बसल:. कराडम�ये म�हना, दोन 
म�हDयांनी छोट: ऑपरेशDस ्करtयासाठ` बाहेuन डॉ�टर येत असत आWण एकाच 
�दवशी पाच-पंचवीस ऑपरेशDस ्कuन जात असत. आमUया कराडच ेqये�ठ डॉ�टर 
दातार अशा ऑपरेशD6ची 
यव6था कराडम�ये कर:त असत.  

 
आमUया दादांUया पाठ`ला एक लहानसे आवाळू होत,े ते हळूहळू वाढत होते. त
ेहा 
�यांUया मनाने घेतले, कc या आवाळूच ेऑपरेशन कuन zयावे आWण �याच े
स�ट&gफकेट देऊन सरकारकड ेअज& करावा, eहणजे \ी. गणपतराव सटूुन येतील. हा 
सगळा �यांUया मनाचाच खेळ होता. �यांनी कुणाह: जाण�या माणसाशी 
स<लामसलत केल: नाह:. ऑपरेशन करtयाचा �यांचा 2वचार �यानंी फ�त आईला 
आWण आप<या प�नीला सा,ंगतला. �या दोघींनाह: तो पसंत न
हता. �यांच ेeहणणे 
होत,े आप<या घरातील कोणी कत@ माणूस जवळ नसताना तुeह: हे कu नये. पण 
�यांUया मनात भावाUया सटुकेसाठ` हे सारे करावयाच ेआहे, असे होते. �यामळेु 
�यांनी कोणाच ेऐकले नाह:. ऑपरेशनUया �दवशी ते डॉ�टरकड ेगेले आWण मला 
ऑपरेशन करावयाच ेआहे, असे सागं ूलागले. मलुगा ऑपरेशन करतोच आहे, eहणून 
माझी आई ऑपरेशनUया वेळी जाऊन बसल:. या ऑपरेशनसंबंधाने ;तच ेमन फार 
शंgकत होत.े पण मोठा मलुगा ऐकत नाह:, मग करणार काय, अशा आप�तीत ती 



होती. खरे eहणजे डॉ�टरांनी 2वचार करायला पा�हजे होता. अशा त�हेच ेऑपरेशन, 
ऑपरेशन नंतरची काळजी घेtयाची साधने आWण 
यव6था नसताना करावे का, 
याचा ;नण&य �यांनी �यांUया शा6�ा=माणे करावयाला पा�हजे होता. पण �यांनी तो 
केला नाह: आWण �यानंी दादांच ेऑपरेशन केले. ऑपरेशननंतर अधा&-पाऊण तास 
तेथे ठेवनू घेतले आWण नंतर टां�यात बसवनू घर: पाठवनू �दले. या मो�या 
जखमेची काळजी घरात कोण घेणार होत?े डॉ�टरने सां,गतले<या गोxया आWण 
पpुया देtयाच ेकाम माझी आई करत बसल:. इतर लोकांना जे
हा ह: गो�ट कळल:, 
ते
हा �यांनाह: ध�का बसला. कारण दादाचंी =कृती ऑपरेशननंतर �बघडू लागल:. 
जखम सेि�टक झाल: आWण �यात �यांना Dयमूो;नयाचा ताप भरला. दादा �या 
जखमेशी आठ-दहा �दवस झगडत रा�हले व शवेट: �यातच �यांचा अंत झाला. 

 
ह: सार: हकcकत �याUंया म�ृयनंूतर जवळ जवळ पंधरा �दवसानंी मला पणेु येथे 
समजल:. मध<या काळात पर6परांशी संबंध ठेवणे इतके सोपे रा�हले न
हत.े 
पtुयाला जेथे मी राहत होतो, तेथे एके �दवशी रा�ी शांताराम बाप ूआले आWण 
�यांनी मला तुeहांला एक वाईट बातमी सागंायची आहे, eहणून सां,गतले व 
दादांUया म�ृयचूी सव& हकcकत सा,ंगतल:. मला फार द:ुख झाले. आमUया दादांनी 
आईUया बरोबर:ने आमUया लहानपणापासनू आमच ेपालन-पोषण केले. �यांचा असा 
कuण अंत 
हावा, आeह: दोDह: भाऊ जवळ नसताना 
हावा, आWण �यांUया 
म�ृयचूी बातमी दोन आठवpयांनी मला कळावी, याच ेमला अ;तशय वाईट वाटले. 

 
दादांUया म�ृयनेू आमUया कुटंुबावर:ल संकटाचा एका अथा&ने कळस झाला होता. 
माVया डोxयांपढेु माVया आईची द:ुखी, क'ण मतूw उभी राहायची आWण मी 
अ6व6थ होऊन जायचो. शांताराम बापूंUया बरोबर मी ;नरोप पाठ2वला, कc मी एक 
वेळ आईला भेटावयास येईन. पण शातंाराम बाप ूआWण इतर सव& काय&क�याnनी 
�याला पणू& 2वरोध केला आWण आईला भेटtयाचा माझा 2वचार सोडून देऊन मला 
पtुयातच राहावे लागले. 



 
या काळात सातारा िज<iयात भ9ूमगत चळवळ ह: 6प�टपणे ग;नमी का
याची 
सश6� चळवळ होtयाUया मागा&ला लागल: होती आWण याच चळवळीला पढेु 'प�ी 
सरकार' असे नाव 9मळाले. काह: काय&क�याnनी ह�यारे जम2वल: होती आWण 
सरकारबरोबर आWण सरकारधािज&tया समाजकंटकांशी लढणे हेह: एक आपले 
मह��वाच ेकाम आहे, असा �यांचा ;नण&य झाला होता. �यामळेु ते आप<या 
भागाम�ये �या ��ट:ने gYयाशील झाले होते. मी समजलो, कc मला qया प[तीने 
चळवळ चालवावयाची होती, ;तUयात काह: फरक पडतो आहे. पण तो फरक हा 
प�रि6थतीमळेु अप�रहाय& आहे, याचीह: मला जाणीव झाल:. िज<iयाम�ये जाऊन 
सव& काय&क�याnशी पDुहा बोलावे, अशी प�रि6थती न
हती. 

 
िज<iयात जाणे श�य न
हत.े eहणून मी एक-दोन आठवड ेमुंबईची भेट ठरवल:. 
मी जवळ जवळ तीन-चार म�हDयांनी मुंबईला येत अस<यामळेु सातारा िज<iयातील 
जे =मखु काय&कत@ मुंबईला होत,े �यांची भेट घेणे मला अ;तशय उपय�ुत वाटले. 
िज<iयात<या पो9लसाUंया दडपशाह:मळेु बरेचसे =मखु काय&कत@ मुंबईस म�ुकाम 
ठोकून होते. मुंबई शहर, तसे eहटले, तर भ9ूमगतांच ेमायपोट होते. येथे गु�त 
राहtयाची सोय करणे सोपे होते. तसेच आ,थ&क ���या संर�ण देणार: माणसे 
होती. अनेक2वध मंडळींचा संपक&  राहत असे. अशा चळवळीच ेकa 3 मुंबई शहर करणे 
हे फार सोई6कर होत.े प�ी सरकारची चळवळ eहणून जी पढेु =9स[ झाल:, ;तचा 
हा संYमण-काळ होता. िज<iयातील चळवळीUया एकंदर 6वuपाम�ये होत असलेला 
बदल अप�रहाय& आहे, असे माVया 9म�मंडळीजवळ मी कबलू केले. परंतु कुणी तर: 
चळवळीUया काय&प[तीवर अ�यंत कसोशीने नजर ठेवल: पा�हजे, असे 2वशषेत: \ी. 
gकसन वीर यांUयाशी मी बोललो. \ी. आबानंाह: ह: गो�ट माDय होती आWण यो�य 
वेळी िज<iयात जाऊन हे काम करtयाच े�यांनी ठर2वले होते. 

 
माझी 6वत:ची मन:ि6थती मा� घरगुती =5नांनी 
यापनू गेल: होती आWण 
आतापयnत आले<या अडचणींम�ये एक नवीनच मान9सक यातना ;नमा&ण झाल:. ती 



eहणजे सौ. वेणूबाईUया =कृ;त-अ6वा6�याची. आमUया दादांUया म�ृयपूवूw थोडचे 
�दवस ;तची सटुका झाल: होती आWण ती �यांUया शवेटUया आजारात �यांUया 
जवळ बसनू होती. आतापयnत आले<या संकटांनीच ती मनाने हलनू गेल: होती. 
�यात दादांचा आठ-दहा �दवसांUया आजाराने झालेला म�ृय ू;तने शजेार: बसनू 
पा�हला होता. �यामळेु दादांचा म�ृय ूझाला, �या �णी ती gक�येक तास बेश[ु 
पडल: आWण माVया घरUया माणसांUया यातनांम�ये आणखी एक भर पडल:. या 
सव& हकcकती पढेु मला समजत गे<या, ते
हा मला 6वाभा2वकच मान9सक �ास 
झाला आWण पती eहणून मी ;तUया आजाराची काळजी घेतल: पा�हजे, या 
जबाबदार:Uया जाWणवेने अ6व6थ झालो. मुबंईतला माझा चच@चा पंधरा �दवसांचा 
म�ुकाम संपवनू मी पDुहा पtुयाला परत आलो व तेथे माVया एका नातेवाइकांUया 
माफ& त गाडी पाठवनू वेणूबाईला, मी जेथे राहत होतो, तेथे घेऊन आलो. कराडUया 
�या वेळUया डॉ�टरांवर माझा 2व5वास उरला न
हता. ते
हा पtुयाम�ये कुtया 
चांग<या डॉ�टरला ;तला दाखवता आले, तर पाहावे, eहणून मी हा उyयोग केला. 
भ9ूमगत अव6थेम�ये माझी जबाबदार: आWण माVया आजार: प�नीची जबाबदार: 
घेtयाच ेqया माVया पtुयाUया 9म�ांनी कबलू केले आWण पार पाडले, �यांचा मी 
नेहमी ऋणी राह:न. पtुयात<या एक-दोन नामांgकत डॉ�टस&ना मी सौ. वेणूबाईची 
त�बेत दाख2वल:. काह: ;नि5चत ;नदान होईना. परंतु ती अ;तशय अश�त होत 
चालल: होती. चार सहा, चार सहा, तासांनी बेश[ु पड.े श[ुीवर आणtयाकरता 
प�र\म करावे लागत. डॉ�टस& औषधे देत होत.े परंतु �यांचा काह: फारसा उपयोग 
होत न
हता. मी आठ-दहा �दवसांचा हा =योग के<यानंतर माVया नातेवाइकांUया 
बरोबर ;तला फलटणला-;तUया माहेर: पाठवनू �दले. कारण कराडला माझ ेघर द:ुखी 
होत,े आWण वेणूबाईUया =कृतीUया देखरेखीUया गो�ट: कोणी कu शकेल, असा कता& 
माणूस तेथे कुणी न
हता. आईUया अडचणीत आणखी भर घालावी, अशी माझी 
इUछा न
हती. �यामळेु ;तUया माहेर:-फलटणला जाणे हाच एक माग& मला �दसत 
होता. माहेर: पण तसे कोणी कत@ मन�ुय न
हते. परंतु ;तची एक वय6कर चलुती, 
एक धाकट: बह:ण आWण मुंबईला 9शकत असलेला धाकटा भाऊ असे �यांच ेकुटंुब 
होत.े दसु-या दोन साव� ब�हणी हो�या; परंतु �या आपाप<या गावी हो�या. ;नदान 



;तची आपलुकcने चौकशी करणार: माणसे तर: �या �ठकाणी होती, �यामळेु मला 
माझा ;नण&य चकुcचा वाटला नाह:. 

 
सौ. वेणूबाईला मी फलटणला पाठवनू �द<यानंतर माझी =कृती ढासळल:. मी 
डॉ�टरांचा स<ला घेतला. �यांनी काह: औषधपाणी �दले आWण मला सा,ंगतले, कc 
तुeह: पtुयात न राहता आजूबाजूUया एखाyया गावी जाऊन राहा. या डॉ�टर 
मंडळींना मी माझी राजकcय प�रि6थती सां,गतल: होती आWण �यांनी ती गु�ततेने 
पाळल: होती, हे 2वशषे आहे, हे येथे नमदू केले पा�हजे. पtुयाUया शजेारUया 
घोडनद: या गावी एक-दोन आठवड ेमी एका सामाDय कुटंुबाUया घर: 2व\ातंीसाठ` 
काढले. डॉ�टरांनी �दलेल: औषधे बरोबर होती. परंतु वातावरण बदलtयाची गरज 
होती. �यामळेु या न
या, मोकxया वातावरणाम�ये मी मनाने प�ुकळ हलका झालो. 

 
पंधरा �दवसांनंतर पtुयाला जे
हा परत आलो, ते
हा सातारUया हकcकती कळू 
लाग<या. 9शरवड े 6टेशनUया ज9ळताUया खट<यातील बहुतके सव& लोक पकडले 
गेले होत.े \ी. सद9शवराव पaढारकर आWण �यांUया बरोबर असलेले �यांच ेसव& 
साथीदार यांना पकडून �यांUयावर खटले सuु झाले होते. या आरोपींम�ये माझा 
भाचा बाबरूाव कोतवाल हाह: होता. िज<iयातील माVया गैरहजेर:त \ी. आ�माराम 
बाप ूपकडले गेले होत.े 2वशषेत: बाबरूाव कोतवाल, \ी. आ�माराम बाप ूजाधव 
आWण \ी. बाबरूाव काळे मालदणकर यांचा पो9लसांनी अनिDवत छळ केला. �यांUया 
कहाtया जे
हा मी ऐक<या, ते
हा माVया अंगावर काटा उभा रा�हला. �या हकcकती 
�यांUया तjडूनच मी पढेु ऐक<या. तो सगळा छळ �या मंडळींनी सहन केला, तो 
माVयासाठ` आWण �यांUया रा�d;न�ठेपोट:. �यांना =मखु =5न 2वचारला जात असे, 
कc मी कुठे आहे? सुदैवाने �यांना मा�हती न
हत,े कc मी कुठे आहे; �यामळेु ते 
काह: सागंू शकले नाह:त. qया त�हेचा छळ होत होता, �यामळेु मन gकतीह: 
बळकट असले, तर: शर:र थकून जाते आWण माणसे बोलायला लागतात. मी कुठे 
आहे? कोण�या गावात आहे? याची �यांनाच मा�हती नस<यामळेु ते �बचारे काय 
सांगणार? 9शरवड े6टेशनाUया ज9ळताUया खट<याचा ;नकाल लागला आWण \ी. 



सदा9शवराव पaढारकरानंा सात वषाnपे�ा जा6त 9श�ा झाल:. �याUंया साथीदारांना 
कुणाला चार वष@, तर कुणाला तीन वष@ अशा त�हेUया 9श�ा ठोठावtयात आ<या 
हो�या. इतका छळ झाला gकंवा या 9श�ा झा<या, तर: ह: त'ण मंडळी काह: दबनू 
गेल: न
हती, असे मला ;नरोप येत होत.े 

 
मी पणेु शहर आWण िज<iयातील ]ामीण भागातील काह: �े�ातं भ9ूमगत प[तीने 
काम करावे, अशा त�हेने सव& संपक&  जोडावयाचा =य�न कर:त होतो. अशा वेळी एके 
�दवशी मे म�हDयाUया म�यात मला फलटणहून ;नरोप आला, कc सौ. वेणूबाईची 
=कृती फार �बघडल: असनू ती मरणोDमखु आहे. तो सबंध �दवस आWण रा� मी 
काह: झोप ूशकलो नाह:. माझ ेकत&
य काय, याचा मी माVया मनाशी 2वचार कu 
लागलो. कुटंुबासाठ` माझी काह: जबाबदार: आहे, कc नाह:, या एका 2वचाराने मी 
अ6व6थ झालो आWण दसु-या �दवशी रा�ी फलटणला जाtयाचा ;नण&य केला. रा�ी 
भाpयाची टॅ�सी कuन मी फलटणला ;नघालो. मुंबईहून मी नकुताच जाऊन आलो 
अस<यामळेु मजजवळ थोड ेपसेै होत.े रा�ी आठला टॅ�सी काढून ;नघालो, तो ती 
नीरा 6टेशनजवळ बंद पडल:. गाडीम�ये काह: �बघाड झाला होता. पहाट होत आल:, 
तर: ती काह: द'ु6त होईल, असे ,चDह �दसेना. ते
हा मी मो�या अडचणीत पडलो. 
काय करावे, समजत न
हते. सदैुवाने टॅ�सी-�ाय
हरUया खटपट:स यश आले, गाडी 
सuु झाल: आWण आeह: पढेु फलटणला ;नघालो. पंचवीस-तीस मलैांच ेजेवढे अंतर 
होत,े तेवढे कापनू जवळ जवळ सयू�दयापवूw फलटणUया घर: जाऊन पोहोचलो. 
माझा प�हला बेत असा होता, कc रा�ी घर: जाऊन, वेणूबाईला भेटून, पहाटेसच 
तेथनू परत gफरायच.े परंतु आता ते श�य न
हत.े मी टॅ�सीवा<याच ेपसेै देऊन  
�याला परत पाठवनू �दले आWण मी फलटणम�येच थांबलो. 

 
मी फलटणला आ<याचा वेणूबा¡Uया =कृतीवर चागंला प�रणाम झाला. ;तUया 
मनाचा धीर वाढला. ;तचा आजार जसा शार:�रक होता, तसा तो मान9सक पण 
होता. मी ;तला कबलू केले, कc आजचा �दवस येथे राह:न व रा�ी ;नघनू जाईन. 
फलटण येथे डॉ�टर बव@ eहणून =9स[ देशभ�त होते. मी �यानंा बोलावनू घेतले. 



मला पाहून �यांना आ5चया&चा ध�काच बसला. मी �यांना सगळी प�रि6थती आWण 
माझी मन:ि6थती सा,ंगतल:. मी �यांना सा,ंगतले, 

''कुणा तर: चांग<या डॉ�टरकड ेह: केस सोपवनू जावे, eहणून मी येथे आलो आहे. 
तुeह: वेणूबाईची काळजी zया.'' 

 
�यांनी कबलू केले आWण तो �दवस मी तेथे थांबलो. माVया क<पनेने मी तेथे 
आ<याची मा�हती फारच थोpयांना असावी. पण सागंता येत नाह:. आजूबाजUूया 
घरांतील कोtया मंडळींनी मला पा�हले असले पा�हजे. कारण दसु-या �दवशी 
दपुारUया =हर: वेणूबाईची काळजी घेत बसलो असताना फलटण सं6थानUया 
पो9लसांनी माVया सासरुवाडीUया घराला वेढा घातला. 

 
माझा धाकटा मेहुणा बाबासाहेब मोरे ते
हा फलटणम�येच होता. �याने मला येऊन 
सां,गतले, कc पोल:स आलेत. मी समजून चकुलो, कc माझ ेभ9ूमगत आय�ुय संपले. 
मला फ�त आता एवढ:च काळजी होती, कc माVया अटकेचा प�रणाम वेणबूाईUया 
=कृतीवर काय होतो? कारण पो9लसांनी येऊन ;तUया देखतच मला अटक केल:. मी 
;तची समजतू घातल:.  

''मला काह: होणार नाह:. तू काळजी कuन नकोस. आता तू आप<या =कृतीची 
काळजी घे आWण फलटणम�ये फार वेळ न थांबता कराडला आईकड ेजा.'' 

 
;तची =कृती बर: न
हती. पण ;तने माVया अटकेचा झालेला =कार मो�या धयैा&ने 
सहन केला आWण �या रा�ी फलटण सं6थानने बांधले<या न
या जेलखाDयाम�ये 
प�हला राजबंद: eहणनू माझा म�ुकाम झाला.  

 
आ5चय& असे, कc �या रा�ी मी जेलम�ये गाढ झोपी गेलो. दहा म�हDयांच ेमाझ े
भ9ूमगत जीवन संप�ुटात आले होते. माVया जबाबदा-या आWण ,चतंा संप<या 
हो�या. आता सरकारUया हाती काय असेल, आWण त ेजे करतील, ते पाहत राहायच,े 
असा मोकळा 2वचार माVया मनात येऊन गेला.  



 
;तस-या �दवसापासनू सातारा िज<हा आWण पणेु सक& लमधील सी. आय.् डी. च े
=मखु पोल:स अ,धकार: माVया उलट तपासणीसाठ` मला येऊन भेटू लागले. मला 
वाटले होत,े हे व�र�ठ अ,धकार: मला काह: हुशार:ने =5न 2वचारतील. �यांना काह: 
राजकcय 2वचारांची पा5व&भमूी असेल, असा माझा समज होता, परंतु �यांच े=5न 
मला ;नबु&[पणाच ेवाटले. चळवळीत कामे करणा-या माणसांची नावे 2वचारणे, 
�यांची �ठकाणे 2वचारणे असे अगद: मामलु: =5न ते मला 2वचार:त बसले होते. 

 
मला वाटले होत,े ते या चळवळीच ेuपातंर कसेकसे होत आहे, वगैरे �यांना जाणून 
घेtयाची इUछा असेल; पण तसे काह: �दसले नाह:. �यामळेु माझी सोय झाल:. त े
माझा छळ करतील, अशी शंका मला वाटत न
हती. परंत ुकोण जाणे, �यांUया 
मनात आले, तर ते काह:ह: करतील, असे के
हा तर: मनात येऊन जाई. पण शवेट: 
तसा काह: =कार झाला नाह:. मी जेलम�ये आहे, असे समज<यानंतर कराडहून 
आई मला भेटायला आल:. मी जेलUया =मखु अ,धका�यांना 2वनंती केल:, कc मी 
जे
हा माVया आईला भेटेन, ते
हा तेथे कोणी हजर असता कामा नये. ती द:ुखाने 
भuन गेलेल: आहे. ;तला मोकळे 
हायच ेआहे. eहणून तेथे कोणी ;तसरा माणूस 
असणे बरे नाह:. तो जेलचा अ,धकार: माणुसकc असणारा होता. �याने सा,ंगतले, 
कc मी तशी 
यव6था करतो. मी जवळ जवळ सहा म�हDयांनी आईला भेटत होतो. 
दादांUया म�ृयचू ेद:ुख ;तने आकातं कuन हलके केले. मी ;तची समजूत घातल:. 
माझी =कृती बर: आहे, असे पाहून आईला �यात<या �यात समाधान झाले आWण 
या द:ुखात मी इतके �दवस माVया आईला भेटलो न
हतो, ह: जी माVया मनाला 
लागून रा�हलेल: टोचणी होती, ती कमी झाल:. 

आठ-दहा �दवस मला फलटणUया जेलम�ये राहावे लागले. नंतर त ेमला सातारा 
जेलम�ये घेऊन गेले. माVयावर खटले भरावे, कc मला 6थानब[ eहणून पाठवावे, 
असा काह: तर: सरकार: अ,धका�यांम�ये संवाद चाल ूहोता, असे मला नंतर कळले. 
जवळ जवळ दोन आठवड ेमी सातारUया जेलम�ये रा�हलो. �या जेलम�ये असलेले 
िज<iयातले बरेचसे काय&कत@ स�या]ह: भेटले. पण अ,धका�यांनी मला �यांUया 



कुणाUयाह: संगतीत ठेवले नाह:. नकुतेच पकडलेले, दरोडखेोर eहणून नामाgंकत 
असलेले eहातारबा रामोशी कोतावडकेर याUंया खोल:त मला �यांनी ठेवले.  

 
eहातारबा रामोशी याचं ेनाव मी ऐकून होतो. माVयापे�ा पाच एक वषाnनी ते वयाने 
मोठे होते. gकं,चतसा सावळा वण&, सहा फुटांपे�ा जा6त उंची, अंगकाठ` सडसडीत, 
बोलणे अ;तशय =ौढ, अंगावरच ेकपड ेपांढरे 6वUछ, �ाiमणी प[तीने नेसलेले 
धोतर हे �या माणसाUया पोशाखातील व9ैश��य पाहून मला मोठ` मजा वाटल:. दोन 
�दवसांत �यांUया माVयात म�ैी झाल:. मी eहातारबांना �यांUया धंyयातील 
कौश<याबhल काह: =5न 2वचारले. माझहे: नाव ते ऐकून होते. �यांनी माVयाजवळ 
फार मोकळे ;नवेदन केले. त ेचौघेजण भाऊ होत.े दरोड ेटाकtयाच े�यांच ेकाम 
2पढ:जात चाल ूहोत.े �यांनी मला �यांUया धंyयाच ेकाह: ;नयम सां,गतले आWण 
मला आ5चय& वाटले, कc दरोड ेघालtयातस[ुा काह: ;नयम असतात. त े;नयमाने 
कायदे मोडतात ! हा एक मला नवा अनभुव होता. �यांनी सा,ंगतले, कc दरोडा 
घालtयापवूw पंचांग पाहून त े�दवस ठरवीत असत, �दशा ठरवीत असत आWण मग 
यो�य �या �ठकाणी पाहणी कर:त असत. पण �ठकाण ठर2वताना �यांचा एक 
मह��वाचा ;नयम असा होता, कc qया पोल:स 6टेशनखाल: �याचं ेगाव आहे, �या, 
आWण शजेारUया पोल:स ठाtयाUया बाहेर जाऊन दरोड ेघालावयाच.े ि6�यांUया 
अंगावर हात टाकावयाचा नाह: आWण दरोpयातून 9मळाले<या 9मळकतीपकैc चवथा 
�ह6सा गोरग�रबांना वाटून टाकावयाचा. हे सव& ;नयम �यांनी दोन 2प|या तर: 
पाळले होते.  

 
एका आठवpयांनंतर मला eहातारबांUया खोल:तून काढून इतर काय&क�याnबरोबर 
ठेवले. कारण �यांनी ब;घतले, कc माझी आWण eहातारबांची चांगल:च दो6ती झाल: 
आहे. �यांना ते कदा,चत यो�य वाटले नसेल.  

 
काय&क�याnUया खोल:त गे<यानंतर मग तु'ंगातले गांधी=णीत वातावरण �या खोल:त 
सuु झाले. पहाटे साड ेचार वाजता उठून =ाथ&ना eहणा
यात, 'रघपु;त राघव...' 



भजन करावे आWण �या वातावरणाम�ये डोळे झाकून 6व6थ बसावे. जण ूकाह: 
समा,ध6त होत आहोत, अशा भावनेने. माझ ेफ�त दोनच आठवड ेसातारा जेलम�ये 
गेले. परंत ुमला �यांची चांगल:च आठवण राहावी, असे ते �दवस होत.े eहातारबांची 
आWण माझी �यानंतर कधीच गाठ पडल: नाह:. पण �यांचा लौgकक मी पढेु ऐकत 
रा�हलो होतो.  

 
सातारहून पढेु मला कराडला घेऊन गेले. तोपयnत सरकार: ;नण&य झाला होता, कc 
मला 6थानब[ न करता माVयावर खटले भरावेत. �यासाठ` ऑग6ट १९४२ म�ये 
तांबवे येथील सभेत मी केले<या भाषणाबhल माVयावर खटला दाखल करtयात 
आला. खटला अधा& तास चालला. खट<यात केलेले आरोप मी माDय केले. कारण ते 
खरे होते. सहा म�हDयांची स�त मजुर:ची 9श�ा मला देtयात आल: आWण माझा 
पेशा वgकल:चा अस<यामळेु Dयायाधीशांनी मला 'बी' वग& �दला. 

 
चार-सहा �दवसांनी माझी येरवडा जेलला रवानगी झाल:. यावेळी मा� कॅeप जेल 
gकंवा इतर� कोठे न नेता जो =मखु जेल होता, �याUया अवाढ
य दरवाqयातून मी 
=थमच आत गेलो आWण तेथ<या एका आवाराम�ये 'बी' �लास राजबंyयांसाठ` qया 
राहु�या बांध<या हो�या, �यांम�ये माझी रवानगी केल:. मला आ5चय& वाटले, कc 
जेलम�ये आ<यानंतर राहु�यांम�येच राहtयाचा माझा योग �दसतो आहे. १९३२ 
साल:ह: मी अशाच तंबतू रा�हलो होतो. आता पDुहा तशीच एक राहुट: माVयासाठ` 
देtयात आल: होती.  

 
या आवारातील राजबंyयांची ह: राहुट:ची वसाहत eहणजे एक छोटेसे खेडगेाव होते. 
=�येकाला एक राहुट: अशा �हशबेाने आeह: तेथे वीस एक राजबंद: अस.ू जुने 9श�ा 
संपलेले लोक जात असत. नवे येत असत. असा ;न�यYम सuु होता. मी qया वेळी 
गेलो, �यावेळी लांब मदुतीच े9श�ा झालेले बरेच =मखु काय&कत@ तेथे होते. \ी. 
सदा9शवराव पaढारकर तेथे होत,े \ी. 6वामी रामानंद तेथे होत.े माझ ेसोलापरूच े9म� 
\ी. प<ुल: तेथे होते. ह: सव& मंडळी तेथे अस<यामळेु ओळखीUया घर: गे<यासारखे 



वाटत होते. \ी. सदभुाऊंUयाकडून �यांUया खट<याUया हकcकती ऐक<या. �यांना 
झाले<या लांब मदुतीUया 9श�ेचा �यांUया मनावर gकती प�रणाम झाला आहे, असे 
मी 2वचारले. �यांनी सां,गतले,  

''9श�ा कमी-जा6त अस<या, तर: आपण सव&जण एका चळवळीतले आहोत. सव& 
9श�ा परु: होईपयnत जेलम�ये राहावे लागेल, असे वाटत नाह:.'' 

 
अकरा वषाnपवूw मी जेलम�ये असताना माझा जो अनभुव होता, तो आWण या वेळचा 
अनभुव यांत प�ुकळ गुणा�मक फरक होता, असे eहटले पा�हजे. या वेळी मला 
नवीन 9शकtयाचा �यास होता. मन प�ुकळ सं6कार�म होत.े आता तसा मी 
रा�हलो न
हतो. माझी काह: ;नि5चत मत,े धोरणे बनत चालल: होती. आवडी-;नवडी 
न�कc होत चाल<या हो�या. माVया राजकcय अनभुवाम�ये खूपच भर पडल: होती. 
�यामळेु हा पाच म�हDयांचा 'ब' वगा&चा जेलचा अनभुव मला काह:सा वेगळा वाटला. 
नेहमी=माणे याह: जेलम�ये वाचtयाची 
यव6था उ�तम होती. आमUया आवाराUया 
शजेार:च प�ह<या वगा&तील 6थानब[ांचा कॅeप होता. �यांUयाकडूनह: आमUयाकड े
प6ुतके येत असत. मी qया वेळी �या जेलम�ये गेलो, ते
हा तेथे आले<या काह: 
मंडळीतं एका प6ुतकावर 2वशषे चचा& चाल ूहोती. त ेलोक2=य झालेले प6ुतक 
eहणजे 'आथ&र को6लर'च े'डाक& नेस ऍट ननू' ह: कादंबर:. या कादंबर:वर वाचकांUया 
उpया पडताना मी पा�ह<या. प6ुतक हातात यायला वेळ लागला. पण मी त ेमो�या 
उ�सकुतेने वाचले. कeय;ुन6ट राजवट:ने केले<या राजकcय छळाची ती एक 
�दय3ावक कहाणी होती. या कादंबर:त, कeय;ुन6ट र9शयाच,े मानवी म<ूये संपलेल: 
राजवट अशा त�हेच े,च� रंग2वले गेले आहे. प6ुतक कलापणू& आहे. लेखकाUया 
तळमळीबhल कुणाला शंका येणार नाह:. पण हे प6ुतक वाचनू �याचा माVयावर जो 
प�रणाम रा�हला, तो हा, कc हे काह:से =चारकc थाटाच ेप6ुतक आहे. अथा&त हे 
माझ ेमत, मला माह:त होत,े कc अनेकांना त ेआवडणार नाह:. आथ&र को6लर बhल 
मनात ;नतांत आदर आहे. परंतु एका देशात<या राजकcय प�रि6थतीच े;नदान 
एखाyया कादंबर:Uया uपाने करता येणे श�य नाह:. आजह: पाठ`मागे वळून 
पाहताना, 6टा9लनने य[ुाUया काळात दडपशाह:च ेजे भयानक स� सuु केले होत,े 



�याच ेकोणीच समथ&न करणार नाह:; पण ह: गो�ट खर:, कc �या वेळी आeह: 
जेलम�ये हे प6ुतक वाचत होतो, �याच वेळी चालले<या भयानक जाग;तक 
य[ुाम�ये 6टा9लनUया नेत�ृवाखाल:च र9शयन सेना महापराYम कuन फॅ9सझमUया 
पराभवाची श�यता ;नमा&ण करत होती. मी माझ ेमत आमUया कॅeपमधील काह: 
मंडळींशी बोललो. �यानंी 6टा9लनUया आताUया य[ुकाळातील काया&च ेमह��व माDय 
केले. 

 
''पण खट<यांची स� ेसuु कuन सहका�यांना म�ृयचूी वाट दाख2वणा-या 6टा9लनच े
समथ&न करणे केवळ अश�य आहे.'' 

मी eहटले,  

''ह: रा6त =;तgYया आहे. ऐ;तहा9सक प�रि6थती आWण माणसे यांच ेम<ूयमापन 
करताना एक घटना gकंवा काह: घटना एक� कuन �यांच ेएक आगळे uप 
दाख2वtयाचा =य�न करणे eहणजे ऐ;तहा9सक मीमांसा होणार नाह:.'' एवढेच मला 
मया&�दत 6वuपात eहणावयाच ेहोत ेआWण 6टा9लनUया 
यि�तम��वाच ेव6�हरण 
पढेु र9शयन राqयक�याnनीच-2वशषेत: Yु5शो
ह यांनी आप<या कारकcद�त कuन 
इ;तहासाला यो�य वळण �दले, ह: गो�ट कबलू केल: पा�हजे. 'डाक& नेस ऍट ननू' या 
कादंबर:Uया वाचनामळेु आमUया �या छो�याशा कॅeपम�ये झालेल: वचैा�रक वादळे 
अजून मनाशी येतात, eहणून �यांचा येथे उ<लेख केला आहे. 

मला आता येथे बरेच �दवस राहावे लागणार, असा �हशबे कuन होतो, कारण सहा 
म�हDयांची माझी 9श�ा संप<यानंतर सरकार काह: मला सोडले, असे वाटत न
हत.े 
पDुहा =;तबंधक कायyयाखाल: डांबनू ठेवtयाचा =य�न जuर होईल. त
ेहा 
योजनापवू&क काह: तर: वाचले पा�हजे, असे मी ठर2वले. eहणून इं�लंडची 
औyयो,गक Yांती, £ाDसची राqयYातंी आWण �याच=माणे र9शयाची राqयYातंी 
यांUयासंबंधीच ेवाªमय तेथे 9मळ2वtयाचा =य�न केला. =य�नांती चार-सहा प6ुतके 
9मळाल:. ती मी �या पाच म�हDयातं वाचल: आWण �यामळेु जाग;तक इ;तहासाच े
एक परेुपरू ,च� डोxयांपढेु पDुहा ताजे झाले. १९४३ सालUया चाल ूय[ुाUया 
घटनांसंबंधीUया चचा&ह: आठवतात. य[ुाम�ये अमे�रका, र9शया, इं�लंड यश6वी 



होतील, अशी �या वेळी फ�त आशा 
य�त होत होती. कारण �यावेळी लढणा-या 
देशांम�ये-2वशषेत: दो6त रा�dांनी यरुोपम�ये दसुर: ल�कर: आघाडी उघडावी, अशी 
र9शयाUया मनाम�ये =बळ इUछा होती आWण ती आघाडी सuु होत नाह:, �यामळेु 
�यांUया हेतू2वषयी शंकाह: त े
य�त करत होते. या बातeया व�ृतप�ांतील लेखातंून 
हळूहळू बाहेर येत हो�या. मला कबलू केले पा�हजे, कc माVया मनाम�ये 
र9शयाबhल 2वल�ण सहानभुतूी होती आWण दो6त रा�d काह: कावेबाजपणाने ह: 
दसुर: आघाडी उघडtयाच ेटाळत तर नाह:त ना, अशी शंका माVया मनात येत 
होती. या य[ुासंबंधाने माVया मनात काय 2वचार होत,े याची नjद 
हावी, �यासाठ` 
मी एवढे 9ल�हले आहे. 

 
\ी. सदभुाऊ पaढारकर, मी आWण रामानंद भारती यांUयाम�ये सातारा िज<iयाUया 
प�रि6थतीसंबंधाने खपू तपशीलवार चचा& होत असे. मी �यांना मुंबईत माझी गाठ 
पडले<या 9म�ांUया मलुाखतींची मा�हती सा,ंगतल: आWण सातारचा लढा हा थांबणार 
नाह:. आeह: कुणीह: तु'ंगात आलो असलो, तर: हा लढा मागे पडणार नाह:. नवे 
नवे काय&कत@ आWण ;न�ठेने लढायला उभे रा�हलेले नेत ेहा झगडा चाल ूठेवतील. 
मा� या ल|याच े6वuप बदलत चालले आहे. जuर तर श6�ा6� ेवापuन हा 
आYमक लढा चालेल, असे मी माझ े;नदान सां,गतले. सरकारला मदत करणा-या 
आWण लोकांUया जीवनाचा गरैफायदा घेणा-या समाज कंटकांना 9श�ा देtयाचा 
=य�न हे प�ी सरकार ;नि5चत कर:ल, अशी माझी जी जाण होती, तीह: मी या 
मंडळींना सां,गतल:. यातून ;नि5चत काय घडले, यासंबंधाने ह: सव& मंडळी ,चतंा 

य�त कर:त असत. 

मी सा,ंगतले, 

''�याची ,चतंा तुeह: व मी कuन काय उपयोग? जो रणभमूीत उभा आहे, तो �याच े
;नण&य घेईल आWण gकसन वीर आबा आWण �यांच ेइतर सहकार: शवेट: काह: 
रा�d:य म<ूयांवर 2व5वास ठेवनू काम करणार: माणसे अस<यामळेु ते या 
चळवळीला चकुcUया मागा&ने भरकटू देणार नाह:त, असा मला 2व5वास आहे.'' 



 
\ी. सदभुाऊ पaढारकर यांना माVयासारखेच वाटत होत.े त ेeहणाले,  

''जोपयnत लढा संपलेला नाह:, तोपयnत लढा चाल2वtयासाठ` काह: 2वचारांUया मया&दा 
ठेवनू िजतके जा6तीत जा6त पढेु जाता येईल, ;ततके जाtयाचा =य�न �या 
लोकांनी के<या9शवाय �यांना ग�यंतर नाह:. आपण जे लोक तु'ंगात आलो आहोत, 
ते एका अथा&ने सरु��त आहोत. �या सवाnच े=ाण तेथे धो�यात आहेत. ते
हा आपण 
�यांना न;ैतक पा�ठंबाच �दला पा�हजे.'' 

 
सदभुाऊंच ेहे eहणणे बरोबर आहे, असे मलाह: वाटले. 

 
अशा त�हेUया चचाnत आWण वाचनात माVया 9श�ेच ेपाच म�हने के
हा ;नघनू गेले, 
ते मला समजलेस[ुा नाह:. 

 
- आWण एके �दवशी सकाळी ऑgफसमधले लोक मला येऊन सागंू लागले, कc 
''तुमची 9श�ा संपलेल: आहे व तुमची सटुका झाल: आहे आWण आeह: तुeहांला 
घेऊन जाtयासाठ` येथे आलेलो आहोत.'' 

 
मी �यांना eहटले, 

''सरकारकडून =;तबंधक कायyयाखाल: काह: हुकूम तर आला नाह: ना?''  

 
''आमUयाकड ेकाह: हुकूम वगैरे आला नाह:. ते
हा तुeहांला सोडून देणेच आeहांला 
भाग आहे.'' 

 
सदभुाऊ eहणाले, 

''=;तबंधक कायyयाचा हुकूम आला नाह:, ह: काह: वाईट गो�ट नाह:. तुeह: जuर 
जा.'' 



 
जेलम�ये राहतो eहटले, तर: राहता येत नाह:. अशी काह:शी माझी मन:ि6थती 
झालेल: होती. मी माVया सगxया राजबंद: 9म�ांचा ;नरोप घेऊन येरवpयाUया 
जेलमधनू बाहेर पडलो. सरकारने �दलेले =वासाच ेवॉरंट बरोबर घेऊन, रे<वेत बसनू, 
;नवांतपणे कराडला जाऊन पाहोचलो आWण १९४४ सालUया जानेवार:Uया समुारास 
मी कराड 6टेशनवuन एका टा�ंयात बसनू जे
हा कराडकड ेजाऊ लागलो, ते
हा मला 
असा =वास करताना पाहून र6�यात भेटणा-या सवाnना एक =कारचा आनंद झाला 
होता. त ेमाझ े6वागत करत होत.े मी घर: गेलो आWण समुारे वष&भरानंतर घरातील 
सव& मंडळींना मो�या =ेमाने भेटलो. 

गणपतरावांची सटुका होऊन तहे: घर: परत आले होते. परंतु तु'ंगातून बाहेर येताना 
�यांनी एक जबरद6त आजार बरोबर आणला होता. जेलच ेजीवन सहन न 
झा<यामळेु eहणा, gकंवा �यांनी केले<या ,चतंेमळेु eहणा, जेलम�ये असतानाच 
�यांना �याचा 2वकार जडला होता, आWण ते परत आ<यानंतर �यांनी डॉ�टरला 
वगैरे दाखवनू ;नि5चत ;नदान कuन घेतले होत.े परंतु =ाथ9मक अव6था आहे, बरे 
होईल, असा डॉ�टरांचा स<ला होता. मी बाहेर कुणाला दाख2वले नाह:. पण या 
बातमीने मला काह:सा ध�का बसला. मी अनपे��तपणे अगोदरच सटूुन आ<यामळेु 
पढेु काय करावे, याचा अजून ;नण&य झाला न
हता. 6वाभा2वकपणे काय&कत@ 
अधनूमधनू भेटायला येत होत.े �यांUयाशी चचा& कर:त होतो, �यानंा साधेपणाने पढेु 
कसे गेले पा�हजे, हे सांगत होतो. या=कारे दोन-तीन आठवड ेगेले आWण नंतर सौ. 
वेणूबा¡Uया आ]हामळेु ती व मी आeह: दोघेह: दोन �दवसांUया म�ुकामाकरता 
फलटणला गेलो. आ5चय& असे, कc फलटणम�ये असतानाच पDुहा सातारा 
िज<iयातील पोल:स अ,धकार: =;तबंधक 6थानब[ता कायyयाच ेवॉरंट माVयावर 
बजा2वtयासाठ`, qया �ठकाणी मला प�ह<या=थम पकडले होत,े �याच �ठकाणी 
आले. सौ. वेणूबाईला तर ध�काच बसला. ;तला वाटले, कc मी फलटणला आलो, 
eहणजे मला पकडले जाते. 'मी तुeहांला फलटणला यायचा कशाला आ]ह केला....' 
असे ती द:ुख कu लागल:. मी ;तला समजावले आWण ;तUयासह परत कराडला 
;नघालो. मी पोल:स अ,धका�यांना सा,ंगतले, 



''मी माVया प�नीला घर: सोडीन आWण तथेे तुमUया ता�यात येईन. तोपयnत मला 
तुमचा बंदोब6त माVयाभोवती ठेवायला माझी काह: हरकत नाह:.'' 

 
�या=माणे घडले आWण माझा येरवpयाचा =वास पDुहा सuु झाला. 

 
या खेपेला 'ब' वग& �दलेला न
हता. येरवpयाUया 'क'वगा&Uया कैyयांसाठ` जे ;तसरे 
वतु&ळ आहे, �याम�ये एका बराकcत माझी रवानगी झाल:. या बराकcत असताना 
मला िज<iयातले अनेक काय&कत@ 9म� भेटले. मला आठवतं, कc \ी. आ�माराम 
जाधव, ह�रभाऊ लाड ;न असे अनेक काय&कत@ तेथे भेटले. आ�माराम बापूंनी 
झाले<या छळाची कहाणी मला येथेच सा,ंगतल:. �याच आवारातील आमUया 
समोरUया बराकcम�ये \ी. ना. ग. गोरे आWण �यांच ेइतर सहकार: होते. �यांची 
आमची अधनूमधनू भेट होत असे.  

 
या ;तस-या सक& लम�ये मी तीन म�हने काढले असतील. या तीन म�हDयांम�ये 
माझ ेकाह: 2वशषे वाचन झाले नाह:. मला काय&क�याnचा सहवास लाभला होता. 
�यामळेु �यांUयाशी ग�पा मारणे, माझ ेअनभुव सांगणे, �यांच ेअनभुव ऐकणे यांतच 
आमचा सारा वेळ ;नघनू गेला. या तीन म�हDयातं माझी =कृतीह: फारशी चागंल: 
रा�हल: नाह:. घराकडून गणपतरावांUया =कृतीची बातमी येत होती. डॉ�टरकडून त े
औषधपाणी घेत होत ेआWण घर-संसार चाल2वtयाचा =य�नह: कर:त होते. माVया 
मनाम�ये 2वचारसंघष& सuु झाला, कc माVयासाठ` माVया कुटंुबाचा gकती छळ मी 
होऊ देणार आहे? दादा गेले, गणपतराव गंभीर रोगाने आजार: आहेत, सौ. 
वेणूबाईची =कृती बर: नाह:, आई काह: न बोलता सव& सहन कर:त होती, पण ती 
द:ुखी आहे. माVयापासनू ;तने खूप अपे�ा के<या असतील, परंतु मी ;तची कुठल:च 
अपे�ा परु: केल: नाह:. मनातील हा जो 2वचार चाल ूहोता, तो मी माVया 
जेलमध<या 9म�ांशीह: बोललो.  

 
१९४४ साल पढेु पढेु चाल ूहोते. लढाईनेह: �हटलर2वरोधी आYमक uप धारण केले 



होत.े यरुोपमधील दो6त रा�dांची दसुर: जबरद6त आघाडी उघडtयाची सव& ,चDहे 
�दसत होती. �यामळेु य[ुाचा ;नण&य फॅ9सझम2वरोधी लागणार, असे ;नि5चत वाटू 
लागले आWण �यामळेु वष&भरात भारताUया राजकारणाम�ये मह��वाच ेबदल 
घडतील, अशा गो�ट: बोल<या जाऊ लाग<या. या सव& राजकcय प�रि6थतीUया 
पा5व&भमूीवर कुटंुबासाठ` मी काह: तर: केले पा�हजे, असे 2वचार माVया मनात घर 
कu लागले आWण तीन म�हDयांनंतर इतर मंडळी जशी पॅरोलवर सटुत होती, तशी 
मला पॅरोलवर सोडtयाची अनAुा आल: आWण मी बाहेर पडलो.  

 
मी कराडला जाऊन 2वचार केला, कc पॅरोलची मदुत काह: तर: दोन म�हने होती. 
iया दोन म�हDयाUंया मदुतीम�ये माVया घरची जबाबदार: परु: करtयाUया ��ट:ने 
काह: तर: पावले टाकल: पा�हजेत. या काळाम�ये माझ े9म� आबासाहेब वीर 
यांUयाशी संपक&  साधtयाचा =य�न कuन मी �यांना माझी मन:ि6थती आWण 
प�रि6थती कळ2वल:. �यांचाह: ;नरोप आला, कc तुeह: बाहेर राहणे आव5यक आहे. 
तुमUया घरUया =5नाकड ेतुeहांला दलु&� करता येणार नाह:. राजकcय चळवळीशी 
तुमचा आहे तो संबंध आeह: यो�य =कारे सांभाळून नेऊ. तुeह: पॅरोल वाढ2वtयाचा 
=य�न करा आWण आप<या वgकल:Uया 
यवसायाकड ेल� yया. कारण 
�याUया9शवाय दसुरा माग&च न
हता. गणपतरावांना 9मरज gकंवा कुठे तर: चागं<या 
�ठकाणी नेऊन उ�तम औषधोपचार करtयाचा =य�न के<या9शवाय यातून दसुरा 
र6ताच �दसत न
हता. मी जर काह: केले नाह:, तर हे घर मोडून पडणार, असे 
,च� मी पा�हले आWण पॅरोलची मदुत वाढ2वtयासाठ` मी गहृखा�याला 9ल�हले. 
�याचा काय ;नकाल येईल, याची मला क<पना न
हती. परंतु पढेु दोन म�हDयांनी 
�यांनी माVया 2व'[चा =;तबंधक कायyयाखालचा आदेश मागे घेतला, असे �यांच े
मला उ�तर आले आWण मग मी ि6थर मनाने घराUया =5नाकड ेल� देऊ लागलो. 

 
गणपतरावांना 9मरजेला चागं<या डॉ�टरUया नजरेखाल: ठेवले. माधवनगर येथे एक 
घर भाpयाने घेतले आWण तेथे नेऊन �याचंी 
यव6था केल:. गणपतरावांUया बरोबर 
�यांची 
यव6था करtयाकरता माझी थोरल: बह:ण तेथे रा�हल:. �यांची प�नीह: 



�यांUयाबरोबर गेल:. आता मला कराडच ेघर आWण माधवनगरच ेघर अशी दोDह: 
घरे चालवावयाची होती. वgकल:ला पDुहा स'ुवात करताना एकदम सव& उ�तम 
चालtयाची श�यता न
हती. �याम�ये =गती जी होणार, ती हळू हळूच होणार होती. 
परंतु तेथे ि6थर झालेले दोन qये�ठ वकcल \ी. पंsडतराव भ3े आWण \ी. अ�बास 
भाई शखे यांची मला खूप मदत झाल:. आWण �यामळेु मी माVया फौजदार: 
गुDiयाUया वgकल:चा जम थोडा-फार बसव ूशकलो. दोDह: घरांचा चाल ूखच& 
चाल2वtयाइतके उ�पDन मी म�हDयाला 9मळव ूलागलो आWण हे १९४४ साल के
हा 
;नघनू गेले, हे ल�ातस[ुा आले नाह:. 

 
माVया वयैि�तक जीवनाम�ये १९४४ साल जर: के
हा गेले, हे मला कळले नाह:, 
तर: सातारा िज<iयातील प�ी सरकारची वा =;त सरकारची जी संघटना आकार 
घेत होती, ;तच े6वuप व काम या वषा&त अ,धक 2व6ततृ आWण प�रणामकारक 
बनत चालले होत,े �यांनी �ठक�ठकाणी Dयाय स9म�या 6थापन के<या हो�या व 
गोरग�रबांवर:ल अDयाय दरू के<याची उदाहरणे लोकांUया डोxयापंढेु येऊ लागल: 
होती. ]ामीण भागात लोकांना �ास देणा-या गुंड लोकांनाह: एक =कारची दहशत 
;नमा&ण झाल: होती आWण भ9ूमगत चळवळीत काम करणा-या काय&क�याnचा दबदबा 
एक =कारे वाढत जात होता. 

 
\ी. gकसन वीर हे संघटना�मक =मखु eहणून भ9ूमगत चळवळीच ेनेत�ृव कर:त 
होत.े माझा �यांUयाशी संपक&  होता. अशा संघटना जे
हा स�ताधा-यासार_या वागू 
लागतात, ते
हा �यांत दोषह: ;नमा&ण 
हायला लागतात. असे काह: दोष याह: 
भ9ूमगत चळवळीत ;नमा&ण होऊ लागले होते. \ी. आबांना मी ;नरोपाकरवी अशा 
काह: गो�ट: कळवीत असे. तेह: �याची काळजी घेत असत. या भ9ूमगत 
चळवळीम�ये हळूहळू जो मह��वाचा दोष वाढत गेला, तो हा होता, कc 
काय&क�याnम�ये वेगवेगळे गट पडले आWण �यांUयातं 6पधा& सuु झा<या. कोण�या 
�े�ासाठ` कोण�या गटाने काम करावयाच,े या संबंधाने काह: वाद]6त =5नह: 
उपि6थत झाले. पण राजकcय ���या माVया मताने ह: gकरकोळ गो�ट होती. 



िज<iयाम�ये भ9ूमगत काय&क�याnची एक =कारची स�ता 6थापन झाल: आहे-
2वशषेत: ]ामीण भागाम�ये - असे वातावरण ;नमा&ण झाले होते. कराड पाटण, 
वाळवे, तासगाव, वाई, सातारा, कोरेगाव आWण 9शराळा या ताल�ुयांत याचा 2वशषे 
प�रणाम �दसनू येत असे, qयांचा उ<लेख केला पा�हजे, असे अनेक काय&कत@ आहेत, 
पण �या सवाnUया नावांचा उ<लेख, �यांचा या कामात माVयाशी 
यि�तश: संबंध 
आला नस<याने, मी कu इUछ`त नाह:. परंतु असं_य काय&कत@ या चळवळीच े
स;ैनक eहणून  काम कर:त होत,े हे उघड होते आWण जसजशी �यांची श�ती वाढत 
गेल:, तसतशी सरकार: यं�णाह: अ,धक ,चडत गेल:. परंत ु�याचा काह: उपयोग 
होत न
हता. माVया मा�हती=माणे िज<iयात<या या काय&क�याnना भेटtयाकरता 
6वत: \ी. अUयतुराव पटवध&न सातारा िज<iयात एकदा येऊन गेले, असे मी ऐकले 
होत.े ते gकती खरे-खोटे, हे मला माह:त नाह:. परंतु ह: वाता& �यावेळी िज<iयात 
खूप पसरल: होती. अशा वात@नेह: अशा चळवळीचा दबदबा वाढतो, कारण या 
चळवळीला कa 3:य संघटनेचा पा�ठंबा आहे, याची जाणीव लोकानंा होत,े आWण 
�यामळेु अशा चळवळीची श�ती वाढत.े  

 
सातारा िज<iयात<या या भ9ूमगत चळवळीची अशी =गती होत असताना qया 
पा5व&भमूीवर ह: चळवळ चालल: होती, �या य[ुाची काय प�रि6थती होत होती, हेह: 
पाहtयासारखे आहे. १९४४ Uया जून म�हDयात यरुोपम�ये दो6त रा�dांनी आपल: 
दसुर: आघाडी उघडल:. £ाDसUया नॉमnडीUया gकना-यावर मो�या बहादरु:ने सDैय 
उतरवनू आगेकूच कर:त हे सDैय पॅ�रसUया �दशनेे जाऊ लागले. र9शयाने गेल: तीन 
वष@ �हटलरUया रणगाpयांUया आWण 2वमानांUया ता©यांशी एकाकc झुजं �दल: होती 
आWण �यात �यांना फार gकंमत मोजावी लागल: होती. र9शयन भमूीवर शकेडो मलै 
जम&न सDैय आत घसुले होत.े 6टॅ9लन]ाडला वेढा पडला होता. मॉ6कोपासनू काह: 
मलैांवर सDैय येऊन पोहोचले होते. अशा प�रि6थतीतह: आपले धयै& न खच ूदेता 
आWण अशा त�हेच ेय[ु करtयाकरता आव5यक असणार: जी औyयो,गक यं�णा 
असत,े ;तची �मता कमी होऊ न देता य[ुसाधनांच ेउ�पादन चाल ूठेवले आWण 
य[ुाUया आघाडीवर स;ैनकांUया माफ& त पराYमाची शथ& केल:. ह: दसुर: आघाडी 



यरुोपम�ये उघड<यानंतर र9शयावर असणारा जम&न सDैयाचा दबाव कमी झाला 
आWण नवी साम]ी आWण उभे रा�हलेले नवे सDैय यांच,े जसा महापरुाचा लjढा 
वाहत जातो, तसे र9शयन स;ैनकांच ेलjढे पोलंडम�ये आWण बा<कन देशांम�ये घसु ू
लागले. १९४४ सालची ह: राजकcय पा5व&भमूी पाहताना पढुच े१९४५ हे साल 
;नणा&यक वष& ठरणार, असे माVया मनाने घेतले. यरुोपमधील य[ुाचा ;नकाल 
लागtयास आता फ�त काह: म�हDयांचा अवधी रा�हला होता. गेल: सहा वष@ य[ु 
qया चढ-उतारांतून गेले होत,े �यांच ेबरेवाईट प�रणाम ���टश जनतेने भोगले 
अस<यामळेु ���टश स�ताधार: नसले, तर: ���टश जनता यातून  काह: नवीन 
9शकल: असल: पा�हजे, अशी आशा माVया मनात ;नमा&ण झाल: होती. हे य[ु  
संप<यानंतर �हदं6ुथानUया 6वातंvयाचा =5न सटुावयाचा माग& मोकळा होईल, असा 
2व5वास मनाम�ये वाटत होता. या घडामोडींची =�य� =gYया काय राह:ल, 
यासंबंधाच े,च� मा� डोxयांपढेु येत न
हत.े पण जाग;तक प�रि6थतीच असे आगळे 
वेगळे uप घेत होती, कc यातून न
या �हदं6ुथानचा जDम 
हावा. 

 
१९४५ साल जसजसे जुने होऊ लागले, तसतसे qयांना �हदं6ुथानच ेराजकारण 
समजत होत,े अशा जाण�यांना स�तांतराची चाहूल लागल:, असे eहटले, तर: हरकत 
नाह:. पवू@कड े�iमदेशाम�ये जपानUया 2वरोधी दो6त रा�dाUंया स;ैनकांना छोटे-मोठे 
2वजय 9मळू लागले, हेह: एक स,ुचDह होत.े यरुोपUया य[ुाबरोबर जपानच ेय[ु 
संपणार नाह:, हे 6प�टच होते. �यासाठ` अ,धक =य�न करावे लागतील, हेह: उघड 
होत.े परंत ुतो काह: मह��वाचा अडथळा ठरणार नाह:, अशी सवाnची समजूत होती. 
=�य�ात ऍटम बॉeबने जपानी य[ुाचा शवेट जसा झाला, �याची मा� कुणाला 
काह:च क<पना न
हती. १९४५ Uया जून-जुल ैम�हDयांम�ये ���टश अंतग&त 
राजकारणाम�ये मोठ` उलथा-पालथ झाल:. qया रा�d:य सरकारने जम&नीचा पराभव 
कर: तो पयnत य[ुाच ेनेत�ृव केले होत,े ते रा�d:य सरकार संप�ुटात आले. जपानचा 
पराभव होई तो पयnत रा�d:य सरकार चालवावे, अशी सचूना च,च&लने मजूर प�ाच े
नेते \ी. ऍटल: यांना केल: होती. पण ती �यांनी साफ नाकारल:. ऍटल:ंUया �या 
नकारामळेु दरू��ट: आWण यो�यवेळी यो�य राजकcय ;नण&य घेtयाची श�ती 



�यांUयाम�ये होती, हे 6प�ट होते. \ी. ऍटल:ंच े
यि�तम��व हे च,च&ल यांUया 
तुलनेने कमी आकष&क होते. परंतु 2वचारांची 6प�टता असणारे आWण मजरू प�ाची 
वसाहतवाyयांUया =5नाकड ेपाहtयाची जी मळू ��ट: होती, �या ��ट:ने काम 
करणारे ते =ामाWणक पढुार: होत.े च,च&लपे�ा काह: बाबतीत त ेमोठे होत,े अशी 
माझी नेहमीच भावना रा�हल: आहे. 

 
मी संर�ण मं�ी eहणनू पढेु लंडनला गे<यानंतर �यांना मी एक खाना �दला होता 
आWण �यांUयाशी भारताUया काह: संर�ण-=5नांवर बोलtयाची संधी 9मळाल: होती, 
याचा मला रा6त अ9भमान आहे. 

 
ऍटल: यांनी १९४५ साल: रा�d:य सरकार पढेु चाल ून ठेवता ;नवडणुका घेणे 
अप�रहाय& ठर2वले, �यामळेु �हदं6ुथानUया 6वातंvयाचा =5न सोडवायला फार मोठ` 
मदत झाल: आहे, ह: गो�ट ल�ात यावी, eहणून �याUंया 
यि�तम��वाचा आWण 
कामाचा येथे मी उ<लेख केला आहे. च,च&ल या ;नवडणकुcला फारसे उ�सकु न
हत.े 
य[ुाच ेनेत�ृव करtयास लागणारे व�त�ृव, लढाईUया तं�ाच ेAान आWण लोकांना 
लढाईUया काळाम�ये हवे असणारे ढंगदार नेत�ृव देtयाच ेकौश<य हे सव& 
�यांUयाजवळ होते. पण =�य� लोकमताUया पर:�ेची वेळ जे
हा जवळ आल:, 
ते
हा ती टाळावी, असाच �यांनी =य�न केला. �यांUया य[ुाUया आठवणींUया 
शवेटUया ]ंथाम�ये �दलेला एक =संग सहज माVया �यानात येतो. ;नवडणकुा 
जुलUैया शवेटUया आठवpयात जाह:र कuन त ेपोटसँडम येथील बठैकcकरता चालले 
असताना वाटेत 6पेनUया सीमेवर एका अ;तशय सुंदर 6थळी 2व\ांतीसाठ` थांबले 
होत ेआWण वेळ जावा, eहणून �यांचा ,च�कलेचा जो नाद होता, तो परुा 
करtयासाठ` हाताम�ये �श घेऊन त े�यांUया आवडीची �5ये �टपत होत.े �यांनी 
सां,गतले आहे, कc 

'या कामात मी गुंतलो असतानास[ुा ह: ;नवडणूक दारावर टकटक करत ेआहे, gकंवा 
Wखड�यांतून वाकून बघते आहे, असे मला वाटू लागले.' 



 
च,च&लने ;नवडणुकcची gकती धा6ती घेतल: होती, याचा यापे�ा आणखी काय परुावा 
पा�हजे आहे? १९४५ Uया जुलUैया आठवpयात ;नवडणुकcंचा ;नकाल लागला आWण 
य[ुकाळाचा हा इं�लंडचा परम\े�ठ नेता एका पराभतू प�ाचा नेता ठरला. 
�हदं6ुथानातील स�तातंराUया राजकcय हालचाल:ंनी iया �णी जDम घेतला, असे 
eहटले, तर: चालेल.  

 
१९४५ साल सuु झा<यानंतर 6थानब[ असले<यांपकैc प�ुकळ लोक सटूुन येऊ 
लागले. वgकn ग क9मट:च ेबरेच नेते सटूुन बाहेर आले आWण एक =कारच ेमोकळे 
वातावरण राजकारणाम�ये सuु होऊ लागले. मला आठवत,े याच काळात गांधीजी 
2व\ांतीसाठ` पाचगणीला आले होत.े �यावेळी सातारा िज<iयातील भ9ूमगत 
चळवळीसंबंधाने सरकार: =चार अगद: एकागंीपणाने चाललेला होता. भ9ूमगत 
चळवळीतील काय&क�याnना आWण ने�यांना बदनाम करtयाचा संघ�टत =य�न 
सरकारने सuु केला होता आWण �याला त े=9स2[ देत होते. या भ9ूमगत चळवळीची 
मा�हती गांधीजींUया कानांवर गेल: होती. एवीतेवी ते आता आप<या िज<iयात 
आलेच आहेत, ते
हा �यांUयाशी जाऊन भेटून बोलले पा�हजे आहे, असे मी आWण 
माVया 9म�ांनी \ी. भाऊसाहेब सोमण यानंा आ]हाने सा,ंगतले आWण पाचगणीला 
गांधीजींशी आeह: मलुाखत मा,गतल:. गाधंीजी तेथे 2व\ातंीसाठ` आले होत,े 
�यामळेु �यांना जा6त �ास yयावयाचा नाह:, असे सामाDयत: धोरण होते. पण 
अ�या& तासाचा वेळ �यांनी आमUयासाठ` �दला आWण ते आमUयाशी फार मोकळे 
वागले. शांतपणे आमच ेबोलणे �यांनी ऐकून घेतले. भ9ूमगत चळवळीUया लोकांची 
बाज ूमांडtयाच ेकाम \ी. भाऊसाहेब सोमण आWण मी केले. गांधीजींनी आeहांला 
सां,गतले, 

''मी या संबंधाने सगळे ऐकले आहे. या चळवळीUया सव& =काराबंhल मी माझ ेमत 
देऊ इUछ`त नाह:. पण या चळवळीत काम करणारे सव& देशभ�त आहेत, हे मी 
माDय करतो. �याUंया प[ती iया माVया प[ती नाह:त, हेह: मला 6प�ट केले 
पा�हजे...'' वगैरे वगैरे. 



 
आeहांला एवढेह: परेुसे होत.े गांधीजींUया तjडून भ9ूमगतांUया काय&Yमाला आशीवा&द 
9मळ2वणे श�य न
हते आWण आव5यकह: न
हते. परंतु भ9ूमगताUंया सव& 
gYयाशीलेतेUया पाठ`मागे रा�d:य 6वातंvयाUया चळवळीची ऊमw होती, ह: गो�ट या 
देशाUया सव&\े�ठ ने�याने माDय केल:, यात सव& काह: पोहोचले, अशी आमची 
भावना आहे.  

 
�यानंतर व�ृतप�ातं पंsडत नेहuंची भ9ूमगत चळवळी संबंधीची मलुाखत वाचल: 
आWण अ9भमानाने ऊर भuन आला. 

 
'जे
हा रा�d दडपशाह:खाल: दाबनू टाकtयाचा =य�न केला जात होता, ते
हा जनता 
जर बंड कuन उठल: नसती, तरच आ5चय& होते. �हसें-अ�हसेंच ेहे =5न तां��क 
आहेत.' अशा अथा&च ेप�क �यांनी काढले होत ेआWण भ9ूमगत चळवळीला आWण 
काय&क�याnना न;ैतक पाठबळ �दले होते. 

 
या त�हेने देशात आWण जगात राजकारणाने खूपच वेगळे uप घेतले आWण 
6वाभा2वकपणे �याच ेआमUया िज<iयातह: प�रणाम होऊ लागले. जे फार कडवे 
भ9ूमगत होत,े ते झालेला बदल अजून समजू शकत न
हते. परंतु �यांचा जीव 
धो�यांत अस<यामळेु �यांची ह: गो�ट समजtयासारखी होती. १९४५ साल जसजसे 
पढेु जाऊ लागले, तसतसे �हदं6ुथानाम�येह: ;नवडणकुc होणार, अशा चचा& सuु 
झा<या. ऍटल:ंUया मं��मंडळाच ेएक 9श�टमंडळ चचा& करtयासाठ` �हदं6ुथानाम�ये 
येऊन गेले आWण राजकारणाम�ये न
या न
या घटना घड2वणारा एक नवा वेग 
;नमा&ण झाला. आप<या देशात आWण यो�य �या Yमाने आप<या िज<iयातह: 
;नवडणकुा होणार, हे 6प�ट झाले. याचा जो प�रणाम 
हायचा, तो संघटनेUया 
काय&क�याnवर आWण भ9ूमगत चळवळीवरह: झाला. भ9ूमगत चळवळीतील काय&कत@ 
या ;नवडणकुcUया =5नाकड ेसमजतुीने पाहत होत.े परंतु �यांना �यात 2वशषे रस 
वाटत न
हता. �यातंील काह: लोकांशी माझी बोलणी झाल:, ते
हा �यांनी सा,ंगतले, 



'याUयातून �हदं6ुथानला 6वातंvय =ा�त होईल, असे आeहांला अजूनह: वाटत नाह:. 
6वातंvयासाठ` Yांतीच ेवातावरण सतत तवेत ठेवले पा�हजे, आWण ते कठ`ण काम 
आeह: लोक कर:त राहू,' हा �यांचा दावा होता. मी या वाद2ववादात फारसा पडलो 
नाह:. पण मी �यांना माVया ��ट:ने समजा2वtयाचा =य�न केला. �यांना सांगत 
रा�हलो, कc 'तुमUया कामात आता अ,धक काह: गुंतागुंत होईल, असे काह: होऊ 
देऊ नका. �हदं6ुथानUया 6वातंvयाचा =5न हा आता फ�त वष&, दोन वषा&चा =5न 
आहे. उजाडtयापवूwची ह: पहाट आहे.' अथा&त हे त ेसव&च माDय करत न
हत,े परंतु 
माझी बाज ूत ेऐकून घेत होत.े १९४५ साल: मी म_ुयत: माVया घरUया =5नावर 
ल� कa �3त कuन वgकल: करtयाचा =य�न कर:त होतो. परंतु भ9ूमगत ने�यांशी 
अधनू मधनू संबंध ठेवtयाच ेयोग येत असत. मीह: ते ठेवीत असे आWण तेह: 
ठेवीत असत. 

 
या वेळेला आमUया कराड शहराम�ये एक नवे छोटेसे काम ;नमा&ण करtयाची संधी 
मला =ा�त झाल:. एका श�ैWणक सं6थेम�ये 9श�क आWण सं6थाचालक 
यांUयाम�ये संघष& उभा रा�हला. मी गावातील एक =मखु त'ण काय&कता&, eहणून 
9श�क मंडळी माVयाकड ेआल:. �या 9श�क मंडळींच ेनेत े\ी. शंकरराव करंबेळकर 
होत.े �यांनी �यांUया सं6थेUया चालकांशी झाले<या संघषा&ची कारणे मला सां,गतल:. 
ते
हा Dयाय मला �याUंया बाजूला �दसनू आला. मी 9श�कांची बाज ूघेतल:. यातून 
माझा आWण \ी. शंकरराव करंबेळकरांचा जDमभराचा िज
हाxयाचा 6नेहभाव सuु 
झाला. या संघषा&Uया ;न9म�ताने '9शवाजी एqयकेुशन सोसायट:' ह: 9श�णसं6था 
गावातील \ी. राम2वलास लाहोट:, \ी. शंकरराव करंबेळकर, राजाराम पाट:ल, \ी. 
यशवंतराव पाल@कर, \ी. अरब साहेब, \ी. गौर:हर 9सहंासने या 9म�ांUया मदतीने 
सuु झाल:. कराड शहराम�ये आज ह: सं6था चांगले काम कuन रा�हल: आहे. या 
सं6थेची आज तीन महा2वyयालये आहेत, पाच-सहा मा�य9मक शाळा आहेत. 
9श�ण=सार करtयाच ेकाम या सं6थेने आप<या श�यतेनसुार उ�तम =कारे पार 
पाडले आहे, अशी माझी समजतू आहे. मला पढेु कराड सोडून जावे लागले, eहणून 
या सं6थेचा d6ट: eहणून माझा जेवढा संबंध रा�हला, तेवढाच आहे. =�य� काम 



\ी. शंकरराव करंबेळकर आWण �यांच ेसाथी कर:त होते. आज हे काम म_ुयत: \ी. 
पी. डी. पाट:ल हे ल� घालनू करत असतात. १९४५ साल: अशा घडामोडींUया 
काळातह: एक 6था;नक 6वuपाच ेनवीन काय& आeह: सuु केले आWण ते �टकून 
रा�हले, यात मला आनंद आहे. 

 
\ी. गणपतरावांUया =कृतीसंबंधाने मी माझी जबाबदार: जर: पार पाडीत असलो, 
तर: �यांUया =कृतीम�ये हवा तसा फरक �दसनू येत न
हता. त ेदोन-तीन म�हने 
माधवनगरला राहायच ेआWण परत कराडला यायच.े औषधपाणी घेत राहायच,े 
�यामळेु =कृतीची =गती थांब<यासारखे होत असे. �यांUया =कृतीत यो�य �दशनेे 
फरक होत नाह:, याची मी 9मरजेUया डॉ�टरांशी जाऊन एकदा तपशीलवार चचा& 
कuन आलो. मी एकटाच गेलो होतो. मला �यांUया =कृतीच ेखरे 6वuप समजावनू 
zयायच ेहोत.े कायमच े9मरजेस राहा, असे �यांना मला आ]हाने सांगता येत 
न
हते. बरे वाटू लागले, कc 

''माझी =कृती चागंल: आहे. मला माझ े;न�याच ेकाम केले पा�हजे.'' eहणून त े
कराडला येत. 

 
''घरच ेत ूएकटा gकती करणार?'' असे सागंनू काह: 
यापार-धंदा करायला �यांनी 
स'ुवात केल: होती. तो करtयासाठ` त ेपरत येत असत. धंyयाUया कामातह: त े
बरेच तरबेज होत.े �यामळेु 9मरजेस पडून राहून वेळ 
यथ& घाल2वtयापे�ा कराडला 
येऊन काम केले पा�हजे, असा �यांचा आ]ह असे. �यांना डॉ�टरांनी सा,ंगतलेले 
प�य eहणजे 9सगारे�स न ओढtयाच.े ते �यांना जमले नाह:. मी जे
हा 9मरजेला 
डॉ�टरांशी चचा& केल:, ते
हा डॉ�टरांनी मला सां,गतले, 

''खरे eहणजे त ेआता दोन वषाnचचे सोबती आहेत. �यांची दोDह: फु©फुसे पोखरल: 
गेल: आहेत. रोगी eहणून अंथ'णावर पडून राहtयाचा �यांचा 6वभाव नाह: आWण 
qयाला हातखंडा eहणता येईल, असे औषध अजून तर: आमUया हाती आलेले 
नाह:.'' 



 
मी मोठा ;नराश होऊन परत आलो. मला हे कुणाला सागंता येईना. \ी. 
गणपतरावांशी बोलणे अवघड होते. फ�त गपणतरावांUया एक-दोन 9म�ांशी या 
डॉ�टरांशी झाले<या चच@तील काह: भाग सां,गतला आWण �यांना स<ला देtयाचा 
=य�न करtयास सां,गतले. �याचा कधी कधी उपयोग होत असे, कधी कधी उपयोग 
होत नसे. 

१९४५ Uया शवेट: �याचंी =कृती पDुहा खालावल:, eहणून मी �याUंयाशी =ेमाच े
भांडण केले आWण �यांना सा,ंगतले, कc  

''तुमUया आजाराची काळजी zयावी, eहणनू मी माझ ेआवडते काम सोडून येथे 
रा�हलो, तर तुeह: हे काय करता आहात?'' 

 
माVया आ]हाकरता ते परत 9मरजेला गेले आWण �याच वेळी िज<iयाम�ये 
;नवडणकुcUया खटपट:ंना जोर चढला. मी १९३७ साल: \ी. आ�माराम पाट:ल यांना 
उमेदवार: 9मळावी, eहणून �याUंयाकरता केले<या खटपट:ंची मला आठवण झाल:. 
पण का, कोण जाणे, अशी खटपट आपण आप<याकरता करावी, असे मला कधीच 
ती�तेने वाटले नाह:. माझ ेबहुतके सव& 9म� हे गहृ:त धuन होते, कc मी उमेदवार 
eहणून ;नवडला जाणार. �यांUया मताने ह: गो�ट सयू&=काशाइतकc 6वUछ होती. 
पण मी �यात रस घेत नाह:, याच े�यांना आ5चय& वाटे. मी �यानंा सांगत असे, कc 
१९३७ साल आWण १९४६ साल यांUयाम�ये फार मोठा फरक झालेला आहे. एक मोठे 
जनआंदोलन, एक मोठे य[ु होऊन गेलेले आहे. �यामळेु उमेदवाराची ;नवड ह: काह: 
दज@दारपणाने आWण सवाnUयाच स<लामसलतीने 
हायला पा�हजे. आमच ेअनेक 
साथीदार अजून भ9ूमगत आहेत, काह: अजून जेलम�ये आहेत. अशा प�रि6थतीत 
याला उमेदवार: yया आWण याला देऊ नका, अशा त�हेUया चच@त ;नदान मी तर: 
पडणार नाह: आWण मी उमेदवार आहे, असेह: मी मhुाम कुणाला सागंायला जाणार 
नाह:. 

 
;नवडणकुा काह: आठवpयांवर आ<यावर 6वाभा2वकच उमेदवार:Uया चचा& सuु 



झा<या. सव& काय&क�याnचा एक� बसनू स<ला zयावा, असा 2वचार माDय असणारे 
6वामी रामानंद भारती यांUया अ�य�तखेाल: वाळवे ताल�ुयात एका गावी - �या 
गावाच ेनाव आज माVया ल�ात नाह: - एक मोठ` सभा झाल: आWण खूप चचा&ह: 
झाल:, असे मी ऐकले. मी या सभेला गेलो न
हतो. घाई कuन आपण या सभेला 
उपि6थत राहू नये, असे काह: तर: माVया मनात घर कuन बसले होत.े 
�याच=माणे \ी. गणपतरावांना आजार: टाकून मी ;नवडणकुcUया राजकारणात 
पडावे, ह: क<पनाह: मला बर: वाटत न
हती. �या सभेम�ये qया चचा& झा<या, �या 
चांग<याच उलट-सलुट, नरम-गरम अशा झा<या आWण शवेट: उमेदवार:Uया 
नावांबाबत काय&क�याnनी मतदानह: केले. मला �या सं�याकाळी 9मरजेत भेटायला 
आले<या काय&क�याnनी सा,ंगतले. सवाnत जा6त मत ेमाVया नावाला पडल: होती. 
'ते
हा आता कृपा कuन पढेु पाऊल टाका आWण ;नवडणुकcची तयार: करा.' हा 
स<ला देtयासाठ` ह: मंडळी मhुाम �या सभेतून मी 9मरजेला होतो, तेथे आल: 
होती. या माVया होकार-नकाराUया चच@त शवेट: \ी. गणपतरावानंा म�य6थी करावी 
लागल: आWण �यांनी सां,गतले,  

''माVया आजारासाठ` तू जर ह: ;नवडणकू लढ2वणार नसलास, तर या दवाखाDयात 
मी एक �णह: राहणार नाह:. आय�ुयात काह: गो�ट: के
हा के
हा आपणहून चालत 
येतात, ते
हा �यांना नकार न देता सामोरे जावे लागत.े �या पDुहा अशा येतीलच, 
याची खा�ी नसत.े दरुा]ह सोड.'' 

 
\ी. गणपरावांचा श�द मी मानला आWण �यानंतर ;नवडणुकcचा उमेदवार होtयाUया 
��ट:ने मी कामाला लागलो. माVया सव& 9म�ांना आनंद झाला. इतर कोण उमेदवार 
असावेत, या चच@तह: िज<iयाUया =मखु नेते मंडळींनी माझ ेमत 2वचारले. माVया 
मताने वाळवे ताल�ुयातफ@  \ी. के. डी. पाट:ल यांना उमेदवार eहणून ;नवडले 
पा�हजे, असे होत.े 6वातंvय-स;ैनकांचा �यांUया नावाला पा�ठंबा होता. िज<हा 
का]ेँसच ेजुने अ�य� 
यंकटराव पवार हेह: एक उमेदवार असावेत. �याच=माणे 
कराडच े\ी. बाबरूाव गोखले अशा काय&क�याnUया सचूना आ<या आWण यावेळी 



�यानंतर फारसे वाद2ववाद न होता सातारा िज<iयाUया द��ण भागासाठ` माVया 
नावासह चार नावे माDय झाल:. 

 
गेल: जवळ जवळ ४० वष@ मी ;नवडणुकcच ेराजकारण करतो आहे. परंत ुइतकc 
सरळ, �बनखचा&ची, त��व;न�ठ व जनतेUया 6वयं6फूत& पा�ठं�यावर आधारलेल: अशी 
कोणती ;नवडणूक असेल, तर ती १९४६ ची ;नवडणकू होय, हे मला कबलू केले 
पा�हजे. 

 
१९४२ Uया उ] आंदोलनानंतर होत असलेल: ह: प�हल: ;नवडणकू अस<यामळेु या 
;नवडणकुcचा =चार हा या चळवळीUया यशाचा =चार होता. लोकांच ेमन उ�साहाने 
इतके तुडुबं भuन गेले होत,े कc आeह: उमेदवार भाषण करtयाऐवजी नसुता 
नम6कार करtयाकरता जर: लोकांUया पढेु रा�हलो, तर: टाxयांचा कडकडाट होत 
असे. लोकांच े=ेम काठोकाठ भuन आले होते. आeह: जेथे जाऊ, तेथे हजारjनी 
माणसे ताटकळत वाट पाहत बसलेल: असत. श�यतो =य�न कuन आeह: चारह: 
उमेदवार एक� =चारासाठ` �हडंलो आWण �याचाह: अ;तशय यो�य तोच प�रणाम 
झाला. माझ े;नवडणकुcच ेकाम सuु झा<यानंतर \ी. गणपतरावानंी हॉि6पटल सोडून 
�दले आWण सरळ कराडम�ये म�ुकाम ठोकून त े;नवडणकुcUया कामात ल� घाल ू
लागले. �यांना मी सागंून ब;घतले, पण �याचा उपयोग झाला नाह:. आपला भाऊ 
मुंबई 2वधानसभेसाठ` ;नवडणकू लढ2वतो आहे, याचाच �यांना अ;तशय आनंद 
झाला होता. �याUंया �या आनंदात काह: कमतरता यावी, अशी इUछा माVयाह: 
मनात न
हती. eहणनू मी तो =5न तसाच तेथे सोडून �दला.   

 
गे<या ४० वषाnत राqय 2वधानसभेची धuन, दहा ;नवडणुका मी लढ2व<या. कधी 
चरुशीUया, कधी थोpया मतांनी, कधी लाख मतांनी, तर कधी �बन2वरोध अशा सव& 
;नवडणकुा मी िजंक<या आहेत. =�येक ;नवडणुकcतील अनभुव वेगळा, राजकcय 
कसो�या वेगxया, �या वेळच े2वरोधी राजकcय प�ह: वेगळे, अशा हो�या. पण 
१९४६ सारखी सव&माDय ;नवडणूक कधीच झाल: नाह:. ह: आWण ना9शकची 



पाल&मaटची ;नवडणकू सोडल:, तर माVया सव& ;नवडणुका मो�या वादळी हो�या. 
=;तप�ांनी आपाप<या मलुखुमदैानी तोफा डाग<या हो�या. अभ3 आWण कटुतेUया 
=चाराचा �यांनी कळस केला. या सव& ;नवडणुकांत माझा सवाnत मोठा =चारक 
माझा मीच असे. संभाषणशलै:तील मन9मळाऊ, ससंु6कृत, त��व;न�ठ आWण =ाजंळ 
=चार ह: माझी मोठ` श�ती आहे, असे माVया ल�ात आले; आWण या सव& 
वादळात जनतेUया आशीवा&दाने व माVया काय&क�या& 9म�ांUया संघ�टत सहकाया&ने 
मी अपरािजत ठरलो. लोकशाह:Uया राजकारणात याUयापे�ा अ,धक काय अपे�ा 
करावयाची? 

 
लोकसभेसाठ` १९६३ साल: ना9शक िज<iयातून मी ;नवडणूक लढ2वल:, ते
हा मी 
�बन2वरोध ;नवडून आलो; परंतु �यामळेु लोकांम�ये =चारासाठ` जाtयाच ेकारण 
पडले नाह: व जनसंपक&  आला नाह:, ह: �या ;नवडणुकcतील एक उणीव मला 
भासल:. ना9शककरांनी मला �बन2वरोध ;नवडून �दले, याचा मला नेहमीच अ9भमान 
वाटत आला आहे. ना9शकUया या ;नवडणुकcनंतर  ना9शक येथे भरले<या एका 
सभेत कवी कुसमुा]ज यांनी काढलेले पढु:ल उyगार मी कधीच 2वसरणार नाह: : 

''भगूोलात कृ�णा-गोदावर:चा संगम नाह:, पण या ;नवडणुकcने हा संगम इ;तहासात 
घडून आला.'' 

 
१९४६ मधील या ;नवडणुकcUया मतमोजणीUया वेळी मी कराडम�ये रा�हलो. 
मतमोजणी सातारा येथे होती. माझ े=;त;नधी eहणून मी माझ ेबंध ू\ी. गणपतराव 
यांना पाठवनू �दले. �यांची इUछा होती आWण हौस होती. मलाह: बरे वाटले, कc ते 
हे काम पाहायला गेले. ;नवडणकुcचा ;नकाल तर 6प�टच होता. फ�त ता�ं�क 
���या, कायदेशीर ���या तो जाह:र 
हायचा होता. 

 
आeह: का]ेँस प�ाच ेचारह: उमेदवार =चंड बहुमताने ;नवडून आलो आWण मी 
जीवनाUया एका न
या आWण अनो_या पण आकष&क �े�ात पदाप&ण केले. यामळेु 
माVया जीवनाला संपणू& वेगळे वळण लागणार आहे, असे ते
हा माVया ल�ात 



आले नाह:. परंत ुया ;नवडणकुcने माVया जीवनाम�ये संपणू& बदल केला, ह: गो�ट 
मला माDय केल: पा�हजे. माVया बंधूंचा स<ला न मानता मी gकं,चत बाजूला 
राहtयाचा =य�न केला असता, तर ती आय�ुयातील फार मोठ` चकू झाल: असती, 
असे मला =ामाWणकपणे कबलू केले पा�हजे. 

 
माVया ;नवडणुकcUया यशानंतर मी माVया आईUया पायाला 6पश& कuन नम6कार 
केला. 

�यानंतर अनेक म�हलांनी येऊन मला ओवाळले. 

 
माझी प�नी सौ. वेणबूाई �हनेह: येऊन मला ओवाळले. त
ेहा माझ ेडोळे पाणावले. 
मी ;तलाच ऐकू जाईल, असे सा,ंगतले, 

''वेणूबाई, या यशात तुझाह: वाटा आहे.'' 

ती gकं,चतशी हसल: आWण eहणाल:, 

''अशी वाटणी करावयाची नसत.े'' 

 
6वातंvय-ल|यातले माझ ेअनेक 9म� आले. डोxयांत आनंदा\ ूआणून ;न माVया 
गxयात पडून माझ ेअ9भनंदन कuन गेले. 

 
या यशाचा जो आनंद मी अनभुवला, तो काह: वेगळाच होता. 

 
जीवनात असे �ण �व,चतच येतात. 

 
आमची ह: ;नवडणकू १९४६ Uया माच& म�हDयात झाल: आWण माच&Uया ३० 
तारखेला का]ेँस पाल&मaटर: पाट�ची सभा मुबंईला =देश का]ेँस क9मट:Uया 
काया&लयात भरणार आहे, असे ;नमं�ण 9मळाले. आमUया सातारा िज<iयातून 
;नवडून आलेले बहुतके सव& उमेदवार एक� जमलो आWण सव&जण 9मळून मुंबईला 



;नघालो. आमUया ;नवडणुकcसाठ` जी मोटार आeह: भाpयाने ठर2वल: होती, ती 
तोपयnत आमUयाच ता�यात होती. ते
हा ती मोटार घेऊनच आeह: मुंबईस गेलो. 
बरोबर आमUया िज<iयातील व[ृ पढुार: \ी. भाऊसाहेब सोमण हे अ�यंत अग�याने 
आले आWण आeह: �यांUयासह सातारा त ेमुंबई =वास मो�या आनंदात केला. 

 
मुंबईत आ<यानंतर आeह: वेगवेगxया �ठकाणी राहायला गेलो. \ी. के. डी. पाट:ल, 
\ी. 9सहंासने आWण मी मा� 'माधवा\मात' म�ुकामाला गेलो.  

 
प�ाची सभा ह: एक औपचा�रक सभा होती. \ी. बाळासाहेब खेराचंी प�नेता eहणून 
औपचा�रक ;नवड झाल:. �यावेळी सरदार पटेल हजर होत.े �यानंी आशीवा&दा�मक 
भाषण केले आWण सभा संपल:. दसु-या �दवसापासनू आeह: पDुहा मुंबईम�ये 
भटकंती करायला स'ुवात केल:. मं��मंडळ बन2वtयाUया चचा& सuु झा<या हो�या. 
पण �याम�ये \ी. बाळासाहेब खेरांशी जाऊन भेटावे व बोलावे, असे माVया मनातह: 
आले नाह:. कारण �यांची माझी ओळखह: न
हती. \ी. भाऊसाहेब सोमण जे आले 
होत,े ते आमच ेह�रजन उमेदवार \ी. गणपतराव तपासे यांUयासाठ` =य�न 
करtयासाठ` आले होते, असे �यांनीच मला सा,ंगतले होत.े �यामळेु �यांनी 
माVयासाठ` कुणाला सांगावे, बोलावे, असा =5नच ;नमा&ण झाला नाह:. पण \ी. के. 
डी. पाट:ल यांची मा� इUछा होती, कc आपण काह: =य�न करावा. �यांची आWण 
\ी. मोरारजीभाई देसा¡ची येरवडा जेलमधील दाट ओळख होती. \ी. मोरारजीभा¡ना 
भेटावे, असे �यांUया मनात आले. पण मी �यांना आवरले. मी �यांना सां,गतले, 

''आपले काम आWण नावे पढुा�यांना माह:त असल: पा�हजेत. नाह: तर त ेपढुार: 
कसले? आपण कृपा कuन माVयासाठ` =य�न करtयासाठ` जाऊ नका. तुeहांला 
6वत:साठ` जाऊन =य�न करावयाचा असेल, तर जuर करा.'' 

ते eहणाले, 

''मला मं��मंडळात जाtयाची मळुीच इUछा नाह:. =य�न करावयाचा असेल, तर तो 
तुमUयासाठ`.'' 



 
असाच एक �दवस गे<यानंतर आमUया िज<iयातून ;नवडून आलेले आमदार \ी. 
बाबासाहेब 9शदें आWण आमUया 9शराळा पे�यातील मुंबईत वgकल: करत असलेले 
\ी. माधवराव देशपांड ेहे माधवा\मात आमचा शोध कर:त आले. \ी. के. डी. 
पाट:ल कुठे तर: बाहेर गेले होते. eहणून मी एकटाच तेथे होतो. \ी. बाबासाहेबांनी 
मला आप<या बरोबर चलtयाचा आ]ह केला. त ेeहणाले,  

''\ी. माधवराव देशपाडं ेहे तुeहांला नेtयासाठ` आले आहेत. �यांUया बरोबर आपण 
जाऊ या.'' 

 
कशासाठ`? कुठे? असे मी �यांना 2वचारले, पण �यांनी उ�तर देtयाची टाळाटाळ 
केल:. ते गाडी घेऊन आले अस<यामळेु �याUंया गाडीतूनच मी गेलो. मला वाटले, 
कुठे तर: जवळपास =वास असेल. गाडी बराच वेळ उ�तरेUया �दशनेे पढेु पढेु जात 
रा�हल:, ते
हा मी जरा आ]हाने �या मंडळीनंा 2वचारले,  

''आपण कुठे चाललो आहोत?'' 

\ी. माधवराव eहणाले, 

''आपण उपनगरात चाललो आहोत. \ी. बाळासाहेब खेरांनी तुeहालंा बोलावनू 
आणायला सा,ंगतले आहे. eहणून मी तुमUयाकड ेआलो आहे.'' 

 
iया वेळपयnत आeह: \ी. बाळासाहेबांUया बंग<याUया दाराशी पोहोचलो होतो. मी 
काह:सा आ5चय&चgकत झालो होतो व काह:सा गjधळून गेलो होतो. माVया 
बरोबरUया या दोन qये�ठ 9म�ांबरोबर मी �या घरात =वेश केला आWण आeह: 
बाळासाहेबांUया बठैकcत जाऊन उभे रा�हलो. तो सा�या पोशाखातील \ी. बाळासाहेब 
खेर नेहमी=माणे हसनू नम6कार कर:त पढेु आले आWण eहणाले, 

''या. च
हाण, या. बसा.'' 

आeह: बसलो. नंतर �यांनी माVयाकड ेवळून सां,गतले, 

''मी तुeहांला मं��मंडळात घेऊ शकत नाह:. पण पाल&मaटर: सेYेटर: eहणून मी 
तुमची ;नवड केल: आहे.'' 



 
हे सव& मला अगद:च अनपे��त होत,े �यामळेु आपण काय बोलावे, हे चटकन ्
माVया ल�ात आले नाह:. eहटले, 

''ठ`क आहे. मी घर: जाऊन येतो. मी काह: तातडीने हजर होणार नाह:.'' 

 
आज जे
हा मी या घटनेचा 2वचार करतो, ते
हा पाल&मेDटर: सेYेटर:पद मला �दले, 
या संबंधाने मला काह: फारसे बरे वाटले न
हत,े ह: गो�ट मला कबलू केल: पा�हजे. 
माझ ेकाम आWण माझी जाण यांUया तुलनेने हे gकरकोळ काम आहे, अशी माझी 
भावना झाल:.  

 

पण या बाबतीत तेथेच चचा& न करता आeह: तेथनू ;नघालो. \ी. बाळासाहेबांच ेमी 
आभार मानले. माVया दोDह: 9म�ांचहे: आभार मानले. \ी. बाबासाहेब 9शदें यांना 
माझी मन:ि6थती समजल: असावी. बाहेर आ<यानंतर त ेमला eहणाले,  

''यशवंतराव, चकू कराल हं ! नाह: eहणू नका, तुमUया सवडीने का होईना, पण 
येऊन हजर 
हा.'' 

 
बाबासाहेबांचा माVयावर फार वषाnचा लोभ होता. मी �यांचहे: आभार मानले आWण 
टॅ�सी कuन परत माधवा\मात आलो. \ी. के. डी. तेथे परत आले होत.े �यांना मी 
झालेला सव& व�ृताDत सा,ंगतला. \ी. के. डी. हा मोठा 
यवहार: मन�ुय होता. मी 
�यांUयाजवळ माझी भावना 6प�ट केल:. ते
हा त ेeहणाले, 

''तुमची भावना मी समजू शकतो; परंतु \ी. बाबासाहेब 9शदें यांनी �दलेला स<ला 
माननू चाल ूया.'' 

 
मला �यांच ेसव& काह: बोलणे समजत होत,े पण पटत न
हते. मी सां,गतले, 

''मला या बाबतीत 2वचार केला पा�हजे. मी काह: घाईघाईने हजर होणार नाह:. 
आपण ततू& परत जाऊ या.'' 



\ी. बाळासाहेबांनी नावांची घोषणा केल:. �यांम�ये माझ ेनाव पाल&मaटर: सेYेटर: 
eहणून =9स[ झाले आWण या =9स[ीUया वातावरणात मी दसु-या �दवशी कराडला 
पोहोचलो.  

 
\ी. गणपतरावांचीह: काह:शी ;नराशा झालेल: �दसल:. मी �यांना, मला काय वाटत 
होत,े ते सां,गतले. �यांनीह: बाबासाहेबांचा स<लाच मान, असे मत 
य�त केले. 

 
�यानंतर जवळ जवळ दहा �दवस मी कराडम�ये होतो आWण इतर 9म�ांशी चचा& 
कर:त होतो. सवाnचा मनोदय, मी जावे, असाच मला �दसला. 

 
सौ. वेणूबाईUया मनात काय आहे, हे जाणनू घेtयाचा मी =य�न केला. ती 
eहणाल:, 

''आजपयnत एवढे कठ`ण ;नण&य घेतलेत, त
ेहा तुमUया मनात चल�बचल न
हती; 
मग आताच असे का?'' 

मी याचा अथ& समजलो. 

मी माVया आईला शवेट: 2वचारले. ती eहणाल:, 

''मला तुVया राजकारणातले काह: समजत नाह:. पण तुला काह: नवे काम करायची 
संधी आल: आहे, तर आता नको eहणू नकोस.'' 

 
माVयासाठ` हा आमUया व�र�ठ Dयायालयाचा आदेश होता. �यामळेु मी मुंबईस 
;नघtयाचा ;नण&य केला. 

 
दसु-या �दवशी सं�याकाळी सवाnचा ;नरोप घेऊन, आईUया पायावंर म6तक ठेवनू मी 
घराबाहेर पडलो आWण पणेु माग@ रे<वेने मुंबईUया वाटेला लागलो. दसु-या �दवशी 
सकाळी पणेु 6टेशनवर �या गाडीला जोडून असणार: मुंबईला जाणार: ड�ेकन �वीन 
गाठल: आWण �या गाडीत जाऊन बसलो.  



 
गाडीत ;नवांत बस<यानंतर माVया मनात 2वचारांच ेकाहूर उठले. भतूकाळातील 
सखु-द:ुखांची धसूर �ण,च� ेडोxयांपढेु येऊ लागल:. �याच=माणे अनोळखी पण 
रंगतदार भ2व�याची बोटेह: आप<याला पालवताहेत, असे वाटले. माVया मनात 
येऊन गेले, कc माVया जीवनात मोठा बदल झाला आहे. कृ�णाकाठ` वाढलो. 
�हडंलो, gफरलो, झगडलो, अनेक नवी कामे केल:, म�ैी केल:, माणसे जोडल:, मोठा 
आनंदाचा आWण अ9भमानाचा काळ होता. आता मी कृ�णकाठ सोडून न
या 
��;तजाकड ेचाललो आहे. आता ती ��;तजे रंगीबेरंगी �दसत आहेत. परंत ु=�य�ात 
तेथे पाहोचपेयnत ती तशीच राहतील का? कोण जाणे! 

 
मी अशा 2वचारांUया तं3:त असतानाच आमUया िज<iयातील �रपि�लकन प�ाच े
एक पढुार: रावसाहेब मधाळे हे मजजवळ आले आWण eहणाले, 

''कुठे चाललात?'' 

मी �यांना सां,गतले, 

''अथा&तच मुंबईला. नवे काम अंगावर zयायला.'' 

�यांनी आनंद 
य�त केला आWण ते eहणाले, 

''तुeह: फार चागं<या �दवशी हे नवे काम अंगावर घेत आहात.'' 

मी eहटले, 

''मी काह: पंचागं पाहून ;नघालो नाह:; पण आज असा कोणता मह��वाचा �दवस 
आहे?'' 

ते eहणाले, 

''आज १४ ए2=ल आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा आज जDम-�दवस आहे.'' 

मी eहटले, 

''फारच चागंला योगायोग आहे !'' 

माVया �यानी-मनी स[ुा नसताना हा �दवस ;नवडला गेला, ह: माVया जीवनातील 
मह��वाची घटना आहे, असे मी मानतो.   



 
- आWण आमची ड�ेकन �वीन खंडाxयाUया घाटातून एकापाठोपाठ एक बोगदे मागे 
टाकत वेगाने पढेु चालल: होती. 

 
कधी अंधार, तर कधी =काश असा खेळ खेळत आमचा =वास चालला होता. 

पढुUया जीवनाच ेहे =तीक तर न
हत?े 
 


